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Henryk Karaś



KGHM PM S.A. na arenie międzynarodowej-
nowe technologie górnicze.

Henryk Karaś, Doradca Zarządu ds. Współpracy Europejskiej, KGHM,
Przewodniczący Europejskiej Platformy Technologicznej Zasobów 
Surowcowych (ETP SMR),

XXI Szkoła Eksploatacji Podziemnej, Kraków 20-24 luty 2012
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Spis treści.

1. Bezpieczeństwo surowcowe, a nowy program 
innowacyjny UE „Europa 2020” .

2. Wyzwania technologiczne stojące przed KGHM.
3. Udział KGHM w obszarze badań i innowacji na 

rzecz rozwoju górnictwa UE.
3.1. Projekt „Smart Mine of the Future”
3.2 Projekt Bucyrus „Activated Cutting Technology” dla 

niskich złóż rud miedzi
3.3. Projekt UE „I2Mine”  
4.    Wnioski.  
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Polityka Surowcowa UE – od 2008 r.

Strategia „Europa 2020” ogłoszona w 2010 r. oraz nowy 
program „Horyzont 2020” wspierający działania innowacyjne 
na lata 2014-2020 daje nadzieję na dalszy rozwój innowacji w 
przemyśle wydobywczym Europy.

Przemysł wydobywczy w Europie, jak i na świecie musi stawić 
czoła nowym wyzwaniom technologicznym i społecznym.

Gospodarka europejska potrzebuje coraz więcej surowców 
mineralnych. Nowa Polityka Surowcowa ogłoszona w 2008 r. 
przez UE 

Niektóre kraje członkowskie UE przystąpiły od 2008 r. do 
opracowania swojej strategii bezpieczeństwa surowcowego.

– 9 –
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źródło: http://www.euromines.org/who_is_euro_raw_materials_initiative_map.html

- Bułgaria (2011)
- Czechy (2011)
- Finlandia (2010)
- Francja (2010/11)
- Niemcy (2010)
- Grecja (2011)
- Węgry (2011)
- Holandia (2009)
- Polska, (2011)
- Portugalia (2011)
- Szwecja (2010)

Kraje członkowskie UE, które posiadają opracowaną 
strategię surowcową lub przystąpiły do jej opracowania

– 10 –
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• Rynek globalny – Jak firmy będą sobie na nim radzić ?

• Malejące zainteresowanie pracą w górnictwie – Jak firma sobie 
poradzi z brakiem wykwalifikowanej kadry i nowymi wyzwaniami?

• Współpraca w obszarze innowacji – Jak możemy skutecznie 
wprowadzać innowacje i uczyć się od naszych partnerów ?

• Efektywność procesów technologicznych – Jak można uzyskać 
więcej przy zastosowaniu nowych procesów technologicznych ?

• Obniżenie kosztów – Na których obszarach należy się skupić?

• Zdalne sterowanie procesami – Jak bezpiecznie i efektywnie 
prowadzić zdalnie operacje technologiczne w podziemnej kopalni?

Źródło: prezentacja firmy IBM, spotkanie w siedzibie EIT+ we Wrocławiu, 2009

Polityka bezpieczeństwa surowcowego a 
Kopalnia Przyszłości - wyzwania  globalne.

– 11 –
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Obszary koncesyjne obecnej i 
przyszłej eksploatacji rud miedzi 
przez firmę KGHM.

Technologie dla BEZPIECZNEJ i EFEKTYWNEJ eksploatacji 
głęboko leżących złóż miedzi w obszarach koncesyjnych.

(wysoka temp. skał, zagrożenie gazowe i zagrożenia ze strony górotworu);

– 12 –
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- Urabianie mechaniczne twardych skał złoża miedzi ;

- Możliwości integracji wydobycia z procesami wzbogacania pod ziemią i 
lokowaniem tam odpadów;

- Selektywne wybieranie/separacja rudy i jej częściowy przerób na dole;

- Automatyzacja i robotyzacja niektórych operacji górniczych;

- Niskoemisyjne maszyny górnicze przystosowane do niskich pokładów 
złoża;

- Obniżka zużycia energii i wody na tonę produkowanej miedzi;

- Zwiększenie uzysku miedzi i srebra w procesie wzbogacania;

- Odzysk wszystkich pozostałych metali w procesie technologicznym ;

- Wprowadzenie proinnowacyjnej kultury organizacyjnej w grupie KGHM;

- Zmniejszenie wysokich kosztów jedn. produkcji miedzi,

Wyzwania technologiczne KGHM.

– 13 –
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Projekt realizowany i finansowany przez:
- szwedzką agencję rządową VINNOVA;                oraz fundację MITU ( 
Swedish Mining Research Foundation) w ramach rządowego programu -
National Mining Strategic Research, Development and Innovation (2010-2020)
Firma KGHM P.M.S.A. została zaproszona do udziału w projekcie.

Projekt „Mine of the Future (MIFU) – Etap I
Kopalnia Przyszłości” (2009-2010).

1. Opracowanie propozycji rozwiązań dla podziemnej kopalni 
przyszłości (1,500-2,000 m). 
2. Przedstawienie programu opracowania i wdrożenia tych 
rozwiązań (2012-2020) w Kopalni Przyszłości dla eksploatacji  rud w 
trudnych warunkach geologiczno-górniczych. 

Cel projektu:

Skład  Konsorcjum

– 14 –
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1.Jedno centrum kontrolne;
2.Bez ludzi w przodku;
3.Urabianie mechaniczne;
4.Wstępna przeróbka na dole;

5.Ciągły proces rozpoznawania złoża w procesie technologicznym–
skład i mineralogia, własności geomechaniczne, zagrożenia ze 
strony górotworu;

6.Produkty końcowe o wartości dodanej produkowane na miejscu 
działania zakładu górniczego.

Główne elementy Kopalni Przyszłości.

źródło: Raport Końcowy projektu „Mine of the Future” - I etap, 2010 Rock Tech Centre, Szwecja, 
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WP 15 
Przygotowanie 

kolejnej fazy 
projektu w III etapie

- od 2012 r.

Wstępne studia wykonalności dla 14. najważniejszych 
tematów w projekcie SMIFU (II etap).

WP 1  Operacje górnicze bez obecności pracowników w przodku;

WP 2 Mechanika górotworu oraz obudowa górnicza;

WP 3  Nowe napędy samojezdnych maszyn górniczych;

WP 4  Mechanizmy urabiania twardych skał;

WP 5  Zmniejszenie emisji związków azotu w procesie technol.;

WP 6  Usuwanie pirytu z procesu technologicznego;

WP 7 Wstępne procesy wzbogacania  rudy na dole kopalni;

WP 8  Możliwości zwiększenia uzysku metali w procesie technol.;

WP 9  Poprawa niezawodności pracy maszyn górniczych;

WP 10 Ciągłe mechaniczne urabianie;

WP 11 Zintegrowane procesy kontroli operacji technologicznych;

WP 12 Geometalurgia i szerokie zastosowanie sensorów;

WP 13 Kopalnia atrakcyjnym miejscem pracy;

WP 14  Produkcja wyrobów o wartości dodanej w zakładzie górniczym;

– 16 –
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SMIFU WP–1 Operacje górnicze bez obecności 
pracowników w przodku.

Idea projektu:

W bezpiecznej kopalni wszystkie czynności w strefie produkcyjnej są 
wykonywane automatycznie lub poprzez wykorzystanie zdalnego sterowania. 
W przypadku awarii wykorzystuje się zdalnie sterowane pojazdy lub roboty 
umożliwiające rozwiązanie problemu bez konieczności narażania ludzi.

Żródło: Raport końcowy WP1, M. Andrzejewski, L. Borkowski, O/ZG Polkowice-
Sieroszowice KGHM, Leśna Dolina 25 styczeń 2012r.

1.Szybki i precyzyjny system lokalizacji w 3D, (High 
Speed/High Precision Localisation in 3D)

2. Wspomaganie procesów technologicznych robotyką, 
(Assisting Robotics Technology)

3.Robotyzacja i automatyzacja prac manualnych podczas 
instalacji mediów  (Robotizing/Automating - Manual Work 
Media Installation)

Priorytety rekomendowane do opracowania i wdrożenia w KGHM

– 17 –
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Litologia złoża miedzi

KGHM,  rezerwowe obszary złoża

Bytom 
Odrz. Gaworzyce Głogów

Radwanice 
Zachód

Retków

Udział 
procentowy 
[%]

Dolomit
52,3 83,95 28,53 87,43 8,67

Łupek 10,25 14,45 12,41 12,57 13,66

Piaskowiec 37,45 1,61 59,07 0 77,67

SMIFU WP7 - rozwiązania w zakresie separacji rudy oraz 
możliwość flotacji rudy piaskowcowej na dole kopalni.

2.Osobny transport obu strumieni rudy (łupkowy i węglanowy) na 
powierzchnię. 

1.Rozdział strumienia rudy na dwa jednorodne strumienie – separacja w 
trakcie urabiania mechanicznego lub rozdział urobku na przenośniku.

3.Przeróbka (flotacja ) rudy piaskowcowej na dole z częściowym 
wykorzystaniem odpadu (kwarc) jako podsadzki na dole. Półprodukt 
z flotacji transportowany na powierzchnię.

– 18 –
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SMIFU WP8 - Techniki pomiarowe dostępne w procesach 
wiercenia, odstawy oponowej  i transportu taśmowego

Analiza urobku w łyżce ładowarki w kopalni Kiruna

Analiza zwiercin z 
otworów wiertniczych

Analiza strugi urobku na przenośniku  taśmowym 
(Mine On Line Service, Finlandia

Źródło: Mine On Line Service, FinlandiaAnaliza rdzeni na miejscu w zakładzie 
górniczym.
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Litologia złoża  ma wpływ na dobór najlepszych rozwiązań 
mechanicznego urabiania (noże lub dyski podcinające ?)

Litologia

Rezerwowe obszary złoża 
Bytom 
Odrzański Gaworzyce Głogów

Radwanice 
Zachód

Retków

Udział 
procento-
wy [%]

Dolomit 52,3 83,95 28,53 87,43 8,67

Łupek 10,25 14,45 12,41 12,57 13,66

Piaskowiec 37,45 1,61 59,07 0 77,67

żródło: K.Barrek, M. Czechowski, A.Ziąber, KGHM, Work Package 10, SMIFU project.

SMIFU WP4 i WP10 - mechaniczne urabianie niskiego 
złoża w systemach filarowo-komorowych.

Atlas Copco

– 20 –
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Prowadzone rozmowy z producentami maszyn do mechanicznego 
urabiania twardych skał pod ziemią: 

Ciągła i elastyczna odstawa rudy

SMIFU WP 10 - Mechaniczne Urabianie (KGHM i Boliden) –
priorytety rekomendowane do realizacji

1. Opracowanie prototypu maszyny do mechanicznego urabiania dla niskiego złoża 
KGHM w systemie filarowo-komorowym uwzględniającego różną litologię skał w 
war. niskiego złoża KGHM; 

2.  Zaprojektowanie mechanizmu załadowczego i kruszącego dla ciągłego urabiania 
mechanicznego w warunkach ekspl. firm KGHM i Boliden; 

3. Opracowanie konstrukcji  maszyny  urabiającej złoże z jednoczesnym 
zabezpieczaniem odsłoniętego stropu i sortowaniem urobku w warunkach ekspl.  
firm KGHM i Boliden; 

żródło: K.Barrek, M. Czechowski, A.Ziąber, KGHM, Work Package 10, SMIFU project.

– 21 –
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Rok 2009 - umowa KGHM/Bucyrus (teraz Caterpillar, USA) 
na wykorzystanie opatentowanego rozwiązania „Bucyrus
Activated Cutting Technology” (ACT).

CAT kombajn strugowy dla 
bardzo niskich pokładów w 
zakresie 1.0 m – 2.3 m

Cel : Zaprojektowanie i wykonanie kompleksu ścianowego ACT Mining 
składającego się z: urządzenia urabiającego (ACT Mining Machine), przenośnika 
ścianowego, hydraulicznej obudowy kroczącej z systemem jej zasilania.

Testy obudowy ACT maja zostać przeprowadzone w  2012/2013 r. w jednej z 
kopalń KGHM i wykazać swoją przydatność w warunkach eksploatacyjnych. 

Wdrożenie z sukcesem procesu urabiania mechanicznego w 
systemie ścianowym daje więcej możliwości dla wdrożenia 
procedur Lean Management w kopalniach KGHM. 

– 22 –
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Osłony chroniące obudowę „Fazos-70”  
przed skutkami urabiania MW.

Eksploatacja z zastosowaniem obudowy kroczącej „Fazos-70” w systemie 
filarowo-ubierkowym w kop. Sieroszowice, KGHM , lata 1981-1987.

Doświadczenia w KGHM PM SA w eksploatacji  rudy miedzi z 
zastosowaniem  hydraulicznej obudowy zmech. (1975-1987) 

– 23 –

Polskie górnictwo wyrusza w świat



19

I2Mine

I2Mine

1. Rozpocznie serię projektów rozwojowych w celu realizacji 
koncepcji niewidocznej (zero emisji ) kopalni

2. Wytworzy innowacyjne metody, maszyny i technologie dla 
opłacalnej, ekologicznej i bezpiecznej eksploatacji głębokich 
kopalń.

I2Mine jest największym projektem badawczo-rozwojowym 
na rzecz górnictwa finansowanym przez Unię Europejską.

Rozwiązania dla bezpiecznej eksploatacji głęboko 
położonych złóż rud metali w Europie – projekt I2Mine 
(2012-2015) z udziałem KGHM, który: 

MANUFUTURE 2011 conference, Wroclaw, Poland, 24-25 October 2011

3. Rozwiązania mają zwiększyć dostęp do zasobów 
surowcowych w Europie i zmniejszyć zależność gospodarki 
UE od ich importu.

– 24 –
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MANUFUTURE 2011 conference, Wroclaw, Poland, 24-25 October 2011
20

26 partnerów  z 10. krajów Europy

25,4 M€ budżet całego projektu

16,0 M€ dofinansowanie UE

Realizacja 2012 - 2015 

Finansowany przez KE  z programu FP7 

– 25 –
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Pakiety robocze, liderzy.
WP - 1 Rozwój kopalnianych systemów informacyjnych i kontroli, logistyka 
i zarządzanie przepływami masowymi w kopalni. (ABB, Szwecja)

WP - 2 Nowoczesne technologie dla górnictwa podziemnego i przeróbki 
kopalin pod ziemią. (Kali & Salz, Niemcy)

WP - 3 Nowe systemy monitoringu górotworu oraz obudowy wyrobisk; 
(KGHM Cuprum, Polska)

WP - 4 Innowacyjne maszyny urabiające dla głębokich kopalń (Bucyrus, 
Niemcy/USA)

WP – 5 Demonstracja zastosowań, pokaz działania i ocena (Boliden, 
Szwecja)

WP – 6 BHP i aspekty środowiskowe w głębokiej kopalni (LTU, Szwecja)

WP - 7 Promocja rozwiązań projektu. (MIRO, UK)

– 26 –
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WP4 - Innowacyjne maszyny do 
prowadzenia robót chodnikowych i tunelowych.

4.1. Konstrukcja maszyny dla trudno-urabialnych skał

4.2. Zaprojektowanie systemów pozycjonowania i kontroli dla autonomicznych 
maszyn podziemnych
4.2.1. Rozpoznawanie granic oraz parametrów złoża, 4.2.2. Systemy zapobiegania 
kolizji, 4.2.3. Pozycjonowanie maszyny oraz oznaczanie kierunków działania narzędzia 
urabiającego,4.2.4.Wysoko-zintegrowany system optymalizacji pracy maszyny

4.3. Zaprojektowanie urządzenia do sortowania urobionego materiału. 

Partnerzy WP 4: 

1. BUCYRUS - Lider
2. COMMODAS
3. DMT
4. GEODATA
5. RWTH AACHEN
6. SANDVIK

– 27 –
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Wnioski.

1. Obecnie KGHM dobrze wykorzystuje możliwości współpracy 
międzynarodowej w Europie jaką dało firmie wejście Polski do 
UE.

2. Udział w wielu projektach innowacyjnych w Europie  pozwoli 
firmie KGHM utrzymać pozycję konkurencyjną na rynku, 
ustabilizować wielkość produkcji górniczej oraz ograniczyć 
oddziaływania na środowisko.

3. Współpraca KGHM w projektach innowacyjnych z innymi 
firmami górniczymi na świecie  pozwoli na opracowanie lepszych 
rozwiązań dla bezpiecznej i wydajnej eksploatacji rudy z głęboko 
położonych zasobów złóż miedzi w Europie Środkowej.

– 28 –
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1Kompania

KOMPANIA

Katow ice, luty 2012 r. 

FUNKCJONOWANIE KOMPANII 
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2Kompania

biznesu jako

której na etapie budowania strategii

dobrowolnie interesy i a

relacje z grupami interesariuszy (podmioty które

na oraz pod jego

.
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3Kompania
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4Kompania

OBSZAR EKONOMICZNY

 wiarygodnym i solidnym partnerem biznesowym.

Zapewniamy miejsca pracy w regionie.

Aktualnie Kompania Węglowa S.A. zatrudnia:
 w 15 kopalniach i 5 zakładach  - 60,2 tys. prac.(w tym ok. 46,4 tys. pracowników pod ziemią),

 w spółkach zależnych              -   4,6 tys. prac.   

 Łącznie                                  - 64,8 tys. pracowników

Jest rynkiem pracy dla ponad 300 firm obcych, które dobowo zatrudniają
w oddziałach Kompanii Węglowej S.A. około – 8,8 tys. pracowników.
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Ze względu na strukturę produkcji pierwszoplanowym zadaniem Kompanii
jest utrzymanie i wzmocnienie pozycji lidera na rynku węgla
energetycznego. Kluczowe znaczenie będą mieć relacje ze strategicznymi
odbiorcami z sektora energetyki zawodowej oraz zdolność do zapewnienia
wieloletnich dostaw dla nowoprojektowanych bloków energetycznych.
Cel realizowany będzie przez następujące działania:
 budowa portfela umów długo - i średnioterminowych, pokrywającego znaczącą
część produkcji węgla przy zapewnieniu wzrostu rentowności sprzedaży,

 stabilne, gwarantowane jakościowo i ilościowo dostawy węgla,
 oferowanie wieloletnich dostaw dla nowych energetycznych bloków węglowych.

Prowadzimy działalność w oparciu o jasne zasady zawarte w regulaminach,
instrukcjach dostępnych dla zainteresowanych kontrahentów i instytucji.
Regulujemy wszelkie bieżące zobowiązania oraz spłacamy te, które zostały
przejęte po byłych Spółkach Węglowych.

OBSZAR EKONOMICZNY
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Pobudzamy inicjatywy gospodarcze w regionie.

Budowa elektrowni opalanej węglem kamiennym o najwyższej możliwej
sprawności energetycznej.

Decydując się na budowę elektrowni opalanej węglem kamiennym oraz
mając na względzie możliwość uzyskania dodatkowych przychodów,
przyjmuje się, że będzie to jednostka wytwórcza o mocy 900 MW.
Oprócz korzyści wynikających z pozyskania energii elektrycznej pokrywającej
100 % zapotrzebowania, własna elektrownia zapewni zbyt węgla
w wysokości od 2,5 do 3,5 mln ton węgla rocznie.

OBSZAR EKONOMICZNY
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W 2011 roku spółka na rzecz 29 gmin odprowadziła następujące opłaty:

 opłata eksploatacyjna                                  44,2 mln zł
 podatek od nieruchomości, rolny i leśny     76,3 mln zł
 sporny podatek od nieruchomości     55,4 mln zł
 wieczyste użytkowanie gruntów                   10,4 mln zł

OBSZAR EKONOMICZNY
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Realizujemy „Polityki energetycznej Polski do 2030 roku”
Rady Ministrów z dnia 10 listopada 2009 r.

 Zapewnienie energetycznego kraju poprzez zaspokojenie
krajowego zapotrzebowania na zagwarantowanie stabilnych dostaw
do odbiorców o wymaganych parametrach .

 Wykorzystanie przy zastosowaniu sprawnych i niskoemisyjnych
technologii, w tym zgazowania oraz przerobu na paliwa lub
gazowe.

 Wykorzystanie nowoczesnych technologii w sektorze górnictwa dla
pracy, ochrony

oraz stworzenia podstaw pod rozwój technologiczny i naukowy.
 Maksymalne zagospodarowanie metanu uwalnianego przy eksploatacji

w kopalniach.

OBSZAR EKONOMICZNY
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Nadrzędnym długookresowym celem KW S.A. jest MAKSYMALIZACJA
WARTOŚCI FIRMY, co sprawia, że generowana wartość staje się
fundamentem jej działania.
Z uwagi na ewentualną przyszłą prywatyzację (emisję akcji na Giełdzie
Papierów Wartościowych) spółka zamierza wzmocnić własną atrakcyjność
i konkurencyjność na rynkach węgla, a jej głównym zadaniem jest budowa
wartości dla akcjonariuszy, która z chwilą prywatyzacji będzie kluczowym
parametrem do podjęcia decyzji biznesowych przez potencjalnych
inwestorów.

OBSZAR EKONOMICZNY
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Działania w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy skierowane są na
poprawę bezpieczeństwa i higieny pracy osób zatrudnionych w Kompanii
Węglowej S.A. w tym podmiotów zewnętrznych wykonujących usługi na
terenie jednostek organizacyjnych KW S.A.
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 do poprawy warunków BHP.

Realizujemy wieloletni Plan poprawy BHP.

Plan poprawy BHP jest elementem polityki bezpieczeństwa i higieny pracy
Kompanii Węglowej S.A. Zawiera przedsięwzięcia i zadania, których
realizacja przypada na lata 2009 - 2015.
Cel realizowany będzie przez następujące działania:
 Doskonalenie mechanizmów aktywujących pracowników do działań na rzecz poprawy stanu
bezpieczeństwa i higieny pracy.

 Doskonalenie działań oraz wdrażanie programów mających na celu zapobieganie wypadkom
przy pracy, chorobom zawodowym i zdarzeniom potencjalnie wypadkowym.

 Poprawa warunków higienicznych na stanowiskach pracy.
 Współpraca z instytucjami naukowo - badawczymi w zakresie nowych rozwiązań dotyczących
bezpieczeństwa pracy.
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Doskonalimy System i
Pracy.

Cel realizowany będzie przez następujące działania:

 Utrzymanie certyfikatu potwierdzającego poprawne działanie Systemu
Zarządzania Bezpieczeństwa i Higieny Pracy.

 Skuteczne zarządzanie ryzykiem zawodowym.
 Ciągłe doskonalenie metod szkoleniowych w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny

pracy.

Uczestniczymy w projekcie badawczym „Poprawa
pracy w kopalniach” prowadzonym przez Narodowe Centrum

i Rozwoju.
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 Przestrzegamy prawa pracownicze.

Kompania Węglowa S.A. w pełni przestrzega obowiązujące przepisy Prawa
Pracy, przepisy branżowe, wszelkie ustalenia oraz porozumienia ze stroną
społeczną, a w szczególności obowiązujące Zakładowe Układy Zbiorowe.

Prowadzone dotychczas rozmowy stron dialogu społecznego w Kompanii
Węglowej pozwalają wysnuć wniosek, że podstawową wartością jest troska
o los załogi i efektywność firmy oraz jej wizerunek zewnętrzny, a także
przekonanie że żmudne, niekiedy długotrwałe negocjacje przynoszą rezultat
satysfakcjonujący strony.
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Kompania Węglowa ma świadomość rosnących społecznych i
środowiskowych wymagań ukierunkowanych na ochronę przed negatywnymi
skutkami eksploatacji górniczej i dlatego przykłada dużą wagę do budowania
wizerunku firmy przyjaznej otoczeniu, m.in. poprzez dążenie do sprawnego i
rzetelnego wywiązywania się z obowiązku usuwania szkód górniczych i
podejmowania we właściwym czasie i miejscu odpowiednich działań
profilaktycznych. Kompania prowadzi politykę stałej współpracy z gminami
odczuwającymi skutki eksploatacji złóż węgla. Bardzo dobrą formułą takiej
współpracy są zespoły porozumiewawcze (lub koordynacyjne, jak np. w
przypadku gminy Marklowice) działające obecnie dla 15 gmin, pod terenami
których Kompania prowadzi działalność wydobywczą. Historia niektórych
zespołów liczy sobie już kilkanaście lat.
Spod miast i gmin, dla których porozumiewawcze
pochodzi obecnie blisko ¾ wydobycia Kompanii.
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 Wspieramy wszechstronny rozwój pracowników i otoczenia lokalnego.

Kompanii Węglowej S.A. traktuje priorytetowo wszechstronny rozwój
pracowników poprzez podnoszenie ich kwalifikacji i doskonalenie zawodowe,
zgodnie z obowiązującym w tym zakresie Regulaminem.

W 2011 roku na studiach licencjackich, inżynierskich i magisterskich
podnosiło swoje kwalifikacje 505 pracowników.

W studiach podyplomowych uczestniczyło 224 pracowników.

W szkoleniach nie wymaganych przepisami prawa, kursach
i konferencjach w 2011r. uczestniczyło ponad 2600 pracowników.
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 Wspieramy wszechstronny rozwój pracowników i otoczenia lokalnego.

Wspieramy odbudowę szkolnictwa górniczego.

Kompania Węglowa S.A. wspiera odbudowę szkolnictwa górniczego w
szkołach ponadgimnazjalnych. Od 2004r. podpisała z 11-toma Organami
Prowadzącymi (Starostami Powiatów / Prezydentami Miast)dla szkół
średnich i zawodowych  Porozumienia o współpracy, dotyczące kształcenia
w zawodach górniczych, obejmujące łącznie 14 szkół ponadgimnazjalnych
oraz 2 szkoły policealne.

W porozumieniach tych gwarantujemy między innymi:
 Zatrudnienie absolwentów bezpośrednio po ukończeniu nauki.
 Możliwość odbycia praktyk zawodowych pod ziemią.
 Współpracę w organizacji zajęć praktycznych.
 Pomoc w pozyskiwaniu materiałów dydaktycznych.
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 Wspieramy wszechstronny rozwój pracowników i otoczenia lokalnego.

Wspieramy odbudowę szkolnictwa górniczego.

W chwili obecnej do ww. szkół uczęszcza około 3,4 tys. uczniów,
w tym w roku szkolnym 2011/2012 naukę rozpoczęło ponad 1,1 tys.
uczniów.

Planowana ilość absolwentów będzie się kształtowała następująco:
 w roku 2012 – ok. 800,
 w roku 2013 – ok. 1 000,
 w roku 2014 – ponad 1 000.
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 Wspieramy wszechstronny rozwój pracowników i otoczenia lokalnego.

Pobudzamy rozwój instytucji naukowych, naukowo-badawczych. 

Uczestniczymy w pięciu projektach badawczych dofinansowywanych
przez Fundusz Badawczy dla Węgla i Stali (RFCS). Są to projekty LowCarb,
MISSTER, HUGE2, OPTI-MINE oraz I2Mine. Ponadto projekt AVENTO,
realizowany przez międzynarodowe konsorcjum, został zakwalifikowany
do drugiego etapu konkursu o dofinansowanie ze środków RFCS.
Kompania Węglowa S.A. jest również członkiem przemysłowo-naukowego
Konsorcjum Węglowe Ogniwa Paliwowe, którego celem jest opracowanie
założeń oraz budowa prototypu węglowego ogniwa paliwowego zasilanego
węglem kamiennym, brunatnym lub węglem pozyskiwanym z biomasy
i paliw odpadowych.
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 Wspieramy wszechstronny rozwój pracowników i otoczenia lokalnego.

przeciwpowodziowych. 

W wyniku prowadzonej eksploatacji górniczej przez kopalnie Kompanii
Węglowej S.A. w wielu rejonach doszło do trwałego przekształcenia rzeźby
terenu i zakłócenia naturalnych stosunków hydrologicznych. Wykonane
nakładem Kompanii Węglowej S.A. systemy odwadniania oraz obwałowania
koryt cieków zapewniają wystarczającą ochronę nieruchomości i obiektów
budowlanych, nawet w sytuacjach wzmożonych dopływów wód
o ile nie są one długotrwałe. Na terenach górniczych KW S.A. działają
ogółem 83 stacjonarne i tymczasowe przepompownie wód.
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 Wspieramy wszechstronny rozwój pracowników i otoczenia lokalnego.

Integrujemy lokalne na bazie tradycji górniczych.

Tradycje górnicze są głęboko zakorzenione w świadomości mieszkańców
gmin górniczych. Zakłady górnicze jakimi są kopalnie Spółki  stanowią
podstawowe źródło utrzymania mieszkańców. Wielopokoleniowa ciężka
i niebezpieczna praca górników stanowi istotę budowania wizerunku
i etosu górniczej pracy. Wypracowana przez wiele pokoleń tradycja
górniczego stanu stanowi istotny element wzajemnych relacji
w społeczności  lokalnej.
Integrowanie tej społeczności  dokonuje się głownie w okresie obchodów
Dnia Górnika oraz spotkań i festynów rodzinnych organizowanych
przez kopalnie.
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 Wspieramy wszechstronny rozwój pracowników i otoczenia lokalnego.

Obejmujemy patronatem inicjatywy lokalne.

Jako największy pracodawca na Śląsku spółka obejmuje patronaty
nad konferencjami organizowanymi przez lokalne władze administracyjne
które tematem obejmują zagadnienia górnicze.
Kompania Węglowa SA obejmuje swoim patronatem zawody ratownicze,
zawody sportowe oraz inne wydarzenia w których biorą udział pracownicy
Spółki oraz ich rodziny, a także osoby spoza firmy.
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z poszanowaniem interesów wszystkich stron.

Instrumentem prawa obywateli w Polsce jest dialog
a jego szczególna rola jest warunkiem powodzenia procesów

zmian, który  widoczny jest w naszej .
kontakt z Pracowników, zawodowymi

w KW S.A. (12 organizacji to organizacje koordynacyjne
zawodowych ze 163 organizacji w KW S.A.

przy 97,5% oraz Pracodawców
Górnictwa Kamiennego to . Koordynowanie prac

w zakresie pracy, restrukturyzacji
zatrudnienia, uczestniczenie w negocjacji, tworzeniu, zmianach
i interpretacji zbiorowego pracy, regulaminu pracy i
oraz innych to tylko niektóre z dziedzin wszechobecnego
w KW S.A. dialogu prowadzonego w duchu poszanowania
praw i oraz interesów wszystkich stron.
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 do minimalizacji na naturalne
i warunki ludzi.

W zakresie minimalizacji występujących oraz potencjalnych oddziaływań
na środowisko w aspekcie szkód powodowanych ruchem zakładów
górniczych Kompania Węglowa S.A. prowadzi działania polegające na:
 projektowaniu i prowadzeniu eksploatacji górniczej w sposób ograniczający

deformacje powierzchni terenu, w szczególności ograniczanie eksploatacji
w terenach bardzo zurbanizowanych, projektowaniu frontów eksploatacyjnych
w sposób minimalizujący zjawisko niekorzystnego sumowania się ich oddziaływań
na obiekty powierzchniowe,

 bieżącym usuwaniu ujawniających się na powierzchni terenu szkód górniczych,
 zapobieganiu szkodom wyrządzonym na skutek ruchu zakładu górniczego,

m.in. przez finansowanie kosztów tzw. profilaktyki budowlanej stosowanej
dla ograniczenia zakresu i rozmiarów szkód górniczych w obiektach budowlanych.

Kompania Węglowa S.A. w 2011 roku na profilaktykę i likwidację szkód
górniczych wydała ponad 266 mln zł, dokonując naprawy ponad 7,3 tys.
obiektów.

OBSZAR EKOLOGICZNY
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 do minimalizacji wytwarzania odpadów.

Rocznie Kompania Węglowa S.A. wytwarza około 13,5 mln ton odpadów
wydobywczych. Celem uregulowania całokształtu spraw związanych
z gospodarowaniem odpadami wydobywczymi wdrożono program
„Zrównoważonego zarządzania gospodarką odpadami wydobywczymi
w Kompanii Węglowej S.A.”  Realizacja programu polega na optymalizacji
procesu zarządzania gospodarowania odpadami wydobywczymi
pod względem ekonomicznym, technicznym i środowiskowym. W ramach
programu realizowanych jest szereg zadań mających na celu minimalizację
ilości wytwarzanych odpadów wydobywczych oraz jak najszersze
gospodarcze wykorzystanie odpadów, których wytworzeniu
nie udało się zapobiec.
Jednym z głównych założeń wdrożonego programu jest wprowadzenie
nowego wizerunku odpadów wydobywczych, jako taniego i nieszkodliwego
surowca budowlanego o szerokim zakresie zastosowań.

OBSZAR EKOLOGICZNY
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 do szybkiego przywracania
terenów zdegradowanych .

Kompania Węglowa S.A. w ramach przyjętej polityki funkcjonującego
Zintegrowanego Systemu Zarządzania realizuje „Kompleksowy program
rekultywacji terenów niekorzystnie przekształconych”. Przedsięwzięcie
obejmuje realizację szeregu zadań związanych z zagospodarowaniem
terenów niekorzystnie przekształconych, w szczególności:
 Uzgodnienie z właściwymi organami oraz społecznością lokalną kierunku

i sposobu wykonania rekultywacji danego obszaru.
 Rekultywację techniczną, zwykle z wykorzystaniem odpadów wydobywczych

w ramach procesów odzysku.
 Rekultywację biologiczną obejmującą obsiew terenu i wykonanie niezbędnych
nasadzeń odpowiednio dobranych gatunków drzew i krzewów.

OBSZAR EKOLOGICZNY
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 do ograniczenia emisji metanu do atmosfery.

W trakcie eksploatacji pokładów uwalniany jest metan, który w części
jest ujmowany systemami odmetanowania na powierzchnię, a pozostała
ilość jest wyprowadzana z powietrzem wentylacyjnym i emitowana
do atmosfery.
Ilość metanu uwalnianego w czasie prowadzenia eksploatacji węgla wynosi
średnio 340 mln m3 w ciągu roku.
Kierunkiem działania spółki będzie rozwój systemów ujmowania metanu
i jego wykorzystania jako paliwa do produkcji energii elektrycznej, cieplnej
i chłodu.
KW S.A. zagospodarowuje metan w źródłach wytwarzania energii
eksploatowanych przez kopalnie: Bielszowice, Halemba - Wirek, Knurów -
Szczygłowice, Sośnica - Makoszowy, Zakład Elektrociepłownie i spółkę
zależną ZCP „Carbo - Energia” Sp. z o. o.

OBSZAR EKOLOGICZNY

– 56 –

CSR w polskim górnictwie – nowy paradygmat zarządzania



27

27Kompania

 do ograniczenia emisji metanu do atmosfery.

Zwiększenie ilości ujmowanego, a następnie gospodarczo wykorzystywanego
metanu, z uwagi na bezpieczeństwo, ekonomię i ekologię jest istotnym
i opłacalnym aspektem funkcjonowania KW S.A.

Cel jest i w perspektywie będzie realizowany przez następujące działania:

 Budowa nowych i modernizacja pracujących powierzchniowych stacji 
odmetanowania,

 Zabudowa silników gazowych zasilanych metanem ujmowanym przez stacje 
odmetanowania, 

 Wytwarzanie chłodu w instalacjach klimatyzacji centralnej wykorzystujących 
wytwarzaną energię elektryczną i ciepło z silników gazowych – układy 
trigeneracyjne, 

 Wykorzystanie ciepła „odpadowego” z silników gazowych w ciepłowniach 
własnych – układy kogeneracyjne.

OBSZAR EKOLOGICZNY
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W kopalniach Kompanii Węglowej S.A. prowadzone jest selektywne
ujmowanie wód dołowych, co pozwala na dalsze ich systemowe
zagospodarowanie.
Wody o niskiej i średniej mineralizacji są przeznaczone m. in. do uzdatniania
na wodę pitną, zasilania łaźni górniczych, zasilenia kotłów parowych
i wodnych lub innych celów na dole lub powierzchni kopalń.
Wody o najwyższej mineralizacji, w miarę możliwości są wykorzystywane
gospodarczo, m. in. do uzupełniania obiegów wodno mułowych w procesach
przeróbki węgla czy zatłaczania wraz z pyłami dymnicowymi.
Aktualnie kopalnie Kompanii Węglowej S.A. wykorzystują gospodarczo
ok. 76,0  tys. m3/dobę wód dołowych, co stanowi blisko 35 % ogółu
dopływających wód. Wody, których nie udało się wykorzystać,
są przez kopalnie odprowadzane w sposób zapewniający ochronę wód
powierzchniowych przed nadmiernym zasoleniem.

OBSZAR EKOLOGICZNY
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29Kompania

 Podsumowanie.

Realizacja „Strategii rozwoju i funkcjonowania Kompanii Węglowej S.A.
w okresie od 2012 do 2015 roku z perspektywą do 2020 roku” będzie
bazować na celach strategicznych, których osiągnięcie zapewni spółce
równowagę pomiędzy efektywnością działań, zadowoleniem interesariuszy
oraz ochroną środowiska naturalnego. Otworzy to spółce drogę do sukcesu
oraz umożliwi ewentualną emisję akcji na Giełdzie Papierów Wartościowych
w Warszawie. Cele w takiej konfiguracji zostały sformułowane odrębnie
dla poszczególnych obszarów zdywersyfikowanej działalności KW S.A.,
aby zachować przejrzystość jej działania.
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30Kompania

Katow ice, luty 2012 r. 
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Jak skutecznie komunikować o społecznej odpowiedzialności biznesu? 
Działania CSR w Jastrzębskiej Spółce Węglowej.     

SZKOŁA EKSPLOATACJI PODZIEMNEJ, 

KRAKÓW  - luty 2012 r. 
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surowcem w procesie produkcji koksu metalurgicznego. 

-

unikatowym zasobom oraz stosowaniu nowoczesnych 

naturalne. Mapa obszaru górniczego

Jastrzębska Spółka Węglowa – kim jesteśmy?

2
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-Zofiówka, Budryk, Jas-

S.A.,

koksowego na kontynencie.

3
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-Zofiówka" i 

-

4
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6 lipca 2011 roku JSW zadebiutowała na 

warszawskiej Giełdzie Papierów Wartościowych 

5
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JSW: Odpowiedzialny biznes

6

– 66 –

CSR w polskim górnictwie – nowy paradygmat zarządzania



Zdrowie i bezpieczeństwo





-


podnoszenie poziomu kompetencji i wyszkolenie pracowników.





wszystkich pracowników. Ponadto od 2010 roku w JSW

7
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Środowisko naturalne

8
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Środowisko naturalne

zminimalizowanie negatywnego 



 – odpadów wydobywczych i maksymalne jej zagospodarowanie w 

wyrobiskach podziemnych i na powierzchni oraz wykorzystanie do produkcji kruszyw,

 -

gazów cieplarnianych, 



 -





9
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JSW dla regionu

rozwój regionów i miast, na terenie których funkcjonuje nasza firma – -Zdroju, 

10
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JSW dla regionu

 utrzymania dotychczasowych miejsc pracy,



Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny nr 5 w Katowicach).





-

–





 –

inicjatywy na rzecz transplantologii.

11
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• ogólnopolska inicjatywa - połączenie amatorskiej, sportowej rywalizacji 

i rzecznictwa działań prozdrowotnych, propagujących ideę przeszczepów 

jako daru życia. 

• „ II Bieg po Nowe Życie” - zimowe zawody sportowe w biegach narciarskich, 

z udziałem przedstawicieli artystów, mediów, sportowców i osób po 

przeszczepieniu narządów propagujące transplantację.

• Uczestnicy 2010: Joanna Jabłczyńska, Paweł Kukiz, Tomasz Iwan, Przemysław 

Saleta, Jacek Czachor i Marek Dąbrowski, Jerzy Mielewski (Polsat Sport), 

Andrzej Wasik (Sport), Rafał Bryndal, Jarosław Jakimowicz, Marysia Sadowska, 

Natalia Jakuła, Małgorzata Baczyńska oraz osoby po transplantacji zrzeszone 

w Polskie Towarzystwo Sportu Po Transplantacji

S N O W  S P O R T  S H O W

– 72 –

CSR w polskim górnictwie – nowy paradygmat zarządzania



Sport

fikacji 

–

Zarazem obszar ten jest 

a

wyników sportowych.









 - e i 

i zdrowotnych.



13
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NAJLEPSI W JEDNEJ DRUŻYNIE 

BIZNES i SPORT
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Nasi Pracownicy

208 osób, natomiast na 

powierzchni 4557. 

i

–

i

17
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 efektywne i racjonalne wykorzystanie posiadanych zasobów ludzkich;











18
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JSW  w KOALICJI 

NA RZECZ ODPOWIEDZIALNEGO BIZNESU

Koalicja na rzecz odpowiedzialnego

biznesu

CR (ang. 

corporate responsibility

19
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JSW  w KOALICJI 

NA RZECZ ODPOWIEDZIALNEGO BIZNESU

Cel:

KODEKS ODPOWIEDZIALNEGO BIZNESU 

20
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Jak komunikować CSR?

 Dlaczego o

firmy?

 Co to jest efektywna komunikacja?

 Co efektywna komunikacja nam

 Odbiorcy takiej komunikacji.

 O czym

21
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Komunikacja do pracowników 

22

Twoi Pracownicy RZECZNIKAMI FIRMY!

 komunikacji w JSW
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 cykliczne spotkania informacyjne dla kierownictwa
 szkolenia dla dozoru szczebla oraz pracowników w technologicznym
 nowa forma
 strona internetowa
 intranet
 telebimy w cechowniach


 listy do pracowników
 wydawnictwa edukacyjne
 infolinia
 ankiety

23
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 Listy

 Broszury edukacyjne

 Gazeta

 Nagrania audio-video

 Imprezy

 Strona internetowa

 Spotkania , prezentacje

Komunikacja z lokalną społecznością

24
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Jak komunikować się z mediami?

-
zdobycia ciekawych informacji na temat CSR, 

Pytanie otwarte:

o CSR firmy?

25
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Szko a Eksploatacji Podziemnej – Edycja XXI
Kraków, 20. lutego 2012 r.

1
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Szko a Eksploatacji Podziemnej – Edycja XXI
Kraków, 20. lutego 2012 r.

Agenda:
1. Wprowadzenie do zagadnienia
2. Przes anki wdro enia CSR
3. Cele CSR
4. Standardy zarz dzania spo eczn odpowiedzialno ci
5. Narz dzia wykorzystywane przez CSR
6. Organizacja procesu wdro enia CSR
7. Kluczowe zagadnienia wyodr bnione w ramach CSR
8. Interesariusze KHW S.A.
9. Wybrane dzia ania podejmowane przez KHW S.A. w zakresie CSR
10.Kodeks odpowiedzialnego biznesu (zobowi zanie KHW S.A.)
11.Warunki sukcesu we wdra aniu CSR
12.Przyczyny niepowodze
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Wprowadzenie do zagadnienia CSR
Koncepcja przedsi biorstwa, które uwzgl dnia potrzeby i adresuje
oczekiwania wszystkich zidentyfikowanych interesariuszy
Dzia ania podejmowane w ramach CSR s formalnie ustanowione
i wynikaj z realizacji przyj tej strategii w tym zakresie
CSR nie jest dzia alno ci marketingow czy PR
CSR nie polega na sponsoringu

Szko a Eksploatacji Podziemnej – Edycja XXI
Kraków, 20. lutego 2012 r.
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Dlaczego warto by odpowiedzialnym spo ecznie,
czyli przes anki wdro enia CSR

Umo liwia zrównowa ony rozwój
Porz dkuje relacje z ró nymi grupami interesów
Odpowiada na inicjatywy rz dowe oraz organizacji bran owych
Podnosi rating przedsi biorstwa (np. RESPECT Index na GPW wWarszawie)
Buduje zaufanie do przedsi biorstwa (m.in. klientów, dostawców, inwestorów)
Podnosi odporno przedsi biorstwa na sytuacje kryzysowe

Szko a Eksploatacji Podziemnej – Edycja XXI
Kraków, 20. lutego 2012 r.
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Cele CSR
Budowanie trwa ej przewagi konkurencyjnej
Usprawnienie komunikacji z g ównymi interesariuszami
Tworzenie stabilnych relacji z klientami i dostawcami
Budowa wizerunku przedsi biorstwa jako podmiotu
zaanga owanego spo ecznie

Szko a Eksploatacji Podziemnej – Edycja XXI
Kraków, 20. lutego 2012 r.
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G ówne standardy i normy dotycz ce CSR
SA 8000 (Social Accountability International), która koncentruje si na
prawach pracownika i warunkach pracy
AA 100 (AccoutAbility 1000), skupiaj ca si na integracji wszystkich
akcjonariuszy w procesie zrównowa onego rozwoju danej organizacji
ISO 26000, która zawiera wytyczne, jak skutecznie wdra a zasady CSR
Wytyczne OECD i standardy CSR a zarz dzanie firm
GRI (Global Reporting Initiative), zawieraj cy wytyczne dotycz ce
raportowania w zakresie CSR
Global Compact (inicjatywa ONZ), zestaw 10 zasad w zakresie spo ecznej
odpowiedzialno ci

Szko a Eksploatacji Podziemnej – Edycja XXI
Kraków, 20. lutego 2012 r.
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10 zasad Global Compact

Szko a Eksploatacji Podziemnej – Edycja XXI
Kraków, 20. lutego 2012 r.

Prawa cz owieka 1. Popieranie i przestrzeganie praw cz owieka przyj tych przez spo eczno
mi dzynarodow .

2. Eliminacja wszelkich przypadków amania praw cz owieka.

Standardy pracy 3. Poszanowanie wolno ci zrzeszania si .
4. Eliminacja wszelkich form pracy przymusowej.
5. Zniesienie pracy dzieci.
6. Efektywne przeciwdzia anie dyskryminacji w sferze zatrudniania.

rodowisko
naturalne

7. Prewencyjne podej cie do rodowiska naturalnego.
8. Podejmowanie inicjatyw maj cych na celu promowanie postaw

odpowiedzialno ci ekologicznej.
9. Stosowanie i rozpowszechnianie przyjaznych rodowisku technologii.

Przeciwdzia anie
korupcji

10. Przeciwdzia anie korupcji we wszystkich formach, w tym wymuszeniom
i apówkarstwu.
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Narz dzia wykorzystywane przez CSR
ad organizacyjny i zarz dzanie (corporate governance)
Kluczowe warto ci dla danego przedsi biorstwa (mapa warto ci)
Kodeksy etyczne, normy, procedury, itp.
System raportowania (np. zgodnie z GRI)
Mapowanie ryzyk, pozwalaj ce ustali kontekst i istotno ryzyk zwi zanych
ze spo eczn odpowiedzialno ci biznesu

Szko a Eksploatacji Podziemnej – Edycja XXI
Kraków, 20. lutego 2012 r.
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Mapa warto ci
Prezentuje w jaki sposób generowana jest w firmie ekonomiczna
i spo eczna warto dodana
Identyfikuje cele spo eczne we wszystkich obszarach biznesowych
Jest skorelowana z map ryzyk przedsi biorstwa
Anga uje wszystkie obszary biznesowe do dyskusji nt priorytetów
i zgodno ci celów spo ecznych z realizowan strategi

Szko a Eksploatacji Podziemnej – Edycja XXI
Kraków, 20. lutego 2012 r.
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Organizacja procesu wdro enia CSR
I. Benchmarking dzia a CSR (budowa bazy wiedzy na temat najlepszych

praktyk w bran y / sektorze).
II. Audyt stosowanych rozwi za z zakresu CSR:

a) Przeprowadzenie wywiadów wewn trz przedsi biorstwa,
b) Przeprowadzenie bada / wywiadów / konsultacji z interesariuszami,
c) Przeprowadzenie analizy dokumentacji wewn trznej ,
d) Analiza rozbie no ci i luk w stosowanych rozwi zaniach.

III. Opracowanie strategii CSR.

Szko a Eksploatacji Podziemnej – Edycja XXI
Kraków, 20. lutego 2012 r.
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Kluczowe zagadnienia wyodr bnione w ramach CSR
ad organizacyjny (zbiór zasad i norm odnosz cych si do zarz dzania
organizacj ),
Prawa cz owieka (wytyczne w sprawie wzmacniania ochrony praw
pracowniczych, a tak e obywatelskich czy kulturowych),
Stosunki pracy (usankcjonowanie relacji pomi dzy organizacj a jej
pracownikami, dostawcami, podwykonawcami),
Ochrona rodowiska naturalnego (ogó zagadnie zwi zanych z wp ywem
organizacji na rodowisko),
Relacje z klientami (kwestie transparentno ci dzia alno ci organizacji wobec
swoich klientów, zw aszcza w odniesieniu do uczciwych praktyk rynkowych),
Zaanga owanie spo eczne (wytyczne w zakresie wspierania spo eczno ci
lokalnych w celu rozwi zywania ich problemów).

Szko a Eksploatacji Podziemnej – Edycja XXI
Kraków, 20. lutego 2012 r.
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Interesariusze KHW S.A.

W a ciciel – zainteresowany stabilizacj funkcjonowania przedsi biorstwa,
Pracownicy – oczekuj stabilizacji zatrudnienia i adekwatnego poziomu
wynagrodze ,
Dostawcy – zainteresowani stabilnym i pewnym rynkiem zbytu dla swoich
produktów,
Klienci – oczekuj stabilizacji dostaw oraz gwarancji jako ci i ceny,
Spo eczno lokalna – zainteresowana jak najmniejsz uci liwo ci
dzia alno ci przedsi biorstwa górniczego,
Lokalne samorz dy – oczekuj wspó pracy w kwestiach socjalnych oraz s
zainteresowane op atami wznoszonymi na poczet ich bud etów.

Szko a Eksploatacji Podziemnej – Edycja XXI
Kraków, 20. lutego 2012 r.
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Wybrane dzia ania podejmowane przez KHW S.A. w zakresie CSR

Szko a Eksploatacji Podziemnej – Edycja XXI
Kraków, 20. lutego 2012 r.
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Szko a Eksploatacji Podziemnej – Edycja XXI
Kraków, 20. lutego 2012 r.

Zintegrowany System Zarz dzania, reguluj cy m.in.:
• zasady zarz dzania rodowiskiem,
• zasady zarz dzania bezpiecze stwem pracy,
• zasady zarz dzania jako ci , w tym relacjami z klientem.
Mi dzynarodowy Kodeks Bada Rynku i Bada Spo ecznych ICC/ESOMAR
Udzia w organizacjach (m.in. Word Coal Association, RIG, Polska Izba Ekologii)
Powo anie Rzecznika Etyki

Wybrane dzia ania podejmowane przez KHW S.A. w zakresie CSR, cd.
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Kodeks odpowiedzialnego biznesu (zobowi zanie KHW S.A.)
I. Wyznaczamy standardy i edukujemy w zakresie odpowiedzialnego biznesu:

• edukacja interesariuszy,
• przywództwo,
• przejrzysto prowadzonych dzia a ,
• ad korporacyjny.

II. Wspieramy rozwój spo eczny i gospodarczy:
• wp yw na rozwój spo eczny,
• wp yw na rozwój gospodarczy.

III. Szanujemy naszych pracowników, zapewniaj c im godne warunki pracy:
• prawa cz owieka i pracownika,
• dialog z pracownikami.

Szko a Eksploatacji Podziemnej – Edycja XXI
Kraków, 20. lutego 2012 r.
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Kodeks odpowiedzialnego biznesu, cd. (zobowi zanie KHW S.A.)
IV. Budujemy kultur organizacyjn w oparciu o warto ci i indywidualne potrzeby

pracowników:
• rozwój pracowników,
• etyka i warto ci,
• ró norodno .

V. Dbamy o zdrowie i bezpiecze stwo pracowników oraz odbiorców naszych
produktów i us ug:
• zdrowie i bezpiecze stwo klientów,
• zdrowie i bezpiecze stwo pracowników i dostawców.

Szko a Eksploatacji Podziemnej – Edycja XXI
Kraków, 20. lutego 2012 r.
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Kodeks odpowiedzialnego biznesu, cd. (zobowi zanie KHW S.A.)
VI. Prowadzimy dzia alno biznesow w oparciu o zaufanie i partnerstwo:

• relacje z konkurencj ,
• relacje z dostawcami,
• udzia w yciu publicznym,
• relacje z klientami.

VII. Prowadzimy rzeteln komunikacj i odpowiedzialne dzia ania marketingowe:
• odpowiedzialny marketing,
• rzetelna komunikacja.

VIII. Tworzymy i rozwijamy produkty oraz us ugi w odpowiedzi na nowe wyzwania
spo eczne i rodowiskowe:
• dost pno produktów i us ug,
• rozwój produktów.

Szko a Eksploatacji Podziemnej – Edycja XXI
Kraków, 20. lutego 2012 r.
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Kodeks odpowiedzialnego biznesu, cd. (zobowi zanie KHW S.A.)
IX. Dbamy o rodowisko naturalne:

• bioró norodno ,
• gospodarka surowcami,
• zarz dzanie rodowiskowe,
• wp yw na zmiany klimatyczne.

Szko a Eksploatacji Podziemnej – Edycja XXI
Kraków, 20. lutego 2012 r.
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Warunki sukcesu we wdra aniu CSR
Zaanga owanie najwy szego kierownictwa (nadanie przedsi wzi ciu
odpowiedniej rangi)
Ustalenie przejrzystych i zrozumia ych regu post powania w zakresie CSR
Systematyczne doskonalenie przyj tych rozwi za
Budowanie kultury przedsi biorstwa spo ecznie odpowiedzialnego
(np. poprzez szkolenia, udzia w dyskusjach)
Orientacja na zmian organizacyjn , a nie wynik ekonomiczny

Szko a Eksploatacji Podziemnej – Edycja XXI
Kraków, 20. lutego 2012 r.
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Przyczyny niepowodze we wdra aniu CSR
Oczekiwanie natychmiastowych rezultatów (presja na wynik finansowy)
Zbyt niska ranga CSR i tym samym niewystarczaj ce zaanga owanie
pracowników
Zaanga owanie zbyt w skiej grupy osób (brak konsultacji w ró nych obszarach
funkcjonalnych)
Brak systematycznego podej cia (dzia ania ad hoc)

Szko a Eksploatacji Podziemnej – Edycja XXI
Kraków, 20. lutego 2012 r.
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Szko a Eksploatacji Podziemnej – Edycja XXI
Kraków, 20. lutego 2012 r.
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Społeczna Odpowiedzialność Biznesu (CSR) i wykorzystanie
społecznego potencjału przedsiębiorstwa górniczego
w budowaniu wizerunku branży

Sylwia Jarosławska-Sobór
Główny Instytut Górnictwa

Streszczenie: Odpowiedzialny biznes to wciąż nowa wartość w świecie biznesu i jego cel dłu-
gofalowy łączy się z innymi dziedzinami zarządzania firmą. W efekcie powinien być czynnikiem 
wpływającym na wzrost konkurencyjności firmy poprzez budowę jej przyjaznego wizerunku i 
utrwalenie go w świadomości interesariuszy.

W artykule opisano doświadczenia i efekty innowacyjnego projektu w obszarze CSR,
w ramach którego zorganizowano konkurs literacki pod nazwą „Moje życie po wypadku” na pa-
miętniki wdów oraz dzieci pracowników, którzy zginęli podczas pracy w kopalniach, dotyczące 
sytuacji rodziny po śmiertelnym wypadku przy pracy. 

Konkurs pozwolił na stworzenie unikalnego materiału pamiętnikarskiego, wskazującego 
na szereg aspektów solidarności społecznej oraz możliwości wykorzystania społecznego potencjału 
przedsiębiorstwa górniczego w budowaniu wizerunku branży w kraju.

Słowa kluczowe: Społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstw, CSR, górnictwo, odpowiedział-
ność, pamiętniki, bezpieczeństwo, rodzina, wypadek

Wprowadzenie
Społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstw (Corporate Social Responsibility – CSR) to

koncepcja, dzięki której przedsiębiorstwa na etapie budowania strategii dobrowolnie uwzględniają 
interesy społeczne i ochronę środowiska, a także relacje z różnymi grupami interesariuszy. 
Odpowiedzialny biznes to podejście strategiczne, długofalowe, oparte na zasadach dialogu 
społecznego i poszukiwaniu rozwiązań korzystnych tak dla przedsiębiorstwa, jak i jego całego 
otoczenia, pracowników, wszystkich interesariuszy i społeczności, w której działa firma. Bycie 
odpowiedzialnym nie oznacza tylko spełnienia wszystkich wymogów formalnych i prawnych, ale 
oprócz tego zwiększone inwestycje w zasoby ludzkie, w ochronę środowiska i relacje z otoczeniem 
firmy, czyli dobrowolne zaangażowanie. Inaczej mówiąc odpowiedzialność przedsiębiorstw to 
efektywna strategia zarządzania, która poprzez prowadzenie dialogu społecznego na poziomie 
lokalnym przyczynia się do wzrostu konkurencyjności przedsiębiorstw na poziomie globalnym, 
a jednocześnie kształtowania warunków dla zrównoważonego rozwoju społecznego i ekonomicz-
nego.

Koncepcja CSR staje się w ostatnich latach coraz częściej uwzględnianym elementem 
strategii biznesowych wielu przedsiębiorstw. Jej realizacja wymaga całościowej zmiany funkcjo-
nowania oraz zintegrowanych działań w całej strukturze przedsiębiorstwa a skuteczność jest 
uzależniona przede wszystkim od konsekwencji i długofalowości.
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Narzędzia realizacji i efekty CSR

Coraz częściej zdarza się, przeważnie w międzynarodowych koncernach i w dużych pols-
kich firmach, że działania CSR są ważnym elementem całościowej strategii zarządzania. A kon-
ceptcja społecznej odpowiedzialności uważana jest za narzędzie przynoszące rezultaty w długim 
okresie. Efektywność CSR mierzona jest najczęściej przez pryzmat wzmacniania celów Public 
Relations oraz zarządzania kadrami (HR). [1]

Lista narzędzi stosowanych w zarządzaniu społeczną odpowiedzialnością jest obszerna i 
ściśle związana z kulturą organizacyjną firmy i profilem działalności. Do najszerzej stosowanych 
należą: kampanie społeczne, marketing zaangażowany społecznie, programy etyczne dla 
pracowników i wolontariat pracowniczy, nadzór korporacyjny, eko-znakowanie i znakowanie 
społeczne, inwestycje społecznie odpowiedzialne. 

Również dla branży górniczej podejmowano są próby uszczegółowienia zakresu CSR, np. 
przez Global Mining Initiative, utworzoną przez 9 największych firm górniczych na świecie w 
1999 r. W kolejnych latach w CSR dla górnictwa zaangażowane były zarówno międzynarodowe 
organizacje branżowe i nieformalne stowarzyszenia, np. International Council on Mining and 
Metals, The Extractive Industry Transparency Initiative, jak i organizacje i rządy poszczególnych 
krajów np. w Kanadzie, gdzie opracowano dwa główne dokumenty: “CSR guidelines of the 
Prospectors and Developers Association of Canada” (2007), a następnie “Building the Canadian 
Advantage: A CSR Strategy for the International Extractive Sector” W efekcie tych wszystkich
starań Global Reporting Initiative - Światowa Inicjatywa Sprawozdawcza w latach 2003-2006 
opracowała ogólnodostępne wytyczne, mające zastosowanie do sprawozdawczości na temat 
gospodarczych, ekologicznych i społecznych aspektów działalności, produktów i usług dowolnego 
przedsiębiorstwa. [2] W 2010 roku zostały opracowane wytyczne dla górnictwa w postaci 
suplementu do wytycznych RG3: „Sustainability Reporting Guidelines & Mining and Metals 
Sector Suplement”. Wytyczne zawierają; kwestie środowiskowe, praktyki zatrudnienia i godna 
praca, respektowanie praw człowiek, wpływ na społeczeństwo.

Na styku kilku dziedzin

Po stronie biznesowych efektów zaangażowania społecznego wymieniane są korzyści 
marketingowe, związane z zarządzaniem zasobami ludzkimi czy dotyczące relacji zewnętrznych. 
Osiągnięciu tych celów służy model zaangażowania społecznego, oparty nie na filantropii, ale na 
inwestycjach społecznych i długotrwałym partnerstwie z otoczeniem społecznym podejmowanym 
z inicjatywy firm. 

Podstawowym pojęciem na którym zbudowany jest cały system norm i reguł składających 
się na etykę biznesu, etykę mediów oraz etykę public relations jest odpowiedzialność. To słowo 
klucz łączy i składa w całość wzorce zachowań i postaw charakterystycznych dla wielu stron 
procesu komunikacji. Budując długofalową i systematyczną relację z otoczeniem firmy, należy 
pamiętać o systemie wartości i podstawowych, wynikających z niego celach, czyli pozyskanie 
akceptacji otoczenia dla postępowania i polityki danej organizacji, wzbudzanie czy odzyskiwanie 
zaufania i dobrej opinii i pozytywnego wizerunku firmy, rozwiązywaniu konfliktów w otoczeniu 
oraz uznanie różnorodności racji i poglądów. [3] 

Społeczna odpowiedzialność biznesu to sposób, w jaki tworzymy zyski, a nie czy się nimi 
dzielimy. CSR to coś więcej niż tylko strategia komunikowania się z otoczeniem czy działalność 
charytatywna. Zaangażowanie społeczne firmy i jej pracowników powinno nie tylko docelowo 
budować prestiż i reputację samego przedsiębiorstwa, ale też zmieniać stan otoczenia i
świadomość różnych grup społecznych. Tym co łączy częściowo odpowiedzialny biznes i public 
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relations jest cel długofalowy – wzrost konkurencyjności firmy poprzez budowę jej przyjaznego 
wizerunku i utrwalenie go w świadomości klientów i współpracowników.

Trzeba zdawać sobie sprawę z tego, że brak kontroli nad odpowiedzialnością w całym 
systemie zarządzania firmą wartości sprawi, że ewentualne dzielenie się zyskiem i zaangażowanie 
społeczne firmy będzie odbierane jako działania niewiarygodne. Wyniki badań przeprowadzonych 
w 2008 roku przez OnBoard PR i PBS DGA pokazują, że aż 76 proc. Polaków jest przekonanych o 
tym, że biznes prowadzi działania społeczne jedynie dla rozgłosu. Aż 73 proc. respondentów jest 
zdania, że firmy często lub prawie zawsze wydają na promocję swojej dobroczynności więcej niż 
na działania społeczne. [4] 

Jednak traktowanie działań CSR wyłącznie w kategoriach wizerunkowych jest niesłuszne 
i może zniechęcać firmy do podejmowania takich przedsięwzięć. Przy podejmowaniu decyzji o 
tym, czy firma zaangażuje się w CSR czy nie ma często też klimat medialny. Jeśli media nie chcą 
informować o sponsorach czy darczyńcach, to jest jeden powód mniej, aby firma angażowała czas 
i wysiłek w te sfery. Należy jednak pamiętać, że prowadzenie działań społecznie odpowiedzialnych 
wcale nie gwarantuje ich bezpłatnego nagłośnienia ze strony mediów. Czasami jest wręcz 
przeciwnie – media nie chcą informować o darczyńcach wietrząc w tym podstęp kryptoreklamy. 

Rosnąca rola CSR będzie prowokowała coraz więcej pytań o jej miejsce w organizacji a
zaangażowanie w działalność CSR - poprzez działalność edukacyjną, aktywizację społeczności 
lokalnych, propagowanie dobrych wzorców - często prowadzi do rozwiązania, chociażby 
częściowego, istniejących problemów społecznych. Istnieje jednak podstawowy warunek: głoszone 
hasła muszą mieć odzwierciedlenie w bezpośredniej działalności operacyjnej firmy.

Polskie doświadczenia CSR

Jak wynika z licznych raportów polskie firmy mają w tym obszarze jeszcze opóźnienia. 
CSR w Polsce redukowana jest często do działalności charytatywnej i zapomina się o jej związku z 
polityka personalną, przestrzeganiem podstawowych praw godności człowieka czy długofalowym 
kształtowaniu relacji wewnątrz danego przedsiębiorstwa. [5] Niezbędne są stałe działania
upowszechniające świadomość społeczną i uczestnictwo różnych grup interesariuszy, głównie 
przedsiębiorców, pracowników, związków zawodowych w procesie budowania strategii CSR.

Ponad 2/3 menedżerów największych polskich firm zna koncepcję odpowiedzialnego 
biznesu. Polscy menedżerowie, zarówno zatrudnieni w firmach polskich, jak i tych z kapitałem 
zagranicznym, opierają się jednak przed przeznaczaniem zasobów firmy na realizację projektów z 
zakresu CSR lub też przeznaczają je wyłącznie na cele czysto filantropijne. [6] Mimo wzrostu 
świadomości na ten temat, społeczna odpowiedzialność biznesu pozostaje obszarem 
zdominowanym przez firmy należące do kapitału zagranicznego, ponieważ niewiele firm polskich 
opracowało politykę w tym zakresie, wykraczającą poza obszar public relations czy zarządzania 
zasobami ludzkimi. A z badań światowych wynika, że 93% szefów zagranicznych przedsiębiorstw 
jest przekonanych, że zrównoważony rozwój będzie miał kluczowe znaczenie dla przyszłości ich 
firm. [7] 

CSR w firmach górniczych
W 2009 r. firma Consultingowa Braun& Partners Polska i PKPP Lewiatan przeprowadziły 

badanie działań CSR pod względem przejrzystości 39 największych polskich przedsiębiorstw. 
Okazało się, że najbardziej wiarygodny CSR mają frmy sektora paliwowego, a na 8 miejscu są 
firmy górnicze. [8] Historia CSR w górnictwie ma jednak wielowiekową tradycję, począwszy od
Ordunku Górnego Księcia Jana Opolskiego w 1528 roku i Funduszu Wolnych Kuksów poprzez 
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działalność Spółek Brackich i budowanie przyjaznego otoczenia socjalnego w otoczeniu tej 
branży. Również obecnie wiele firm górniczych podejmuje szereg działań z zakresu CSR, np.
Katowicki Holding Węglowy posiada opracowany Kodeks Etyczny, które został w ostatnich a
KGHM notowana jest na Respect Index Giełdy Papierów Wartościowych. Kodeks dobrych 
praktyk przyjęty przez GPW zawiera 32 reguły podzielone na cztery kategorie, tj. rekomendacje 
dotyczące dobrych praktyk spółek giełdowych, dobre praktyki realizowane przez zarządy spółek 
giełdowych, dobre praktyki stosowane przez członków rad nadzorczych i akcjonariuszy. [9] 
Kodeksy etyczne, zasady postępowania, zaangażowane partnerstwo są zresztą doskonałym 
przykładem na wykorzystanie innowacyjnych metod i narzędzi regularnie stosowanych w 
działaniach z zakresu CSR w celu poprawy stanu bezpieczeństwa i higieny pracy przez światowe 
przedsiębiorstwa. 

W większości firm górniczych działania CSR dotyczą jednak głównie działań z zakresu 
ochrony środowiska, promowania lokalnego zatrudnienia, inwestycji w nowe przedsięwzięcia,
poziomu wynagrodzenia, działalności charytatywnej. Niestety często brak jest ogólnie dostępnych 
informacji z tego zakresu, a firmy wydobywcze, szczególnie te chcące rozpocząć nowe inwestycje 
traktowane są często przez lokalną społeczność jako zło konieczne. Nie można też zapominać o
„wyjątkowym” rezonansie medialnym sytuacji jaka dotyczy tej branży. 

Wprowadzając CSR jako długofalową strategię zarządzania, firmy wydobywcze mogą 
zwiększyć swoją przewagę konkurencyjną, jak i zmniejszać efekty sytuacji kryzysowych. W
przypadku otoczenia społecznego możliwe jest to choćby poprzez prowadzenie otwartego dialogu 
z interesariuszami, wdrażanie programów skierowanych do odbiorców wrażliwych społecznie, 
minimalizacja oddziaływania inwestycji na społeczności lokalne, realizacja programów 
zaangażowania społecznego, pozyskiwanie lokalnej kadry. A w przypadku relacji pracowniczych -
priorytetowe traktowanie aspektów bezpieczeństwa i higieny pracy, aktywne pozyskiwanie kadry 
lub wspieranie zatrudnienia, wdrożenie programów etycznych i ich ewaluacja, troska o rozwój 
pracowników i ich rodzin, realizacja programów socjalnych czy też programów skierowanych do 
pracowników w kontekście prowadzonej restrukturyzacji.

Światowe doświadczenia branży górniczej

Spółki górnicze, szczególnie w krajach rozwijających się długo miały wątpliwą reputację.
W ostatnich latach górnictwo podlega jeszcze większej presji otoczenia, które stawia je w świetle 
publicznej analizy. Duża część światowych firm górniczych odpowiedziała na to wprowadzając
strategie społecznej odpowiedzialności jako integralną część strategii globalnej firmy. W tych 
dokumentach jedno z najważniejszych miejsc zajmują stosunki z lokalną społecznością. [10] 

By osiągnąć sukces firmy starają się wykazać się odpowiedzialnością w stosunku do tak 
zwanego 3P (people, planet, profit – ludzie, planeta, zysk). Światowe przedsiębiorstwa górnicze
wykazują również dużą wolę do realizowania zadań CSR i są świadome roli jaką spełnia ono w 
dzisiejszym świecie bezwzględnej konkurencyjności przy jednoczesnej konieczności prowadzenia 
dialogu społecznego. Ta wola wynika z bezpośrednie korelacji pomiędzy pozyskaniem 
społecznego przyzwolenia na działalność górniczą a możliwościami firmy do prowadzenia 
eksploatacji. Możliwości takie pochodzą przede wszystkim ze szczebla najwyższego zarządu 
firmy. Do takich m.in. wniosków doszli przedstawiciele zarządu kanadyjskiej spółki Golden Star 
Resources: „Nie potrzeba wiele pieniędzy by promować u siebie CSR. To co jest potrzebne to czas 
i zaangażowanie”. [11] 

Podobne doświadczenia płyną z krajów rozwijających się, gdzie coraz więcej spółek 
zwraca uwagę również na aspekty społeczne. W 1994 roku została powołana przez Prezydenta 
Mandelę Komisję Śledczą The Leon Commission of Inquiry do zbadania dlaczego w RPA zdarza 
się więcej tragicznych wypadków w przemyśle wydawczym niż gdzie indziej. Dwa lata później 
opracowała ona dokument „The Mine Health and Safety Act” (Act No.29 of 1996), gdzie za 
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kluczowe uznano: promocję kultury bezpieczeństwa i higieny pracy, wzmocnienie działalność 
struktur i narzędzi bhp, ale też założenie trójstronnej reprezentacji do dokonywania przeglądu 
prawa, promocji bezpieczeństwa i wspierania badań. [12] 

Narzędziem wspierającym działania w tym obszarze stała się też polityka Przesiedlenia i 
Rewitalizacji (Resettlement and Rehabilitation, R&R) przyjęta przez Coal India czy prace 
badawczo-rozwojowe w obszarze społecznym dla krajów rozwijających się transferowane przez 
Bank Światowy (World Bank’s Coal Sector Environmental). [13]

Papierkiem lakmusowym jak działa ten benchmark CSR-u w doniesieniu do lokalnych 
społeczności wydaje się być stosunek pracodawcy do własnych pracowników i ich otoczenia, a 
więc w pierwszej kolejności rodzin górniczych. W świetle wyników badań zrealizowanych w 
Głównym Instytucie Górnictwa, wśród pracodawców zbyt małe jest zainteresowanie sytuacją i 
zabezpieczeniem socjalnym rodzin pracowników, którzy zginęli przy pracy: 32 % badanych kobiet 
stwierdziło, że solidarność środowiskowa nie istnieje.[14] Badania te jasno pokazują materialne i 
społeczne położenie osieroconych rodzin górniczych (tylko 39,0% wdów pracuje zawodowo, w 
50,6% rodzin nastąpiło pogorszenie sytuacji materialnej po zgonie męża, 82,5% dzieci w 
osieroconych rodzinach posiada status ucznia lub studenta) oraz dosyć bierne stanowisko 
pracodawców wobec problemów tych rodzin.

Konkurs „Moje życie po wypadku”
W odpowiedzi na jasno wskazane potrzeby rodzin górniczych Zarząd Krajowy Związku 

Zawodowego Ratowników Górniczych w Polsce wspólnie z Głównym Instytutem Górnictwa oraz 
Fundacją Rodzin Górniczych w okresie od 1 września 2010 do 30 września 2011 zrealizował 
projekt pod nazwą „Bezpiecznapraca–bezpiecznarodzina. Promocja Społecznej Odpowiedzialności
Przedsiębiorstw w aspekcie bezpieczeństwa i higieny pracy” współfinansowany ze środków 
Europejskiego Funduszu Społecznego. Jego celem była promocja idei Społecznej 
Odpowiedzialności Biznesu w przedsiębiorstwach górniczych poprzez kampanię informacyjno-
promocyjną, wykorzystującą elementy marketingu zaangażowanego społecznie, takie jak konkurs 
na pamiętniki wdów oraz dzieci pracowników, którzy zginęli podczas pracy w przedsiębiorstwach 
górniczych, dotyczące sytuacji rodziny po śmiertelnym wypadku przy pracy oraz ratowników 
górniczych.

Konkurs ten pod nazwą „Moje życie po wypadku” odbywał się pod Patronatem 
Honorowym Wojewody Śląskiego Pana Zygmunta Łukaszczyka i cieszył się dużym 
zainteresowaniem – nadesłano 59 prac konkursowych, głównie od wdów i dzieci górników.
Nadesłane na konkurs pamiętniki pokazują z jak traumatycznym doświadczeniem zetknęły się te 
rodziny i z jak trudną sytuacją przyszło im się zmierzyć (osamotnienie, problemy materialne, brak 
bezpieczeństwa socjalnego, dziedziczenie biedy). Regulamin konkursu określał m.in. bloki 
zagadnień jakie pamiętnik powinien zawierać a wśród nich: ocenę postawy pracodawcy do
kształtowania warunków bhp, odbiór postawy pracodawcy wobec wypadku przy pracy i jego 
skutków dla załogi i poszkodowanej rodziny, stosunek i ocena własnej pracy przez ratowników, 
najtrudniejsze sytuacje kryzysowe (w tym wsparcie psychologiczne i medyczne oraz rola 
pracodawcy w ich przezwyciężaniu) i rola przedsiębiorcy w ich przezwyciężaniu. Głównym 
kryterium konkursowym było uwzględnienie wszystkich bloków wymienionych powyżej, forma i 
atrakcyjność opisu wspomnień oraz ich znaczenie dla promowania idei CSR w aspekcie 
bezpieczeństwa pracy.

Na konkurs wpłynęło pięć prac ratowników, które opisują najważniejsze akcje ratownicze
w jakich autorzy brali udział. Trzy z nich prowadzone były na kopalniach, a jedna na terenie hali
targowej w Chorzowie w 2006r. Zakres poruszonych spraw w pamiętnikach jest zróżnicowany, od
podjęcia decyzji o wstąpieniu do służby ratowniczej poprzez opis uczestnictwa w akcji
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towarzyszące temu napięcie i obawy, aż do refleksji skierowanych ku własnej rodzinie w
kontekście ryzyka towarzyszącego wykonywanej pracy. Są też pewne cechy wspólne w
omawianych utworach. Pierwszą jest świadomość odpowiedzialności jaka ciąży na ratowniku i
misji jaką ma do spełnienia. Jak pisze jeden z autorów „Praca ratownika daje mi ogromną
satysfakcję i zadowolenie, jestem dumny z pełnionych obowiązków. Każda akcja niesie ze sobą
duże ryzyko, jednak chęć niesienia pomocy innym jest większa niż strach. Świadomość tego, że
mogę pomóc choćby jednej osobie wydostać się z zagrożeń na dole daje ogromną mobilizacje do
dalszego działania. Przykłady ocalonych górników pokazują, że nie ma rzeczy niemożliwych oraz
jak ważną rolę odgrywa nasza praca w niesieniu pomocy potrzebującym ludziom.” Druga cecha to
wiara w kompetencje własne i kolegów ratowników, biorących udział w akcji, świadomość, że
każde z ogniw zabezpieczenia ratowniczego jest niezawodne.

W kilku przypadkach wspomnienia o zmarłym tragicznie górniku spisała, i wysłała na 
konkurs, nie jedna, ale dwie (w jednym przypadku nawet cztery) osoby z jego najbliższej rodziny.
W pamiętnikach znajdujemy odniesienie do wypadków zdarzających się w różnych latach: 
generalnie wypadki przywoływane we wspomnieniach miały miejsce w latach od 1948 do 2009.
Obowiązkowe było podanie krótkiego opisu zdarzenia z podaniem daty i nazwy kopalni, dzięki 
czemu mogliśmy ustalić geografię wypadków. Informacje z autoprezentacji pozwoliły te ż dość 
dobrze poznać autorów i najbliższą ich rodzinę. Autorami pamiętników było: 24 dzieci i 27 wdów 
po górnikach. Wiek większości dzieci mieścił się w przedziale 17 do 34 lat, ale warto nadmienić, 
że pracę na konkurs wysłały także osoby starsze: 71-letnia córka tragicznie zmarłego górnika i 87-
letnia córka tragicznie zmarłego górnika. Wiek wdów mieścił się w przedziale od 38 do 75 lat. W 
odniesieniu do 39 autorów pamiętników (w tym 19 dzieci) można było ustalić ich obecny poziom 
wykształcenia. I tak, w grupie dzieci - dziewięcioro ma wykształcenie wyższe, tyle samo 
wykształcenie średnie (w tym cztery osoby studiują), a jedno dziecko uczęszcza do liceum 
ogólnokształcącego, natomiast wśród wdów przeważają osoby legitymujące się wykształceniem 
średnim.

Sytuacja zawodowa członków rodzin ofiar wypadków przy pracy w kopalniach jest 
zróżnicowana. W analizowanych pamiętnikach nie zawsze precyzyjnie omawiano obecny status na 
rynku pracy. Występujące różnice wiążą się również bezpośrednio z obowiązującymi regulacjami 
prawnymi, które istotne są zwłaszcza w przypadku żon górników, którzy zginęli w kopalni. Część 
wdów górniczych w myśl byłych oraz obecnie obowiązujących przepisów posiada prawo do renty 
po zmarłym mężu. Kobiety te najczęściej nie podejmują pracy zawodowej. Do tej grupy można 
również włączyć panie, które uzyskały prawo do renty specjalnej. Kwestie zmian przepisów 
dotyczących uprawnień do pobierania dożywotnich rent przez wdowy po górnikach, którzy zmarli 
w wypadkach w kopalni jest bardzo istotna. Lektura pamiętników wskazuje na niedoinformowanie, 
żal i rozgoryczenie z powodu utraty uprawnień, a także ogromne problemy kobiet związane z 
brakiem umiejętności odnalezienia się na rynku pracy. Jedynie dwie wdowy po górnikach 
pobierają obecnie emerytury przysługujące im z tytułu wykonywanej pracy zawodowej. 
Zdecydowana większość wdów nie pracowała zawodowo przed śmiercią męża i zajmowała się 
domem oraz wychowywaniem dzieci, zgodnie z „tradycyjnym modelem rodziny górniczej”. 
Kobiety, które nie zyskują praw do renty po zmarłym mężu, stają więc przed bardzo trudną 
sytuacją. Tylko nieliczne są aktywne zawodowo, a w niektórych przypadkach podjęcie pracy jest 
tylko i wyłącznie wynikiem drastycznego pogorszenia warunków ekonomiczno-bytowych. [15]

Podstawowe źródło dochodów dla poszkodowanych rodzin po zmarłych górnikach to renty 
rodzinne, a w przypadku wypadków ciężkich to renty wypadkowe. Dochody te uzupełniane są 
jeszcze przez renty wyrównawcze, które nie przysługują wszystkim rodzinom górników 
poszkodowanym w wypadkach. W większości pamiętników ocena aktualnej kondycji i 
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materialnego poziomu życia rodziny odnosiła się również do sytuacji sprzed tragicznych zdarzeń. 
Sytuacja takiej rodziny po tragicznym wypadku to dramatyczna zmiana na gorsze stabilizacji 
materialnej i uczuciowej. Jedynie dwie wdowy po górnikach zmarłych w wypadkach w kopalni 
określiły swoją sytuację materialną jako „nie najgorszą”. Praktycznie wszystkie przeanalizowane 
relacje, zarówno wdów jak i dzieci, podkreślają trudną sytuację materialną rodzin po śmierci 
mężów/ojców. W równym stopniu dotyczy również rodzin górników poszkodowanych w 
wypadkach ciężkich przy pracy, o czym najlepiej świadczy ten fragment pamiętnika: „(…) po 
wypadku zaczęła się wspólna walka o zdrowie i byt naszej rodziny, sytuacja finansowa ciężka (…) 
Z kopalni nadal żadnej pomocy ni zapytania o zdrowie(…) w celu uregulowania rachunków za 
prąd sprzedaliśmy samochód. Bardzo nas to poruszyło. Zaczęliśmy myśleć ze strachem o 
przyszłości, bo nastały ciężkie czasy - wyprzedawaliśmy majątek, którego dorobiliśmy się ciężką 
pracą.”

Sytuacja dzieci na rynku pracy w większości uwarunkowana jest momentem zaistnienia 
wypadku śmiertelnego, czasu jaki upłynął od tych tragicznych zdarzeń, a także poziomu aspiracji 
edukacyjnych dzieci określających moment wejścia na rynek pracy. Większość z nich podejmuje 
naukę na uczelniach wyższych. 

Zgodnie z „niepisaną tradycją” w branży górniczej wspierane jest swoiste pierwszeństwo w 
zatrudnieniu dzieci i żon górników, którzy ulegli wypadkom śmiertelnym lub ciężkim w kopalni. 
Wynikiem przeprowadzonej dotychczas restrukturyzacji jest między innymi „starzenie się” załóg 
kopalń, spowodowane zmianą struktury stażowo-wiekowej, co z kolei ma istotny wpływ na 
poziom „wiedzy” górniczej a w konsekwencji na stan bezpieczeństwa pracy. Z danych 
szacunkowych wynika, że w latach 2007–2015 z kopalń węgla kamiennego może odejść z 
przyczyn naturalnych około 64,9 tys. osób, w tym 62,8 tys. pracowników zatrudnionych pod 
ziemią i 2,1 tys. pracowników zatrudnionych na powierzchni. Szacuje się, ze do 2015 roku, w 
zatrudnieniu pod ziemią wystąpi niedobór, wynoszący około 40 tys. osób. [16] Ubytek 
doświadczonej kadry kierownictwa i dozoru ruchu oraz osób posiadających szczególne 
kwalifikacje, może niekorzystnie wpłynąć na poziom bezpieczeństwa pracy. Notowane w ostatnich 
latach zwiększanie liczby firm wykonujących usługi w ruchu zakładów górniczych pogłębiają 
występujące dysproporcje w zatrudnianiu przy pracach górniczych załóg własnych i obcych oraz w 
zakresie świadczeń socjalnych. 

W efekcie prowadzonej restrukturyzacji zatrudnienia w górnictwie możliwości przyjęć 
nowych pracowników, zwłaszcza do pracy na tzw. „powierzchnię”, uległy znacznemu 
ograniczeniu. Tym niemniej jest to jedna z form wsparcia oferowanych przez kopalnie, która 
pojawia się w spisanych wspomnieniach. Motywacja dzieci górników, zwłaszcza synów do
podjęcia pracy na kopalni jest różnorodna, czasami poparta długoletnim kształceniem się w 
kierunku górniczym, czasami wynikająca z faktu, że kopalnia nadal jest wiarygodnym i pewnym 
pracodawcą. Można przypuszczać, iż decydującą rolę przy podejmowaniu takiej decyzji odgrywają 
preferencje ale też indywidualny wymiar przeżywania tragicznych zdarzeń związanych z 
wypadkiem w kopalni. 

Lektura pamiętników wskazuje jak ważną kwestią jest otrzymanie wsparcia w tak 
tragicznych sytuacjach. Pierwszym punktem odniesienia są osoby bliskie (rodzina, przyjaciele, 
bliscy znajomi), a także dalsi znajomi, sąsiedzi czy też przedstawiciele „środowiska górniczego”. 
Ich rola jest niezmiernie istotna i pozwala rodzinom przetrwać pierwsze chwile po wypadku. 
Zwracano uwagę na wsparcie oferowane ze strony najbliższych, związanych zawodowo z branżą 
górniczą. Stanowi ono nieocenioną pomoc, w chwili zaistnienia wypadku oraz załatwiania 
wszelkich formalności, wynikającą z faktu znajomości realiów panujących w kopalni. 

Na dalsze losy rodzin górników poszkodowanych w wypadkach przy pracy w kopalni w 
istotny sposób wpływają zarówno wewnętrzne mechanizmy pomocy w kopalni formalnie 
regulujące przebieg zdarzeń po wypadku, jak i pomoc świadczona przez instytucje zewnętrzne, 
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takie jak instytucje ubezpieczeniowe, pomoc społeczna, poradnictwo rodzinne, samorząd lokalny i 
inne. Stanowią one instytucjonalną sieć wsparcia, ale lektura pamiętników wskazuje na ich bardzo 
ograniczony zakres. W niewielu pracach pojawiają się instytucje działające w obszarze pomocy 
społecznej, także te o charakterze organizacji pozarządowych. Negatywne oceny odnoszą się do 
formy i sposobu działania ośrodków pomocy społecznej, dobrze obrazuje je fragment pamiętnika:
„(…) W moim domu pojawiły się osoby z opieki społecznej, jednak po przyjściu do naszego domu 
stwierdzili, że nic nam się nie należy, ponieważ mama pracuje, a dom jest czysty. Mamę strasznie 
dotknęły te słowa. Po wizycie opieki społecznej znowu płakała i zastanawiała się czy żeby „coś” 
dostać trzeba rzucić prace, nie dbać o dzieci oraz mieć brudny dom?”.

Na tym tle zdecydowanie wyróżnia się Fundacja Rodzin Górniczych (FRG). Ta powołana 
przez „środowisko górnicze” organizacja, kieruje swe wsparcie do rodzin górników, którzy ulegli 
wypadkom śmiertelnym lub ciężkim w kopalni nie tylko bezpośrednio po zaistnieniu tragicznego 
zdarzenia, ale również na przestrzeni kolejnych lat. Kierowane do rodzin poszkodowanych 
górników wsparcie można uznać za długofalowe, systematyczne, a także dostosowane do 
bieżących potrzeb. Niestety nie wszystkie rodziny uzyskują informacje o działalności FRG na 
kopalniach. Jest to niepokojące, bo działalność statutowa Fundacji wspierana jest finansowo z 
dobrowolnych składek członków załóg kopalń: „Dopiero od niedawna od roku 2009 mam kontakt 
z Fundacją Rodzin Górniczych i poznałam jak może wyglądać pomoc, udzielana w sposób 
taktowny, bez upokorzeń, ze zrozumieniem, bez urzędniczych barykad!”.

Należy jednak pamiętać, że to działania podejmowane przez kopalnie są pierwszym i 
najcenniejszym ogniwem w łańcuchu mechanizmów instytucjonalnych. Stąd ich znaczenie dla 
oceny skuteczności narzędzi za pomocą których realizowane są cele Społecznej 
Odpowiedzialności Biznesu w przedsiębiorstwie. Mechanizmy te regulują bowiem w 
poszkodowanej rodzinie bieg zdarzeń po wypadku. Wpływają na zachowania rodzin ofiar 
wypadku, a w konsekwencji na psychikę osób dorosłych i dzieci. Tak więc działania kopalń 
(zarówno te tuż po wypadku jak i te w dłuższym horyzoncie czasowym) mają ogromne znaczenie 
dla kosztów psychicznych jakie pociąga za sobą każdy wypadek.

Jednym z najważniejszych działań jakie uruchamia takie zdarzenie jest powiadomienie o 
nim rodziny poszkodowanego. Informacja ta jest przekazywana bezpośrednio przez przedstawicieli 
kopalni. Pamiętniki pokazują, że sposób przekazywania takiej informacji jest różnie odbierany i
oceniany. Przykłady opisujące powiadomienie o wypadku wskazują na dosyć zróżnicowaną formę 
przekazywania informacji o nim, a przecież jego skutek dla poszkodowanej rodziny jest 
drastycznie skomplikowany. Przedstawione przez rodziny tragicznie zmarłych górników emocje i 
reakcje w odpowiedzi na wiadomość o wypadku wpisują się w dwie pierwsze fazy przeżywania 
żałoby: 
a) wstrząsu - niedowierzanie (…miałam wrażenie, że cały świat zamarł, …nie przyjęłam tego do 
wiadomości), cenzurowanie wiadomości o śmierci (powtarzałam ciągle, że to pomyłka),
b) szoku i zaprzeczenia – odrętwienie (…Później cisza… Głęboka cisza), smutek, lęk, (…lęk -
wiążący gardło podwójną spiralą), poczucie nierealności (…co się działo potem nie bardzo 
pamiętam), wybuchy płaczu (…rozpoczął się najstraszniejszy i najdłuższy maraton łez).

Opisy wskazują na obecność stresu biologicznego w postaci szeregu zmian fizjologicznych 
o charakterze przystosowawczym (…ja zaraz zemdlałam, … nogi się pode mną ugięły, …ręce, nogi 
trzęsły mi się jak galareta). Dominuje poczucie odrętwienia i nierealności, narasta strach przed 
przyszłością a irracjonalny lęk przeplata się z myślami o ostatnich chwilach zmarłego. 
Powiadomienie jest trudnym zadaniem także dla zespołu kopalnianego, dlatego opracowanie 
wspólnego schematu podstępowania dla branży jest pewnym wyjściem z sytuacji, co zostało 
również podkreślone na warsztatach projektu z udziałem pracodawców górniczych.

To samo dotyczy przekazywania rodzinie przez kopalnie pełnej informacji na temat
możliwości otrzymania pomocy, jej zakresu i charakteru, co obrazuje kolejny przykład z 
pamiętnika: "Wsparcie kopalni było jednorazowe, później nikt się mną już nie interesował. Nikt 
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mnie nie poinformował o świadczeniach, które mi, jako wdowie po zmarłym górniku, się po prostu
należały. Nikt nie przysłał mi zawiadomienia, że powinnam otrzymać deputat na trzy tony węgla 
rocznie. Przez trzy lata nie korzystałam z tego wsparcia z powodu niewiedzy. Jubileusz też mi się 
podobno należał, ale nikt mnie o tym nie zawiadomił”. 

W świetle opinii autorów prac opisujących swoje życie po wypadku działania te mają 
jedną cechę charakterystyczną dla wypadków śmiertelnych. Zainteresowanie, opieka i pomoc 
kopalni towarzyszą poszkodowanej rodzinie do dnia pogrzebu. Potem, w miarę upływu czasu, 
zainteresowanie mija, opieka ustaje a pomoc sprowadza się do świątecznej paczki dla dzieci, 
koloni wakacyjnych, zaproszenia na spotkanie barbórkowe; czasami raz w roku niewielkiej 
zapomogi finansowej. 

Tymczasem obraz życia rodziny po wypadku jaki wyłania się z lektury pamiętników jest 
bardzo trudny. Zła sytuacja materialna, znaczne obniżenie dotychczasowego poziomu życia 
wpływać może, w dłuższej perspektywie czasu, na możliwości dalszego rozwoju i realizacji 
aspiracji edukacyjnych dzieci, a w wypadku wdów na wyższe ryzyko zagrożenia biedą i 
wykluczeniem społecznym. Tym bardziej, że zauważa się, iż znaczna część członków rodzin 
podejmuje bierne strategie działania (pasywne), bazujące w znacznej mierze na obniżaniu poziomu 
konsumpcji oraz zwiększaniu samowystarczalności swojego gospodarstwa domowego (tzw. 
presumpcja). Trudna jest także sytuacja emocjonalna rodzin: wdowa, dzieci, zostają z reguły sami 
z narastającym bólem, poczuciem straty i obawami zawartymi w pytaniu: co przyniesie 
przyszłość? Częste są trudności z podejmowaniem codziennej aktywności, członkowie najbliższej 
rodziny poszkodowanego górnika uskarżają się na złe samopoczucie, chorują, nadal przeżywają 
skrajne emocje, dzieci sprawiają problemy wychowawcze.

Wsparcie i pomoc w dramatycznych chwilach jest niesamowicie istotna dla rodzin 
górników górniczych. Warto więc by rozwiązywanie takich trudności przybrało formę systemową, 
znajdując swoje miejsce w strategii CSR przedsiębiorstwa górniczego oraz w instytucjach 
pomocowych, przyczyniając się do rozwiązywania trudnych problemów społecznych, takich jak 
ubóstwo, dostęp do edukacji, leczenia, zagrożenia wykluczeniem społecznym.

Podsumowanie 

W świetle analizy pamiętników nadesłanych na konkurs „Moje życie po wypadku” 
pojawia się wiele działań, których podjęcie przyczynić powinno się do poprawy sytuacji społecznej 
rodzin górników poszkodowanych w wypadkach w pracy. Na pewno należy do nich poprawa 
systemu komunikacji i zwiększenie poziomu świadomości pracowników kopalń dotyczącej 
przysługujących im i ich rodzinom praw, także w tak tragicznych momentach. 

Idea CSR dynamicznie się rozwija, a w świecie, gdzie rynek kształtowany jest przez 
klienta, a nie przez firmę, nie będzie prawdopodobnie miejsca dla organizacji, które nie respektują
tych zasad. Po stronie biznesowych efektów zaangażowania społecznego wymieniane są korzyści 
marketingowe, związane z zarządzaniem zasobami ludzkimi czy dotyczące relacji zewnętrznych. 
Osiągnięciu tych celów służy opisywany model zaangażowania społecznego, oparty nie na 
filantropii, ale na inwestycjach społecznych i długotrwałym partnerstwie z otoczeniem
społecznymi podejmowanym z inicjatywy przedsiębiorstwa.
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Corporate Social Responsibility, Use of the Social Potential
of Mining Enterprise in the Building the Coal Industry Image

Responsible business is still a new value in the world of business and its long-term goal is 
common to others company management fields. It should be a improving factor for increasing 
competitiveness of the company through building its friendly image and strengthening it in the 
stake-holders awareness.

This paper discusses experiences and effects of the innovative project in the area of the 
Corporate Social Responsibility. Within this project has been organised literary contest “After the 
accident" for the memories of widows and children of employees died during the work in mines. 
Diaries concerned the situation of the family after a tragic accident. 

The contest let us create an unique diaries collection pointing out various range of the 
social solidarity aspects and possibilities of exploiting the social potential of the mining enter-
prises to create sector image in Poland. 
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Ocena oddziaływania wstrząsów na środowisko powierzchniowe 
– doświadczenia kopalń Kompanii Węglowej S.A. 

Marek Uszko, Adam Barański
Kompania Węglowa S.A.

Józef Dubiński, Grzegorz Mutke
Główny Instytut Górnictwa

STRESZCZENIE: W artykule scharakteryzowano w sposób ogólny stan zagrożenia tąpaniami 
w kopalniach Kompanii Węglowej S.A., które to zagrożenie w Górnośląskim Zagłębiu Węglowym
jest głównym moderatorem aktywności sejsmicznej towarzyszącej podziemnej eksploatacji węgla.
Omówiono sytuację i działania, które doprowadziły do opracowania nowych kryteriów empirycz-
nej oceny oddziaływania wstrząsów górniczych z obszaru kopalń Kompanii Węglowej S.A na 
środowisko powierzchniowe – skala GSI-GZWKW. Przedstawiono wyniki weryfikacji skali GSI-
GZWKW wykonane na bazie ponad 300 wysokoenergetycznych wstrząsów, ze szczególnym 
uwzględnieniem kilkunastu najsilniejszych wstrząsów, które wystąpiły w latach 2007 - 2011.

SŁOWA KLUCZOWE: zagrożenie tąpaniami, wstrząsy, powierzchnia, kryteria, skutki.

1. WPROWADZENIE

Kompania Węglowa S.A. powstała 1 lutego 2003 r. W wyniku kolejnych działań restrukturyzacyj-
nych w grudniu 2011 r. w skład Kompanii wchodziło 15 oddziałów wydobywczych (kopalń) 
i 5 jednostek specjalistycznych. Kompania jest aktualnie największym producentem węgla 
kamiennego w Polsce (jak również w krajach Unii Europejskiej) i posiada największe zasoby, 
ponad 50 % w skali kraju. W 2011 r. w kopalniach KW S.A. wydobyto 39,1 mln ton węgla, 
tj. 51,7 % produkcji krajowej.
Większość kopalń wchodzących w skład Kompanii Węglowej S.A. należy do grupy kopalń węgla 
kamiennego o dużym stopniu zagrożeń naturalnych, do których zalicza się zagrożenia: pożarowe, 
metanowe, tąpaniami, klimatyczne, wodne, wybuchem pyłu węglowego i radiacyjne.
Najpowszechniej występującymi zagrożeniami naturalnymi w kopalniach Kompanii i mającymi 
jednocześnie największy wpływ na procesy produkcyjne, są zagrożenia: pożarowe (teoretycznie 
100 % wydobycia), metanowe ( 64 % wydobycia w 2011 r.) i tąpaniami ( 64 % wydobycia 
w 2011 r.).
Wstrząsy górnicze w obszarze Górnośląskiego Zagłębia Węglowego związane są z zagrożeniem 
tąpaniami. Zagrożenie to, wraz ze wzrostem głębokości eksploatacji, dotyczy coraz większej liczby 
kopalń. W ostatnich kilku latach do grona kopalń eksploatujących pokłady zagrożone tąpaniami 
dołączyło sześć nowych zakładów. Obecnie, na 31 czynnych kopalń węgla kamiennego w 23 eks-
ploatuje się pokłady zagrożone tąpaniami. W Kompanii Węglowej S.A. zagrożenie tąpaniami do-
tyczy 13 z 15 czynnych kopalń (rys. 1).

Szk Konferencyjne
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Rys. 1. Kopalnie Kompanii Węglowej S.A. eksploatujące pokłady zagrożone tąpaniami
Figure 1. Mines of  Kompania Węglowa S.A exploiting seams susceptible to rockbursts

W kopalniach Kompanii wydobycie z rejonów 
(pokładów) zagrożonych tąpaniami, osiąga
w ostatnich trzech latach 60 – 67 % wydobycia 
ogółem. Liczba wstrząsów o energii E ≥ 104 J
utrzymuje się w ostatnich latach na poziomie 
pomiędzy 3,2 – 6,5 tys./rok, natomiast wstrząsów 
silnych o energii E ≥ 105 J rejestrowanych jest od 
400 do 1 000 rocznie.
Okresowo obserwowany jest wzrost liczby 
wstrząsów bardzo silnych o energiach rzędu 107J 
i wyższych, w tym w kopalniach, które dotych-
czas nie były uznawane za silnie zagrożone tąpa-
niami, np.: ”Knurów”, „Ziemowit”, Piast” oraz 
„Szczygłowice”. W ostatnich latach rejestrowano 
również wstrząsy o energii rzędu 109 J, w 2007 r. 
w KWK „Bobrek-Centrum” oraz w 2010 r. 
w KWK „Piast”.

Poprzednio wstrząsy o takich energiach 
wystąpiły:

Tabela 1. Aktywność – wstrząsy silne 
Table 1. Activity – strong shocks

Okres
obser-
wacji

Liczby wstrząsów silnych
w kolejnych przedziałach SUMA

105 J 106 J 107 J 108 J 109 J

2003 562 103 17 682 
2004 381 60 4 1 446 
2005 710 109 12 1 832 
2006 426 73 19 2 520 
2007 363 59 5 1 1 429 
2008 513 87 11 1 612 
2009 453 63 10 2 528 
2010 868 152 11 1 1 1 033
2011 591 116 17 3 727

SUMA 4 867 822 106 12 2 5 809

- w rejonie „bytomskiem” w 1980 i 1981r., w obszarze górniczym zlikwidowanej kopalni 
„Szombierki”,

- w rejonie kopalń „nadwiślańskich” w 1992 r., w obszarze górniczym zlikwidowanej już kopalni
„Czeczott”.

– 120 –

Zagrożenia naturalne w górnictwie podziemnym



2. ODDZIAŁYWANIE WSTRZĄSÓW NA POWIERZCHNIĘ

Przejawy sejsmiczności generowanej prowadzoną eksploatacją, w postaci drgań na powierzchni 
obszarów górniczych, szczególnie po zaistnieniu wstrząsów bardzo silnych, tj. o energiach rzędu 
107 J i większych, mogą powodować i w niektórych przypadkach powodują uszkodzenia infra-
struktury powierzchni. Wstrząsy nawet o niższych energiach, niejednokrotnie są powodem niepo-
kojów (tzw. „dyskomfort psychiczny”), protestów i niekiedy roszczeń o odszkodowania ze strony 
mieszkańców terenów, pod którymi lub w pobliżu, których prowadzona jest eksploatacja. 
W obszarze działalności górniczej kopalń KW S.A. do rejonów najbardziej narażonych na oddzia-
ływanie wstrząsów należy zaliczyć gminy: Rydułtowy, Radlin i Pszów (kopalnie „Rydułtowy-
Anna” i „Marcel”); Bytom i Piekary (kopalnia „Bobrek-Centrum”); Ruda Śląska i Zabrze (kopalnie
„Halemba-Wirek” i „Bielszowice”) oraz Bieruń i Chełm Śląski (kopalnie „Ziemowit” i „Piast”).
Pojedyncze wstrząsy wysokoenergetyczne pojawiają się również w obszarach górniczych kopalń
„Szczygłowice” oraz „Knurów” i są następstwem wieloletniej eksploatacji górniczej. 
Poważny problem związany z oddziaływaniem wstrząsów na powierzchnię, w latach 2004 – 2006, 
wystąpił w Mieście Rydułtowy i związany był z eksploatacją KWK „Rydułtowy-Anna” pod jego 
centrum. Eksploatacji towarzyszyła wysoka aktywność sejsmiczna. Duży oddźwięk społeczny 
i przyjmowane wówczas kryteria oddziaływania wstrząsów na powierzchnię (skala MSK-64) [6],
uniemożliwiły kontynuowanie zaplanowanej eksploatacji. Dla ograniczenia oddziaływania wstrzą-
sów na powierzchnię podjęto szereg działań o charakterze długofalowym, w tym również pionier-
skich w skali górnictwa węgla kamiennego. Najważniejszym z nich było opracowanie przez Głów-
ny Instytut Górnictwa wraz z KW S.A. – „Górniczej skali intensywności drgań GSI-GZWKW
do oceny skutków oddziaływania wstrząsów indukowanych eksploatacją złóż węgla kamiennego 
w zakładach górniczych Kompanii Węglowej S.A. na obiekty budowlane i na ludzi” [5,8].
Wstrząsy górnicze różnią się charakterystyką drgań od klasycznych trzęsień ziemi (nawet tych 
słabych). Intensywność drgań wywołanych trzęsieniami ziemi, a także drgań parasejsmicznych, 
opisywana ilościowo przez liczne skale empiryczne [4,7] słabo koreluje się ze skutkami drgań od 
wstrząsów górniczych. Dotyczy to również powszechnie stosowanej do 2006 r. skali MSK-64,
zawyżającej oceny intensywności drgań.
Z punktu widzenia efektów powierzchniowych, w GZW występują trzy rodzaje wstrząsów pocho-
dzenia górniczego:
1) krótkie, wysokoczęstotliwościowe o dużych przyspieszeniach i niewielkich prędkościach,
2) dłużej trwające o umiarkowanych przyspieszeniach i prędkościach drgań, 
3) występujące w strefach tektonicznych, o długich czasach trwania, umiarkowanych przyspiesze-

niach i dużych prędkościach drgań (podobne do słabych i płytkich trzęsień ziemi).
Pierwsze i drugie są na ogół mało szkodliwe dla budynków, natomiast wstrząsy z trzeciej grupy 
mogą powodować ich uszkodzenia.

3. GÓRNICZA SKALA INTENSYWNOŚCI WSTRZĄSÓW DLA KOPALŃ KOMPANII 
WĘGLOWEJ S.A. – GSI-GZWKW

3.1. Określanie podstawowych parametrów drgań powierzchni 

Prace prowadzone w Głównym Instytucie Górnictwa [8] pozwoliły na sformułowanie tezy, 
że dobrą korelację oceny skutków drgań uzyskuje się przy wykorzystaniu parametru amplitudy 
prędkości drgań (gorsza dla przyspieszenia) oraz dodatkowo czasu ich trwania. Parametr ten (am-
plituda prędkości) jest proporcjonalny do odkształceń i naprężeń występujących podczas wstrząsu 
w poszczególnych elementach budynku. Czas trwania ma z kolei znaczący wpływ na wystąpienie 
drgań rezonansowych całego budynku, jak i jego elementów składowych. Pojedynczy pik drgań 
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podłoża, nie jest w stanie wywołać silnej reakcji (odpowiedzi dynamicznej) całego budynku, 
szczególnie, gdy jego częstotliwość jest wyższa niż częstotliwość drgań własnych budynku [2,13].
Stosowanie empirycznej skali makrosejsmicznej GSI-GZWKW do oceny intensywności oddziały-
wania wstrząsów górniczych na powierzchnię wymaga określenia, w procesie interpretacyjnym, 
odpowiednich parametrów charakteryzujących drgania, przede wszystkim w odniesieniu do skła-
dowych poziomych. W ramach analizy sejsmogramów obliczano następujące parametry zareje-
strowanych na powierzchni wstrząsów:
– pik amplitudy prędkości i czas trwania drgań z przebiegów prędkościowych,
– pik amplitudy przyspieszenia w paśmie do 10 Hz i czas trwania drgań z tych przebiegów,
wg następujących procedur matematycznych:
1) Maksymalna amplituda prędkości drgań poziomych PGVHmax, wyznaczona jako wypadkowa 

poziomego maksimum długości wektora, wyrażona w m/s:

))()(max( 22
max tVytVxPGVH  (1)

gdzie: vX (t) – sejsmogram składowej poziomej x prędkości drgań; 
vY (t) – sejsmogram składowej poziomej y prędkości drgań;

Odbiorniki drgań składowych poziomych: x i y leżą w jednej płaszczyźnie i są wzajemnie pro-
stopadłe. Taka procedura obliczeniowa pozwala na uniezależnienie się od kierunkowości mon-
tażu odbiorników drgań.

2) Czas trwania składowej poziomej prędkości drgań tHv .
Czas trwania drgań jest wyznaczany z całki sumy kwadratów składowych poziomych prędko-
ści drgań. Czas trwania oznacza przedział czasu zawarty pomiędzy tymi momentami czaso-
wymi, kiedy intensywność określona wzorem:

 
kt

YXkV dttvtvtI
0

22 ))()(()( (2)

osiąga 5 % i 95 % swojej maksymalnej wartości.
gdzie: tk – zmienna opisująca zależność intensywności od czasu.

3) Maksymalna amplituda przyspieszenia drgań poziomych PGAH10, wyznaczona jest jako wy-
padkowa poziomego maksimum długości wektora, wyrażona w m/s2:

))()(max( 2
10

2
1010 tataPGA YXH  (3)

gdzie: aX10 (t) akcelerogram drgań zarejestrowanych na składowej poziomej x
po filtracji w paśmie do 10Hz,

aY10 (t) akcelerogram drgań zarejestrowanych na składowej poziomej y
po filtracji w paśmie do 10Hz.

Odbiorniki drgań składowych x i y leżą w jednej płaszczyźnie i są wzajemnie prostopadłe.
4) Czas trwania składowej poziomej przyspieszenia drgań tHa.

Czas trwania drgań jest wyznaczany z całki sumy kwadratów składowych poziomych przy-
spieszenia drgań. Czas trwania oznacza przedział czasu zawarty pomiędzy tymi momentami 
czasowymi, kiedy intensywność Ariasa [1], określona wzorem:

 
kt

YXkA dttatatI
0

22 ))()(()( (4)

osiąga 5% i 95% swojej maksymalnej wartości.
gdzie: tk – zmienna opisująca zależność intensywności Ariasa od czasu.
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3.2. Rodzaje skal GSI-GZWKW

W zależności od parametrów opisujących drgania oraz od warunków prowadzonej oceny oddzia-
ływań sejsmicznych na powierzchni, skalę GSI-GZWKW [5,8] podzielono na następujące, dwa 
rodzaje:

a) GSI-GZWKW-V – skala oparta na parametrach: amplitudzie prędkości drgań poziomych gruntu 
(PGVHmax) oraz czasu ich trwania (tHV), stosowana do oceny intensywności drgań dla wstrzą-
sów zaistniałych oraz dla wstrząsów prognozowanych. Skala wyróżnia 4 stopnie, dla których 
opisano wpływ oddziaływania wstrząsów górniczych w budynkach i liniowych obiektach in-
frastruktury podziemnej, intensywność odczuwania drgań przez ludzi i uciążliwość użytko-
wania obiektów budowlanych, w korelacji z parametrami drgań. 

b) GSI-GZWKW-A – skala oparta na parametrach: amplitudy przyspieszenia drgań poziomych
gruntu w paśmie częstotliwości do 10 Hz (PGAH10) oraz czasu ich trwania (tHa). Ze względu 
na nieco gorszą korelację obserwowanych skutków zalecana do stosowania jako pomocnicza 
oraz w przypadku informacji archiwalnych, dla których dysponuje się tylko wartością mak-
symalnego przyspieszenia drgań w paśmie niskoczęstotliwościowym do 10 Hz. Tak samo jak 
skala GSI-GZWKW-V wyróżnia 4 stopnie intensywności.

Rys. 2. Stopnie intensywności – GSI–GZWKW–V Rys. 3. Stopnie intensywności – GSI–GZWKW–A
Fig. 2. Degrees of GSI–GZWKW–Vintensity Fig. 3. Degrees of GSI–GZWKW–A  intensity 

3.3. Opis stopni Górniczej Skali Intensywności GSI-GZWKW

Przekroczenie granicy stopnia szkodliwości oznacza, że opisane skutki mogą wystąpić, ale nie muszą.

STOPIEŃ  0

Intensywność oddziaływania drgań w budynkach:
Wstrząsy nie powodujące żadnych szkód w budynkach, ani powiększenia istniejących już uszkodzeń. 
Parametry drgań od wstrząsów w budynkach są porównywalne z poziomem lokalnych drgań wywo-
ływanym przez codzienną aktywność życiową (poruszanie się po mieszkaniu, zamykanie drzwi, 
wiercenie otworów w ścianach itp.), a parametry drgań gruntu są porównywalne z poziomem drgań 
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wywoływanych ruchem pojazdów. Dla silnych wstrząsów z dużej odległości epicentralnej, budynki 
podlegają drganiom (kołysaniu) w kierunku poziomym, jednak bez negatywnego wpływu na budynek.

Intensywność oddziaływania drgań w liniowych obiektach infrastruktury podziemnej:
Drgania nieszkodliwe dla liniowych obiektów podziemnej infrastruktury technicznej. Parametry 
drgań działających na te obiekty są porównywalne z tymi, które wywołuje ruch pojazdów mecha-
nicznych na drogach.

Odczuwalność drgań przez ludzi: 
Znikoma / zauważalna. Wstrząsy lokalizujące się w dolnej części stopnia 0 są praktycznie nieod-
czuwalne przez ludzi. Wstrząsy lokalizujące się w górnej strefie stopnia 0 są słabo odczuwalne 
przez ludzi. Dla silnych wstrząsów z dużej odległości epicentralnej, odczucia przypominają koły-
sanie. Drgania są podobne do wywoływanych przejeżdżającą ciężarówką. Przedmioty wiszące 
mogą się lekko kołysać.

Uciążliwość: Nieodczuwalna / mała.

STOPIEŃ  I

Intensywność oddziaływania drgań w budynkach:
Wstrząsy nie powodujące nowych uszkodzeń w budynkach. 
Wywołane wstrząsami (słabymi i średnimi) drgania, często porównywalne są z tłem sejsmicznym, 
rejestrowanym lokalnie, np. przy wierceniu udarowym w ścianach budynku (mieszkania). W poje-
dynczych przypadkach mało stabilne drobne i lekkie przedmioty i ozdoby mogą się przewrócić 
(np. smukłe figurki ustawione na półkach, wysokie, mało stabilne wazony itp.). Otwarte okna 
i drzwi mogą się same zamykać. Meble mogą drgać, a przedmioty wiszące mogą się kołysać. 
W pojedynczych przypadkach istniejące rysy, pęknięcia lub szczeliny mogą się powiększać. 

Intensywność oddziaływania drgań w liniowych obiektach infrastruktury podziemnej:
Drgania nieszkodliwe dla liniowych obiektów podziemnej infrastruktury technicznej. 

Odczuwalność drgań przez ludzi: 
Zauważalna / wzbudzająca niekorzystne reakcje. Wstrząsy mogą być silnie odczuwalne na po-
wierzchni, przez ludzi znajdujących się w czasie wstrząsu w budynkach na wyższych piętrach. 
Niewielu ludzi znajdujących się na zewnątrz budynku odczuwa wstrząs. Niektórzy ludzie budzą 
się, jeśli wstrząs wystąpi w nocy. Talerze i naczynia mogą drgać i brzęczeć. Wiszące przedmioty 
zaczynają się kołysać. Stojące samochody mogą się lekko kołysać. Odczuwa się drgania podłogi.

Uciążliwość: – Mała.

STOPIEŃ  II

Intensywność oddziaływania drgań w budynkach:
W strefie tej mogą pojawić się skutki opisane w stopniu I oraz drgania mogące powodować zwięk-
szenie (przyrost) istniejących uszkodzeń, tj.:
 wydłużenie istniejących zarysowań, pęknięć lub szczelin,
 odpadanie drobnych fragmentów odspojonych tynków wewnętrznych i zewnętrznych,
 odpadanie drobnych fragmentów uszkodzonych gzymsów oraz nie umocowanych sterczyn,
 odspajanie słabo przyklejonych płytek glazurowanych,
 poluzowanie cegieł kominów murowych,
 poluzowanie i obsuwanie się pojedynczych dachówek.

– 124 –

Zagrożenia naturalne w górnictwie podziemnym



Drgania całkowicie nieszkodliwe dla wszystkich nieuszkodzonych elementów konstrukcyjnych i nie 
konstrukcyjnych budynków. Całe budynki mogą drgać. Otwarte okna i drzwi mogą się same zamy-
kać. Podłogi i meble mogą drgać. Meble czasami mogą się przesuwać.

Intensywność oddziaływania drgań w liniowych obiektach infrastruktury podziemnej:
W pojedynczych przypadkach drgania mogą być szkodliwe dla liniowych obiektów podziemnej 
infrastruktury technicznej, szczególnie w starych instalacjach, w miejscu ich łączenia.

Odczuwalność drgań przez ludzi: 
Wzbudzająca niekorzystne reakcje. Wstrząsy mogą być silnie odczuwalne na powierzchni, zarówno 
w budynkach jak i na zewnątrz. Drgania w górnym progu stopnia II mogą być odczute jak uderzenie 
samochodu w ścianę. Wielu ludzi budzi się, jeśli wstrząs wystąpi w nocy. Talerze i naczynia mogą 
drgać, brzęczeć, a czasami się potłuc. Wiszące przedmioty silnie się kołyszą. W stojących samocho-
dach wyraźnie odczuwa się kołysanie. Odczuwa się drganie i kołysanie podłogi, a czasami przypo-
minające uderzenie od spodu. Słyszy się trzeszczenie ścian.

Uciążliwość: – Mała / średnia.

STOPIEŃ  III

Stopień III jest słabo udokumentowany danymi pomiarowymi i doświadczenia empiryczne odnoszą 
się tylko do wstrząsów lokalizujących się nieznacznie powyżej linii rozgraniczającej stopnie: II i III. 
Dla takich wstrząsów opis skutków jest następujący:

Intensywność oddziaływania drgań w budynkach:
W strefie tej mogą pojawić się skutki opisane w stopniu II oraz drgania mogące powodować uszko-
dzenia elementów nie konstrukcyjnych budynków, tj.:
 zarysowania tynków zewnętrznych i wewnętrznych,
 zarysowania ścian działowych,
 zarysowania płytek glazurowanych,
 zarysowania wokół ościeżnic drzwi i okien,
 zarysowania na stykach elementów, zwłaszcza wykonanych z różnych materiałów konstrukcyj-

nych,
 odpadanie fragmentów prawidłowo zamocowanych gzymsów i innych sterczyn,
 odpadanie większych fragmentów odspojonych tynków wewnętrznych i zewnętrznych,
 poluzowanie cegieł kominów murowanych, w niektórych przypadkach ich pęknięcia 

i odpadanie tynków lub pojedynczych cegieł,
 poluzowanie i obsuwanie lub odpadanie pojedynczych dachówek,
 mogą wystąpić pierwsze, pojedyncze uszkodzenia elementów konstrukcyjnych w postaci zary-

sowań ścian nośnych w systemowym budownictwie uprzemysłowionym i tradycyjnym.
Drgania całkowicie nieszkodliwe dla elementów ustroju usztywniającego budynków. Mogą wystąpić 
drobne szkody w mieniu: przewracanie się drobnych luźno stojących przedmiotów (figurek, stłucze-
nie naczyń i szklanej zastawy. Meble mogą drgać, jak również lekko się przemieszczać.

Intensywność oddziaływania drgań w liniowych obiektach infrastruktury podziemnej:
W pojedynczych przypadkach drgania mogą być szkodliwe dla liniowych obiektów infrastruktury 
podziemnej, szczególnie w starych instalacjach w miejscu ich łączenia.

Odczuwalność drgań przez ludzi:
Wzbudzająca niekorzystne reakcje. Wstrząsy są silnie odczuwalne przez wszystkie osoby wewnątrz 
i na zewnątrz budynków. Drgania o tej intensywności budzą śpiących ludzi. Część osób doznaje 
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uczucia lęku w czasie trwania drgań. Z otwartych naczyń może się wylewać płyn. Drgania mogą być 
odczute jak uderzenie ciężarówki w ścianę. W epicentrum wstrząsu drgania odczuwane są jak silne 
uderzenie w budynek od spodu. Ściany trzeszczą, a meble mogą się przemieszczać lub kołysać. 
Na wyższych piętrach odczuwa się kołysanie, szczególnie silne przy dłuższych czasach trwania drgań.

Uciążliwość: Średnia / może wystąpić również duża (brak danych empirycznych).

3.4. Uwagi i zalecenia wynikające ze skali GSI–GZWKW–V

W przypadku wystąpienia wstrząsów znacznie przekraczających granicę III stopnia intensywności 
(powyżej 25 % na osi PGVHV licząc od wartości wyznaczonej przez granicę oddzielającą stopień II 
i III, w punkcie czasu trwania wstrząsu na osi tHV) należy:
 określić obszar przekroczenia 25% granicy oddzielającej stopień II i III,
 dokonać w obiektach budowlanych, zlokalizowanych w tym obszarze, oceny skutków wy-

stąpienia wstrząsu,
 na podstawie przeprowadzonej kontroli, w uzasadnionych przypadkach, dokonać szczegó-

łowych ekspertyz w zakresie konstrukcji nośnych i elementów usztywniających obiektów 
budowlanych,

 uzupełniająco korzystać również ze skali pomocniczej GSI-GZWKW-A.
Zaleca się takie prowadzenie eksploatacji, aby w wyniku wstrząsów wywołanych tą eksploatacją,
nie była przekraczana uciążliwość mała. Ze względu na stwierdzoną, dotychczasowymi obserwa-
cjami, odporność budynków na wstrząsy górnicze, możliwe jest okresowe dopuszczenie uciążliwo-
ści średniej lub dużej, jednak wówczas należy ją uzasadnić względami techniczno-ekonomicznymi 
projektowanej eksploatacji i dokonać odpowiednich uzgodnień w aspekcie społecznej akceptacji 
przewidywanych poziomów uciążliwości.

4. WERYFIKACJA SKALI GSI-GZWKW

4.1. Opracowanie skali intensywności drgań GSI-GZWKW

Dla opracowania skali w latach 2006 – 2007 zinterpretowano i przeanalizowano wieloletnie mate-
riały obserwacyjne kopalń. W celu korelacji wybranych parametrów drgań wywoływanych przez 
wstrząsy górnicze z obserwacjami makrosejsmicznymi, zebrano i przeanalizowano zgłoszone 
przez mieszkańców szkody i odczucia drgań przez ludzi. 
Pomimo faktu, że początki rejestracji drgań na powierzchni od wstrząsów górniczych sięgają dru-
giej połowy lat 80 –tych ubiegłego stulecia, w trakcie reinterpretacji archiwalnych danych pomia-
rowych musiano odrzucić znaczną część rejestracji ze względu na ich niską jakość.
Nie uzyskano również pewności, że wszystkie zgłoszone szkody miały związek ze wstrząsami. 
Analizy ograniczono do zdarzeń najlepiej udokumentowanych z rejonów prowadzonych pomiarów 
sejsmometrycznych. Dla starszych rejestracji w rejonach o małej gęstości powierzchniowych sta-
nowisk pomiarowych i nie wypracowanych procedurach sprawdzających skutki wstrząsów, za
najbardziej wiarygodne przyjmowano opisy uszkodzeń powstałych w promieniu 250 m od mierni-
ków drgań. Taka metodyka pozwoliła w sposób wiarygodny ocenić rzeczywisty poziom rejestro-
wanych drgań dla określonych obserwacji makrosejsmicznych. Dzieje się tak ze względu na 
zmienną budowę nadkładu czwartorzędowego oraz złożoną tektonikę w obszarze GZW, które to 
czynniki są źródłem występowania lokalnej amplifikacji drgań. Zaproponowane rozwiązanie po-
zwala mieć niemal pewność, że do opracowania kryteriów przyjęto rzeczywiste parametry drgań 
podłoża w miejscu dokonywanej obserwacji makrosejsmicznej. 
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Informacje makrosesejmiczne i odpowiadające im parametry drgań, naniesiono na wykresy. Wyni-
ki korelacji dokonanej na podstawie przeprowadzonych badań jak również wyniki weryfikacji skali 
prowadzone sukcesywnie od czasu jej wprowadzenia do stosowania, z podziałem na poszczególne 
stopnie intensywności drgań, przedstawiono oddzielnie dla parametru prędkości i przyspieszenia 
na rysunku 5 – zamieszczonych w kolejnym podrozdziale - Charakterystyka i ocena skutków drgań 
wstrząsów o pikowym przyspieszeniu drgań gruntu powyżej 0,5 m/s2.
W nazwie opracowanej skali wprowadzono indeks KW oznaczający, że odnosi się ona do obszarów 
kopalń Kompanii Węglowej S.A., dla odróżnienia od obszarów Górnośląskiego Zagłębia Węglo-
wego, dla których nie prowadzono badań.
„Zasady stosowania Górniczej Skali Intensywności Drgań GSI–GZWKW do oceny skutków od-
działywania wstrząsów indukowanych eksploatacją złóż węgla kamiennego w zakładach górni-
czych Kompanii Węglowej S. A. na obiekty budowlane i na ludzi” zostały pozytywnie zaopinio-
wane przez Komisję do spraw Ochrony Powierzchni przy Wyższym Urzędzie Górniczym w Kato-
wicach – Uchwała nr 3/2008 z dnia 27 czerwca 2008 r. [5].
Skala GSI–GZWKW, wg zaleceń Komisji, powinna być zweryfikowana po dwu–trzyletnim okresie 
stosowania dla potwierdzenia ustalonych granic pomiędzy kolejnymi stopniami i w miarę możli-
wości wyraźniejszego wydzielenia zjawisk klasyfikowanych do stopnia III.

4.2. Charakterystyka i ocena skutków drgań wstrząsów o pikowym przyspieszeniu drgań gruntu 
powyżej 0,5 m/s2

Analizie poddano wstrząsy o wysokich parametrach drgań gruntu (maksymalna amplituda przy-
spieszenia w zakresie 0,5 – 1,7 m/s2) i następnie przeprowadzono porównanie oceny intensywności 
drgań wg wskazań skali z uszkodzeniami zgłoszonymi przez mieszkańców. 
Trzeba w tym miejscu przypomnieć, że według kryteriów, stosowanej przed wprowadzeniem skali 
GSI-GZWKW, skali MSK-64 [7] drgania gruntu o przyspieszeniach powyżej 0,5 m/s2 wskazują na 
VII stopień intensywności. Opis VII stopnia jest następujący:
 Oddziaływanie na ludzi - większość osób jest przestraszona i wybiega na zewnątrz budynków. 

Drgania są zauważalne przez osoby jadące samochodami. Mogą powstawać znaczne szkody 
wewnątrz mieszkań w skutek gwałtownego przesuwania się lub rozbijania ciężkich przedmiotów.

 Oddziaływanie na budynki - w wielu najbardziej odpornych budynkach (grupa C) mogą zaistnieć 
lekkie uszkodzenia, a w budynkach o średniej odporności (grupa B) średnie uszkodzenia. 
Najmniej odporne budowle (grupa A) mogą ulec licznym dużym uszkodzeniom (głębokie 
i szerokie pęknięcia murów, zawalenie się wolnostojących kominów) oraz w pojedynczych 
przypadkach uszkodzeniom typu zniszczeń lokalnych (duże pęknięcia murów, zawalanie się 
części budynku).

 Oddziaływanie na środowisko - wody w zbiornikach tworzą fale powodujące zmącenie szlamu. 
Źródła mogą zmienić poziom wody oraz swoją wydajność. W pojedynczych przypadkach 
odnawiają się źródła wyschnięte, a czynne zanikają. Obserwowane są nieliczne przypadki osunięć 
stromych zboczy, brzegów rzek, nasypów dróg, pęknięcia jezdni drogowych. Mogą mieć miejsce 
naruszenia szczelności rurociągów.

Jak widać z powyższego opisu następstwa wstrząsów powinny być poważne.

Od czerwca 2008 r. w kopalniach Kompanii wystąpiło kilka wstrząsów o wysokich parametrach 
drgań gruntu. Zostały one poddane wszechstronnej analizie w celu weryfikacji skali GSI-GZWKW
[3, 6]. Sposób dokonywania analizy przedstawiono na przykładzie wstrząsu zaistniałego w dniu 
19 listopada 2008 r. w KWK „Rydułtowy-Anna” o energii E = 7,9 ∙ 107 J. Wstrząs ten, mocno 
odczuty na powierzchni w obszarze epicentralnym kilku kilometrów, jest przykładem zjawiska 
o bardzo wysokich parametrach drgań i krótkim czasie trwania.
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Według skali GSI-GZWKW drgania gruntu w odległości 0,932 km od epicentrum odpowiadały III 
stopniowi intensywności (rys. 4), a w odległości 1,225 km stopniowi II (tab. 2). Rejestracje na 
dalej położonych stanowiskach wykazały I i 0 stopień intensywności (tab. 2).

Rys. 4. Wstrząs z 19.11.2008 r. - rejestracja w odległości 0,932 km od epicentrum 
Fig. 4 The shock of 19.11.2008 – registration at a distance of 0.932 kilometers from the epicenter

Tabela 2. Parametry sejsmologiczne wstrząsu z 19.11.2008 r. z KWK „Rydułtowy-Anna”
Table 2. Seismic parameters of  shock from 19.11.2008, from "Rydułtowy-Anna" Coal Mine
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 Nowa 1,224 0,0210 0,021  2,69  II 0,870 0,615  1,28  II VI VII
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Bezpośrednio po wstrząsie przyjęto 51 zgłoszeń telefonicznych o powstaniu nowych lub powięk-
szeniu się istniejących uszkodzeń. W następnych dniach wpłynęło 20 wniosków pisemnych o po-
wstaniu uszkodzeń. Służby kopalniane przeprowadziły kontrole w 33 obiektach (10 użyteczności 
publicznej), w obszarze powyżej izolinii przyspieszenia 1 200 mm/s2.
W wyniku przeprowadzonych kontroli obiektów zlokalizowanych w Rydułtowach, Radlinie, 
Pszowie, Rybniku i Wodzisławiu Śląskim (104 obiekty) w 90 z nich stwierdzono:
 nowe uszkodzeń w elementach wykończeniowych (zarysowania ścian, faset) – w 46 obiektach,
 powiększenie się istniejących wcześniej uszkodzeń - w 48 obiektach,
 uszkodzenia wyposażenia (elementy szklane itp.) - w 4 obiektach,

(w kilkunastu przypadkach odnotowano kombinacje występujących uszkodzeń)
 nie stwierdzono powstania jakichkolwiek uszkodzeń – w 14 obiektach.
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Analizując zaistniałe po wstrząsie i potwierdzone w czasie oględzin skutki stwierdzono, że w ob-
szarze oddziaływania II i III stopnia intensywności zlokalizowana była zdecydowana większość 
budynków z potwierdzonymi uszkodzeniami. Kilka uszkodzeń zgłoszonych było w budynkach
położonych w dalszej odległości. Biorąc pod uwagę gęstą infrastrukturę w rejonie epicentrum 
wstrząsu, to liczba budynków, w których wystąpiły uszkodzenia była mniejsza niż 5% populacji 
budynków objętych II lub III stopniem intensywności. Nie stwierdzono uszkodzeń konstrukcyj-
nych, a tym bardziej elementów ustroju usztywniającego budynków.

W tabeli 2 przedstawiono stopnie intensywności według skali GSI-GZWKW dla wartości przyspie-
szeń drgań (A) i prędkości (V) oraz porównawczo według skali MSK (przyśpieszenia „a” i prędko-
ści „v”). Przypisane wg skali MSK stopnie intensywności sejsmicznej na poziomie VIII i VII kwa-
lifikują ten wstrząs do zjawiska burzącego. Faktyczny poziom uszkodzeń zaobserwowany 
w budynkach był od 2 do 3 stopni niższy, co po raz kolejny potwierdza tezę, iż makrosejsmicznej 
skali MSK nie można odnosić wprost do wstrząsów górniczych.

Od 2006 roku, tj. czasu rozpoczęcia prac nad skalą GSI-GZWKW, w obszarze kopalń Kompanii 
Węglowej S.A. dokonano znacznej rozbudowy powierzchniowych sieci sejsmometrycznych, 
szczególnie w rejonach o największej aktywności sejsmicznej, tj.: kopalń „Piast”, „Ziemowit”, 
„Rydułtowy-Anna” i „Bobrek-Centrum”. Analiza silnych zjawisk sejsmicznych, na coraz liczniej-
szych stanowiskach pomiarowych, pozwala na ciągłe uzupełnianie bazy danych i weryfikację skali.

W tabeli 3 zestawiono parametry sejsmologiczne wstrząsów o największych prędkościach i przy-
spieszeniach analizowanych w ramach weryfikacji skali GSI-GZWKW.

Tabela 3. Parametry sejsmologiczne wstrząsów i stopnie intensywności wg skal: GSI-GZWKW i MSK
Table 3. Seismic parameters of  shocks and degrees of intensity according to the GSI-GZWKW and MSK scales

Data Czas
12.12.2008 r. 23:45 X = 6 620

"v" "a"

Vmax

m/s
VGSI-GZW

m/s

Czas
trwania

s

Stop.
inten.

I

Amax

m/s2

AGSI-GZW

m/s2

Czas
trwania

s

Stop.
inten.

I pr
ęd
ko
ść

pr
zy

-
sp

ie
-

sz
en

ie
Karb 0,520 0,0299 0,031  1,86  II 0,970 0,923  1,12  III VI VII
Miechowice 2,006 0,0043 0,004  6,18  0 0,161 0,115  4,61  0 III V

Data Czas
08.01.2009 r. 12:23 X = 6 640

"v" "a"

Vmax

m/s
VGSI-GZW

m/s

Czas
trwania

s

Stop.
inten.

I

Amax

m/s2

AGSI-GZW

m/s2

Czas
trwania

s

Stop.
inten.

I pr
ęd
ko
ść

pr
zy

-
sp

ie
-

sz
en

ie

Karb 1,166 0,0060 0,004  2,75  0 0,334 0,106  1,78  0 IV VI
Miechowice 2,660 0,0050 0,004  6,18  0 0,150 0,115  4,61  0 III V

Data Czas
24.08.2007 r. 01:47 X = 33 200

"v" "a"

Vmax

m/s
VGSI-GZW

m/s

Czas
trwania

s

Stop.
inten.

I

Amax

m/s2

AGSI-GZW

m/s2

Czas
trwania

s

Stop.
inten.

I pr
ęd
ko
ść

pr
zy

-
sp

ie
-

sz
en

ie

Chełm Śląsaki
Urząd Gminy 1,100 0,031 0,0308 1,23 II 1,700 0,944 0,92 III VI VIII

Stopnie intens.
wg skali MSK"Ziemowit" E = 4,0 · 106 J Y = - 24 180

Stanowisko
Odle-
głość
km

Prędkość Przyspieszenie

Stanowisko
Odle-
głość
km

Prędkość Przyspieszenie

Oddział  KW  S.A. Energia Współrzędne

Oddział  KW  S.A. Energia Współrzędne Stopnie intens.
wg skali MSK"Bobrek-Centrum" E = 5,0 · 108 J Y = - 980

Stopnie intens.
wg skali MSK"Bobrek-Centrum" E = 7,0 · 108 J Y = - 380

Stanowisko
Odle-
głość
km

Prędkość Przyspieszenie

Oddział  KW  S.A. Energia Współrzędne
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Tabela 3. c.d.     Table 3. continuation
Data Czas

05.09.2008 r. 06:17 X = 34 050
"v" "a"

Vmax

m/s
VGSI-GZW

m/s

Czas
trwania

s

Stop.
inten.

I

Amax

m/s2

AGSI-GZW

m/s2

Czas
trwania

s

Stop.
inten.

I pr
ęd
ko
ść

pr
zy

-
sp

ie
-

sz
en

ie

Goławiec 0,224 0,036 0,044 1,05 III 1,400 1,284 0,57 III VI VIII
Chełm Śląski
FAWENT 2,649 0,002 0,002 5,25 0 0,042 0,035 4,29 0 II III

Chełm Śląsaki
Urząd Gminy 3,053 0,001 0,001 5,55 0 0,041 0,036 5,15 0 I III

Data Czas
19.10.2008 r. 03:16 X = 37 630

31.10.2008 r. 06:44 X = 37 610

19.11.2008 r. 01:47 X = 37 630
"v" "a"

Vmax

m/s
VGSI-GZW

m/s

Czas
trwania

s

Stop.
inten.

I

Amax

m/s2

AGSI-GZW

m/s2

Czas
trwania

s

Stop.
inten.

I pr
ęd
ko
ść

pr
zy

-
sp

ie
-

sz
en

ie

19.10.2008 r. 0,888 0,016 0,015 1,58 I 0,550 0,487 1,55 I V VII
31.10.2008 r. 0,948 0,024 0,024 1,58 II 0,550 0,593 1,45 II VI VII
19.11.2008 r. 0,890 0,024 0,024 1,76 II 0,640 0,591 1,39 II VI VII

Data Czas
31.01.2011 r. 23:38 X = 34 355

"v" "a"

Vmax

m/s
VGSI-GZW

m/s

Czas
trwania

s

Stop.
inten.

I

Amax

m/s2

AGSI-GZW

m/s2

Czas
trwania

s

Stop.
inten.

I pr
ęd
ko
ść

pr
zy

-
sp

ie
-

sz
en

ie

Bijasowicka 5,800 0,0089 2,80 I 0,2848 2,81 I IV VI
Chełmek-Gimnaz. 3,300 0,0168 2,32 II 0,5630 1,69 I V VII
Chełmek-Jaworzn. 1,800 0,0145 1,32 I 0,4795 1,18 I V VI
Oświęcim 8,400 0,0010 2,75 0 0,0285 2,99 0 I III
Brzezinka 8,000 0,0018 2,81 0 0,0540 2,6 0 II IV
Gorzów 3,700 0,0033 3,19 0 0,1084 2,87 0 III IV
Bieruń - kopal. 4,600 0,0048 3,54 0/I 0,1025 3,99 0 III IV
Chełm Śl.-ZSP "Z" 2,030 0,0190 3,59 II 0,3741 2,55 I V VI
Goławiec      "Z" 4,830 0,0004 4,19 0 0,0986 4,04 0 I IV
Fawent         "Z" 3,300 0,0193 2,31 II 0,4384 1,32 0 V VI
Imielin          "Z" 5,770 0,0064 3,57 I 0,1884 2,56 I IV V

Oddział  KW  S.A. Energia Współrzędne Stopnie intens.
wg skali MSK"Ziemowit" E = 2,0 · 107 J Y = - 20 130

Stanowisko
Odle-
głość
km

Prędkość Przyspieszenie

Oddział  KW  S.A. Energia Współrzędne
Stopnie 

intensywności
wg skali MSK"Piast"

E = 9,0 · 106 J Y = - 16 170

E = 5,0 · 107 J Y = - 16 250

E = 8,0 · 107 J Y = - 16 180

Stanowisko
Odle-
głość
km

Prędkość Przyspieszenie

Stanowisko
Bieru Stary
ZTS "ERG"

Odle-
głość
km

Prędkość Przyspieszenie

Oddział  KW  S.A. Energia Stopnie intens.
wg skali MSK"Piast" E = 2,0 · 108 J Y = - 24 796

Współrzędne

„Z” – stanowiska sejsmometryczne KWK „Ziemowit”

Na podstawie analiz wstrząsów zarejestrowanych na stanowiskach nowych sieci sejsmometrycz-
nych, już po wprowadzeniu do stosowania skali GSI-GZWKW, udało się wydzielić grupę wstrzą-
sów kwalifikowaną do najwyższego III stopnia intensywności.
Na rys. 5 przedstawiono weryfikację skali GSI-GZWKW (wersja prędkościowa i przyspieszeniowa)
z uwzględnieniem parametrów sejsmologicznych najsilniejszych w ostatnim okresie wstrząsów 
oraz skutków (uszkodzeń w budynkach) wywołanych tymi wstrząsami. Analizowane wstrząsy 
w większości zakwalifikowane zostały do II i III stopnia intensywności wg skali GSI-GZWKW.
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Rys. 5. Weryfikacja empirycznej Górniczej Skali Intensywności GSI-GZWKW dla wstrząsów z KW S.A.
Fig. 5. Verification  of  empirical Mining Intensity Scale GSI-GZW KW for shocks from KW S.A.

Objaśnienia:
– wstrząsy, po których wystąpiły, nowe uszkodzenia elementów wykończeniowych; w jednym przy-

padku stwierdzono pęknięcie ściany szczytowej budynku, co zakwalifikowane zostało do uszkodzenia 
konstrukcyjnego,

– wstrząsy, po których wystąpiły drobne uszkodzenia elementów wykończeniowych (nowe lub powięk-
szenie się starych uszkodzeń),

– wstrząsy mocno odczute przez mieszkańców, sporadycznie powiększanie się istniejących uszkodzeń,
– wstrząsy nie odczute przez ludzi bądź odczute słabo i nie wywołujące żadnych skutków w budynkach.

Przeprowadzona korelacja uszkodzeń zaistniałych w budynkach po wystąpieniu wstrząsów ze 
wskazaniami skali GSI-GZWKW wykazała, że ocena skutków drgań na budynki wg tej skali odpo-
wiada rzeczywistemu typowi obserwowanych uszkodzeń.
Dobrą korelację parametrów drgań z obserwacjami makrosejsmicznymi, uzyskano dla pikowej 
amplitudy prędkości drgań poziomych PGVHmax i czasu ich trwania obliczonego z przebiegów 
prędkościowych, nieco gorszą, dla maksymalnej amplitudy przyspieszenia PGAH10 dla drgań po-
ziomych w paśmie częstotliwości do 10 Hz i czasu ich trwania obliczonego z przebiegów przyspie-
szeniowych.

4.3. Wstrząs o energii 3x109 J z dniu 09.02.2010 r. w KWK ”Piast” – określenie parametrów 

W dniu 09.02.2010 r. o godz. 07:35 zarejestrowano w kopalni „Piast” wstrząs górniczy o charakte-
rze regionalnym, o energii E = 3 x 109 J. Wstrząs ten został zlokalizowany w sąsiedztwie Uskoku 
Błędowskiego o zrzucie około 40 m, poza polem eksploatacji ściany 399 prowadzonej w pokł. 209. 
Wstrząs ten nie spowodował skutków w wyrobiskach podziemnych, został natomiast odczuty 
na powierzchni na znacznym obszarze. Powierzchniowa aparatura pomiarowa zarejestrowała przy-
spieszenia drgań gruntu przekraczające 500 mm/s2. Z obszaru objętego oddziaływaniem wstrząsu 
wpłynęło ponad 1 600 zgłoszeń dotyczących odczucia wstrząsu oraz uszkodzeń w budynkach 
mieszkalnych i obiektach infrastruktury technicznej.

Rejestracja drgań gruntu w KWK ”Piast” realizowana jest za pomocą aparatury ARP-2000P 
produkcji EMAG Katowice z zamontowanymi czujnikami trójskładowymi, mierzącymi wartość 
przyspieszeń drgań gruntu. Wstrząs zapisał się na 7 stanowiskach pomiarowych rozmieszczonych 
na obszarze górniczym Bieruń-I, a także na 3 aparaturach typu AMAX–GSI, należących do KWK 
”Ziemowit” [11]. Wartości prędkości i przyśpieszeń oraz określone stopnie intensywności wg skal 
GSI-GZWKW i MSK zestawiono w tabeli 4.
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Tabela 4. Parametry sejsmologiczne wstrząsu z dnia 9.02.2010 r. w kopalni „Piast”
Table 4. Seismic parameters of  shock of  09.02.2010  in the Piast mine

Data Czas
09.02.2010 r. 07:35 X = 34 425

"v" "a"

Vmax

m/s
VGSI-GZW

m/s

Czas
trwania

s

Stop.
inten.

I

Amax

m/s2

AGSI-GZW

m/s2

Czas
trwania

s

Stop.
inten.

I pr
ęd
ko
ść

pr
zy

-
sp

ie
-

sz
en

ie

Bijasowicka 4,868 0,0075 0,0075 2,85 I 0,280 0,2415 2,69 I IV VI
Chełmek 
- Gimnazjum 4,630 0,0080 0,0081 3,09 I 0,310 0,2333 2,80 I IV VI

Chełmek 
- Jaworznicka 3,062 0,0110 0,0119 2,91 II 0,470 0,3570 2,50 I / II V VI

Bieruń Stary
ZTS "ERG" 8,500 0,0021 0,0022 4,49 0 0,063 0,0564 4,38 0 II IV

Gorzów 4,127 0,0087 0,0087 2,95 I 0,290 0,2847 2,88 I IV VI
Bieruń-Kopalnia 3,393 0,0150 0,0152 3,18 II 0,560 0,3948 2,79 II V VII
Nowy Bieruń 
- Plebania 3,405 0,0240 0,0257 2,07 II 0,730 0,7196 2,08 II VI VII

Chełm Śl.-ZSP "Z" 2,421 0,0073 0,0082 5,01 I 0,300 0,2202 4,04 I IV VI
Goławiec      "Z" 3,490 0,0079 0,0087 4,90 I 0,190 0,1804 3,93 I IV V
Chełm Śląsaki
Urząd Gminy "Z" 1,206 0,0250 0,0325 4,14 III 0,570 0,4336 2,86 II VI VII

Stopnie intens.
wg skali MSK"Piast" E = 3,0 · 109 J Y = - 23 434

Stanowisko
Odle-
głość
km

Prędkość Przyspieszenie

Oddział  KW  S.A. Energia Współrzędne

Na rysunkach 6 i 7 przedstawiono przykładowe zapisy z rejestratorów: aparatura ARP-2000P 
stanowisko na Plebani w Nowym Bieruniu oraz aparatura AMAX–GSI stanowisko w Urzędzie 
Gminy w Chełmie Śląskim [8].
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Rys. 6. Wstrząs z 9.02.2010 r. - rejestracja w odległości 3,407 km od epicentrum (N. Bieruń – Plebania) 
Fig. 6. The shock of 02/09/2010 – registration at a distance of 3,407 km from the epicenter 

(N. Bieruń - Plebania)
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Rys. 7. Wstrząs z 9.02.2010 r. - rejestracja w odległości 1,206 km od epicentrum (Chełm Śl. UG) 
Fig. 7. The shock of 02/09/2010 - registration at a distance of 1.206 km from the epicenter (Chełm Śl. UG)

Z danych pomiarowych na powierzchni oraz ich interpretacji wg skali GSI-GZWKW wynika, że na 
stanowiskach sejsmometrycznych zlokalizowanych w obszarze o promieniu ok. do 4 km od epi-
centrum wstrząsu, wystąpiły drgania w II stopniu intensywności wg skali GSI-GZWKW..
Na najbliższym stanowisku sejsmometrycznym położonym w odległości 1,2 km od epicentrum 
wstrząsu (Chełm Śl. UG), intensywność drgań osiągnęła III stopień (prędkości drgań nieznacznie 
przekroczyły granicę III stopnia, PGVHmax = 32,5 mm/s). 
Zarejestrowane drgania na żadnym stanowisku nie przekroczyły linii rozgraniczającej stopień II 
i III więcej niż 25%. Taki poziom intensywności drgań, nie wskazywał na możliwość zaistnienia 
zagrożenia powszechnego oraz  uszkodzeń elementów ustroju usztywniającego budynków

Na podstawie bazy danych dotychczasowych 
rejestracji drgań gruntu po zaistniałych silnych 
wstrząsach (ponad 300 rejestracji), zostały 
opracowane zależności empiryczne między 
parametrami prędkości drgań gruntu a energią 
sejsmiczną i odległością epicentralną 
z uwzględnieniem czasu trwania wstrząsu [9]. 

Korzystając z uzyskanych zależności sporzą-
dzono mapę rozkładu stopnia intensywności 
wg skali GSI-GZWKW dla wstrząsu z dnia
09.02.2010 r. (rys. 8).
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Rys. 8. Mapa intensywności drgań dla wstrząsu 
z dnia 9.02.2010 r. o energii 3x109 J

Fig. 8. Map of the intensity of vibrations for the 
shock of 09.02.2010 with  the energy of 3x109 J
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4.4. Ocena wpływu na obiekty budowlane na powierzchni wstrząsu z dnia 09.02.2010 r.

Jak już wspomniano, na podstawie pomiarów i ich interpretacji określono, że w obszarze do 4 km 
od epicentrum wstrząsu, wystąpiły drgania w II stopniu intensywności wg skali GSI-GZWKW,
natomiast w strefie epicentralnej o promieniu ok. 1 km drgania w III stopniu intensywności.
Drugi stopień intensywności oznacza potencjalną możliwość powiększenia się i odnawiania już 
wcześniej istniejących uszkodzeń oraz odczuwalność drgań wzbudzającą niekorzystne reakcje 
i uciążliwość użytkowania budynków w stopniu średnim
Trzeci stopień intensywności oznacza potencjalną możliwość powstania pierwszych nowych 
uszkodzeń elementów niekonstrukcyjnych, w tym np. poluzowanie się cegieł w kominach, obsu-
wanie się dachówek czy powstanie zarysowań i pęknięć. Możliwe są tutaj również szkody w mie-
niu, a drgania mogą powodować uczucie lęku u części osób i wywołać uciążliwość użytkowania 
budynku w stopniu średnim, a sporadycznie nawet wysokim.

Do dnia 02.06.2010 r. na kopalnię „Piast” wpłynęło 1 608 zgłoszeń mieszkańców odnośnie wystą-
pienia szkód związanych ze wstrząsem z dnia 09.02.2010 r. Mieszkańcy zgłaszali uszkodzenia 
nowopowstałe oraz powiększenie istniejących już uszkodzeń, w tym również powodowanych 
wpływami deformacji ciągłych. Do dnia 02.06.2010 r. dokonano przeglądów w 710 obiektach 
budowlanych z tego w 445 przypadkach przystąpiono do zawierania ugód z właścicielami [11].
Z analizy materiałów uzyskanych w czasie wizji lokalnych i przeglądów [10] przeprowadzonych 
w budynkach po zgłoszeniu uszkodzeń, wynika że:
A. nie stwierdzono uszkodzeń elementów konstrukcyjnych budynków, będących bezpośrednim 

skutkiem tego wstrząsu, które stwarzałyby zagrożenie dla bezpieczeństwa obiektów,
B. dopatrzono się niewielkich zarysowań tynków zewnętrznych i wewnętrznych, drobnych zary-

sowań płytek glazurowanych, drobnych zarysowań wokół ościeżnic drzwi i okien, drobnych 
zarysowań na stykach elementów, zwłaszcza wykonanych z różnych materiałów konstrukcyj-
nych, wydłużenie istniejących zarysowań i pęknięć, odpadanie drobnych fragmentów odspo-
jonych tynków wewnętrznych i zewnętrznych, odspajanie słabo przyklejonych płytek glazu-
rowanych,

C. zgłaszane uszkodzenia w obrębie elementów wykończeniowych, wypełniających lub wypo-
sażeniowych, takich jak zarysowania tynków, pękania i odpadania płytek ceramicznych, 
drobne uszkodzenia kominów, jedynie w pojedynczych przypadkach mogą być uznane za 
bezpośredni skutek wstrząsu,

D. przyczyną dużej części zgłaszanych uszkodzeń mogą być zaistniałe w przeszłości deformacje 
podłoża, a wstrząs z 09.02.2010 r. spowodował jedynie odnowienie oraz niekiedy powiększe-
nie uszkodzeń. 

Charakter uszkodzeń został potwierdzony przez przedstawicieli Instytutu Techniki Budownictwa 
w trakcie wykonywanych przez nich przeglądów w 160 obiektach [10]. 

W 16 przypadkach przystąpiono do usuwania szkód w trybie awaryjnym i dotyczyło to:
 uszkodzenia komina wolnostojącego w Babicach,
 uszkodzenia przewodów kominowych w miejscowościach: Chełm Śląski i Bieruń (10 szt.),
 natychmiastowego zabezpieczenia budynku, w którym prace remontowe, zgodnie z harmono-

gramem powinny być wykonane w 2010 r.,
 uszkodzenia 2 piszczał organowych w kościele w Bieruniu Nowym,
 pęknięcia stropodachu pokrytego papą (2 szt.).
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5. PODSUMOWANIE – WNIOSKI

Problem oddziaływania wstrząsów górniczych na powierzchnię i prawidłowej oceny szkodliwości 
tego oddziaływania jest postrzegany w działalności Kompanii Węglowej S.A. jako istotny i ważny, 
gdyż w obszarach działalności górniczej jej kopalń znajduje się wiele rejonów narażonych na od-
działywanie wstrząsów.

W trakcie opracowywania skali (lata 2006 – 2007) okazało się, że zarzut niskiej jakości rejestracji 
parametrów opisujących wstrząsy odnosi się nie tylko do zapisów archiwalnych, ale również do 
dużej części obserwacji bieżących. Większość kopalń posiadała sieci sejsmometryczne składające 
się z nielicznych i w większości przestarzałych mierników, nie odpowiadających aktualnym po-
trzebom. Niezwłocznie podjęto szereg działań dla modernizacji, a właściwie stworzenia nowocze-
snych, powierzchniowych sieci sejsmometrycznych w obszarach działalności kopalń Kompanii 
Węglowej S.A. Do grudnia 2011 r. zbudowano nowe sieci sejsmometryczne w:
 KWK „Piast” – 11 stanowisk (w przygotowaniu zabudowa kolejnego stanowiska),
 KWK „Bobrek-Centrum” – 6 stanowisk,
 KWK „Rydułtowy-Anna” – 5 stanowisk,
 KWK „Ziemowit” 5 stanowisk,
 KWK „Jankowice” – 3 stanowiska,
oraz rozbudowano istniejące sieci pomiarowe w kopalniach: – „Marcel” (z 1 do 3 stanowisk); 
– „Bielszowice” (z 2 do 5 stanowisk); – „Knurów” (z 2 do 4 stanowisk).

Parametry drgań dla kilkuset zarejestrowanych i przeanalizowanych wstrząsów wynosiły:
 pikowe amplitudy prędkości drgań PGVHmax - do 52 mm/s,
 czas trwania drgań na zapisie prędkościowym - od 0,5 s do 10 s,
 pikowe amplitudy przyspieszenia drgań PGAH10 - do 1 300 mm/s2 ,
 czas trwania drgań na zapisie przyspieszeniowym - od 0,4 s do 6,5 s, 
 energie sejsmiczne analizowanych wstrząsów od 5·105 J do 3·109 J.

Analiza bogatego materiału empirycznego (uzyskanego w dużej mierze z nowych sieci sejsmome-
trycznych) wskazuje, że w rejonie zarejestrowanych drgań wywołanych najsilniejszymi wstrząsami 
w kopalniach Kompanii Węglowej S.A., zaobserwowano, poza jednym przypadkiem, wyłącznie
uszkodzenia w elementach niekonstrukcyjnych obiektów budowlanych, w postaci nowych lub 
powiększenia się starych rys oraz pęknięć i uszkodzeń elementów wykończeniowych budynków. 
Uszkodzenia dotyczyły populacji budynków nie przekraczającej 5% zabudowy wokół stanowisk, 
przy których rejestrowano najsilniejsze drgania. 

Po trzyletnim testowaniu skali GSI-GZWKW w kopalniach Kompanii Węglowej S.A. ujawniło się 
kilka istotnych problemów wymagających szybkich rozwiązań, polegających na:
 opracowaniu i wdrożeniu szczegółowych zasad postępowania właściwych służb kopalń po 

wystąpienia wstrząsu wysokoenergetycznego i katalogowania jego skutków,
 weryfikacji kryteriów oceny szkodliwości wstrząsów na bazie zebranych wyników pomiarów 

oraz udokumentowanych uszkodzeń obiektów budowlanych (rozpoczęta procedura weryfikacji 
– planowany termin jej zakończenia – czerwiec-lipiec 2012 r.),

 potrzebie określenia kategorii i jednolitej metodyki dokonywania ocen dynamicznej odporności 
budynków i budowli na wstrząsy pochodzenia górniczego,

 opracowaniu wytycznych do projektowania obiektów budowlanych na terenach zagrożonych 
wysoką sejsmicznością pochodzenia górniczego.
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Zagadnienia dotyczące oceny odporności dynamicznej budowli to wprawdzie zagadnienia in-
żynierii budowlanej, ale doświadczenia uzyskane po wdrożeniu skali GSI-GZWKW, skłoniły Kom-
panię Węglową S.A. do podjęcia działań celem opracowania „Procedur oraz wytycznych w zakresie 
oceny odporności dynamicznej obiektów budowlanych na wpływy wstrząsów górniczych 
z uwzględnieniem skali GSI-GZWKW”. Liczymy, że kompletne opracowania w tym zakresie zostaną 
zrealizowane do końca 2013 roku.
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Evaluation of impact of shocks on the surface environment 
- the experiences of mines of Kompania Węglowa S.A.
Keywords: rockburts hazard, shocks, surface, criteria, effects

Abstract. The article characterized in a general manner rockbursts hazard in the mines of Kompania
Węglowa S.A., the hazard which is the main moderator of seismic activity  accompanying  the underground 
coal mining activity in the Silesian Coal Basin. The authors discussed the situation and the actions that led to 
the development of new criteria for an empirical assessment of the impact of mining quakes from the area of 
the mines of Kompania Węglowa S.A on surface environment - GSI-GZWKW scale. The paper presents the 
results of the verification of GSI-GZWKW scale performed on the basis of more than 300 high-energy quakes, 
with particular emphasis on several of the strongest quakes  that occurred between 2007 – 2011.
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Propagacja fali ciśnienia po wybuchu metanu
w wyrobiskach podziemnych

Jan Syty
Centralna Stacja Ratownictwa Górniczego S.A. w Bytomiu

STRESZCZENIE: Referat zawiera przykłady badań przebiegu wybuchów w chodnikach badaw-
czych KD Barbara. Przedstawiono wyniki pomierzonych wartości prędkości płomienia i ciśnienia 
na drodze rozchodzenia się fali wybuchu w wyrobiskach doświadczalnych. W referacie opisano 
wyniki badań i analiz przeprowadzonych w wyrobiskach podziemnych kopalń węglowych po zda-
rzeniach wybuchu metanu. Opisane zostały podstawy teoretyczne do obliczeń propagacji wybuchu 
mieszanin metanowo-powietrznych w typowych wyrobiskach podziemnych. Przedstawiono meto-
dykę szacowania zmian ciśnienia fali wybuchu w zależności od odległości od obszaru wybuchu, 
oporu aerodynamicznego wyrobisk, przeszkód miejscowych w wyrobiskach, zmiany przekroju,
załamań wyrobisk i skrzyżowań.

SŁOWA KLUCZOWE: Wybuch metanu, ciśnienie fali wybuchu, bezpieczna odległość

1. WYNIKI BADAŃ ZJAWISKA WYBUCHU METANU
W WYROBISKACH DOŚWIADCZALNYCH KD „BARBARA”

Prędkość płomienia wybuchu metanu (w stosunku do ociosów wyrobisk) zależy od kilku pod-
stawowych parametrów:

 składu mieszaniny wybuchowej oraz stężenia metanu,
 charakterystyki inicjału,
 parametrów wyrobiska,
 wielkości (objętości) nagromadzonej mieszaniny wybuchowej.

Tabela 1. Parametry wybuchu metanu – badania w KD „Barbara” [Lebecki 1989]
Table 1. Parameters of methane explosion – research in the KD „Barbara” [Lebecki 1989]
Objętość
komory

z metanem
Vpł max Vpł śr Pstat 20m Pstat 40m Pstat 80m Pstat 200m Pstat 400m Pdyn

[m3] [m/s] [m/s] [kPa] [kPa] [kPa] [kPa] [kPa] [kPa]
4* 35 18 16 14 - 8 1 0,2
25 95 70 87 45 30 12 10 3
50 233 164 165 82 90 45 10 15
100 471 204 322 62 110 70 15 50
150 441 197 562 117 182 85 12 48
200 580 203 700 155 207 100 15 49

Objaśnienia do tabeli 1: Objętość komory z metanem w stężeniach stechiometrycznych, V – maksymalna
prędkość płomienia, Vpł śr – średnia prędkość płomienia z kilkudziesięciu prób, Pstat 20m – maksymalne ciśnie-
nie statyczne na 20m, 40m, 80m, 200m, 400m chodnika badawczego, Pdyn – ciśnienie dynamiczne w końcu
komory metanowej (granica obszaru wybuchowego), *przystropowa warstwa metanu, rozciągająca się
na długości 30m.

sploatacji Podziemnej 2012
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Zależnie od tych parametrów prędkości płomienia mieszaniny wybuchowej metanu o składzie 
zbliżonym do stechiometrycznego wahają się od kilku do około 800m/s (deflagracyjne spalanie 
metanu) [1]. Większe prędkości płomienia (do 2000m/s) były rejestrowane dla wybuchów pyłu 
węglowego lub dla mieszanin hybrydowych metanu i pyłu węglowego.

Obszerne badania wybuchów metanu w objętościach do 200m3 przeprowadzone w chodniku 
badawczym o długości 400m przez K.Lebecki [2] dały wyniki przedstawione w tabeli 1.

2. WYNIKI OBSERWACJI I ANALIZ PO WYBUCHACH W KOPALNIACH

Mieszanina metanu z powietrzem w wyrobiskach górniczych pod wpływem inicjału może ulec:
— spalaniu spokojnemu (dyfuzyjnemu) – występuje wtedy gdy stężenie metanu jest poniżej dolnej 

granicy wybuchowości, proces spalania wymaga ciągłej obecności inicjału np.płomienia,
— spalaniu wybuchowemu (wypalenie, wyfuknięcie) – zjawisko występuje gdy stężenie metanu 

jest powyżej górnej granicy wybuchowości oraz przy niewielkiej (poniżej 4m3) objętości meta-
nu w stężeniach wybuchowych, obserwuje się nieznaczny przyrost ciśnienia i przemieszczający 
się kulisty płomień,

— wybuchowi (deflagracja, eksplozja) – zjawisko zachodzi dla mieszanin metanowo-powietrz-
nych w zakresie stężeń wybuchowych, powoduje znaczny wzrost ciśnienia, wzrost temperatu-
ry, zjawiska akustyczne i generuje [2]:
a) powstanie fali ciśnieniowej dla prędkości płomienia do 200m/s ciśnienia do 0,2MPa,
b) powstanie fali uderzeniowej dla prędkości płomienia 200-2000m/s ciśnienia powyżej 0,2MPa

— -detonacji gdzie spalanie jest najszybsze a energia wybuchu największa – zjawisko może wy-
stąpić gdy inicjał działa na duże objętości mieszanin stechiometrycznych (długie odcinki wyro-
bisk wypełnione metanem), szczególnie jeżeli obszar wybuchowy zamknięty jest tamami prze-
ciwwybuchowymi. Jeżeli nastąpi zapłon mieszaniny wybuchowej wypełniającej przestrzeń od 
np. ogniska pożaru do tamy może wystąpić efekt nakładania się odbitych fal i gwałtownego 
spalania (detonacji) sprężonych ciśnieniem wybuchu gazów w sąsiedztwie tamy. Definicja: de-
tonacja – wybuch rozprzestrzeniający się z prędkością naddźwiękową, któremu towarzyszy fala 
uderzeniowa [2].
Podstawowe wielkości charakteryzujące wybuchy w kopalniach [1]:

— temperatura zapłonu mieszanin metanowo-powietrznych 5500C – 7500C,
— do spalenia 1 m3 metanu potrzeba 2–3m3 tlenu, tj. około 9,5–14,3 m3 powietrza,
— wybuch 1m3 mieszaniny metanowo-powietrznej powoduje powstanie około 10,5m3 gazów i pa-

ry wodnej,
— temperatura wybuchu stechiometrycznej mieszaniny metanowo-powietrznej sięga około 2150oC, 

a w pobliżu granicy wybuchowości około 1500oC,
— przeciętnie ciśnienie gazów po wybuchu metanu rośnie 9–10 razy w stosunku do pierwotnego,
— zasięg płomienia wybuchu może obejmować wyrobiska na długości równej 6 krotnej długości 

obszaru wybuchu.
Analiza danych statystycznych podanych w pracy [3] obejmujących 1838 wybuchów w górnic-

twie węglowym w USA w latach 1880–1966 oraz wybuchy w Zagłębiu Kuźnieckim w ZSRR 
w latach 1935–1980 (liczby wybuchów nie podano) wskazuje, że jedynie 3,5% wybuchów charak-
teryzuje się wartością większą od 300kPa (według danych amerykańskich 8%). W tabeli 2 przed-
stawiono zaobserwowane zniszczenia w wyrobiskach po rzeczywistych wybuchach (metanu, pyłu 
węglowego) przytoczone w pracy [3].
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Tabela 2. Charakter zniszczeń, dla różnych wartości nadciśnienia generowanego wybuchem [3]
Table 2. Nature of the damage, for various values of explosion pressure [3]

Nadciśnienie
[kPa]

Działanie ciśnienia na obiekty i wyposażenie

Nazwa obiektu Charakter zniszczeń

3-10 Brak widocznych zniszczeń

11-20 Obudowa drewniana

Urządzenia wentylacyjne
(tamy)

Częściowe uszkodzenia (pochylenie,
wybijanie pojedynczych stojaków)
Naruszenie szczelności

21-60 Obudowa drewniana
Urządzenia wentylacyjne
Przewody wentylacyjne 
(lutnie)
Przewody elektryczne
Obudowa metalowa, be-
tonowa i żelazobetonowa

Sprzęt masa do 1 t.

Wagoniki

Znaczne zniszczenia
Pełne zniszczenie
Odrywają się od obudowy z naruszeniem 
całości
Odrywają się z naruszeniem izolacji
Nieznaczne uszkodzenia
(przemieszczenia źle umocowanych elem.)
szczeliny i odpryski w betonie
Przemieszczenie z fundamentów, wywra-
canie, złamania, deformacja ram
Deformacja bocznych ścianek nadwozia

61-300 Obudowa metalowa
i betonowa

Monolityczny żelazo-
beton
Obudowa drewniana

Szynowe drogi trans-
portu.
Sprzęt masa do 1 t.

Wagoniki

Częściowe zniszczenie
(powstanie szczelin, wyrywanie elementów 
z położenia roboczego, deformacja)
Nieznaczne zniszczenia

Pełne zniszczenie z powstaniem rozległych 
zawałów
Odrywanie szyn od podkładów, deformacja 
szyn
Naruszenie całości, deformacja, przemiesz-
czenia
Zrzucanie z szyn, ogólna deformacja nad-
wozia i ramy

310-650 Sprzęt masa powyżej 1 
tony
Obudowana metalowa
i żelazobetonowa
Obudowa betonowa
Monolityczny żelazo-
beton

Przewracanie, przemieszczenia,
deformacja części
Pełne zniszczenie na całej długości wyrobi-
ska z powstaniem rozległych zawałów
Znaczne zniszczenie
Częściowe zniszczenie
(powstanie głębokich szczelin,
naruszenie całości betonu)

650-1700 Sprzęt
Obudowa betonowa.

Monolityczny żelazo-
beton

Pełne zniszczenie
Pełne zniszczenie z powstaniem
rozległych zawałów
Znaczne zniszczenia

>1700 Monolityczny żelazo-
beton

Pełne zniszczenie z powstaniem
rozległych zawałów
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Analiza skutków wybuchów metanu w górnośląskich kopalniach za okres 2000–2011 wskazu-
je, że w żadnym przypadku nie wystąpiły fale uderzeniowe o ciśnieniu wyższym niż 300kPa. Małe 
prawdopodobieństwo wystąpienia idealnych warunków dla rozprzestrzeniania się płomienia z mak-
symalną prędkością tłumaczy stosunkowo mały udział silnych wybuchów (Δp > 300kPa) w staty-
styce katastrof wybuchów we współczesnym górnictwie. Analiza danych literaturowych wskazuje, 
że zakładanie wystąpienia detonacji mieszaniny palnej jest nieadekwatne do rzeczywistych proce-
sów zachodzących przy wybuchach w kopalniach [4].

3. TEORIA PROPAGACJI FALI CIŚNIEŃ PO WYBUCHU METANU

Objętość wyrobisk w której znajduje się mieszanina wybuchowa przyjęło się nazywać „obszarem 
wybuchu”. W czasie zapłonu mieszaniny metanowo-powietrznej w wyrobisku górniczym płomień 
powstały w miejscu zainicjowania przenosi się we wszystkich kierunkach do granicy obszaru wy-
buchowego. W miarę rozwoju reakcji spalania rośnie prędkość płomienia oraz ciśnienie reakcji.
Obszerny opis tego zjawiska według jednej z teorii zawiera opracowanie [4]. Najczęściej na grani-
cy obszaru mieszaniny wybuchowej obserwowana jest najwyższa wartość wygenerowanego ci-
śnienia która przenosi się do wyrobisk sąsiednich w postaci fali ciśnienienia – słabe wybuchy lub 
fali uderzeniowej – silne wybuchy. Zjawisko wybuchu rozwija się do momentu całkowitego spale-
nia się metanu lub tlenu znajdującego się w obszarze wybuchu po czym zanika. Natomiast ciśnie-
nie po wybuchu metanu rozprzestrzenia się do wszystkich sąsiednich wyrobisk w postaci fali ci-
śnieniowej. Zmiana ciśnień odczuwana jest jako gwałtowny podmuch. Podmuch wybuchu sięga 
zawsze dalej aniżeli płomień wybuchu, działa on w wyrobiskach kopalnianych jak huragan. Ruch 
gazów nie jest bynajmniej jednokierunkowy. Po przejściu czoła fali podmuchu zjawia się fala roz-
rzedzenia, która powoduje bieg gazów w kierunku przeciwnym. Bieg fal podmuchu (ciśnień) w wy-
robiskach kopalnianych jest w rezultacie tak skomplikowany, zwłaszcza przy wybuchach silnych, 
że często ludzie znajdujący się w dalszych wyrobiskach od miejsca wybuchu podają, że słyszeli 
kilka wybuchów. Jest to powodowane dochodzeniem do nich fali dźwięku, jak również i podmu-
chu różnymi drogami [1].

Do przeprowadzania obliczeń przyjmuje się uproszczone modele zakładające, że amplituda fali 
ciśnienia zmniejsza się aż do jej zaniku na skutek pokonywania oporów aerodynamicznych wystę-
pujących w wyrobiskach i oddawania ciepła do skał otaczających wyrobisk (dyssypacja energii fali 
ciśnieniowej).

Wewnątrz obszaru wybuchowego fala uderzeniowa generowana przyspieszającym płomieniem 
porusza się z prędkością większą niż płomień. Jednakże w miarę przyspieszania płomienia względ-
na różnica jego prędkości i prędkości fali uderzeniowej maleje. W granicznym przypadku prędkość 
rozprzestrzeniania się płomienia staje się równa prędkości fali uderzeniowej, czyli mamy do czy-
nienia z detonacją. Prędkość detonacji jest największą prędkością z jaką może się w danych wa-
runkach rozprzestrzeniać proces spalania. Wielkość nadciśnienia na czole fali detonacyjnej w ste-
chiometrycznej mieszaninie metanowo-powietrznej może wynosić do 1,7MPa [1].

Eksperymentalne wybuchy, w których stwierdzono wysoką prędkość płomienia, realizowane 
były w warunkach bardzo sprzyjających rozwojowi wybuchu. W odniesieniu do wybuchów mie-
szanin metanowo-powietrznych starano się uzyskać w miarę jednorodny skład mieszaniny, zbliżo-
ny do stechiometrycznego. W warunkach kopalni wystąpienie takich idealnych warunków dla roz-
przestrzeniania się wybuchu wzdłuż odcinków chodników o kilkusetmetrowej długości jest bardzo 
mało prawdopodobne. W szczególności dotyczy to utworzenia mieszanin wybuchowych o jedno-
rodnym, zbliżonym do stechiometrycznego składzie. Dlatego w praktyce obliczania (szacowania)
maksymalnego nadciśnienia fali wybuchu metanu na granicy obszaru wybuchu przyjmuje się naj-
częściej wartości nie większe jak 1,0MPa. Bezpośrednią podstawą do takich założeń są wyniki 
analiz przedstawione w pkt. 2. W szczególnych przypadkach np. występowanie dużych objętości 
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mieszanin wybuchowych w wyrobiskach otamowanych lub w wyrobiskach z wentylacją odrębną 
należy przyjmować wartości wyższe. Wynika to z konieczności uwzględnienia nakładania się fal 
odbitych. Maksymalne wartości ciśnienia fali wybuchowej o wartości 2,8MPa przyjmowane są [5] 
dla mieszanin hybrydowych metanowo-pyłowych lub dla wybuchów pyłu węglowego.

4. WARTOŚĆ NADCIŚNIENIA BEZPIECZNA DLA ORGANIZMU CZŁOWIEKA

Bezpośredni wpływ fali ciśnienia na człowieka należy rozpatrywać w dwu aspektach. Po pierwsze 
jest to oddziaływanie nagłego zwiększenia ciśnienia na organizm, a następnie oddziaływanie dy-
namiczne ruchu powietrza. Człowiek jest bardzo czuły na zmianę ciśnienia (zatykanie uszu w cza-
sie jazdy windą, jazda samochodem w terenie górskim) nawet przy relatywnie długim czasie zmia-
ny tego parametru. Odczuwalne są zmiany ciśnienia o wartości 0,5kPa (np. otwarcie lub zamknię-
cie drzwi w tamach wentylacyjnych). Podczas propagacji fali ciśnienia na pracownika działa im-
puls zmiany ciśnienia w czasie około 20-250ms. Skutki oddziałania fali ciśnienia na ludzi [5] po-
dano w tabelach 3 i 4.

Tabela 3. Orientacyjne wartości ciśnienia i ich oddziaływanie na człowieka
Table 3. Indicative values of pressure and their impact on human

Objaw Ciśnienie [kPa]

Zawroty, bóle głowy, stłuczenia i złamania przy upadku 20–40
Średnio ciężkie urazy, pęknięcia hełmu 30–50
Przebicia bębenków usznych (zależne od ustawienia głowy) 35–105
Ciężkie urazy, uszkodzenia organów wewnętrznych, systemu krwionośnego i mięśni 40–100
Rozległe zranienia, złamania, deformacje czaszki, uszkodzenia odzieży i obuwia powyżej 80

Fala ciśnieniowa (uderzeniowa) oddziałuje nie tylko poprzez zawarte w niej nadciśnienie, ale 
także powoduje dynamiczny ruch powietrza.

Tabela 4. Dynamiczne działanie fali ciśnienia na człowieka
Table 4. Dynamic pressure wave effects on humans
Prędkość ruchu powietrza

V m/s
Relatywna wartość w st.

Beauforta OB
Oddziaływanie siłowe na dorosłą osobę

F kN
5 3 0,2
10 6 0,8
17 8 2,0
24 10 4,5
30 12 7,0

W procedurach stosowanych w górnictwie czeskim [6] przyjmuje się, że dopiero ciśnienie fali 
uderzeniowej o wielkości około 10kPa (0,010MPa) nie stanowi zagrożenia dla zdrowia ludzi.
Przyjmuje się, że fala ciśnień do 10kPa nie spowoduje urazów mechanicznych związanych z prze-
mieszczaniem ciała i uderzeniami o obudowę lub wyposażenie wyrobiska.

5. METODYKA OBLICZANIA BEZPIECZNEJ ODLEGŁOŚCI

Teorię tłumienia fali wybuchu metanu na drodze jej propagacji w wyrobiskach górniczych można 
wykorzystać do obliczenia bezpiecznej odległości od miejsca możliwego wybuchu. Szczególnie 
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dla ustalenia lokalizacji bazy ratowniczej, zasięgu strefy zagrożenia (w tym rozmieszczenia poste-
runków obstawy) lub do wyznaczania miejsc budowy tam przeciwwybuchowych.

Ciśnienie pierwotne w czole wygenerowanej fali wybuchu, w miarę rozprzestrzeniania się tej 
fali będzie maleć, przy czym o szybkości spadku będzie decydowało szereg czynników takich jak:
— długości i przekroje poprzeczne wyrobisk,
— rodzaje obudowy wyrobisk,
— wyposażenie techniczne wyrobisk,
— występowanie załamań i rozgałęzień (skrzyżowań),
— temperatury powietrza w wyrobiskach itp.

Elementy te należy uwzględniać przy określaniu spadku ciśnienia fali uderzeniowej na drodze 
jej przepływu. Dla oszacowania zasięgu niebezpiecznych skutków ewentualnego wybuchu metanu
prowadzi się obliczenia z zastosowaniem odpowiednich danych: odczytanych z map górniczych, 
ujętych w dokumentacji technicznej wyrobisk, uzyskanych z pomiarów oraz wskaźników wyzna-
czonych empirycznie w opracowaniach naukowych.

5.1. Przykładowa procedura obliczeń [6]
a) Obliczenia wielkości ciśnienia fali uderzeniowej wybuchu prowadzi się w oparciu o mapę lub 
schemat rejonu gdzie następuje rozprzestrzenianie się tej fali. Na mapie (schemacie) należy zana-
czyć:
— długość charakterystycznych odcinków wyrobisk (o takich samych gabarytach, parametrach 

obudowy i identycznym wyposażeniu),
— wielkość poprzecznego przekroju poszczególnych odcinków wyrobisk,
— charakter rozgałęzienia wyrobisk w poszczególnych węzłach wentylacyjnych, z zaznaczeniem 

kąta między zasadniczymi wyrobiskami tego rozgałęzienia (bocznicami skąd dopływa fala ude-
rzeniowa i do której kieruje się jej zasadnicza część),

— wielkość współczynnika aerodynamicznego oporu α charakterystycznego dla obudowy rozpa-
trywanego odcinka wyrobiska.

b) Obliczenia prowadzi się od rejonu wybuchu we wszystkich wyrobiskach otaczających, kolejno 
dla poszczególnych odcinków wyrobisk, przy czym w odcinku końcowym rozprzestrzeniania się 
fali wybuchu, jej nadciśnienie nie powinno być większe jak 10kPa (0,010MPa).
c) Obliczenia należy rozpocząć od ustalenia wielkość ciśnienia początkowego fali uderzeniowej na 
granicy obszaru wybuchu. Wartość tą można po podstawieniu danych charakteryzujących wielkość 
obszaru wybuchowego obliczyć (jeżeli posiadamy takie dane) lub przyjąć wartość maksymalną np. 
1000kPa (typowa wartość maksymalna 1,0MPa). W przypadku skrajnie niekorzystnym (duża obję-
tość mieszaniny wybuchowej, możliwość występowania fal odbitych, wybuchu pyłu węglowego)
wartość maksymalną należy przyjąć 2800kPa (2,8Mpa).
d) Po obliczeniu spadku ciśnienia fali uderzeniowej (podstawienie danych do wzorów lub odczyta-
nie z nomogramów) w pierwszym odcinku rozpatrywanej sieci wentylacyjnej obliczenia należy 
przeprowadzić dla drugiego odcinka, przyjmując w nim ciśnienie początkowe o wielkości końco-
wej jaka występuje w odcinku poprzednim (tłumienie fali wynika z pracy na pokonanie oporu ae-
rodynamicznego wyrobiska i oddawania ciepła do otoczenia).
e) Dla każdej zmiany przekroju, i każdego załamania wyrobiska należy wprowadzić współczynnik 
charakteryzujący opór miejscowy (wartości wyznaczone empirycznie dostępne w postaci tabel).
f) Wszystkie skrzyżowania wyrobisk należy uwzględnić w obliczeniach poprzez zastosowanie 
współczynnika zmniejszającego ciśnienie fali uderzeniowej w węźle wentylacyjnym (miejsca 
gdzie wyrobiska ulegają rozwidleniu lub skrzyżowaniu). Wielkości współczynnika zostały wyzna-
czone empirycznie w zależności od kąta pod jakim krzyżują się wyrobiska i kierunków rozpływu 
powietrza (wartości współczynnika dostępne w postaci tabel).
g) Sumaryczna długość odcinków wyrobisk w których nastąpiło wytłumienie fali wybuchu do war-
tości ciśnienia bezpiecznego, tj. poniżej 10kPa przyjmujemy jako odległość bezpieczną.
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W Jednostce Ratownictwa Górniczego CSRG S.A. w Bytomiu opracowana została pilotażowa 
metodyka komputerowa, mogąca wspomagać przeprowadzanie obliczeń spadku ciśnienia wybuchu 
w zależności od odległości. Kilkakrotnie specjaliści CSRG S.A. w Bytomiu podczas akcji ratowni-
czych przeprowadzili w/w metodą wstępne obliczenia w celu oszacowania strefy zagrożenia, loka-
lizacji bazy ratowniczej. Metodyka ta po zakończeniu prac wdrożeniowych będzie pomocna do 
szacowania m.in. bezpiecznego miejsca budowy tam przeciwwybuchowych. Wybór właściwego 
miejsca budowy tam dla izolacji pożaru w warunkach zagrożenia metanowego to podstawowy 
element bezpieczeństwa ratowników górniczych.

5.2. Istotne ograniczenia zastosowania przedstawionej powyżej przykładowej metodyki

Metodyka zawiera wiele uproszczeń i z tego względu mimo prowadzenia dość złożonych obliczeń 
musimy mieć świadomość operowania wielkościami szacunkowymi. Wyniki obliczeń będą mogły 
wspomagać decyzje kierownika akcji ratowniczej stanowiąc uzupełnienie wiedzy wynikającej z doś-
wiadczenia zawodowego i naukowego oraz zdroworozsądkowego myślenia. Szczególnie należy 
zwrócić uwagę na możliwość zainicjowania (przez wybuch metanu) wybuchu pyłu węglowego 
który potrafi się propagować w zapylonych wyrobiskach daleko poza obszar wybuchowy metanu. 
Jeśli zawiodą zabezpieczenia przeciw wybuchowi pyłu węglowego nie potrafimy oszacować żad-
nej sensownej bezpiecznej odległości. Również występowanie podczas pożarów mieszanin gazów 
pożarowych i metanu oraz możliwych do wystąpienia zaburzeń wentylacyjnych może być przy-
czyną powstania niekontrolowanych obszarów mieszanin gazów wybuchowych dla których nie 
można bezkrytycznie stosować powyższej metody.

WNIOSKI

Przepisy ratownicze (pkt. 1.19 załącznika nr 3 do Roz. MG z dnia 12.06.2002 roku w sprawie ra-
townictwa górniczego) wymagają:

„Podczas wyznaczania strefy zagrożenia pożarowego powinno się uwzględniać możliwość i za-
sięg skutków ewentualnego wybuchu metanu, poszerzając odpowiednio tę strefę”.

Przedstawione w referacie informacje mogą być pomocne dla kierownika akcji ratowniczej 
w zakresie podejmowania decyzji o zasięgu strefy zagrożenia.

Konieczne są dalsze badania i publikacje poruszające powyższy temat w celu promowania wie-
dzy w tym zakresie oraz poszukiwania coraz lepszych narzędzi do wspomagania procesu decyzyj-
nego podczas prowadzenia akcji ratowniczych.
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Propagation of Pressure Waves after a Methane Explosion
in the Underground Experimental Excavations

The paper provides examples of test explosions in research excavations KD Barbara. Presents the 
results of the measured value of flame speed and pressure through propagation of detonation in 
experimental excavations. The paper describes the results of research and analysis carried out in 
underground coal mine methane explosion at the events. Described the theoretical basis for the cal-
culation of the propagation of the outbreak of methane-air mixtures in a typical underground. Pre-
sents a methodology for estimating detonation pressure changes depending on the distance from 
the outbreak area, drag the excavation, the excavation of local obstacles and changes in cross sec-
tion, excavation bends and intersections.
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Kompania Węglowa S.A. Oddział KWK „Ziemowit”
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Wszystkie zjawiska kruchego pękania materiału skalnego wykazują zależność według tej Reguły, 
sformułowanej dla trzęsień Ziemi. Badania przeprowadzone na próbkach materiałów kruchych, 
pomiary aktywności akustycznej w kopalniach oraz zależność energii i liczby wstrząsów spowo-
dowanych robotami górniczymi wykazują ten sam charakter rozkładu energii i liczby zjawisk 
przekraczania wytrzymałości skał co zależności ustalone dla trzęsień Ziemi (Wiadomości Górnicze 
11/2005).
Stała b jest typowo równa 1, co przykładowo oznacza, iż na każde trzęsienie Ziemi o magnitudzie 
4 przypada 10 trzęsień o magnitudzie 3 oraz 100 o magnitudzie 2. Wartość b znacząco odbiegająca 
od 1 może sugerować niepoprawność badanego zbioru danych, na przykład jego niekompletność 
lub błędy w obliczaniu magnitudy. 
Parametr a jest wielkością zależną od maksymalnej amplitudy w analizowanej grupie i charaktery-
zuje średni poziom sejsmiczności danego rejonu, natomiast współczynnik b zależy od proporcji 
wstrząsów wysoko do niskoenergetycznych. Wysokie wartości parametru b informująo skłonności 
do generacji wstrząsów niskoenergetycznych, natomiast niskie wartości b wskazują na generowa-
nie silnych wstrząsów. Parametr b zależy od cech struktury ośrodka i odzwierciedla stopień przy-
gotowania górotworu do wyzwalania energii sejsmicznej. Korelacja zmian parametru b ze zmia-
nami stanu zagrożenia sejsmicznego w warunkach kopalń węgla była przedmiotem wcześniejszych 
publikacji [1]. Zaobserwowano następujące prawidłowości: średnie lub duże zagrożenie sejsmicz-
ne występuje, gdy wartość parametru b maleje, a równocześnie aktywność sejsmiczna wzrasta.
W niniejszym artykule autorzy przeprowadzają podobna analizę uwzględniającą specyfikę aktyw-
ności sejsmicznej w warunkach KWK „Ziemowit”

2. Metodyka obliczeń parametru b.

Do obliczenia wartości współczynnika b rozkładu Gutenberga-Richtera zastosowano metodę naj-
większej wiarygodności [2],[1].

(2)

gdzie: e - podstawa logarytmu naturalnego; M śr - średnia magnituda (energia) zbioru wstrząsów;
M min - magnituda (energia) progowa, powyżej której rejestrowano wstrząsy.

Wykorzystano katalog wstrząsów zawierający rejestracje aktywności sejsmicznej generowanej
w czasie eksploatacji ścian 905 i 906 w pokładzie 209. Przyjęto metodykę, że M śr to średnia ma-
gnituda wstrzasów występujących w rozpatrywanym oknie czasowym. (20 dni) oraz Mmin to ener-
gia progowa rejestracji wynosząca 1∙102 J (Mmin = 0,1).
W ocenie zagrożenia sejsmicznego i zagrożenia tąpaniami zagrożenie stanowią wstrząsy silne, któ-
rych ogniska lokalizowane są blisko wyrobisk eksploatacyjnych. Badanie wartości współczynnika 
b w zbiorze wstrząsów z obszaru ściany eksploatacyjnej pozwala na przygotowanie górotworu do 
indukowania wstrząsów niebezpiecznych dla stateczności wyrobisk górniczych i bezpieczeństwa 
załogi.[4][5][6][7] W końcu współczynnik b może być wskaźnikiem stanu naprężeń. Z badań 
Scholza wynika, że współczynnik b maleje, gdy rosną naprężenia. [8] Badania Gibowicza [9]
wskazują, że współczynnik b jest zmienny w czasie w skali regionalnej lub lokalnej, odzwiercie-
dlając fluktuację stanów naprężeń oscylujących wokół wartości średniej[1]. Zależność tę wykorzy-
stano do oceny zagrożenia sejsmicznego w polskich kopalniach węgla. Badanie trendu zmian tego 
współczynnika w przesuwających się oknach czasowych można traktować w tym przypadku jako 
prekursor średniookresowy, który z wyprzedzeniem kilku do kilkunastu dni pokazuje tendencję 
wzrostu zagrożenia sejsmicznego w obszarze badanej ściany.[4][5][7].
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3. Metodyka przeliczenie energii wstrząsów na magnitudy

Do przeliczenia energii sejsmicznej na magnitudę zastosowano wzór opracowany dla GZW przez 
Dubińskiego i Wierzchowską (Dubiński, Wierzchowska 1973) 

(3)

gdzie: ML - magnituda bezpośrednio związana z energia wstrząsu; Es - średnia energia wstrząsów 
w danym przedziale czasowym.

W tym celu utworzono grupy wstrząsów w przedziałach klasowych co 0,2 magnitudy (Mutke, Pie-
rzyna 2010). Energię wstrząsów przeliczono na magnitudy według wzoru 2.2. Klasa
o najniższych magnitudach obejmowała wartości do 0,2 M (energia sejsmiczna do E= 2∙102 J), na-
stępny przedział zawierał się od 0,2 do 0,4 tak aż do przedziału 2,4 i wyższego.
Dla każdej ściany (905, 906) wykonano rozkład magnitud w przedziałach klasowych, wyznaczono 
linię trendu nachylenia prostej opisywanej przez rozkład Gutenberga-Richtera, wyznaczono współ-
czynnik a oraz współczynnik korelacji R2 .

4. Warunki geologiczno-górnicze w rejonie omawianych ścian 905 i 906

Stratygraficznie pokład 209 należy do grupy łękowej serii warstw łaziskich. Pokład 209 w bloku F 
zalega monoklinalnie w kierunku południowo - wschodnim (średnio 3o). W rejonie tych ścian za-
lega na głębokości około 700 m, miąższość pokładu wynosi do 4,4m. Średnia wytrzymałość węgla 
pokładu 209 na jednoosiowe ściskanie Rc wynosi 21 MPa, wytrzymałość Rc skał stropowych za-
wiera się w przedziale 10 - 18 MPa, wytrzymałość Rc skał spągowych wynosi średnio 13 MPa.
Wskaźniki i parametry ścian: długość ścian około 200m, wysokość ścian 4,2-4,4m, system wybie-
rania ścianowy podłużny na całą grubość pokładu z zawałem skał stropowych, wybiegi ścian około 
2 000m, postęp miesięczny około 160m/miesiąc (8m/doba), wydobycie około 10 000 t/dobę.
Występujące zagrożenie tąpaniami: I stopień zagrożenia.
W rejonie eksploatacji pokładu 209 ścianą 905 i 906 nie prowadzono eksploatacji w pokładach ni-
żej leżących, natomiast nad eksploatacją roboty górnicze były prowadzone w pokładach 205/4, 
206/1 i 207, w związku z czym nad polami eksploatacyjnymi ścian 905 i 906 i w ich sąsiedztwie 
występują liczne krawędzie eksploatacji wyżej wymienionych pokładów, ponadto w omawianej 
partii podczas eksploatacji pokładu 209 pozostawiono nie wybrane fragmenty i resztki pokładu 
(miejsca zauskokowane i nie wybrane z przyczyn technologicznych).
Przez cały okres eksploatacji ścian w pokładzie 209 w bloku F wstrząsy, które wystąpiły nie spo-
wodowały żadnych widocznych skutków w ścianach i wyrobiskach przyścianowych, nie obserwo-
wano żadnych dynamicznych przejawów wzmożonych naprężeń w pokładzie 209 w postaci odprę-
żeń.
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Rys. 1 Rejon eksploatacji pokładu 209 w bloku F ścianami 905 i 906.
Fig. 1 Longwall 905 and 906of the 209 seam block F.

5. Analiza sejsmiczności i zmian współczynnika b dla ściany 905.

Podczas eksploatacji pokładu 209 ścianą 905 w ciągu 13 miesięcy eksploatacji wystąpiło 1 831 
wstrząsów. Suma wyemitowanej energii wyniosła 7,0x107J.

Tab. 1. Ilościowe zestawienie wstrząsów zarejestrowanych w czasie eksploatacji ściany 905.
Tab. 1. Quantitative summary of mining tremors recorded during the operation of the longwall 905

Rząd enegrii E2 E3 E4 E5 E6 E7 Razem

Ilość wstrząsów 1331 345 118 34 2 1 1831

Okresowo obserwowana aktywność sejsmiczna była wysoka, szczególne w trakcie przechodzenia 
eksploatacji pod krawędziami eksploatacji dokonanej w pokładach 205/4, 206/1 i 207. Wykonane 
rozkłady głębokości ognisk wstrząsów wysokoenergetycznych w kopalniach nadwiślańskich (Zie-
mowit, Piast) potwierdzały, że źródłem silnych wstrząsów są naprężenia występujące około 200m 
nad pokładem 209 i są związane z odległymi warstwami stropowymi. [3].
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Rys. 2. Zmiany współczynnika b relacji Gutenberga – Richtera dla ściany 905 liczone
w oknie czasowym  20dni z krokiem 1 dzień.
Fig. 2. Changes of  b-value Gutenberg-Richter relation for longwall 905 calculated
in 20 days time interval with 1 day step

Od początku eksploatacji ściany 905 wartości parametru b w skrajnym przypadku oscylowały
w granicach jedności, przyjmując jednak zazwyczaj znacznie wyższy poziom.
Od końca grudnia 2009 roku obserwowano wzrost aktywności sejsmicznej w rejonie ściany prze-
jawiający się pojawieniem się wstrzałów o energiach rzędu 105J W grudniu zanotowano 5 takich 
wstrząsów (najsilniejszy o energii 5∙105 J), w styczniu- sześć (najsilniejszy o energii 6∙105 J). Od 22 
.12.2009r wartości współczynnika b gwałtownie spadają i oscylują w granicach 0,7-0,8. Najwięk-
szą aktywność sejsmiczną w rejonie ściany rejestrowano w lutym 2010 roku. W tym miesiącu zare-
jestrowano w sumie 19 wstrząsów wysokoenergetycznych z czego dwa o energii rzędu 106J. W
dniach poprzedzających wystąpienie wstrząsu z 12.02.2010r. o energii E= 4∙106 J wartość b spada 
z około 0,75 do około 0,65 utrzymując się na tym poziome do 27.02.2010r. kiedy zarejestrowano 
wstrząs o energii E= 6∙106 J i dalej kiedy rejestrowano wstrząsy o energiach rzędy 105J Po W mar-
cu aktywność sejsmiczna wróciła do poziomu stycznia 2010 (stopniowy wzrost wartości parametru 
b), a następnie gwałtownie spadła wraz z zakończeniem eksploatacji ściany. Sytuacja taka zgodna 
jest z dotychczasowymi doświadczeniami Kopalni, które wyraźnie wskazują na zanik aktywności 
sejsmicznej wraz z zakończeniem eksploatacji wyrobisk ścianowychw rejonach o stosunkowo du-
żej emisji sejsmicznej. W obliczeniach pominięto najsilniejszy wstrząs, który wystąpił w ósmym 
miesiącu eksploatacji (17.11.2009r.) i miał energię 4∙107 J (M=3,1), był to jednak tzw. wstrząs re-
gionalny, wystąpił ponad 600m od frontu eksploatacyjnego ściany 905, wysoko nad pokładem 209 
(około 360m) i  nie był on bezpośrednio związany z eksploatacją. Jego geneza była związana z wy-
stępowaniem regionalnych i lokalnych osłabień górotworu w postaci stref uskokowych, niewybra-
nych części eksploatowanych wcześniej pokładów 205/4, 206/1 i 207 oraz pozostawieniem ze 
względów technologicznych niewielkich części pokładu 209.
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Rys. 3. Ściana 905 - wydzielona energia sejsmiczna oraz liczba wstrząsów w oknach czasowych równych 20 
dni.
Fig. 3. Longwall 905 - seismic energy emission and quakes amount in 20 days time interval.

Rys. 4. Rozkład magnitud w grupach dla ściany 905 w KWK „Ziemowit”.
Fig. 4. Magnitude distribution in groups for longwall 905 in “Ziemowit” Coal Mine

Na podstawie magnitud podzielonych na klasy energetyczne wyznaczono linię trendu, z powyż-
szego wykresu można zauważyć, że wyznaczona linia trendu osiąga wartość na osi x (M L) prze-
dział M=3, jednak najsilniejszy wstrząs jaki wystąpił miał energię E= 6∙106 J (M=2,6). Wartość 
współczynnika a (średni poziom sejsmiczności badanego rejonu) wynosi 3,25. Wartość R2 wynosi 
0,97 co pozwala na stwierdzenie, że występuje bardzo dobra korelacja zmian sejsmiczności z wa-
runkami geologiczno - górniczymi badanego obszaru eksploatacji.

6. Analiza sejsmiczności i zmian współczynnika b dla ściany 906.

Podczas eksploatacji pokładu 209 ścianą 906 w ciągu 15 miesięcy eksploatacji wystąpiło 3481 
wstrząsów. Podobnie jak w przypadku ściany 905 obserwowana aktywność sejsmiczna była okre-
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sowo wysoka, szczególne w trakcie przechodzenia eksploatacji pod krawędziami eksploatacji do-
konanej w pokładach 205/4, 206/1 i 207. Nie zanotowano wstrząsów o energii rzędu 107 lub wyż-
szej.

Tab. 2 Ilościowe zestawienie wstrząsów zarejestrowanych w czasie eksploatacji ściany 906.
Tab. 2. Quantitative summary of mining tremors recorded during the operation of the longwall 906.

Rząd enegrii E2 E3 E4 E5 E6 E7 Razem

Ilość wstrząsów 2638 508 261 66 8 0 3481

Rysunek 5 pokazuje zmiany współczynnika b relacji Gutenberga-Richtera liczone w oknie czaso-
wym 20 dni z krokiem jednodniowym.
Poziom aktywności sejsmicznej w rejonie ściany 906 był w stosunku do ściany 905 znacznie bar-
dziej ustabilizowany. Wstrząsy wysokoenergetyczne rejestrowano przez większą część eksploatacji 
ściany. Wartości współczynnika b przedstawiono na rysunku 5. W dniu 28.09.2010 zarejestrowano 
wstrząs o energii 5x106 J. Był to pierwszy wstrząs wysokoenergetyczny z rejonu ściany. Wartości 
b bezpośrednio przed wstrząsem oscylują w okolicach jedności. Od tego dnia obserwuje się znacz-
ny spadek wartości b do poziomu około 0,55, który to poziom utrzymuje się z niewielkimi waha-
niami do końca listopada. W listopadzie nastąpiło apogeum aktywności sejsmicznej z rejony ściany 
mierzonej wydatkiem energetycznym. Zanotowano 10 wstrząsów o energii rzędu 105 J oraz 3 
o energii 106 J W dniu 12.11.2010 zarejestrowano najmocniejszy wstrząs z rejonu ściany o energii 
9x106J. W kilkudniowym okresie przed wstrząsem zaobserwować można spadkowy trend wartości 
b (z 0,63 do 0,54). Podobny trend można zaobserwować przed wystąpieniem wstrząsów z dnia 
29.10.2010 (7x106J) oraz z dnia 8.11.2010 (7x106J). Kolejny obszar tendencji spadkowej wartości 
b zaobserwować można w końcu grudnia 2010. Poprzedza on wstrząs o energii 8x106J. Serie 
wstrząsów o nieco niższych energiach (wstrząsy rzędu 105 J) w kwietniu 2011 oraz w końcowej 
fazie eksploatacji ściany (wrzesień 2011) również plasują się na malejącej części wykresu wartości 
współczynnika b.

a)

Rys. 5. Zmiany współczynnika b relacji Gutenberga – Richtera dla ściany 906
liczone w oknie czasowym 20dni z krokiem 1 dzień.
Fig. 5. Changes of  b-value Gutenberg-Richter relation for longwall 906 calculated
in 20 days time interval with 1 day step
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Rys. 6. Ściana 906 - wydzielona energia sejsmiczna oraz liczba wstrząsów
w oknach czasowych równych 20 dni
Fig. 6. Longwall 906 - seismic energy emission and quakes amount in 20 days time interval

Rys. 7. Rozkład magnitud w grupach dla ściany 906 w KWK „Ziemowit”
Fig. 7. Magnitude distribution in groups for longwall 906 in “Ziemowit” Coal Mine

Z powyższego wykresu można zauważyć, że wyznaczona linia trendu osiąga wartość na osi x (M 
L) przedział M=3, co mówi o prawdopodobieństwie wystąpienia wstrząsów o energii E= 4∙107 J 
(M=3). Najsilniejszy jak na razie wstrząs jaki wystąpił miał energię E= 9∙106 J (M=2,7).
Wartość współczynnika a (średni poziom sejsmiczności badanego rejonu) wynosi 2,96. Wartość R2

wynosi 0,96 co pozwala na stwierdzenie, że występuje bardzo dobra korelacja zmian sejsmiczności 
z warunkami geologiczno - górniczymi badanego obszaru eksploatacji.
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7. Podsumowanie i wnioski końcowe.

Przedstawiona przez autorów analiza korelacji współczynnika b rozkładu Gutenberga-Richtera ze 
zmianą stanu zagrożenia sejsmicznego ograniczona została do przypadku dwóch ścian eksploata-
cyjnych reprezentatywnych dla do niedawna najbardziej aktywnego sejsmicznie rejonu KWK 
„Ziemowit”.
Wyniki obserwacji przedstawione w artykule potwierdzają, że ocena sejsmiczności wyrażona rela-
cją Gutenberga - Richtera i zmiennością współczynnika b może być miarą oceny gotowości góro-
tworu wokół ściany eksploatacyjnej do indukowania silnych wstrząsów górotworu. Przedstawiona 
analiza potwierdza w dużej mierze założenia stojące za próbą wykorzystania współczynnika b do 
pokazania tendencji wzrostu zagrożenia sejsmicznego w obszarze badanej ściany.
Trendy zmian obliczanego parametru b w analizowanych przypadkach wykazują przydatność do 
oceny zmiany stanu zagrożenia sejsmicznego przejawiającego się wystąpieniem wysokoenerge-
tycznych wstrząsów górotworu.
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Correlation of Diversity in the Parameter “B” Gutenberg-Richter
Distribution Changes and the Risk of Seismic Activity
During the Operation

The article presents temporal changes of b-value Gutenberg – Richter relation during 905 and 906 
longwalls in 209 seam exploitation in Coal Mine “Ziemowit”. GR law, which was formulated in 
20th century for earthquakes, seems to be actual for seismic emission caused by mining. Researches 
of b-value trend changes in shifting time interval can be treated as a midperiod precursor, which 
shows several days in advance tendency of seismic threat increase in analyzed  longwall  area.  B-
value analysis was carried out in 20 days time interval with 1 day step.  Results were combined 
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with seismic activity register. Described in the article region - longwall 905 and 906 in seam 209 of 
the block F was main source of rock mass quakes during mining in “Ziemowit” Coal Mine. It was 
found that there is good correlation between b-value changes and seismic threat changes.
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Przejeżdżanie frontem ściany 192 w pokładzie 510 partia
zachodnia poziom 640–740 m przez pochylnię technologiczną
w warunkach silnego zagrożenia metanowego

Kazimierz Grzechnik – Dyrektor Kopalni – KRZG KWK „Brzeszcze”
Janusz Adamowicz – Dyrektor ds. Produkcji KWK „Brzeszcze”
Zbigniew Wawrzyczek – Kierownik Działu Tąpań, KWK „Brzeszcze”

STRESZCZENIE: Charakterystyka ściany nr 192 w pokładzie 510. Sposób przebudowy pochylni 
technologicznej oraz sposób wzmacniania górotworu w jej otoczeniu poprzez iniekcje klejami po-
liuretanowymi z zastosowaniem kotew urabialnych w warunkach dużego zagrożenia metanowego.

SŁOWA KLUCZOWE: Kotwy urabialne, klej poliuretanowy, iniekcja, przebudowa pochylni tech-
nologicznej

1. WSTĘP
Ściana 192 w pokładzie 510 w partii zachodniej na poziomie 640-740 m została wycięta w sposób, 
jaki jest przedstawiony na poniższym rysunku.

Rys. 1. Sposób wycięcia ściany 192, w pokładzie 510
Figure 1. Way of excision of the 192 longwall in 510 seam

Szk
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Głównym powodem wykonania pochylni technologicznej w polu wybiegu ściany 192 były pro-
blemy z zapewnieniem dopuszczalnych stężeń CH4 w wyrobiskach przyścianowych w trakcie ich 
drążenia (długie wybiegi, duże wydzielanie się CH4). Wykonanie pochylni pozwoliło na bezpiecz-
ne rozcięcie ściany zgodnie z zaplanowanym wybiegiem (wcześniejsze zamknięcie oczka wenty-
lacyjnego, skrócenie długości wyrobisk drążonych z wentylacją odrębną). Dodatkowo pokład 510 
w KWK „Brzeszcze” cechuje się bardzo dużą zmiennością miąższości zalegania (miąższości od 
0,0 do 5,0m średnio około 4,0m) oraz występowaniem licznych ścienień i wy-klinowań, a także 
lokalnych rozszczepień lub przerostów. Zmiany miąższości mają charakter gwałtowny i wiążą się 
z występowaniem zaburzonego zalegania skał stropowych i spągowych. W związku z powyższym 
wszystkie wyrobiska korytarzowe wykonane dla ściany 192 miały charakter badawczy. Wykonanie 
pochylni technologicznej pozwoliło na lepsze rozeznanie pokładu (słabe rozeznanie pokładu 
w zachodniej części wybiegu ściany).

2. CHARAKTERYSTYKA ŚCIANY 192 ORAZ POKŁADU 510

Tabela 1. Parametry ściany
Tabel 1. Longwall’s paramaters

Wskaźniki i parametry Wielkość

Długość ściany około 250/240m *

Wybieg ściany 1115m

Wysokość ściany 4,0 / 3,0 / 4,0m **

Planowane wydobycie 4 000 t/dobę

Max. nachylenia
poprzeczne  4,0

podłużne 8,0  10,0

*    długość ściany po osiągnięciu wybiegu około 580m uległa skróceniu z 250m do 240m,
**   z uwagi na ochronę oczyszczalni ścieków na wybiegu 600m (od cechy 100m do cechy 700m)

maksymalna miąższość eksploatacji ściany 192 ograniczona była do 3,0m.

WYPOSAŻENIE ŚCIANY NR 192 W MASZYNY, URZĄDZENIA:
Kombajn ścianowy KGE-750F, 
Przenośnik ścianowy Rybnik 850,
Przenośnik podścianowy Grot 850 współpracujący z najazdową stacją zwrotną.
Kruszarka kęsów DLB-1000.
Obudowa zmechanizowana (łącznie 162 zestawy), w tym:
154 szt. – ZGE-17/41-POz W2 ze stropnicą jednolitą,

8 szt. – ZGE-17/41-POz W2 ze stropnicą wysuwną
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Tabela 2. Charakterystyka pokładu 510 oraz opis występujących zagrożeń:
Tabel 2. Characteristics of the 510 seam with natural hazards descriptions:
Wskaźniki i parametry Wymiar Wielkość

Grubość pokładu 510 m 3,8  6,2
Wysokość eksploatacji m 4,0 / 3,0 / 4,0
Grubość łaty węglowej w spągu m 1,3  2,1
Przerosty m przerost łupku ilastego w przystropowej części 

pokładu o grubości 0,10 – 0,25, w strefach 
zaburzeń sedymentacyjnych wzrost grubości 
przerostu powyżej 1,2 m.  

Nachylenie pokładu stopnie 8,0  10,0
Głębokość zalegania m max. 724; śr. 690
Wartość opałowa (węgiel) kJ/kg 28500 - 30800

Typ węgla 33, 34

Zawartość popiołu (węgiel) % 5,8 – 10,0

Zawartość siarki całkowitej (węgiel) % 0,22 – 0,31

Zawartość wilgoci całkowitej (węgiel) % 2,7

Wytrzymałość węgla na ściskanie Rc MPa 8,7 ÷ 23,5 

Ciężar właściwy węgla (średnia) g/cm3 1,32

Zagrożenie wybuchem pyłu węglowego klasa klasa B

Zagrożenie pyłami szkodliwymi dla 
zdrowia

kategoria A; B;

Zagr. pożarowe. Grupa samozapalności grupa II

Zagrożenie wodne stopień I stopień

Zagrożenie tąpaniami stopień I stopień

Zagrożenie metanowe kategoria IV

Zagrożenie wyrzutami gazów i skał kategoria zagrożenie nie występuje

Zagrożenie radiacyjne klasa nie występuje

Wpływ likwidowanych wyrobisk na 
sąsiednie partie pokładów i sąsiednie 
zakłady górnicze

- nie będzie wpływów

3. OMÓWIENIE SPOSOBU PRZEBUDOWY POCHYLNI TECHNOLOGICZNEJ ORAZ 
SPOSOBU WZMOCNIENIA GÓROTWORU W JEJ OTOCZENIU POPRZEZ INIEKCJĘ 
KLEJAMI POLIURETANOWYMI Z ZASTOSOWANIEM KOTEW URABIALNYCH

Mając na uwadze konieczność przejeżdżania frontem ściany przez pochylnie technologiczną już na 
etapie projektowania podjęto decyzję o jej diagonalnym usytuowaniu w stosunku do chodnika 
taśmowego i wentylacyjnego ściany 192. 
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3.1. Gabaryty pochylni technologicznej (nr 152)

Wysokość pochylni technologicznej wynosi ok. 3,60m, szerokość ok.5,20m (gabaryty te w mo-
mencie dojeżdżania frontem ściany do pochylni były zmniejszone na skutek oddziaływania 
ciśnienia eksploatacyjnego ściany nr 192), pochylnia technologiczna o długości 255m zabudowana 
była w obudowie stalowej V29/12 (7 par od chodnika taśmowego) w podziałce 0,5m, a następnie 
V29/10/7 w podziałce 0,75m, pochylnia przebudowana została na obudowę drewnianą (odrzwia 
wykonane ze stropnicy drewnianej podbitej minimum czterema stojakami drewnianymi, wolna 
przestrzeń nad obudową została wypełniona poprzez zabudowę kasztów drewnianych) w podziałce 
0,75m.

3.2. Gabaryty skrzyżowania pochylni technologicznej z chodnikiem taśmowym

Wysokość ok. 3,50m, szerokość ok. 5,20m (gabaryty te w momencie dojeżdżania frontem ściany 
do pochylni były zmniejszone na skutek oddziaływania ciśnienia eksploatacyjnego ściany nr 192)
skrzyżowanie wykonane było w obudowie V29/10, w podziałce 0,75m. Skrzyżowanie 
wzmocniono trzema poligonami z szyn S-42 o długości 10,0m zabudowanymi wzdłuż chodnika 
taśmowego. Przebudowę pochylni rozpoczęto od cechy ok. 35m w stronę chodnika wentylacyj-
nego. Po jej zakończeniu przebudowano dolny odcinek pochylni (od skrzyżowania z chodnikiem 
taśmowym do ok. 35m).

A

A
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pochylnia technologiczna I (nr 152)

A

Rozpory drewniane

Pochylnia technologiczna I (nr 152)
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Rys. 2. Przebudowa pochylni z wykorzystaniem obudowy drewnianej
Figure 2. Reconstruction technological ramp using wooden arches
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W celu ograniczenia do minimum ewentualnych opadów skał stropowych do pola roboczego 
ściany w trakcie przejeżdżania pochylni technologicznej zdecydowano się na wykonanie iniekcji 
górotworu w jej otoczeniu klejami poliuretanowymi z zastosowaniem kotew urabialnych. Iniekcję 
wykonano klejem poliuretanowym Marithan, zatłaczanym do otworów przez kotwy urabialne 
Boltex o długości 3,0m. Kotwy zostały osadzone w otworach wykonanych naprzemiennie w ocio-
sach (wschodnim i zachodnim) na wysokości ok. 2,0m od spągu wierconych pod kątem ok. 30°
w podziałce co 1,5m. Zużycie kleju wyniosło 87 kpl na 171 Boltexów – ok. 0,5 kpl/ otwór. 
Rozmieszczenie otworów iniekcyjnych przedstawia rysunek nr 3.

Rodzaje komponentów i sprzęt do iniekcji:
1. Komponenty: klej poliuretanowy Marithan składnik „A” i „B”.
2. Pompa iniekcyjna typ: DWPD-1/1.
3. Rura metalowa zasilająca z wkładem mieszającym długości 1,5m.
4. Przewody tłoczne wysokociśnieniowe.
5. Kotwa urabialna Boltex długości 3,0m  
6. Wiertarka obrotowa hydrauliczna, pneumatyczna lub elektryczna.
7. Świdry spiralne długości 1,5 - 3m.
8. Raczki BOB Ø 43.

Rys. 3. Rozmieszczenie otworów iniekcyjnych
Figure 3. Location of injection hole
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4. OMÓWIENIE SPOSOBU ORAZ PROCESU PRZEJEŻDŻANIA ŚCIANĄ 192
PRZEZ POCHYLNIE TECHNOLOGICZNĄ

Po przeprowadzeniu analizy usytuowania frontu ściany 192 względem pochylni technologicznej 
(nr 152) zdecydowano, by na ok.10m przed wjechaniem ścianą do pochylni odchylenie frontu 
ściany od prostopadłości wynosiło ok.20m (wyprzedzenie dolnego odcinka ściany w stosunku 
do górnego), co pozwoliło na uzyskanie otwarcie pochylni nie większe niż 30m. 
Kolejne cykle urabiania kombajnem prowadzono z zachowaniem maksymalnego otwarcia pochyl-
ni nieprzekraczającego 30m.
Sposób zabudowy skrzyżowań chodników przyścianowych z pochylnią (nr 152) na czas przejeż-
dżania frontem ściany 192:

 w chodniku wentylacyjnym (nr 156) na długości skrzyżowania z pochylnią technologiczną oraz 
na odcinku 20m w stronę wschodnią zabudowano stojaki ryszpowe środkiem pod każdymi 
odrzwiami obudowy. Od strony zachodniej zabudowano taką ilość stojaków ryszpowych aby 
stojaki te łączyły się ze stojakami ryszpowymi budowanymi przed frontem ściany.

 w chodniku taśmowym (nr 151) na długości skrzyżowania z pochylnią technologiczną oraz na 
odcinku 15m w stronę wschodnią zabudowano stojaki ryszpowe po ociosie północnym pod 
szyną S-24 pod każdymi odrzwiami obudowy. Od strony zachodniej zabudowano taką ilość
stojaków ryszpowych aby stojaki te łączyły się ze stojakami ryszpowymi budowanymi przed 
frontem ściany (rysunki nr 4 i nr 5).

Podciąg stały
 z szyn o profilu min. S-42
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Rys. 4.Przejeżdżanie dolnego odcinka ściany (wjazd do wnęki)
Figure 4. Crossing the lower section of the longwall (entrance)
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Podciąg stały
 z szyn o profilu min. S-42

Wzmocnienie obudowy chodnika 
za frontem ściany podciągiem drewnianym 
podbudowanym stojakami drewnianymi
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Rys. 5. Przejeżdżanie dolnego odcinka ściany (wyjazd z wnęki)
Figure 5. Crossing the lower section of the longwall (escape)

Przejeżdżanie frontem ściany zabudowanym obudową indywidualną 
dolnego odcinka pochylni technologicznej (rys. nr 4 i nr 5):

 po wykonaniu urabiania kombajnem i otwarciu pochylni w dolnym odcinku ściany 
zabudowanym obudową indywidualną, należało po wycofaniu kombajnu przełożyć podciągi 
obudowy indywidualnej podbudowując je pod zachodnią stronę stropnicy drewnianej, 
zabudowanej w pochylni (przy czym stojaki SHC należało podbudować w miejscu 
skrzyżowania podciągu ze stopnicą drewnianą) po czym przekładano przenośnik ścianowy 
wraz z dolnym napędem i przesuwano sekcje obudowy zmechanizowanej podbudowując je pod 
stropnice drewniane obudowy pochylni 

 przed przecięciem dolnego odcinka ściany kombajnem do kolejnego cyklu urabiania wypinano 
2 stojaki ociosowe (KO) od strony zachodniej odrzwi obudowy V29/10/7 pozostawionych w 
pochylni, po czym wykonywano urabianie kombajnem i przecinano dolny odcinek ściany.

 po wycofaniu kombajnu przekładano podciągi obudowy indywidualnej podbudowując je pod 
zachodnią i środkową stropnicą drewnianą zabudowanymi w pochylni, po czym przekładano 
przenośnik ścianowy wraz z dolnym napędem i przesuwano sekcje obudowy zmechanizowanej 
podbudowując je pod stropnice drewniane obudowy pochylni 
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 przy kolejnych cyklach urabiania postępowano analogicznie podbudowując podciągi obudowy 
indywidualnej pod stropnice drewniane zachodnią, środkową i wschodnią, po czym wypinano 2 
stojaki ociosowe (KO) po stronie wschodniej odrzwi obudowy pozostawionych w pochylni.

Przejeżdżanie pochylni technologicznej sekcjami obudowy zmechanizowanej:

 po wykonaniu urabiania kombajnem i otwarciu pochylni na odcinku ściany zabudowanym 
sekcjami obudowy zmechanizowanej za postępem kombajnu przekładano przenośnik ścianowy 
i przesuwano sekcje obudowy zmechanizowanej podbudowując ich stropnice pod stropnice 
drewniane odrzwi obudowy w pochylni.

 po podbudowaniu stropnic drewnianych stopnicą obudowy zmechanizowanej zatrzymanym 
organem urabiającym kombajnu wyciskano stojaki drewniane odrzwi obudowy i na bieżąco 
usuwano je ze ściany. Powyższe czynności wykonywano cyklicznie aż do dojechania do ociosu 
wschodniego pochylni.

 Przejeżdżanie frontem ściany zabudowanym obudową indywidualną górnego odcinka pochylni 
technologicznej (rysunek 5):

 po wykonaniu urabiania kombajnem i otwarciu pochylni w górnym odcinku ściany 
zabudowanym obudową indywidualną, po wycofaniu kombajnu przekładano podciągi 
obudowy indywidualnej podbudowując je między obudowę drewnianą w pochylni, po czym 
przekładano przenośnik ścianowy wraz z górnym napędem i przesuwano sekcje obudowy 
zmechanizowanej podbudowując je pod stropnice drewniane obudowy pochylni.

 po przełożeniu przenośnika ścianowego wraz z górnym napędem przy pomocy kombajnu 
przecinano górny odcinek ściany. 

 przy kolejnych cyklach urabiania postępowano analogicznie podbudowując podciągi obudowy 
indywidualnej między stropnice drewniane obudowy pochylni.

N

Rys. 5. Przejeżdżanie górnego odcinka ściany
Figure 5. Crossing the upper section of the longwall
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5. PRZEBIEG OPERACJI
* Czas wykonania przebudowy pochylni – ok. 100 roboczozmian
* Czas wykonywania klejenia – ok. 30 roboczozmian
* Przejazd ścianą przez pochylnię trwał 30 dni roboczych, postęp ściany w tym okresie wyniósł 

83m, co daje średni postęp dobowy 2,6 m/dobę podczas gdy, postęp dobowy ściany w nor-
malnym jej biegu wynosił 3,5m/dobę

* Pochylnia technologiczna przygotowana była do przejazdu ścianą do czasu, gdy front ściany 
zbliży się do pochylni na odległość nie mniejszą niż 100m

WNIOSKI

 Wykonanie przebudowy i wzmocnienia górotworu przez iniekcję pozwoliło na bezpieczne 
przejechanie frontem ściany pochylni technologicznej.

 Przejazd przez pochylnię nie wpłynął istotnie na zmniejszenie postępu ściany.
 Wadą zastosowanej metody jest duża czasochłonność i pracochłonność wykonywania 

przebudowy pochylni technologicznej oraz iniekcji górotworu w jej otoczeniu, co jednak 
w aspekcie minimalizowania strat wydobycia wydaje się być metodą optymalną dla prze-
prowadzenia takiej operacji.

W celu opracowania powyższego artykułu KWK „Brzeszcze” wykorzystała własne opracowania, 
materiały oraz rysunki i mapy.

Characteristics of the 192 longwall and 510 seam. Reconstruction method of technological ramp 
with manner of strengthening of surrounding rock mass by the injection polyurethane glue with 
workable bolts in strong methane hazard conditions.
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0,80 m węgiel pokł. 613/3

68,00 m piaskowiec

47,00m piaskowiec

ok. 65 m piaskowiec

14,00 m piaskowiec

23,00 m piaskowiec

55,00 m łupek piaszczysty

0,25 m węgiel pokł. 615/3
0,35 m węgiel pokł. 615/1

1,30 m węgiel pokł. 620/1-2

1,45m węgiel pokł. 624

1,05m węgiel pokł. 626/2

0,60m węgiel pokł. 627
0,52m węgiel pokł. 629/1
0,85m węgiel pokł. 629/2

0,80 m węgiel pokł.705/2-3
1,30 m węgiel pokł.706
0,95 m węgiel pokł.707/1-2

2,60 m węgiel pokł.713/1-2

pokł. 703/1

piaskowiec zamecki

Rys. 1. Profil litologiczny skał w rejonie W1
Figure 1. The lithological profile of rocks in W1 area

Dotychczasowa eksploatacja w rejonie W1 objęła 14 pokładów oznaczonych numerami 604, 612/1-

2, 613/3, 615/1-2, 616/2, 620/1-2, 624, 626/2, 629, 630/1-2, 703/1, 705/2-3, 708, 713/1-2. Sumaryczna 
miąższość dotychczas wyeksploatowanych pokładów w rejonie W1 wynosi 21 m.

3. CZYNNIKI WPŁYWAJĄCE NA SKRĘPOWANIE EKSPLOATCJI W REJONIE W1 I E1 I 
ICH WPŁYW NA WZROST AKTYWNOŚCI SEJSMICZNEJ

W trakcie prowadzonej eksploatacji w rejonie W1 wytworzone zostały krawędzie i resztki, które 
nie pozostają bez wpływu na aktualny poziom zagrożenia sejsmicznego. Wielopokładowa 
eksploatacja prowadzona pod południowym rejonem miasta Rydułtowy (wybranie 14 pokładów 
węgla i kontynuacja eksploatacji w dwóch kolejnych) - wskutek podebrań systematycznie osłabia 
mocne warstwy piaskowców zalegających powyżej pokładu 627. Miąższość tych warstw 
piaskowca zmienia się od 0,8 m do 110 m. 
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Głównym czynnikiem powodującym utrudnienia w prowadzeniu eksploatacji w rejonie W1 jest 
występowanie szeregu czynników w tym najpoważniejsze to zagrożenia współwystępujące tj. 
metanowe i tąpaniowe. Aktywność sejsmiczną w latach 2000÷2011 przedstawia rys. 2.
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Rys. 2. Aktywność sejsmiczna
Figure 2. Seismic activity

Ponadto na wzrost zagrożenia tąpaniami w rejonie W1 ma wpływ szereg czynników, w tym 
najważniejsze z nich to:
 duże ciśnienie górotworu, wynikające z głębokości eksploatacji i zaszłości eksploatacyjnych 

(resztki, krawędzie),
 zaburzenia geologiczne (uskoki, ścienienia pokładów itp.), które wymuszają projektowanie 

eksploatacji z pozostawieniem resztek, zdolnych do koncentracji naprężeń,
 uwarunkowania wynikające z ochrony powierzchni, często uniemożliwiające wybór systemu 

eksploatacji najkorzystniejszego pod względem profilaktyki tąpaniowej, 
 współwystępowanie wysokiego zagrożenia metanowego co często wymusza ograniczenia 

w stosowaniu niektórych metod i środków profilaktyki tąpaniowej.

Podczas eksploatacji ścian w rejonie W1 w pokładzie 713/1-2 zarejestrowano stosunkowo dużo 
wstrząsów o energii od 102 J do 108 J. Szczegółowe wyniki przedstawiono w tablicy 1.
Wzrost aktywności sejsmicznej, zarejestrowanej podczas eksploatacji pokładu 713/1-2 kolejnymi 
ścianami, należy powiązać z faktem zwiększenia głębokości eksploatacji oraz powiększaniem się 
powierzchni odsłoniętego stropu. Podczas schodzenia z eksploatacją na coraz niższe poziomy 
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zarejestrowano zwiększanie się liczby wstrząsów wysokoenergetycznych. Występowanie wstrzą-
sów wysokoenergetycznych, które miały największy wpływ na sumaryczny wydatek czy też 
wartość wskaźnika intensywności sejsmicznej, poza głębokością należy powiązać z faktem zmian 
warunków naprężeniowo-wytężeniowych, powiększenie się powierzchni odsłonięcia stropu 
i zwiększanie przestrzeni zrobowej pokładu 713/1-2. Fronty kolejno eksploatowanych ścian 
w pewnych okresach czasu, znajdowały się w rejonie oddziaływania resztek i krawędzi 
wytworzonych w pokładach wyżej leżących. Nawet odległe krawędzie poprzez superpozycję 
zwiększały kolejno ciśnienia w warstwach podległych. Hipocentrum wstrząsów górotworu 
lokalizowano w kompleksie piaskowców o miąższościach około 63 m, 47 m i 68 m, zalegają nad 
stropami pokładów 629, 624 i 616/1.

Tabela 1. Wstrząsy zarejestrowane podczas eksploatacji ścian w pokładzie 713/1-2 – rejon W1
Table 1. Seismic activity caused by exploitation of  seam 713/1-2 in W1 area.

Ściana Liczba wstrząsów Suma Energia sumaryczna 
[J]102 102 102 105 106 107 108

V-S-W1 0 18 45 0 0 0 0 63 1,43E+06
VI-S-W1 1 60 104 0 0 0 0 165 3,28E+06
VII-S-W1 0 296 563 57 0 0 0 916 2,86E+07
VIII-S-W1 0 65 705 160 8 0 0 938 7,52E+07
IX-S-W1 0 42 37 12 3 0 0 94 1,41E+07
VI-N-W1 4 107 34 0 0 0 0 145 1,26E+06

VIII-N-W1 0 38 48 1 0 0 0 85 2,37E+06
IX-N-W1 2 45 33 2 0 0 0 82 2,43E+06
XI-W1 0 40 400 30 1 0 0 471 3,96E+07
XII-W1 0 123 434 46 16 0 0 619 9,01E+07
XIII-W1 4 170 605 105 28 4 0 916 2,50E+08

XIV-W1 5
1

36
8

38
0

9
6

2
5 2 0 922 2,61E+08

XV-W1 587 72
2

20
3

1
04

3
2 3 1 174

8 4,30E+08

Razem 649 2094 3591 613 113 9 1 7164 1,20E+09

Przedstawiona analiza, która wykorzystuje dotychczasowe obserwacje i doświadczenia 
kopalni, związane ze wzrostem aktywności sejsmicznej w miarę sczerpywania złoża w rejonie W1, 
pozwala ocenić wpływ eksploatacji na lokalizację jak i energię rejestrowanych wstrząsów. 
Zaobserwowano, że wstrząsy występowały w warstwach odpowiedzialnych za generowanie 
wstrząsów wysokoenergetycznych w miejscach występowania krawędzi pokładów nadległych 
zalegających w znacznej odległości od eksploatowanego pokładu (rys. 3).
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Rys. 3 Wstrząsy górotworu o energii rzędu 105÷108[J] – Eksploatacja w pokładu 713/1-2 ścianą XV-W1
Figure 3. High-energy shock - exploitation of  seam 713/1-2 by longwall XV-W1

Ponadto sumaryczna energia wstrząsów jak i ich ilość w poszczególnych klasach nie w pełni 
zależały od miesięcznego postępu frontu eksploatacji ścian a w większym stopniu, od sytuacji 
górniczo-geologicznej w danym rejonie (rys. 4). 
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Rys. 4. Zależność pomiędzy postępem miesięcznym ściany XV-W1 w pokładzie 713/1-2 a zarejestrowanymi
wstrząsami w poszczególnych klasach energetycznych.

Figure 4. The relationship between the monthly  progress of  longwall XV-W1 in seam 713/1-2 and seismic 
tremors.

Energia oraz ilość wstrząsów systematycznie rosły, gdy fronty eksploatacji ścian zbliżały się do 
równoległych krawędzi pokładów 703/1 i 630/1, 629/1-2, 626/2, 624, czy 620/1-2. Wyniki 
obserwacji wskazują, że wszystkie wstrząsy były bezpośrednio związane z załamywaniem się 
mocnych warstw piaskowców zalegających powyżej stropu pokładów 629/1-2, 624 i 616/1.
Wskaźnik intensywności E/W [J/t] wyznaczony w trakcie eksploatacji pokładu 713/1-2 ścianą XV-
W1 osiąga największą wartość w miejscach gdzie powierzchnia niewybranych pokładów 
zalegających powyżej eksploatowanego pokładu jest największa (rys. 5).
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Rys. 5. Zależność pomiędzy wskaźnika E/W od powierzchni niewybranych pokładów zalegających powyżej 
pokładu 713/1-2.

Figure 5. The relationship between the ratio E/W and the surface of seams above seam 713/1-2
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Przyczyny powstawania wstrząsów można upatrywać w przekroczeniu granicznych parametrów 
wytrzymałościowych warstw nadległych, spowodowane systematycznym powiększaniem się 
wyeksploatowanej objętości pokładu 713/1-2. Na podstawie zebranych doświadczeń można wysnuć 
wniosek, że przy eksploatacji kolejnych ścian w pokładzie 713/1-2 istniejące resztki oraz 
krawędzie, zwłaszcza te o przebiegu równoległym w stosunku do eksploatowanego frontu, będą 
miały podobny wpływ na ilość i rozkład wstrząsów. 
Wstrząsy górotworu towarzyszące eksploatacji oddziaływują nie tylko na górotwór ale również na 
obiekty powierzchniowe. Eksploatacja pokładu 713/1-2 odbywa się bezpośrednio pod terenem 
charakteryzującym się gęstą zabudową. Wstrząsy o energii od 105 do 108 J i odpowiadające im 
magnitudy 1,7 do 3,2 wywoływały różne skutki na powierzchni. Maksymalna zarejestrowana 
wartość przyśpieszeń drgań gruntu na stanowisku aparatury Amax po wstrząsie z dnia 
21.04.2011 r. o energii 1,0x108 J wyniosła 1087,6 mm/s2 .
W wyniki dokonanych przeglądów należy stwierdzić, że w nadzorowanych obiektach użyteczności 
publicznej negatywne skutki wstrząsu, mimo znacznej energii oraz dużych odnotowanych na 
powierzchni przyspieszeń drgań, były relatywnie niewielkie z uwagi na czas trwania zjawiska oraz 
jego charakter. 

W celu minimalizacji skutków wstrząsów kopalnia dla bieżącej weryfikacji podjętych 
działań, utrzymuje ścisłą współpracę z jednostkami naukowo-badawczymi, których 
przedstawiciele w ramach powołanych przez Kierownika Ruchu Zakładu Górniczego Zespołów 
Doradczych biorą czynny udział w rozwiązywaniu istotnych problemów związanych 
z zwalczaniem zagrożeń naturalnych i opracowywaniem zasad bezpiecznego prowadzenia ruchu 
kopalni.

PODSUMOWANIE

Z uzyskanych doświadczeń wynika, że sumaryczna energia wstrząsów jak i ich liczebność 
w poszczególnych klasach nie zależały od miesięcznego postępu frontu eksploatacji ścian a jedynie 
od sytuacji górniczo geologicznej w danym rejonie. Z analizy rozkładu aktywności sejsmicznej 
w rejonie W1 kopalni „Rydułtowy” wynika, że wstrząsy wysokoenergetyczne są zlokalizowane 
w miejscach przecięcia się kilku krawędzi wyżej zalegających pokładów. Energia oraz ilość 
wstrząsów systematycznie rosły, gdy fronty eksploatacji ścian zbliżały się równolegle do krawędzi 
pokładów 703/1 i 629/1. Wyniki obserwacji wskazują, że wszystkie wstrząsy były bezpośrednio 
związane z załamywaniem się mocnych warstw piaskowców. Jako przyczynę można upatrywać 
przekroczenie granicznych parametrów wytrzymałościowych warstw nadległych spowodowane 
systematycznym powiększaniem się powierzchni odsłonięcia stropu nad wyeksploatowaną częścią 
pokładu 713/1. Na podstawie zebranych doświadczeń można wysnuć wniosek, że przy eksploatacji 
kolejnych ścian w pokładzie 713/1-2 istniejące resztki oraz krawędzie zwłaszcza te o przebiegu 
równoległym w stosunku frontu eksploatacyjnego będą miały podobny wpływ na ilość i rozkład 
wstrząsów jak to wykazano na przykładzie ściany eksploatujących pokład 713/1-2.

LITERATURA

[1] Biliński A.: Tąpania w świetle mechaniki górotworu odprężonego. Zeszyty Naukowe AGH, Kraków 
1985. 

[2] Biliński A.: Ocena zagrożenia tąpnięciem wyrobiska eksploatacyjnego. GIG, Katowice 1992.
[3] Drzęźla B.: Fazy rozwoju sejsmiczności w polu eksploatacyjnym. Szkoła Eksploatacji Podziemnej 

2001. Kraków 2001.
[4] Dubiński. J, Konopko W.: Tąpania – ocena, prognoza, zwalczanie. GIG Katowice 2000.

– 171 –

Zagrożenia naturalne w górnictwie podziemnym



[5] Filcek. H., Kłeczek Z., Zorychta A.: Poglądy i rozwiązania dotyczące tąpań w kopalniach węgla 
kamiennego. Zeszyty Naukowe AGH, Kraków 1984.

[6] Gerlach Z.: Prognoza zagrożenia sejsmicznego w warunkach kopalnianych. Badania geofizyczne 
w kopalniach, Wyd. IGSMiE PAN Kraków, 2001.

[7] Gerlach Z.: Empiryczne modele przewidywania stanu zwiększonego zagrożenia tąpaniami w oparciu 
o wyniki sejsmologii górniczej, Praca doktorska, AGH Kraków, 1991.

[8] Konopko W.: Doświadczalne podstawy kwalifikowania wyrobisk górniczych w kopalniach węgla 
kamiennego do stopni zagrożenia tąpaniami. Prace naukowe GIG, Katowice 1994.

[9] Konopko W.: Głębokość eksploatacji a zagrożenie tąpaniami. Przegląd Górniczy nr 11-12, Katowice 
1987.

[10] Majcherczyk. T, Olechowski S.: Stan naprężenia a zagrożenie wstrząsami w rejonie prowadzonej 
eksploatacji w partii W1 KWK „Rydułtowy”. Bezpieczeństwo Pracy i Ochrona Środowiska 
w Górnictwie, miesięcznik WUG nr 11, Katowice 2004.

[11] Majcherczyk. T, Martinek R., Olechowski S.: Określenie stref zagrożenia wstrząsami na podstawie 
rozkładu aktywności sejsmicznej. Tąpania 2002. GIG. Katowice 2002.

[12] Majcherczyk. T, Olechowski S.: Wpływ prędkości wybierania na zagrożenie sejsmiczne w rejonie W1 
i E1 - KWK „Rydułtowy-Anna”. Tąpania 2005. GIG. Katowice 2005.

[13] Majcherczyk. T, Olechowski S.: Wpływ zwiększania się głębokości eksploatacji na zagrożenie 
sejsmiczne podczas eksploatacji pokładu 703/1 w rejonie W1 i E1 - KWK „Rydułtowy-Anna” Tąpania 
2006. GIG. Katowice 2006.

Analysis of the Seismic Activity Caused by Exploitation of Seam 713/1-2
by Longwall XV-W1 in Hard Coal Mine „Rydułtowy-Anna”
The article presents an analysis of exploitations of seam 713/1-2 in the region W-1. The assessed the front’s 
parameters, mining and geological conditions and their influence on seismic activity.
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Introduction of a Drilling Complex Ultra Single
150 During Construction of Wells from the Surface
at Mine Management “Pokrovskoye”

M.A. Illiashov, O.D. Kozhushok, A.V. Agafonov, V.L. Shevelev, A.I. Zagorskis
PJSC “Donetskstal” – Iron and Steel Works”, Donetsk, Ukraine

АBSTRACT: Importance of coal seams degassing by boreholes is described. Introduction of the 
most advanced drilling complex into work for the conditions of Donbass region, its benefits and 
main technical characteristics are presented. Practical and economical substantiation is given to 
implementation of the chosen drilling complex. 

KEY WORDS: Drilling complex, coal seam, degassing, boreholes, drilling fluid. 

Deficiency of energy resources in Ukraine and demand of its reduction by means of its own pro-
duction have defined conditions for “Donetskstal” company to develop the first in Ukraine pro-
gram of complex adaptation and use of methane-coal deposits considering beforehand degassing of 
coal seams with their following extraction or gasification involving advanced technologies and 
equipment. 

The program consists of several projects and realizes in successive steps. The first stages of the 
projects consider conduction of experimental works with purpose to establish the possibility of 
modern technologies and advanced equipment adaptation in geologic conditions of Donetsk basin.
As a testing area the mine management “Pokrovskoye” has been selected developing single coal 
seam d4 that characterizes by high natural methane content. Coal extraction is conducted by the 
most productive equipment. Thus, in order to provide safe level of methane content in the mine air, 
not only basic means of ventilation and degassing based on the wells usage drilled from the mine 
workings are used but also an additional chamber is used – degassing of the worked-out area 
through boreholes drilled from the surface. This technology allows to develop such important ele-
ment of the coal-rock massif preliminary degassing as construction of a significant number of wells 
from the surface within a short period of time. 

In order to implement this, “Donetskstal” company together with Makeyevskiy state scientific-
research institute focusing on labor safety in mining industry (MakNII) and GRGP “Donetskgeolo-
gia” have developed project of the worked-out areas degassing by boreholes drilled from surface. 
A key characteristic of the project is a systemic approach that considers construction of more than 
30 degassing boreholes annually with distance between them – 300 m and with correspondent in-
frastructure. 

The analysis of technical equipping of contracting organizations, technologies they use and fac-
tual time consumption for the wells construction from surface in mine management “Porkrovsoye” 
(2.5-3.5 months) has shown that the only acceptable solution of this problem can be creation of an 
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on-site subdivision equipped with modern drilling equipment. Assessment of technical characteristics 
and properties of drilling equipment of such companies as “DRECO”, “Foremost Industries LP”,
“Nabors Canada” and “TTS SENSE” has been carried out with purpose to select drilling complex.

Based on a wide spectrum of the tasks and high demands for the drilling complex, “Do-
netskstal” company decided to choose equipment of the last mentioned company. Drilling complex 
Ultra Single 150 (Fig. 1) is product of this company and is unique for oil-gas sector of Ukraine. 

Figure 1. Drilling complex Ultra Single 150 of “TTS SENSE” company (Canada)

“TTS SENSE” company produces a wide assortment of basic and auxiliary equipment from 
marine and land drilling. Basic distinctive feature of this company’s drilling units is application of 
the patented rack-gear transmission. The complex comprises drilling unit with load capacity of 150 
tons equipped with systems of top drive that provides frequency of rotation up to 180 min-1, prepa-
ration and cleaning of drilling fluid (Fig. 2), autonomous energy saving, automated feed, screwing 
and unscrewing of the drilling tool, and also full set of auxiliary equipment necessary for the bore-
holes construction. System of drilling control allows to perform intensive and safe construction of 
wells in mode of full automation of the process. 

For the grouting works of the annular space there is a cementing aggregate of “Kenwood”
company installed within the complex. 

Given unit does not have any analogues in its class in terms of assemblage time, drilling rates 
and level of automation, and the presence of top drive system allows to effectively perform drilling 
of inclined-horizontal holes. 

Understanding that the high-production equipment is just a means but not a guarantee of suc-
cessful realization of the project in total, specialists, having an experience of similar wells con-
struction, were engaged in the specialized subdivision. Teaching the personnel of how to exploit 
the drilling complex took place at the plant-producer in Edmonton, Canada.
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Figure 2. Block of preparation and cleaning of the drilling fluid 

Training of the drilling subdivision specialists were conducted by the representatives of the
“TTS SENSE” company during construction of a pilot hole. Control of the first wells construction 
has been performed by the supervisor having an experience of analogic complexes exploitation. 

An experience of similar units use in oil-gas companies of Ukraine is absent, and each technical 
solution formed during exploitation process and directed to improvement of technological opera-
tions and adaptation of advanced drilling methods that reduce time and means consumption is in-
novative. 

As a result of systemic consideration of current problems and suggestions focused on an effi-
ciency increase and detection of reserves, the complex of technical solutions has been developed 
that allowed to significantly increase efficiency of degassing holes construction by all technologi-
cal operations. 
1. Use of loading-offloading winch for mantling-dismantling works at the drilling complex, timely

preparation of drilling site and laying of floor as a base for basic equipment have allowed to re-
duce duration of the mantle-dismantle cycle from 108 down to 40 hours. An experience of spe-
cial floor use has shown their high efficiency, convenience of drilling sites preparation; a new 
set of additional floors at the enterprises of “Donetskstal” has been produced. 

2. The project has defined construction of well with special shank and with perforated pipe having 
diameter 108 mm (Fig. 3a). To reduce time during tripping operations, some changes to the 
well construction have been made without worsening of exploitation indices and that consider 
drilling main and exploitation (perforated) columns with the same diameter equal to 193.7 mm 
(Fig. 3b) that reduces time consumption by 8 hours. To ensure this, during cementation of basic 
column the innovative solution was introduced – use of dividing packer manufactured right at 
the drilling site. 
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Figure 3. Construction of degassing wells 

3. The analysis of separation variants of the borehole elements with time has shown that the most 
effective method is a prior construction of collars that allows to reduce time consumption by 
10 hours. Prior construction of a conductor part of the well leads to an increased risk of conduc-
tor and exploitation columns misfit that, in its turn, will lead to an intensive bending of the well, 
premature wearing of the drilling tool and additional load on the top drive system. 

4. An increased decline of the wells from the set direction is noted due to complex geologic struc-
ture of coal-rock massif in mine management “Pokrovskoye”. In order to provide project indi-
ces for verticality of the hole a technology using calibrator is applied that provides decrease of 
inclination by 3-4. Additionally, the parameters of degassing wells location respecting to the 
production area workings have been corrected together with Makeevskiy state scientific-
research institute focused on safety in mining industry. This technical solution excludes nega-
tive influence of the boreholes deviation from the set direction on volume of extracted methane. 
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5. Formula of drilling fluids with improved parameters on polymer basis were developed using 
such chemical agents as CMC, Uniflok, КСl and others. 4-step cleaning system “Brandt” is 
used for their preparation and maintenance of optimal parameters. For deep cleaning centrifuge 
is used. Usage of such drilling fluids and cleaning system ensures well walls stability, increases 
mechanical rate of drilling, reduces wearing of bits and drilling tools. 

6. Various types of bits of the leading world producers have been tested. Optimal rock-breaking 
tool were considered to be polycrystalline bit of PDC type by “Varel” company (USA), provid-
ing drilling of more than 3000 m that allows to exclude carrying-out of additional tripping op-
erations. 

7. Quick-hardening mixture “TEKBLAND” of “Minova” company is used for grouting the collar 
and conductor parts of the well. This mixture reduces time of the well cementation by 8 hours. 
Cementation of the main column is performed by mixture with special additives decreasing 
hardening time by 2 times. 

8. Innovative technical solution during construction of degassing boreholes is application of down-
hole screw motor (DSM). Tests of DSM have demonstrated high efficiency of given technology 
due to increase of an average mechanical drilling rate and provision of required parameters of 
the well verticality. The record drilling speed for Donbass conditions has been reached – about 
60 m/h. Application of given technology allows to increase drilling rate by at least 30% and 
prolong interrepair period of exploitation of the top drive system and drilling instrument. 

9. Developing program of the technological boreholes construction with diameter up to 1 m by 
Ultra Single 150 complex. Additional equipment volume is determined and construction of 
drilling unit is suggested with use of downhole screw motors. Implementation of this program 
will ensure need of the mine management “Pokrovskoye” in technological boreholes in the 
nearest time. 
Famous companies – producers of drilling equipment and also service companies using brand-

new technical solutions were engaged for creating the conditions of failsafe work of mechanisms 
and drilling complex units, and also for introduction of leading technologies of wells construction. 
At present, the following services are given: selection and delivery of drill bits, maintenance of 
drilling pumps, creation of an on-site laboratory, scientific guiding of preparation and use of drill-
ing fluids, repair of drilling and collar pipes, maintenance of centrifuge for drilling fluid cleaning, 
maintenance of top drive system and other. 

During exploitation time of the drilling complex since May 23, 2011 professional work of the 
specialized subdivision personnel and also systemic search for directions to improve technological 
operations have provided stable construction of 3 wells a month with depth of 750-790 m that is 
5-7 times faster than the specialized organizations do. 

Staged introduction into service of the degassing wells at block №10 of the mine management 
“Pokrovskoye” started in November 2011 that is substantiated by movement of stopes. At this, 
total methane emission from 4 wells reached 19 thous. m3.

CONCLUSIONS

The indices of degassing wells construction and results of their functioning testify about efficiency 
of the investments into modern drilling complexes and persuasively confirm reality of the complex 
adaptation and use of methane-coal deposits program realization. 
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Kombajnowy system ścianowy jako efektywna
alternatywa dla strugów węglowych

Ryszard Bednarz, Jacek Korski
FAMUR S.A.

STRESZCZENIE: W referacie przedstawiono proces projektowania zmechanizowanego kombaj-
nowego systemu wybierania zaprojektowanego do wybierania cienkich (1,0-1,5) pokładów węgla. 
Nowe podejście do projektowania systemu wybierania z uwzględnieniem uwarunkowań istniejące-
go systemu technicznego podziemnej kopalni węgla kamiennego i przewidywanych warunków 
górniczo-geologiczny pozwoliło na skonstruowanie i wdrożenie zmechanizowanego kompleksu 
ścianowego zdolnego do efektywnego wybierania ściany niskiej, co dotychczas wskazywano jako 
domenę techniki strugowej. Dokonując porównania wyników produkcyjnych i nakładów zwrócono 
uwagę na przyczyny różnic wyników, zwłaszcza w kopalniach Górnośląskiego Zagłębia Węglowe-
go, na korzyść niskiego kombajnowego kompleksu ścianowego. Pozornie niewielka różnica pole-
gająca na zmianie urządzenia urabiającego, jak wynika z zawartej w artykule analizy, wymaga 
uwzględnienia poważnych zmian w projektowaniu systemu technicznego dla ściany strugowej 
i znacząco wyższych nakładów dla uzyskania wyników porównywalnych lub niższych niż przy uży-
ciu odpowiednio dobranego kompleksu kombajnowego.

SŁOWA KLUCZOWE: Cienkie pokłady, ścianowe systemy wybierania, projektowanie maszyn 
górniczych, efektywność w górnictwie

WPROWADZENIE

Udział cienkich pokładów węgla (0,6-1,5 m) w wielkości wydobycia, mimo, iż stanowią one istot-
ną część zasobów węgla w wielu światowych zagłębiach górniczych, jest znacząco niższy. Istnieje 
wiele przyczyn takiego stanu rzeczy – jednak podstawową jest niższa produktywność ich eksploat-
acji niż z pokładów o średniej i dużej miąższości (1,5-7,0 m). Dotyczy to zwłaszcza przemysłowej 
eksploatacji dużych złóż węgla na wielką skalę.

Istnieje wiele powodów takiego stanu rzeczy. Jednym z nich jest ergonomia – praca w niskich 
wyrobiskach ścianowych wiąże się z uciążliwą, wymuszoną pozycją pracy znacząco wpływając na 
ograniczenie możliwości wykonywania pracy, w tym poruszania się, przez zatrudnionych w ścia-
nie górników. Kolejną grupą przyczyn jest wrażliwość na niewielką nawet nieregularność Pomimo 
tego wciąż prowadzi się wybieranie cienkich pokładów węgla oraz opracowuje się nowe lub do-
skonali istniejące systemy wybierania cienkich pokładów węgla. Opracowany przez FAMUR S.A. 
niski kompleks ścianowy z urabianiem kombajnem jest kolejnym krokiem w prognostycznym po-
dejściu do rozwiązywania problemu efektywnego wybierania cienkiego pokładu węgla. Stanowią-
cy alternatywę w wybieraniu cienkich pokładów system strugowy jest przykładem diagnostyczne-
go podejścia do procesu wybierania cienkich pokładów węgla – jego rozwój to ciągłe doskonalenie 
techniki wybierania, której początki sięgają początku lat 40-tych XX wieku. Konkurujące ze sobą 
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kombajnowe i strugowe systemy wybierania nie były dotychczas stosowane w takich samych, cał-
kowicie porównywalnych warunkach górniczo-geologicznych nie ma więc możliwości bezpośred-
niej oceny który z systemów jest w stanie uzyskać większą produktywność w porównywalnych 
warunkach górniczo geologicznych w dłuższym horyzoncie czasowym. Można także wskazać, że 
porównanie takie nie dawałoby pełnej oceny efektywności ekonomicznej obu systemów, bowiem 
ich wdrożenie wiąże się z istotnymi różnicami w istniejącym systemie technicznym kopalni węgla 
kamiennego lub koniecznością innego podejścia do tworzenia systemu technicznego kopalni pro-
wadzącej wydobycie ścianami urabianymi kombajnami albo strugami. Stosując podejście znane 
z metody zarządzania kosztami ABC (Activity Based Costs) w odniesieniu do budowy systemu 
ściany kombajnowej i strugowej zauważamy, że koszty i nakłady są znacząco różne[4]. Należy 
podkreślić, że postrzeganie różnic pomiędzy ścianowymi systemami wybierania z użyciem kom-
bajnu lub struga wyłącznie jako różnicy w sposobie urabiania, a co za tym idzie w samej maszynie 
urabiającej, obarczone jest poważnym błędem. Tylko dwa parametry tych maszyn urabiających 
w postaci zabioru i prędkości przemieszczania się (urabiania lub strugania) już powodują istotne 
różnice w przebiegu procesu wydobywczego i technicznych rozwiązaniach systemu eksploatacji 
nie tylko samej ściany, ale całego ciągu technologicznego kopalni. Niedostrzeżenie tych istotnych 
różnic może być źródłem braku sukcesu przy zmianie (pozornie) tylko sposobu urabiania.

Uwarunkowania eksploatacji cienkich pokładów węgla systemem ścianowym.
Wśród podstawowych uwarunkowań eksploatacji cienkich (do 1,5 m miąższości) pokładów węg-

la należy wymienić:
— Mniejszy uzysk węgla z 1 metra bieżącego frontu eksploatacyjnego (przy porównywalnym za-

biorze i prędkości urabiania) w stosunku do pokładów grubszych.
— Utrudnione warunki pracy ludzi z wymuszoną pozycją ciała (leżąc lub na czworakach).
— Mała wysokość ściany ograniczająca gabaryty maszyn i urządzeń, co pozostaje w sprzeczności 

z dążeniem do budowy maszyn o dużych mocach zapewniających efektywne urabianie z dużą 
wydajnością.

— Utrudnienia związane z usuwaniem awarii (niesprawności) urządzeń w ścianie spowodowane 
ograniczeniami przestrzennymi.

— Ograniczenia związane z małym przekrojem poprzecznym ściany niskiej, zwłaszcza w warun-
kach zagrożenia metanowego.
W przeszłości i obecnie podejmowano próby mechanizacji ścianowych systemów wybierania 

węgla z pokładów cienkich lub stosowano inne metody wybierania węgla. Poszukiwano rozwiązań 
eliminujących z przodka ludzi i najbardziej zawodne maszyny i urządzenia (lub ich najbardziej 
zawodne trudno naprawialne podzespoły). W poszukiwaniach tych stosowano przede wszystkim 
tradycyjne podejście diagnostyczne, którego wynikiem było poszukiwanie i analiza ograniczeń 
(źródeł, przyczyn) istniejących wcześniej rozwiązań i zastępowanie ich nowymi rozwiązaniami eli-
minującymi dane ograniczenie. Takie podejście zastosowano w rozwoju techniki strugowej do 
urabiania cienkich pokładów węgla oraz doskonaleniu istniejących w przeszłości kombajnowych 
ścianowych systemów wybierania cienkich pokładów węgla. Doskonalenie poszczególnych ele-
mentów pozwalało usprawniać system, ale jednocześnie powodowało pojawianie się nowych 
sprzeczności i ograniczeń, które sprawiały, że uzyskane efekty nie spełniały oczekiwań. Z tego 
prawdopodobnie powodu nie rozpowszechniły się ścianowe systemy wybierania z użyciem struga 
(w świecie pracuje ok. 30 strugów) oraz istniejące wcześniej kombajnowe systemy wybierania 
ścian niskich. Swoisty wyjątek stanowią częściowo zmechanizowane (urabianie) systemy wybiera-
nia ścian niskich w pokładach stromych, które wciąż jeszcze stosowane są (i planowane) w górnic-
twie węglowym Ukrainy i krajów Środkowego Wschodu (w irańskiej kopalni węgla Hamkar latem 
2011 do eksploatacji stromego, cienkiego pokładu używano kombajnu typu Temp-1 we współpra-
cy z drewniana podłużną obudową indywidualną i samo-staczaniem urobku). Lokalny wysoki po-
pyt powoduje, że poszukuje się rozwiązań pozwalających skutecznie pozyskiwać wysokiej jakości 
węgiel koksowy.
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NISKI KOMPLEKS ŚCIANOWY FL 12/18 (FL 10/15) JAKO WYRAZ NOWEGO PODEJŚCIA
DO EKSPLOATACJI CIENKICH POKŁADÓW WĘGLA – OPIS TECHNICZNY

Opracowany w firmie FAMUR S.A. kompleks ścianowy do wybierania cienkich pokładów węgla 
stanowi wyraz innego niż wymienione wyżej podejścia do projektowania. Zastosowano w jego 
projektowaniu podejście prognostyczne – posiadając wiedzę o warunkach i ograniczeniach eksplo-
atacji pokładów cienkich założono stworzenie technicznie wykonalnego systemu idealnego, a na-
stępnie przekształcanie go w kolejnych przybliżeniach w realny wysoce efektywny ścianowy kom-
bajnowy system wybierania - stworzony dla dwóch, częściowo pokrywających się zakresów Niski 
Kompleks Ścianowy FL 10/15 ( i FL 12/18).

Rys 1. Niski kombajnowy kompleks ścianowy FL 12/18 – widok ogólny
Figure 1. Low coal longwall complex FL 12/18 – general view

Niski kompleks ścianowy FL 10/15 (12/18) obejmuje:
— Kombajn ścianowy;
— Obudowa ściany,
— Obudowa skrzyżowania (obudowa chodnika),
— Przenośnik ścianowy;
— Przenośnik podścianowy;
— Kruszarkę,
— Stację najazdową,
— System e-kopalnia.
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Kombajnowy Kompleks Ścianowy FL 10/15(FL 12/18) o podziałce sekcji 1500 mm jest prze-
znaczony do urabiania i odstawy urobku ze ścian niskich w pokładach poziomych i średnio nachy-
lonych. Przebieg urabiania może odbywać się jedno- lub dwu-kierunkowo.

W skład zintegrowanego kompleksu FL 10/15(FL 12/18) wchodzi:
— kombajn niski FS200; dwuorganowy frezujący nadsiębiernie, pracujący poza przenośnikiem 

zgrzebłowym, prowadzony na dwóch ślizgach sprzęgniętych z drabinką typu Eicotrack od stro-
ny zawału i podparty na regulowanej płozie wysuwnej od strony ociosu; dodatkowo wyposażo-
ny w dwa specjalne lemiesze (zgarniacze) czyszczące „trasę” dla ślizgu i koła trakowego;

— przenośnik zgrzebłowy FFC750, z możliwością korekcji trasy; wyposażony w specjalną wnękę 
oraz mocowanie przyzastawkowe do prowadzenia kompletnej magistrali ścianowej; z możliwo-
ścią dowolnej konfiguracji wysypu (czołowy, boczny, krzyżowy) oraz z możliwością umiesz-
czenia napędu zwrotnego w ścianie (pow. 1.3 m); wyposażony w system sterowania umożli-
wiający podłączenie obwodów blokad i sygnalizacji;

— obudowa zmechanizowana FAZOS 0,85/16-2x3700 pracująca z krokiem wstecz, wyposażona 
w bezprzewodowy system pomiaru ciśnień w stojakach oraz specjalny, zintegrowany ze strop-
nicą system oświetlenia; ze sterowaniem zabudowanym we wnęce stropnicy nad przejściem 
obsługi, w rejonie napędów przewidziano sekcje obudowy tzw. skrajne;

— nadrzędny system wizualizacji parametrów pracy maszyn i urządzeń e-kompleks.
Kombajnowy Kompleks Ścianowy FL 10/15( FL 12/18) w przeciwieństwie do kompleksów 

strugowych może pracować w pokładach gdzie występują znacznie trudniejsze warunki geologicz-
no-górnicze. Zaburzenia typu; pofałdowania, uskoki, lokalne pocienienia calizny ściany nie wpły-
wają znacząco na efektywne wydobywanie węgla a dzięki zainstalowanemu układowi korekty tra-
sy prowadzenie ściany jest optymalne i umożliwia odpowiednie prowadzanie ostrogi przenośnika 
po spągu.

W Kompleksie FL 10/15(FL 12/18) zastosowano typowy bezcięgnowy system posuwu typu 
Eickotrack o podziałce 126 mm. Zminimalizowano istotną wadę tego układu przekazania napędu,
tj. zaburzenia podziałki pomiędzy drabinkami, zmniejszono kąty przegięć trasy liniowej przeno-
śnika zgrzebłowego. Zwiększono tym samym ilość rynien, które uczestniczą jednocześnie w prze-
kładce na rzecz poprawy współpracy koła trakowego z zębami drabinki.

Dane Techniczne FL 10/15(18):
— Długość ściany: do 350 [m].
— Zakres urabiania (urabianie wnęki) 0,95–1,5 (1,2–1,8) [m].
— Zabiór kombajnu 900 [mm].
— Wydajność teoretyczna maksymalna 800 [t/h].
— Pochylenie poprzeczne / wzdłużne 10/35

INNOWACYJNOŚĆ PODEJŚCIA DO PROJEKTOWANIA
NISKIEGO KOMPLEKSU ŚCIANOWEGO

W procesie projektowania niskiego kompleksu ścianowego na nowo zdefiniowano niektóre pro-
blemy związane z eksploatacją cienkich pokładów węgla systemem ścianowym oraz wykorzystano 
bardzo nowoczesne rozwiązania w budowie maszyn górniczych. W projektowaniu systemu ścia-
nowego do wybierania cienkich pokładów węgla z użyciem kombajnu frezującego sformułowano 
podstawowe oczekiwania od nowego rozwiązania pokazane na rysunku 2.

Nowe podejście zastosowano w szczególności do:
— Ergonomii i podatności serwisowej.
— Dyspozycyjności kompleksu ścianowego.
— Wydajności ładowania urobku przez kombajn na przenośnik ścianowy.
— Zdolności transportowania urobku przez przenośnik ścianowy pod kadłubem kombajnu.
— Możliwości reakcji na zaburzenia w zaleganiu pokładu.
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W zakresie ergonomii i podatności serwisowej godnych zasygnalizowania jest kilka aspektów
z którymi zmierzyli się projektanci kompleksu.

Dzięki zastosowaniu metody projektowania kompleksu jako kompletnego systemu: kombajnu, 
przenośnika zgrzebłowego i obudowy zmechanizowanej prace koncentrowały się na maksymaliza-
cji przestrzeni przejścia załogi oraz na ergonomicznym rozmieszczeniu elementów sterowania, 
oświetlenia i zasilania sekcji. Już w najniższej wersji osiągnięto wielkość przejścia istotnie większą 
od określonej przez aktualne wymagania. W miarę wzrostu wysokości urabiania ten parametr staje 
się coraz bardziej zauważalnym atutem kompleksu. Jakość oświetlenia w założeniach określono 
jako istotny czynnik podniesienia komfortu pracy załogi w niskiej ścianie. Ostatecznie wprowa-
dzono do wyposażenia każdej sekcji dwa źródła światła, jedno oświetlające czoło ściany i drugie 
oświetlające strefę przejścia załogi. Uzyskano dzięki temu niespotykane dotychczas w praktyce 
górniczej warunki oświetlenia przodka ścianowego.

Dla nieskrępowanego przemieszczania się załogi w ścianie sekcje obudowy zmechanizowanej 
zasilono poprzez belki układu przesuwnego z magistralami zasilającą i spływową, które z kolei 
wkomponowano w układ nadstawkowy przenośnika ścianowego. Efektem tego jest przejście dla 
załogi wolne od krępujących ruchy girland przewodów hydraulicznych. Wygospodarowana prze-
strzeń sprzyja także zwiększeniu dostępności naprawczej.

Rys. 2. Cele tworzenia nowego kompleksu ścianowego do wybierania
cienkiego pokładu węgla (opracowanie własne)
Fig. 2. Targets in new low longwall system designing
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W zakresie dyspozycyjności kompleksu ścianowego postawiono na lansowaną przez FAMUR 
S.A. technologię monitorowania i diagnostyki on-line w ramach systemu e-kopalnia oraz dopraco-
wanie konstrukcyjne i technologiczne kluczowych dla niezawodności podzespołów. Jednym z naj-
większych utrudnień w eksploatacji systemów kombajnowych ścian niskich w przeszłości była 
trudność w dostępie do elementów kombajnu ścianowego wymagających przeglądu. W rozwiąza-
niu FAMUR-u przyjęto jako cel (w ramach zwiększania dyspozycyjności) zwiększenie niezawod-
ności kombajnu oraz zwiększenie podatności serwisowej w tym predykcji stanów awaryjnych. Ideę 
można objaśnić następująco: awarii nie można wyeliminować całkowicie, ale należy dążyć do 
przewidywania stanów awaryjnych i podejmowania działań dla przeprowadzenia czynności serwi-
sowych w miejscu i czasie dogodnym dla użytkownika systemu. Takie podejście powinno pozwo-
lić na skrócenie czasu przywracania sprawności systemowi technicznemu i zwiększyć dyspozycyj-
ność kompleksu.

Rys. 3. Serce systemu e-longwall – stacja ES 200
Fig. 3. Heart of e-longwall system – ES 200

Dzięki połączeniu on-line kompleksu z Centrum Diagnostycznym FAMUR wdrożono w prak-
tyce przemysłowej system e-kompleks, który pozwala na bieżącą ocenę stanu technicznego ma-
szyn na podstawie analizy danych wybranych estymat. Zmieniło to dotychczasowe podejście nie 
tylko do obsługi serwisowej, ale przede wszystkim do organizacji pracy przodka ścianowego. Ana-
liza danych procesowych przez służby kopalni przy współpracy ze specjalistami producenta przy-
czyniła się do zoptymalizowania technologii eksploatacji oraz organizacji pracy przez co uzyskano 
znaczący wzrost stopnia wykorzystania kompleksu i co za tym idzie ponadprzeciętną wielkość 
wydobycia dobowego. Outsourcing nadzoru nad pracą ściany pozwala, w zakresie predykcji sta-
nów awaryjnych i analizy procesu, na odciążenie służb kopalni przez wyspecjalizowanych pra-
cowników Centrum Diagnostycznego oraz pozyskiwanie wiedzy służącej doskonaleniu rozwiązań 
zarówno technicznych, jak i organizacyjnych.
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W zakresie wydajności ładowania urobku przez kombajn na przenośnik ścianowy dokonano 
istotnego przełomu uzyskując bardzo wysoką efektywność tego procesu, pomimo niewielkiej śred-
nicy organów urabiających i powiększonego do 900 mm zabioru. Dzięki wielu analizom i symula-
cjom przyjęto parametry kinematyczne kombajnu w ścisłej korelacji z wymodelowaną przestrzenią 
ładowania oraz parametrami geometrycznymi organów urabiających. Jak pokazały wyniki uzyska-
ne w pierwszej ścianie kombajn umożliwia urabianie z wydajnością przekraczającą 500 t/godz. 
przy wysokości urabiania 1.5 m.

W zakresie zdolności transportowania urobku przez przenośnik ścianowy pod kadłubem kom-
bajnu prace rozwojowe koncentrowały się z jednej strony na obniżeniu profilu przenośnika zgrze-
błowego oraz z drugiej strony na uzyskaniu maksymalnie „cienkiego” kadłuba kombajnu. Efekt 
sumaryczny obu kierunków prac to niespotykany dla tej wysokości kombajnu prześwit, który 
umożliwia uzyskiwanie praktycznie takiej samej wydajności w obu kierunkach eksploatacji.

Możliwie szybka reakcja na zmiany zalegania pokładu wymagała także możliwości korekty 
poprzecznego przechylenia kombajnu i przenośnika ścianowego. W zakresie przenośnika ściano-
wego zastosowano rozwiązanie istniejące wcześniej, natomiast dla korekty bocznego przechylenia 
kombajnu wprowadzono rozwiązanie pokazane na rysunku 5.

Rys. 4. Rozwiązanie korekcji bocznego przechylenia kombajnu FS 200
Fig. 4. FS 200 Shearer side correction

Wynikiem nowego podejścia do projektowania systemu technicznego do wybierania cienkich 
pokładów węgla stał się kompleks FL 12/18 (FL 10/15), którego rozwiązania w sposób systemowy 
zwiększyły możliwości wybierania cienkiego pokładu kombajnem frezującym. Rekomendowane 
jako najlepiej nadające się do wybierania cienkich pokładów węgla inne maszyny (np. strugi) nie 
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rozpowszechniają się nadmiernie, a wręcz w wielu krajach następuje odwrót od tej techniki. Sys-
temowa analiza przyczyn wskazuje, że główne przyczyny to nakłady i poważne zmiany dostoso-
wujące system techniczny kopalni, w tym ciąg technologiczny, do innej charakterystyki pracy stru-
ga (instalacje elektroenergetyczne i transport urobku).

Rys. 5. Niski kombajnowy kompleks ścianowy FL 12/18 – widoczny prześwit pod portalem kombajnu.
Fig. 5. Low coal longwall complex FL 12/18 – shearer clearance

Prognostyczne podejście do rozwiązywania problemu efektywnego wybierania cienkich pokła-
du węgla Przyniosło efekt w postaci innowacyjnego niskiego kompleksu kombajnowego oraz roz-
woju metod projektowania, monitorowania, diagnostyki i serwisowania maszyn górniczych. Famur 
S.A. intensywnie rozwija produkt dzięki współpracy ze specjalistami KHW S.A. i weryfikacji eks-
ploatacyjnej założeń i szczegółów rozwiązań technicznych.

PODSUMOWANIE I WNIOSKI

Niski kompleks ścianowy typu FL 12/18 zastosowano po raz pierwszy z powodzeniem z KWK 
„Murcki-Staszic” uzyskując bardzo dobre wyniki, nie tylko w zakresie dobowego wydobycia, ale 
także w zakresie ograniczenia przybierania (przycinania) stropu i spągu ściany. To ostatnie prze-
kłada się na ograniczenie:
— kosztów transportu materiału balastowego,
— kosztów wzbogacania węgla,
i wreszcie
— kosztów zagospodarowania odpadów wydobywczych.

W specyficznych warunkach Górnośląskiego Zagłębia Węglowego podjęto próbę porównania 
wyników w zakresie szczytowego i średniego dobowego wydobycia niskiego kombajnowego 
kompleksu ścianowego z alternatywnymi ścianami strugowymi, co przedstawiono w tabeli 1. Na-
leży podkreślić, że wydobycie dobowe z niskiego kompleksu ścianowego FL 12/18 uzyskano przy 
dyspozycyjnym czasie 15 h w ciągu doby – przy zwiększeniu czasu dyspozycyjnego osiągnięte 
wyniki mogłyby być znacząco lepsze.
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Tabela 1. Porównanie średniego i szczytowego wydobycia ze ściany wybieranej niskim kompleksem
ścianowym FL 12/18 i ścianami strugowymi w warunkach GZW – opracowanie własne na podstawie [8, 9]
Table 1. Average and top daily output from low shearer and plow longwall face in Upper Silesia mines

Lp. Nazwa kopalni Kraj

Średnie
wydobycie

dobowe
[Mg/dobę]

Szczytowe
wydobycie

dobowe
[Mg/dobę]

Sposób
urabiania

1. KWK „Zofiówka” Polska 2500 5100 Strug

2. KWK „Jas-Mos” Polska 2500 4200 Strug

3. OKD Czechy 700 b/d Strug

4. KWK „Murcki-Staszic” Polska 3730 6200 Kombajn

Przedstawione wyniki wskazują, że w realnych warunkach kompleks FL 12/18 z powodzeniem 
może konkurować z kompleksami wykorzystującymi inne metody urabiania węgla. Stanowi jedno-
cześnie dobry przykład prognostycznego podejścia do projektowania systemów mechanizacyjnych 
w górnictwie. Jest jednocześnie krajowym, polskim wysoce innowacyjnym rozwiązaniem tech-
nicznym.

Analiza rozwiązań technicznych i doświadczeń użytkowych pozwala na sformułowanie nastę-
pujących wniosków.
1. Zarówno wyniki średnie uzyskiwane przez niski kompleks kombajnowy jak i najwyższy wynik 

dobowy plasują go w czołówce uzyskiwanych rezultatów (zwłaszcza w Zagłębiu Górnoślą-
skim).

2. Dotychczasowe doświadczenia eksploatacji niskich pokładów węgla w warunkach Górnoślą-
skiego Zagłębia Węglowego (GZW), które charakteryzują się małą regularnością zalegania 
i złożoną mikrotektoniką, pokazują ewidentną przewagę niskiego kompleksu kombajnowego.

3. Zastosowanie niskiego kombajnowego kompleksu ścianowego nie wymaga zmiany podejścia 
do tworzenia systemu technicznego kopalni prowadzącej wydobycie ścianami urabianymi kom-
bajnami i w przeciwieństwie do techniki strugowej nie generuje dodatkowych kosztów.

4. Niski kompleks ścianowy FL10/15 i FL 12/18 stanowią krajową propozycję konkurencyjną dla 
rozwiązań zagranicznych - import dóbr inwestycyjnych oznacza w istocie eksport miejsc pracy, 
może być jednak uzasadniony brakiem konkurencyjnych, krajowych propozycji.
Wycofanie się producenta strugów z przetargu w kopalni „Murcki-Staszic” sprawiło, że, nieste-

ty, nie pojawiła się możliwość porównania wyników produkcyjnych struga z niskim kombajno-
wym kompleksem ścianowym co, zdaniem autorów, w najbliższej przyszłości przyczyni się do 
zmiany podejścia do eksploatacji pokładów węgla do 1,5 m miąższości.

LITERATURA

[1] Gabzdyl W.: Geologia złóż węgla. Złoża świata. Polska Agencja Ekologiczna, Warszawa 1994.
[2] Jaszczuk M.: Ścianowe systemy mechanizacyjne. Wydawnictwo „Śląsk”, Katowice 2007.
[3] Korski J.: Lean Management w przedsiębiorstwie górniczym. Wiadomości Górnicze nr 1/2011.
[4] Korski J.: Wykorzystanie metody procesowo-logistycznej w zarządzaniu kosztami w kopalni węgla ka-

miennego. Rozprawa doktorska. Politechnika Śląska, Wydział Górnictwa i Geologii, Gliwice 2005. (nie-
publ.).

[5] Kozdrój M.: Organizacja i podstawy automatyzacji zarządzania w kopalniach węgla kamiennego. Wy-
dawnictwo „Śląsk”, Katowice 1972.

[6] Myszkowski M., Paschedag U.: Eksploatacja ścianowa w pokładach średniej miąższości. Kompleksowe 
porównanie kombajnu ze strugiem węglowym. (Strona internetowa: bucyrus.com (data 2.12.2011)).

– 189 –

Techniki i technologie w podziemnej eksploatacji złóż



[7] Piechota S., Stopyra M, Poborska-Młynarska K.: Systemy podziemnej eksploatacji złóż węgla kamien-
nego, rud i soli. Wydawnictwa AGH, Kraków 2009.

[8] Praca Zbiorowa (Kicki J., Dyczko A.): Technika strugowa – praktyka wdrażania. Fundacja dla AGH, 
Kraków 2011.

[9] Praca Zbiorowa (pod redakcją: Dyczko A., Kicki J., Myszkowski M., Stopa Z., Tor A.): Nowe spojrze-
nie na technikę i technologię eksploatacji cienkich pokładów węgla kamiennego. INTERNATIONAL 
MINING FORUM 2011, Wydawnictwo Fundacji dla AGH, Kraków 2011.

[10] Przybyła H., Chmiela A.: Organizacja i ekonomika w projektowaniu wybierania węgla. Wydawnictwo 
Politechniki Śląskiej, Gliwice 2007.

[11] Przybyła H., Chmiela A.: Projektowanie rozwiązań techniczno-organizacyjnych stosowanych w wyro-
biskach ścianowych. Wydawnictwo Politechniki Śląskiej, Gliwice 1997.

Low Shearer Longwall System as an Effective Alternative to Plow Systems

In the paper is presented new approach to fully mechanized low longwall system (1,0–1,8 m). 
More than 30% of coal resources in the World are in thin seams, but their participation in extrac-
tion is significantly less. There are many reasons. Designers looking for effective low longwall sys-
tem used a scientific approach to the subject – Nadler’s Method. New, innovative, solutions brou-
ght as a result Low longwall system FL 10/15 (FL 12/18). In Upper Silesia Basin conditions shea-
rer system won competition versus plow system on output and investments cost.
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Substantiation of Technological Parameters
of Methane Extraction from the Black Sea Gas Hydrates

V.I. Bondarenko, K.A. Ganushevych, K.S. Sai
National Mining University, Dnipropetrovsk, Ukraine

АBSTRACT: A characteristic is given to the Black Sea gas hydrates, their quantity and conditions 
of formation. Extraction method of methane from bottom of the Black Sea by way of its exchange 
into carbon dioxide within hydrate deposit is considered. The results of laboratory studies by the 
Underground Mining Department are presented, and also calculation of technological parameters 
for СН4-СО2 exchange process is given.

KEY WORDS: Gas hydrates, methane, exchange process, hydrate formation, temperature, pressure

1. CURRENCY

With every year the tendency for increasing fuel-energy resources consumption is becoming sharp-
er. Many countries having insignificant reserves of classic kinds of energy-carriers are totally de-
pendent on the conjuncture of the energy raw materials world market. This issue is especially cur-
rent for Ukraine since the cost of natural gas delivered from Russia increases by big rates and this 
negatively influences the economic sector of our country.

The experts claim that already by the middle of this century the humanity will have felt lack of 
traditional energy-carriers. And this problem will directly affect Ukraine as well. Thus, at present, 
an interest to untraditional sources of energy is considerably rising. The most perspective alterna-
tive source of hydrocarbon raw materials for Ukraine equally with coal methane and shale gas is 
natural gas hydrates of the Black Sea. These deposits due to their huge resources, relatively shal-
low occurrence, concentrated condition of gas in them and wide distribution can become really 
competitive in the very nearest future. Expected resources of gas in hydrate deposits, according to
the present evaluations, several times exceed quantity of gas in traditional deposits.

At present, scholars from not only Ukraine but also from Canada, Germany, India, USA, Japan, 
Russia, Bulgaria and other countries conduct studies of submarine zones of hydrates formation and 
consider questions related to gas extraction from hydrate layers.

2. QUANTITY OF GAS HYDRATES IN THE BLACK SEA
AND CONDITIONS OF THEIR FORMATION

In 1974 exactly from the bottom sediments of the Black Sea the first samples of gas hydrates were 
received for the first time ever [1]. Since that time a lot of investigations focused on sea bottom 
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research have been carried out in order to find gas hydrates deposits. Based on the data of Russian 
expeditions performed in the 90’s of the last century, quantity of methane in the entire sea, accord-
ing to the results of extracted cores (around 400 pieces), makes up not less than 100 trillion m3 [2].

In 2002 Bulgarian scientists using seismic survey concluded that the Black Sea gas hydrates
start forming at depth of 500 m embracing territory of around 300 thousand m2 that presents near 
70% of total sea territory. Thickness of hydrate layers in average makes up 300 m. According to 
calculations of the same studies, amount of gas in hydrates of the Black Sea is equal to 
50·1012 m3 [3].

There is a known fact is that formation of gas hydrates requires relatively low temperature and 
high pressure. Temperature of the Black Sea water below seasonal fluctuations level increases with 
depth and makes up +7…+8ºС at 400-500 m, and +9…+9,5ºС at 2000-2200 m. At this, the pres-
sure ranges from 5 to 20 MPa. Such conditions are favorable for gas hydrates formation.

Peculiarity of the Black Sea is that its water salt content is 18 g per 1000 g of water. Whereas in 
Atlantic Ocean – 35 g, Red Sea – 39 g. Such relatively low content of salt in water favors large-
scale formation of gas hydrates.

Temperature of the Black Sea stays relatively warm all year round (+9ºС) that allows to con-
duct researches in it more often than in any other water bodies.

3. TECHNOLOGY OF GAS HYDRATES EXTRACTION

In order to extract gas from the hydrate deposits, first of all, it is necessary to develop a technology 
conforming to the criteria of efficiency, safety and profitability. At present, there are several meth-
ods of gas hydrates extraction: artificial pressure decrease in hydrate layer; temperature increase; 
injection of various inhibitors and salts; electromagnet and ultrasound influence; and also exchange 
of gas methane to carbon dioxide within natural hydrate.

Having analyzed the above-mentioned technologies, the gases exchange method has attracted 
the most of attention because it can solve one solid task: 
– recovery of gas methane;
– deposition of carbon dioxide within the sea bottom;
– fight against global warming.

That is why the Underground Mining Department of the National Mining University of Ukraine 
is conducting studies focused on substantiation of parameters for methane into carbon dioxide ex-
change.

4. RESEARCHES OF THE DEPARTMENT

In 2009 an original laboratory unit NPO-1 was created for creation of gas hydrates. Using this unit, 
first samples of methane hydrates at temperature of +19…+20ºС and pressure 18…20 MPa were 
received (Fig. 1).

A series of experiments has been conducted that has allowed to receive parameters of hydrates 
formation. Usually it took about 4 days at room temperature to receive hydrates. So, it gave us a 
basis to confirm that even at such temperature the process gas hydrates formation is possible.

Working principle of the unit is as follows: initially free volume equal to about 120-150 cm3 is 
created in the unit. After that valve (2) opens and the gas fills up free volume (4). Gas pressure in 
the unit becomes equal to gas pressure in the tank (from 10.0 to 18.0 MPa).

Then valve (2) closes again and the press turns on. The number of such cycles of loading and 
unloading of press ranges from 5 to 10 times until the pressure stops dropping. Then the press turns 
off and the unit is left for several days having pressure equal to gas pressure in the tank [4].
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Figure 1. Principle scheme of laboratory unit NPO-1. 1 – balloon with methane,
2 – valve, 3 – manometer, 4 – reservoir, 5 – piston, 6 – cylinder, 7 – ruler, 8 – sealant,
9 – bowl with formed gas hydrates

In 2011 a new, more improved unit NPO-2 was created. It has the same working principle as 
NPO-1, but there is an additional hole in top part of the cylinder that has flexible hose of high pres-
sure connected to it for carbon dioxide injection and following exchange of СН4 for СО2 within 
preliminary formed methane hydrate. Also NPO-2 is provided with video surveillance system 
transferring picture of the bowl where hydrates form in real time thus fixing the time of hydrate 
formation. Air temperature in a cooling unit is +6…+8°С.

It has to be mentioned that present video system gives only a general view of what is going on 
inside the unit and does not have sufficiently high resolution that would allow us to make out nu-
cleation of crystallization centers of gas hydrates and to scrutinize process of their formation under 
given thermobaric conditions. High quality of video capturing would also allow us to simulate the 
process with help of computer programs for prediction of hydrates behavior, in particular, under 
various conditions, and process of gases exchange.

As the researches have shown, lower temperature +6…+8°С (compared to +19…+20°С), as 
was assumed, increases rate of gas hydrates formation almost in two times, i.e. it took about 
40 hours for creation of methane hydrates at such conditions.

The initial purpose of the studies was creation of СН4-hydrates under definite parameters with 
help of the first unit and following investigation of their composition especially percentage of wa-
ter and gas. The purpose of the second unit was creation of carbon dioxide hydrates and modeling 
of gases exchange within a preliminary created methane hydrate.

We have obtained stable process of СН4 for СО2 and, as a result, the last one has displaced 
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65…70% of methane in a preliminary created gas hydrate.
Laboratory researches have served as a basis for gaining of two patents presenting substantiation 

of parameters for methane and carbon dioxide exchange. Scheme of this method is shown at Fig. 2.

Figure 2. Scheme of gas methane recovery from gas hydrate deposit
by means of its displacement by carbon dioxide

The technology is realized by the following way. First of all, a part of the hydrate layer is cho-
sen based on its ability to be washed out down to a needed concentration of gas and properties of 
the equipment being used.

Initially height of the chosen gas hydrate is measured as well as pressure. From the floating 
platform “3” a pipe “4” is lowered down along the entire layer height. At the end of the pipe there 
is a special device for high-pressure water jet delivery consisting of a firmly fixed x-shaped spray 
pipe with nozzles “5” that has movable additional x-shaped spray pipe attached to it with ability to 
rotate in horizontal plane for 360º “6”.

As the pipe “4” is lowered down to the bottom, the casing “7” is lowered simultaneously with it. 
When the spray pipe “5” and casing “7” touch the sea bottom at depth of 500 m sea water taken from
the sea is injected along the pipe “4” under some pressure and then exits the nozzles (position I).

Thus, at these parameters we have water jet drilling mode that forms a hole in the sea bottom. 
High pressure water jet contributes to gas hydrate decomposition consisting predominantly of me-
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thane (93.3…99.98%) and concurrent products (fresh water, ethane, propane and butane).
Special device located on the platform gives necessary information about the mixture composi-

tion and its components masses; speed of the pipe “4” tripping is determined based upon its data. 
By managing pressure of water jet it is possible to control the ratio of mixture components coming 
out on the surface by air-lift principle and to control the process in general.

The mixture gets separated on the surface and its components are injected in the reservoirs “1”
and “2”.

When the spray pipe “5” touches the lowest boundary of gas hydrate massif, it is lowered a bit 
lower then casing “7” and carbon dioxide is injected through the pipe “4” but via an additional 
x-shape spray pipe “6” that can rotate in horizontal plane for 360º (position II). Two parallel pro-
cesses occur: displacement of methane and formation of carbon dioxide hydrate that is more re-
sistant to fluctuations of temperature and pressure. During the process methane rises along the cas-
ing and gets captured in reservoir “1”.

Given method can be realized during recovery of natural gas in conditions of the Black Sea and 
other water bodies.

The parameters of methane recovery by way of its exchange for carbon dioxide within hydrate 
layer were calculated by the following method [5]. 

Time needed for dissociation to start: 

)TT(
Qa

k
5
4t id2

2

d 


 ,                                                                                          (1)

where k – conductivity of gas hydrate, 0.5 W/m·К; а – thermal diffusion of gas hydrate, 
3.02·10-7 m2/s; Q – effective inflow of heat into the gas hydrate face, W/m; Тd – temperature of gas 
hydrate dissociation, 10ºС; Т i – initial temperature of gas hydrate, 9ºС.

Effective heat inflow is calculated according to the following equation: 
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where Qt – general heat inflow into the formation considering change of temperature at entry and 
exit of the pipeline, 3.1 W; dw – well diameter, 0.2 m.

Based on the works of G.N. Abramovich and K.A. Golovin, we can calculate force of the jet 
applied to the massif [6]:
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where P0 – output pressure from the jet-forming nozzle, 5 MPa; d – diameter of the CO2 jet, m; ρh

– density of gas hydrate, 900 kg/m3; 2СО – density of carbon dioxide, 1.839 kg/m3; υ j – speed of 
the CO2 jet, m/s; υ0 – speed at the section of the nozzle, 100 m/s.
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6

Diameter of the carbon dioxide jet is calculated by the following way:

0
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where li – distance from the jet-forming nozzle to arbitrary point at the jet axle, 0.3 m; d0 – hole 
diameter of the nozzle, 0.03 m. 

Speed of the CO2 jet: 
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CONCLUSIONS

1. Positive result as to the reach of stable gases exchange process with substantiation of some pa-
rameters has been reached as a result of laboratory researches of simulating the swap of СН4
for СО2 within the predominantly created methane hydrate.

2. Method of methane recovery from the Black sea by way of its swap for СО2 with following 
formation of СО2-hydrates has been patented. It is realized by drilling a hole in the gas hydrate 
deposit by a high-pressure water jet that is injected into special spray pipe with nozzles on it. 
After drilling is over, СО2 is injected via another part of the spray pipe under definite pressure 
displacing methane from the natural hydrate and forming СО2- hydrate.

3. It is established that as the jet pressure increases, diameter of dissociation increases as well by 
linear dependence and there is also a linear dependence of dissociation diameter increase on the 
jet-forming nozzle hole diameter. The dissociation diameter also depends on the following fac-
tors: casing tripping speed, gas output pressure, rotation frequency of the spray pipe with noz-
zles, hole diameter of the nozzle, gas circulation rate coefficient through the nozzle, gas density 
and well diameter.

4. It is necessary to conduct further studies focused on gas hydrates properties research and gases 
exchange process, creating new, more improved units for simulation of thermodynamic processes.
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Analysis of Stress and Strain Condition of Rock Massif Around 
the Special Purpose Rooms Using Numerical Method

V.I. Busylo, T.S. Savelieva, V.A. Saveliev, T.I. Morozova
National Mining University, Dnipropetrovs’k, Ukraine

ABSTRACT: The investigation concerning selection and substantiation of special purpose room 
dimension designed for locating underground dressing mills in condition of magnetite quartzite 
deposits. Special purpose rooms are the rooms of great dimension designed for locating under-
ground dressing mills, large underground grinders, plants, oil storage tanks, etc.

As stopping chambers and special purpose rooms have three dimensions and numerically 
slightly differ from each other under ore mining, stress condition of rock massif was studied in 
extensional position. While studying stress and strain condition of rocks around the workings, po-
tential and finite-element methods were used taking into account the versatility and simplicity of 
their solution.

Recommendations concerning selection of room configuration for locating there underground 
dressing mill in condition of magnetite quartzite deposits are given.

KEY WORDS: Special purpose rooms, stress and strain conditions, extensional position

1. INTRODUCTION

Until recently the Earth surface seemed to be infinite and only lately people began to discuss the 
problem how to protect it. Population density on the areas suitable for resettlement is noticeably 
increasing.

The usage of underground area is one of the methods of exploiting natural resources. Problems 
concerning land reclamation, preservation and rational use of fertile soil layer while developing 
mineral deposits, carrying out geological, construction and other types of works are connected with 
the necessity of using underground area for household needs. Development of combined produc-
tion providing complete and complex usage of natural resources, raw material and goods will allow 
exclude or significantly reduce negative influence on environment. 

To protect the environment against negative influence of industrial enterprises heavy equipment 
required for ore extraction and processing, plants and factories, refrigerators, parking houses, oil 
storage tanks, power stations, etc is located underground within current or specially created work-
ings. 

Analysis of choosing and substantiating special purpose chamber dimension in extensional 
manner by creating underground dressing mill for magnetite quartzite deposits is given.

Szk
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2. PROBLEM STATEMENT AND SELECTING METHOD OF SOLUTION

As special purpose chambers are usually of great dimensions and have a complicated shape where 
it’s hard to find cross-section corresponding to the plane problem, strength study of such chambers 
is reasonably to carry out  in volumetric manner.

The necessity of using extensional problem statement appears also when combined develop-
ment of interactive seams is taking into account. Sequence of extraction depends on rock pressure 
manifestation when stope face in combination with development workings represents extensional 
system. It’s very hard to find there cross-section corresponding to the plane problem when mining 
and geological conditions are changed under mining operations.

Until recently the basic methods of strength analysis of large dimension chambers was based on
the dome of natural equilibrium in the plane position which allow solving only narrow range of 
tasks. 

To study rock stress-strain condition around workings various methods and approaches are used 
while solving problems concerning mining mechanical engineering.

Thus, analytical methods of solving extensional problems are widely used. A number of authors 
uses analytical methods to determine stresses taking place within the roof rock above coal seam 
close to stope face [1], to find the shape of the working in massif weakened by the number of iden-
tical workings located far enough from the Earth surface [2].

Experimental and analytical methods are an important trend in developing theory of space 
problem taking into account the complexity of describing real rock massif. Stress-strain condition 
nearby the working is determined by these methods using full-scale measurements of shifting 
working counter [4] Regularity of stress distribution is established and determined in the laboratory 
conditions on the volumetric photoelastic models [5].

Problems of mutual impact of mining workings in volumetric manner studied with the help of 
models [6] where comparison of volumetric and plane models and results obtained with their help 
are given. Study of stress field around workings by optical method using laser installation allowed 
getting stress hologram around volumetric models. 

However, it’s impossible to build complete stress field and deformations using current experi-
mental methods. In this case it’s also necessary to use numerical methods of study which allow 
adding experimental results.

Method of finite elements is widely used while solving problem of mining geomechanics. This 
method enables to change internal and external area boundaries, environment properties, set vari-
ous boundary conditions within a single algorithm that gives an opportunities to apply it in three-
dimensional elasticity [7, 8].

General volumetric theory began intensively develop on the basis of integral equation theory 
which is laconic and ensures versatility. It became possible to solve a wide range of volumetric 
problems with the appearance of the theory of multidimensional singular integral equations. At 
present sufficiently completed potential theory is created [9].

It’s possible to come to the conclusion that the problems concerning massif stress-strain condi-
tion have a great number of solutions built up on the basis of various problem setting approaches 
and different methods of its solving. Versatility and simplicity of solutions while studying rock 
stress-strain condition around workings, to our opinion, gives potential method [10] and method of 
finite elements which were used in this paper.

3. STUDY OF STRESS ROCK CONDITION AROUND CHAMBERS

Until recently volumetric problem solving was carried out mainly relating to stress study around 
capital workings of small dimension and series of coal strata. While developing ore deposits it’s 
necessary to determine stress condition of stope chambers and special purpose chambers under the 
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conditions of volumetric stress condition when three chamber measurements differ little from one 
another. 

Series of problems for chambers of various relationship between span and the length: 1:7, 1:5,
1:4, 1:3, 1:2, 1:1 were solved to determine the influence of chamber end on stresses within medial 
plane. 

Chambers have the height of 6 m, bay of 6 m. Physical and mechanical rock properties are the 
following: elasticity model is 7·103 MPa, Puasson coefficient is 0.2, specific gravity is 2·104 Н/m3.

While analyzing results the following conclusions were made. If the length of the working is 
equal to three spans, then further increase of the length doesn’t change stress-strain condition of 
medial plane. While solving problems concerning chamber stability with the length of less then 
three spans, it’s necessary to use volumetric calculation scheme.

Correlation result of solving in plane and volumetric manner was carried out.
Recommended chamber dimensions of underground dressing mill are follows: span is 15 m,

length is 15 m, height is 30 m, arch height is 5 m. Similar correlation of dimensions demands to 
solve the problem in volumetric manner. Physical and mechanical properties of the rocks which are 
used while problem solving were determined: failure stress on compression is 155 MPa, on tension 
is 19 MPa, specific gravity is 3.3·104 н/m3, elasticity module is 7·104 MPa, Puasson coefficient is 
0.17, structure coefficient is 0.5. Mining depth is 650 m.

In calculation scheme left and right boundaries are fixed against horizontal shifting, and low 
boundary is fixed against vertical displacement.

Upper boundary is loaded by the weight of overlying rocks. The scheme is represented by the 
single working in rock massif (Fig. 1).
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Figure 1. Correlation results of problem solving in plane and volumetric manners
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Stresses are calculated in the center of the roof and chamber walls.
The action of tangent stresses in the corners is reduced by means of their radius. 
Problem solving in volumetric manner was compared with solution in the plane one for similar 

cross-sections. The results of correlation are given in Tab. 1.

Table 1. Results of stress calculation around chambers of dressing mill in volumetric and plane manners
Plane manner Volumetric manner
σx, MPa σy, MPа σx , МPа σy, МPа
In the roof

2.39 -0.32 2.86 -0.20
-0.30 -0.63 -2.21 -0.41
-3.60 -1.90 -5.20 -2.10
-5.50 -3.50 -6.55 -3.20
-6.60 -5.30 -7.12 -5.00
-7.10 -6.90 -7.34 -6.70
-7.30 -8.50 -7.37 -8.30
-6.82 -12.2 -6.89 -12.0

In the sides
0.62 -26.70 0.40 -21.12

-0.89 -24.28 -0.75 -21.05
-1.98 -23.59 1.47 -20.54
-2.50 -23.41 -2.30 -19.28
-2.70 -22.40 -2.95 -16.97

The following conclusions were made according to the study. The character of stress distribu-
tion around workings in volumetric manner is close to the character of stress-strain condition in 
plane manner. Stress distribution in the plane surface of the roadway side little differs from results 
of plane problem solving. Maximal compression stresses σz, the value of which is reduced while 
removing from the working take place in the chamber sides. Stresses σx and σy increase while 
moving to the center of the roof. Maximal compression stresses σx take place in the medial part of 
the working.

As removing from the working stresses are close while solving plane and volumetric problems. 
Replacement of volumetric condition by the plane one for chambers of limited length gives the 
error of about 20%.

Chamber dimensions of dressing mill are given according to the certain technological consider-
ations and can be changed within restricted limits. Chamber form can be various. To choose cham-
ber form corresponding to the long-time strength, chambers which have the form of parallelepiped 
and cylinder were studied (Fig. 2). 

Chamber dimensions are follows: cross-section radius of cylindrical chamber and the side of 
chamber bottom in the form of  parallelepiped is 15 m, chamber height is 30 m, arch height is 5 m. 
Result solving for chambers of various shape is given in the Tab. 2.

As chamber cross-sections have regular geometrical bodies, then longitudinal sections parallel 
to the areas у0х and у0z are in the same conditions and their stress-strain condition is the same too.

Analysis of the results showed that the character of stress distribution for given chamber forms 
is the same and numerical values of stress component slightly differ.

Maximal tension stresses σx and σy take place in the center of roof chambers. In this case ten-
sion stress for cylindrical working is 2.55 MPa and for the one is 2.86 MPa, e.g. the difference is 
11%. While moving from the chamber roof stresses for both types of workings differ a little. Max-
imal strain stresses σz take place within chamber walls and they are 19.3 MPa for cylindrical work-
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ing, and they are 21.1 MPa for parallelepiped one. It gives the difference of about 10%.
In whole components of stress-strain rock condition for cylindrical working are lower. 
After robbing newly formed chambers can be used for warehouse, equipment, etc. location. So, 

stopes can be used as special-purpose ones. Underground dressing mill can be allocated there as 
well. 

Calculation in volumetric manner using potential method was made to determine the strength of 
stope chambers within inclined seam.
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Figure 2. Selecting chamber form at underground dressing mill

Table 2. Stress values for chambers in the form of parallelepiped and cylinder
Parallelepiped Cylinder

σx, МPа σy, МPа σx,
МPа

σy,
МPа

In the roof
2.86 -0.20 2.55 -1.10

-2.21 -0.41 0.14 -6.40
-5.20 -2.10 -7.28 -6.70
-6.55 -3.20 -6.79 -6.90
-7.12 -5.00 -6.90 -7.50
-7.34 -6.70 -6.61 -10.1
-7.37 -8.30 -6.40 -11.0
-6.89 -12.00 -6.39 -12.3

In the sides
0.40 -21.12 0.43 -19.30

-0.75 -21.05 -0.35 -19.07
-1.47 -20.54 -1.20 -18.08
-2.30 -19.28 -2.10 -16.11
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-2.95 -16.97 -2.60 -13.07
Calculation scheme is represented by isotropic rock massif weakened by the number of the 

holes. Fig. 3 shows calculation scheme answering condition of periodicity of the problem and 
stress epure.

The following initial data are taking into account: chamber height is 30 m, width is 15 m, 
length is 15 m, arch height is 5 m, chamber width is 20 m, elasticity modulus is 7·104 MPa. Puas-
son coefficient is 0.17, specific gravity 3.3·104 n/m3, mining depth is 650 m. Angle of seam slope 
is 60°.

The results of the study are in the Tab. 3. Stress epures are built according them (Fig. 3).
Result solving is compared with solution for horizontal seam with chambers in similar condi-

tions. It was determined that stresses in the center of chamber span of horizontal and inclined 
seams slightly differ. 

Maximal strain stresses take place in the rocks of hanging wall and differ from maximal strain 
stresses within chamber walls of horizontal seam on 18%, from stresses within the rocks of bottom 
wall on 13%.

Safety margin for given sizes answers the condition of long-term construction and chamber 
strength being in the similar conditions. They can be used for allocating dressing mill equipment.
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4. CONCLUSIONS

In a whole the problem solving showed that stressed in the roof of the chamber while solving in 
volumetric manner are bigger then in the plane one. It is connected with the fact that in volumetric 
manner chambers have commensurable dimensions and stresses in the center of the roof are in-
creased by the closeness of angles with the great stress concentration. As corner radius in the paral-
lelepiped chamber leads to creating chamber close to cylindrical one, and stress difference in the 
center of cylindrical chamber roof and while solving plane problem is less then 2% then it confirms 
the conclusion about stress concentration influence in the chamber corners.

Stresses within chamber walls while problem solving in volumetric manner less then in the 
plane one. It can be explained by the fact that in volumetric solution of the problem rock weight 
above the chamber is distributed within rock massif from four chamber sides and in the plane man-
ner of solution it is made from two sides.

Table 3.Solving results for stoping chambers within inclined and horizontal seams
Inclined seam Horizontal seam

σx, МPа σy, МPа σx,
МPа

σy,
МPа

In the roof
-2.67 -0.07 2.94 -0.20
-2.11 -1.88 -2.21 -0.41
-4.79 -4.62 -5.20 -2.10
-5.85 -7.08 -8.55 -3.20
-6.19 -9.04 -7.12 -5.00
-6.24 -10.6 -7.34 -6.70
-6.17 -11.9 -7.37 -8.30
-6.06 -123 -6.89 -12.0

Within the walls
Hanging wall Bottom wall Hanging wall Bottom wall

2.04 1.34 -16.33 -14.24 1.20 -20.02
1.92 1.14 -16.26 -13.90 1.90 -17.50
1.34 0.44 -16.12 -13.50 0.34 -17.14
0.56 -0.54 -15.82 -12.94 -0.75 -17.02

-0.25 -1.69 -10.09 -11.99 -2.39 -14.20
-1.04 -2.90 -10.55 -10.36 -2.75 -12.39

Error is about 20% for maximal stresses while replacing volumetric state by the plane one. 
It is found out that stresses in the center of chamber span of horizontal and inclined seams are 

slightly different.
Results of the study were used by designed institutions while making project decisions as for 

creation of experimental and industrial area of underground dressing mill in condition of iron ore
deposit.
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Budowa poziomu 1290 – udostępnienie węgla typu 35
w JSW S.A. KWK „Budryk”

Piotr Chmiel, Jan Płaczek
JSW S.A. KWK „Budryk”

STRESZCZENIE: W artykule przedstawiono uzasadnienie celowości budowy poziomu 1290.
Udostępnienie złoża w piętrze 1050–1290 m i przy założeniu wydobycia 12800 t/d przedłuży 

żywotność kopalni do roku 2077.
Zrealizowanie zadania pozwoli na wydzielenie 2 typów węgla koksowego i produkowanie przez

kopalnię od 2014 roku węgla typu 35.

1. LOKALIZACJA KOPALNI

Kopalnia Węgla Kamiennego „Budryk” jest od 2008 roku zakładem produkcyjnym Jastrzębskiej 
Spółki Węglowej S.A.

Złoża eksploatowane przez KWK „Budryk” udokumentowane zostały w granicach:
- obszaru górniczego „Ornontowice I” (złoże Budryk) o powierzchni 35,37 km2 (w pokładzie 338/2

udokumentowana powierzchnia jest nieco większa i wynosi 35,90 km2).
- obszaru górniczego „Ornontowice II” (złoże „Chudów-Paniowy 1”) o powierzchni 1,56 km2 oraz

obszarze o powierzchni 3,07 km2, niezagospodarowanym dotychczas górniczo, który przewidu-
je się włączyć do OG „Ornontowice II”.
Obszar działalności KWK „Budryk” znajduje się na terenach następujących jednostek admini-

stracyjnych:
- powiat mikołowski – gmina Ornontowice i miasto Mikołów (sołectwa: Bujaków, Paniowy),
- powiat gliwicki – gmina Gierałtowice (sołectwa: Chudów, Paniówki), miasto Knurów,
- powiat rybnicki – gmina Czerwionka-Leszczyny (sołectwo Dębieńsko).

Powierzchnia obszaru górniczego kopalni „Budryk” ma charakter rolniczy. Teren jest słabo za-
budowany i nieuprzemysłowiony, za wyjątkiem obiektów przemysłowych kopalni, zgrupowanych 
w południowo-wschodniej części obszaru w gminie Ornontowice (zakład główny) oraz dwóch 
szybów zlokalizowanych w centralnej części obszaru oraz przy jego wschodniej granicy.

Większe skupiska zabudowań znajdują się w południowej i wschodniej części obszaru złoża 
(gmina Ornontowice oraz sołectwo Bujaków). Przeważa zabudowa niska (budynki jedno i dwuro-
dzinne oraz zabudowania gospodarcze). Największe kubaturowo obiekty to budynki szkół, zamek 
w Ornontowicach oraz kościoły. Poza tym w różnych częściach obszaru występują rozproszone 
budynki mieszkalne i zabudowania gospodarcze. Znaczną część obszaru zajmują pola uprawne i lasy.

2. MODEL KOPALNI

2.1. Udostępnienie pionowe

Złoże „Budryk” udostępnione jest trzema szybami wdechowymi (szyby I, III i VI) i dwoma 
wydechowymi (szyby II i V).

Szk cji Podziemnej 2012
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Szyb I – wydobywczy, zgłębiony do głębokości 1157,2 m. Wyposażony w czynny górniczy wy-
ciąg szybowy z poziomu 700.

Szyb II – wentylacyjny, zgłębiony do głębokości 1157,8 m. Dna obydwu szybów połączone są 
otamowanym wyrobiskiem górniczym.

Szyb III – klatkowy, zlokalizowany w sąsiedztwie szybów I i II, zgłębiony do głębokości 1090,2 m 
Wyposażony jest w dwa czynne górnicze wyciągi szybowe z poziomów 700 i 1050.

Szyb V – wentylacyjny, zlokalizowany przy wschodniej granicy obszaru górniczego „Ornontowice 
I”, zgłębiony do głębokości 1006,5 m.

Szyb VI – klatkowy, zlokalizowany w centralnej części złoża, zgłębiony do głębokości 1034,3 m. 
Wyposażony jest w czynny górniczy wyciąg szybowy z poziomu 900 m.

2.2. Udostępnienie poziome

Złoże „Budryk” udostępnione jest wyrobiskami na następujących poziomach:
 poziom 500 – poziom zjazdowy, zlokalizowany w rejonie szybu VI.
 poziom  700 – poziom wydobywczy i materiałowo-zjazdowy. Posiada połączenia z poziomami 

500 i 900.
 poziom 900 – poziom pomocniczy materiałowo-zjazdowy, zlokalizowany w rejonie szybu VI.
 poziom 1050 – poziom materiałowo-zjazdowy. Na poziomie tym istnieje połączenie pomiędzy 

szybami głównymi i szybem VI.

2.3. Eksploatacja

Kopalnia prowadzi eksploatację węgla od roku 1994 w pokładach 338/2, 341, 358/1, 364/2. W ro-
ku 2009 zakończono eksploatację pokładu 338/2, a w roku 2011 eksploatację pokładu 341. Tym 
samym zakończono eksploatację pokładów z węglem typu 33. Do końca obowiązywania koncesji, 
tj. do roku 2019 kontynuowana będzie eksploatacja w pokładach 358/1 i 364/2 oraz rozpoczęta zo-
stanie eksploatacja w pokładach 401 i 402. W okresie późniejszym projektuje się eksploatację w 
pokładach 404/4, 404/6, 405/1 i 405/2. Eksploatacja pokładów prowadzona jest systemem ściano-
wym z zawałem stropu z wykorzystaniem zmechanizowanych kompleksów ścianowych. Ściany 
posiadają maksymalną długość 250 m, w wyjątkowych przypadkach długość ścian jest mniejsza do 
minimum 150 m. Ściany są prowadzone systemem podłużnym. W zależności od napotkanych wa-
runków geologicznych oraz zasobności poszczególnych pokładów prowadzi się jednocześnie 3 lub 
4 przodki ścianowe.

3. UZASADNIENIE CELOWOŚCI BUDOWY POZIOMU 1290

Podstawowym celem realizowanej inwestycji jest: zmiana struktury jakościowej węgla poprzez udo-
stępnienie zasobów węgla koksowego typu 35 oraz zwiększenie wydobycia dobowego do 12 800t/d,
wydzielenie węgla typu 35, 34 i węgla do celów energetycznych.

Równocześnie przy założonym wydobyciu w wysokości 12 800t/d od 2016 r. udostępnienie za-
sobów operatywnych w piętrze 1050–1290 w wysokości 158 115 tys. ton pozwoli na przedłużenie 
żywotności Kopalni do 2077 roku.

Uruchomienie drugiego górniczego urządzenia wyciągowego z poz. 1050 pozwoli selektywnie 
co do typu węgla wybierać poszczególne pokłady lub ich partie. Węgiel typu 34 będzie kierowany 
na poziom 700 zaś węgiel typu 35 na poziom 1050.

3.1 Baza zasobowa

Wg stanu na dzień 31.12.2010 r. łączne zasoby operatywne obliczone w złożu „Budryk” i „Chu-
dów-Paniowy 1” wynoszą 236 539 tys. ton, natomiast zasoby przemysłowe 359 665 tys. ton.
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Poniżej przedstawiono charakterystykę zasobów operatywnych w zakresie:
 głębokości zalegania:

Piętro
Stan: 31.12.2010 r.

Zasoby operatywne Zasoby przemysłowe
[m] [tys. t] [%] [tys. t] [%]
1 2 3 4 5

do poziomu 1050 78 424 33,1 121 898 33,9

od poz. 1050 do poz. 1290 158 115 66,9 237 767 66,1

Razem 236 539 359 665

 Typu węgla złoża „Budryk” i „Chudów-Paniowy 1”:
 Typ 32.2 643 tys. ton (0,4% zasobów)
 Typ 33 938 tys. ton (0,3% zasobów)
 Typ 34.1 i 34.2 110 763 tys. ton (46,8% zasobów)
 Typ 35.1 i 35.2 124 195 tys. ton (52,5% zasobów)

zasoby operatywne
ze względu na 
typ węgla

typ 35.1, 35.2
 124 195 tys.ton

 52,5%

typ 34.1, 34.2
 110 763 tys.ton

 46,8%

typ 33
 938 tys. ton; 0,3%typ 32.2

 643 tys. ton; 0,4%

typ 32.2

typ 33

typ 34.1, 34.2

typ 35.1, 35.2

 Typu węgla w piętrze 1050–1290 ok. 77,1% (121 944 tys. ton) zasobów operatywnych stano-
wią węgle typu 35, natomiast pozostałe 22,9% (36 171 tys. ton) to węgle typu 34. Wraz ze 
wzrostem głębokości w udokumentowanych zasobach wzrasta udział węgli typu 35.

zasoby operatywne
w  piętrze 1050÷1290
 w g typów  w ęgla

typ 34.2
 36 171 tys.ton

 22,9%

typ 35.1, 35.2
 121 944 tys.ton 

77,1%

typ 34.2

typ 35.1, 35.2
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 Przeciętnych parametrów jakościowych złoża węgla kamiennego „Budryk” i „Chudów-Panio-
wy 1”:
 zawartość popiołu ok. 10–27%,
 wartość opałowa ok. 22–32 MJ/kg,
 zawartość siarki ok. 0,1–1,2%.

 Na podstawie ustalonych zasobów operatywnych na dzień 31.12.2010 r. wynoszących 236 539 
tys. ton do poziomu 1290 oraz projektowanego wydobycia przewiduje się przedłużenie żywot-
ności kopalni do roku 2077. Zasoby do poziomu 1050 powinny zostać wyeksploatowane do ro-
ku 2029.

4. OPIS PROJEKTU BUDOWY POZIOMU 1290

Udostępnienie i zagospodarowanie poziomu 1290 traktowane jest jako przedsięwzięcie rozbudowy 
kopalni macierzystej „Budryk”, a więc do jego wykonania a następnie do eksploatacji węgla oraz 
jego przeróbki wykorzystana zostanie istniejąca infrastruktura kopalni „Budryk”, w zakresie trans-
portu urobku na dole kopalni, transportu pionowego urobku, przeróbki mechanicznej węgla, eks-
pedycji węgla czy odwadniania wyrobisk górniczych. Dołowe roboty górnicze prowadzące do za-
gospodarowania złoża wykonywane są z istniejących wyrobisk kopalni „Budryk” z funkcjonujące-
go już poziomu 1050.

Dalszym poważnym argumentem uzasadniającym celowość inwestycji jest możliwość wyko-
rzystania rezerw tkwiących w aktualnym pionowym udostępnieniu złoża.

Opisywany projekt realizowany jest na czterech głównych kierunkach:
- pogłębianie szybu VI i wykonanie przekopu C-1 na poz. 1290, co pozwoli na udostępnieniu za-

sobów zalegających w piętrze 1050-1290,
- budowa niezależnego systemu transportowego dla węgla typu 35 obejmującego transport wy-

robiskami na dole kopalni na poz. 1050, transport w przedziale południowym w szybie I wydo-
bywczym oraz transport na powierzchni do ZPMW,

- rozbudowa ZPMW pod kątem niezależnego wzbogacania węgla typu 35,
- udostępnienie pierwszych ścian w partii D pokładu 358/1 oraz 402.

W kopalni „Budryk” stosowana jest struktura kamienno-pokładowa udostępnienia złoża. Pod-
stawowe wyrobiska udostępniające złoże na poszczególnych poziomach wykonane zostały jako 
wyrobiska kamienne. Również udostępnienie poziomu 1290 zrealizowane zostanie poprzez pro-
wadzenie głównych wyrobisk udostępniających jako wyrobisk kamiennych.

Dla udostępnienia pionowego wystarczy pogłębienie tylko jednego szybu. Połączenie dołowe 
istniejącego poziomu 1050 i poziomu 1290 nastąpi przez wykonany już główny przekop odstaw-
czy o upadzie 13,5o i długości 1200 m, aktualnie wykonywany na poziomie 1290 przekop C-1
o długości 960 m i pogłębienie szybu VI do poziomu 1290. Główny przekop odstawczy udostępnił 
na swym wybiegu w partii C pokłady 401, 402, 404/4, 404/6 i 405/1, natomiast z przekopu C-1
udostępniony zostanie pokład 405/2. Urobek z poziomu 1290 transportowany będzie przenośnika-
mi taśmowymi poprzez główny przekop odstawczy na poziom 1050 i dalej przekopem C-2 do 
zbiornika retencyjnego przy szybie I. Ciągnienie urobku z poziomu 1050 odbywało się będzie 
przedziałem południowym szybu I.
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Rys. 1. Schemat udostępnienia poziomu 1290
Fig. 1. Scheme of releasing level 1290

Przedmiotowa inwestycja realizowana będzie na następujących kierunkach:
 Pogłębianie i zazbrojenie szybu VI od poz. 1050 do nowego poz. 1290 w ramach budowy poz. 

1290. 
Centralne usytuowanie szybu VI spowodowało, że jako jedyny z pięciu szybów kopalni wyma-
gał będzie pogłębienia o 286 m. Drążenie szybu wykonywane jest z poz. 1050, po uprzedniej 
adaptacji wyrobisk przyszybowych w rejonie szybu VI na tym poziomie. Roboty szybowe wy-
konywane są metodą tradycyjną, tj. robotami strzałowymi z odstawą urobionych skał na poz. 
1050. Obudowa ostateczna pogłębianego szybu VI zaprojektowana została jako betonowa, na-
tomiast na odcinku wlotów szybowych jak również we wlotach jako żelbetowa.
Do końca roku 2011 wydrążono 68,3 m szybu VI.

 Przekopy główne na poz. 1290 w ramach budowy poz. 1290.
Przekop C-1 rozpoczęcie drążenia nastąpiło w 2010 r. po wykonaniu głównego przekopu od-
stawczego z poz. 1050 do poz. 1290. Całkowita długość przekopu C-1 planowana jest w zakre-
sie 960 m, jest on wykonany w obudowie zamkniętej ŁPZ 11/V32 CORR. Przekop ten połączy 
główny przekop odstawczy z pętlą szybu VI. Do końca roku 2011 wydrążono 419 m.
Pętla szybu VI poz. 1290 w zakresie 140 m, wykonana będzie w obudowie zamkniętej ŁPZ 
11/V32 CORR. Rozpoczęcie drążenia zaplanowane jest po zakończeniu drążenia przekopu C-1. 
Pętla szybu VI na poz. 1290 połączy przekop C-1 z wyrobiskiem pionowym, tj. pogłębianym 
szybem VI.
Wykonanie przekopu C-1 i pętli do szybu VI oraz pogłębienie szybu VI pozwoli połączyć wen-
tylacyjnie i transportowo poz. 1290 z poz. 1050.

 Górniczy wyciąg szybowy do poz. 1050 w szybie I przedział południowy. Górniczy wyciąg 
szybowy zabudowany będzie w istniejącym szybie wydobywczym, wdechowym, dwuprzedzia-
łowym o średnicy 9 m, zgłębionym do poz. 1158 z wykorzystaniem istniejącej wieży szybowej 
dwuzastrzałowej. W przedziale północnym eksploatowany jest górniczy wyciąg szybowy wy-
dobywający urobek z poz. 700, wyposażony w dwa naczynia skipowe o pojemności 34,0 tony 
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urobku. Przedmiotowe zadanie w swym zakresie obejmować będzie cały zakres robót związa-
nych z przystosowaniem istniejącego przedziału południowego do potrzeb uruchomienia w tym 
przedziale skipowego górniczego wyciągu szybowego. Projekt nowego skipowego górniczego 
wyciągu szybowego przewiduje zabudowę 2 szt. naczyń skipowych, każde o pojemności 35,0 
ton urobku. Naczynia szybowe poruszać się będą prędkością maksymalną do 16 m/s. Wydaj-
ność projektowanego skipowego górniczego wyciągu szybowego z poz. 1050 wynosić będzie 
1000 ton/godzinę oraz 20 000 ton/dobę.
Uruchomienie górniczego wyciągu szybowego wymaga wykonania szeregu prac na wieży szy-
bowej, w budynku nadszybia (urządzenia wyładowcze), zawieszenie lin i naczyń wyciągo-
wych, urządzeń sygnalizacyjnych. Integralną częścią skipowego górniczego urządzenia wycią-
gowego będzie maszyna wyciągowa zrębowa z kołem pędnym czterolinowym wraz z budyn-
kiem na powierzchni oraz układem urządzeń załadowczych na poz. 1050.

 Wyrobiska infrastruktury technicznej związane z odbiorem i załadunkiem urobku szyb I prze-
dział południowy. Dla wykonawstwa i późniejszego funkcjonowania zarówno odbioru jak i za-
ładunku urobku węglowego do naczyń górniczego wyciągu szybowego na poz. 1050 koniecz-
nym jest wykonanie sieci wyrobisk, stanowiących infrastrukturę techniczną dla prawidłowego 
funkcjonowania całego układu ciągnienia urobku na powierzchnię, takich jak:
Przekop do czyszczenia rząpia. Projektowana długość wyrobiska wynosi 725 m i zostanie wy-
konana w obudowie ŁP 9/32/3 na długości 55 m oraz ŁP10/32/3 na pozostałej długości. Do 
końca roku 2011 wydrążono 535,5 m.
Przekop A do zbiornika retencyjnego został wykonany w roku 2010 w zakresie 45 m, w obu-
dowie ŁP10/32/3 na długości 35 m oraz w ŁP12/32/4 na odcinku 10 m.
Przekop łączący do zbiornika retencyjnego w zakresie 115 m wykonany został w obudowie 
10/32/3 na długości 26 m oraz w ŁP12/32/4 na długości 79 m i ŁP 14/32/4 na długości 10 m
w roku 2010.
Pozostałe przekopy: tj. zbiorniki wodne, przekop pod zbiornikiem retencyjnym, przekop zasy-
powy, zbiornik retencyjny plus komora, zostaną wykonane w latach 2012–2013.

 Modernizacja techniczno-maszynowa Zakładu Przeróbki Mechanicznej Węgla dla produkcji 
węgla koksowego ( typu 34 i 35) o wysokich parametrach handlowych. Realizacja tego zadania 
rozpoczęła się w roku 2010 od wykonania wielobranżowej dokumentacji projektowo-kosztory-
sowej. Zadanie w swym zakresie obejmuje przystosowanie zakładu do wzbogacania węgla typu 
35, dobudowanie drugiego ciągu technologicznego maszyn dla odbioru urobku surowego od 
szybu I wydobywczego na stacji przygotowania węgla i skierowanie go do powierzchniowych 
zbiorników węgla. W obiekcie kompleksowym także zostanie zaprojektowana i zrealizowana 
zabudowa urządzeń i instalacji dla efektywnego wzbogacania wysokiej jakości węgli koksują-
cych, a w obiektach zbiorników węgla i załadowni wprowadzone zostaną rozwiązania umożli-
wiające selektywny załadunek otrzymanych produktów lub ich zwałowanie i zbieranie z wy-
magana wydajnością.
Podstawowe założenia technologiczne:
- wydajność węzła klasyfikacji wstępnej 2400 ton/h brutto (21200 ton/h ciąg I + II),
- wydajność węzła wzbogacenia 1500 ton/h brutto (2750 ton/h),
- zabudowa urządzeń w istniejących i będących w ruchu technologicznym obiektach ZPMW,
- szacowany dobowy czas pracy stacji przygotowania i płuczki – 20 godzin.

 Klimatyzacja dla poz. 1290.
Głębokość nowego poz. 1290 i związany z nią znaczny wzrost temperatury determinują ko-
nieczność stosowania urządzeń schładzających. W piętrze 900–1050 funkcjonuje już centralna 
klimatyzacja z urządzeniami chłodniczymi na powierzchni. Klimatyzacja dla poz. 1290 wyma-
ga rozbudowy istniejącej centralnej klimatyzacji z 4000 kW do mocy chłodniczej 8000 kW 
w latach 2011–2014.

– 236 –

Techniki i technologie w podziemnej eksploatacji złóż



 Rozcinka pokładu 358/1 w partii D dla uruchomienia pierwszej ściany D-1 obejmuje:
- przekopy D, D-1 i D-2 do pokł. 358/1,
- pochylnię odstawczą D w pokł. 358/1,
- chodnik D wentylacyjny,
- rozcinkę rozruchową ściany D-1 wraz z chodnikami przyścianowymi.

Przewidziano wykonanie 600 mb przekopów D i D-1 oraz wykonanie 8000 mb wyrobisk 
chodnikowych w partii D w pokł. 358/1. Wykonanie powyższych wyrobisk warunkuje moż-
liwość uruchomienia, po uprzednim wyposażeniu w niezbędne maszyny i urządzenia, pierw-
szej ściany wydobywczej z węglem typu 35 w 2014 roku.

 Wyposażenie i uruchomienie pierwszej ściany D-1 w pokł. 358/1 w partii D obejmuje:
- kompleks ścianowy,
- przenośniki zgrzebłowe,
- odstawę taśmową na poz. 1050.
Ściana D-1 w pokładzie 358/1 wyposażona zostanie w nowy kompleks ścianowy (obudowa 
zmechanizowana), zestaw przenośników zgrzebłowych oraz trasę przenośników taśmowych od 
ściany na poziom 1050 do szybu I przedział południowy.
Uruchomienie eksploatacji węgla koksowego typu 35 ze ściany D-1 w pokł. 358/1 z odstawą 
urobku na poz. 1050 oraz odbiór i załadunek urobku szyb I przedział południowy a następnie 
wzbogacanie nastąpi w drugiej połowie 2014 r.

 Dla uruchomienia ściany w pokł. 402 wykonane zostaną wyrobiska udostępniające w partii C 
w pokł. 402. Ściana w pokł. 402 wyposażona zostanie w nowy kompleks ścianowy oraz zabu-
dowana zostanie nowa odstawa urobku ze ściany na poz. 1050 do szybu I przedział południo-
wy. Uruchomienie ściany w pokładzie 402 planowane jest w 2015 r.

 Do roku 2017 zaplanowane jest wybudowanie górniczego wyciągu szybowego w szybie VI do 
poz. 1290. Do uruchomienia górniczego wyciągu szybowego w szybie VI niezbędna będzie do 
przeprowadzenia modernizacja maszyny wyciągowej, aktualnie wykorzystywanej w górniczym 
wyciągu szybowym szybu VI do poz. 900 oraz uzbrojenie nowego poz. 1290 w niezbędne 
urządzenia przyszybowe. Dla docelowego uruchomienia funkcjonowania poz. 1290 z wykorzy-
staniem górniczego wyciągu szybowego szybu VI konieczne są do wykonania wyrobiska na
podszybiu szybu VI takie jak: pozostała część pętli do szybu VI, dworzec osobowy, chodniki 
wodne, komora rozdzielni i komora sanitarna z poczekalnią.

5. CHARAKTERYSTYKA POKŁADÓW PRZEWIDZIANYCH
DO EKSPLOATACJI Z POZIOMU 1290

Pokład 358/1 w partii D (rys. nr 2) – partia ta zlokalizowana jest w południowo-zachodniej części 
obszaru górniczego w pobliżu szybów głównych. Grubość pokładu zmienia się w granicach 1,35–
–1,95 m. Jest to pierwsza partia przewidziana do wybrania z poziomu 1290. Do udostępnienia par-
tii D pokładu 358/1 projektuje się wykorzystanie istniejącego połączenia pomiędzy rząpiami szy-
bów I i II na poziomie 1158.
Pokład 402 (rys. nr 2) prawie w całości zalega pomiędzy poziomem 1050 i 1290.
W partii C przewidziany jest do wybrania na poziom 1050. Grubość pokładu w tej partii zmienia 
się od 1,31 do 1,70 m.
Partia B pokładu 402 przewidziana jest do wybrania na poziom 700. Grubość pokładu w tej partii
zmienia się w granicach 1,70–2,70 m.
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Rys. 2. Planowane udostępnienie poziomu 1290 i eksploatacji w pokładach 358/1 i 402
Fig. 2. Planned releasing level 1290 and exploitation in beds 358/1 and 402

6. NAKŁADY INWESTYCYJNE

Planowane nakłady na budowę nowego poziomu 1290 w latach 2008–2017 wynoszą ok. 896 758 
tys. zł.

Rys. 3 Przewidywany procentowy rozkład nakładów inwestycyjnych
Fig. 3 Expected proportional schedule of capital expenoliture
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7. WPŁYW PROJEKTU INWESTYCYJNEGO NA POZIOM PRODUKCJI

W wariancie bezinwestycyjnym wydobycie netto z początkowej wielkości 12 000 t/d w 2012 roku 
ulegnie zmniejszeniu w roku 2014, po czym w latach 2015 – 2025 ustabilizuje się na poziomie 
10 000 t/d. Począwszy od roku 2026 nastąpi stały spadek wydobycia netto do wielkości 1 500 t/d 
w roku 2029 i całkowitego jego zakończenie w roku kolejnym.

Realizacja inwestycji umożliwi uzyskanie zwiększenia wydobycia netto z 12 000 t/d w 2012 
roku, stały wzrost w latach 2013 do 2015 do wielkości 12 300 t/d, aż do uzyskania w 2016 roku 
stabilizacji na poziomie 12 800 t/d.

PODSUMOWANIE

 Budowa poziomu 1290 pozwoli udostępnić zasoby operatywne zalegające pomiędzy poziomem 
1050 a poziomem 1290.

 W zasobach zalegających na poziomie 1290 m występują wyłącznie węgle koksowe. Struktura 
cen węgla koksowego pozwala przypuszczać, że jego eksploatacja znacząco przyczyni się do 
poprawy warunków ekonomicznych funkcjonowania kopalni.

 Wykorzystując następujące fakty centralne położenie szybu VI i wynikającą z tego konieczność 
pogłębiania tylko jednego szybu, oraz oparcie się na istniejącej infrastrukturze kopalni można 
znacząco obniżyć nakłady inwestycyjne wydatkowane na realizację zadania pod tytułem „Bu-
dowa poziomu 1290 m”.

 Produkcja trzech typów węgli (koksujący typu 34, 35 i energetyczny) pozwoli kopalni na ela-
styczną strategię w zależności od struktury cen jak i popytu na dany typ. Zrealizowanie zadania 
inwestycyjnego pozwoli na wydzielenie 2 typów węgla koksowego i produkowanie przez ko-
palnię od 2014 roku węgla typu 35.

 Wyniki przeprowadzonych analiz ekonomiczno-finansowych jednoznacznie wskazują na celo-
wość i opłacalność inwestycji, przy stosunkowo małym ryzyku.

MATERIAŁY POMOCNICZE

 „Projekt koncepcyjny budowy nowego poziomu 1290 w KWK „Budryk”” opracowany w Kate-
drze Górnictwa Podziemnego Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie. Kraków, wrzesień 
2007 r.

 „Ocena ekonomicznej efektywności realizacji projektu koncepcyjnego budowy nowego pozio-
mu 1290 w aspekcie pozyskania węgli typu 35 i budowy wyciągu skipowego z poziomu 1050” 
opracowana przez Wydział Organizacji i Zarządzania w Zabrzu Politechniki Śląskiej w Gliwi-
cach. Zabrze, listopad 2007 r.

 Założenia techniczno-ekonomiczne przedsięwzięcia inwestycyjnego „Budowa poziomu 1290 
kopalni „Budryk”, opracowane przez Biuro Usług Projektowych i Inwestycyjnych w Katowi-
cach. Katowice, luty 2009 r.

 Opracowania i projekty KWK „Budryk”.
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Level 1290 Horizon’s Construction – Releasing Coal 35
in JSW S.A. KWK „Budryk”

The paper presents justification of purposefulness of 1290 horizon’s construction.
Opening up of deposits in the floor at 1050–1290 with the assumed daily production of 12 800 

t/d will extend the mine durability till 2077.
Task realization allows assign two types of coking coal and production coal type 35 by mine 

since 2014.
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Research an Adaptation Processes of the System «Rock and Coal
Massif – Underground Gasgenerator» on Stand Setting

V.S. Falshtynskyi, Cand. Sci. (Tech.), R.О. Dychkovskyi, Cand. Sci. (Tech.),
V.G. Lozynskyi, post graduated student, P.B. Saik, post graduated student
State Higher Educational Institution “National Mining University”,
Dnipropetrovsk, Ukraine, e-mail: dichre@yahoo.com

ABSTRACT: The results of borehole underground coal gasification researches on the stand seating 
with account technological and geological conditions and technological parameters at coal seam 
gasification process are examined.

During an experiment the products of coal seam gasification, high-quality composition of gen-
erator gas and chemical products at different thermo chemical conditions was determined.

The serve of blowing and gas inlet with account permeability of gasgenerator are approved.

KEYWORDS: Gasification, coal seam, rock and coal massif, gasgenerator, stand setting

AN AIMS AND PURPOSE OF THE EXPERIMENT

A research object is process borehole underground coal gasification (BUCG). A purpose of the
work is an exposure of factors, which characterize the process of underground coal gasification of 
the coal seam с5, Western Donbas, taking into account the change of the rock and coal state which 
contain a coal seam.

For achievement of the put purpose on the stand and laboratory setting and also analytically the 
followings tasks was decided:
— to set functional dependence of change the composition BUCG gas as far as goaf growth at the 

permanent expense of blowing reagents and combined scheme of reagents serve taking into ac-
count enhanceable humidity (44-67%) of soil and ash-content of coal (36-42%);

— to set boundary path warming up the rocks of roof above coal seam taking into account the 
change of the rocks state as far as goaf growth;

— to define high-quality composition of runback after underground gasification of the designed 
coal seam taking into account his element composition;

— to set the parameters of reactionary channel forming taking into account the modes: ignition, 
forming an oxidization zone (the process of coal burning PCB) with a transition to forming the
stable zone of exothermic and endothermic reactions on the length of underground gasgenerator 
reactionary channel (the process of underground coal gasification UCG).

Szk
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DETERMINATION THE CRITERIA OF SIMILARITY TO THE NATURAL CONDITIONS

The experiments on natural stand setting making for the imitation the processes of BUCG taking 
into account the design of geological conditions and technological parameters [1].
With the purpose of imitation the process of borehole underground coal gasification on the stand 
setting geometrical, mechanical and kinematics scale factors which allow executing the conditions
of similarity were set.

Pressure in the models of underground gasgenerator and high-quality composition of generator 
gas in the scale of similarity answers model conditions. The expense of air at the air blowing, in 
obedience to project information, will make 7930 m3/h (2,32 m3/kg coal), for blowing enriched by
oxygen – 4911-5127 m3/h (1,89 m3/kg coal).

CALCULATION THE PARAMETERS OF MASS AND THERMAL BALANCE
ON THE BUCG STAND SETTING

At table 1 the results for mass and thermal balance calculation on the BUCG process stand setting
are given 

Table 1. Element and technical composition of coal seam с5

Wr % Wa % Ac % Sd % Vdaf % Cdaf % Hdaf % Odaf % Nr % Qr Mj/kg γ,
g/sm3

The length
of reaction
channel, m

Seam
thickness, m

Water
inflow,
m3 /t

45,8 46,9 36 1,6 42,2 80,3 5,5 7,2 5,0 23,4 1,2 1,8 0,2 0,1

The mathematical model of mass and thermal balance of BUCG process on the stand setting 
was provided by the program «MTBalanse SPGU», which was developed in National mining uni-
versity on the department of underground mining. The algorithm of parameters calculation the 
borehole underground coal gasification process, which is related to the thermo-chemical converting 
of hard fuel into a gases and runback at the set element composition of coal, external water inflow
and thermal balance are foreseen [2]. The parameters of coal seam gasification process on the
BUCG stand setting are presented in tables 2, 3, 4, 5.

Table 2. The parameters of mass and thermal balance at the coal seam c5
gasification process on the stand setting

Type 
of 

blow-
ing

Para-
meter 

of 
blow-

ing 
m3/h

BUCG gas escape
from gasgenerator,

%

The speed
of coal 
seam 

gasifica-
tion,
м/доб

Chemi-
cal

efficien-
cy,
%

Heat of 
gas com-
bustion,
MJ/m3

Energy of the 
underground 
gasgenerator 

zone, MJ

Gas 
hu-

midi-
ty,

g/m3

Intensifica-
tion,
t/h

Н2
СН

4
СО N2

H2
S CO2 O2

Oxida-
tion

Restora-
tion

Air 162 11,
9

4,6
7 5,03 61,2

6
0,2
2

15,9
8

0,8
5 1,7 54,27 3,61 1547,7 -565,48 459 0,09

Steam
-air
О2
N2

steam

258
28,4

144,5
85,1

18,
5

5,7
9 4,02 45,3

4
0,3
2

24,5
2

1,4
8 1,62 57,38 3,76 516,64 -884,14 518 0,18
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Oxy-
gen
О2
N2

132
54,2
77,8

8,5
4

5,2
1

24,1
6

41,8
4

0,3
7

18,5
4

1,3
3 1,21 64,74 6,37 1616 -794,89 507 0,108

Table 3. Thermal balance of coal seam c5 gasification on the BUCG stand setting

Indexes

Type of blowing

Air Oxygen Steam+air

MJ/kg % MJ/kg % MJ/kg %

Heat of combustion 23,454 95,836 23,454 88,854 23,454 93,020

Heat capacity of rock mass in the oxidation zone 0,701 2,864 1,154 4,372 0,653 2,590
Heat capacity of blowing 0,318 1,299 1,788 6,774 1,107 4,390

In all: 24,473 100,000 26,396 100,000 25,214 100,000
Heat of BUCG gas combustion 3,610 15,391 6,370 24,308 3,760 14,732

Heat loses
1.Ash and slag heating, Mj 0,312 1,330 0,214 0,817 0,316 1,238

2.Heating and evaporation of moisture
(water inflowі, coal and rock humidity), J 3,708 15,809 2,634 10,052 4,047 15,856

3.Heating of containing rocks (roof, soil), MJ 9,206 39,250 7,983 30,464 9,410 36,869

Heat capacity of dry generator gas. 6,619 28,220 9,004 34,360 7,990 31,305
In all: 23,455 100,000 26,205 100,000 25,523 100,000

A gas temperature in the gas outlet borehole, 0С 143 187 115

Table 4. Blowing and gas expanse at BUCG

Type of blowing
Blowing expense Output BUCG gases

m3/h m3/d m3/h m3/d
Air 162 3888 221 5304

Steam+air 258 6192 370 8880
Oxygen 132 3168 207,4 4978

Table 5. A calculation output of basic chemical products at designed BUCG (kg)

Type of blowing
Output of chemical products at gasification, kg

Coal resin Benzol Ammonia Sulphur

Air 73,7 20,48 32,8 1,02
Steam+air 84,9 43 57,3 1,02
Oxygen 96,2 44 66,5 1,2

STRUCTURAL FEATURES OF THE STAND SETTING

The necessity of experiment conduction on stand models is explained by necessity of more careful 
study of coal from Western Donbas and rock mass behavior at coal seam gasification process, and 
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also receipt of initial data for development the method for coal seam gasification in natural condi-
tions [3, 4].

The experimental stand setting is projected and patented in national mining university and built 
by «Neftemash» at sponsorship by department of education and science of Ukraine. Installed and 
geared-up after the assistance of technical services of mine «Juvileina» SC «Pavlogradvugillia» 
and situated on the mine territory (fig. 1).

The unfolded variant of the stand setting is a model of underground gasgenerator. In a general 
view, setting consists of three elements: blowing system, tent-bed test with a control and measuring 
block and gas outlet system.

Fig. 1. General view of the operating systems: 1 – compressor RM-3138; 2 – steam generator AVPE-11/9;
3 –high-pressure pipeline; 4 – receiver (air, steam and oxygen ); 5 – a water reservoir; 6 – a tank-cooler;
7 – flowmeter IRVIS-300С; 8 – lime filter (catching of H2S); 9 – exhauster DR-1,0-00.00PS; 10 – offtake;
11 – tank of dew and slags collection; 12 – flexible pipeline; 13 – the stand setting; 14 – ignition borehole;
15 – platform for coal seam angle simulation

The central link of model is a stand box (fig. 1), cooked from sheet steel. A stand is executed 
from one section (2,2 2,5 2,0 m) with an active platform. Pressurizing of stand box is foreseen a 
removable two section cover, equipped by active vents for the sensors of moving (ranging marks)
and thermocouples.

For diminishing of heat loses a stand from a middle is isolated by heat-insulation material 
(heat-resistant brick and chamotte) on the perimeter of the designed rock mass and on the coal 
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seam soil (fig 2 a, b,). A heat-resistant brick provided heat-insulation impermeability of stand box
to contoured coal seam.

Blowing system include: compressor RM-3138, steam generator of AVPE-11/9, 4 receivers., 
distributors, pipeline and flowmeter IRVIS 300К, and also from a rubber high-pressure pipeline, 
d = 3 sm, with the perforated heat-resistant attachment on the ends, fig. 1 (3). A high-pressure pipe-
line imitates work of flexible pipeline, provides transference of blowing serve as far as coal seam 
gasify. Controlled pipeline is given through the screw-thread opening in the wall of stand box on 
an imitation blowing borehole in the seam (fig. 2 b).

The gas-outlet system (fig. 1) consists of collapsible tank with a tray for slag collection (11), 
gas-outlet highway with a distributive armature and control and measuring block (manometers, 
pyrometers, газоаналізатори GASBOARD-3200L, BX170 and flowmeter IRVIS 300С), tank-
cooler (6) with a tank for runback collection, lime filter (8) and exhauster (9).

Fig. 2. Model of underground gasgenerator: a) heat-insulation of stand box; b) coal seam formation:
1 – a coal seam; II – a blowing borehole; III – a gas outlet borehole, IV– reactionary channel
(imitation of hydrofracturing)

Compressors, exhauster and steam generator feed on from the mine electric system tension 380
V, control and measuring apparatus – 220 V, total power of stand setting make 40 kWt.

Coal seam forming was carried out by blocks with a size 0,2  0,5  0,1 m (fig. 2). The blocks 
(bricks) of coal seam are formed in accordance of mode (scale 1:10).

A bottom and walls of stand box was assessed heat-insulation (heat-resistant brick and cha-
motte), the seam soil is laid out a rock (slate), a coal seam was laid out from a “brick” which was 
clamped between itself by cement solution.

In a coal seam was free space for the imitation of blowing and gas-outlet boreholes and gasifi-
cation channel. A reactionary channel is formed from the pieces of coal faction 2,5-6,8 sm (1 part 
of cement to a 10 part of coal fine coal), imitating hydrofracturing in seam between operating bo-
reholes.

After coal drying out over a coal seam was installed direct roof consisted taking into account 
the coefficients of heat-conducting, heat capacity and diffusivity of rocks. A direct roof (slate) and 
basic roof (shist) was formed from a mine breed and fire-clay solution, that provided an observance 
the thermal coefficients in the model conditions.

Direct roof thickness, in obedience to a scale – 0,8 m. Due to pressurizing and heat utilization 
of direct roof was provided parameters of permeability, heat-conducting, diffusivity and heat ca-
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pacity of rock mass. Rock mass with thermocouples and ranging marks establishment in the model 
of underground gasgenerator are shown on fig. 3 a, b.

Process control of gasification was carried out the serve of blowing from the compressor RM-
3138 on a high-pressure flexible pipeline, which is connected with a high-pressure pipeline and 
heat-resistant attachment.

Varying pressure in the oxidization zone (exothermic processes) of reactionary channel and 
taking of generator gases from the restoration zone (endothermic processes) in a gasgenerator with 
providing equilibrium of physical speeds and kinetic reactions, provided the combined serve of 
blowing mixture in the pulsating mode.

Fig. 3. Model of underground gasgenerator: a) rock mass forming of underground gasgenerator;
b) thermocouples and ranging marks establishment: 1-8 system of thermocouples (on the left)
and sensors of rocks moving (on the right)

The parameters of thermocouples and ranging marks situation in rock mass are shown in the 
Table 6.

Table 6. Parameters of thermocouples and ranging marks situation
№ thermo-
couple and

ranging marks

Depth of situation,
m

Distance from thermocouple, m

to a blowing borehole between
rows to a gas outlet borehole

First row
1 0,1-0,4 0,1 0,7 0,1
2 0,1-0,4 0,4 0,7 0,4
3 0,1-0,4 0,4 0,7 0,4
4 01-0,4 0,4 0,7 0,4

Second row
5 0,2-0,5 0,4 0,7 0,4
6 0,2-0,5 0,4 0,5 0,4
7 0,2-0,5 0,4 0,5 0,4
8 0,2-0,5 0,4 0,5 0,4

RESEARCH THE BOREHOLE UNDERGROUND COAL GASIFICATION
TECHNOLOGY ON THE STAND SETTING
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On the experimental stand setting the next conformities of parameters change at gasification pro-
cess as far as coal seam was gasify were probed in 2011 year:
— coal seam reactivity at it ignition in the combined mode and blowing and generator gases out-

let;
— parameters of direct reactionary channel burning in the combined mode taking into account 

hydrofracturing imitation between operating boreholes;
— conditions of process stability as far as goaf growth and rocks of roof deformation;
— change of generator gas composition taking into account imitation geological terms and param-

eters of coal seam gasification;
— concentration of chemical components (ammonia, sulphur, pyridines, carbohydrates, resin and 

other chemical components) in gas condensate taking into account the change of the rock mass 
stat.

Coal seam ignition was carried out through the openings in stand box d = 100 mm. For realiza-
tion the process in ignition borehole the incandescent coal was filled.

Through a pipeline with heat-resistant attachment, in a blowing borehole, the air blowing was 
given force-feed Р = 0,3 MPa on incandescent coal which brought to education hearths over of coal 
self-ignition in the temperature condition 510-5230С, at the fixed middle temperature – 510,70С.

Thus front of seam warming up coincided with motion of blowing in direction of reaction chan-
nel burning. Pressure was increased Р = 0,42–0,5 MPa, burning of channel carried out by the speed 
0,8-0,95 m/h. In obedience to an experiment the serve of blowing was carried out in the forcing 
mode.

Passing to the combined mode compressor – exhauster allowed to decrease pressure to 0,3-0,41
MPa and increase burning to a 1,3-1,5 m/h. After coal ignition and reactionary channel burning 
(6 o'clock of experiment) a process passed to forming the zone in reactionary channel. During sta-
bilizing the gasification regime (8 hours) on thermocouple (4) (fig. 3) the temperature 667-7350С
was fixed, on thermocouple (3) 822-9010С. Oxygen was diminished in the products of BUCG to 
2,0%, the contents of carbon dioxide diminished to 15,9%.

After 13 hours of experiment there was destabilization of gasification process (decline of gas 
temperature in the channel, growth in gases composition passive elements). It was related to goaf 
growth S = 1,88 m2 and by the presence of cavity in the supporting area, in connection with clay 
natural fracturing pattern which was used as an hermetic and heat isolator. The parameters of tem-
peratures were fixed by thermocouples (stationary mode) and pyrometer (dynamic mode), fig. 4.

Taking into account an existent situation, pressure of blowing was diminishes to Р = 0,1-0,14 
MPa and the combined mode of blowing mixture serve was entered, that allowed during two hours 
to support the process of gasification in the stable state.

It should be noted that instability of gasification process on the first stage was promoted by heat 
loses 45-66%. The middle index of generator gas humidity during an experiment was determined 
after expression:
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There was evaporation of moisture in the coal seam and rock mass (in the soil). Humidity of 
rock mass consist 30,6-45,7%, and ash-content in coal seam Ac = 36-45%, what was increased as 
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a result of fastening the blocks of coal between itself by clay solution for creation coal and rock 
mass.

Fig. 4. Devices for measuring the temperatures: a ,b – in the stationary mode (thermocouples);
в, г – in the dynamic mode (pyrometer)

Change the gas temperatures on the length of reactionary channel, depending on the coal seam 
gasification mode and forming the zones of exothermic and endothermic reactions as far as stabi-
lizing of process, presented on figure 5.

– 248 –

Techniki i technologie w podziemnej eksploatacji złóż



Fig. 5. Change the gas temperatures on the length of reactionary channel, depending on the coal seam
gasification mode and forming the zones of exothermic and endothermic reactions as far as stabilizing
of process: A – oxidizing zone; B – transitional zone; B restoration zone; 1 – coal seam ignition
and burning, 2 – regime of coal seam gasification, 3 – regime of gasification process fading

The main indexes of generator gas composition gotten during the experiment are presented in 
the table 7.

Table 7. Composition of initial gases

Time from
the beginning,

h

Components of generator gas
СН4
%

СО
%

Н2
%

СО2
%

N2
%

H2S
%

О2
%

3:30 1,8 4,7 3,2 20,3 65,2 1,5 3,3
4:30 2,1 6,2 4,9 19,7 63,4 1,4 2,3
5:30 2,4 7,8 6,6 19,1 60,5 1,4 2,2
7:00 2,9 9,4 7,5 18,2 58,4 1,3 2,3
9:00 4,4 9,8 10,1 15,9 55,8 1,4 2,6

11:00 3,8 9,2 8,3 17,2 54,4 1,3 5,8
13:00 3,6 8,5 7,4 17,4 56,35 1,35 5,4
15:00 3,2 5,1 6,5 17,55 60,81 1,36 5,48
16:00 2,2 3,7 4,6 17,6 65,1 1,4 5,4
18:00 1,2 2,8 2,6 17,5 68,9 1,3 5,7

A temperature condition and output of combustible components depending on the temperature 
condition are shown in the graph (fig. 6). On the zone of burning (an oxidizing zone 0,34-0,45 m) 
a temperature in the gasification channel changed between 510 to 11390С.

As a result of experiment on the stand setting of underground coal gasification information was 
gotten about rocks, which contain gasgenerator, composition of generator gas, parameters of coal
seam ignition, burning of reactionary channel with application the combined mode of coal incin-
eration. A temperature on this area changed on length within the limits of 1005-6180С. Parameters 
of burning and coal gasification on the experimental stand setting at the different modes of the 
thermal processing are presented in table 8.

Table 8. Parameters of burning and coal gasification on the experimental stand setting BUCG

– 249 –

Techniki i technologie w podziemnej eksploatacji złóż



Time from 
the process
beginning, 

hours

Pressure, MPa Volume indexes, m3/h Pushing
blowing,

sm

max t C in
the channel,

mreciever blowing blowing gas

Coal seam ignition and reactionary channel burning
3:30 0,3 0,1 188,6 288,9 0 572/0,14
4:00 0,3 0,1 187,9 269,7 0 590/0,22
4:30 0,3 0,14 250,6 365,8 0 621/0,22
5:00 0,55 0,32 266.7 384,2 0 765/0,45
5:30 0,56 0,34 270,5 391,4 0,02 814/0,57
6:00 0,54 0,32 271,2 388,5 0,02 825/0,84
6:30 0,55 0,32 270,8 390,6 0,02 929/0,92

Coal seam gasification
7:00 0,25 0,11 222,0 342,1 0,02 1044/0,94
7:30 0,27 0,15 222,3 345,3 0,04 1139/0,95
8:00 0,25 0,12 232,7 354,6 0,04 1159/0,92
8:30 0,22 0,1 233,5 353,5 0,04 1173/0,9
9:00 0,22 0,1 243,7 363,6 0,04 1154/0,9
9:30 0,2 0,1 245,7 365,9 0,06 1114/0,88

10:00 0,28 0,17 249,6 370,7 0,06 1093/0,85
Fading of gasification process

11:00 0,15 0,1 215,7 322,8 0,06 1090/0,82
11:30 0,16 0,1 217,2 324,5 0,07 1005/0,76
12:00 0,12 0,095 213,8 319,3 0,07 1005/0,75
12:30 0,17 0,095 218,4 320,4 0,07 1004/0,8
13:00 0,18 0,089 220.2 313,3 0,07 996/0,77
13:30 0,15 0,085 217,0 305,6 0,08 989/0,75
14:00 0,19 0,085 225,1 302,2 0,08 918/0,74
14:30 0,21 0,091 226,8 302,1 0,09 852/0,76
15:00 0,2 0,086 221,9 273,5 0,09 811/0,8
15:30 0,18 0,075 220,1 245,8 0,11 762/0,73
16:00 0,16 0,07 219,6 240,2 0,12 744/0,75
17:30 0,15 0,067 218,7 237,7 0,12 675/0,69
18:00 0,1 0,051 203,6 225,8 0,14 558/0,61
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Fig. 6. Temperature condition (tо) and output of combustible components (V)
dependently to time from the beginning of experiment (t)

The results of analysis of liquid products after coal gasification got during an experiment on the 
stand setting are presented in table 9.

A runback is a liquid with the presence of hard matters and not characteristic for a coke-
chemical enterprise smell which reminds the smell of tar. At the protracted contact with air a test 
acquires a black.

Power indexes of gasification process, during an experiment on the stand setting presented in 
table 10.

Analyzing the results of experiments, it is possible to establish, that in the distance 0,5 m (2 m
in nature) from a seam, the rocks of roof are added the intensive warming up by the gaseous prod-
ucts of borehole underground coal gasification due to their migration on cracks and stratifications 
in rock mass.
Table 9. Results of runback analysis

№ Name of indexes Amount, mg/m3 Amount, g/m3 kg/612 kg
of coal g/kg of coal

1. Phenols 7 500 7,5 4,60 7,53
2. Sulphuretted hydrogen 11 900 11,9 7,31 11,95
3. An ammonia is volatile 3 100 3,1 1,90 3,11
4. An ammonia is CPLD 2 580 2,58 1,58 2,59
5. Resinous matters 5 450 5,45 3,34 5,47
6. Aromatic connections 100 0,10 0,06 0,10
7. Ammonium of thiosulphate 112 000 112 68,80 112,43
8. Ammonium of sulfate 27 000 27 16,58 27,10

At all 142 630 142,63 87,62 143,18

Table 10. Power indexes of gasification process
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Amount 
of

coal,
kg

Output of generator gas,
m3

Thermal power of 
the stand setting,

GKal
Power of the 
stand setting,

MVt

Q,
MJ/m3

Output of chemical
products

g/kg of coalgenerator gas (CH4, CO, H2) for 1 h for 15 h

612 1432,1 529,4 2,89 43,35 3,35 2,13 0,143

Intensity of warming up begins to fall for powers of rocks (slate) above goaf by a coal seam due 
to diminishing of sizes of the broken rockmass.

The degree of warming up the rocks of roof above a designing gasgenerator at the different 
values of pressure in the stable mode of gasification is presented on figure 7.

At the change of pressure to 0,5 MPa in the separate places, were breaches on the surface the 
gaseous products of BUXG. It took a place on a 10 o'clock of experiment, at varying the pressure 
with the goaf increase the losses of gas and blowing were increased, the high-quality indexes of 
coal seam gasification process were worsened.

Fig. 7. A degree of warming up the rocks of roof at the different values of pressure in the stable regime:
1-р = 0,15 MPa; 2-р = 0,22 MPa; 3-р = 0,35 MPa; h – power of warming up the rocks of roof;
Т – a temperature in reactionary channel

The degree of warming up the rocks of roof depends on pressure in a gasgenerator and from the 
state of blowing mixture (fig. 7). Moving the rocks of roof in an underground gasgenerator are re-
lated to the mining and geological conditions, technological parameters of underground gasgenera-
tor and process of coal seam gasification. Lines which characterize the changes the rocks of roof as 
far as coal seam gasify in the conditions of stand setting are presented on figure 8.
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Fig. 8. Lowering the rocks of roof at gasification: 5, 6, 7, 8 – ranging marks in the direct
roof (fig. 3); L – the length of half gasgenerator; Y – lowering the rocks of roof

Lowering of rocks of roof in a maximum made 67,2 mm, that it is related to the well-organized 
lowering and ash presents, which make 15-18% from coal seam. Rocks swelling above a combus-
tion face was calculated, coming from the coefficient of swelling Ksw = 1,27-1,42.

CONCLUSIONS

1. Authenticity of model on the stand setting is provided by criteria of similarity to the mine and 
geological conditions of nature.
2. Application the combined system of blowing serve and gas outlet allows on 40% to short time 
on coal injection and on 32% to rise up forming of reactionary channel at diminishing the blowing 
quantity on 14-18%.
3. Stability of coal gasification at rocks instability at the increase of goaf in gasgenerator are pro-
vided: by sufficient impermeability of underground gasgenerator, varying of temperature and pres-
sure in blowing, by point of transfer, and also support and control the thermal and adiabatic mode 
of zone in reactionary channel.
4. At the stable regime of gasification and enhanceable rocks humidity to 30-36% the output of 
generator gas make 2,34 m3/kg coal with the calorific value 2,13 MJ/m3, output of chemical mat-
ters 0,14 kg/kg coal and maintenance of combustible components in generator gas (air blowing) -
21-30%.
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Zbrojenie i eksploatacja ściany G-4 pokład 412
wyposażonej w najwyższy kompleks ścianowy w Polsce
w warunkach KWK „Borynia-Zofiówka” Ruch Zofiówka

Augustyn Holeksa
Jastrzębska Spółka Węglowa S.A.

Grzegorz Płaczek, Jarosław Adamek, Jacek Kapcia
Jastrzębska Spółka Węglowa S.A. KWK „Borynia-Zofiówka” Ruch Zofiówka

STRESZCZENIE: Artykuł omawia działania jakie podjęto w KWK „Borynia-Zofiówka” Ruch Zo-
fiówka dla rozpoczęcia eksploatacji grubych pokładów na pełną ich miąższość. Przedstawia oko-
liczności i podstawy podjęcia przełomowej dla kopalni decyzji o zakupie najwyższego jak dotąd 
kompleksu ścianowego w Polsce. Opisuje również etap zbrojenia ściany oraz prowadzoną eksplo-
atację wraz jej uwarunkowaniami wentylacyjnymi i geologiczno-górniczymi.

SŁOWA KLUCZOWE: Grube pokłady, wysoki kompleks ścianowy

1. WSTĘP

Racjonalna gospodarka złożem jest podstawą prawidłowego funkcjonowania każdej kopalni. Gwa-
rantuje bowiem wyeksploatowanie w maksymalnym stopniu – zgodnie ze sztuką górniczą – udo-
stępnianych zasobów złoża węgla kamiennego. Stwierdzenie to odnosi się również do wszystkich 
pozostałych eksploatowanych surowców naturalnych. Wszystkie złoża węgla kamiennego charak-
teryzują się m.in. występowaniem pokładów o zmiennej miąższości, który to parametr ma zasad-
nicze znaczenie przy doborze maszyn i urządzeń przewidywanych do eksploatacji danego pokła-
du. Zastosowane maszyny i urządzenia mają zapewnić „czystą” eksploatację pokładu, tzn. bez zbęd-
nej przybierki skał stropowych lub spągowych jak również bez pozostawiania nieurobionej warst-
wy węgla w stropie lub spągu pokładu. Oba przypadki obniżają wynik finansowy kopalni, gdyż 
urobione w stropie lub spągu pokładu skały należy przetransportować z wyrobiska na Zakład Prze-
róbczy, oddzielić od węgla i ulokować w miejscu do tego przeznaczonym. Pozostawiona nato-
miast warstwa węgla obniża ilość wydobytego surowca z rozciętej parceli oraz stwarza zagrożenie 
pożarowe w zawale na likwidację którego należy ponieść dodatkowe koszty. KWK „Borynia-
Zofiówka” Ruch Zofiówka prowadzi eksploatację w złożu „Zofiówka”, które należy do II typu 
zmienności ze względu na skomplikowaną budowę. Występuje tu nie tylko bogata tektonika ale 
również duża zmienność sedymentacyjna uwidaczniająca się w zgrubieniach, ścienienach, zani-
kach pokładu, dzielenia się na warstwy lub łączeniu. Szczególnym tego typu przykładem jest po-
kład 412 łg+łd i 412 łg. W partii G pokład ten posiada miąższość od 3,5 do 5,3 m, natomiast 
w partii E od 4,8 do 5,0 m i od 3,0 do 4,2 m w partii D. Kolejne grube pokłady to 413/2 o miąż-
szości od 3,0 do 4,1 m w partii D, 409/4 o miąższości od 4,2 do 5,3 m w partii H oraz 407/1 
o miąższości od 2,0 do 3,7 m w partii B.

Szk
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Posiadane dotychczas przez kopalnię wyposażenie ścian pozwala na eksploatację pokładów 
o miąższości do 3,6 m. Mając na uwadze fakt, że kopalniane zasoby operatywne pokładów o mią-
ższości powyżej 3,6 m wynoszą ok. 18,3 mln Mg, z początkiem 2010 roku podjęto decyzję o roz-
poczęciu prac analityczno-koncepcyjnych nad pozyskaniem tzw. wysokiego kompleksu ściano-
wego do eksploatacji grubych pokładów. Dokonana analiza jednoznacznie wskazała na zasadność 
zakupu takiego kompleksu ścianowego. W przeciwnym razie prowadzona eksploatacja tych pokła-
dów z wykorzystaniem posiadanych kompleksów ścianowych (do 3,6 m) realizowana byłaby na 
dwie warstwy. Wiąże się to z pozostawieniem tzw. „łaty węglowej” między wybieranymi warst-
wami oraz wykonaniem dużo większej ilości wyrobisk korytarzowych rozcinających ściany i iloś-
cią robót zbrojeniowo-likwidacyjnych. Konsekwencją podjętych w kopalni decyzji i zaakcepto-
wanych przez Zarząd JSW S.A., było opracowane przez kopalniane służby techniczne specyfikacji 
istotnych warunków zamówienia publicznego na dostawę fabrycznie nowego wysokiego komplek-
su ścianowego wraz z niezbędnym wyposażeniem. Przeprowadzona procedura przetargowa dopro-
wadziła do podpisania w dniu 27.05.2011 r. Umowy z firmą KOPEX S.A. Katowice na dostawę 
fabrycznie nowego ww. kompleksu, z terminem realizacji 27.10.2011 r. Po podpisaniu Umowy od-
było się kilka spotkań służb technicznych kopalni z producentami wyposażenia kompleksu ściano-
wego, na których wyjaśniane i doprecyzowane były oczekiwania kopalni w stosunku do rozwiązań 
technicznych kompleksu. Po przeprowadzonym w dniu 21.09.2011 r. w zakładach TAGOR S.A. 
w Tarnowskich Górach teście kompatybilności, dostawa na kopalnię została zrealizowana zgodnie 
z Umową. 

W latach 2011÷2014 wysoki kompleks wykorzystany zostanie do eksploatacji ścian w partii G 
i E pokładu 412 łg+łd. W sumie z eksploatacji ścian w tych partiach uzyska się około 1,8 mln Mg
węgla.

2. ZBROJENIE ŚCIANY
2.1. Dowierzchnia G-4 w pokładzie 412 łg
Dowierzchnia G-4 w pokładzie 412 łg wykonana została w obudowie ŁPKO 10 I/10 z rozstawem 
odrzwi co 0,6 m. Obudowa z oznaczeniem I należy do typoszeregu poszerzonego, która jest o 1 m 
szersza od typoszeregu podstawowego przy tej samej wysokości. Szerokość obudowy wynosi 8,19
m, natomiast jej wysokość jest równa 3,8 m. Zastosowano rozpory typu G, RSM29 i Kr29 oraz 
stopy podporowe o powierzchni minimum 400 cm2 do posadowienia obudowy na spągu. Opinkę 
stropu stanowiła siatka zgrzewana zaczepowa typu ciężkiego oraz siatka węzłowo-łańcuchowa 
z zakładką 0,6 m.

Długość dowierzchni G-4 wyniosła 209 m, przy średnim nachyleniu około 11º.

2.2. Dane techniczne kompleksu
Ściana G-4 w pokładzie 412 wyposażona jest w fabrycznie nowy kombajn ścianowy typu KSW-
1140EZ wraz z kruszarką urobku, przenośnik zgrzebłowy ścianowy typu RYBNIK-1100 wraz z kru-
szarką ścianową typu KS-4, w nowe sekcje obudowy zmechanizowanej typu TAGOR-23/54-POz, 
TAGOR-23/54-POz/S oraz w obudowę skrzyżowań typu TAGOR-24/50.

Kompleks ścianowy firmy KOPEX S.A.:
a) podstawowe parametry kompleksu:
 napięcie zasilania 3300 V
 możliwość pracy na nachylenia podłużne do 35°
 możliwość pracy na nachylenia poprzeczne do 20°
 ciśnienie w magistrali zasilającej 25÷30 MPa
 podziałka obudowy 1,75 m
 system sterowania obudowy zmechanizowanej pilotowe
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Rys. 1. Sekcje obudowy zmechanizowanej TAGOR 23/54-POz
Figure 1. TAGOR 23/54-POz mechanical support

b) kombajn ścianowy typu KSW-1140EZ:
 zakres wysokości urabiania 2,5÷5,252 m
 zainstalowana moc 1250 kW
 średnica organów urabiających 2500 mm
 maks. zagłębienie w spąg 398 mm
 maks. siła pociągowa 2441 kN
 prędkość posuwu 0÷15 m/min
 masa kombajnu ok. 97 Mg
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Rys. 2. Kombajn ścianowy KSW-1140EZ
Figure 2. KSW-1140EZ mechanical miner

c) przenośnik zgrzebłowy ścianowy typu RYBNIK-1100:
 szerokość rynny przenośnika 1100 mm
 wysokość profilu rynny przenośnika 330 mm
 prędkość łańcucha na „biegu szybkim” silnika 1,21 m/s
 łańcuch Ø38137 mm płaski
 napędy przenośnika wyposażone są w reduktory planetarne wielkości 35 i przełożeniu 

i = 39
 napędy przenośnika wyposażone są w dwubiegowe silniki elektryczne chłodzone wodą, 

o mocy 260/520kW
d) 106 sekcji obudowy zmechanizowanej typu TAGOR-23/54-POz – sekcje liniowe:
 wysokość robocza obudowy 2,5÷5,3 m
 podporność robocza obudowy 1,0÷1,08 MN
 przesuw sekcji obudowy 0,8 m
 system pracy z krokiem wstecz
 masa sekcji 35 712 kg
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e) 7 sekcji obudowy zmechanizowanej ze stropnicą wysuwną typu TAGOR-23/54-POz/S:
 wysokość robocza obudowy 2,5÷5,3 m
 podporność robocza obudowy 0,72÷0,77 MN
 przesuw sekcji obudowy 0,8 m
 system pracy z krokiem wstecz
 masa sekcji 38 555 kg
f) 1 obudowa skrzyżowania typu TAGOR-24/50:
 zakres roboczy wysokości 2,5÷4,8 m
 podporność obudowy 0,587 MPa
 przesuw sekcji obudowy 0,8 m
 masa zestawu 63 570 kg

2.3. Drogi transportu z powierzchni do ściany

Transport kompleksu ścianowego z powierzchni kopalni do rejonu zbrojonej ściany wykonywały 
brygady oddziałów MP, GPD1z i GKTz. Elementy sekcji opuszczane były na poziom 900 w klatce 
szybowej w pozycji pionowej na platformach specjalnego typu (WPT016, WPT007). (lub podwie-
szane w klatce nasiębiernej). Po opuszczeniu elementów na poziom 900 zostały one przetranspor-
towane lokomotywami LEA-BM 12 w rejon przeładunku sekcji z pozycji pionowej na pozycję 
poziomą na platformy specjalnego typu (WOZ2, PTS26). Stanowisko to było zlokalizowane 
w podszybiu szybu IVz od strony południowej na poziomie 900. Po przeładowaniu elementów 
sekcji i przygotowaniu do dalszego transportu, drużyny pociągowe odbierały platformy z prawidło-
wo załadowanymi sekcjami i przewoziły je do przekopu H kołowego, gdzie zlokalizowana była
stacja przeładunkowa z jednostek kołowych na kolejki podwieszone spalinowe. Ze względu na 
zmienne nachylenia trasy i ograniczone nośności zestawów do transportu zostały użyte dwie ko-
lejki podwieszone spalinowe KPCZ-148 z zestawami o odpowiedniej nośności. Elementy sekcji 
były przeładowane na zestawy transportowe skąd transportowano je do stacji nadawczo-odbiorczej, 
zlokalizowanej przed komorą montażową sekcji.

Elementy sekcji i innych maszyn i urządzeń zostały odbierane ze stacji nadawczo-odbiorczej 
kolejki KPCZ i były wciągane do komory montażowej, gdzie były montowane przez oddział MD3z.
Zbrojenie ściany wraz z zabudową kompleksu podścianowego wykonywały brygady oddziału GZL1z,
wspólnie z oddziałem wydobywczym G3z, który prowadzi obecnie eksploatację.

Po zmontowaniu sekcji na stanowisku montażowym były one ciągnięte po spągu przy pomocy 
kołowrotu KBH-5TM na wysokość kanału dowierzchni G-4, gdzie następowało obracanie sekcji 
obudowy zmechanizowanej. Manewrowanie sekcjami w rejonie skrzyżowania odbywało się przy 
pomocy kołowrotów KBH-5TM i EKO-30. Następnie transport sekcji w dowierzchni realizowany 
był przy użyciu kołowrotów EKO-30 i KTH-1/A.

Organizacja robót transportowych w trakcie zbrojenia ściany obejmowała pracę w systemie 
czterozmianowym. Przyjęto następujące obłożenie robót transportowych:
 min. 4. pracowników na zmianę przy transporcie kołowrotami KTH-1/A i EKO-30,
 min. 2. pracowników na zmianę przy transporcie kołowrotem KBH-5TM,
 min. 3. pracowników na zmianę przy zabudowie sekcji obudowy zmechanizowanej.

Schemat trasy kolejki spalinowej podwieszonej cierno-zębatej w trakcie zbrojenia ściany przed-
stawiono na rysunku nr 3.
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Rys. 3. Schemat trasy układów transportowych w trakcie zbrojenia ściany
Figure 3. Schema of transport systems during longwall equipment

Na rysunku 4 przedstawiono sposób transportu elementów sekcji obudowy zmechanizowanej 
kolejką spalinową cierno-zębatą do ściany G-4 w pokładzie 412.

Rys. 4. Transport stropnicy kolejką spalinową podwieszoną
Figure 4. Transport of mechanical support elements
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Ciężary transportowanych elementów sekcji obudowy zmechanizowanej:
 stropnica 10 582 kg
 osłona odzawałowa 6744 kg
 spągnica 7931 kg
 belka układu przesuwnego 1445 kg
Poniżej przedstawiono charakterystykę urządzeń transportowych:
a) Wózek hamulcowy typ WHR-1/N (78 kN)
 prędkość jazdy 0–2,5 m/s
 maksymalna siła ciągnąca zespołu transportowego 100 kN
 prędkość wyzwolenia hamulca 2,8–3,2 m/s
 statyczna siła hamowania wózka min.78 kN
 masa własna 207 kg
 maksymalne nachylenie toru przy transp. materiału 45°
 minimalny promień krzywizny toru w poziomie 4 m

w pionie 8 m
b) Hydrauliczny zestaw nośny HMZ TDS 10 DUO:
 maksymalna nośność 2100 kN (210 000 kg)
 wysokość podnoszenia- 1,64 m
 prędkość jazdy do 2 m/s
 masa 1170 kg
c) zestaw transportowy z ciągnikiem BW-38:
 wciągniki WPT 3,0–2 szt.
 zestaw nośny MZN 252–126 kN-h
d) zestaw transportowy z ciągnikiem BW-39:
 wciągniki WPT 3,0–2 szt.
 zestaw nośny MZN TDS 10 DUO.
Stanowisko montażowe sekcji obudowy zmechanizowanej przedstawiono na rysunku nr 5.

Rys. 5. Schemat stanowiska montażowego sekcji obudowy zmechanizowanej
Figure 5. Schema of mechanical support assembly station
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2.4. Odstawa urobku ze ściany

Zbrojenie odstawy ze ściany zostało zlecone konsorcjum firm Budwak sp. z o.o. i Vacat sp. z o.o.
Podobnie jak w przypadku zbrojenia ściany, zbrojenie odstawy realizowane było z poziomu 900. 
Od szybu do stacji materiałowej zlokalizowanej w przecince G-2 pokład 413/2 transport odbywał 
się środkami przewozu kołowego. W tych miejscach następował przeładunek maszyn i urządzeń 
oraz materiałów do zbrojenia odstawy ze ściany na zestaw kolejki spalinowej podwieszonej cierno-
zębatej KPCZ-148.

Schemat trasy układów transportowych w rejonie zbrojonej odstawy ze ściany G-4 przedsta-
wiono na rysunku nr 6.

Rys. 6. Schemat trasy kolejki spalinowej podwieszonej w trakcie zbrojenia odstawy
Figure 6. Schema of railway during conveyors equipment

Zbrojenie ściany realizowane było od 14 października do 1 grudnia 2011 roku. Postęp zbrojenia 
ściany wynosił średnio około 4 sekcje na dobę. Dnia 1 grudnia 2011 r. ściana G-4 w pokładzie 412 
została oddana do ruchu.

Odstawa urobku ze ściany G-4 w pokładzie 412 obejmuje trzy przenośniki taśmowe o paramet-
rach dobranych odpowiednio do warunków górniczo-geologicznych w rejonie oraz o wydajności 
zapewniającej odbiór urobku ze ściany.

Schemat rozmieszczenia przenośników taśmowych w rejonie ściany G-4 w pokładzie 412 wraz 
z ich charakterystyką techniczną przedstawiono na rysunku nr 7.
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Rys. 7. Schemat trasy odstawy urobku
Figure 7. Schema of winning transport system

3. EKSPLOATACJA

Ściana G-4 w pokładzie 412 posiada następujące parametry eksploatacyjne:
 długość ściany ok. 200 m,
 wybieg ściany ok. 535 m,
 wysokość furty max. 5,3 m,
 nachylenie podłużne ściany 5÷12,
 nachylenie poprzeczne ściany 0÷-9,
 planowane wydobycie dobowe od 2400 do >5000 Mg/d.

W rejonie ściany występują następujące zagrożenia naturalne:
 zagrożenie metanowe: IV kategoria,
 zagrożenie wybuchem pyłu węglowego: klasa B,
 zagrożenie działaniem pyłów szkodliwych dla zdrowia: występuje,
 zagrożenie pożarowe: I grupa samozapalności,
 zagrożenie wodne: I stopień,
 zagrożenie tąpaniami: 412 łg+łd i 412 łg - I stopień,
 zagrożenie wyrzutami metanu i skał: 412 łg+łd i 412 łg - ZWMS,
 zagrożenie temperaturowe: temperatura górotworu 39÷41ºC,
 spodziewane są zaburzenia geologiczne: uskoki o zrzutach 0,4÷2 m,

Ściana G-4 w pokładzie 412 jest przewietrzana systemem na „Y”. Według przyjętej koncepcji 
rozcinki partii „G”, istnieje możliwość zmiany systemu przewietrzania ściany z „Y” na „U”. Wa-
riant przewietrzania na „U” przewidziany jest w przypadku wystąpienia problemów z utrzymaniem 
chodnika nadścianowego za frontem ściany.
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Rys. 8. Schemat przewietrzania ściany G-4
Figure 8. Ventilation schema of G-4 longwall

Dla ściany G-4 opracowana została „Prognoza dynamiczna metanowości bezwzględnej” przez 
KD Barbara. Największa metanowość bezwzględna wystąpi na KM~300. Na tym odcinku wydo-
bycie zostanie ograniczone do 3000 Mg/d, a wydzielanie się metanu do środowiska ściany, przy 
planowanym wydobyciu dobowym wyniesie 49,92 m3/min.

W trakcie eksploatacji ściany prowadzone jest odmetanowanie przed frontem ściany, zarówno 
z chodnika nadścianowego jak i z chodnika podścianowego. Z uwagi na fakt, że chodnik nadścia-
nowy jest utrzymywany, metan ujmowany jest również z otworów wierconych w chodniku nad-
ścianowym za postępem ściany G-4.

Przy wydobyciu ze ściany G-4 na poziomie 3000 do 6000 Mg/d całkowita metanowość bez-
względna rejonu ściany wynosi od około 20 m3 CH4/min do około 60 m3 CH4/min. Efektywność 
odmetanowania ściany G-4, uzyskiwana przy przewietrzaniu na „Y”, waha się w granicach 35÷50%.

Wewnątrz rejonu wentylacyjnego ściany G-4, jednocześnie z eksploatacją ściany, rozpoczęto 
drążenie przekopu wentylacyjnego G-4 (nadległego), który drążony jest w odległości około 30 m
nad eksploatowana parcelą ściany G-4. Przekop ten, w przypadku konieczności zmiany systemu 
przewietrzania z „Y” na „U”, pozwoli na poprawę efektywności odmetanowania.
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3.1. Obudowa skrzyżowania ściany z chodnikami

Z uwagi na przyjęty sposób przewietrzania rejonu ściany G-4 chodnik nadścianowy G-4 jest utrzy-
mywany, a chodnik podścianowy G-4 likwidowany. Wzdłuż chodnika nadścianowego, za postę-
pem ściany po stronie ociosu zawałowego, budowany jest pas izolacyjno-podpornościowy ze sto-
sów drewnianych. Ocios odzawałowy, chodnika nadścianowego, uszczelniony jest płótnem wen-
tylacyjnym i piankami chemicznymi.

Rys. 9. Sposób utrzymywania chodnika nadścianowego za ścianą
Figure 9. Ventilation gallery protection behind the longwall

Chodnik podścianowy G-4 jest likwidowany za postępem ściany. Na skrzyżowaniu ściany, na 
odcinku z jednostronnie wybudowanymi łukami ociosowymi zastosowano obudowę skrzyżowań 
typu TAGOR-24/50, która przemieszcza się wraz z postępem ściany. Zastosowanie tego typu obu-
dowy na skrzyżowaniu ściana-chodnik podścianowy pozwoli na wyeliminowanie bardzo niebez-
piecznych prac związanych z likwidacją chodnika podścianowego za postępem ściany.

Rys. 10. Obudowa zmechanizowana chodnika podścianowego
Figure 10. Transportation gallery mechanical support
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3.2. Organizacja prac i nadzoru

Ściana G-4 eksploatowana jest systemem podłużnym z zawałem stropu, w kierunku od pola. Ścia-
na prowadzona jest bezwnękowo. Urabianie w ścianie G-4, odbywa się dwukierunkowo.

Sekcje liniowe, współpracujące w kompleksie ścianowym z kombajnem, pracują w układzie 
odsuniętym od przenośnika – „z krokiem wstecz”. Kombajn ścianowy porusza się po przenośniku 
typu RYBNIK-1100, wykonując zabiór o głębokości do 0,8 m.

W zakres jednego cyklu pracy ściany wchodzą następujące czynności:
 zawrębianie, urabianie i ładowanie kombajnem ścianowym,
 przesuwanie sekcji obudowy zmechanizowanej,
 przesuwanie przenośnika ścianowego za pomocą przesuwników sekcji.

Eksploatacja w ścianie prowadzona jest na czterech zmianach wydobywczych. Ilość zmian, po-
stęp, a tym samym wielkość wydobycia, jest regulowana, w zależności od możliwości wentylacyj-
nych, metanowych oraz organizacyjnych.

3.3. Furta ścianowa na całym wybiegu

Ścianą G-4 eksploatowany jest pokład 412 łg, na całym wybiegu ściany oraz pokład 412 łd od 
KM~300. Miąższość pokładu 412 łg w parceli ściany wynosi 3,12÷3,56 m natomiast miąższość 
pokładu 412 łd wynosi 0,98÷1,18 m. Odległość ławy górnej od ławy dolnej pokładu 412 jest 
zmienna na wybiegu ściany i wynosi od około 3 m w rejonie dowierzchni G-4 do około 0,3 m na 
końcu wybiegu ściany. Dzięki zastosowaniu obudowy zmechanizowanej typu TAGOR-23/54-POz 
i TAGOR-23/54-POz/S, o maksymalnym zakresie pracy do 5,3 m, możliwa będzie łączna eksplo-
atacja pokładów 412 łg oraz 412 łd, od KM~300.

Sytuację powyższą obrazuje szkic wg chodnika podścianowego G-4.

Rys. 11. Zakres eksploatacji ściany G-4 w poszczególnych etapach
Figure 11. Exploitation height range in different stages of G-4 longwall lifetime

3.4. Planowane postępy

W trakcie rozruchu ściany G-4 dobiegała końca likwidacja powyżej eksploatowanej ściany G-2
w tym samym pokładzie. Do czasu zakończenia likwidacji ściany G-2, eksploatacja ściany G-4
była ograniczona do 10 m jej postępu, decyzją komisji ds. Atmosfery Kopalnianej i Zagrożeń Ae-
rologicznych w Podziemnych Zakładach Górniczych.
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Decydującym czynnikiem determinującym poziom wydobycia ściany G-4 jest wysoki poziom 
zagrożenia metanowego. Uwzględniając wyniki dynamicznej prognozy metanowości bezwzględ-
nej dla ściany G-4, opracowanej przez KD Barbara, kopalnia założyła różne wielkości wydobycia 
w zależności od poziomu metanowości, w różnych przedziałach wybiegu ściany. W związku z po-
wyższym zaplanowano, że wydobycie ze ściany G-4 wyniesie od 2400 Mg/d do ponad 5000 Mg/d.

W okresie rozruchu dobowe wydobycie ze ściany G-4 osiągnęło poziom 3000 Mg/d. Obecnie
wydobycie ze ściany G-4 wynosi 3300 Mg/d, co jest uwarunkowane poziomem występującego za-
grożenia metanowego.

PODSUMOWANIE

Eksploatacja grubych pokładów na jedną warstwę z wykorzystaniem wysokich kompleksów ścia-
nowych musi być zawsze poprzedzona wcześniejszą głęboką analizą warunków geologiczno-gór-
niczych danych pokładów, występującymi tam zagrożeniami naturalnymi oraz możliwościami tech-
niczno-ruchowymi kopalni.

Chodzi tu przede wszystkim o warunki spągowe i stropowe analizowanych pokładów. Zbyt 
miękkie skały stropowe i spągowe będą stwarzały duże trudności z utrzymaniem stropu oraz pro-
wadzeniem sekcji obudowy zmechanizowanej o dużej masie. Również zabezpieczanie przerwane-
go stropu wymagać będzie z uwagi na wysoką furtę, zastosowania w pewnym stopniu innego po-
dejścia niż w ścianach niskich czy średnich, które będzie niestety bardziej czasochłonne. Mówiąc 
o uwarunkowaniach techniczno-ruchowych to należy mieć na uwadze możliwości kopalni prze-
transportowania takiego wielkogabarytowego kompleksu z powierzchni w rejon zbrojonej ściany. 
Również ważnym aspektem prowadzenia eksploatacji wysokim kompleksem ścianowym jest od-
powiedni dobór załogi do planowanych robót. Zarówno roboty zbrojeniowo-likwidacyjne jak i eks-
ploatacyjne wykonywane muszą być poprzez doświadczoną i wykwalifikowaną załogę kopalnianą. 
Jeżeli jednak są warunki dla zastosowania takiego kompleksu to należy taką eksploatację projek-
tować. Pozwala to znacznie obniżyć koszty produkcji – w porównaniu do eksploatacji na warstwy 
– ze względu na mniejszą ilość koniecznych do wykonania wyrobisk rozcinających oraz zbrojeń 
i przezbrojeń ściany, uzyskując przy tym większy uzysk węgla z eksploatowanej parceli grubego 
pokładu.
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УСИЛЕНИЕ КРЕПЛЕНИЯ ГОРНЫХ ВЫРАБОТОК
ДЛЯ ИХ ПОВТОРНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

Ю.М. Халимендик
Государственное высшее учебное заведение «Национальный горный университет», Украина

А.В. Бруй 
Государственное высшее учебное заведение «Национальный горный университет», Украина

В.Ю. Халимендик
НПО «Механик», Украина

Предложен графо-аналитический способ расчета нагрузки на крепь подготовительных 
выработок. В результате использования предложенного способа возможно определить нео-
бходимый отпор крепи на сопряжении лавы со штреком, на основании которого осущест-
вляется выбор мероприятий по поддержанию выработок для повторного использования. 
Рассмотренные аналитические исследования апробированы при повторном использовании 
подготовительных выработок шахт Западного Донбасса. Приведены результаты маркшей-
дерских замеров в горных выработках.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: подготовительная выработка, лава, крепь, нагрузка, конвергенция

Главным направлением реформирования Угольной промышленности Украины признана 
приватизация части государственных предприятий. Технический уровень производства ха-
рактеризуется 200 действующими лавам, в том числе оборудованными механизированными 
комплексами 130 [1]. Одним из путей решения создавшихся проблем является интенсифи-
кация очистных работ. При этом возникают проблемы с возобновлением очистного фронта 
с выемочными столбами более 2 км, внедрением прямоточного проветривания, дегазацией 
горного массива, доставкой материалов и т.д. Большая часть этих проблем решается при 
повторном использовании выемочных выработок.

В настоящие время в угольной отрасли Украины повторно используется выработки 
около 20%, при этом ОАО УК Шахта «Красноармейская - Западная №1» используется до 
30%, шахта «Комсомолец Донбасса» - 25% [2].

Интенсивность очистных работ на приватизированных шахтах резко возросла и в боль-
шинстве случаев месячное подвигание очистного забоя превышает 100 м. На шахте «Павло-
градская» в октябре 2010 года комплексом компании «Ostroj» достигнуто подвигание 200 м 
по маломощному пласту.

За последние годы объемы проведения вскрывающих и подготовительных выработок 
в Западном Донбассе снизились на 23%, что связано, в первую очередь, с увеличением длин 
лав и выемочных столбов.

Szk Eksploatacji Podziemnej 2012

– 267 –

Techniki i technologie w podziemnej eksploatacji złóż



Отказ от повторного использования выемочных подготовительных выработок приво-
дит к увеличению в 1,7-1,8 раза протяженности и стоимости выработок, необходимых для 
подготовки выемочного поля, и не позволяет из-за недостаточных темпов проведения подго-
товительных выработок осуществить своевременное воспроизводство фронта очистных ра-
бот.

Учитывая постоянное усложнение горно-геологических условий, увеличение попереч-
ного сечения выработок, их протяженности, рост глубины разработки, проблема поддер-
жания протяженных выработок в устойчивом состоянии во время их эксплуатации при-
обретает особую актуальность.

Напряженно-деформированное состояние массива вокруг охраняемой выработки после 
очистных работ зависит от природных и горно-технических факторов, включающих глубину 
ведения горных работ, прочностные свойства вмещающих пород и их нарушенность, отпора 
и конструкции крепи и т.д. Учесть все факторы одновременно представляет собой сложную 
задачу. 

Состояние охраняемых выработок было обследовано в 12 выработках угольных шахт 
Украины с различными способами заполнения выработанного пространства на сопряжении 
со штреком. Несмотря на небольшой объем мониторинга состояния выработок видна 
зависимость между величиной вертикальной конвергенции в лаве и вертикальной конвер-
генцией в охраняемой выработке после прохода лавы (рис. 1).
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Рис. 1. Зависимость вертикальной конвергенции в штреке от вертикальной 
конвергенции в лаве

Аппроксимирующая прямая описывается линейной зависимостью:
∆B' = 1,34·∆B + 0,32

Коэффициент корреляции r = 0,93

Непосредственная кровля в очистном забое, например, в условиях шахт Западного 
Донбасса полностью или частично разрушается на величину до 5т (m – вынимаемая мо-
щность), начиная с груди забоя, и хорошо обрушается за секциями крепи, подбучивая не-
посредственную кровлю и верхние слои основной кровли. 

Основная кровля при опускании разрушается путем изгиба с первоначальным разде-
лением межслоевых связей, а выше без разрыва сплошности массива. Это хорошо наблю-
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далось при отработке пласта С8
в шахты «Западно-Донбасская» в восходящем порядке, где 

величина междупластья составила около 6 м [4].
В условиях шахт ПАО «Павлоградуголь» проводился мониторинг состояния вы-ра-

боток после прохода лав, по результатам которого выявлены следующие зависимости (рис. 
2, 3).
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Рис. 2. Зависимость вертикальной конвергенции от глубины ведения работ (Н)
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Рис. 3. Зависимость вертикальной конвергенции от отпора крепи

Зависимость вертикальной конвергенции от глубины ведения горных работ 
описывается линейными уравнениями:

67.0002.0  xy , коэффициент корреляции rН = 0,63
и от отпора крепи  45,1003,0  хy , коэффициент корреляции rН = 0,51.
Таким образом, при суммарном значении коэффициента детерминации 0,66 на осталь-

ные влияющие факторы приходится 34%.
Кроме того, существенно влияет на величину конвергенции конструктивные особен-

ности крепи краевой части лавы. Так наличие органного (обрезного) ряда (или двух рядов) 
у крайней секции снижает величину конвергенции выработки. 

Потенциальная энергия упругой деформации изгибающих слоев рассеивается во вре-
мени в виде работы разрушения в контуре АВСD (рис. 5).

При проведении выработок вприсечку или ведении очистных работ в соседней лаве 
прослеживаются системы вертикальных трещин. Сотрудниками кафедры маркшейдерии 
НГУ для шахт ОАО «Павлоградуголь» установлена зависимость ширина зоны наличия тех-
ногенных трещин (L) от глубины ведения горных работ (Н) [5].

L=0,03·Н+1,8, м
Коэффициент корреляции r = 0,89.
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Пример техногенных нарушений приведен на рис. 4.

Рис. 4. Техногенные нарушения в 854-й лаве шахты «Западно-Донбасская».

Для определения нагрузки на крепь выработки предлагается использовать графо-
аналитический способ. Для этого из точки А (окончание зоны дезинтеграции пород кровли 
в виде вертикальных трещин) проводится наклонная линия АМ под углом к вертикали, 
равному углу внутреннего трения пород кровли (φ) [6].

По результатам исследований в Западном Донбассе установлено, что линия СD имеет 
вертикальное расположение [10].

Принимая, что верхняя граница образующейся зоны разрушения в кровле имеет 
дугообразную форму с выпуклостью вверх, можно ее принять за окружность с радиусом R.
Для его определения находим точку (О) пересечения перпендикуляра к линии АМ и вер-
тикальной линии по краю секции (органного ряда).

Рис. 5. Схема к расчету нагрузки на крепь охраняемой выработки

Вес разрушенных пород в контуре АВК большей частью удерживается реакцией 
угольного массива. Призма КВСD формирует вертикальную нагрузку на крепь (Q). Боковая 
нагрузка  q зависит от пластических и хрупких деформаций массива в виде выдавливания 
краевой части пласта и разрушенных пород. Их объем зависит от вертикальной кон-
вергенции охраняющего штрека.
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При постепенном разрушении массива в зоне АВСD система крепи будет получать до-
полнительную нагрузку при переходе потенциальной энергии в кинетическую.

Из курса сопротивления материалов известно [4], что при ударе падающего тела не-
обходимо к весу падающего предмета применять коэффициент динамичности (kд)

В настоящее время этот коэффициент введен в нормативный документ [8]. Таким об-
разом, для определения максимальной нагрузки на систему крепи вес пород в фигуре 
КВСDЕF необходимо  увеличивать в 2 раза. Имея нагрузку на крепь, мы можем проек-
тировать отпор крепи, который равен или превышает эту величину. 

Противодействовать опусканию этих нарушенных пород только с помощью крепи 
и мер усиления в сечении охраняемой выработки невозможно. Поэтому на сопряжении лавы 
со штреком производятся работы по недопущению опускания пород кровли по линии ЕD 
(рис. 6).

Рис. 6. Идеализированная схема крепления краевой части лавы шахт ПАО
«ДТЭК Павлоградуголь»

1 – арочная крепь;
2 – стойки усиления в сечении выработки;
3 – органные ряды вдоль последней секции;
4 – органный ряд в плоскости арки;
5 – стойки усиления в «присечке»;
6 – «присечка» впереди лавы;
7 – штроба по почве;
8 – дополнительная стойка в штробе;
9 – пространство между стойками;
10 – анкер длиной 2,2 м;
11 – канатный анкер, l = 6 м.

Формирование опорного давления около штрека интенсифицируется после переме-
щения секций. Поэтому параллельно последней секции необходимо устанавливать не менее 
двух рядов органной крепи («обрезной ряд» 3, рис. 6). Несущую способность этих стоек 
можно оценить их количеством и диаметром. 
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Допуская, что эти ряды при опускании основной кровли будут разрушены, отпор их 
должен быть сопоставим с весом пород в блоке ВСDЕFК (рис. 5).

Краевая часть в лаве нарушена от неупругих деформаций образовавшихся вокруг 
выемочной выработки, поэтому «обрезные» ряды  должны устанавливаться вне этой зоны. 

После перемещения повышенного горного давления в массив, крепь (1) и стойки уси-
ления (2) не могут сопротивляться давлению пород, а расстояние между обрезным рядом 
и аркой может привести к смещению пород и образованию свода обрушения. Установка 
стоек в дезинтегрированной зоне вокруг штрека приведет их к вдавливанию в почву. Поэто-
му в краевой части разрабатывается «присечка» 6 шириной не более диаметров двух стоек 
и устанавливаются дополнительные ремонтины 5 (рис. 6).

Как пример изложенного подхода к расчету и организации усиления крепи на сопря-
жении с лавой можно привести поддержание выработок в условиях шахты «Юбилейная».

Состояние 125-го сборного штрека шахты «Юбилейная» представлено на рис. 7.
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Рис. 7. Вертикальная конвергенция 125-го сборного штрека ш. «Юбилейная»

Использование этих решений в условиях шахт ПАО «ДТЭК Павлоградуголь» по опре-
делению необходимого отпора в краевой части лавы позволило увеличить объем повторно 
используемых штреков до 43%.

Внедренная технология поддержания выработок несмотря на ее эффективность имеет 
следующие недостатки:

– требует большого количество лесоматериалов (до 5 м3/м на одно крепление);
– большую трудоемкость транспортировки материалов и установка стоек.
При большом подвигании лавы качественное выполнение этих работ становится тру-

дноисполнимым. Если наклонная выработка оборудована конвейерным транспортом для 
выдачи угля, а доставка лесоматериалов ведется канатной откаткой, при подвигании лавы 
около 10 стружек в сутки (8 м/сутки) необходимо доставить к лаве около 40 м3 лесома-
териалов. При невозможной одновременной работе конвейера и напольной дороги это 
приводит к снижению эффективности использования комплексов.

Таким образом, в условиях высокопроизводительных лав назрела необходимость про-
изводства литых полос с доставкой быстросхватывающих дешевых растворов от сопря-
жения выемочного штрека до сопряжения лавы [9].
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ВЫВОДЫ

1. Существующая модель напряженно-деформированного состояния массива вокруг 
охраняемых выработок позволяет учесть принципиальные закономерности геомеханических 
процессов при повторном использовании горных выработок.

2. Дальнейшее совершенствование технологии поддержания горных выработок для 
высокопроизводительных лав должно быть направлено на снижение трудоемкости работ по 
усилению крепи и транспортировки материалов.
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Strengthening of Mine Workings Support for Their Reuse

The graph-analytic method of determination of loading on support in the development workings is 
offered. As a result of the use of the offered method it is possible to define the necessary rebuff of 
support on the interface of lava with a drift. The choice of measures on maintenance of mine work-
ings for the reusing is based on the necessary rebuff. The considered analytical researches are ap-
proved at the reuse of the development workings of mines in the Western Donbas coal basin. Re-
sults of the surveyor measuring in the mine workings are given.
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Doświadczenia KWK „Bobrek-Centrum” w prowadzeniu
eksploatacji pokładu 510 na podsadzkę hydrauliczną
w filarze ochronnym Śródmieścia miasta Bytom

L. Klabis, A. Malesza, A. Pierzyna, W. Tetl

STRESZCZENIE: W filarze ochronnym Śródmieścia miasta Bytom Kopalnia prowadzi eksplo-
atację pokładu 510. Aktualnie wybierana jest ściana 6. Jest to kolejna 4. ściana prowadzona w tym 
rejonie, przy czym ściana 10/510 prowadzona była na zawał w warstwie górnej pokładu, a po-
zostałe ściany (10 i 8) na podsadzkę hydrauliczną w warstwie dolnej pokładu 510. Ściany o nume-
rze 10 charakteryzowały się niewielkim zagrożeniem tąpaniami, natomiast ściana 8, podobnie jak 
obecnie prowadzona ściana 6 – wysokim zagrożeniem tąpaniami. Biorąc pod uwagę skomli-
kowane warunki górniczo-geologiczne oraz bazując na doświadczeniach z eksploatacji pokładu 
510 poprzednimi ścianami, Kopalnia podjęła szereg nowatorskich rozwiązań organizacyjno-tech-
nicznych i działań profilaktycznych w ścianie 6 celem zminimalizowania zagrożenia tąpaniami. 
W wyniku powyższego Kopalnia mogła ustalić parametry techniczne dla nowego kompleksu ścia-
nowego czy wypracować odpowiedni sposób postępowania w przypadku prowadzenia profilaktyki 
tąpaniowej aktywnej i pasywnej w ścianie 6. Kopalnia planuje eksploatację pokładu 510 warstwa 
dolna kolejnymi 4. ścianami.

SŁOWA KLUCZOWE:

1. WPROWADZENIE  
We wschodniej części obszaru górniczego Ruchu „Centrum” w filarze ochronnym Śródmieścia
miasta Bytom, KWK „Bobrek-Centrum” prowadzi roboty górnicze w pokładzie 510. Do tej pory,
w przedmiotowym rejonie wybrano: ścianę 10 w warstwe górnej pokładu 510, systemem z zawa-
łem stropu oraz ściany 8 i 10 w warstwie dolnej, systemem z podsadzką hydrauliczną. Pola tych 
ścian położone są na północ od obecnie prowadzonej ściany 6, która została uruchomiona w dniu 
21.01.2011 r. Ściana ta jest kolejną trzecią prowadzoną na podsadzkę hydrauliczną w warstwie 
dolnej pokładu 510. W rejonie tym Kopalnia planuje eksploatację tego pokładu kolejnymi 4. 
ścianami. Ze względu na ochronę powierzchni eksploatacja przewidziana jest w całości na pod-
sadzkę hydrauliczną.
Wykonane przed rozpoczęciem eksploatacji pokładu 510 w.d. ścianą 6 analizy i prognozy, a także 
uzyskane doświadczenia podczas wybierania poprzednich ścian, a szczególnie 8, jednoznacznie 
wykazywały, że ściana 6 prowadzona będzie w warunkach wysokiego zagrożenia tąpaniami. Jako 
zasadnicze przyczyny tego zagrożenia wskazano:
 głębokość zalegania pokładu 510 (570 – 770 m), 
 wysokie parametry wytrzymałościowe węgla pokładu 510 (Rc=22 MPa),
 prowadzenie eksploatacji dolnej warstwy pokładu 510 o grubości ok. 10 m,   
 występowanie w stropie pokładu 510 warstw piaskowca mogących akumulować energię 

sprężystą,
 narastającą w miarę rozwoju eksploatacji powierzchnię zrobów,

Szk
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 możliwość występowania wstrząsów o prognozowanych energiach rzędu 106 J,
 prowadzenie eksploatacji w zasięgu oddziaływania krawędzi pokładów wyżej leżących,

szczególnie pokładów 418, 419, 501, 504 i 507, 
 zbliżanie się frontem ściany do filara szybu „Witczak” i Uskoku Radzionkowskiego.
Kopalnia mając na względzie doświadczenia uzyskane podczas eksploatacji pokładu 510 w. d. 
ścianą 8 oraz skomplikowane warunki geologiczno-górnicze zaprojektowała dla ściany 6, cały 
szereg 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 o potencjalnie 
najkorzystniejszych warunkach geologiczno-górniczych),

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 o potencjalnie najtrudniejszych warunkach
geologiczno-górniczych),

Faza III  - od 30 m na zachód od ukośnych do frontu ścianowego krawędzi pokładów 419 i 501 
do linii 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, 
długości stref od 80 m do 120 m, zasady przebywania i poruszania się załogi w strefach, itp., 

3. Profilaktykę tąpaniową zaprojektowaną dla całego biegu ściany, w postaci:
- strzelań wstrząsowych, wykonywanych z częstotliwością 1 raz w tygodniu, w otworach

strzałowych długości 10 - 12 m i średnicy 42 mm, ładunek MW na otwór: do 6 kg, 
- strzelań kamufletowych, wykonywanych z częstotliwością co 1. krok podsadzkowy otworami 
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, w otworach prostopadłych do ociosów ścianowych chodników, długości 30 - 40 m, 
średnicy 42 - 48 mm, 

- wysokociśnieniowego nawadniania calizny węglowej z czoła ściany 6, w pasie ściany 
nienawodnionym z chodników i - w razie potrzeby - na odcinkach ściany, gdzie na podstawie 
obserwacji górniczych i geofizycznych stwierdzono objawy podwyższonego ciśnienia 
górotworu, w otworach prostopadłych do frontu ściany, długości 15 - 20 m i średnicy 42 - 48
mm,

- strzelań torpedujących skały stropowe między pokładami 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, wykonywanych z frontu ściany 6. 

W ścianie 8 w pokładzie 510 w.d. była zastosowana obudowa TAGOR 17/37-LVOp2 wy-
produkowana w 1987 r., o znacznym stopniu zużycia. Bazując na doświadczeniu uzyskanym 
podczas eksploatacji tego pokładu ścianą 8 ustalono zakup nowej obudowy zmechanizowanej o 
takich parametrach i wymogach techniczno-użytkowych, aby spełniała wszystkie wymagania 
Kopalni [4]. Wybrano obudowę Glinik-13/25-Pp, gdzie zakres pracy w pokładach tąpiących tej 
obudowy wynosi 1,5-2,4 m, a więc obudowa pracuje w górnym swoim zakresie, przez co 
zapewniona jest podatność tej obudowy nawet w przypadku lokalnego zaniżenia ściany (przy 
zastosowaniu obudowy Tagor podatność była znacznie ograniczona) [1],[2]. Z doświadczenia 
podczas eksploatacji pokładu 510 ścianą 8 wynika, że wysokość ściany do 2,4 m znacznie 
poprawia bezpieczeństwo pracującej załogi w warunkach silnego zagrożenia tąpaniami.
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Obudowa Glinik-13/25-Pp charakteryzuje się większą podpornością w stosunku do obudowy Ta-
gor-17/37-LV/Op2, co jest zdecydowaną zaletą obudowy i ma istotne znaczenie dla bezpiecznego 
prowadzenia eksploatacji pokładu 510 w.d. ścianą 6 i kolejnymi ścianami. Podziałka obudowy 
Glinik-13/25-Pp wynosi 2-2,5 m, co w przypadku konieczności wydłużenia ściany 6 (zmiana
kierunku frontu) pozwala uniknąć dodatkowych robót z wyciąganiem i dostawianiem sekcji.
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.
Cechą wyróżniającą konstrukcję jest brak standardowego układu lemniskatowego. Podstawę 
obudowy stanowi spągnica typu katamaran zapewniająca stabilność sekcji. 
Konstrukcja obudowy zapewnia całkowitą mechanizację następujących prac:
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 
zaworowych umieszczonych na cylindrach stojaków hydraulicznych.
Ciśnienie robocze stojaków jest w każdej chwili wskazywane przez manometry zegarowe.

Tabela 1. Porównanie parametrów sekcji obudowy zmechanizowanej Glinik-13/25-Pp i Tagor-17/37-LV/Op2
Table 1. Comparing parameters of the section of the mechanized casing Glinik-13/25-Pp and Tagor-17/37-

LV/Op 2
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 4x1143 2x1067+2x844

Podziałka obudowy 2 – 2,5 m 2 m
Krok obudowy 0,8 0,75

Kopalnia przygotowując się do dalszej eksploatacji tego pokładu spodziewała się silnego 
zagrożenia tąpaniami i chciała być do tego jak najlepiej przygotowana, przede wszystkim 
technicznie poprzez zakup nowej obudowy zmechanizowanej czy wykorzystanie nowych narzędzi 
geofizycznych do monitorowania aktywności sejsmologicznej, ale także wykorzystując wszelkie 
dostępne środki do wykonywania szeroko zakrojonej profilaktyki aktywnej i pasywnej.    
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Rys. 1. Mapa pokładu 510 warstwa dolna 
Fig. 1. Map of the seam 510 lower layer

2. GEOLOGICZNO – GÓRNICZE UWARUNKOWANIA EKSPLOATACJI POKŁADU 510
W.D. W POLU „CENTRUM”
Głębokość zalegania pokładu 510 w. d. w rejonie filaru miasta Bytom jest zmienna i wynosi od 
550 m do 730 m. Głębokość zalegania pokładu maleje z zachodu na wschód. Nachylenie pokładu 
wynosi 5 - 12° w kierunku na południowy zachód, a jego miąższość zmienia się w zakresie od 9,0 
do 9,7 m. Budowa geologiczna górotworu, zarówno ponad jak i pod pokładem 510 charakteryzuje 
się dużą zmiennością litologiczną. Nad pokładem 510 zalega pokład 507, który w rejonie parceli 
ściany 8 został wyeksploatowany w całości systemem podsadzkowym, a na niewielkim obszarze -
systemem zawałowym [6]. Parcela ściany 6 w całości znajduje się w obszarze eksploatacji pokładu 
507 systemem z podsadzką hydrauliczną (oprócz wąskiego ok. 6 m pasa na początku biegu 
ściany). Minimalna odległość pokładu 507 od pokładu 510 w rejonie ww. ściany wynosi 5 m [5].
Miąższość skał płonnych między tymi pokładami rośnie w kierunku wschodnim w rejonie linii 
zakończenia eksploatacji i osiąga przy Uskoku Radzionkowskim ok. 22 m. Podkreślić należy, że 
wraz ze wzrostem odległości pomiędzy pokładami 507 i 510 zwiększa się udział w pakiecie 
rozdzielającym te pokłady zwięzłego piaskowca, który przyczynia się do wyraźnego wzmocnienia 
stropu bezpośredniego pokładu 510. Pomiędzy pokładami 507 i 504 nie występują wstrząsogenne 
warstwy jednorodne o dużych miąższościach. W rejonie pokładu 510 w odległości 67,3 m ponad 
pokładem 510 (strop pokładu 504) zalega warstwa łupka piaszczystego, a następnie piaskowca. 
W sumie warstwy te stanowią zwięzły, praktycznie jednorodny pakiet skalny. Pakiet ten jedno-
znacznie można określić mianem warstwy wstrząsogennej. Powyżej zalegają częściowo wybrane 
pokłady 501, 419 i 418 oddalone od pokładu 510 kolejno o ok. 147 m, 155 m oraz 165 m.
Zmienność budowy geologicznej górotworu występuje również w warstwach spągowych pokładu 
510. W zachodniej części eksploatowanego pola spąg bezpośredni tworzy cienka warstwa łupka 
ilastego, a następnie zalega łupek piaszczysty i piaskowiec, następnie warstwa łupka ilastego, a 
pod nią niejednorodna warstwa piaskowca. We wschodniej części pola (w rejonie końca biegu 
analizowanych ścian) spąg bezpośredni pokładu 510 tworzy łupek ilasty przechodzący w łupek 
piaszczysty. Kolejno zalegają naprzemiennie warstwy łupka piaszczystego i ilastego, w tym 
jednorodna warstwa łupka piaszczystego o większej miąższości. Poniżej zalega stosunkowo gruba 
warstwa piaskowca. Następnie węgiel oraz łupek piaszczysty i ilasty do głębokości 73 m. Poniżej 
zalega piaskowiec. Zauważyć zatem można, że w przedziale głębokości do około 50 m poniżej 
spągu pokładu 510 występują warstwy skalne o zdecydowanie bardziej jednorodnej budowie i 
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wyższej wytrzymałości. Poniżej tej głębokości, w części wschodniej, w wyniku redukcji grubości 
piaskowca, warstwy spągowe ulegają osłabieniu.
Górotwór w polu ścian 8 i 6 jest gęsto rozcięty wyrobiskami korytarzowymi:

 przekopem wodnym 10,
 przekopem pod miastem Bytom poz. 774 m,
 przekopem kierunkowym pod pokładem 510,
 przekopem pod miastem Bytom poz. 585 m,
 chodnikiem odstawczym w pokładzie 501 poz. 585 m,
 przekopem kierunkowym nad pokładem 504 na poziomie 585 m,
 przekopem kierunkowym 72 i niewielkim odcinkiem przekopu pod miastem Bytom poz.585
 przekopem 8/6 i pochylnią 8/6,
 odcinkami czynnego i nieczynnego przekopu okrężnego 76 
 przekopami: kierunkowym 76 i północnym.

W odległości ok. 50-70 m na wschód od planowanej linii zakończenia eksploatacji ścianami w po-
kładzie 510 w analizowanym polu  przebiega Uskok Radzionkowski o zrzucie ok. 200 m.
Wschodnia część parceli ściany 8, od strony północno - zachodniej sąsiaduje ze strefą uskokową 
Uskoków Bytomskich. Uskoki tej strefy zrzucają warstwy w kierunku północno-zachodnim o ok. 
0,5 – 5,0 m. Przy tych uskokach, między parcelami ściany 10 i ściany 8, wytworzona była resztka.
Pod względem zagrożeń naturalnych, pokład 510 zaliczony jest do:

 III stopnia zagrożenia tąpaniami,
 I kategorii zagrożenia metanowego,
 I stopnia zagrożenia wodnego,
 klasy B zagrożenia pyłowego,
 IV grupy skłonności do samozapalenia.

3. KSZTAŁTOWANIE SIĘ ZAGROŻENIA SEJSMICZNEGO I TĄPANIAMI
W TRAKCIE EKSPLOATACJI POKŁADU 510

3.1. Ściany: 10/510 w.g., 10/510 w.d. i 8/510 w.d.
Podczas eksploatacji pokładu 510 ścianami: 10 (w.g.) i 10 (w.d.) aktywność sejsmiczna była sto-
sunkowo niewielka, podczas prowadzenia robót w pierwszej wystąpiło 715 wstrząsów nisko-
energetycznych, w ścianie 10 w p. 510 w.d. wystąpiło 346 wstrząsów górotworu, w tym tylko 
jeden o energii rzędu 105 J. Duże rzeczywiste zagrożenie tąpaniami występowało natomiast w trak-
cie eksploatacji pokładu 510 w.d. kolejnej ściany 8. W początkowej (pierwszej) części wybiegu 
ściany 8 (ok. 300 m), zagrożenie tąpaniami kształtowało się na poziomie odpowiadającym za-
łożonym prognozom i przewidywaniom, i nie przekraczało stanu słabego zagrożenia wg metody 
kompleksowej. W tym etapie prowadzenia ściany rejestrowano dużą ilość wstrząsów nisko-
energetycznych i sporadycznie wstrząsy silne o energiach rzędu 105 J. Nie zachodziła konieczność 
stałego stosowania profilaktyki aktywnej.  W ww. okresie prowadzenia ściany 8 (do 23.10.2007 r. 
– do zatrzymania ściany po wstrząsach o energii rzędu 106 J powodujących odprężenia) wystąpiło 
1850 wstrząsów o energiach rzędu: 102 J - 1068 wstrząsów, 103 J - 698 wstrząsów, 104 J - 79
wstrząsów, 105 J - 3 wstrząsy, 106 - 2 wstrząsy, suma wydzielonej energii sejsmicznej wyniosła 
1,56×107 J. Charakterystyczną cechą aktywności sejsmicznej rejestrowanej w tym okresie było to, 
że przeważająca część wstrząsów rejestrowana była na zmianach wydobywczych, w czasie 
urabiania calizny węglowej kombajnem lub w ciągu kilku minut od zatrzymania urabiania. Reguła 
ta dotyczyła prawie wszystkich wstrząsów o energiach  1×104 J; tylko jeden z tych wstrząsów 
wystąpił w czasie postoju kombajnu. Rejestrowane wstrząsy, o energii rzędu 105 J nie powodowały 
żadnych skutków z wyjątkiem jednego (o energii 8×105 J, w dniu 25.08.2007 r.), który
spowodował złamanie stropnicy jednych odrzwi obudowy drewnianej budowanej między sekcjami 
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obudowy zmechanizowanej oraz uszkodzenie wykładki stropu na odcinku obudowy indywidualnej 
przy chodniku 10/8. W wyniku wstrząsu jeden pracownik uległ wypadkowi lekkiemu. W okresie 
tym, w związku z dużą ilością wstrząsów rzędu 102 – 104 J, dla poprawy warunków 
bezpieczeństwa KRZG wydłużył strefę szczególnego zagrożenia tąpaniami, doraźnie także 
stosowana była aktywna profilaktyka tąpaniowa w postaci strzelań wstrząsowych z chodników i z 
czoła ściany. Ponadto KRZG, po ww. wstrząsie o energii 8x105 J dodatkowo ograniczył (ok-
resowo) postęp ściany do 2,5 m/d i wprowadził strzelania (z chodników przyścianowych) tor-
pedujące strop pokładu nad polem ściany otworami o długości 40 m i średnicy 76mm, wierconymi 
w odstępach co 20 m. We wrześniu zaobserwowano kolejny wyraźny wzrost częstości wystę-
powania wstrząsów niskoenergetycznych. Nie wystąpiły jednak w tym okresie wstrząsy silne. Dla 
porównania w ścianie 6 na podobnym Etapie prowadzenia robót rejestrowano wzmożoną ak-
tywność sejsmologiczną w postaci wstrząsów rzędu 104–106 J. Do niespodziewanych wzrostów 
zagrożenia, a w szczególności zagrożenia sejsmicznego doszło w czasie, kiedy ściana 8 znalazła 
się w zasięgu oddziaływania krawędzi wytworzonej w pokładzie 507 na granicy obszarów eksplo-
atacji zawałowej i podsadzkowej (październik 2007 r.). W okresie tym wystąpiły dwa wstrząsy 
wysokoenergetyczne: 12.10.2007 r. o energii 6×106 J i 23.10.2007 r. o energii 4×106 J. Ich epi-
centra zlokalizowano w odległości 40–60 m przed frontem ściany. Po pierwszym z ww. wstrząsów 
wysokoenergetycznych zastosowano dodatkowe środki profilaktyczne tj. m.in.:
- zmniejszenie dobowego postępu ściany do 2,8 m i kroku podsadzki do 2,4 m,

- ograniczenie otwarcia stropu w ścianie do 8 m, 
- zwiększenia intensywności aktywnej profilaktyki tąpaniowej (kontynuowanie strzelań 

torpedujących ze ściany co 3 cykle podsadzkowe i prowadzenie strzelań wstrząsowych na całej 
długości ściany z częstotliwością co 3 cykle podsadzkowe),

W konsekwencji drugiego wysokoenergetycznego wstrząsu (w dniu 23.10.2007 r.- 4×106 J), ściana 
została zatrzymana do 19.11.2007 r. Obydwa te wstrząsy spowodowały uszkodzenia obudowy 
drewnianej w polu podsadzkowym ściany oraz odrzwi drewnianych budowanych między sekcjami 
obudowy zmechanizowanej. Po wstrząsie w dniu 23.10.2007r. stan zagrożenia wg metody sejsmo-
logicznej i kompleksowej wzrósł do silnego. Ponadto pierwszy z w/w. wstrząsów spowodował 
wypadek lekki jednego z pracowników zatrudnionych w ścianie 8. Front ściany znajdował się 
wtedy w zasięgu oddziaływania krawędzi wytworzonej w pokładzie 507, przebiegającej w kie-
runku wschodnim, w odległości 30 m od chodnika 10/8, a część ściany, przyległa do chodnika 
10/8, znajdowała się w zasięgu krawędzi eksploatacji pokładów 418, 419, 501, 504 i warstwy gór-
nej pokładu 510 oraz w pobliżu zawężającej się resztki R-1 pokładu 510 warstwa dolna. Po 
wstrząsie w dniu 23.10.2007r. o energii 4×106 J, decyzją OUG w Gliwicach nr 101/DS./07 z dnia 
25.10.2007r., ściana 8/510 w.d. została zatrzymana do czasu zaopiniowania dalszego jej biegu 
przez Komisję ds. Tąpań, Obudowy i Kierowania Stropem w Podziemnych Zakładach Górniczych. 
W dniu 5.11.2007 r. odbyło się posiedzenie Komisji, na którym ustalono zasady aktywnej i pa-
sywnej profilaktyki tąpaniowej dla dalszego biegu ściany 8 w pokładzie 510 w.d. Ponowne uru-
chomienie ściany nastąpiło w dniu 19.11.2007 r. Dla dalszego biegu ściany zastosowano wielo-
kierunkową aktywną profilaktykę tąpaniową (strzelanie torpedujące skały stropowe, ze ściany 
i z chodników przyścianowych, strzelania wstrząsowe i kamufletowe) wydłużeniu stref szczegól-
nego zagrożenia tąpaniami, wysokości ściany do 2,5 m i ograniczenie postępu i kroku podsadz-
kowego do 2,1m oraz ruchu załogi w strefach i w ścianie 8.  Z ww. rygorów bezpośredni wpływ na 
stan bezpieczeństwa, załogi zatrudnionej w ścianie miały działania organizacyjno techniczne 
zmierzające do wyeliminowania zatrudnienia pracowników w zagrożonych miejscach, tj.: w ścia-
nie w polu podsadzkowym i na odcinkach obudowy indywidualnej oraz w strefach szczególnego 
zagrożenia tąpaniami, które zostały wydłużone w obu chodnikach do 150 m przed frontem ściany. 
Podstawą do ustalenia odpowiednich zasad był charakter aktywności sejsmicznej, która związana 
była głównie ze zmianami wydobywczymi oraz urabianiem kombajnem (znakomita większość 
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wstrząsów występowała podczas urabiania w ścianie 8), a także charakter uszkodzeń powodo-
wanych wstrząsami.  W ww. zakresie ustalono m.in.
- zakaz wchodzenia do pola podsadzkowego podczas urabiania oraz do 1 godziny po zakończeniu 

urabiania, 
- zakaz prowadzenia robót na odcinkach obudowy indywidualnej podczas urabiania kombajnem,
- zakaz ruchu załogi w strefach szczególnego zagrożenia tąpaniami na zmianach wydobywczych 
oraz 30 min po zakończeniu zmiany (urabiania na zmianie), 

- zastosowanie urządzeń telewizji przemysłowej do obsługi przenośników zabudowanych w 
strefach szczególnego zagrożenia tąpaniami. 

Założono także m.in. zmniejszenie wysokości ściany do 2,5 m i ograniczenie postępu i kroku 
podsadzkowego do 2,1m  
Z uwagi na zróżnicowanie warunków geologicznych i górniczych występujących w pozostałej do 
wybrania części parceli ściany 8, dla dobrania optymalnych dla danych warunków zasad 
profilaktyki tąpaniowej, pole wybiegu ściany 8 podzielone zostało na 3 części - fazy prowadzenia 
eksploatacji (Rys. 2), tj.:
Faza I - od aktualnego położenia frontu ściany do przejścia na odległość 30 m za krawędź 

pokładu 507 (potencjalnie najtrudniejsze warunki geologiczno-górnicze),
Faza II - od 30 m na wschód od krawędzi pokładu 507 do 20 m na zachód od krawędzi 

pokładów 419 i 501(potencjalnie najkorzystniejsze warunki geologiczno-górnicze),
Faza III - od 20 m na zachód od krawędzi pokładów 419 i 501 do linii zakończenia ściany 8. 
Opisane wyżej podstawowe zasady bezpieczeństwa w aspekcie zagrożenia tąpaniami, były 
weryfikowane w krótkim czasie po wznowieniu eksploatacji po wstrząsie górotworu o energii 
9×105 J, w dniu 26.11.2007 r., tj.: 
- obniżono wysokości ściany do 2,3 m, 
- zwiększono intensywności (raz na cykl podsadzkowy) strzelań kamufletowych i zastosowanie 

nawadniania wysokociśnieniowego calizny węglowej przed frontem ściany z chodników 10/8 i 
8/6 otworami prostopadłymi do frontu ściany, długości 12 - 50 m i średnicy 42 mm lub 48 mm 
oraz z czoła ściany o długości 15 – 30 m i średnicy 42 mm lub 48 mm.

Rys 2. Mapa ściany 8 z podziałem na III Fazy eksploatacji 
Fig. 2. Map of the wall 8 of the division into three phases

Przyjęte rygory profilaktyki tąpaniowej pozwoliły na bezpieczne prowadzenie eksploatacji w Fazie 
I, pomimo dużej aktywności sejsmicznej górotworu. Analiza warunków geologiczno-górniczych 
prowadzona na etapie projektowania profilaktyki tąpaniowej w poszczególnych fazach 
wskazywała 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 
profilaktyki.
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Tablica 2. Aktywność sejsmiczna towarzysząca eksploatacji pokładu 510 w.d. ścianą 8 (01.10.2007-
12.12.2008)
Table 2. Developing of seismic activity in wall 8 in seam 510

Faza eksploatacji 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

W konsekwencji dla Fazy II utrzymano zasadnicze rygory profilaktyki tąpaniowej obowiązujące w 
Fazie I, dostosowując je jedynie do nieco odmiennych warunków górniczych. Fazę II prowadzenia 
eksploatacji ścianą 8 można podzielić na dwa etapy różniące się zasadniczo aktywnością 
sejsmiczną. Pierwszy z tych okresów, obejmujący ok. 120 m wybiegu (1.05 - 10.11.2008 r.) Fazy 
II, charakteryzował się wysoką sejsmicznością objawiającą się stosunkowo dużą częstością 
występowania wstrząsów silnych (rzędu 105 - 106 J). W okresie tym wystąpiło łącznie 615 
wstrząsów górotworu, w tym: 279 rzędu 102 J, 201 rzędu 103 J, 112 rzędu 104 J, 19 rzędu 105 J i 4 
rzędu 106 J . Przy czym należy podkreślić, że większość (ok. 68 %) wstrząsów silnych i wstrząsów 
o energiach rzędu 104 J (ok. 67 %) prowokowana była prowadzoną intensywną aktywną pro-
filaktyką tąpaniową. Natomiast w okresach między wykonanymi strzelaniami profilaktycznymi 
występowały zazwyczaj wstrząsy o energiach niższych niż prowokowane strzelaniami. W wyżej 
opisanej, pierwszej części Fazy II, z uwagi na dużą aktywność sejsmiczną oraz wzrosty 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 kamu-
fletowych (przed każdym skrawem) i wstrząsowych (1 strzelanie w każdym cyklu). Analogiczną 
sytuacje o dużym zagrożeniu sejsmicznym zaobserwowano przy prowadzeniu eksploatacji ścianą 
6. Front tej ściany znajdował się wtedy w obszarze całkowitej eksploatacji pokładów: 418, 419 
(z wyjątkiem niewielkiego obszaru przy chodniku 6/4), 501, 504 w.d. i 507 w.d. Zakończyła fazę 
skosowania  i zmieniła kierunek eksploatacji z północno-wschodniego na wschodni, spodziewano 
się spadku aktywności sejsmologicznej. Niestety odcinek ten charakteryzował się wysoką 
aktywnością sejsmolgiczną, o dużej ilości wstrząśów wysokoenergetycznych oraz dużej 
rejestrowanej skuteczności wykonywanej profilaktyki. Wracając do ściany 8, drugi okres Fazy II
zaczynający się w II dekadzie listopada 2008 r. i trwający do maja 2009 r. 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 zwieszoną 
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częstotliwość wykonywania strzelań wstrząsowych (1 strzelanie w cyklu podsadzkowym). W maju 
2009 r. ściana 8 weszła w Fazę III eksploatacji. Z uwagi na złożone warunki górnicze, a w 
szczególności zaszłości górnicze w pokładach 419, 501 i 504, dla Fazy III utrzymano rygory 
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 
aktywność 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, 
obserwowany 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 
eksploatacji 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 r. (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.
Pomimo utrzymywania się wysokiej aktywności sejsmicznej praktycznie do końca eksploatacji 
ściany 8 ustalane rygory profilaktyki tąpaniowej pozwoliły nie tylko na bezpieczne zakończenie tej 
ściany ale też na zaprojektowanie profilaktyki tąpaniowej oraz powzięcie odpowiednich środków 
organizacyjno - technicznych dla kolejnej podsadzkowej ściany 6 w warstwie dolnej pokładu 510.

Tablica 3. Skuteczność stosowanej profilaktyki tąpaniowej w ścianach 8 i 6 w pokładzie 510 
Table 3. Effectiveness of practiced rockburst preventive actions

L.p. Ściana 8/510 Ściana 6/510
Data Godz. Energia [J] Data Godz. Energia [J]

1 28.08.2008 r. 23:24 3E5 (strzelanie) 06.10.2011 r. 6:15 3E5 (strzelanie)
2 16.09.2008 r. 10:37 1E5 (strzelanie) 08.11.2011 r. 1:47 2E5 (strzelanie)
3 18.09.2008 r. 23:39 9E5 (strzelanie) 09.11.2011 r. 11:11 4E5 (strzelanie)
4 25.09.2008 r. 11:43 2E6 (strzelanie) 14.11.2011 r. 6:01 2E5 (strzelanie)
5 01.10.2008 r. 5:43 5E5 (strzelanie) 21.11.2011 r. 6:16 3E5 (strzelanie)
6 06.10.2008 r. 23:51 9E5 (strzelanie) 24.11.2011 r. 19:17 6E5 (strzelanie)
7 07.10.2008 r. 10:33 8E5 (strzelanie) 28.11.2011 r. 7:48 2E5 (strzelanie)
8 16.10.2008 r. 5:36 2E5 (strzelanie) 30.11.2011 r. 13:28 9E5 (strzelanie)
9 21.10.2008 r. 17:40 2E5 (strzelanie) 02.12.2011 r. 12:32 9E5 (strzelanie)

10 23.10.2008 r. 23:39 3E6 (strzelanie) 12.12.2011 r. 3:00 1E6 (strzelanie)
11 31.10.2008 r. 5:13 5E5 (strzelanie) 14.12.2011 r. 12:37 9E5 (strzelanie)
12 04.11.2008 r. 4:05 1E5 (strzelanie) 15.12.2011 r. 12:29 7E5 (strzelanie)
13 06.11.2008 r. 21:55 6E5 (strzelanie) 19.12.2011 r. 12:31 3E6 (strzelanie)
14 22.12.2011 r. 9:54 3E6 (strzelanie)
15 27.12.2011 r. 3:48 6E5 (strzelanie)
16 29.12.2011 r. 12:22 3E5 (strzelanie)
17 02.01.2012 r. 4:26 1E5 (strzelanie)
18 04.01.2012 r. 10:22 1E5 (strzelanie)
19 19.01.2012 r. 6:18 7E5 (strzelanie)
20 23.01.2012 r. 4:31 9E5 (strzelanie)

3.2. Ściana 6 warstwa dolna pokładu 510
Analizując dotychczasową aktywność sejsmiczną w ścianie 6 i porównując ją do aktywności w 
ścianie 8 należy stwierdzić, iż ściana 6 charakteryzowała się wyższą aktywnością sejsmologiczną 
objawiającą się przede wszystkim większą ilością zjawisk wysokoenergetycznych rzędu 105 – 106

J. Aktywność ta zaczęła się też wcześniej niż na porównywalnej ścianie 8 i tak w początkowej 
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fazie eksploatacji tj. od uruchomienia do rozpoczęcia skosowania (koniec czerwca 2011 r) 
zarejestrowano 1687 wstrząsów górotworu, w tym dużą ilość wstrząsów o niższych energiach (709 
rzędu 102 J, 787 rzędu 103 J, 171 rzędu 104 J) oraz 16 o energii rzędu 105 J i 4 o energii rzędu 106 J.
Wzrost aktywności sejsmologicznej zarejestrowano podczas przemieszczania się ściany 6 pod 
równoległymi do jej frontu, odcinkami krawędzi pokładów 419 i 501, i tak w kwietniu 2011 r. po 
wystąpieniu dzień po dniu dwóch wstrząsów o energiach 3×105 J oraz 9×105 J ustalono
zmniejszenie kroku podsadzkowego z 4 do 3,2 m/dobę, z zachowaniem postępu dobowego ściany: 
4 m oraz aktywną profilaktykę tąpaniowa w postaci strzelań wstrząsowych z czoła ściany, Roz-
szerzona została o strzelania kamufletowe i od tej pory wykonywano je jako połączone strzelania 
wstrząsowo - kamufletowo - torpedujące z częstotliwością nie mniejszą niż 1 raz w tygodniu; 
ponadto strzelania torpedujące prowadzono już w min. trzech zamiast dwóch otworach. Epicentra 
wstrząsów w tym okresie lokalizowały się zarówno za, jak i przed frontem ściany, przy czym 
większość występowała przed frontem. W drugiej połowie maja 2011 większą ilość wstrząsów 
(głównie niskoenergetycznych) zarejestrowano w obszarze położonym na południe od pola ściany 
6, w obszarze występowania krawędzi pokładu 501 (ściana w tym okresie prowadzona była w 
obszarze występowania równoległych do frontu ścianowego krawędzi pokładów 419 i 501). Po 
wstrząsie w dniu 3.06.2011r. o energii 3x106 J rozszerzono aktywną profilaktykę tąpaniową w 
postaci strzelań kamufletowych z czoła ściany, o strzelania wstrząsowe i wykonywano je jako 
połączone strzelania wstrząsowo - kamufletowe co drugi krok podsadzkowy do czasu przejścia 
ściany na odległość 20 m za równoległe do frontu ścianowego krawędzie pokładów 419 i 501. Gdy 
front ściany wszedł w obszar całkowicie wybranych wyżej leżących pokładów 419 i 501 
spodziewano się spadku aktywności sejsmologicznej, jednakże w miesiącu czerwcu i lipcu 
zaobserwowano spadek ilości wstrząsów niskoenergetycznych 102 - 103 J, ale nastąpił wzrost ilości 
wstrząsów o wyższych energiach (10 wstrząsów o energii rzędu 105, 4 wstrząsy o energii rzędu
106 J). Wstrząsy o wyższych energiach lokalizowały się w bliskiej odległości od frontu ściany 6 
oraz chodnika 8/6 (północna część ściany 6 – rys. 3). 
Od rozpoczęcia skosowania w dniu 30.06.2011 r. do czasu jego zakończenia w dniu 10.10.2011 r. 
zarejestrowano 285 wstrząsów górotworu. Rozkład energetyczny wstrząsów kształtował się 
następująco: 90 rzędu 102 J, 123 rzędu 103 J, 57 rzędu 104 J oraz 11 o energii rzędu 105 J i 4 o 
energii rzędu 106 J w tym wstrząs, który spowodował tąpnięcie na ścianie 6 w dniu 19.07.2011 r. o 
godz. 1806 i energii 8x106 J. 
Warto podkreślić, iż rejestrowane wstrząsy nie powodowały skutków w wyrobiskach górniczych (z 
wyjątkiem lokalnych odspojeń ociosu węglowego) i występowały generalnie podczas prowadzenia
urabiania w ścianie 6 (z wyjątkiem wstrząsów: o energii 3×106 J, z dnia 3.06.2011., który 
zarejestowano podczas przerwy międzyzmianowej, po zakończeniu urabiania kombajnem, 
kończącym bieżący krok podsadzkowy oraz ww. wstrząsu o energii 8×106 J, który zarejestowano 
również po zakończeniu urabiania kombajnem). Brak skutków w ścianie można powiązać z 
zastosowaniem nowej obudowy zmechanizowanej Glinik-13/25-Pp charakteryzującą się większą 
podpornością, podatnością oraz innymi parametrami znacznie zwiększającymi bezpieczeństwo 
pracy w warunkach silnego zagrożenia tąpaniami.
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Rys. 3. Lokalizacja ognisk wstrząsów o energii E≥105 J przed tąpnięciem w ścianie 6
Fig.3. Localization of high-energy tremor focus before rockburst in wall 6

Po wstrząsie o energii 8x106 J wykonano analizę mechanizmu ognisk metodą inwersji tensora 
momentu sejsmicznego wstrząsów wysokoenergetycznych, które wystąpiły do momentu tąpnięcia, 
w oparciu o sejsmogramy zarejestrowane przez kopalnianą sieć sejsmologiczną. Sieć 
sejsmologiczna w okresie badań składała się z 20 stanowisk otaczających równomierne rejon 
ściany, co było podstawą dla prawidłowego określenia współrzędnych ognisk wstrząsu jak i ich 
mechanizmów metodą inwersji tensora momentu sejsmicznego. 
Tensor momentu sejsmicznego został obliczony programem FOCI dla wstrząsów o energii E  1,0 
E+05 J. Obliczenia zrealizowane były przy pomocy metody inwersji amplitud w domenie czasu dla 
fali podłużnej typu P, z uwzględnieniem kierunków pierwszych wychyleń. Metoda obliczeń oraz 
zastosowany algorytm był przedstawiany w wielu publikacjach [3],[7] Wydzielono dwa typy 
wstrząsów (grupa A i grupa B) o różniących się mechanizmach, zmiana mechanizmu nastąpiła gdy 
front ściany 6 minął krawędzie pokładów 419 i 501 i znalazł się w obszarze gdzie te pokłady 
zostały całkowicie wybrane. Wstrząsy w danej grupie charakteryzowały się bardzo zbliżonymi 
parametrami uzyskanych rozwiązań mechanizmu. Wstrząsy w grupie A charakteryzowały się 
mechanizmem poślizgowym normalnym. Pełny tensor zawierał około 20 % eksplozji, około 20 % 
składowej jednoosiowego rozciągania oraz około 60 %składowej ścinającej. Naprężenia 
kompresyjne P miały kierunek zbliżony do pionowego a naprężenia rozciągania T były poziome.
Dla kilku wstrząsów azymut rozciągłości jednej z płaszczyzn nodalnych był w granicach błędu 
obliczeń (20º) równoległy do linii frontu eksploatacyjnego. Ten typ mechanizmu ognisk i 
kierunek pękania w ognisku, wskazywały, że aktywność sejsmiczna odzwierciedlała typowe 
procesy destrukcyjne górotworu zachodzące w wyniku pękania górotworu wraz z postępem ściany.
W dalszym etapie eksploatacji ściany ogniska wysokoenergetycznych wstrząsów charakteryzowały 
się nieścinającym mechanizmem – grupa B. Pełny tensor zawierał od 45% do 50 % eksplozji, taki
sam udział składowej jednoosiowego rozciągania oraz bardzo mały udział składowej ścinającej (do
10%). Wyjątkowo duży udział składowych eksplozyjnej i jednoosiowego rozciągania w 
mechanizmie tego typu ognisk może wskazywać na dominację procesów destrukcyjnych 
zachodzących w pokładzie lub jego bezpośrednim otoczeniu. 
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Rys. 4. Położenie i mechanizm ognisk wysokoenergetycznych wstrząsów ze ściany 6 
pokład 510 w KWK Bobrek-Centrum
Fig. 4 Location and mechanism of high-energy tremor focus from wall 6 seam 510 in KWK Bobrek-Centrum

Po tym wstrząsie decyzją OUG w Gliwicach z dnia 20.07.2011r., ściana 6/510 w.d. została 
zatrzymana do czasu zaopiniowania dalszego jej biegu przez Komisję ds. Tąpań, Obudowy i 
Kierowania Stropem w Podziemnych Zakładach Górniczych. W dniu 31.08. 2011 r. odbyło się 
posiedzenie Komisji, na którym ustalono zasady aktywnej i pasywnej profilaktyki tąpaniowej dla 
dalszego biegu ściany 6 w pokładzie 510 w.d. Ustalono między innymi, że dla pozostałego 
wybiegu ściany 6 w pokładzie 510 warstwa dolna wyznacza się 2 Fazy eksploatacji, t. j,:
- kontynuacja aktualnej fazy II, na odcinku od zatrzymanego frontu do 30 m na wschód od śladu 
krawędzi pokładu 419, mierząc po chodniku 6/4 (odcinek od aktualnego położenia frontu ściany 
do km. 425 w chodniku 6/4),

- faza III, na odcinku od 30 m na wschód od śladu krawędzi pokładu 419, mierząc po chodniku 
6/4 do końca wybiegu ściany (odcinek od km. 425 w chodniku 6/4 do końca wybiegu ściany).

Ponadto ustalono, że wycofanie załogi ze stref należy przeprowadzać przy odchyłkach 
godzinowych ≥ 200%, a nie jak dotychczas przy  ≥ 300% utrzymujących się przez minimum 1 
godzinę. 
Ponowne uruchomienie ściany nastąpiło w dniu 1.09.2011 r. Po wstrząsach o energii rzędu 106 J 
we wrześniu 2011 r. dołączono do wykonywanej profilaktyki tąpaniowej nowatorskie strzelania 
ścinające strop węglowy za frontem ściany, które wykonywano z częstotliwością ustaloną przez 
KRZG, lecz nie rzadziej niż co 15 m postępu ścianą oraz nakazano wykonywanie w każdym kroku 
podsadzkowym dodatkowe strzelania kamufletowe po 1. lub 2. skrawie. Zwiększenie 
częstotliwości strzelań kamufletowych po każdym skrawie zdecydowanie zwiększyło skuteczność 
wykonywanej profilaktyki aktywnej. Od zakończenia skosowania w dniu 10.10.2011 r. do dnia 
18.01.br. zarejestrowano 602 wstrząsów górotworu. Rozkład energetyczny wstrząsów kształtował 
się następująco: 142 rzędu 102 J, 216 rzędu 103 J, 181 rzędu 104 J oraz 36 o energii rzędu 105 J i 8 
o energii rzędu 106 J. Wstrząsy wysokoenergetyczne występowały głównie w pobliżu frontu ściany 
6 i lokalizowały się w obszarze, który sąsiadował  ze skupiskiem ognisk wysokoenergetycznych 
zarejestrowanych w ścianie 8. Duża część wstrząsów rzędu 105 – 106 J została sprowokowana 
wykonywaną profilaktyką tąpaniową (Tabela 3). Zmiana aktywności sejsmologicznej nastąpiła od 
początku roku 2012 ściana 6 zachowuje się podobnie jak w początkowej fazie eksploatacji, tzn. 
występują wstrząsy samoistne niskoenergetyczne, zmalała ilość wstrząsów wysokoenergetycznych 
sprowokowanych wykonywaną profilaktyką, pojawiają się wstrząsy w zrobach. Zupełnie inaczej 
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było w miesiącu grudniu 2011 r., kiedy prawie 60 % zarejestrowanej energii wstrząsów pochodziło 
od wstrząsów sprowokowanych wykonywaną profilaktyką. Wstrząsy te odczuwane były przez 
załogę przede wszystkim jako zjawiska akustyczne, sporadycznie również jako drgania górotworu. 
Wstrząsy (szczególnie wysokoenergetyczne) były odczuwalne na powierzchni.

Tabela 4. Kształtowanie się aktywności sejsmologicznej w ścianie 6 w pokładzie 510.
Table 4. Developing of seismic activity in wall 6 in seam 510 in the period from 01.2011 to 01.2012

MIESIĄC I
2011

II
2011

III
2011

IV
2011

V
2011

VI
2011

VII
2011

VIII
2011

IX
2011

X
2011

XI
2011

XII
2011

I
2012

Ilość 
wstrząsów
o energii 
rzędu

102 11 107 191 244 122 34 40 2 24 79 45 20 31

103 16 101 191 211 173 97 49 7 38 98 56 43 55

104 1 15 25 65 42 23 11 - 27 59 57 56 32

105 - 2 - 7 4 3 7 - 2 10 15 6 9

106 - - - - 1 3 1 - 2 1 3 5 -

Suma wstrząsów 28 225 407 527 342 160 108 9 93 247 176 130 127
Suma wstrząsów

na wybiegu 27 204 316 406 262 110 63 6 44 148 120 103 73

Suma wstrząsów 
w zrobach 1 21 78 113 73 42 42 3 43 92 52 22 39

Suma wstrząsów 
na linii frontu 0 0 13 8 7 8 3 0 6 7 4 5 15

Postęp [m] 18,00 56,00 78,50 73,00 80,00 70,50 31,30 0,00 40,60 49,40 39,20 50,40 26,25
Suma 

energii/miesiąc 
[105 J]

0,575 11,379 11,466 59,150 49,948 88,538 114,329 0,290 102,789 86,287 152,787 196,551 50,110

Suma energii/5 m 
postępu [105 J] 0,160 1,016 0,730 4,051 3,122 6,279 24,263 0,0 12,659 8,734 19,488 19,499 9,545

Suma energii 
wydzielonej 

podczas 
profilaktyki [105 J]

0,08 0,84 0,838 3,403 2,530 1,590 1,060 0 4,200 14,155 38,480 117,690 15,929

Procentowy udział energii 
wydzielonej podczas 
profilaktyki do sumy 
energii/miesiąc [%]

13,91 7,38 7,31 5,75 5,07 1,80 0,93 0 4,09 16,40 25,19 59,88 31,79

Podsumowując dotychczasową aktywność sejsmiczną towarzyszącą eksploatacji pokładu 510 w.d. 
ścianą 6 należy podkreślić iż Kopalnia liczyła się z występowaniem dużej aktywności 
sejsmologicznej w trakcie prowadzenia tej ściany. Zakładano jednakże iż sytuacje może poprawić 
eksploatacja tej ściany w obszarze  nadebranym eksploatacją podsadzkową pokładów: 507 w.d. 
oraz 504 w.d., a później także pokładów 419 i 501. Niestety nie wszystkie przyjęte założenia 
okazały się słuszne, np. aktywność sejsmologiczna rejestrowana w trakcie gdy front ściany minął 
krawędzie pokładów 419 i 501 i wszedł w obszar tych wybranych pokładów nie zmniejszyła się a 
wręcz odwrotnie uległa zwiększeniu mimo to dzięki odpowiednio dobranej i modyfikowanej 
profilaktyce tąpaniowej ściana 6 mogła kontynuować eksploatację. Kopalnia ze względu na nadal 
utrzymujące się wysokie zagrożenie sejsmiczne oraz prognozowane związane z prowadzeniem
eksploatacji pierwszej warstwy grubego pokładu węgla w zasięgu krawędzi pokładów 418, 419, 
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501, 504 i 507 oraz z powodu zbliżania się ściany do filara szybu „Witczak” i Uskoku 
Radzionkowskiego ustaliła, iż dalszą eksploatację ścianą prowadzić na warunkach obowiązyjących 
dla fazy II tzn. ustalone rygory prowadzonej eksploatacji, w tym monitoring zagrożenia tąpaniami 
oraz wykonywaną aktywną i pasywną profilaktyke tąpniowa, prowadzić na dotychczasowym 
poziomie.

4. PRZYCZYNY I OKOLICZNOŚCI WYSTĘPOWANIA WYSOKOENERGETYCZNYCH WSTRZĄSÓW 
SEJSMICZNYCH ZWIĄZANYCH Z PROWADZENIEM EKSPLOATACJI W POKŁADZIE 510 WARSTWA DOLNA.

Decydujący wpływ na rozkład wartości naprężeń i stan zagrożenia tąpaniami w pokładzie 510 w 
warstwie dolnej, mają zaszłości bliżej zalegających pokładów 504, a zwłaszcza pokładu 507.  
Stosunkowo blisko frontu ściany 6 znajdują się krawędzie pokładów 419 i 501/1 jednak zalegają 
one wysoko ponad pokładem 510 (odpowiednio 155 i 150m). Roboty górnicze prowadzone w 
pokładzie 510 w.d., tzn. zroby wybranych ścian 10, 8 oraz 6 spowodowały, że w ich otoczeniu 
powstała strefa naprężeń o wartościach w granicach 25 - 30 MPa, lokalnie przekraczając 40 MPa. 
Niebagatelny wpływ na rozkład naprężeń z pewnością miały również strefy uskokowe, które w 
znacznym stopniu determinuje zakres dokonanych robót eksploatacyjnych w tej partii złoża,
szczególnie ściany 8. Największą aktywność sejsmologiczną w ścianie 8 przypisano oddziaływaniu 
krawędzi eksploatacji i resztek w pokładach 501, 504, a w szczególności krawędzi wytworzonej w 
pokładzie 507 na granicy eksploatacji zawałowej (w warstwie górnej) i podsadzkowej (w warstwie 
dolnej) tego pokładu oraz niejednorodności wybrania pokładu 510 (w polu ściany 10 wybrano dwie 
warstwy pokładu 510: górną - systemem zawałowym i dolną - systemem podsadzkowym). Brak 
natomiast przyczyny występowania wstrząsów wysokoenergetycznych, które występowały od maja 
do października 2008 r., gdzie ściana znajdowała się poza zasięgiem oddziaływania zaszłości 
górniczych (z wyjątkiem krawędzi warstwy górnej pokładu 510). Roboty eksploatacyjne w 
pokładach sąsiednich w rejonie ścian 8 i 6, prowadzone były w większości przypadków z 
podsadzką hydrauliczną. Pomimo tego deformacje warstw stropowych (zwłaszcza grubej warstwy 
piaskowca nad pokładem 504), a zatem także naprężenia w pokładzie 510 w.d. oraz skałach 
otaczających decydowały o  rejestrowanej w tym rejonie sejsmiczności. Ogniska większości 
wstrząsów zarejestrowanych od początku prowadzenia ścian 8 i 6 lokalizowały się w polu bądź 
zrobach tych ścian. Również wstrząs o energii 8×106 J, który w dniu 19.07.2011 r. spowodował 
tąpnięcie w ścianie 6, wystąpił za jej frontem. Świadczy to o dynamice procesów, jakie miały 
miejsce w otoczeniu pokładu 510 będące bezpośrednim efektem jego eksploatacji. Lokalizację 
ognisk wstrząsów o energiach powyżej 105 J przedstawiono na rys. 5. Przeprowadzona analiza 
rozkładu wartości naprężeń na poziomie stropu pokładu 510 wykazała, że układ zaszłości 
eksploatacyjnych nie powinien mieć wpływu na wysoki stan zagrożenia tąpaniami. Zatem 
rejestrowaną wysoką aktywność sejsmiczną w tym rejonie należy w większym stopniu wiązać z 
procesami deformacyjno-zniszczeniowymi zachodzącymi w zwięzłych i grubych warstw 
zalegających w bezpośrednim sąsiedztwie pokładu 510. Natomiast szczegółowa analiza dokonań 
eksploatacyjnych w przedmiotowym rejonie oraz towarzyszącej im aktywności sejsmicznej 
wskazują, że w trakcie dotychczasowych robót górniczych w pokładzie 510 rejestrowano wysoką 
aktywność sejsmiczną zarówno co do liczby zjawisk sejsmicznych, jak i ich energii. Co ciekawe 
ogniska najsilniejszych wstrząsów indukowanych eksploatacją lokalizowano zarówno w warstwach 
piaskowca zalegającego w bezpośrednim sąsiedztwie pokładu 510, nad zrobami pokładu 507 jak i 
poniżej pokładu 510. Ze względu na błąd lokalizacji ognisk wstrząsów nie można wykluczyć także 
ognisk zlokalizowanych w pokładzie 510. Z dużym natomiast prawdopodobieństwem można 
stwierdzić, że hipocentra wstrząsów lokalizowały się w bezpośrednim sąsiedztwie pokładu bądź w 
nim samym. Potwierdzają to obliczone mechanizmy wstrząsów wykonane dla ściany 6, wskazujące 
na duży bądź bardzo duży udział mechanizmu eksplozywnego od 45% do 50 %, zbliżony udział 
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składowej jednoosiowego rozciągania oraz bardzo mały udział składowej ścinającej (do 10%) oraz 
efektywność wykonywanej profilaktyki aktywnej. 

Rys. 5. Mapa pokładu 510 warstwa dolna z zaznaczonymi wstrząsami wysokoenergetycznymi.
Fig. 5. Map of the seam from the lower layer 510 selected high-energy tremors

5. WNIOSKI
Biorąc pod uwagę sytuację geologiczno – górniczą, zakres dokonanej eksploatacji, prognozowany i
rzeczywisty stan zagrożenia tąpaniami w pokładzie 510, a także zamierzenia Kopalni 
uwzględniające dalszą eksploatację tego pokładu (w części przewidzianej do eksploatacji 
zlokalizowanych jest około 18 mln ton zasobów operatywnych węgla o wysokich parametrach 
jakościowych), Kopalnia za pomocą wypracowanego szerokiego zakresu metod aktywnej i orga-
nizacyjnej profilaktyki tąpaniowej stara się ograniczyć  możliwość występowania silnych i nie-
kontrolowanych zjawisk dynamicznych w trakcie kontynuacji eksploatacji pokładu 510 w.d. 
W czasie dotychczasowej eksploatacji tego pokładu stwierdzone strefy wzmożonej aktywności 
sejsmologicznej nie zawsze pokrywały się z wykonaną prognozą, dlatego kontynuując  eksplo-
atację pokładu 510 ścianą 6 Kopalnia nadal prowadzić będzie wzmożone obserwacje i analizy 
geofizyczne, aby do końca wyjaśnić przyczyny oraz mechanizmy zjawisk występujących w tym 
rejonie. Zastosowane rygory profilaktyki tąpaniowej w całej rozciągłości zmierzały do ograni-
czenia ilości i energii wstrząsów sejsmicznych indukowanych tą eksploatacją. Podkreślić należy, iż 
stosowane rygory profilaktyki tąpaniowej były stale analizowane i weryfikowane w aspekcie ich 
optymalnego dopasowania do zmiennych warunków górniczych i poziomu zagrożenia sejsmicz-
nego oraz rzeczywistego poziomu zagrożenia tąpaniami. Zmiany te dotyczyły m.in. wprowadzenia 
nowatorskich „strzelań ścinających” wykonywanych nad polem podsadzkowym, sposobu prowa-
dzenia strzelań torpedujących skały stropowe, częstotliwości prowadzenia strzelań kamufletowych 
i wstrząsowych oraz sposobu prowadzenia nawadniania calizny pokładu. O skuteczności działań 
profilaktycznych świadczy poziom aktywności sejsmicznej indukowanej aktywną profilaktyka 
tąpaniową. W listopadzie i grudniu 2011 r. sterowanie parametrami aktywnej profilaktyki tąpa-
niowej powodowało, że większość wstrząsów silnych to były wstrząsy prowokowane. Taka sku-
teczność działań profilaktycznych powoduje, iż Kopalnia ma nadzieję na bezpieczną kontynuację 
robót eksploatacyjnych w pokładzie 510 pod Śródmieściem Bytomia.
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Kombajny ścianowe Grupy KOPEX w zautomatyzowanych
kompleksach ścianowych

Marek Kostka
ZZM S.A., Grupa KOPEX

STRESZCZENIE: W opracowaniu przedstawiono podstawową funkcjonalność najnowocześniej-
szych systemów sterowania kombajnów ścianowych oferowanych przez Grupę KOPEX przysto-
sowanych do pracy w zautomatyzowanych kombajnowych kompleksach ścianowych. Na przykła-
dzie kombajnów typu KSW-460NE1, KSW-1500EU oraz KSW-2000E1, zaprezentowano możli-
wości automatycznego odwzorowania skrawu wzorcowego, jako wewnętrznej funkcji systemów 
sterowania powyższych kombajnów oraz możliwości ich sterowania bezpośrednio z nadrzędnego
systemu sterowania kompleksem.

SŁOWA KLUCZOWE: System sterowania nadrzędnego, zautomatyzowany kompleks ścianowy, 
skraw wzorcowy

1. WSTĘP

Grupa KOPEX, jako jeden z liczących się na świecie dostawców maszyn, urządzeń i usług dla 
branży górniczej od lat próbuje sprostać oczekiwaniom rynku, ciągle rozwijając swoje produkty. 
Obserwacja trendów rozwoju branży, a przede wszystkim uwzględnienie potrzeb i oczekiwań 
użytkowników maszyn i urządzeń górniczych spowodowały, że zakłady wchodzące w skład grupy 
KOPEX podjęły prace mające na celu opracowanie w pełni zautomatyzowanego kombajnowego 
kompleksu ścianowego.

Główny cel, jaki sobie postawiono to przystosowanie i połączenie wszystkich maszyn i urzą-
dzeń wchodzących w skład wyposażenia elektromechanicznego kompleksu w system sterowania 
nadrzędnego (SSN). W ten sposób sterowanie i zarządzanie całym procesem urabiania zostało 
skoncentrowane w sterowniku głównym kompleksu (IPC).

W niniejszym opracowaniu zostaną przedstawione wyniki dotychczasowych prac rozwojo-
wych w zakresie maszyny urabiającej.

2. CHARAKTERYSTYKA TECHNICZNA MASZYN PRZYSTOSOWANYCH DO PRACY 

W ZAUTOMATYZOWANYCH KOMPLEKSACH ŚCIANOWYCH

Kombajny ścianowe typu KSW-460NE1, KSW-1500EU oraz KSW-2000E1 przeznaczone są
do dwukierunkowego mechanicznego urabiania i ładowania węgla w ścianowym systemie eksploa-
tacji bezwnękowej na przenośnikach ścianowych z bezcięgnowym układem posuwu. Najmniejszy 
z typoszeregu kombajn typu KSW-460NE1 posiada zwartą konstrukcję samonośną i może być 
wykonany w wersji standard oraz podwyższonej o 170mm, 270mm i 360mm. Wersja specjalna 
kombajnu umożliwia wybieranie pokładów o wysokości do 3,5m. Bezstopniowa regulacja wyso-
kości urabiania umożliwia wybieranie pokładów o zmiennej wysokości zalegania. Kombajn KSW-
460NE1 jest przystosowany do pracy w pokładach o nachyleniu podłużnym do 35° i nachyleniu 
poprzecznym do 25° po wzniosie i 20° po upadzie, KSW-1500EU w pokładach o nachyleniu po-

Szk Eksploatacji Podziemnej 2012, Materia
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dłużnym do 35° i nachyleniu poprzecznym do 20°, zaś KSW-2000E1 do pracy w pokładach o na-
chyleniu poprzecznym do 15° po wzniosie i 15° po upadzie oraz nachyleniu podłużnym do 12° bez 
hamulców i do 25° w wersji z hamulcami.

Wyżej wymienione maszyny spełniają zasadnicze wymagania dyrektyw nowego podejścia, jak 
również ATEX oraz standardu IEC Ex. KSW-460NE1 przystosowany jest do pracy na napięcie 
1000V oraz 1140V, KSW-1500EU na napięcie 1000V, 1140V i 3300V, a KSW-2000E1 na napię-
cie 3300V. W przedmiotowych kombajnach tory zasilania silników organów urabiających zostały 
wyposażone w styczniki umożliwiające sekwencyjne załączanie napędów ramienia lewego i pra-
wego. Układ zasilania silników posuwu z falownika w przypadku KSW-460NE1 lub dwóch nieza-
leżnych falowników w przypadku KSW-1500EU i KSW-2000E1 pozwala na pracę ze zwrotem 
energii do sieci zasilającej. Zabudowany w kombajnach system wizualizacji umożliwia odczyt nie-
zbędnych informacji o pracy kombajnu, zapewniając jego pełną diagnostykę z poziomu monitora 
centralnego lub stanowiska wizualizacji zlokalizowanego w chodniku podścianowym, na powierz-
chni czy też na stanowisku dyspozytora serwisu w ZZM S.A. Dodatkowo kombajny są wyposażo-
ne w układ centralnego smarowania, który zapewnia ciągłe smarowanie we wszystkich głównych 
węzłach maszyny.

Ponadto maszyny posiadają możliwość:
— zabudowy kamer obserwacyjnych;
— zabudowy metanomierzy;
— lokalnego odczytu parametrów pracy kombajnu poprzez sieć Wi-Fi;
— zabudowy systemu AWASS zraszania powietrzno– wodnego;
— zabudowy falownika z funkcją zwrotu energii do sieci;
— pomiaru położenia osłon górnych;
— pomiaru położenia ramion;
— transmisji danych TCP/IP;
— komunikacji EtherNet/IP;
— zabudowy 12” lub 15’’kolorowego wyświetlacza;
— sterowania uchwytem przewodów zasilających – KSW-460NE1.

Poniżej zestawiono podstawowe parametry techniczne kombajnów KSW-460NE1, KSW-1500EU i
KSW-2000E1.

Tabela 1 Charakterystyka techniczna KSW-460NE1
Table 1 Technical specification KSW-460NE1 

Lp. Parametr

Wersja kombajnu

Standard
170mm

podw.

270mm

podw.

360mm

podw.
specjalna

1. Zakres wysokości urabiania 1,35÷2,4 1,4÷2,6 1,5÷3,0 1,6÷3,0 1,8÷3,5

2.

Maksymalna zainstalowana moc 

[kW]

- napęd organów urabiających

- napęd posuwu

- napęd hydrauliki

603

2x200; 2x250; 2x300;

2x45

13

3. Zapięcie zasilania [V] 1000; 1140;

4. Średnica organów urabiających [mm] 1350÷1800

5. Zabiór organów urabiających [mm] 650÷1000
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6. Siła posuwu [kN] 2x323

7. Prędkość posuwu [m/min] 0-20

8.
Wysokość minimalna (bez osłon) 

przy wysokości drabinki 450mm
850 1020 1120 1210 1120

9. Masa [t] 32 35 37 28 38

Tabela 2 Charakterystyka techniczna KSW-1500EU
Table 2 Technical specification KSW-1500EU

Lp. Parametr Wartość

1. Zakres wysokości urabiania 1,55÷4,25

2.

Maksymalna zainstalowana moc [kW]

- napęd organów urabiających

- napęd posuwu

- napęd hydrauliki

- napęd kruszarki

1270

2x350; 2x420; 2x500;

2x120

30

110; 175;

3. Zapięcie zasilania [V] 1000; 1140; 3300;

4. Średnica organów urabiających [mm] 1500÷2300

5. Zabiór organów urabiających [mm] 800÷1000

6. Siła posuwu [kN] 2x460

7. Prędkość posuwu [m/min] 0÷36

8.
Wysokość minimalna (bez osłon) przy 

wysokości drabinki 450mm
~1270

9. Masa [t] ~67

Tabela 3 Charakterystyka techniczna KSW-2000E1
Table 3 Technical specification KSW-2000E1

Lp. Parametr Wartość

1. Zakres wysokości urabiania 2,0÷5,0

2.

Maksymalna zainstalowana moc [kW]

- napęd organów urabiających

- napęd posuwu

- napęd hydrauliki

- napęd kruszarki

1395÷2420

2x500; 2x580; 2x750; 2x950;

2x120; 2x150

45;

110; 175;

3. Zapięcie zasilania [V] 3300;

4. Średnica organów urabiających [mm] 2000÷3000
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5. Zabiór organów urabiających [mm] 900÷1000

6. Siła posuwu [kN] 1012 (2x506)

7. Prędkość posuwu [m/min] 0÷34

8.
Wysokość minimalna

przy wysokości drabinki 450 mm
~1854

9. Masa [t] 85÷100

3. SYSTEM STEROWANIA

Systemy sterowania przedmiotowych kombajnów posiadają jednolitą funkcjonalność. Po-
przez zmianę odpowiednich parametrów można w nich aktywować algorytmy niezbędne do reali-
zacji funkcji automatycznego odtwarzania skrawu wzorcowego oraz interfejsy wykorzystywane 
w procesie sterowania maszyny „online” przez SSN. Realizacja powyższych funkcji wymaga 
wprowadzenia do systemu sterowania maszyny precyzyjnych układów kontroli położenia ramion, 
osłony oraz położenia kombajnu w ścianie. W prezentowanych maszynach istnieje możliwość za-
instalowania dwóch niezależnych układów pomiaru położenia ramion i osłony. Mogą one praco-
wać niezależnie lub w układzie redundantnym, zapewniając kontrolę położenia z wymaganymi do-
kładnościami pomiarowymi. Sygnały z układów pomiarowych poprzez magistralę CAN są przesy-
łane do jednostki centralnej systemu sterowania kombajnu, jako zmienne procesowe. Układ kon-
troli wysokości urabiania uwzględnia rzeczywiste prędkości robocze maszyny, jak również stałe 
czasowe układów wykonawczych systemu hydrauliki wypracowując sterowania pozwalające 
utrzymać dopuszczalną odchyłkę regulacji na poziomie ±50mm dla pozycji elementów ruchomych.
Dodatkowo system sterowania maszyny jest wyposażony w układy kontroli położenia kombajnu
w ścianie. System ten monitoruje i oblicza położenie kombajnu na podstawie impulsów generowa-
nych przez specjalne czujniki zainstalowane w przekładniach ciągników. Podobnie jak w układach 
pomiaru położenia ramion i osłony wychylnej, sygnały z układu kontroli położenia kombajnu 
transmitowane są do sterownika centralnego poprzez iskrobezpieczne przetworniki. Po zainstalo-
waniu maszyny w nowej ścianie użytkownik wprowadza z poziomu monitora centralnego oraz 
przy użyciu pilotów radiowych lub kablowych aktualną pozycję kombajnu, a następnie system
w czasie eksploatacji sam oblicza aktualną pozycję kombajnu w względem sekcji obudowy zme-
chanizowanej.

Rys. 1. Układ kontroli geometrii kombajnu
Fig. 1. Arm position measuring system
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Kombajny mogą być również wyposażony w układ kontroli położenia korpusu w osiach [Ox,
Oy]. W czasie urabiania sygnały o położeniu korpusu są wykorzystywane do korekcji wektora ste-
rowań dla układu kontroli wysokości urabiania. Połączenie danych z powyższych układów pomia-
rowych tj. położenia ramion i osłony, pozycji kombajnu w ścianie oraz jego korpusu, daje możli-
wość przystosowania systemu sterowania maszyny do zdalnego sterowania.

Dane, o których jest mowa powyżej są również wykorzystane w funkcjach obsługi skrawu 
wzorcowego lub też w algorytmach zdalnego sterowania maszyny. Operator decyduje, w jakim 
trybie urabiania chce pracować. Do wyboru posiada tryb zdalny polegający na sterowaniu z cen-
tralnego sterownika kompleksu (IPC) oraz tryb skrawu wzorcowego, wykorzystujący wewnętrzne 
funkcje odwzorowania. Zaimplementowane procedury pozwalają na przełączanie w prosty sposób 
trybów pracy przy użyciu wydzielonych przycisków na uprawnionym pilocie systemu sterowania 
maszyny. W zakresie skrawu wzorcowego przez sekwencje naciśnięć przycisków można włączyć 
następujące tryby pracy kombajnu:
— tryb ręczny;
— tryb odwzorowania;
— tryb uczenia/korekcji skrawu wzorcowego;
— tryb odwzorowania z korekcją.

W trybie ręcznym kombajn jest sterowany przez operatora w sposób klasyczny, czyli poprzez 
zadawanie sterowań z pilotów radiowych lub kablowych. W trybie tym funkcje skrawu wzorcowe-
go nie pracują ani nie śledzą działań operatora.

Tryb odwzorowania to tryb, w którym następuje w sposób automatyczny odtworzenie skrawu 
wzorcowego zapisanego wcześniej w trybie uczenia. Jest to domyślny tryb pracy automatycznego 
urabiania z wykorzystaniem skrawu wzorcowego. Przez naciśnięcie kombinacji klawiszy upraw-
nionego pilota kablowego lub radiowego, uaktywniane są funkcje automatyki skrawu wzorcowego 
i domyślnie realizowane jest odtwarzanie wzorca zapisanego w pamięci wewnętrznej sterownika 
kombajnu.

Tryb uczenia i korekcji skrawu wzorcowego wykorzystywany jest w sytuacji, kiedy kombajn
nie posiada jeszcze w pamięci zapisanego skrawu wzorcowego. Jego aktywacja powoduje zapis 
wszystkich wartości niezbędnych do odtworzenia aktualnie wykonywanych czynności przez opera-
tora w zakresie obsługi. Gdy uczenie kombajnu zostanie włączone dla istniejącego skrawu, nastę-
puje automatyczna korekcja wcześniej zapamiętanych wartości w aktualnie odtwarzanym skrawie. 
W trybie tym operator steruje maszyną taki sam sposób jak w trybie ręcznym a jego działania są 
rejestrowane przez system sterowania kombajnu i zapisywane do pamięci skrawu wzorcowego. 
Wyłączenie funkcji uczenia przez operatora w czasie korekcji skrawu wzorcowego spowoduje, że 
kombajn wróci do automatycznej realizacji skrawu znajdującego się w pamięci. Włączenie tego 
trybu jest możliwe tylko wtedy, gdy kombajn został włączony do pracy automatycznej i znajdował 
się w trybie odwzorowania.

Tryb odwzorowania z korekcją urabiania przez operatora jest ściśle powiązany z trybem od-
wzorowania. Umożliwia on korekcję aktualnych parametrów pracy maszyny bez zmiany zapisów 
w pamięci skrawu wzorcowego. Włączenie tego trybu następuje automatycznie, gdy w trybie od-
wzorowania operator naciśnie dowolny z przycisków funkcyjnych na pilotach sterujących, zmie-
niając parametry pracy maszyny. Od momentu takiej akcji kombajn będzie sterowany przez opera-
tora, jak w trybie ręcznym, utrzymując aktualnie zadane parametry pracy. Stan ten będzie sygnali-
zowany pulsowaniem diody informującej o stanie pracy kombajnu w trybie AUTO. Powrót do rea-
lizacji funkcji zapisanych w skrawie wzorcowym nastąpi dopiero, gdy operator naciskając przycisk 
AUTO włączając ponownie tryb odwzorowania. Warto także nadmienić, że powyższe funkcje mo-
gą być dezaktywowane w każdej chwili, czego konsekwencją będzie powrót do tradycyjnego ma-
nualnego sterowania maszyną w procesie eksploatacji.
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4. WSPÓŁPRACA SYSTEMU STEROWANIA KOMBAJNÓW Z SSN

System sterowania najnowszych kombajnów, posiada możliwość implementacji specjalnej al-
gorytmiki pozwalającej na odtworzenie zadanego profilu urabiania czoła ściany zależnie od przyję-
tej metody urabiania. Profil ten może być odtwarzany, jako wewnętrzna funkcja systemu sterowa-
nia kombajnu z możliwością dynamicznej korekty „online” przez SSN. Profil urabiania może być 
również generowany w sposób ciągły przez IPC kompleksu. Funkcjonalność ta w połączeniu z pa-
rametryzowanymi profilami ustawienia sekcji obudowy zmechanizowanej pozwala na kształtowa-
nie profilu ściany w osiach [Ox,Oy] z pewnym wyprzedzeniem. Daje to użytkownikowi możliwość 
wcześniejszego reagowania na zaburzenia geologiczne. Dodatkowo skorelowanie pozycji kombaj-
nu z danymi generowanymi przez system sterowania elektrohydraulicznego obudowy zmechani-
zowanej pozwala na wcześniejsze wykrywanie możliwości występowania zakłóceń w postaci koli-
zji mechanicznych powstających pomiędzy kombajnem a stropnicami, czy też osłonami czoła 
ściany obudowy zmechanizowanej. W przypadku ryzyka jej wystąpienia IPC wygeneruje sygnał 
ograniczający prędkość urabiania kombajnu i w sposób automatyczny podejmie próbę likwidacji 
zakłóceń. W rezultacie, ograniczenie prędkości kombajnu zostanie dezaktywowane bądź do kom-
bajnu zostanie wysłany rozkaz STOP POSUWU. Podobne działanie IPC można zaobserwować 
w przypadku przeciążenia napędów przenośnika ścianowego. Algorytmika odpowiedzialna za ste-
rowanie napędami przenośnika jest zdolna do ograniczenia prędkości kombajnu z jego zatrzyma-
niem włącznie. Należy zaznaczyć, że wszystkie informacje o wystąpieniu wcześniej wspomnianej 
kolizji bądź przeciążeniach są automatycznie zapisywane i zapamiętywane przez system wizuali-
zacji pracy kompleksu. System rejestruje każdorazowe wystąpienie stanów alarmowych wraz 
z wszystkimi pozostałymi wartościami monitorowanych zmiennych procesowych, których warto-
ści mogły być przyczyną wystąpienia danego stanu lub reakcji systemu. W powyższym przykła-
dzie będą odnotowane takie informacje jak: parametry temperatur, przepływów i ciśnień w obwo-
dach chłodzenia silników napędu przenośnika, parametry sieci zasilającej przedmiotowe napędy 
itd. Dodatkowo system jest w stanie automatycznie generować i rozsyłać do wybranych użytkow-
ników dobowe, tygodniowe i miesięczne raporty z pracy całego kompleksu.

Jak wspomniano we wstępie, celem automatyzacji kompleksu ścianowego jest stworzenie sys-
temu pozwalającego podnieść efektywność całego procesu urabiania. Dyspozycyjność, trwałość 
i niezawodność maszyn stanowi podstawę sukcesu ekonomicznego. Nieprzewidziany postój ma-
szyn będący skutkiem ich stanów awaryjnych często połączony z drogimi naprawami znacznie 
wpływa na wskaźnik ekonomiczny. W związku z tym, wymaga się by poziom niezawodności ma-
szyn i urządzeń wchodzących w skład wyposażenia kompleksu był wysoki. System sterowania 
kompleksu proponowany przez grupę KOPEX oferuje użytkownikowi narzędzia pomocne w za-
rządzaniu planowanymi naprawami kombajnu poprzez serwis informacyjny. System w sposób au-
tomatyczny informuje, jakie czynności konserwacyjne należy wykonać w maszynie. Każda z wy-
konanych czynności jest zapamiętywana w systemie a użytkownik i producent dostaje raport z wy-
konanych prac.

Połączenie systemu sterowania kombajnem z IPC kompleksu pozwala dodatkowo na imple-
mentację funkcji monitoringu przez SSN stanu technicznego kombajnu. System wibrodiagnostyki 
zainstalowany bezpośrednio w kombajnie (KSW-460NE1) w sposób ciągły monitoruje ważne z pun-
ktu widzenia eksploatacji węzły kinematyczne napędów przekładni ramion i ciągników kombajnu. 
Każda z wyżej wymienionych przekładni jest monitorowana pod kątem drgań. Sygnał ten jest wy-
korzystywany do określenia wskaźnika trendu stanu maszyny. Analiza widmowa sygnałów pocho-
dzących z wibrosensorów pozwala dodatkowo na identyfikację rodzaju uszkodzenia w danej prze-
kładni. Efektem pracy systemu jest:
— unikanie nieplanowanych przerw w procesie eksploatacji;
— wczesne wykrywanie uszkodzeń;
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— możliwość wczesnej, względnie mało kosztownej interwencji przed wystąpieniem poważnych 
uszkodzeń;

— możliwość planowania konserwacji w cyklu procesu eksploatacji.
Układ pomiarowy systemu wibrodiagnostyki posiada możliwość:

— podłączenia czterech czujników drgań;
— kontroli odłączenia/zwarcia czujnika;
— pomiaru prędkości drgań Vrms z możliwością definiowania:

- zakresu wartości mierzonej;
- dolnej granicy częstotliwości;
- progu ostrzegawczego;
- progu alarmowania;
- czasu opóźnienia ostrzeżenia;
- czasu opóźnienia alarmowania.

— pomiaru wartości impulsów SPM [dB] z możliwością definiowania:
- zakresu wartości mierzonej;
- progu ostrzegawczego;
- progu alarmowania;
- czasu opóźnienia ostrzeżenia;
- czasu opóźnienia alarmowania.
Dane o aktualnym stanie kombajnu, parametry oraz wszystkie pozostałe informacje pozyskiwa-

ne z systemu wibrodiagnostyki są przekazywane i monitorowane przez IPC, które sygnalizuje i in-
formuje użytkownika oraz producenta maszyny o konieczności przeprowadzenia lub zaplanowania 
działań remontowych.

WNIOSKI

Przykłady przedstawione w niniejszym opracowaniu opisują tylko zarys wybranych funkcji i 
możliwości systemów sterowania najnowszych kombajnów ścianowych produkowanych przez 
ZZM S.A. w aspekcie możliwości ich zastosowania w systemach automatycznego sterowania 
kompleksem ścianowym. Aktualnie branża górnicza konsekwentnie podąża w kierunku pełnej au-
tomatyzacji kompleksów. Trend ten jest nieodwracalny, a ponad to generuje wiele korzyści nie tyl-
ko w postaci wskaźników ekonomicznych, ale przede wszystkim znacznego podniesienia poziomu 
bezpieczeństwa obsługi. Jest to możliwe poprzez ograniczenie liczebności załogi w rejonie wyro-
biska oraz przesunięcie jej funkcji z operacyjnej do nadzorczej. Należy jednak pamiętać, że głów-
nym celem wprowadzania tego typu systemów jest całkowite wycofanie załogi do strefy bezpiecz-
nej i pełne zdalne sterowanie kompleksem.

KOPEX Group Shearers in Automated Longwall Systems

The paper presents basic functionality of the state-of-the-art shearer control systems offered by the 
KOPEX Group, adapted to be operated in the automated longwall systems. Basing on the KSW-
460NE1, the KSW-1500EU and the KSW-2000E1 shearers there are presented options of reference 
web mapping, as an internal function of the control system of the aforesaid shearers and the capa-
bility of their direct controlling from the overriding control system.
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Establishment of the Laws and Calculation
of Mine Workings Support Dislocation

I. Kovalevska, G. Simanovich, V. Fomichev & A. Skitenko
National Mining University, Dnipropetrovs’k, Ukraine

ABSTRACT: The computer modeling methodology and results of geomechanical processes of 
system “foliated massif – support of working” elements’ including space discontinuity of me-
chanical, power and constructional parameters, lock points of calculating methodology of support 
displacement, and also an example of calculation is given.

KEYWORDS: Research, working, support, dislocation, calculation

Researches and analysis of calculating experiments results made it possible to establish a number 
of interrelated regularities of basic geomechanical, power and constructional parameters in a 
system “foliated massif – support of working”, which were taken as a principle in the developing 
scheme of support contour displacement:

– mechanical characteristics of the first and second rock seams of the roof (in the explored 
range) have exert most significant influence on a value of working arch lock lowering: A
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1 E/M – tо 59%. Listed parameters are necessary to take into 

account during calculation of arch lock dislocation into the working cavity;
– vertical dislocations of the working lock arch in a zone of people passage are about 64-71%

of the size of lock arch lowering this indicates flattening and, hence, decrease of supporting 
capacity of frame support. The value of vertical arch dislocations in a zone of people passage can 
reach 400 … 500 mm (sometimes more), that in some cases leads to breach security requirements. 
Significant influence on value of dislocations exert following mechanical characteristics of nearby 
coal-containing rock strata layers: – A
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1 E/M of exorbitant condition of the first 

seam of roof – up to 3,66 times;
– decisive influence on development of lateral dislocation in the zone of people passage (except 

working depth) exert the following mechanical characteristics of nearby coal-containing rock 
strata: A
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range, which is typical for coal-containing rock strata layers of  Western Donbas. The mentioned 
characteristics are necessary to take into account during predicting lateral dislocations development 
in the zone of people passage;

– it is established that the value of bearing prop approaching of frame support is determined by 
the help of mechanical characteristics of only first roof and bottom layers that confine a coal seam:

A
1E – tо 23,4%, S

1E – up tо 2,01 times, A
cm1

 – tо 84%, S
cm1

 – up tо 6,73 times,   S
cm

0S
cm 11

/ –

tо 62,5%, A
1

A
1 E/M – tо 18%, S

1
S
1 E/M – tо 62,2%. It was revealed a “stamp effect”, when in more 

integral and rigid variants of first roof seam, under the influence of bearing pressure it intensifies
bottom rock dislocation in the bearing props region of frame support into the working cavity;

– distribution diagram of drift bottom heaving has asymmetry towards raising of the seam in such 
a manner that in a zone of people passage in this part of working heaving is equal to 0,67 from 
maximal (in the central part of working), but in a zone of people passage from the falling side – 0,57 
from maximal regardless of geomechanical factors combination. The following mechanical 
characteristics of only coal-containing rock strata layers have the most considerable influence 
(besides of the mining depth) on size of a maximum ground heaving: A

1E – tо 19,2%, S
1E – up to

88,1%, A
cm1

 – tо 72,9%, S
cm1

 – up to 8,1 times,   S
cm

0S
cm 11

/ – up tо 2,14 times, S
1

S
1 E/M – to 87,2%;

– the general size of working bottom heaving includes two components, which differ from each 
other by dislocation development mechanism: heaving, such as a dislocation of bottom seam in the 
working cavity under the influence of bearing pressure in its sides and discharged zone directly 
under the working; bearing prop indentation of frame support is conditioned by combined exposure 
of vertical loading on the working and by weakened bottom under the bearing prop. The value of 
indentation of bearing prop depends on following mechanical characteristics of nearby seams of 
coal-containing layer: S

1E – tо 32,3%, A
cm2

 – tо 27,2%, A
cm1

 – tо 66,5%, S
cm1

 – up tо 8,41 

times,   S
cm

0S
cm 11

/ – tо 46,4%.

The methodology of support contour dislocation calculation is based on using of approaches 
and regulations of normative document KD 12.01.01.201-98. Basic here is the pattern of 
dislocations growth y,x

iU (in the representative points of contour frame support) with the 
increasing of depth H and changes in mechanical characteristics of coal-containing rock stratum. 
These patterns are making (on the basis of the correlated-dispersible analysis of data of the SSS 
(stress-strain massif) calculations results database of the system “foliated massif – support of 
working”) for different values of first rock layer rated strength (of a roof or bottom which most 
influences on the value of particular point dislocation) on compression in a range, typical for coal-
containing rocks of the Western Donbas. Naturally, at the same time other mechanical 
characteristics of the full rock layers deformation diagram (including second roof layer) are fixed 
by specific values. Also the typical working section with appropriate support made of special shape 
SVP is selected and fixed. The received values of specific points dislocations y,x

iU on a frame 

contour called typical  ty,x
iU .

Under the mountain-geological and mine-technical conditions, which are differ from typical (or 
by mechanical characteristics of nearby rock layers, or by working section and a support type) the 
value of typical dislocation  ty,x

iU is corrected by a number of coefficients, each of which 
corresponds to change of specific parameter.
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For fulfillment of the above mentioned adjustment (according to the results of the VAT 
system calculations) charts or tables are used to estimate the influence on value of typical 
dislocations  ty,x

iU of variation of some particular mechanical or geometrical parameter of sys-
tem “foliated massif – support of working”.

On value of a typical dislocation of a specific characteristic point of working perimeter exert 
influence a group of mechanical and geometrical system parameters. Having constructed charts and 
tables according to influence assessment of each of parameters, the set of factors is derived, which 
being multiplied by value of typical dislocations  ty,x

iU , give the final dislocations’ values of a 
specific characteristic point of working perimeter in the whole variation range of mountain-
geological and mine-technical parameters applicable to conditions, for example, of the Western 
Donbas.

The set of correcting factors is necessary by the reason of mechanical and geometrical 
parameters of system «foliated massif – support of working» have a miscellaneous influence on 
dislocation of different specific points in working perimeter. By the help of calculations such the
quantity of correcting coefficients was established which is minimally sufficient for a full 
assessment of dislocations distribution diagram of an internal frame support contour, working
bottom and on this basis of the working operational condition analysis.

The value, for example, of vertical frame arch dislocations ó
dsU in a zone of people passage is 

calculated by the following formula

  321t
ó
ds

ó
ds KKKUU  ,      (1)

where  tó
dsU – vertical frame arch dislocations in a zone of people passage in typical conditions;

1K – the influence coefficient of section dimension type of working and of applied support type;

2K – the influence coefficient of calculated resistance strength property to the compression K
2R of 

the second rock roof layer and of its relative remanent strength   A
cm

0A
cm 11

 ; 3K – the influence 

coefficient of deformative characteristics A
1E and A

1
A
1 E/M of the first rock roof layer.

The size  tó
dsU is defined by the charts on fig. 1 depending on rated working disposition depth 

H and calculated resistance to compression A
1R of the first roof rock layer for typical conditions of 

working maintenance: working section dimension type KMP-АЗ-13,8; calculated resistance to 
compression of the second roof rock layer 10R A

2  МPа; relative size of residual strength of top 

rock layers 15,0A
cm

0
A
cm 2,12,1






 ; the rated deformation module of top rock layers

4A
2,1 106,0Å  МPа; relative decay module of the first roof rock layer 3,1ÅÌ A

1
A
1  .
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Figure 1. Charts for definition of typical vertical dislocation of the 

frame support arch  
ò

ó
ïðU in a zone of people passage

The coefficient 1K is defined by the table 1 depending on a course dimension type and a type 
of applied lining: КМP-А3 or КShPU.

Table 1

Lining type Cross-sectional area in light before settling, lgS , m2

КМP-А3 7,9 9,2 11,2 13,8 15,5 18,3

1K 0,71 0,78 0,88 1,00 1,07 1,19
КShPU 9,5 10,5 11,7 12,1 14,4 17,7

1K 0,73 0,77 0,81 0,82 0,89 0,98

Coefficient 2K is determined by the help of graph on fig. 2 depending on calculated resistance

to compression A
2R of the second top rock layer and relative residual strength   A

cm
0A

cm 11 

of the first top rock layer.
The coefficient 3K is defined by the charts on fig. 3 depending on the rated module of 

deformation and the relative module of first roof rock layer recession.
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Figure 2. Charts for definition of coefficient 2K of strength 
property influences of roof rock layers

Figure 3. Charts for coefficient 3K definition deformation influences 
characteristics of the first roof rock layer
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Calculation example:
Vertical dislocation of the frame support arch in a zone of passage of people passage ó

dsU is 
calculated by the formula (1).

The dislocation value  tó
dsU in typical conditions is defined by the charts on fig. 1 with 

400H  m, 6,10R A
1  МPа and makes up   225U t

ó
ds  mm.

The coefficient 2K is defined by the charts on fig. 2 by   20,0A
cm

0A
cm 11

 , 3,16R A
2   МPа 

and makes up .64,0K2 

The coefficient 3K is defined by the charts on fig. 3 by 4A
1 1088,0E  МPа, 5,1E/M A

1
A
1   

and makes up .80,0K3  As a result, vertical dislocation of the frame arch in a zone of people 

passage makes up 9380,064,081,0225Uó
ds  mm, that is less than admissible vertical (300 

mm) displacement of the frame arch and, consequently, working operating conditions are 
satisfactory by this parameter.
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Ocena jakości noży styczno-obrotowych na podstawie
badań laboratoryjnych

prof. dr hab. inż. Krzysztof Krauze
AGH Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie
mgr inż. Łukasz Bołoz
AGH Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie
dr inż. Tomasz Wydro
AGH Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie

STRESZCZENIE: W artykule przedstawiono problemy związane z prawidłową realizacją 
procesu frezowania nożami styczno-obrotowymi. Omówiono podstawy teoretyczne procesu 
frezowania oraz istotne ze względu na proces skrawania parametry geometryczne, kinematyczne i 
materiałowe noży styczno-obrotowych. W drugiej części artykułu przedstawiona została metodyka
oceny jakości noży poprzez badania parametrów geometrycznych, materiałowych oraz szybkości
zużycia narzędzi frezujących na potrzeby procedur przetargowych JSW S.A. Przedstawiony został 
również sposób kontroli jakości noży, dostarczanych przez producentów po rozszczygnięciu prze-
targu. Dzięki temu możliwe jest wybranie najlepszego produktu, przy wysokim stosunku jakości 
do ceny, jak również utrzymanie jakości dostarczanych noży przy wykorzystaniu zaproponowanej 
metodyki oceny.

SŁOWA KLUCZOWE: Ocena jakości, narzędzia górnicze, noże styczno-obrotowe

1. WSTĘP

Eksploatacja wyrobisk ścianowych i chodnikowych odbywa się najczęściej za pomocą 
urabiania mechanicznego. Urabianie mechaniczne polega na bezpośrednim oddziaływaniu na-
rzędziem urabiającym na caliznę skalną. Najbardziej rozpowszechnione jest urabianie skał po-
przez frezowanie kombajnami oraz struganie strugami, które realizuje się narzędziami skrawa-
jącymi. Obecnie standardem do zbrojenia organów urabiających kombajnów chodnikowych ramio-
nowych oraz organów kombajnów ścianowych urabiających węgle są noże styczno-obrotowe. No-
że te wyparły starsze rozwiązania, czyli noże styczne oraz promieniowe, dzięki większej trwałości 
oraz zachowaniu podczas eksploatacji parametrów fabrycznych.

Kombajnom ścianowym oraz chodnikowym stawia się coraz bardziej restrykcyjne wy-
magania dotyczące wydajności, niezawodności, bezpieczeństwa i komfortu pracy załogi. W celu 
zapewnienia prawidłowej pracy kombajnu należy w pierwszym rzędzie zadbać o prawidłowy 
dobór narzędzi skrawających wraz z uchwytami nożowymi oraz organem urabiającym.

Standardowy nóż styczno-obrotowy, przedstawiony na rys. 1, zbudowany jest ze stożkowo 
ukształtowanej części roboczej, walcowego trzpienia będącego częścią chwytową noża oraz ostrza 
w postaci wkładki z węglika spiekanego.

sploatacji Podziemnej 2012
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Rys. 1. Budowa noża styczno-obrotowego
Figure 1. Structure of the tangential-rotary pick

Kształt i odpowiedni sposób mocowania noża w uchwycie pozwala na jego swobodny 
obrót, co skutkuje równomiernym zużywaniem się ostrza. Korpus oraz część chwytowa wykonane 
są ze stali o dużej udarności i wytrzymałości oraz odporności na ścieranie. Ostrze natomiast 
wykonuje się z węglików spiekanych różnych gatunków i lutuje się je do korpusu noża. Kształt 
noża opisany za pomocą liniowych i kątowych wymiarów oraz własności materiałów 
zastosowanych na elementy noża oraz uchwytu nożowego musza spełniać określone wymagania 
związane z prawidłową realizacją procesu skrawania oraz trwałością.

Mając na uwadze procedury przetargowe, wymagane przez prawo i stosowane przez Zakład 
Logistyki Materiałowej Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A., należało opracować taki sposób 
badania noży aby możliwe było jednoznaczne wybranie najlepszej oferty przy zachowaniu jak 
najniższej ceny.

2. CO DECYDUJE O JAKOŚCI NOŻY STYCZNO-OBROTOWYCH?

Nóż styczno-obrotowy podczas eksploatacji jest elementem będącym bezpośrednio 
w kontakcie z urabianą calizną. To właśnie nóż bezpośrednio odpowiada za proces urabiania, 
jednak nie można zapomnieć o fakcie, że nóż jest zamocowany w uchwycie przyspawanym do 
organu frezującego będącego częścią maszyny urabiającej. Mówiąc o prawidłowej lub 
nieprawidłowej pracy samego noża zakładamy, że parametry geometryczne organu i uchwytu, 
parametry kinematyczne maszyny urabiającej oraz organu jak również parametry materiałowe 
uchwytu są prawidłowe. Dopiero gdy parametry te są poprawnie dobrane, zapewniamy prawidłowe 
warunki pracy noża i możemy swoją uwagę skupić na jego jakości.

2.1. Parametry geometryczne i kinematyczne

Parametry konstrukcyjne noża styczno-obrotowego wynikają z wymagań procesu 
skrawania, parametrów konstrukcyjnych i kinematycznych uchwytu i organu urabiającego oraz 
z własności urabianej calizny [2, 3].

Konstrukcja noża styczno-obrotowego określana jest spoczynkowym kątem przyłożenia ,
kątem ostrza  oraz spoczynkowym kątem natarcia (rys. 2). Ponadto oś noża po jego 
zamocowaniu do uchwytu na organie tworzy kąt bocznego wychylenia  względem prostej 
prostopadłej do osi organu [4, 5, 6].
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Rys. 2. Kąty spoczynkowe noża styczno-obrotowego
Figure 2. Angle of repose of the tangential-rotary pick

Podczas frezowania nożami styczno-obrotowymi ostrze zagłębia się w caliznę na głębokość 
gs. Przy czym wymaga się od narzędzia takiego kształtu i wymiarów, aby występowały właściwe 
ruchowe kąty skrawania. Szczególnie ważnym jest, aby ruchowy kąt przyłożenia r był zawsze 
dodatni.

Nóż zamocowany w uchwycie jest częścią organu (rys. 3), dlatego ruchowe kąty skrawania 
r i r zależą nie tylko od parametrów konstrukcyjnych noża, ale również uchwytu i organu, jak 
też od prędkości skrawania vs i posuwu vp. Wynika stąd, że dla organu o średnicy Ds, prędkości 
skrawania vs i posuwu vp, wysokości uchwytu Hu i kącie u, należy dobrać nóż styczno-obrotowy 
o wymaganej długości Ln i kącie ostrza 2u [4, 5, 6]. Wtedy pozostałe parametry konstrukcyjne noża 
muszą mieć takie wartości, by zapewnić najkorzystniejsze warunki przeniesienia oporów procesu 
urabiania. Przykładowe rozwiązania konstrukcyjne noży styczno-obrotowych, możliwych do 
zastosowania na organach urabiających kombajnów ścianowych oraz chodnikowych przedstawiono 
na rys. 4.

Wymienione uwarunkowania związane z procesem skrawania nożem styczno-obrotowym 
wymuszają odpowiedni dobór parametrów konstrukcyjnych noża, uchwytu i organu urabiającego, 
jednak na trwałość noża styczno-obrotowego wpływ mają również parametry materiałowe.
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Rys. 3. Parametry ustawienia uchwytu i noża styczno-obrotowego
Figure 3. Parameters of the tangential-rotary pick fixture setting

Rys. 4. Noże styczno-obrotowe a) kombajnów ścianowych, b) kombajnów chodnikowych
Figure 4. Tangential-rotary picks a) longwall shearers, b) roadheaders
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2.2. Stosowane materiały oraz obróbka cieplno-chemiczna

Na korpus i chwyt noży styczno-obrotowych stosuje się głównie stale o dużej udarności,
wytrzymałości i odporności na ścieranie. Są to zazwyczaj stale o podwyższonej zawartości 
manganu, molibdenu, chromu i niklu. Zależnie od przeznaczenia narzędzia, używa się do ich 
wykonania stali typu 12HN3A, 40H, 40HN, 36HNM czy 35HGS, które dodatkowo mogą być 
poddawane procesowi obróbki cieplnej i nawęglania celem poprawienia odporności warstwy 
wierzchniej na ścieranie.

Węgliki spiekane stosowane na ostrza noży styczno-obrotowych posiadają określony 
kształt, rozmiar, skład chemiczny oraz własności mechaniczne. Charakterystyczną i również 
bardzo istotną cechą węglików spiekanych jest gwałtowny spadek ich własności mechanicznych 
w przedziale temperatur 500°C ÷ 700°C [5, 6].

Kształt wkładki z węglików spiekanych dla noży styczno-obrotowych ma najczęściej formę 
bryły obrotowej (rys. 5) składającej się z części walcowej i stożkowej. Wymiary liniowe jak 
i kątowe wkładki dobierane są z uwagi na własności urabianej calizny i związane z tym opory 
urabiania oraz zużycie. 

Rys. 5. Przykładowe węgliki spiekane stosowane na ostrza noży styczno-obrotowych: a) stożkowe,
b) wielostożkowe, c) balistyczny

Figure 5. Examples of sintered carbides used in tangential-rotary pick construction: a) cone-
shaped, b) multi-cone-shaped, c) ballistic

Obecnie na ostrza noży styczno-obrotowych zaleca się stosować węgliki stożkowe.
Producenci noży styczno-obrotowych stosują oprócz węglików stożkowych również węgliki 
wielostożkowe i balistyczne.

3. JAK OCENIAĆ JAKOŚĆ WYKONANIA NOŻY STYCZNO-OBROTOWYCH?

Przedstawione w części teoretycznej zagadnienia związane z procesem frezowania nożami 
styczno-obrotowymi są podstawą do opracowania sposobu ich oceny. Jednak najpierw należy 
sprecyzować założenia dotyczące oceny jakości ich wykonania. Analizując powyższe, istotne 
z punktu widzenia prawidłowej pracy noży styczno-obrotowych, czynniki określono następujące 
istotne elementy:

 pomiar parametrów geometrycznych całego noża oraz samego węglika spiekanego,
 badania parametrów materiałowych korpusu noża oraz ostrza,
 pomiar twardości korpusu oraz ostrza,
 określenie szybkości zużycia noża w warunkach laboratoryjnych,
 możliwość porównywania jakości wykonania noży,
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 możliwość kontroli utrzymania jakości dostarczanych noży.
Mając powyższe na uwadze zaproponowano przeprowadzenie badań w trzech etapach [1]:

 pomiar parametrów geometrycznych noży styczno-obrotowych,
 badania parametrów materiałoznawczych noży styczno-obrotowych,
 badania szybkości zużycia noży styczno-obrotowych.

3.1. Pomiar parametrów geometrycznych

Badanie kompletnego noża styczno-obrotowego ma na celu wyznaczenie poprzez pomiar 
jego wybranych wymiarów liniowych i kątowych. Otrzymane wyniki badań należy porównać 
z dokumentacją producenta i ocenić zgodność wymiarów obiektu rzeczywistego z zakładanym [1].

Rys. 6. Mierzone parametry geometryczne noża dwu- i jedno- stopniowego [1]
Figure 6. Measured parameters of two and single-stage pick [1]

Najważniejszymi wymiarami liniowymi i kątowymi noża styczno-obrotowego są (rys. 6):
 długość części roboczej Ln,
 długość całkowita Lc,
 średnica lub średnice części chwytowej du,
 średnica kołnierza pierścienia oporowego dk,
 kąt ostrza (rozwarcia)wkładki 2βu,
 wysokość wkładki z węglika spiekanego hw,
 średnica wkładki z węglika spiekanego dw,

Pomiaru wymiarów liniowych dokonywano za pomocą wysokościomierza Insize 
(maksymalny błąd 40 m) oraz suwmiarki Insize (maksymalny błąd 30 m ), pomiar kąt 
dokonywano kątomierzem Mitutoyo Digimatic (maksymalny błąd 2’). Rys. 7 przedstawia noże 
na specjalnej podstawce pomiarowej wraz z wysokościomierzem, suwmiarką oraz kątomierzem.
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Rys. 7. Noże na stole traserskim wraz z przyrządami pomiarowymi
Figure 7. Picks located on marking-off table with measuring instruments

3.2. Badania parametrów materiałoznawczych

Określenie własności materiałów z jakich wykonany jest nóż styczno-obrotowy wymaga 
rozdzielenia korpusu wykonanego ze stali od ostrza wykonanego z węglika spiekanego.
W następstwie tego należy przeprowadzić badania dwóch różnych materiałów (rys. 8, rys. 9):

 materiału korpusu noża dla ustalenia składu chemicznego stali, twardości i obróbki cieplnej 
(badania metalograficzne),

 materiału wkładki z węglika spiekanego dla ustalenia zawartości kompozytu, gęstości 
i twardości.

Rys. 8. Nóż styczno-obrotowy z naniesionymi punktami pomiarowymi, a) pomiar węglika, 
b) pomiar powierzchni zgładu, c) pomiar powierzchni części chwytowej [1]

Figure 8. Tangential-rotary pick with marked measurement points, a) measurement of sintered 
carbide, b) measurement of the polished section surface, c) measurement of fixture surface [1]
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Analizę składu chemicznego materiału korpusu noża wykonano metodą iskrową za pomocą 
urządzenia Foundry Master. Natomiast pomiar twardości przeprowadza się zgodnie z polską normą 
na próbce pobranej w pobliżu wkładki [1].

Węgliki spiekane stosowane na ostrza noży styczno-obrotowych posiadają określony skład 
chemiczny oraz własności mechaniczne ważne z uwagi na proces urabiania. Należy jednak 
zaznaczyć, że wykonanie pomiaru wszystkich parametrów węglika, choć najkorzystniejsze,
pociąga za sobą znaczny wzrost kosztów badań, przy stosunkowo niewielkim znaczeniu dla oceny 
zastosowania wkładki do urabiania określonej skały. Dlatego też mając na względzie koszty badań 
oraz późniejszą ich aplikacje proponuje się dla danego węglika określanie analizy ilościowej, 
gęstości oraz twardości [1].

Rys. 9. Przyrządy do pomiarów metalograficznych, a) urządzenie Foundry Master, b) 
twardościomierze Vickersa i Rockwella [1]

Figure 9. Instruments used for metallographic measurements, a) Foundry Master device, b) Vickers 
and Rockwell hardness testers [1]

Analizę ilościową składu chemicznego węglika wykonano metodą rentgenospektralną, przy 
pomocy Mini Pal4 Analizatora EDXRF (Energy Dispersive X-ray Fluorescence). Pomiar gęstości 
właściwej węglika wyznaczono metodą ważenia hydrostatycznego. Twardość określano metodą 
Vicersa, na twardościomierzu HPO-250.

3.3. Badania szybkości zużycia

Pomiar szybkości zużycia noży styczno-obrotowych ma na celu określenie ich trwałości. 
Pomiar ten musi być realizowany zawsze w tych samych warunkach, tak by wyniki były 
wiarygodne, powtarzalne i porównywalne. Pozwoli to ocenić trwałość noża, ale również porównać 
w tym aspekcie różne noże.

Dla oceny trwałości noży przemysłowych do badań przyjęto szybkość ich zużycia 
definiowaną jako łączny ubytek masy noża czy noży do objętości uzyskanego urobku. Dodatkowo 
należy również określić sposób zużycia się badanych noży.

Przyjęta definicja parametru określającego trwałość noży oraz wymagania dotyczące 
badania szybkość ich zużycia skutkują koniecznością przyjęcia następującej metodyki badań [1]:
 urobienie próbki cementowo-piaskowej,
 urabianie poprzez frezowanie w warunkach laboratoryjnych,
 pomiar masy noża przed i po procesie urabiania,
 pomiar objętości urobku uzyskanego w czasie pracy badanych noży,
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Realizacja badań laboratoryjnych wymaga przeprowadzenia ich na specjalnym stanowisku 
spełniającym wymagania przyjętej metodyki badań. Dlatego też przedmiotowe badania 
realizowano na stanowisku do badania procesu urabiania frezującymi organami, będącym
w dyspozycji KMGPiT AGH.

Stanowisko to (rys. 10) składa się z dwóch podzespołów: napędu organu i układu posuwu 
bloku przeznaczonego do urabiania. Elementem roboczym jest specjalna tarcza z uchwytami noży 
styczno-obrotowych jedno- i dwustopionowych.

Rys. 10. Stanowisko do badania procesu frezowania, a) widok ogólny z namiotem 
przeciwpyłowym, b) specjalna tarcza z uchwytami

Figure 10. Cutting process testing stand, a) general view with de-dusting tent, b) special disc with 
fixtures

Obroty organu wymuszone jego napędem oraz ruch prostoliniowy próbki skalnej 
umożliwiają realizację procesu urabiania poprzez frezowanie w czasie pracy na określony zabiór. 
Hydrauliczny mechanizm posuwu pozawala na przemieszczanie stołu wraz z blokiem. Obroty silnika 
regulowane są za pomocą układu sterowania zabudowanego w szafie sterowniczej, natomiast do regulacji 
wartości prędkości posuwu w czasie urabiania i zawrębiania wykorzystywany jest zasilacz hydrauliczny.

Na stole mechanizmu posuwu może być posadowiona próbka z minerału naturalnego lub 
sztucznego. W przypadku badania szybkości zużycia noży styczno-obrotowych celowym jest 
urabianie skały sztucznej (próbki cementowo-piaskowej), która ma silne własności ścierne 
i jednorodne oraz izotropowe. Stanowisko wyposażone jest układ pomiarowy, stanowiący jego 
integralną część (momentomierz, przetworniki ciśnienia, przetworniki drogi, komputer 
pomiarowy). Pozwala to na pomiar obciążenia elementu urabiającego oraz prędkości i ciśnienia 
w układzie posuwu czyli określić opory lub energochłonność procesu urabiania.

Noże przed oraz po badaniach ważono za pomocą wagi AXIS (działka legalizacyjna 1g).  
Uzyskany ubytek masy oraz objętość urobionej próbki skalnej służą do wyliczenia parametru 
określającego szybkość zużycia noży.

4. JAK ZADBAĆ O UTRZYMANIE JAKOŚCI NOŻY STYCZNO-OBROTOWYCH?

Zaproponowana metodyka badań pozwala na wybranie najlepszych pod względem jakości 
noży, należy jednak przewidzieć konieczność kontroli dostaw w celu utrzymania założonej jakości. 
W tym celu przewidziano losowe badania kontrolne noży z każdej dostarczanej serii. Dodatkowo, 
w przypadku zgłoszenia przez użytkowników zastrzeżeń odnośnie jakości eksploatowanych noży, 
również przeprowadza się badania kontrolne. Kontrola ta polega na przeprowadzeniu badań 
parametrów geometrycznych oraz materiałowych noży dostarczonych do sprawdzenia. Wyniki 
tych badań w sposób ilościowy można bezpośrednio porównać z wynikami noży wzorcowych. 
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Jednak w celu sprawdzenia szybkości zużycia należy przeprowadzić badania porównawcze, 
polegające na przebadaniu noży kontrolowanych oraz ponownym przebadaniu noży wzorcowych
na tej samej próbce skalnej. Dopiero wtedy można określić czy szybkość zużycia uległa zmianie. 
Konieczność przeprowadzenia dwuetapowych badań szybkości zużycia spowodowana jest 
wymogiem zachowania porównywalności wyników. W przypadku odstępu czasowego między 
badaniami do przetargu oraz badaniami kontrolnymi sztuczna próbka cementowa może zostać
zastąpiona nową o innych parametrach.

5. PODSUMOWANIE

Prawidłowa praca noży styczno-obrotowych gwarantuje wysoką trwałość narzędzi oraz 
organów frezujących przy niskiej energochłonności procesu, małym zapyleniu oraz iskrzeniu. Aby 
jednak uzyskać taki rezultat należy poprawnie dobrać parametry kinematyczne i geometryczne 
organu wraz z całą maszyną urabiającą oraz parametry geometryczne i materiałowe noży wraz 
z uchwytami.  Aby osiągnąć założony cel trzeba zadbać o zgodność wymienionych parametrów 
z przyjętymi w fazie projektowania czyli uzyskać jak najwyższą jakość produktu. W niniejszym 
artykule przedstawiono metodykę badań opracowaną na potrzeby JSW S.A. Na podstawie analizy 
wyników tych badań, przy uwzględnieniu ceny, możliwe jest wybranie najkorzystniejszej oferty. 
Należy jednak zaznaczyć, że pomimo istotności przedmiotowych badań, w celu utrzymania jak 
największej trwałości elementów roboczych maszyn, należy w przyszłości badaniami objąć 
również organy frezujące oraz uchwyty nożowe.
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Laboratory testing-based quality assessment 
of tangential-rotary picks

Problems related with proper operation of the cutting process with use of tangential-rotary 
picks have been discussed in the present study. Theoretical basis of the cutting process and 
geometrical, kinematical, and material parameters of tangential-rotary picks have been also 
discussed. With respect to JSK S.A. bid requirements, a procedure of the tangential-rotary picks 
quality assessment based on examination of geometrical and material parameters of the tangential-
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rotary picks, including wearing rate of the cutting tools have been discussed in the second part of 
the study. Quality control system of picks delivered by the manufacturers after completion of 
bidding procedure was also presented. That allowed selection of the best product at high 
quality/price ratio, assuring high quality of the delivered picks.
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Odrzwia obudowy chodnikowej ze stali nowej generacji

R. Kuziak
Instytut Metalurgii Żelaza im. St. Staszica

M. Grodzicki
Huta Łabędy S.A.

J. Nawrot
Huta Łabędy S.A.

STRESZCZENIE

Artykuł przedstawia wyniki badań prowadzonych przez Hutę Łabędy S.A. we współpracy z 
Instytutem Metalurgii Żelaza i Głównym Instytutem Górnictwa, w ramach projektu celowego nr 
6ZR8 2008/C07012, którego celem jest opracowanie technologii wytwarzania odrzwi obudów 
górniczych o dużej nośności i podwyższonych właściwościach eksploatacyjnych, gwarantowanych 
zastosowaniem elementów konstrukcyjnych ze stali o wysokich właściwościach wytrzymałościo-
wych i bardzo dużej ciągliwości, podwyższonej odporności na obciążenia dynamiczne oraz 
odporności na agresywne działanie kopalnianego środowiska korozyjnego. W artykule przedsta-
wiono koncepcję składu chemicznego, technologię ciągłego odlewania i walcowania oraz wyniki 
badań właściwości mechanicznych oraz strukturalnych kształtowników wytworzonych ze stali 
nowej generacji. Wysokie właściwości mechaniczne stali uzyskuje się poprze kontrolowanie za-
wartości pierwiastków podstawowych, C, Mn, Si, ograniczenie ilości i wielkości wtrąceń nieme-
talicznych oraz poprzez zastosowanie mikrododatków pierwiastków stopowych, takich jak V,Nb 
i Ti, które w strukturze stali wydzielają się w postaci bardzo drobnych cząstek węglikoazotków 
typu MX (M=V,Nb,Ti; X=C,N), które korzystnie wpływają na zmiany zachodzące w strukturze 
stali w procesie obróbki cieplno-plastycznej, prowadząc do uzyskania drobnoziarnistej –
umocnionej wydzieleniowo – struktury ferrytyczno-perlitycznej kształtowników typu V. W celu 
podwyższenia odporności korozyjnej na oddziaływanie środowiska wód kopalnianych, do stali 
wprowadza się dodatki Cu, Cr i Ni.

SŁOWA KLUCZOWE: Obudowa chodnikowa, odrzwia, stale mikroskopowe o podwyższonej wy-
trzymałości, struktura, właściwości mechaniczne, odporność korozyjna

1. WSTĘP

Od momentu wprowadzenia wsadu odlewanego metodą ciągłego odlewania (COS) pod 
koniec lat 90-tych do produkcji kształtowników typu V, Huta Łabędy S.A. prowadzi syste-
matyczne badania mające na celu podwyższenie parametrów wytrzymałościowych kształtowników 
i akcesoriów górniczych, przy zachowaniu wysokiej ciągliwości i odporności na obciążenia 
udarowe. Ilustruje to tablica 1. Stal 25G2A jest stalą węglowo-manganową. W stali tej nie stosuje 
się dodatków wiążących azot. Z tego powodu charakteryzuje się ona najniższym poziomem 
udarności w porównaniu do pozostałych stali. W Stali 25G2A-Ti zastosowano mikrododatek 
tytanu w ilości < 0.03%. Zaletą takiego rozwiązania jest obniżenie zawartości azotu w postaci 
roztworu stałego w ferrycie poprzez związanie go w postaci azotka TiN podczas odlewania stali.
Dzięki temu uzyskano wzrost udarności stali, przy niezmienionym poziomie wytrzymałości. Stale 
typu HŁCORR (obecnie S480W) charakteryzują się podwyższoną wytrzymałością w porównaniu 
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do pozostałych stali. Spowodowane jest to wprowadzeniem do stali mikrododatku wanadu w ilości 
około 0.07%, który umacnia ferryt za pomocą węglikoazotka V(C,N).

Tablica 1. Typowe właściwości mechaniczne kształtowników typu V.
Table 1. Mechanical properties of V-type shapes.

Stal Re, MPa Rm, MPa A5,% KCU2A, J/cm2

25G2A 390-450 590-660 20-28 35-60

25G2A-Ti 390-425 590-615 20-26 80-140

HŁCORR 500-540 680-700 18-21 60-80

Oprócz wanadu, stale typu HŁCORR zawierają dodatek Cu, Cr i Ni ( 0.5%), które podwyższają 
ich odporność korozyjną na działanie agresywnego środowiska wód kopalnianych. 

Obecnie w ramach realizacji projektu celowego wdrażane są do produkcji odrzwia ze stali 
nowej generacji, o symbolu S550W, której podstawowymi właściwościami będzie bardzo wysoka 
wytrzymałość i ciągliwość oraz podwyższona odporność na obciążenia dynamiczne. Oprócz tych 
podstawowych cech, kształtowniki charakteryzować się będą właściwościami fizyko-chemicznymi 
oraz trybologicznymi, takimi jak odporność korozyjna, czy też odpowiedni współczynnik tarcia na 
styku powierzchni, które istotnie poprawią parametry eksploatacyjne obudów.

Nowy asortyment obudów górniczych przyczyni się do zwiększenia bezpieczeństwa pracy w 
kopalniach węgla kamiennego. Zagadnienie bezpieczeństwa ma obecnie szczególne znaczenie, 
ponieważ wydobycie węgla coraz częściej prowadzone jest na głębokościach poniżej 1000 m. Stąd 
też konieczność stosowania zabezpieczeń o coraz wyższych właściwościach wytrzymałościowych.
Nowy rodzaj kształtowników będzie spełniał w zakresie właściwości mechanicznych i 
technologicznych następujące wymagania:

Właściwości mechaniczne:
 Re min. 550 MPa;
 Rm min. 730 MPa;
 A5 min. 18%;
 KCU2A min. 50 J/cm2.

Właściwości technologiczne:
 duża podatności do zginania na zimno i na gorąco (możliwość zginania o kąt od 90 

do 130o).

Inne właściwości:
 podwyższona odporność na korozję w środowisku wód kopalnianych;
 podwyższona odporność na obciążenia udarowe;
 podwyższona odporność na boczne oddziaływanie górotworu.

Podwyższenie wytrzymałości kształtowników ze stali nowej generacji osiągnięte będzie poprzez 
wzrost zawartości węgla i manganu w stali oraz poprzez zwiększenie w niej górnej zawartości 
wanadu do 0.12%. Należy zwrócić uwagę, że mechanizmy powodujące wzrost wytrzymałości, 
powodują równocześnie obniżenie ciągliwości i odporności na obciążenia udarowe stali.
Zachowanie wysokiej ciągliwości i odporności na obciążenia udarowe wymaga stosowania 
specjalnych zabiegów zarówno w obszarze projektowania składu chemicznego, jak również 
metalurgii i obróbki cieplno-mechanicznej, do których zalicza się:

– 315 –

Techniki i technologie w podziemnej eksploatacji złóż



 obróbkę pozapiecową;

 ograniczenie udziału w stali szkodliwych zanieczyszczeń i wtrąceń niemetalicznych;

 zastosowanie technologii azotka tytanu (TiN);

 ograniczenie segregacji pierwiastków (mieszanie elektromagnetyczne);

 kontrola parametrów ciągłego odlewania i walcowania kształtowników.

W kolejnym rozdziale przedstawiono wyniki badań kształtowników wytworzonych ze stali nowej 
generacji.

2. KSZTAŁTOWNIKI ZE STALI NOWEJ GENERACJI

W rozdziale przedstawiono wyniki badań właściwości kształtownika V32, który z partii 
kształtowników odwalcowanych w Hucie Łabędy S.A. z przemysłowego wytopu 171395 odlanego 
technologią COS. Skład chemiczny wytopu podano w tablicy 2.

Tablica 2. Skład chemiczny stali doświadczalnej z wytopu nr 171395, % masowe.
Table 2. Chemical composition of experimental steel, heat 171395, mass.%.

C Mn Si P S Cr Ni Cu Mo Al Ca Sn

0,25 1,35 0,43 0,017 0,012 0,28 0,08 0,25 0,02 0,001 0,001 0,022

Ti V As Pb Nb W N

0,004 0,073 0,008 0,003 0,002 0,01 0,009

Obrazy makrostruktury i odbitki Baumanna wykonane na próbach pobranych z wlewka 
kwadrat 160 mm x 160 mm oraz kształtownika V32 przedstawiono na rysunku 1 i 2. Zarówno 
geometria wlewka, jak i jego makrostruktura jest prawidłowa. Zewnętrzny naskórek tworzy 20 mm 
warstwa kryształów zamrożonych. Poniżej tej warstwy występuje strefa kryształów kolumnowych, 
zaś w środku wlewka występują kryształy równoosiowe. Obraz makrostruktury wlewka nie 
ujawnił obecności wad, które miałyby negatywny wpływ na parametry jakościowe 
kształtowników. Na uwagę zasługuje rozkład gęstości wtrąceń niemetalicznych na przekroju 
poprzecznym wlewka, które koncentrują się w strefie kryształów równoosiowych, gdzie 
rozmieszczone są jednorodnie w przekroju wlewka.

Wygrzewanie wsadu przed walcowaniem na kształtowniki V32 prowadzono zgodnie z 
instrukcją technologiczną Huty Łabędy S.A. nr IT-2/D-650/97. Temperatura wygrzewania mieściła 
się w przedziale 1180-1200C. Proces walcowania kształtowników prowadzono tak, aby 
temperatura pasma po ostatnim przepuście była w przedziale 950-980C. Właściwości 
mechaniczne prób pobranych z kształtownika podano w tablicy 3. Badania makrostruktury 
kształtowników (rys.2) nie wykazały w nich obecności wad wewnętrznych i 
przypowierzchniowych. Wtrącenia niemetaliczne, które skoncentrowały się w środku wlewka, 
występują w środniku i w ramionach badanego kształtownika.

Tablica 3. Właściwości mechaniczne kształtownika V32.
Table 3. Mechanical properties of V32 shape.

lp. Re, MPa Rm, MPa Re/Rm A5, % Z, % KCU2A, 
1 585 761 0.77 28.0 67 97
2 581 764 0.76 25.4 66 69
3 584 757 0.77 25.6 68 67

Średnia 583 761 0.77 26.3 67 78
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Należy podkreślić, że mimo bardzo wysokiej wytrzymałości, kształtownik charakteryzuje się 
wysoką ciągliwością oraz odpornością na proces starzenia po zgniocie.

(a) (b)

Rys.1. Obraz makrostruktury – (a) i odbitka Baumanna – (b) wlewka z wytopu nr 17395.
Fig.1. Macrostructure – (a) and Baumann’s print – (b) of ingot from heat 17395. 

(a) (b)

Rys.2. Obraz makrostruktury – (a) i odbitka Baumanna – (b) kształtownika V32 po walcowaniu wlewka z 
wytopu nr 17395.
Fig.1. Macrostructure – (a) and Baumann’s print – (b) of ingot from heat 17395. 
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Strukturę kształtownika tworzą dwa składniki, ferryt i perlit. Udział objętościowy każdego z 
wymienionych składników wynosi około 50% (rys.3).

Rys.3. Mikrostruktura na przekroju poprzecznym próbki wytrzymałościowej pobranej z kołnierza 
kształtownika po statycznej próbie rozciągania (tablica 3). 
Fig.3. Microstructure in the cross section of the specimen taken from the shape’s flange after tensile test (table 
3).

Mikrostrukturę perlitu badano metodą wysokorozdzielczej skaningowej mikroskopii elektronowej 
(FEM_SEM) oraz prześwietleniowej mikroskopii elektronowej (HRTEM). Przykład kolonii perlitu 
obserwowanej za pomocą mikroskopu skaningowego przedstawiono na rysunku 4. Obrazy 
przedstawione na tym rysunku pokazują, że oprócz perlitu płytkowego, w strukturze stali 
występuje również perlit zdegenerowany. Ponadto w koloniach perlitu występują globularne 
cząstki cementytu. Przykład ferrytu płytkowego i cząstek cementytu przedstawiono na zdjęciach na 
rysunku 5 wykonanych w transmisyjnym mikroskopie elektronowym. Wynik pomiaru odległości 
międzypłytkowej w badanej próbce oraz innych parametrów mikrostruktury ferrytyczno-
perlitycznej podano w tablicy 4. 

Rys.4. Mikrostruktura perlitu w próbce wytrzymałościowej nr 1; FEG_SEM.
Fig.4. Pearlite microstructure in the tensile sample No.1; FEG_SEM.
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Rys.5. Mikrostruktura perlitu w próbce wytrzymałościowej nr 1; HRTEM.
Fig.5. Pearlite microstructure in the tensile sample No1.; HRTEM.

Tablica 4. Parametry mikrostruktury ferrytyczno-perlitycznej próbki wytrzymałościowej nr 1.
Table 4. Ferrite-pearlite microstructure marameters of the tensile sample No. 1.

ferryt perlit Pasmowość perlitu

śr. zast. udział obj. śr. zast. udział obj. Al eroz 0º Al eroz 45º

6.52 µm 0.50 17.39 µm 0.50 0.94 1.08

Bardzo ważnym składnikiem struktury stali są wtrącenia niemetaliczne, ponieważ obniżają one 
ciągliwość i udarność kształtowników. W próbkach pobranych z kształtownika V32 stwierdzono 
głównie występowanie wydłużonych siarczków MnS (rys.6).

Rys.6. Wtrącenia siarczków MnS w próbce udarnościowej z kształtownika V32.
Fig.6. Non-metallic inclusions of MnS in the impact toughness sample from V32 shape.

Statystykę rozkładu długości wtrąceń niemetalicznych przedstawiono na rysunku 7. Z rysunku tego 
wynika, że w próbce występują głównie wtrącenia niemetaliczne o długości nieprzekraczającej 8 
µm.
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Rys.8. Rozkład długości wtrąceń niemetalicznych w próbce z kształtownika V32.
Fig.8. Distribution of length of non-metallic inclusions in V32 shape.

Większość wtrąceń niemetalicznych charakteryzuje się długością w przedziale 2-6 µm. Zatem ich 
maksymalne wymiary są porównywalne z wielkością ziarna ferrytu (tablica 4). 

3. WPŁYW OPERACJI PROSTOWANIA I GIĘCIA NA WŁAŚCIWOŚCI
MECHANICZNE KSZTAŁTOWNIKÓW

W ramach projektu zbadano wpływ procesu prostowania i gięcia na zmianę właściwości 
mechanicznych kształtowników z nowoopracowanych gatunków stali. Badania przeprowadzono na 
odcinkach pobranych z kształtownika V36 poddanych następującym schematom odkształcenia:

Schemat I

I-1. Kształtownik V36 po walcowaniu na gorąco, (próba L-1000, 3 szt.).

I-2. Kształtownik V36 gięty bez prostowania, (próba L-1000, 3 szt.).

I-3. Kształtownik po wariancie I-2 + ponowne prostowanie i gięcie, (próba L-1000, 3 szt.).

I-4. Kształtownik po wariancie I-3 + ponowne prostowanie i gięcie, (próba L-1000, 3 szt.).

Schemat II

II-5. Kształtownik V36 po prostowaniu, (próba L-1000, 3 szt.). 

II-6. Kształtownik V36 gięty po prostowaniu, (próba L-1000, 3 szt.).

II-7. Kształtownik po wariancie II-6 + ponownie prostowany i gięty, (próba L-1000, 3 szt.).

II-8. Kształtownik po wariancie II-7 + ponownie prostowany i gięty, (próba L-1000, 3 szt.).
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W tablicy 5 Przedstawiono wyniki pomiaru właściwości mechanicznych prób pobranych z kształ-
towników.

Tablica 5. Właściwości mechaniczne prób pobranych z kształtownika V36 po różnych wariantach operacji 
prostowania i gięcia.
Table 6. Mechanical properties of the samples after subsequent variants of bending and straightening.

Ozn. Schemat Wariant Rp0.2,
MPA

Rm, MPa A5,% Z KCU2A, 
J/cm2

1/A

I

I-1 543 760 25.0 63 65

2/A I-2 735 804 17.5 63 47

3/A I-3 780 821 17.9 63 54

4/A I-4 734 807 17.5 63 52

5/A

II

I-5 575 766 24.6 65 68

6/A I-6 684 795 19.6 64 61

7/A I-7 727 791 19.6 62 50

8/A I-8 789 824 17.6 62 47

Na podstawie wyników podanych w tablicy 5 można wnosić, że kolejne operacje prostowanie-
gięcie powodują systematyczny wzrost umocnienia kształtowników, co wyraża się wzrostem 
granicy plastyczności i wytrzymałości na rozciąganie. Wydłużenie maleje systematycznie po 
kolejnych operacjach, ale nie spada poniżej wartości 17%. Z kolei przewężenie tylko nieznacznie 
zmienia się w trakcie kolejnych cykli prostowanie-gięcie. Obserwuje się również spadek udarności, 
jednak jej wartość nadal przewyższa istotnie wartość 30 J/cm2.

4. WNIOSKI

1. Wlewek odlany technologią ciągłego odlewania charakteryzował się prawidłową geometrią 
oraz makrostrukturą, bez obecności wad, które wpływałyby negatywnie na parametry 
jakościowe kształtowników. Na podkreślenie zasługuje jednorodny rozkład wtrąceń 
niemetalicznych w obszarze środkowym wlewka.

2. Kształtownik V32, który walcowano w Hucie Łabędy S.A. z wlewka odlanego z wytopu 
171395 charakteryzował się następującym zespołem właściwości mechanicznych: Re=583 
MPa, Rm=761 MPa A5 = 26.3%, Z=67% i KCU2A = 78 J/cm2.

3. Struktura próbki pobranej z kołnierza kształtownika charakteryzowała się równomiernym 
rozmieszczeniem ferrytu i perlitu; udział każdego z tych składników wynosił około 50%; 
średnia wielkość ziarna ferrytu wynosiła około 6.5 µm.

4. Uzyskanie bardzo dobrej udarności kształtownika V32 przy wysokiej wytrzymałości jest 
spowodowane korzystnym rozkładem i ograniczoną wielkością wtrąceń niemetalicznych w 
jego strukturze. Średnia długość około 80% wtrąceń niemetalicznych, których głównym 
składnikiem był siarczek MnS, nie przekraczała 8 µm.

5. Zastosowanie operacji prostowanie-gięcie w przeprowadzonych próbach przemysłowych 
doprowadziło do wyraźnego umocnienia kształtowników manifestującego się wzrostem 
granicy plastyczności i wytrzymałości na rozciąganie. Umocnienie kształtowników spowo-
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dowało obniżenie ciągliwości i udarności, jednak wydłużenie i udarność kształtowników 
spełniają warunki normy PN-H-84042.

[1] Kuziak R. 1998: „Optymalizacja parametrów technologii walcowania i składów chemicznych 
stali na kształtowniki górnicze”, sprawozdanie IMŻ nr PC-00040/9/BM.

[2] Kuziak R., Molenda R., Zalecki W., Mazur A. 2002: „Opracowanie wytycznych do 
technologii odlewania stali charakteryzującej się podwyższoną wytrzymałością i odpornością 
korozyjną na urządzeniu COS i walcowania na kształtowniki typu V. Sporządzenie 
wytycznych do technologii odlewania i walcowania stali”, sprawozdanie IMŻ PC-00077/BT.

[3] Kuziak R., Molenda R., Zalecki W. 2002: „Opracowanie składu chemicznego stali na 
kształtowniki typu V, badania plastyczności z uwzględnieniem odlewania w procesie COS, 
walcowania na profil kształtowy oraz gięcia na zimno, a także odporności na korozję”,
sprawozdanie IMŻ PC-00077/BT.

Uwaga końcowa: badania realizowane są w ramach projektu celowego 6ZR8 2008/C07012

ABSTRACT

Ever since the introduction of the continuous casting technology in late 90-ties, Huta Łabędy S.A. 
has conducted the systematic research works aimed at developing the production technology of … 
out of high strength and, at the same time, ductile steels. Another feature of the new grade steels is 
their corrosion resistance against salty mine waters. The paper presents the investigation of the .. 
out of new generation steel characterized by ultimate tensile strength of 750 MPA combined with 
high ductility and impact toughness after deformation and artificial ageing, as well as corrosion 
resistance.
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Zastosowanie zapalników elektronicznych i-kon w górnictwie
podziemnym na przykładzie KGHM Polska Miedź S.A.
Oddział ZG/„Rudna”

Mirosław Laskowski, Krzysztof Porębski, Zbigniew Maćkowiak
KGHM Polska Miedź S.A. Oddział Zakłady Górnicze „Rudna”

Krzysztof Pietkiewicz
Orica Poland Sp. z o.o., Wrocław

STRESZCZENIE: W referacie przedstawiono przebieg pierwszego w polskim górnictwie podziem-
nym wykonywania robót strzałowych z zastosowaniem zapalników elektronicznych. Celem robót 
była wstępna ocena możliwości wykorzystania tych zapalników do aktywnych metod zwalczania 
zagrożenia tąpaniami.

SŁOWA KLUCZOWE: Technika strzałowa, zapalniki elektroniczne

1. WSTĘP

W kopalniach miedzi, wchodzących w skład KGHM Polska Miedź S.A. w Lubinie, od wielu lat 
utrzymuje się na niezmienionym poziomie zagrożenie mające swoje źródło w nagłych, niekontro-
lowanych odprężeniach górotworu, skutkujących nieraz tąpnięciami o dużej i bardzo dużej energii. 
Od skutecznej profilaktyki tąpaniowej zależy zatem bezpieczeństwo załóg górniczych pracujących 
na dole. Skuteczność aktywnych metod zwalczania tego zagrożenia, wypracowanych przez służby 
tąpaniowe i strzałowe na przestrzeni wielu lat eksploatacji we wszystkich kopalniach miedzi, oce-
niana jest na około 30%. Oznacza to, że 1/3 wstrząsów i tąpnięć jakie występują w kopalniach 
sprowokowana jest, a zatem i kontrolowana co do czasu i lokalizacji, przez specjalnie projektowa-
ne roboty strzałowe. Roboty te wykonywane są jako osobne strzelania odprężające, lub jako odpo-
wiednio skonfigurowane, strzałowe roboty technologiczne urabiające.

2. ZAŁOŻENIA TEORETYCZNE
Dla zwiększenia skuteczności profilaktyki tąpaniowej, służby górnicze kopalń ciągle poszukują no-
wych rozwiązań technicznych, projektowych i naukowych, inicjując różnorakie przedsięwzięcia
we współpracy z ośrodkami badawczymi, akademickimi, organami państwowego nadzoru górni-
czego i producentami środków strzałowych i sprzętu strzałowego.

Jednym z takich rozwiązań rozpatrywanych ostatnio w kopalniach, jest możliwość wyko-
rzystywania strzelań technologicznych, jakie wykonywane są na bardzo dużą skalę (np. w O/ZG 
„Rudna” zużywa się dobowo 11.000 kg materiałów wybuchowych), i takiego ich zróżnicowania 
w czasie, aby kolejno następujące po sobie detonacje w otworach strzałowych, powodowały wzmac-
nianie amplitudy drgań calizny skalnej wywołanych przez wcześniej odpalane ładunki. W założe-
niach teoretycznych można by uzyskać tak dużą amplitudę drgań masywu skalnego, że spowodują 
one rozładowanie gromadzącej się w górotworze energii sprężystej.

Szk
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Kluczem do sukcesu dla powyższych założeń jest ustalenie czasu opóźnień, jakie należy 
przypisać kolejno detonującym ładunkom materiału wybuchowego. Z doświadczeń uzyskiwanych 
podczas wykonywania robót strzałowych w górnictwie odkrywkowym można przyjąć, że opóźnie-
nia te nie powinny być większe od 8 milisekund, ale równie w decydujący sposób zależą od para-
metrów skał, ich struktury oraz ilości i wielkości zaburzeń tektonicznych, jakie fala sejsmiczna 
wywołana robotami strzałowymi napotka na swojej drodze. Tak małe opóźnienia, jakie przewiduje 
się stosować w wyżej przedstawionej skrótowo metodzie, możliwe są do uzyskania tylko i wyłącz-
nie przy zastosowaniu zapalników elektronicznych do inicjowania ładunku MW w otworach strza-
łowych.

W dniu 8. listopada 2011 roku w polu XI/1 oddziału G-5 kopalni „Rudna” wykonano po raz 
pierwszy w polskim górnictwie podziemnym roboty strzałowe z zastosowaniem zapalników elek-
tronicznych i-kon produkcji firmy Orica.

3. OPIS SYSTEMU I-KON [1]

System i-kon opiera się na trzech podstawowych elementach, którymi są: zapalnik i-kon, urządze-
nie logujące Logger i zapalarka Blaster. Sercem systemu jest w pełni programowalny zapalnik, 
któremu można nadawać opóźnienia w zakresie od 0 do 15 000 ms, w interwale 1 ms. Cechą cha-
rakterystyczną zapalnika elektronicznego jest nieosiągalna w zapalnikach pirotechnicznych do-
kładność, która w zakresie opóźnień od 0 do 500 ms zawiera się w przedziale ± 0,05 ms, natomiast 
w przedziale powyżej 500 ms dokładność ta określana jest przez producenta na poziomie ± 0,01%. 
Zapalnik elektroniczny typu i-kon ma unikalny kod identyfikacyjny, który jest rozpoznawany 
przez urządzenie logujące Logger. Urządzenie to umożliwia edycję (logowanie) zapalnika, prze-
chowywanie w pamięci przypisanego danemu zapalnikowi opóźnienia oraz – w miarę potrzeb –
swobodną jego reedycję. Logger sam w sobie nie ma wbudowanej funkcji uzbrajania zapalnika czy 
jego odpalania. Jest jedynie pośrednikiem w tej operacji, za którą odpowiada zapalarka typu Bla-
ster. Samo odpalenie zapalnika elektronicznego typu i-kon jest możliwe tylko i wyłącznie dzięki 
dostarczeniu do zapalnika odpowiednio wygenerowanego sygnału cyfrowego (tzw. kodu aktywa-
cyjnego) i prądu odpalającego.

Oba urządzenia, zarówno Logger, jak i Blaster, posiadają funkcję stałego monitorowania 
obwodu, w celu zapewnienia bezpiecznych i efektywnych warunków odpalania. Najprostsza wer-
sja zapalarki umożliwia odpalenie do 400 zapalników, podłączonych do dwóch Loggerów, gdzie 
każdym z Loggerów można zalogować do 200 zapalników.

Po odpaleniu serii istnieje możliwość pełnego udokumentowania odstrzału, gdyż każde 
z urządzeń peryferyjnych ma funkcję wydruku istotnych z punktu widzenia użytkownika danych, 
związanych np. z zastosowanymi opóźnieniami milisekundowymi (Logger) czy potwierdzeniem 
odpalenia poszczególnych zapalników (Blaster).

4. PRZEBIEG ROBÓT STRZAŁOWYCH
Celem robót strzałowych wykonywanych z zastosowaniem elektronicznego systemu inicjowania 
materiałów wybuchowych, było sprawdzenie jego przydatności i możliwości zastosowania w wa-
runkach kopalń podziemnych KGHM Polska Miedź S.A. Sprawdzone zostały takie elementy jak 
niezawodność, czas wykonywania obwodu, możliwość wykorzystania istniejących stałych linii 
strzałowych, czas i sposób programowania, efektywność i przydatność dla aktywnego zwalczania 
zagrożenia tąpaniami.

Roboty strzałowe wykonane zostały według Dokumentacji strzałowej robót wykonywanych 
z zastosowaniem elektronicznych zapalników i-kon, sporządzonej w Dziale Techniki Strzałowej ko-
palni.

Najistotniejsze elementy robót przedstawiono na załączonych fotografiach.
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Zdjęcie nr 1 – Tworzenie obwodu przodkowego
Photo No.1 – Making the face circuit

Zdjęcie nr 2 – Obwód przodkowy z zapalników elektronicznych
Photo No.2 – Electronic detonators’ face circuit

Zdjęcie nr 3 – Urządzenia systemu i-kon
Photo No.3 – The i-kon system equipment
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Zdjęcie nr 4 – Przodek po strzale
Photo No.4 – The face after blasting

4.1. Roboty strzałowe w oddz. G-5 zostały wykonane w niżej opisany sposób:

1.w przodkach T-233d i pasie 10/T-233d odwierconych zostało po 40 otworów strzało-
wych w każdym przodku wg metryki 4/G-5/11 z dnia 25.03.2011 r., oraz przybierka 
spągu i ociosu w pasie 10/T-233d ÷ T-233b; przyjęto 50 ms jako czas opóźnienia mię-
dzy detonacją kolejnych otworów strzałowych, rys. 1,

Rys. 1.
Pict.1 - The blasting metrics

2. przodki zostały załadowane MW emulsyjnym luzem RPT-2 w ilości 110 kg każdy. Do 
pobudzenia MW użyte zostały detonatory w postaci naboju dynamitu o gramaturze 
100g i średnicy 25 mm, uzbrojone zapalnikami elektronicznymi i-kon. Załadunek wy-
konali instruktorzy strzałowi oddz. S-1,

3. przodkowe obwody strzałowe zostały wykonane przez instruktora strzałowego oddziału
S-1 pod nadzorem przedstawicieli firmy Orica,

4. obwody przodkowe zostały wpięte do głównej linii strzałowej,
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5. na stanowisku odpalania do linii strzałowej podpięte zostało urządzenie logujące Logger 
oraz zapalarka i-kon Blaster 400. O godz. 1734 dokonano odpalenia przodka,

6. całość robót strzałowych wykonywana była przez 2. instruktorów strzałowych oddziału
S-1. Elementy: wykonanie obwodu przodkowego, programowanie opóźnień zapalników 
i odpalenia wykonywane były ściśle wg wytycznych przedstawicieli Orici Poland,

7. po odpaleniu przodków i upływie obowiązującego czasu wyczekiwania, tj. 1,0 godz. do-
konana została kontrola odstrzału,

8. ponadto w dniu 28.11.2011 na zmianie IV wykonano strzelanie technologią tradycyjną,
z zastosowaniem zapalników nieelektrycznych o stopniach opóźnienia 100 ms w otwo-
rach włomowych i 500 ms w otworach pozostałych. Sejsmogram tego strzelania miał 
posłużyć do porównania rozchodzenia się drgań zależnie od stosowanego systemu ini-
cjacji.

4.2. Roboty strzałowe w oddz. G-23 zostały wykonane w niżej opisany sposób:

1. w polu G-4/8 odwierconych zostało 22 przodki,
2. otwory w przodkach odwiercone zostały i załadowane MW emulsyjnym luzem RPT-2

w całości zgodnie z metryką 1/G-23/2011. MW w otworach inicjowany był zapalnika-
mi nieelektrycznymi zwłocznymi z zastosowaniem opóźnień co 500 ms,

3. obwody przodkowe w wyznaczonych przodkach inicjowane były zapalnikami elektro-
nicznymi i-kon z zastosowaniem opóźnienia co 3 milisekundy. W końcowej fazie zaini-
cjowanych zostało 5 przodków jednocześnie w środkowej części frontu - schemat 
ideowy strzelania przedstawia rysunek 2,

Rys. 2.
Pict.2 – The sequence and intervals in initiating detonation

4. całość robót strzałowych wykonywana była przez górników i instruktorów strzałowych 
oddz. G-23 i S-1. Czynności: łączenia obwodów przodkowych z linią centralną, pro-
gramowanie opóźnień i odpalenie odbyło się pod nadzorem i wg wytycznych pracow-
ników Orici Poland,
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5. po odpaleniu i upływie czasu wyczekiwania 1,0 godz. przeprowadzona została kontrola 
przodków.

Odpalenia wg sytemu i-kon były rejestrowane przez Kopalnianą Stację Geofizyki Górniczej 
O/ZG Rudna celem późniejszego szczegółowego przeanalizowania możliwości zastosowania sy-
temu w aktywnej profilaktyce tąpaniowej.

4.3. Istotne spostrzeżenia z przebiegu robót strzałowych:
1. Zapalniki elektroniczne i-kon swoim wyglądem zewnętrznym i budową nie różnią się od 

zapalników elektrycznych stosowanych powszechnie w górnictwie, a w O/ZG „Rudna” 
do ~ 2000 roku.

2. Sposób ładowania otworów strzałowych materiałem wybuchowym jest identyczny, jak 
przy stosowaniu innych rodzajów zapalników.

3. Przy ustalaniu opóźnień pomiędzy kolejnymi otworami strzałowymi przyjęto propozy-
cję przedstawiciela Orici Germany, tj. 50 ms, czyli 2 razy mniejsze dla otworów wło-
mowych i 10 razy mniejsze dla otworów urabiających od stosowanych dotychczas.

4. Sposób wykonywania obwodu przodkowego jest łatwy i prosty do opanowania; w swej 
istocie jest zbliżony do łączenia zapalników elektrycznych z zastosowaniem anteny 
z drutu miedzianego, tj. sposobu stosowanego w KGHM do 1993 roku.

5. Istotnym elementem wykonania obwodu przodkowego jest konieczność „logowania” każ-
dego zapalnika do systemu i-kon, tj. do urządzenia, które górnik strzałowy musi mieć 
przy sobie, zawieszone na pasku na szyi. Jednoznacznie poręczniejsze jest wykonywa-
nie tej czynności przez 2. pracowników.

6. Czas wykonywania obwodu przodkowego jest znacznie dłuższy w stosunku do stoso-
wanych w O/ZG „Rudna” systemów nieelektrycznych, oraz wymaga od górnika strza-
łowego sporej wiedzy i biegłości w posługiwaniu się urządzeniami informatycznymi 
typu komputer, laptop itd. 

Dodatkowym elementem wydłużającym czas wykonywania obwodu przodkowego
jest normalna w ruchu zakładu, potrzeba zmiany zaprogramowanych wcześniej sekwen-
cji opóźnień poszczególnych zapalników.

7. Efektywność robót w przodkach T-233d i pasie 10/T-233d mierzona zabiorem, ilością 
i rozdrobnieniem urobku itp. nie odbiegała od uzyskiwanych przy zastosowaniu zapal-
ników nieelektrycznych o stopniu opóźnień 100 i 500 ms. W przodkach pola G-4/8 
stwierdzono odpalenie wszystkich obwodów przodkowych.

8. Jednoznacznie korzystna dla techniki strzałowej i skuteczności odpalania jest stała kon-
trola ilości zapalników tworzących obwód strzałowy; eliminuje to przypadki wystąpie-
nia otworów zawiedzionych wskutek przerw obwodu przez opadające odłamki skalne, 
przypadkowe niewpięcie zapalnika do obwodu, itd.

9. Zalety systemu wymienione w punkcie 8, wskazują na możliwość jego stosowania dla 
zapewnienia pewności odpalenia podczas grupowych strzelań wieloprzodkowych w ilo-
ściach 10 i więcej przodków; np. w polu eksploatacyjnym G-11/8 odpala się jednorako-
wo do 30. przodków. Zastosowanie zapalników elektronicznych do inicjowania obwo-
dów przodkowych umożliwi ich pełną kontrolę od momentu wpięcia do linii strzałowej 
do odpalenia

5. PODSUMOWANIE
1. System elektronicznej inicjacji w warunkach O/ZG „Rudna” może znaleźć zasto-

sowanie przy wieloprzodkowych strzelaniach grupowych, gdzie częstotliwość 
strzelań i długi czas wyczekiwania po odpaleniu stawiają przed techniką strzało-
wą wymóg zapewnienia 100% skuteczności odpalenia. Możliwość „zgłaszania 
się” każdego zapalnika, w opisanym przypadku – przodka, tuż przed odpaleniem 
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pozwala podjąć decyzję o pewnym odpaleniu, lub jego wstrzymaniu do czasu 
usunięcia nieprawidłowości.

2. Możliwość różnicowania w czasie rozpoczęcia odpalenia otworów w przodkach 
może być elementem wspomagającym profilaktykę tąpaniową.

Rys. 3. Sejsmograf strzelania z dnia 8.11.2011 r.
Pict.3 – The seismogram of the blasting from the 8th of November 2011

3. Wyniki zarejestrowanych drgań górotworu wywołanych robotami strzałowymi 
przeprowadzonymi w dniach 08 i 09.11.2011r. oraz 29.11.2011r.:

a) amplituda drgań górotworu wywołanych strzelaniem jest wysoka w bli-
skiej odległości od miejsc wykonywania strzelań i szybko maleje wraz 
z odległością, rys. 3,

b) czas trwania silnej fazy drgań od strzałów wynosi kilka sekund i jest zwią-
zany z zastosowanym schematem odpalania przodków,

c) zastosowane schematy strzelań w obu dniach testów różnią się od siebie, 
przy czym oba strzelania nie trwały dłużej niż 5 sekund,

d) w przypadku strzelania z dnia 08.11.2011r. wydzielono obraz I grupy za-
palników związanych z początkową fazą strzelania – tzw. otwory włomo-
we, a następnie widoczne są strzały zasadnicze o wyższej amplitudzie,

e) strzelanie wykonane schematem standardowym w dniu 29.11.2011r. od-
biega w zakresie rejestrowanej amplitudy zarejestrowanej fali sejsmicznej 
wywołanej strzelaniem, szczególnie na stacjach sejsmicznych oddalonych 
od miejsca strzelań.

WNIOSKI

1. System elektronicznej inicjacji może mieć zastosowanie w kopalniach w 2. ob-
szarach:

a) do poszukiwania takiego zróżnicowania opóźnień detonacji MW w otwo-
rach i przodkach, które spowodują skuteczne zwiększenie amplitudy drgań 
wywołanych robotami strzałowymi,

b) do kontrolowania obwodów strzałowych wieloprzodkowych w celu pew-
nego stuprocentowego odpalenia wszystkich przodków w obwodzie.
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The Process of Performing the First Blasting Works in Polish
Underground Mining with the Use of Electronic Detonators
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ing with the use of electronic detonators. The aim of these works was the preliminary assessment 
of possibilities to use these detonators in active methods of counteracting the hazards of bursts.
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• sposobu likwidacji lub ograniczenia zagrożeń naturalnych,
• obłożenia zapewniającego prawidłową eksploatację i obsługę urządzeń, gwarantującego
wykonanie planowanych zadań produkcyjnych,

• obłożenia na okres przezbrajania urządzeń do nowych wyrobisk eksploatacyjnych.

Ze względu na przeznaczenie i pełnione funkcje wyrobiska dzieli się na [15]:
 Wyrobiska poszukiwawczo-rozpoznawcze - prowadzone w celu znalezienia złoża kopaliny
użytecznej, rozpoznania zasięgu i zalegania.

 Wyrobiska udostępniające - wykonane w celu otwarcia dostępu do złoża oraz przygotowania 
warunków i środków dla podjęcia eksploatacji kopaliny, takie jak: szyby, przecznice, przekopy.
Wyrobiska udostępniające dzielą się na: kapitalne, główne i polowe. Podziemnymi wyrobiska-
mi udostępniającymi są np. przecznica lub przekop. Wyrobiska udostępniające kapitalne są to 
wyrobiska, mające kontakt z powierzchnią, np. szyb, sztolnia, upadowa z powierzchni ziemi, 
oraz na poziomach: podszybie, przecznica. Wyrobiska udostępniające główne to przecznice 
kierunkowe. Wyrobiska udostępniające polowe to przecznice polowe, przekopy polowe, szybi-
ki polowe i inne wyrobiska wykonane w skałach płonnych w obrębie pola eksploatacyjnego.

 Wyrobiska przygotowawcze - których celem jest podział złoża, stworzenie najkrótszych dróg 
transportowych, najkrótszej drogi obiegu powietrza. Zaliczamy do nich: 

- Chodniki - wyrobiska korytarzowe prowadzone poziomo lub prawie poziomo (do 5° nachy-
lenia). Mogą pełnić różnego rodzaju funkcje: badawcze (do przeprowadzenia prac pod ką-
tem rozpoznania), transportowe, odstawcze, w których znajduje się przenośnik transportują-
cy urobek, wentylacyjne - do doprowadzenia świeżego i odprowadzenia zużytego powietrza, 
wodne - dla odprowadzania wody, jako wyrobiska przyścianowe, rozcinki, - chodniki będą-
ce początkiem wyrobiska ścianowego, służące do zamontowania wyposażenia ściany oraz 
ustawienia obudowy zmechanizowanej.

- Pochylnie, upadowe – wyrobiska korytarzowe nachylone do 45°, łączące dwa wykonane na 
różnych poziomach chodniki.

 Wyrobiska eksploatacyjne - nazywane różnie w zależności od systemu eksploatacji, z których 
bezpośrednio wydobywa się złoże. W górnictwie węglowym najczęściej stosuje się eksploata-
cję ścianową z zawałem skał stropowych. Ściana eksploatacyjna (wydobywcza) – wyrobisko 
ograniczone dwoma, w zasadzie równoległymi do siebie, wyrobiskami poziomymi (chodnika-
mi) (nadścianowym i podścianowym) lub pochyłymi (pochylnie). W ścianie eksploatacyjnej 
następuje wydobycie węgla.

Ze względu na bardzo złożony charakter powiązań i funkcji pełnionych przez wyrobiska w arty-
kule przedstawiono tylko małą część problemów, z jakimi spotyka się kopalnia na etapie projek-
towania nowych wyrobisk oraz eksploatacji istniejących często o długim okresie użytkowania. 

2. WYROBISKA POSZUKIWAWCZE

Roboty poszukiwawcze prowadzi się w celu znalezienia złoża kopaliny użytecznej (roboty geolo-
giczno - poszukiwawcze) oraz w celu rozpoznania, czyli dokładniejszego zbadania znalezionego 
złoża (roboty geologiczno - rozpoznawcze). Poszukiwania robotami górniczymi wykonywane są za 
pomocą wyrobisk górniczych i otworów wiertniczych.
Obecnie kopalnia „Ziemowit” prowadzi roboty geologiczno - rozpoznawcze robotami górniczymi 
za pomocą otworów wiertniczych oraz wyrobisk korytarzowych (tzw. chodniki badawcze), które 
ostatecznie pełnią funkcje transportowe, wentylacyjne lub chodników przyścianowych, a także
prowadzi roboty geologiczno - poszukiwawcze za pomocą siatki otworów wiertniczych w nowo 
projektowanym rejonie „Imielin - Północ”.
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3. WYROBISKA KAPITALE - SZYBY

Szyb jest to wyrobisko górnicze najczęściej pionowe o przekroju poprzecznym powyżej 4 m²
i znacznej głębokości, prowadzące z powierzchni terenu do położonego w głębi ziemi złoża kopa-
liny użytecznej. Szyby służą do udostępnienia złoża oraz są głównymi wyrobiskami komunikacyj-
nymi i wentylacyjnymi kopalni. Szyb składa się z nadszybia, rury szybowej, podszybia i rząpia. 
Rura szybowa szybu podzielona jest na przedziały:
- transportowy - przeznaczony do transportu materiału, urobku i ludzi,
- drabinowy - służący do zejścia i wyjścia ludzi w przypadku uszkodzenia wyciągu,
- kablowo rurowy - do zawieszania kabli energetycznych i telekomunikacyjnych, rurociągów 
sprężonego powietrza, wody, płynnej podsadzki,
- przedział skipowy - wydzielony jest obok przedziału transportowego w niektórych głębokich 
szybach o dużym przekroju.
Szyb górniczy jest jednym z podstawowych wyrobisk górniczych. Utrzymanie jego sprawności ma 
zatem zasadnicze znaczenie dla funkcjonowania kopalni.
Szyby są głównymi wyrobiskami komunikacyjnymi, transportowymi, udostępniającymi oraz wen-
tylacyjnymi kopalni. Tak wiele funkcji spełnianych przez szyby oraz czas istnienia zwykle równy 
czasowi istnienia kopalni wymaga szczególnie starannego i dokładnego zaprojektowania tych wy-
robisk oraz okresowych kontroli i napraw uszkodzeń. Z uwagi na znacznej wielkości obszar górni-
czy kopalnia „Ziemowit” posiada sześć szybów pełniących różne funkcje. Szyby są systematycznie 
kontrolowane przez osoby wyznaczone przez Kierownika Ruchu Zakładu Górniczego oraz przez 
jednostki naukowo-badawcze, a wszelkie usterki niezwłocznie naprawiane.

3.1. Szyb I

Szyb I KWK „Ziemowit” zlokalizowany jest w obrębie Obszaru Górniczego „Ziemowit” i pełni 
funkcję szybu materiałowo - zjazdowego. Szyb posiada kształt kołowy, a jego średnica w świetle 
obudowy wynosi 7,1 m. Całkowita głębokość szybu wynosi 670,7 m.
W szybie występują liczne wypływy wody zza obudowy, przez co szyb jest lokalnie mokry, woda 
spływa po całej powierzchni jego obudowy i ujmowana jest w rynny okapowe.
Obudowa Szybu I na poszczególnych odcinkach posiada zróżnicowaną konstrukcję i grubość:

- na odcinku 0,0 m (zrąb) ÷ 496,5 m – obudowa pojedyncza – murowa z cegły na zaprawie 
cementowej o grubości 0,51 m,

- na odcinku 496,5 ÷ 526,5 m – obudowa pojedyncza – murowa z betonitów na zaprawie ce-
mentowej o grubości 0,56 m,

- na odcinku 526,5 ÷ 550,5 m – obudowa pojedyncza – monolityczna, z betonu klasy B20 
(Rw = 200 KG/cm2), o grubości 0,65 m, 

- na odcinku 550,5 ÷ 670,7 m – obudowa pojedyncza – monolityczna, z betonu.
W wyniku uszkodzeń obmurza w rejonie podszybia poziomu III obmurze zostało odcinkowo prze-
budowane. Jednowarstwową, monolityczną obudowę z betonu na odcinku głębokościowym 593,5 
÷ 632,62 m zastąpiono obudową murową z betonitów i wkładki upodabniającej z cegły dziurawki. 
Grubość obudowy na tym odcinku wynosi 0,74 ÷0,77 m

3.2. Szyb II

Szyb II KWK „Ziemowit” zlokalizowany jest w obrębie Obszaru Górniczego „Ziemowit” i pełni 
funkcję szybu materiałowo-zjazdowego. Obudowa rury Szybu składa się z trzech odcinków o róż-
nej konstrukcji: obudowy murowej z cegły, obudowy murowej z betonitów i monolitycznej obu-
dowy z betonu.
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3.3. Szyb III

Szyb III KWK „Ziemowit” zlokalizowany jest w obrębie Obszaru Górniczego „Ziemowit" i pełni 
funkcję szybu wydobywczego (szyb skipowy). Szyb posiada kształt kołowy, a jego średnica w 
świetle obudowy wynosi 7,5 m. Całkowita głębokość szybu wynosi 710,0 m.
Obudowa szybu III na poszczególnych odcinkach posiada zróżnicowaną konstrukcję i grubość:

-na odcinku 0,0 m (zrąb) ÷ 50,5 m - obudowa pojedyncza murowa z cegły ostropalonej klasy 
350 na zaprawie cementowej z cementu marki 350 z domieszką pyłów dymnicowych, o grubo-
ści 0,51 m.

-na odcinku 50,5 ÷ 68,0 m - obudowa dwuwarstwowa zespolona,
• obudowa wstępna - murowa z cegły ostropalonej klasy 350 na zaprawie cementowej z ce-

mentu marki 350 z domieszką pyłów dymnicowych o grubości 0,37 m, 
• obudowa ostateczna - monolityczna, z betonu na cemencie marki 350 z domieszką pyłów 
dymnicowych o grubości 0,40 m.

-na odcinku 68,0 ÷ 70,5 m - obudowa pojedyncza, z betonu na cemencie marki 350 z domieszką 
pyłów dymnicowych o grubości 0,70 m.

-70,5 ÷ 710,0 m - obudowa pojedyncza, z betonu na cemencie marki 350 z domieszką pyłów 
dymnicowych o grubości 0,40 m.

W wyniku uszkodzeń obmurza w rejonie podszybia poziomu III obmurze zostało odcinkowo prze-
budowane. Jednowarstwową, monolityczną obudowę z betonu na odcinku głębokościowym 612,0 
÷ 653,0 m zastąpiono obudową murową z betonitów na zaprawie cementowej.
Przeprowadzono także renowację obmurza komory odmiarowej odstawy głównej przy szybie nr III 
na poz. 650 m. Renowacja ta miała duże znaczenie ze względu na funkcje szybu oraz to iż obecnie 
około 60% wydobycia kopalni realizowane jest na poziomie 650 m za pomocą odstawy taśmowej i 
kierowane jest na powierzchnię za pomocą wyciągu skipowego. Załadunek urządzenia skipowego 
posiadającego określone parametry objętościowe (30 ton) polega na zgromadzeniu odpowiedniej 
ilości urobku węglowego i jego dokładnym odmierzeniu. Zabudowa urządzeń służących temu ce-
lowi wymagała wykonania komory przesypowej o znacznych gabarytach podłużnych i poprzecz-
nych. Przedmiotowa komora wykonana została w obudowie murowej. Eksploatacja urządzeń od-
stawczych, odmiarowych i załadunkowych powoduje bardzo duże wibracje i oddziaływania dyna-
miczne. Nakładające się na to niekorzystne uwarunkowania geologiczne w miejscu lokalizacji ko-
mory (górotwór tworzą łupki ilaste o niskiej wytrzymałości na ściskanie i wrażliwe na wilgoć) na 
przestrzeni lat powodują ciągły niekorzystny wpływ na opisywaną budowlę (rys. 1).
Komora odmiarowa jest wyrobiskiem z czynną odstawą urobku w związku z tym planowana re-
nowacja nie mogła zakłócać wydobycia kopalni. Przedmiotowa renowacja (rys. 1) polegała na:

- „spięciu” obudowy z górotworem za pomocą kotew strunowych na ładunkach klejowych,
- wykonaniu renowacji obudowy murowej dostępnymi środkami budowlanymi.

W szybie występują liczne wypływy wody zza obudowy w tym pojedyncze o charakterze inten-
sywnym, przez co szyb jest lokalnie mokry, woda spływa po całej powierzchni jego obudowy i 
ujmowana jest w rynny okapowe [16].
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Rys. 1. Komora odmiarowa na poz. 650 m – widoczne miejsca wymagające renowacji
Figure 1. Chamber to dispense on level 650 m - space requiring renovation

Rys. 2. Komora odmiarowa na poz. 650 m – widoczne wzmocnienie z zastosowaniem techniki kotwowej
Figure. 2. Chamber to dispense on level 650 m - reinforcement with anchors

3.4. Szyb W-I

Szyb W-I KWK „Ziemowit” pełni funkcję szybu wentylacyjnego. 
Obudowa szybu wykonana jest jako murowa z cegły na początkowym odcinku (do głęb. 27,0 m 
poniżej poziomu II - 460 m), a głębiej - murowa z betonitów.
Na całej długości badanego odcinka występują liczne punktowe wycieki wody spoza nieszczelnej 
obudowy o różnej intensywności, pozostawiając na obmurzu długie pionowe rdzawe smugi (woda 
zawiera związki żelaza).
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3.5. Szyb W-II

Szyb W-II KWK „Ziemowit” pełni funkcję szybu wentylacyjnego.
Ogólny stan techniczny betonowej obudowy szybu jest dobry.
Spękany odcinek rury szybowej w obudowie betonowej został dodatkowo zabezpieczony obudową 
tubingową, która wykazuje dobry stan techniczny.
Na powierzchni obmurza występują liczne nacieki solne będące produktami wytrącania się związ-
ków soli z wody kopalnianej.

3.6. Szyb „Szewczyk”

Szyb „Szewczyk” KWK „Ziemowit” pełni funkcję szybu wentylacyjno-materiałowo-zjazdowego.
Służy głównie do transportu materiałów o dużych ciężarach i gabarytach tj. elementy kombajnów 
lub sekcji obudowy zmechanizowanej.
Charakter transportowanych materiałów wymagał zaprojektowania wyrobiska o obudowie mogą-
cej przenosić duże obciążenia dynamiczne, a także wyposażonego w klatkę szybową o dużej no-
śności i odpowiednich gabarytach.
Do najtrudniejszych zadań transportowych szybu należał transport sekcji obudowy zmechanizowa-
nej o podziałce 1,75m. Podstawowymi ograniczeniami były w tym zakresie wymiary i udźwig 
klatki szybowej Szybu „Szewczyk”. Dopuszczalna masa opuszczanych elementów w szybie wyno-
si 13 ton, a tymczasem masa kompletnej sekcji sięgała 27 ton. Powodowało to konieczność trans-
portu sekcji w częściach oraz ich montaż w pobliżu miejsca przeznaczenia, jednak operacje te mo-
gły być zdecydowanie ograniczone ze względu na duże możliwości transportowe szybu.

Szyby pełnią wiele różnego typu funkcji o kapitalnym znaczeniu dla kopalni i dlatego tak ważne 
jest ich odpowiednie zaprojektowanie, wykonanie oraz kontrola, aby ich eksploatacja nie powodo-
wała problemów w całym okresie istnienia.

4. WYROBISKA KAPITALNE - PRZEKOPY

Przekopy są kapitalnymi wyrobiskami w kopalni ze względu na istotność pełnionych funkcji w 
pracy całego zakładu. W trakcie drążenia są wyrobiskami udostępniającymi złoże, a po udostęp-
nieniu pełnią funkcje wentylacyjne, transportowe, odstawcze oraz komunikacyjne.
Ze względu na spełniane funkcje oraz czas ich istnienia przekopy należy odpowiednio zaprojekto-
wać oraz wykonać w obudowie wzmocnionej i odpornej na czynniki niekorzystnego środowiska 
kopalnianego (korozja).
Często z uwagi na ograniczone koszty bieżące przekopy nie były projektowane jako wyrobiska o 
długim okresie użytkowania i obecnie zachodzi konieczność wykonywania licznych wzmocnień
(np. torkret) lub przebudów.
Znaczenie problemu korozji obudowy oraz zabezpieczenia przed korozją można docenić zwracając 
uwagę na fakt, że większość kopalń węgla kamiennego w Polsce użytkuje kapitalne wyrobiska ko-
rytarzowe, które zostały wykonane ponad 20 lat temu.
W kopalni „Ziemowit” przywraca się nośność obudowy podporowej kapitalnych wyrobisk koryta-
rzowych obniżonej w wyniku działania korozji różnymi metodami. Jedną z nich jest technologia
wzmocnienia za pomocą betonu natryskowego (torkretu).
Torkretowanie jest technologią, której wynikiem jest powstanie nowej, bezpiecznej w użytkowaniu 
obudowy betonowej wykorzystującej podporność dotychczasowej obudowy stalowej. Niezwykle 
istotne jest przy tym bezpieczeństwo wykonania prac. W odróżnieniu od stosowanych alternatyw-
nie przebudów polegających na wymianie obudowy, torkretowanie jest metodą nieinwazyjną, nie 
naruszającą struktury górotworu oraz istniejącej obudowy co pozwala na wykonanie natryskowego 
sklepienia w sposób jak najbardziej bezpieczny [14][17].
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5. WYROBISKA PRZYGOTOWAWCZE

Wyrobiska korytarzowe pełnią różnego rodzaju funkcje: przewozowe, transportowe, wentylacyjne. 
Funkcje te (najczęściej kilka w okresie swojego istnienia) zarówno w fazie drążenia jak i później-
szego wykorzystania wyrobiska do konkretnych celów (na przykład jako chodniki przyścianowe) 
należy uwzględnić, projektując wyrobisko poprzez określenie niezbędnych gabarytów w całym 
okresie istnienia z uwzględnieniem możliwego zaciskania, wypiętrzania spągu, wielkości ciśnień 
(wpływu eksploatacji na chodniki przyścianowe) lub deformacji i korozji (chodniki o dłuższym
okresie utrzymania). Oczywiście istnieje możliwość przebudowy już wykonanego wyrobiska, jed-
nak są to roboty niezwykle niebezpieczne i nieekonomiczne.
Wyrobiska przygotowawcze są wyrobiskami specyficznymi. Na etapie drążenia zwykle nie są 
poddane działaniu dużych ciśnień (oczywiście zależy to od warunków lokalnych). Zwiększone od-
działywanie deformacyjne na tego typu wyrobiska zaczyna się przed frontem ściany eksploatacyj-
nej i nasila w miarę jej zbliżania. W przypadku chodników podścianowych utrzymywanych w jed-
nostronnym otoczeniu zrobów niezwykle istotne jest takie zaprojektowanie obudowy chodnika 
bądź jego wzmocnienia, które umożliwi utrzymanie wymaganych gabarytów wyrobiska do wyko-
rzystania jako chodnik nadścianowy następnej ściany. Metody i środki temu służące są różne. Im 
lepiej zaprojektowana obudowa i wcześniej zastosowane wzmocnienie tym lepiej chodnik będzie 
spełniał swoje zadanie. 
Projektowanie tego typu wyrobisk poprzedza analiza ekonomiczna. Porównywane są tutaj dwie sy-
tuacje: chodnik zostaje utrzymywany dla następnej ściany lub alternatywą jest wykonanie nowego 
chodnika w optymalnej odległości od zrobów [9].
Prace związane z utrzymaniem wyrobisk przyścianowych dla eksploatacji ścianą kolejną można 
podzielić na trzy etapy: wzmacnianie górotworu i obudowy w trakcie drążenia wyrobisk, przed 
frontem ściany oraz dla utrzymania wyrobiska w stanie umożliwiającym eksploatację ścianą na-
stępną, w sposób bezpieczny i zgodny z przepisami za postępującym frontem ściany.
Dla realizacji tego celu konieczne jest:
- utrzymanie właściwej wysokości odrzwi obudowy przed frontem ściany oraz bezpośrednio 

przed skrzyżowaniem ściana-chodnik podścianowy,
- utrzymanie właściwej wysokości na skrzyżowaniu ściana-chodnik podścianowy,
- zachowanie obrysu obudowy za frontem ściany – odrzwia obudowy muszą znajdować się w 

pełnym formacie, a uzupełniane łuki ociosowe i rozpory za postępującym frontem ściany wy-
konywać zgodnie z Książką Obudowy.

Dość nietypowymi wyrobiskami przygotowawczymi głównie ze względu na rodzaj zastosowanej 
obudowy są rozcinki ścianowe. Cechą charakterystyczną jest ich kształt umożliwiający łatwiejsze 
wyposażenie ściany wydobywczej w ciężką obudowę zmechanizowaną oraz urządzenia do urabia-
nia, odstawy urobku itp. Są to wyrobiska zwykle o krótkim okresie użytkowania, a więc ujawniają 
się jedynie wpływy wynikające z faktu wykonania tych wyrobisk. Jednak często występująca nie-
korzystna lokalizacja ze względu na oddziaływanie krawędzi, uskoków itp. oraz znaczne szeroko-
ści przekraczające 7m powodują, że wymagana jest duża podporność obudowy tych wyrobisk. W
dobie stosowania wysoko zmechanizowanych ścian wydobywczych, wyposażonych w bardzo 
kosztowne urządzenia, istnieje konieczność zapewnienia im ciągłej pracy dla możliwie szybkiego 
zwrotu poniesionych nakładów. Rozcinki ścianowe powinny być tak budowane, aby zapewnić
szybkie i bezpieczne zbrojenie ściany.
Obecnie dla rozcinek ścianowych wyposażonych w kompleksy wysokowydajne kopalnia „Ziemo-
wit” stosuje obudowy ŁPrw (ŁPrw V32/32 oraz ŁPrw V32/17) charakteryzujące się dużą szeroko-
ścią oraz dopasowaną do sekcji obudowy wysokością [7].
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Rys. 3. Obudowa w rozcince ściany 904
Figure 3. Casing in gallery of longwall 904

6. WYROBISKA FUNKCYJNE I TECHNOLOGICZNE

6.1. Chodnik likwidacyjny

W końcowej fazie biegu ściany zawałowej z obudową zmechanizowaną konieczne jest wykonanie 
prac przygotowawczych, które umożliwią potem sprawne i bezpieczne zlikwidowanie ściany. Ich 
celem jest wykonanie wyrobiska, które umożliwi bezpieczny i sprawny demontaż oraz wytranspor-
towanie wyposażenia ściany – kombajnu, przenośnika ścianowego oraz sekcji obudowy zmechani-
zowanej. Obudowa tego wyrobiska musi nie tylko zapewnić stateczność wyrobiska, ale musi po-
zwolić na swobodny transport zdemontowanych elementów wyposażenia ściany, bez konieczności 
usuwania elementów podporowych obudowy chodnika likwidacyjnego.
Technologia wykonania takiego wyrobiska może być różna – można je na przykład wykonać za 
pomocą MW. W praktyce używa się obecnie do tego celu kombajnu ścianowego według pewnej 
ścisłej procedury, która ma zapewnić bezpieczne wybranie i zabudowę przestrzeni chodnika likwi-
dacyjnego, bez przesuwania sekcji obudowy zmechanizowanej. Każda kopalnia wypracowuje 
szczegółową metodykę wykonania poszczególnych etapów tej procedury, dostosowaną do wła-
snych warunków geologiczno-górniczych, ale ogólny schemat postępowania jest podobny. 
W celu między innymi poprawy bezpieczeństwa wykonania oraz wyeliminowania wad tradycyjnej 
metody wykonywania chodnika likwidacyjnego, stworzona została w KWK „Ziemowit” koncepcja 
alternatywna, której istota polegała na wytransportowaniu ze ściany po jej zakończeniu w pierw-
szej kolejności kombajnu i przenośników zgrzebłowych: ścianowego i podścianowego, a następnie
wykonaniu chodnika likwidacyjnego kombajnem chodnikowym AM-50zw [5]. Podstawową – ale 
nie jedyną – korzyścią było szybsze „uwolnienie” kombajnu i obu przenośników, a tym samym 
wcześniejsze ich zabudowanie w rozcince rozruchowej następnej ściany.
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Rys. 4. Schemat wykonywania chodnika likwidacyjnego ściany 904.
Fig. 4. Outline of making the liquidation gallery of longwall 904.

Wykonanie chodnika likwidacyjnego przy użyciu technologii typowych dla robót przygotowaw-
czych pozwoliło nie tylko na uzyskanie wysokich postępów dobowych ale zapewniło również 
znacznie wyższy poziom bezpieczeństwa i poprawiło ergonomię pracy załogi wykonującej chod-
nik. Uzyskana poprawa bezpieczeństwa i ergonomii pracy była przede wszystkim efektem wyeli-
minowania lub znacznego ograniczenia zakresu uciążliwych i niebezpiecznych prac wykonywa-
nych ręcznie, przy znacznej powierzchni odsłoniętego stropu [13].

6.2. Funkcje wyrobisk w trakcie przezbrajania ścian

Jak specjalistyczne i różnorakie funkcje mogą spełniać wyrobiska i ile elementów trzeba przewi-
dzieć i zaprojektować, aby zaplanowane zadania były realizowane można przedstawić na przykła-
dzie przezbrajania ścian. 
Przy przezbrajaniu ściany 904 kopalni „Ziemowit” zależało na jak najsprawniejszej logistyce w ce-
lu szybkiego uruchomienia ściany 905. Wiązało się to z zaplanowaniem wszystkich możliwych po-
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trzebnych funkcji spełnianych przez wyrobiska oraz wykonaniem wielu wyrobisk funkcyjnych i 
technologicznych.
Transport napędów oraz pozostałych elementów przenośników zgrzebłowych, a także kruszarki 
odbywał się z wykorzystaniem podwieszanej kolejki spalinowej. Transport sekcji natomiast z za-
stosowaniem kolejki spągowej zębatej [13].

stanowisko przeglądowo-demontażowe
sekcji obudowy zmechanizowanej
Fazos-22/45-POz i Fazos-22/45-POz/BSN
w chodniku 065

stanowisko obsługowe
(o dł. ok.18m)
kolejki spągowej
wyposażone w szynę
rewizyjną

optyczne sygnalizatory ostrzegawcze:
"stój" lub "jazda"
zezwalające na wjazd w rejon
stanowiska przeglądowo-demontażowego

1S

1S
S

S

S

stanowisko (o dł. ok.6m)
uzupełniania oleju napędowego
w miejscu pracy kolejki spągowej
zębatej spalinowej

S
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2

2
2

3
3

4
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zębatej spalinowej

33

4
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2
3
4
S

S 2

Rys.5. Schemat zastosowanego systemu transportowego.
Fig. 5. Scheme of the applied transport system.

Ten krótki przykład obrazuje nam jak wiele funkcji spełniają wyrobiska technologiczne oraz jak 
wiele niezbędnych czynności należało uwzględnić na krótkim odcinku przezbrajania ściany (Rys. 
5): chodnik likwidacyjny, rozcinka ściany, skrzyżowania o gabarytach wystarczających do prze-
jazdu kolejką podwieszaną oraz kolejką zębatą, a takżę wyrobiska technologiczne takie jak:
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- wnęki na kołowroty KBH, niezbędne przy transporcie sekcji,
- komory przeglądowo – demontażowe, które z racji spełnianej funkcji muszą być odpowiednio 

wysokie i szerokie oraz posiadać obudowę odporną na naprężenia dynamiczne od podwieszo-
nych elementów obudowy zmechanizowanej,

- specjalnie przygotowane miejsca na paliwo i uzupełnianie oleju napędowego oraz przeglądy 
maszyn transportowych.

7. SKRZYŻOWANIA WYROBISK KORYTARZOWYCH

Newralgicznymi miejscami w każdym wyrobisku są skrzyżowania z innymi wyrobiskami. Skrzy-
żowania muszą mieć odpowiednie gabaryty nie tylko ze względów wentylacyjnych, ale także 
transportowych i odstawczych. Przez skrzyżowania prowadzi się niejednokrotnie transport urzą-
dzeń wielkogabarytowych przy równoczesnej konieczności zapewnienia ciągłego ruchu odstawy 
urobku z przodków wyrobisk wydobywczych oraz zapewnieniu wymaganej prędkości i ilości 
przepływającego powietrza.
Na etapie projektowania skrzyżowań pod względem ostatecznej spełnianej funkcji należy przewi-
dzieć potrzebne poszerzenia dla transportu elementów wielkogabarytowych oraz możliwe wypię-
trzenia spągu, w celu uniknięcia niepotrzebnej przebudowy lub spągowanie wyrobiska (Rys. 6).

Rys. 6. Transport sekcji obudowy zmechanizowanej
Fig. 6. transportation section of hydraulic powered roof supports

– 341 –

Techniki i technologie w podziemnej eksploatacji złóż



8. WNIOSKI

W oparciu o przedstawione zagadnienia można wysunąć następujące wnioski:
- funkcja ostateczna wyrobiska determinuje nam na etapie projektowania jego gabaryty, obudo-

wę oraz ewentualne wzmocnienia,
- ważnym aspektem, który należy uwzględnić w fazie projektowania dla uzyskania ostatecznie 

wymaganych gabarytów wyrobiska jest zaciskanie obudowy na skutek obciążenia oraz wypię-
trzanie spągu,

- drążenie wyrobisk należy wykonywać z maksymalną starannością i reagować na bieżące utrud-
nienia geologiczno – górnicze mające wpływ na końcowy efekt, jakim jest eksploatacja ścia-
nowa wzdłuż wykonanych wyrobisk, z ograniczeniem do niezbędnego minimum konieczności 
angażowania dodatkowych materiałów i pracy pracowników, tzn. świadome drążenie chodni-
ków z uwzględnieniem funkcji jaką mają spełniać w procesie wydobycia węgla,

- w technologiach drążenia chodników przyścianowych należy uwzględnić sposób zabudowy 
obudowy łącznie z koniecznymi wzmocnieniami pod kątem ich utrzymania dla następnych 
ścian,

- myślenie ekonomiczne to myślenie całościowe, a środki poświęcane na wykonanie bardzo do-
brego jakościowo chodnika o dużym przekroju i dobrej podporności zwracają się oraz procen-
tują na przykład bezproblemową eksploatacją kolejnych ścian z maksymalną wydajnością wy-
dobywczą, bez dodatkowych kosztów poniesionych na poprawę i utrzymanie gabarytów zaci-
śniętego wyrobiska lub w następstwie drążenie nowego chodnika, oraz bez zbędnych nakładów 
na wzmocnienie obudowy skrzyżowania ściany z chodnikiem, pomijając już aspekt bezpie-
czeństwa pracy załóg górniczych.
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The Function of the Mine Working the Experiences of Coal Mine

There are different types of mine workings e.g.: opening, research, development, stope, liquidation, 
air, gate road, haulage and various types of auxiliary workings. Functions of workings (often sev-
eral in lifetime)both during driving and using the working should be considered in design phase. 
For this purpose dimensions of mine working are defined based on possible floor quelling, wall 
convergences, deformations and support corrosion. Aim of “Ziemowit” Coal Mine is to drive 
workings consciously taking into account all working functions in a projection stage.
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KWK „Piast” była realizowana przez Gliwicki Zakład Usług Górniczych Spółka z o.o. (rys. 1, 3). 
Przed przystąpieniem do przebudowy, przeprowadzono badania szczelinowatości górotworu 

w 6 otworach odwierconych w otoczeniu tego rozgałęzienia, a następnie w oparciu o uzyskane 
wyniki opracowano przestrzenne rozmieszczenie otworów iniekcyjnych, ustalono niezbędną ich 
długość oraz opracowano recepturę środka uszczelniająco-wzmacniającego.

W ramach opracowanej technologii odwiercono w 6 przekrojach 24 otwory iniekcyjne o
długości od 2 m i średnicy 42 mm. Przez otwory iniekcyjne oraz przez 6 otworów do badania 
szczelinowatości zatłoczono do górotworu środek uszczelniająco-wzmacniający, do sporządzania 
którego zużyto 170 kg cementu portlandzkiego CEM I 32,5 oraz niewielkie ilości gipsu 
górniczego, wapna hydratyzowanego i domieszek modyfikujących właściwości iniektu. Po 
przeprowadzeniu iniekcji w stropie rozgałęzienia pomiędzy otworami iniekcyjnymi odwiercono 6 
otworów kontrolnych, w których wykonano badania szczelinowatości.

Stwierdzono, że prace iniekcyjne zostały wykonane prawidłowo i można było przystąpić do 
przebudowy przedmiotowego skrzyżowania.

2. Charakterystyka geologiczno-górnicza w rejonie rozgałęzienia przekopu materiałowego 
wschód 654 z przecinką do przekopu wydobywczego wschód 656 na poziomie 650 m 

Rozpatrywany rejon rozgałęzienia przekopu materiałowego wschód 654 z przecinką do 
przekopu wydobywczego wschód 656 cecha 870 jest zlokalizowany w centralnej części obszaru 
górniczego KWK „Piast” na poz. 650 m (rys.1) [1].  Na rys. 1 przedstawiono mapę wyrobisk 
górniczych oraz profil szybu I na poz. 650 m.
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Rys. 1. Mapa wyrobisk górniczych oraz profil szybu I na poz. 650 m, KWK „Piast” - Ruch I [1]
Fig. 1. Map of mine excavations and a profile of shaft 1 at 650 m level, in KWK ‘Piast’ Ruch I [1]
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W KWK „Piast” występują wody kopalniane o różnym stopniu mineralizacji, co prowadzi do 
intensywnego niszczenia obudowy przez korozję. W skrajnych przypadkach dochodzi nawet do jej
perforacji. Na rys. 2 przedstawiono przykłady perforacji obudowy w rejonie rozgałęzienia
przekopu materiałowego wschód 654 z przecinką do przekopu wydobywczego wschód  656 na 
poz. 650 m.

Z powodu istniejącego stanu obudowy w pełni zasadne było, przed rozpoczęciem przebudowy 
przedmiotowego rozgałęzienia, wykonanie iniekcyjnego wzmacniania górotworu w jego
otoczeniu, zapobiegającego wystąpieniu niebezpiecznych zdarzeń z udziałem ludzi

Rys. 2. Przykłady perforacji obudowy w rejonie rozgałęzienia przekopu materiałowego wschód 654 z 
przecinką do przekopu wydobywczego wschód 656 na poz. 650 m 

Fig. 2. Examples of lining perforation in the area of cross-cut East 654 fork with a cross-heading to East 
           excavation cross-cut 656 at a level of 650m

3. Badanie szczelinowatości górotworu w otoczeniu rozgałęzienia przekopu materiałowego 
wschód 654 z przecinką do przekopu wydobywczego wschód 656 na poziomie 650 m przed 
iniekcją

Przed przystąpieniem do opracowania technologii uszczelnienia i wzmocnienia górotworu w 
stropie i ociosach w rejonie rozgałęzienia przekopu  materiałowego wschód 654 z przecinką do 
przekopu wydobywczego wschód 656 na poz. 650 m w KWK „Piast”, przeprowadzono badania 
szczelinowatości górotworu za pomocą otworowego wziernika optycznego.

Dla przeprowadzenia badań szczelinowatości górotworu w otoczeniu wymienionego 
rozgałęzienia, odwiercono 6 otworów badawczych o długości 2,0 m i średnicy 42 mm. Otwory 
zostały odwiercone w trzech przekrojach prostopadłych do osi przekopu (rys. 3). 

Schemat rozmieszczenia otworów do badania szczelinowatości górotworu i otworów 
iniekcyjnych w otoczeniu wymienionego rozgałęzienia przedstawiono na rys. 3.

Na rys. 4 przedstawiono przykładowe profile otworów badawczych, sporządzone na podstawie 
wyników badań uzyskanych za pomocą wziernika optycznego przed iniekcją.
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Rys. 3. Schemat rozmieszczenia otworów do badania szczelinowatości górotworu i otworów iniekcyjnych w 
otoczeniu rozgałęzienia przekopu materiałowego wschód 654 z przecinką do przekopu 
wydobywczego wschód 656 na poz. 650 m 

Fig. 3. Scheme of holes distribution for examining rock mass and injectory holes gaps in a surrounding of the 
             cross-cut 654 fork with a cross-heading to East excavation cross-cut 656 at a level of 650m
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Rys. 4. Przykładowe profile otworów sporządzone na podstawie wyników badań uzyskanych za pomocą
            wziernika optycznego przed iniekcją
Fig. 4. Exemplary profiles of holes prepared on a basis of examinations results obtained from optical sight-

glass before the injection.

Na podstawie wyników uzyskanych z badań szczelinowatości przeprowadzonych za pomocą 
wziernika optycznego stwierdzono zasięg szczelin w badanych otworach do odległości 1,600 m od 
wlotu otworów. Maksymalne rozwarcie szczelin wynosiło 3 mm. 

Z uwagi na znaczną korozję obudowy w rejonie rozgałęzienia, podczas prowadzenia jego 
przebudowy mogło wystąpić przemieszczanie się luźnego materiału skalnego w kierunku wyro-
biska, co w konsekwencji mogło doprowadzić do zniszczenia skorodowanej obudowy (rys. 2).
Z tego też powodu w pełni uzasadnione było podjęcie decyzji o iniekcyjnym wzmocnieniu 
górotworu przed rozpoczęciem jego przebudowy. 

4. Technologia wzmocnienia górotworu w stropie rozgałęzienia przekopu materiałowego 
wschód 654 z przecinką do przekopu wydobywczego wschód 656 na poziomie 650 m

Do wzmocnienia górotworu w otoczeniu rozgałęzienia przekopu materiałowego wschód 654 z 
przecinką do przekopu wydobywczego wschód 656 na poz. 650 m zaprojektowano odwiercenie w 
stropowej części tego rozgałęzienia 24 otwory iniekcyjne, w 6 przekrojach usytuowanych 
pomiędzy odrzwiami obudowy (rys. 3). Dla uzyskania jak najlepszego wzajemnego przenikanie się 
uszczelnionych brył górotworu po zainiekowaniu poszczególnych otworów, otwory o długości 2 m 
zostały zaprojektowane w szachownicę. Wloty otworów iniekcyjnych na obrysie wyrobiska 
zaprojektowano w odległości do 0,9 m Do iniekcji wykorzystano również 6 otworów
odwierconych do badania szczelinowatości górotworu (rys. 3). Przez wymienione 30 otworów
zaprojektowano zatłoczenie środka uszczelniająco-wzmacniającego, sporządzanego na bazie 
cementu portlandzkiego CEM I 32,5; gipsu górniczego i wapna hydratyzowanego, pod ciśnieniem 
nie przekraczającym 0,3 MPa. 
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5. Realizacja technologii wzmocnienia górotworu w stropie rozgałęzienia przekopu 
materiałowego wschód 654 z przecinką do przekopu wydobywczego wschód 656 na 
poziomie 650 m

Podczas realizacji prac iniekcyjnych, zgodnie z opracowaną technologią wzmocnienia 
górotworu w stropie rozgałęzienia przekopu materiałowego wschód 654 z przecinką do przekopu 
wydobywczego wschód 656 na poz. 650 m, odwiercono w 6 przekrojach 24 otwory iniekcyjne o
długości 2 m i średnicy 42 mm (rys. 3). Przez wymienione otwory iniekcyjne oraz przez 6
otworów odwierconych do badania szczelinowatości, zatłoczono do górotworu środek 
uszczelniająco-wzmacniający o konsystencji gęstej śmietany, do sporządzenia którego zużyto 170
kg cementu portlandzkiego CEM I 32,5 oraz niewielkie ilości gipsu górniczego, wapna 
hydratyzowanego i domieszek modyfikujących właściwości iniektu. W realizowanej technologii 
zastosowano instalację iniekcyjną, w skład której wchodziła między innymi pompa jednośrubowa 
typu Pdk firmy Minova Ekochem S.A. oraz głowice uszczelniające rozprężane mechanicznie. 

W tabeli 1 zestawiono ilości środka uszczelniająco-wzmacniającego zatłoczonego do 
górotworu w otoczeniu wzmacnianego rozgałęzienia w poszczególnych przekrojach przez otwory 
iniekcyjne. Podczas zatłaczania środka wzmacniającego przez niektóre z otworów iniekcyjnych 
obserwowano przenikanie zatłaczanego medium na odległość wynoszącą od 2 do 3 m od aktualnie 
iniekowanego otworu.

Zestawienie ilości środka uszczelniająco-wzmacniającego zatłoczonego do górotworu w 
poszczególnych przekrojach w otoczeniu wzmacnianego rozgałęzienia.

Tabela 1
Lp. Nr przekroju Nr kolejnego otworu Ilość zatłoczonego iniektu, dm3

1 1 - 1 1/1, 2/1, 3/1, 4/1, 5/1 7, 7, 6, 6, 6
2 2 - 2 1/2, 2/2, 2/16-17, 4/2, 1/16-17 8, 8, 7, 6, 6
3 3 - 3 5/13-14, 2/3, 4/13-14, 4/3, 3/13-14 8, 8, 7, 7, 7
4 4 – 4 1/4, 6/10-11, 3/4, 4/4, 5/4 11, 8, 8, 6, 6
5 5 – 5 1/5, 2/5, 3/5, 4/5, 5/5 15, 10, 7, 7, 6
6 6 – 6 1/6, 2/6, 3/6, 4/6, 5/6 18, 10, 8, 6, 6

RAZEM 236
Źródło: opracowanie własne

6. Badania szczelinowatości górotworu w stropie rozgałęzienia przekopu materiałowego 
wschód 654 z przecinką do przekopu wydobywczego wschód 656 na poziomie 650 m po 
iniekcji

Po zrealizowaniu iniekcyjnego wzmocnienia górotworu w stropie rozgałęzienia przekopu 
materiałowego wschód 654 z przecinką do przekopu wydobywczego wschód 656 na poz. 650 m,
pomiędzy otworami iniekcyjnymi w pięciu przekrojach odwiercono 6 otworów kontrolnych o 
długości 2,0 m i średnicy 42 mm dla przeprowadzenia kontrolnych badań szczelinowatości (rys. 3). 
W oparciu o wyniki z wymienionych badań dokonano oceny prawidłowości zrealizowania prac 
iniekcyjnych. Na rys. 5 przedstawiono przykładowe profile otworów kontrolnych, sporządzone na 
podstawie wyników badań uzyskanych za pomocą wziernika optycznego po iniekcji.

– 349 –

Techniki i technologie w podziemnej eksploatacji złóż



0,000 m

0,500 m

0,950 m

1,100 m

1,250 m

1,300 m

1,350 m

1,370 m

1,450 m

1,500 m

1,600 m

0,952 m

1,101 m

1,260 m

1,302 m

1,352 m

1,373 m

1,451 m

1,503 m

1,601 m

Szczelina 1 mm
wypełniona

Szczelina 10 mm
wypełniona

Szczelina 2 mm
wypełniona

Szczelina 2 mm
wypełniona

Szczelina 3 mm
wypełniona

Szczelina 1 mm
wypełniona

Szczelina 3 mm
wypełniona

Szczelina 1 mm
wypełniona

Szczelina 2 mm
wypełniona

Wykładka 500 mm

2,000 m

Otwór nr 1p /17-18

0,000 m

0,550 m

0,960 m

1,000 m

1,150 m

1,300 m

1,400 m

1,500 m

1,550 m

0,963 m

1,002 m

1,153 m

1,301 m

1,402 m

1,505 m

1,552 m

Szczelina 2 mm
wypełniona

Szczelina 3 mm
wypełniona

Szczelina 1 mm
wypełniona

Szczelina 2 mm
wypełniona

Szczelina 5 mm
wypełniona

Szczelina 2 mm
wypełniona

Szczelina 3 mm
wypełniona

Wykładka 550 mm

2,000 m

Otwór nr 2p/15-16

0,000 m

0,400 m

0,650 m

0,750 m

0,850 m

0,950 m

1,000 m

1,020 m

1,070 m

1,150 m

1,300 m

1,350 m

1,380 m

0,652 m

0,752 m

0,851 m

0,953 m

1,002 m

1,022 m

1,073 m

1,152 m

1,302 m

1,351 m

1,381 m

Szczelina 2 mm
wypełniona

Szczelina 1 mm
wypełniona

Szczelina 3 mm
wypełniona

Szczelina 2 mm
wypełniona

Szczelina 2 mm
wypełniona

Szczelina 3 mm
wypełniona

Szczelina 2 mm
wypełniona

Szczelina 2 mm
wypełniona

Szczelina 1 mm
wypełniona

Szczelina 1 mm
wypełniona

Szczelina 2 mm

Wykładka 400 mm

2,000 m
Otwór nr 4p/11-12

0,000 m

0,600 m

0,700 m

0,900 m

1,000 m

1,100 m

1,150 m

1,200 m

1,220 m

1,300 m

1,350 m

1,400 m

0,703 m

0,902 m

1,001 m

1,101 m

1,152 m

1,203 m

1,221 m

1,301 m

1,351 m

1,401 m

Szczelina 2 mm
wypełniona

Szczelina 1 mm
wypełniona

Szczelina 1 mm
wypełniona

Szczelina 2 mm
wypełniona

Szczelina 3 mm
wypełniona

Szczelina 1 mm
wypełniona

Szczelina 1 mm
wypełniona

Szczelina 1 mm
wypełniona

Szczelina 1 mm
wypełniona

Szczelina 3 mm
wypełniona

Wykładka 600 mm

2,000 m

Otwór  nr 6p/5-6

Rys. 5. Przykładowe profile otworów sporządzone na podstawie wyników badań uzyskanych za pomocą 
wziernika optycznego po iniekcji

Fig. 5.  Exemplary profiles of holes prepared on a basis of examinations results obtained from optical sight-
glass after the injection.

Analizując przedstawione profile otworów kontrolnych stwierdzono, że prace iniekcyjne 
zrealizowane w ramach opracowanej technologii wzmocnienia górotworu w stropie rozgałęzienia 
przekopu materiałowego wschód 654 z przecinką do przekopu wydobywczego wschód 656 na poz. 
650 m w KWK „Piast” zostały wykonywane prawidłowo. Można zatem było przystąpić do 
realizacji przebudowy przedmiotowego rozgałęzienia. Wymieniona przebudowa została 
zrealizowana „bezproblemowo”, a zatem cel  zrealizowanej pracy został osiągnięty.

7. Wnioski i uwagi końcowe

Podczas wykonywania przebudów skorodowanej obudowy wyrobisk korytarzowych niezbędne 
jest wykonanie odpowiednich zabiegów geotechnicznych, poprzedzających przebudowę 
wyrobiska, zapobiegających wystąpieniu niebezpiecznych zdarzeń z udziałem ludzi.

Zastosowanie iniekcyjnego wzmocnienia górotworu poprzedzające przebudowę rozgałęzień
wyrobisk korytarzowych, w szczególności ze skorodowaną obudową, jest skutecznym sposobem 
zapobiegania obwałom i skutkom tych obwałów, o ile zostanie przeprowadzone w odpowiednim 
czasie i niezbędnym zakresie.

Zrealizowanie technologii iniekcyjnego uszczelnienia i wzmocnienia górotworu w stropie 
rozgałęzienia przekopu materiałowego wschód 654 z przecinką do przekopu wydobywczego 
wschód 656 na poziomie 650 m w KWK „Piast” przyczyniło się do zwiększenia bezpieczeństwa 
podczas realizacji tej przebudowy.

Uzyskany pozytywny rezultat wzmocnienia górotworu w rejonie skrzyżowań przed ich 
przebudową, przy małym zaangażowaniu sił i środków do realizacji tego przedsięwzięcia, a 
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zwłaszcza obniżenie ryzyka przy realizacji prac do małego-dopuszczalnego, w pełni uzasadnia 
celowość stosowanie iniekcyjnego uszczelniania i wzmacniania skał jako skutecznego sposobu 
rozwiązywania problemów techniczno-ruchowych oraz zwiększających bezpieczeństwo w kopalni.
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Injectory Firming Of a Rock Mass in a Surrounding
of Rebuilt Fork of Excavations in KWK Piast

A technology of rebuliding cross-cut East 654 fork with a cross-heading to East excavation cross-
cut 656 with a corroded lining at a level of 650m in KWK Piast, preceded by injectory firiming of 
a rock mass, was presented in the paper. Applying of injectory firming of a rock mass before 
starting the fork rebuilding prevented from falls, contributing to increasing safety during the rebuilt 
realisation.
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Odrzwia obudowy chodnikowej ze stali nowej generacji.
Nowa konstrukcja odrzwi i wyniki przeprowadzonych badań

M. Rotkegel
Główny Instytut Górnictwa, Katowice

S. Prusek
Główny Instytut Górnictwa, Katowice

M. Grodzicki
Huta Łabędy SA, Gliwice

STRESZCZENIE: W artykule przedstawiono efekty prac konstrukcyjnych oraz przebieg i wyniki 
badań stanowiskowych odrzwi z nowego gatunku stali, przeprowadzonych w 2010 i 2011 roku. 
Prace ukierunkowane były na podniesienie wytrzymałości poszczególnych elementów odrzwi oraz 
na pełne jej wykorzystanie w kompletnych odrzwiach. Dzięki pewnym modyfikacjom uzyskano 
odrzwia charakteryzujące się wyższą nośnością roboczą niż analogiczne odrzwia ŁP. Efekt ten 
osiągnięto między innymi przez zmianę krzywizn łuków współpracujących w złączu ciernym oraz 
modyfikację konstrukcji strzemion.

SŁOWA KLUCZOWE: Górnictwo, obudowa chodnikowa, badania

1. WPROWADZENIE

Warunki geologiczno-górnicze w polskich kopalniach węgla kamiennego ulegają ciągłemu po-
gorszeniu. Pociąga to za sobą zwiększenie obciążeń działających na obudowę wyrobisk ko-
rytarzowych. Jednocześnie z uwagi na wyposażenie tych wyrobisk, stosowaną technologię eks-
ploatacji, czy względy wentylacyjne, wymagane są większe ich gabaryty. Połączenie tych czyn-
ników – zwiększonych obciążeń i dużych przekrojów wyrobisk – powoduje nieproporcjonalne 
pogorszenie stanu wytężenia elementów odrzwi stalowej obudowy podatnej. Zastosowanie w ta-
kich przypadkach obudowy z typowych odrzwi wiąże się z wyraźnym zmniejszeniem ich Roz-
stawów, co istotnie wpływa na koszty materiałowe, a przede wszystkim na koszt robocizny i po-
stęp robót. Rozwiązaniem jest zastosowanie obudowy, której elementy charakteryzują się wysoką 
wytrzymałością, a połączenia tych elementów w kompletne odrzwia zapewniają efektywne jej wy-
korzystanie. Zatem zaprojektowanie odrzwi obudowy o wysokich parametrach podpornościowych 
wiąże się z zastosowaniem odpowiednich materiałów, zaprojektowaniem ich konstrukcji oraz od-
powiednim przyjęciem cech konstrukcyjnych złączy ciernych. Wszystkie te zagadnienia zostały 
uwzględnione w procesie projektowo-konstrukcyjnym nowych odrzwi projektowanych w ramach 
realizacji projektu celowego nr 6ZR8 2008/C07012.250, w oparciu o opracowaną w GIG meto-
dykę [8,9].

onferencyjne
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2. KONSTRUKCJA NOWYCH ODRZWI STALOWEJ OBUDOWY PODATNEJ

W ramach realizacji projektu opracowano typoszereg odrzwi ŁPw stanowiących modyfikację 
odrzwi obudowy ŁP. Łuki zaprojektowano z nowego gatunku stali o podwyższonych parametrach 
mechanicznych. Opracowana konstrukcja odrzwi charakteryzuje się jednakową krzywizną 
współpracujących łuków ociosowych i stropnicowych. Pozwala to  wyeliminować „soczewkę” w
złączu (szczelinę pomiędzy kołnierzami kształtowników), powiększającą się wraz ze zwiększającą 
się po kolejnych zsuwach zakładką. Środkowe strzemię wywołuje wtedy naciski na stykających się 
kołnierzach kształtownika, co daje dodatkową siłę tarcia w połowie zakładki. Ponadto 
przeprowadzona została modyfikacja konstrukcji jarzm dolnych strzemion SDw wg PN-G-15011
[14]. Przez odpowiednie wyprofilowanie powierzchni ich kołnierzy współpraca z kształtownikiem 
V zawsze odbywa się w pobliżu krawędzi jarzma. Dzięki temu efektywnie wykorzystane jest 
trzecie strzemię w złączu – zwiększają się opory zsuwu oraz poprawia się współpraca łuków. 
Gabaryty nowo zaprojektowanych odrzwi są zgodne z  wymiarami odrzwi ŁP według normy PN-
G-15000-02 [12], a zarysy praktycznie się nie różnią. Opracowany typoszereg obejmuje wielkości 
713, przy czym odrzwia 710 wykonywane są jako trzy- lub czteroelementowe, natomiast 
odrzwia 1113 mają tylko wykonanie czteroelementowe. Na elementy odrzwi przewidziano 
zastosowanie kształtowników V29, V32 i V36 z nowo opracowanego gatunku stali (S550W) o 
parametrach Re  550 MPa i Rm  730 MPa, spełniającej wymogi normy PN-H-84042 [15]. Na 
rysunku 1. przedstawiono konstrukcję odrzwi.

Rys. 1. Odrzwia obudowy ŁPw. 1 – łuk ociosowy, 2 – łuk stropnicowy, 3, 4, 5 – strzemiona
Figure 1. Frames of ŁPw support. 1 – sidewall arch, 2 – roof arch, 3, 4, 5 – clamps
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Odrzwia nowo zaprojektowanej obudowy przeszły pełny cykl badań, obejmujący badania odrzwi 
w stanie usztywnionym, podatnym oraz symulacje komputerowe.

3. BADANIA STANOWISKOWE NOWO ZAPROJEKTOWANYCH ODRZWI

Badania stanowiskowe odrzwi są podstawowym sposobem określenia ich parametrów podpor-
nościowych oraz sprawdzenia poprawności ich pracy jako podatnych w warunkach zbliżonych do 
dołowych. Stanowią najważniejszy etap procesu certyfikacji nowego wyrobu. Ponadto wyniki 
badań stanowiskowych są także podstawą do przeprowadzenia kalibracji modeli numerycznych 
odrzwi w analizach wytrzymałościowych. Podstawowym badaniem jest próba obciążania odrzwi 
z zablokowanymi złączami ciernymi. W trakcie próby odrzwia obciążane są zgodnie z założeniami 
normy PN-G-15000/05 [13].  Odrzwia zabudowane w stanowisku, w trakcie badań przedstawiono 
na rysunku 2. W czasie badania rejestruje się zmniejszenie wysokości odrzwi (y), wartości 
poszczególnych sił czynnych i biernych oraz zmiany bezwzględnych przemieszczeń punktów po-
miaru deformacji. W jej wyniku uzyskuje się charakterystykę deformacyjną odrzwi, której przy-
kład przedstawiono na rysunku 3.

Rys. 2. Odrzwia ŁPw przygotowane do badań
Figure 2. Frames of ŁPw support prepared to investigation

– 354 –

Techniki i technologie w podziemnej eksploatacji złóż



Próba nr  11-173-7 (ŁPw 10/V36/4/A)

0

200

400

600

800

1000

1200

1400

0 50 100 150 200 250

y , mm

Fc
, k

N

Rys. 3. Charakterystyka deformacyjna odrzwi ŁPw10/V36/4/A
Figure 3. Deformation characteristic of frames ŁPw10/V36/4/A

Badaniom poddano odrzwia ŁPw wielkości 8, 10 i 12 z kształtowników V29, V32 i V36. Próby 
pozwoliły na określenie nośności poszczególnych odrzwi, a także trendów – zmian nośności wraz 
ze zmianami wielkości odrzwi i kształtowników. Wyniki przeprowadzonych prób – nośności 
maksymalne badanych odrzwi zestawiono w tablicy 1. [6,7] oraz na rysunku 5. Jak widać nowe 
odrzwia wykonane z łuków V walcowanych i zmodyfikowanych strzemion SDw ze stali S550W
charakteryzują się wysoką nośnością, zależną od wielkości odrzwi oraz zastosowanego 
kształtownika. W przypadku odrzwi wielkości 10 nośność waha się od 850 kN (dla odrzwi z V29) 
do 1156 kN (dla odrzwi z V36).

Tabela 1. Maksymalne nośności odrzwi obudowy ŁPw/4/A (badania w stanie usztywnionym)
Table 1. Maximal capacity of frames ŁPw/4/A (investigation in rigid state)

Numer próby Wielkość odrzwi Fmax, kN yn, mm Oględziny odrzwi 
po badaniu

11-173-1 ŁPw8/V32/4/A 1362 104

Deformacja łuku 
stropnicowego

11-173-2 ŁPw10/V32/4/A 1004 103
11-173-3 ŁPw12/V32/4/A 846 70
11-173-4 ŁPw10/V29/4/A 850 94
11-173-7 ŁPw10/V36/4/A 1124 110
10-267-1 ŁPw10/V36/4/A 1151 198
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Rys. 5. Maksymalne nośności odrzwi obudowy ŁPw/4/A (badania w stanie usztywnionym)
Figure 5. Maximal capacity of frames ŁPw/4/A (investigation in rigid state)

Kolejnym cyklem badań były próby nośności odrzwi podatnych. Badania te są szczególnie istotne 
dla poznania charakterystyk roboczych odrzwi. Próby przebiegają w podobny sposób jak w 
przypadku odrzwi usztywnionych. Różnica polega na zachowaniu podatności w złączach ciernych. 
W ramach cyklu wykonanych zostało 10 prób odrzwi ŁPw. Obejmowały one różną liczbę 
strzemion SDw w złączach ciernych oraz zmienną wartość momentu dokręcenia nakrętek śrub. Na 
rysunku 6. przedstawiono przykładową charakterystykę roboczą odrzwi. Natomiast na rysunku 7. –
odrzwia po badaniach. Badaniom poddano odrzwia ŁPw10/V29/4/A oraz ŁPw10/V36/4/A. 
Zestawienie wyników – nośności robocze odrzwi – przedstawiono w tablicy 2. [6,7] oraz na
rysunku 8.        
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Rys. 6. Charakterystyka pracy odrzwi podatnych ŁPw10/V36/4/A (2 strzemiona SDw w złączu, moment 
dokręcenia nakrętek śrub strzemion Md=550 N∙m)
Figure 6. Operation characteristic of yield frames ŁPw10/V36/4/A (two clamps SDw, tightening torque of 
clamps Md=550 N∙m)
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Rys. 7. Odrzwia po badaniach (widoczne zwiększone zakładki po zsuwach)
Figure 7. Frames after investigations (increase of overlaps after yielding)

Tabela 2. Średnie nośności robocze badanych odrzwi ŁPw10/V36/4/A
Table 2. Average yield capacity of tested frames ŁPw10/V36/4/A

Liczba strzemion 
w złączu

Średnia nośność robocza odrzwi, FN

Wartość momentu dokręcenia nakrętek śrub strzemion, Md

450 N∙m 550 N∙m
2 strzemiona SDw 635 kN 638 kN
3 strzemiona SDw 811 kN 814 kN
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Rys. 8. Średnie nośności robocze odrzwi ŁPw10/V36/4/A ze strzemionami SDw
Figure 8. Average yield capacity of frames ŁPw10/V36/4/A with SDw clamps

Analizując wyniki przeprowadzonej analizy parametrów odrzwi można zauważyć, że wartość 
momentu dokręcenia nakrętek śrub strzemion w analizowanym zakresie (450550 N·m) w 
mniejszym stopniu wpływa na nośność odrzwi niż zastosowanie trzeciego strzemienia. Zatem dla 
wyraźnego podniesienia nośności roboczej odrzwi (nawet o 27 %) korzystniej jest stosować 
dodatkowe (trzecie) strzemię.

4. BADANIA MODELOWE ODRZWI ŁPw

Z uwagi na właściwy dobór obudowy i późniejsze bezpieczne jej użytkowanie istotne jest 
określenie parametrów podpornościowych odrzwi. Ich znajomość pozwala określić dopuszczalną 
podziałkę odrzwi obudowy w oparciu o obowiązujące zasady doboru [2,5,10]. Jednym ze 
sposobów określenia parametrów nośnościowych jest przeprowadzenie badań stanowiskowych. 
Jednak w przypadku większej liczby analizowanych odrzwi, np. całego typoszeregu, ich parametry 
nośnościowe oblicza się metodami numerycznymi, głównie metodą elementów skończonych 
(MES, ang. FEM) [1,3]. Obliczenia wytrzymałościowe wykonano w programie COSMOS/M 
[4,11]. Analizom wytrzymałościowym poddano wszystkie odrzwia z typoszeregu ŁPw. W tym 
celu zbudowano szereg modeli odwzorowujących geometrię badanych odrzwi. Na rysunku 9.
przedstawiono przykładowy model przygotowany do obliczeń. W wyniku przeprowadzonych 
obliczeń otrzymano między innymi wartości naprężeń, momentów zginających i sił wewnętrznych,  
a także ich rozkład na obwodzie odrzwi. Przykładowy rozkład naprężeń zredukowanych w 
elementach odrzwi przedstawiono na rysunku 10. Wyznaczone w trakcie analiz parametry 
podpornościowe odrzwi zestawiono w tablicy 3.
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Rys. 9. Przykładowy model odrzwi po dyskretyzacji
Figure 9. Exemplary frame model after meshing

Rys. 10. Rozkład naprężeń zredukowanych w modelu odrzwi ŁPw/10/4/A
(naprężenia w Pa, skala deformacji x10)
Figure 10. Stress distribution in model of ŁPw/10/4/A frame (stress in Pa, deformation scale x10)

Tablica 3. Nośność odrzwi ŁPw w stanie usztywnionym, wykonanych ze stali S550W
Table 3. Capacity of ŁPw frames in rigid state made of S550 steel grade 

Wielkość odrzwi S W Wskaźnik nośności odrzwi WN [MN/m]
mm V29 V32 V36

odrzwia trzyelementowe
7/-/A 4200 3100 0,343 0,402 0,423
8/-/A 4700 3300 0,298 0,351 0,366
9/-/A 5000 3500 0,272 0,321 0,337

10/-/A 5500 3800 0,239 0,282 0,300
odrzwia czteroelementowe

8/-/4/A 4700 3300 0,307 0,354 0,371
9/-/4/A 5000 3500 0,281 0,326 0,341

10/-/4/A 5500 3800 0,247 0,286 0,302
11/-/4/A 5800 4025 0,228 0,265 0,281
12/-/4/A 6100 4225 0,214 0,247 0,262
13/-/4/A 6400 4425 0,200 0,230 0,246
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5. PODSUMOWANIE

Przeprowadzone stanowiskowe i modelowe badania nowo zaprojektowanych odrzwi z nowego 
gatunku stali (S550W) wskazują na ich wysokie parametry podpornościowe. Obliczone wskaźniki 
nośności tych odrzwi (WN), są około 15 % wyższe niż podobnych odrzwi ze stali S480W oraz 
około 37 % wyższe niż odrzwi ze stali spełniającej wymagania normy PN-H-93441-1 [16]. Efekt 
ten został osiągnięty przez zastosowanie na łuki stali o wysokich parametrach mechanicznych 
(S550W), będącej wynikiem prac realizowanych w ramach projektu celowego. Natomiast w 
przypadku odrzwi pracujących jako podatne, wysokie wartości nośności roboczej osiągnięto przez 
zastosowanie trzeciego strzemiona w złączu. Dzięki temu uzyskano także wysoką wartość 
współczynnika wykorzystania maksymalnej nośności odrzwi - k4  0,7 [13]. W związku z 
pozytywnymi wynikami badań stanowiskowych oraz modelowych opracowano program badań w 
kopalniach „Bogdanka”, „Jas-Mos” i „Bobrek-Centrum” oraz przystąpiono do ich realizacji.
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New Frame Construction and Results of Investigations

The paper presents a process and results of construction works and laboratory investigations of 
frames made of new steel grade. The works were directed to improve strength of particular frames 
elements and full use of parameters of new steel. Thanks to some modifications a frames are 
characterized by higher capacity than analogical ŁP frames. This effect was obtained among others 
by changing of arches curves mating in frictional connections.
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Wprowadzenie

Trendy rozwoju inteligentnych systemów mechanizacyjnych w górnictwie 
(Nowe Techniki)

• Bezpieczeństwo energetyczne Polski, zwłaszcza w aspekcie wzrastającej
konsumpcji energii wymaga ciągłego pozyskiwania i produkcji surowców do jej
wytwarzania.

• Następuje wzrost zagrożeń górniczych przekładających się na bezpieczeństwo
i środowisko pracy w kopalniach.

• Wydobywanie węgla wymaga zatem stosowania coraz bezpieczniejszych
technologii eksploatacji, w tym wdrażania systemów mechanizacyjnych
ograniczających ryzyko oraz skutki wystąpienia niepożądanych zdarzeń.

• Inteligencja maszyn, czy systemów maszynowych, definiowana jest jako
zdolność adaptacji do nowych warunków i wykonywania nowych zadań, jako
zdolność do rozwiązywania problemów lub jako zdolność uczenia się.

Kraków, 20÷24.02.2012 2/20
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Mówiąc o sztucznej inteligencji, czyli zdolności maszyn do naśladowania 
inteligentnego zachowania człowieka, należy sprecyzować jej kryteria, takie jak:

Wymóg autonomicznego działania systemu mechanizacyjnego w kopalni będzie 
stanowił podstawę tworzenia kopalni przyszłości. 

-   autonomia, czyli wykonywanie zadań bez pomocy człowieka, na
    podstawie informacji uzyskanych z czujników i przetworników,
-   interfejs „człowiek-maszyna”, definiujący sposób przekazywania informacji 
    i wydawania  poleceń, przyjazny dla ludzi,
-   zdolność do adaptacji, czyli dostosowanie do zmian środowiska pracy.

Wprowadzenie

3/20Kraków, 20÷24.02.2012
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(Nowe Techniki)

– 364 –

Techniki i technologie w podziemnej eksploatacji złóż



Kierunki rozwoju inteligentnych systemów maszynowych 
w górnictwie

Ścianowe systemy mechanizacyjne 
•   opracowanie zintegrowanych układów sterowania oraz zaawansowanych 
    układów diagnostyki w odniesieniu do systemów mechanizacyjnych,
•   monitorowanie stanu zagrożeń w celu poprawy bezpieczeństwa pracy,
•   dostosowanie układów zasilania elektroenergetycznego do coraz większych
    mocy maszyn systemu ścianowego.
Drążenie wyrobisk korytarzowych 
•   opracowanie układów do zdalnego sterowania pracą maszyn wchodzących 
    w skład autonomicznych kompleksów chodnikowych, pozwalających na
    sterowanie z bezpiecznej strefy poza przodkiem.

W ramach projektu foresight pt.: „Scenariusze rozwoju technologicznego przemysłu
wydobywczego węgla kamiennego” opracowano  scenariusze rozwoju systemów
maszynowych w ramach których wyznaczono następujące kierunki prac
badawczych:

4/20Kraków, 20÷24.02.2012

Trendy rozwoju inteligentnych systemów mechanizacyjnych w górnictwie 
(Nowe Techniki)
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Systemy transportowe w podziemiach kopalń  
•   opracowanie  hybrydowych spalinowo – elektrycznych napędów maszyn 
    transportowych,
•   opracowanie elektrycznych napędów z nową generacją akumulatorów 
    i silników elektrycznych,
•   automatyzacja transportu w podziemiach kopalń,
•   zastosowanie  mikroprocesorowych układów sterowania i diagnostyki 
    środków transportu.
Infrastruktura systemowa 
•   wprowadzenie cyfrowej transmisji informacji z wykorzystaniem nośników
    światłowodowych,
•   opracowanie urządzeń łączności radiowej przystosowanych do pracy 
    w warunkach kopalnianych,
•   opracowanie systemów teletransmisyjnych dla układów monitoringu 
    i sterowania.

5/20

Kierunki rozwoju inteligentnych systemów maszynowych 
w górnictwie
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Trendy rozwoju inteligentnych systemów mechanizacyjnych w górnictwie 
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• zwiększenie bezpieczeństwa pracy poprzez zmniejszanie zatrudnienia 
w strefach niebezpiecznych,

• poprawa zdrowia poprzez ograniczenie narażenia pracowników na 
oddziaływanie gazów, zapylenia, hałasu i wibracji i innych szkodliwych 
czynników,

• zwiększanie efektywności produkcji poprzez efektywne wykorzystanie czasu 
pracy maszyn,

• zmniejszanie kosztów procesów produkcji poprzez optymalizację 
parametrów pracy maszyn i urządzeń w aspekcie trwałości, niezawodności 
i energochłonności.

Główne korzyści wynikające z aplikacji inteligentnych systemów 
maszyn górniczych to:

6/20

Kierunki rozwoju inteligentnych systemów maszynowych 
w górnictwie
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Instytut Techniki Górniczej KOMAG realizuje obecnie szereg prac związanych
z inteligentnymi systemami maszynowymi. Począwszy od systemów
diagnostyki, pozycjonowania, rekuperacji energii, zabezpieczeń
przeciwpożarowych po techniki sztucznej inteligencji implementowane
w systemach ekspertowych, rojach pomiarowych i układach sterowania.

Do najważniejszych opracowań należą:
• hybrydowy system pozycjonowania maszyn mobilnych w wyrobiskach 

podziemnych wzorowany na systemie GPS,
• system rekuperacji energii w maszynach napędzanych silnikami 

cieplnymi,
• inteligentny układ sterowania kombajnu chodnikowego,
• iRIS - System identyfikacji maszyn, urządzeń, środków trwałych 

oraz transportu .

Realizacja systemów w ITG KOMAG

7/20Kraków, 20÷24.02.2012
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Celem podjętej pracy z zakresu inteligentnych systemów pozycjonowania jest
opracowanie metody pozwalającej na określanie bieżącego położenia i orientacji
kombajnu chodnikowego podczas drążenia podziemnego wyrobiska.

System pozycjonowania współpracując z rozbudowanym układem sterowania
pozwala na drążenie wyrobiska chodnikowego autonomicznie, według zadanej
trajektorii.

8/20

System pozycjonowania maszyn pracujących w wyrobiskach 
kopalnianych

Kraków, 20÷24.02.2012

Trendy rozwoju inteligentnych systemów mechanizacyjnych w górnictwie 
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System podziemnego pozycjonowania
wzorowany na systemie GPS.

Wyznaczanie pozycji kombajnu
będzie realizowane za pomocą
rozchodzących się w wyrobisku fal
radiowych oraz akustycznych.

Rolę satelitów (punktów odniesienia)
pełnić będą aktywne układy
elektroniczne instalowane na
obudowie chodnika.

GPS
Koncepcja systemu

System pozycjonowania maszyn pracujących w wyrobiskach 
kopalnianych
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System zabudowany na 
kombajnie:
• zestaw przetworników 
ultradźwiękowych,

• moduł radiowy,
• centralny układ sterujący pracą 

systemu pozycjonowania.
Aktywne układy odniesienia:
•    przetwornik ultradźwiękowy,
•    moduł radiowy,
•    układ sterujący,
•    akumulator zasilający.

System pozycjonowania maszyn pracujących w wyrobiskach 
kopalnianych

Koncepcja systemu

10/20Kraków, 20÷24.02.2012

Trendy rozwoju inteligentnych systemów mechanizacyjnych w górnictwie 
(Nowe Techniki)

– 371 –

Techniki i technologie w podziemnej eksploatacji złóż



Fale radiowe:

•   Prędkość około 3 · 108 m/s;

•   Źródło sygnału synchronizującego; 

Metoda 
hybrydowa

Fale 
radiowe

Fale 
akustyczne

Fale akustyczne (ultradźwiękowe):

•   Prędkość około 340 m/s;

•   Źródło sygnału pomiarowego; 

Metoda hybrydowa wykorzystująca fale radiowe oraz akustyczne

System pozycjonowania maszyn pracujących w wyrobiskach 
kopalnianych
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Uzasadnienie podjęcia tematu

• Wysokie wymagania wydajnościowe dotyczące maszyn transportowych
przenoszących urobek z wyrobisk na powierzchnię.

• Konieczność stosowania wysokosprawnych i wydajnych napędów maszyn
transportowych.

• Wykorzystanie w polskim górnictwie rud miedzi około 1600 maszyn
z silnikami spalinowymi.

System sterowania zasilaniem elektrycznym maszyny 
transportowej
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System sterowania zasilaniem maszyny
Struktura systemu sterowania

System sterowania zasilaniem elektrycznym maszyny 
transportowej

13/20Kraków, 20÷24.02.2012
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• większa wydajność elektrycznego układu
    maszyny,
• zmniejszenie obciążenia alternatora,
• oszczędność  paliwa,
• redukcja emisji ciepła do otoczenia,
• zmniejszenie emisji substancji szkodliwych
    do otoczenia,
• usprawnienie systemu chłodzenia silnika,
• stała kontrola stanu rozdziału energii,
• możliwość zastosowania systemu w dowolnej 
    maszynie, w której występuje źródło straty
    energii cieplnej.

Głównymi zaletami systemu odzyskiwania i przetwarzania 
odpadowej energii cieplnej są:

Przekrój komory rekuperatora

Model rekuperatora

System sterowania zasilaniem elektrycznym maszyny 
transportowej
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vow = max

Wyznaczenie 
prędkości zadanej

Szacowanie 
oporów skrawania

Drążenie 
wyrobiska

Urządzenie 
wykonawcze

Regulator 
prędkości

Pomiar rzeczywistej 
prędkości

e(t)
+

-

vow2

vow1

Schemat systemu sterowania prędkością ruchu wysięgnika 
z zastosowaniem Sztucznej Sieci Neuronowej 

Inteligentny układ sterowania kombajnu chodnikowego
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• prąd silnika organu urabiającego IO,
• przyśpieszenie drgań mechanicznych A,
• ciśnienie w komorze podtłokowej siłownika obrotnicy POn,
• cisnienie w komorze nadtłokowej siłownika obrotnicy POp,
• prędkość kątowa wysięgnika ωow.

Struktura sztucznej sieci neuronowej

RcSSN

Io
A
POn

Pop

ωow

(opory skrawania)

Inteligentny układ sterowania kombajnu chodnikowego
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17/20Kraków, 20÷24.02.2012

Trendy rozwoju inteligentnych systemów mechanizacyjnych w górnictwie 
(Nowe Techniki)

W 2011 roku opracowane dotychczas rozwiązania zintegrowano w jeden system 
iRIS, który stanowi kompleksowe narzędzie do prowadzenia elektronicznej 

ewidencji środków trwałych. 

iRIS

PECM – Platforma 
ewidencji części maszyn 
identyfikacja maszyn 
i urządzeń dołowych 
(w tym obudów) poza
urządzeniami budowy 
przeciwwybuchowej 

PEMP - identyfikacja 
maszyn i urządzeń 
powierzchniowych
identyfikacja maszyn 
i urządzeń pracujących 
w przestrzeniach 
niezagrożonych 
wybuchem

PEŚT – Platforma 
identyfikacja środków 
transportu 
identyfikacja 
i monitorowanie położenia 
środków transportu

PEUBP – Platforma 
ewidencji urządzeń 
budowy 
przeciwwybuchowej
identyfikacja urządzeń 
budowy 
przeciwwybuchowej 
w zakładach górniczych

PEŚTB - identyfikacja 
środków trwałych 
wyposażenia biur 

iRIS - System identyfikacji maszyn, urządzeń, środków trwałych 
oraz transportu 
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18/20Kraków, 20÷24.02.2012

Trendy rozwoju inteligentnych systemów mechanizacyjnych w górnictwie 
(Nowe Techniki)

Centralny system 
informatyczny

iRIS
PEMP/PEŚTB/PECM/PEUBP/PEŚT

Czytnik 
„powierzchniowy”

Kody Kreskowe  
i RFID

Urządzenia i maszyny 
powierzchniowe

Środki trwałe 
biurowe

Czytnik RFID 
„dołowy”

TRID-xx

Obudowa 
ścianowa

Urządzenie budowy 
przeciwwybuchowej

Bramki i 
czytniki RFID

TRID-xx

Środki 
transportu 

podziemnego

iRIS - System identyfikacji maszyn, urządzeń, środków trwałych 
oraz transportu 
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• Kopalnię przyszłości tworzyć będą zintegrowane systemy inteligentnych
maszyn i urządzeń. Pozwolą one na zwiększenie efektywności procesu
wydobycia węgla kamiennego z zachowaniem bezpieczeństwa pracy.

• Dążenie do automatyzacji procesów wydobywczych podyktowane jest
pogarszającymi się warunkami górniczo-geologicznymi. Wprowadzenie
automatyzacji umożliwia zastąpienie pracy ludzi w skrajnie niebezpiecznych
warunkach przez nadzorowane zespoły maszyn i urządzeń. Realizacja tych
celów jest możliwa dzięki zastosowaniu coraz bardziej innowacyjnych
technologii z dziedziny elektroniki, informatyki, teletransmisji i robotyki.

• Przykładem postępu w zakresie inteligentnych systemów maszyn górniczych
są między innymi wyniki prac badawczych i wdrożeniowych Instytutu Techniki
Górniczej KOMAG.

Podsumowanie

19/20Kraków, 20÷24.02.2012
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INSTYTUT  TECHNIKI  GÓRNICZEJ
KOMAG

Dziękuję za uwagę.

Zapraszamy do współpracy.
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Zintegrowane systemy inicjacji w robotach podziemnych

Marcin Szumny
ORICA Poland, Sp. z o.o.

STRESZCZENIE: W artykule przedstawiono przykłady zintegrowanych systemów prowadzenia 
podziemnych robót strzałowych w oparciu o nowoczesne elektroniczne systemy inicjacji elektro-
nicznej. Prezentowane przykłady pokazują szeroki zakres możliwości systemów, które obejmują za-
równo środki techniczne jak również oprogramowanie wspomagające. Artykuł przedstawia systemy 
w aspekcie ich elastyczności w dopasowaniu do konkretnych zastosowań jak również ich wpływu 
na bezpieczeństwo prowadzenia robót. Przykłady zastosowań obejmują zarówno roboty eksploata-
cyjne jak również tunelowe.

SŁOWA KLUCZOWE: System inicjacji elektronicznej (EBS), zapalniki elektroniczne, i-kon, eDev,
System Zdalnego Odpalania Podziemnego (CEBS), Shotplus

1. WSTĘP

W związku z intensywnym rozwojem systemów inicjacji elektronicznej oraz systemów wspomaga-
jących otwarły się zupełnie nowe możliwości prowadzenia robót podziemnych zarówno eksploata-
cyjnych jak również tunelowych. Dzięki wykorzystaniu tych środków stało się możliwe tworzenie 
zintegrowanych systemów prowadzenia robót strzałowych, które mają ogromny wpływ na popra-
wę ich efektywności. Wiąże się to z wynikiem ekonomicznym jak również ze zwiększonym po-
ziomem bezpieczeństwa co, w przypadku robót podziemnych jest szczególnie ważne. Należy rów-
nież zaznaczyć, że rozwój systemów elektronicznych znacznie poszerzył zakres robót możliwych 
do realizacji, które w wielu przypadkach byłyby niemożliwe do wykonania tradycyjnymi metoda-
mi. Mogło to wynikać ze skomplikowania układu, ograniczeń związanych z bezpieczeństwem, jak 
również innych cech dotychczasowych systemów inicjacji (ograniczona dokładność i zakres opóź-
nień) [1]. Rozwój systemów inicjacji elektronicznych, w tym zapalników i-kon i eDev, pobudził do 
rozwinięcia komputerowe systemy wspomagania projektowania sieci strzałowych, w przypadku 
firmy Orica rozwinęły się programy serii Shotplus – aplikacje stosowane w robotach podziemnych 
to: SHOTPlus-T (roboty tunelowe), SHOTPlus-UG (roboty eksploatacyjne). Oprogramowanie to 
umożliwia zarówno projektowanie robót strzałowych jak również umożliwia wykorzystanie i ana-
lizę szeregu dodatkowych informacji np. informacje z kopalnianej sieci informacji przestrzennej
(w tym rozmieszczenie otworów strzałowych). Dane te można wykorzystywać przy projektowaniu 
sieci strzałowej. Dodatkowo, poprzez wykorzystanie danych z czujników sejsmicznych, jest moż-
liwość analizy poprzez system komputerowy poziomu fali parasejsmicznej generowanej podczas 
prowadzenia robót strzałowych co ma bardzo istotne znaczenie w przypadku drążenia tuneli w ob-
szarach zurbanizowanych. Schemat blokowy systemu zintegrowanego pokazano na rysunku 1.
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Rys. 1. Schemat blokowy zintegrowanego systemu inicjacji
Figure 1. Block scheme of integrated initiation system

Zaletą tego typu systemu jest jego elastyczność i zdolność do dopasowania się do konkretnych 
warunków terenowych. Możemy korzystać w razie potrzeby i dostępności z szerokiego zakresu 
danych oraz poddawać analizie efekty robót. Systemy inicjacji elektronicznej i-kon oraz eDev ofe-
rują niespotykane do tej pory możliwości prowadzenia prac podziemnych a ich zastosowanie i wła-
ściwe wykorzystanie oferuje szereg korzyści w zakresie poprawy oczekiwanych wyników. W przy-
padku prac eksploatacyjnych może to być odpowiednia fragmentacja, optymalizacja siatek strza-
łowych (efektywniejsze wykorzystanie otworów strzałowych) natomiast w przypadku prac tunelo-
wych mamy potencjalną możliwość zwiększenia postępu, ograniczenia emisji drgań parasejsmicz-
nych, zmniejszenie strefy spękań (zmniejszenie robót związanych z obrywką). Obecnie trwają pra-
ce nad szerszym włączeniem do systemu prac wiertniczych poprzez wymianę informacji na linii 
wiertnica – system.

2. PRZYKŁADY ZASTOSOWAŃ

2.1. Prace eksploatacyjne w kopalni miedzi w Australii

Przykładem zastosowania systemu jest odstrzał dokonany w kopalni miedzi w Australii przy zasto-
sowaniu zapalników elektronicznych i-kon oprogramowania SHOTplus-UG oraz przy wykorzysta-
niu danych z kopalnianej sieci geodezyjnej wraz z rozmieszczeniem otworów strzałowych. Na ry-
sunku 2 [2] jest zobrazowana tylko 1 grupa otworów (aby nie zaciemniać schematu) (w tym przy-
padku wszystkich grup jest 11) oraz przebieg wyrobisk podziemnych. Podstawowe dane przedsta-
wiają się następująco [3]:
— 11 grup,
— 101 otworów o średnicy 89 mm,
— 101 zapalników i-kon (przewody długości (6÷40) m,
— Całkowita długość otworów 2800 m,

System inicjacji 
elektronicznej

Oprogramowanie 
wspomagające

Dane z czujników 
systemowych

Dane z sieci 
kopalnianych
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— Masa materiału wybuchowego (MW) ok. 17 500 kg.

Rys. 2. Przykład sieci koplanianej wraz z 1 grupą otworów [2]
Figure 2. Example of mining pattern with 1 group of blastholes [2]

Kolejnym etapem pracy projektowej jest ustalenie sekwencji opóźnień. Jest to dokonywane po-
przez program SHOTPlus-UG. Sekwencja ta jest następnie transferowana poprzez Logger oraz 
Blaster do zapalników. Bardzo ważną cechą systemu związaną z bezpieczeństwem jest komunika-
cja dwukierunkowa między Loggerem a zapalnikami, co umożliwia odczytanie i zapisanie unikal-
nych numerów identyfikacyjnych zapalników (mamy możliwość pełnego śledzenia zapalników od
momentu produkcji do zużycia), dane te można po odstrzale wczytać do programu SHOTplus.
W tabeli 1 [2] przedstawiono przykładowe informacje. W tym przypadku możemy odnaleźć dane 
dla Loggera nr 1 są to między innymi:
— Numer grupy,
— Oznaczenie otworu,
— Zadane opóźnienie.

Po odczytaniu danych końcowych z Loggera na tym wykazie pojawi się numer identyfikacyjny 
zapalnika. Warto dodać, że w przypadku zapalników i-kon oraz eDev minimalny interwał czasowy 
wynosi 1 ms. Dla porównania znane są przykłady podziemnych robót eksploatacyjnych w znacznie 
większej skali: 2700 zapalników, 1358 otworów o łącznej długości ponad 16 km i zużytym MW 
ok. 110 ton. Na rysunku nr 3 [2] przedstawiono sekwencję czasową przy wykonaniu tego odstrza-
łu. Przeprowadzenie takich robót przy zastosowaniu tradycyjnych metod inicjacji nie byłoby moż-
liwe. Dodatkowym ograniczeniem są również aspekty związane z bezpiecznym wykonaniem tego 
typu robót co jest zasadniczym argumentem dla stosowania zintegrowanych systemów inicjacji 
elektronicznej oraz odpalania centralnego z powierzchni (CEBS). W takim przypadku jest możliwe 
całkowite wycofanie załogi na powierzchnię kopalni. Kontrola odpalenia odbywa się dwutorowo 
poprzez komunikację na linii logger – zapalniki oraz dodatkowo monitorowanie odstrzału poprzez 
odczyt z czujników fali parasejsmicznej wygenerowanej podczas odstrzału. Komunikacja pomię-
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dzy elementami systemu odbywa się przy wykorzystaniu dostępnej sieci telekomunikacyjnej ist-
niejącej na kopalni (analogową, LAN, WLAN).

Rys. 3. Przykład sekwencji odpalania otworów strzałowych [2]
Figure 3. Example of blasting timing [2]

Tabela 1. Przykład tabeli z danymi dla Loggera wygenerowanej poprzez program SHOTplus-UG
Table 1. Example of table with data for Logger created by SHOTplus-UG

2.2. Prace tunelowe

Zintegrowane systemy inicjacji elektronicznej znalazły zastosowanie w różnych konfiguracjach 
w robotach tunelowych. W bardzo wielu przypadkach prace te, mające na celu wykonanie tuneli 
transportowych dla ruchu samochodowego jak i kolejowego, mają miejsce na obszarach wysoce 
zurbanizowanych a nawet w centrach miast, gdzie restrykcje związane z ograniczeniem ujemnego 
wpływu robót na otoczenie są bardzo duże. Ograniczenia są związane zarówno z ochroną powierz-
chni jak również poziomem emisji drgań parasejsmicznych.

Zapalniki elektroniczne i-kon wraz z oprogramowaniem Shotplus-T zostały z powodzeniem wy-
korzystane przy drążeniu tunelu w Sztokholmie (Norra Länken) [3]:
— Długość tunelu: 600 m,
— Długość strefy ze znacznie ograniczoną emisją drgań: 200 m,
— Wysokość: 9,5 m; szerokość: 15 m,
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— Powierzchnia przodka: ok. 125 m2,
— Średnica otworów: 48 mm; otwory prowadzące: 110 mm.

Tunel ten przebiega w zasadzie w mieście przez co restrykcje związane z poziomem emitowa-
nych drgań były bardzo duże. Wiązało się to pierwotnie z podziałem przodka podczas robót strza-
łowych  na 2 lub 3 sekcje strzelane osobno o postępie 3 m na jeden cykl. Na rysunku 4 przedsta-
wiono schemat jednego z pierwszych odstrzałów zapalnikami elektronicznymi i-kon, seria tego ty-
pu strzelań próbnych miała ono na celu dokonanie pomiaru poziomu emisji drgań parasejsmicz-
nych oraz pokazać potencjalne możliwości przeprojektowania sieci strzałowej.

Rys. 4. Przykładowy schemat rozmieszczenia otworów strzałowych [3]
Figure 4. Example schema of blasting pattern [3]

Po przeprowadzeniu pomiarów kontrolnych okazało się, że poziom drgań parasejsmicznych 
przy wykorzystaniu zapalników elektronicznych i-kon jest niższy, niż w przypadku strzelań trady-
cyjnych z wykorzystaniem zapalników nieelektrycznych. Finalnie udało się tak przeprojektować 
parametry sieci strzałowej, że przy zachowaniu rygorów dotyczących emisji drgań parasejsmicz-
nych, możliwym stało się jednoczesne strzelanie całym przekrojem tunelu (125 m2) oraz zwiększe-
nie postępu do ok. 6 m na jeden cykl. Reasumując, w założeniach początkowych przodek był po-
dzielony na trzy sekcje o postępie około 3 m, natomiast zastosowanie zapalników elektronicznych, 
systemów pomiarowych drgań oraz oprogramowania wspomagającego SHOTPlus-T umożliwiło, 
w tym przypadku znaczną zmianę parametrów strzelania co miało bardzo duży wpływ na harmo-
nogram prac strzałowych oraz na znaczącą poprawę wskaźników ekonomicznych przedsięwzięcia
przy zachowaniu parametrów związanych z bezpieczeństwem.

Oprogramowanie wspomagające ShotPlus oferuje także szereg dodatkowych funkcji, które po-
magają projektować siatki strzałowe oraz prognozować efekty robót strzałowych oraz są bardzo 
dobrym narzędziem do eliminowania potencjalnych błędów związanych np. z nakładaniem się 
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opóźnień strzałowych. Na rysunku nr 5 przedstawiono przykładowy schemat czasowy układu po-
kazanego na rysunku 6.

Rys. 5. Schemat czasowy wygenerowany za pomocą programu SHOTPlus-T [4]
Figure 5. Timing schema created by SHOTPlus-T [4]

Rys. 6. Przykładowy schemat strzelania tunelowego [5]
Figure 6. Example schema of tunnel blasting [5]

PODSUMOWANIE

Zintegrowane systemy inicjacji oparte o systemy inicjacji elektronicznej kreują nową jakość pro-
wadzenia robót podziemnych zarówno w odniesieniu do możliwości prowadzenia skomplikowa-
nych prac strzałowych pod ziemią jak również do niespotykanego do tej pory poziomu bezpieczeń-
stwa podczas prowadzenia tego typu prac. Systemy te niosą ze sobą bardzo szeroki zakres stoso-
wania dzięki ich dużej elastyczności. Co jest bardzo istotne nie są to systemy sztywne ale ewoluu-
jące dzięki ciągłej współpracy i wymianie informacji między użytkownikami systemów a ich pro-
jektantami. Dzięki temu systemy są ciągle udoskonalane w zakresie pożądanym przez ich użyt-
kowników.

LITERATURA

– 387 –

Techniki i technologie w podziemnej eksploatacji złóż



[1] Szumny M. 2010: Elektroniczne systemy inicjacji w robotach podziemnych. Materiały wysokoenerge-
tyczne, Tom 2, Instytut Przemysłu Organicznego, Warszawa 2010, str. 123–128.

[2] Rysunki nr 2 i 3 oraz tabela nr 1 zostały wygenerowane za pomocą programu ShotPlus –UG firmy Orica 
wersja 1.42.

[3] Prezentacja Stanislav Nikolov, Orica Mining Services z dnia 16.12.2009.
[4] Rysunki 4, 5 i 6 zostały wygenerowane za pomocą programu ShotPlus – T firmy Orica, wersja 1.14.

Integrated Initiations Systems in Underground Works

The paper shows examples of integrates systems in underground blasting works with using modern 
electronic initiation systems. Examples show wide range of systems application which covers both 
technical equipments and supporting computer systems. The paper presents systems as very flexi-
ble and adjustable to the different underground applications and in relations to the safety issues. 
Examples show exploitation works and tunnelling.
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Techniczno-technologiczne aspekty
procesowania węgla „in situ”
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STRESZCZENIE: W pracy porównano i dokonano oceny pod względem techniczno-technolo-
gicznych aspektów dotyczących podziemnego spalania, pirolizy, zgazowania i uwodornienia węgla 
in situ, przy zastosowaniu metod opływowej oraz CRIP, także z uwzględnieniem kompleksowej 
ekstrakcji energii z węgla kamiennego.

SŁOWA KLUCZOWE: Konwersja węgla in situ, technologie UCG i CEEC, podziemne zgazowa-
nie węgla

1. PROCESOWANIE WĘGLA „IN SITU”

1.1. Georeaktor

W niniejszej pracy opisano techniczno-technologiczne podobieństwa oraz różnice dla dwóch 
technologii procesowania węgla in situ, tj. metod UCG (Underground Coal Gasification) oraz 
CEEC (Complex Energy Extraction for Coal), najbliższych praktycznego zastosowania. Tech-
nologie te realizowane są w tzw. georeaktorze (rys. 1) w którym węgiel zgazowywany jest przy 
udziale czynnika iniekcyjnego, przyczyniającego się do konwersji złoża w miejscu jego zalegania 
(in situ). Generowany w takim procesie gaz surowy jest odprowadzany bezpośrednio ze strefy
zgazowania węgla. Gaz ten zawiera takie produkty zgazowania węgla jak: H2, CH4, CO, N2,
H2S, CO2, O2 [1].

1.2. Techniki

Stosując technologię UCG można dokonywać zgazowania pokładów węgla zalegających na 
głębokości (30÷1200) m, o długości do 100 m, natomiast przy stosowniu technologii CEEC można 
osiągnąć pułap głębokości złoża nawet do 2000 m, wraz z tworzącym się w tym przypadku polem 
eksploatacyjnym o średnicy około 4000 m [2] – tabela 1. 
W technologii UCG, w złożach wyłączonych bądź nieekonomicznych do dalszej eksploatacji, sto-
sowana jest najczęściej technika szybowa z wykorzystaniem już istniejących wyrobisk i chod-
ników górniczych. Stosuje się w tym przypadku technikę opływową (pokłady płytkie), otwartą 
albo ślepą (średnio płytkie) (rys. 2).

Szk
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Rys. 1. Georeaktor - metoda opływowa, wg [3]
Figure 1. Georeactor – streamlined method [3]

Tabela 1. Techniki dla technologii procesowania węgla „in situ”, wg [4]
Table 1. Techniques to litigate coal technology „in situ”, [4]

UCG

Technika procesowania
Otwory procesowe Kanał

Metoda/SystemIniekcyjny (wlotowy) Produkcyjny 
(wylotowy) Łączący

Szybowa

Pionowy Poziomy
OpływowaPionowy Nachylony Punktowy

Poziomy Poziomy
Pionowy

Otwarta

Poziomy Ślepa

Bezszybowa
Kierunkowy Pionowy Punktowy CRIP (I)

Pionowy Pionowy
(zapłonowy) Pionowy Poziomy CRIP (II) 

„Knife edge”

CEEC

„Jet Stinger” Kierunkowe „Super Daisy Shaft”
(SDS)

W technologii tej mieszaninę pary wodnej i powietrza tłoczy się otworem iniekcyjnym, poniżej 
którego zainicjowana zostaje strefa zgazowania. Odbiór surowego gazu następuje z przeciwnie 
położonego otworu produkcyjnego. W trakcie trwania tego procesu georeaktor zaczyna się 
wychładzać, co w rezultacie prowadzi do powstania geokomory – kawerny. 
Z kolei technika bezszybowa, oparta na tzw. metodzie CRIP (Controlled Retractable Injection 
Point), wykorzystuje otwory kierunkowe – rys. 3. Metoda ta obecnie rozwinęła się w generację 
II-stopnia, której charakterystyczną cechą (rys. 3b) jest dodatkowy (trzeci) otwór inicjacyjno-
zapłonowy. W procesie zgazowania podziemnego przyczynia się to do powstania 
charakterystycznego zjawiska „knife edge”, które wraz z cofającym się frontem ognia powoduje 
wydajniejszą konwersję węgla do surowego gazu [5]. 
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a ) b) 

c)  d)

Rys. 2. Metoda szybowa UCG: a) opływowa, b) otwarta, c) ślepa,  d) legenda do rysunków 2 i 3, wg [4]
Figure 2. UCG shaft method: a) streamlined, b) open, c) blind, d) the legend to Fig. 2 and 3 , [4]

a) b)

Rys. 3. Metoda bezszybowa CRIP: a) I–ej generacji, b) II-ej generacji „Knife edge”; legenda jak na rys. 2, 
wg [4]
Figure 3. CRIP un-shaft method: a) I-th generation, b) II-second generation "Knife Edge"; the legend acc.
to Fig. 2, [4]

Technologia CEEC wykorzystuje tzw. technikę Jet-Stinger (J-S), opartą w działaniu na systemie 
„Super Daisy Shaft” (SDS) – rys. 4. W przypadku tym sekwencja procesu odbywa się 
w georeaktorze w jednym cyklu procesowania. Ze swej istoty, system SDS stanowi uzbrojony szyb 
główny, w którym za pośrednictwem małośrednicowych rur typu J-S (wciskanych do złoża pod 
ciśnieniem 8,1 MPa, przy użyciu specjalnych urządzeń wiertniczych), wykonane są otwory 
kierunkowe. Wielokrotność każdego z systemu rurociągów J-S polega na koncentryczności, co 
najmniej trzech rur tworzących układ „rura w rurze”.
Wielofunkcyjność systemu rur typu J-S związana jest m.in. z tym, że system ten może być 
wykorzystany jednocześnie do skruszenia węgla wywołaną detonacją propylantów falą sejsmiczną, 
iniekcji czynnika utleniającego dla procesowania węgla, jego odgazowania lub zgazowania albo 
gazyfikacji (uwodornienia) złoża, do sekwestracji użytkowej CO2, odbioru produktów 
procesowych, w tym źródeł geotermii pochodzących od płynnych produktów procesowania, 
a także do  zatłaczania materiału podsadzkowego dla wypełnienia powstałej kawerny [2]. 
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Rys. 4. Fragment cyklu procesowania w georeaktorze systemu SDS, wg [2]
Figure 4. Part of the cycle of processing in SDS georeactor system, [2]

1.3. Wymagania technologiczne

Przedstawione założenia techniczne dla opisanych metod podziemnego zgazowania węgli, 
decydują o sposobie przeprowadzania procesu, a tym samym wskazują na zakres stosowania 
technologii UCG lub CEEC. Cechy użytkowe tych technologii stanowią o ich dużych 
możliwościach do praktycznego stosowania oraz znacznym zakresie procesowym dla celów 
podziemnej konwersji naturalnego paliwa do gazu surowego. Niektóre wymagania technologiczne 
wskazują na możliwość samoistnego tworzenia się georeaktora. Z oczywistych względów reaktor 
taki musi być usytuowany poniżej poziomu wód gruntowych. Petrografia złóż węgli bitumicznych 
o grubości (miąższości) pokładu powyżej 0,5 m i głębokości zalegania pokładu na poziomie 12 m 
od powierzchni, decyduje o ciśnieniu operacyjnym georeaktora. 
W odniesieniu do ochrony środowiska, monitoring procesowania węgla „in situ” oraz zasobów 
wodno-geologicznych powinien być prowadzony w cyklu ciągłym, z uwagi na możliwość 
przeistaczania się strefy ogniowej oraz migrację poziomów wodonośnych, które z tych powodów 
nie powinny być jednocześnie źródłem lokalnych zasobów wody pitnej.

1.4. Analiza procesowo-technologiczna 

Technologię UCG charakteryzują określone wymagania, czego dowiedziono doświadczeniami [2, 
3] – tabela 2. W rezultacie dopracowano się kryteriów wskazujących na wymagany dla celów 
energetycznych skład oraz wartość opałową surowego gazu. Analiza technologii oraz danych 
doświadczalnych prowadzi zasadniczo do takiej grupy kryteriów procesowych jak: a) podstawowe 
(głębokość i grubość pokładu węgla, cechy eksploatacyjne); b) selekcji (potencjalne miejsca dla 
UCG, właściwości geologiczne; c) oceny procesowej (termodynamika procesu); d) dostępności 
technologii do konkretnych zastosowań, przy uwzględnieniu ekonomii, kapitału, kosztów 
operacyjnych i środowiskowych.
W badaniach tych wykazano np., że technologia UCG może funkcjonować sprawniej 
w niższych pokładach węgla, ponieważ pokłady takie mają tendencje do kurczenia się pod 
wpływem wzrostu temperatury. Prowadzi to do wzrostu przepuszczalności pomiędzy otworami 
iniekcji a produkcji, co spełnia w pewnym sensie funkcję katalizatora, jako czynnika 
przyspieszającego proces zgazowania. Zwiekszona zawartość części lotnych prowadzi tym samym 
do większej wartości opałowej, co zwiększa możliwości wykorzystania gazu surowego [3].
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Tabela 2. Doświadczenia technologii UCG w zagłębiach wschodnich, wg [3]
Table 2. The experience of UCG technology in the eastern basins [3].

Rok 1959 1965 1940 1962
Zagłębie węglowe Donieckie Kuźnieckie Moskiewskie Taszkient

Charakterystyka węgla
Typ węgla Bitumiczny Brunatny
Popiół [%] (6÷16) (4÷10) (27÷60) 11
Lotność [%] (25÷35) (20÷30) (17÷27) (25÷30)
Wilgotność [%] ~15 (5÷8) (20÷30) 30
Siarka [%] (1÷15) - - 1
Nachylenie pokładu [0] (20÷60) (55÷70) 0 (poziome) (5÷15)

Zaleganie pokładu
Miąższość [m] (0,4÷1,5) (2÷9) (2÷4) (4÷24)
Głębokość [m] 400 - (40÷60) (110÷250)
Wartość opałowa [MJ/kg] (18÷20) (20÷25) (18÷20) śr. 15

Charakterystyka gazu surowego z UCG
Wartość opałowa [MJ/m3] (3,5÷4,2) śr. 4,2 (2,9÷3,8) śr. 3,5
Produkcja [mln m3/rok] 150 390 460 1400

Dążność do coraz większych sprawności energetycznych  technologii UCG ukierunkował jej 
rozwój zasadniczo na dwie „ścieżki” [6]. Pierwszą (pochodzącą z terenów byłego Związku 
Radzieckiego), która wykorzystuje pionowe studnie i metodę opływową oraz otwarcie 
wewnętrznych ścieżek węgla za pomocą iniekcji powietrza lub pary wodnej. Natomiast druga 
odnosi się do wierceń kierunkowych oraz tzw. metody CRIP stosowanej przez Amerykanów. Dla 
metody tej jako gaz procesowy wykorzystuje się tlen lub wzbogacone powietrze. Jednak dopiero 
połączenie tych obu, przeciwstawnych niejako metod, dało spektakularne rozwiązanie 
o szczególnym charakterze, ujęte w technologii εUCG (na licencji firmy Ergo-Exergy).
Doprowadziło to do znaczącego wzrostu efektywności procesu podziemnego zgazowania węgla
w ujęciu globalno-kompleksowym, poprzez zastosowanie wielu iniekcjo-inicjacji zwłaszcza dla 
pokładów węgla stromo zalegających – rys. 5

Rys. 5. Schemat procesowania globalno-kompleksowego dla pokładu stromego,  wg [4]
Figure 5. Schematic of a complex-global process the coal seam of a steep, [4]
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Kierunkowa kontrola przepływu gazu ma w takim przypadku zasadnicze znaczenie dla
powtarzalności inżynierii procesu, prowadzące do maksymalizacji lub optymalizacji produktu.
Niezbędnym kryterium procesowym jest wówczas wysoka przepuszczalna kanałów w postaci 
„ścieżek powiązanych” w dolnej części pokładu węgla. Owe ścieżki sprawiają, że procesowanie 
jest „niewrażliwe” na zmiany w naturalnej ograniczonej przepuszczalności węgla. Stosowana w 
tym przypadku sieć kierunkowych przepływów gazu zapewnia, że gaz popłynie do otworów 
produkcyjnych zdecydowanie wydajniej, zamiast rozprzestrzeniać się w sposób niekontrolowany
w całej formacji gigantycznego georeaktora [3].

2. WYKORZYSTANIE SUROWEGO GAZU

2.1. Zastosowanie w energetyce i karbochemi

W georeaktorze przy udziale iniekcji pary wodnej lub/i powietrza [7, 8] w technologii UCG 
podstawowym produktem jest gaz surowy o heterogenicznym składzie – rys. 6. Oczyszczanie 
i separacja składników takiego surowca prowadzi do otrzymywania tzw. syngazu, jako gazu 
syntezowego, stanowiącego w głównej mierze mieszaninę wodoru i tlenku węgla, odpowiednio 
(30÷40) H2 i (40÷60)% obj. CO. Jako surowiec wykorzystywany do wytworzenia syntetycznych 
paliw węglowodorowych, syngaz stanowi alternatywę dla naturalnych paliw płynnych 
pochodzących z gazu ziemnego i ropy naftowej [9]. Termiczna konwersja „in situ” węgla (w 
kogeneracji z układami energetycznymi oraz sekwestracją CO2), jest szczególnie korzystna z 
uwagi na możliwości uzyskiwania sprawności energetycznej procesu zgazowania w zakresie 
(40÷90)% – tabela 3.

Rys. 6. Skład gazu surowego  w zależności od tlenu i pary wodnej (% obj.) , wg [1]
Figure 6. The composition of raw gas, depending on the oxygen and steam (% vol.) [1]

Zastosowanie technologii UCG generuje paliwa gazowe do produkcji ciepła czy energii 
elektrycznej, a także produktów dla przemysłu karbochemicznego – tabela 4. Wskazanie na ilości 
węgla dostępnego do zgazowania, w połączeniu z uwzględnieniem potencjalnych zastosowań 
produktów, okresu użytkowania terenu itp., powinno być określone w powiązaniu do 
przewidywanej ilości wytwarzanego surowego gazu. Przykładowo, elektrownia o mocy (300÷400) 
MW, wymaga zgazowania (250÷350) tys. ton węgla rocznie, co odpowiada ok. 20-letniemu 
okresowi eksploatacji (5÷7) mln ton węgla „in situ”.
Przeprowadzona analiza założeń technologii UCG wskazuje, że technologia ta ma ogromny 
potencjał dla rozwoju przemysłów energetyczno-chemicznych. Innowacyjne, a jednocześnie 
o komercyjnym charakterze projekty UCG wykorzystują liczne doświadczenia międzynarodowe 
w zakresie opanowania techniki podziemnego zgazowania węgla oraz wskazują na metody 
wytwarzania syngazu. Wybór najkorzystniejszej pod wzgledem procesowym technologii UCG jest 
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jednak bardzo złożonym zagadnieniem, w zakresie którego uwzględnić należy podstawowe 
kryteria maksymalnej sprawności energetycznej.

Tabela 3. Sprawność energetyczna dla technologii węglowych, za [5]
Table 3. Energy efficiency for coal technologies, [5]

Technologia
(ozn. wg [5]) Właściwości Sprawność 

[%]
Redukcja CO2

[%]
Konwencjonalne spalanie (pyłowe)

Tradycyjna Poprawa jakości węgla (0÷25) (0÷5)
UC

Poprawa sprawności tradycyjnych elektrowni
(38÷40)

(0÷22)SC (40÷45)USC
Nowoczesne spalanie i zgazowanie

PFBC Blok gazowo-parowy z ciśnieniowym złożem fluidalnym 
ze spalaniem węgla 40

(0÷25)IGCC Cykl gazowo-parowy zintegrowany ze zgazowaniem 
węgla 45

Innowacyjne procesowanie

UCG
Podziemne 
zgazowanie 
węgla

z separacją CO2 40

(0÷99)
z powietrzem i spalaniem gazu 45
z O2 i spalaniem gazu 47
z sekwestracją CO2 50

CEEC Kompleksowa ekstrakcja energii z węgla kamiennego 90

Tabela 4. Komercyjne przedsięwzięcia w zakresie technologii UCG , wg [10]
Table 4. Commercial project in UCG technology [10]

Instytucja Projekt Miejsce Moc cyklu i paliwa
Laurus Energy Inc. pilotowy Ameryka Północna 300 MW, wodór na potrzeby rynku 

przemysłowego
Linc Energy Ltd.
&
Ergo Exergy 
Technologies Inc.

badawczy Leigh Creek 
(Australia)

Gaz do turbin gazowych, produkcja ultra 
czystego oleju napędowego

demonstracyjny Chinchila 
(Australia)

Ocena składu surowego gazu do 
zastosowania w turbinach gazowych

Cougar Energy badawczy Kingaroy (Australia) 400 MW
Carbon Energy badawczy Bloodwood Creek

(Australia)
5 MW, testy silników gazowych

Eskom demonstracyjny Majuba (RPA) (100÷140) MW
UK Samwell pilotowy Mongolia 1000 MW

Wykorzystanie pozabilansowych i nieopłacalnych w eksploatacji pokładów węgla przez 
technologię CEEC również napawa optymizmem, ponieważ użycie kompleksowego, chemiczno-
energetycznego zagospodarowania węgla „in situ” w sposób termodynamiczny doprowadza do 
ekstrakcji energii węglowej. W ten sposób na obszarze ok. 15 km2 georeaktora może być 
odzyskiwana energia cieplna przez wykorzystanie pary wodnej generującej ok. 250 MW energii 
elektrycznej oraz energia chemiczna w postaci „effluentów” w ilości 10 mln m3/rok. Dodatkowym 
atutem tej technologii jest to, że szacowany koszt pozyskania wodoru z syngazu jest ok. 20 razy 
tańszy w stosunku do konwencjonalnych technologii wodorowych, stanowiących o efektywnym 
rozwoju energetycznym gospodarki światowej [2].
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Technical and Technological Aspects of Coal Processing „in situ”

In the paper technical and technological similarities and differences in two coal technology used 
litigate "in situ": UCG (Underground Coal Gasification) and CEEC (Complex Energy Extraction 
for Coal) are described. Technical assumptions affect the conduct of gasification and thus the use 
of UCG CEEC technology acting with the parameters necessary for the proper conversion of 
natural gas fuel to raw products are presented.
Application of crude gas (syngas) from underground coal gasification technology as a useful raw 
material to produce of synthetic hydrocarbon fuels is pointed out. The characteristics of the process
in terms of technological requirements and identifies the practical application conditions for
required by syngas composition and its calorific value are described. A comparative assessment of
fuel combustion technology for syngas as a raw material that generates gaseous fuels to produce 
power energy, as well as products for the chemical and carbo-chemistry industries also are 
presented.
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STRESZCZENIE: Artykuł zawiera opis istniejącej w Jastrzębskiej Spółce Węglowej infrastruktury 
informatycznej oraz opis narzędzi wspomagających kształtowanie bezpieczeństwa w górnictwie 
opracowanych w Instytucie Techniki Górniczej KOMAG. Przedstawiona została konfiguracja 
sprzętowa i programowa służąca w kopalniach Spółki do monitorowania parametrów środowiska 
górniczego oraz parametrów pracy maszyn i urządzeń, ewidencji pozyskanych danych i ich auto-
matycznego przesyłu. Struktury maszyn i urządzeń są odwzorowane w systemie klasy ERP Szyk2.
Opisana został zestaw modułów tematycznych zawierających narzędzia wspomagające kształto-
wanie bezpieczeństwa pracy. W szczególności omówione zostały rozwiązania wspomagające pro-
jektowanie systemu transportu poziomego i utrzymanie ruch maszyn górniczych. Zarysowana zo-
stała koncepcja integracji istniejących w Spółce rozwiązań sprzętowych i programowych z narzę-
dziami wspomagającymi kształtowanie i upowszechnianie bezpiecznych metod pracy. Uwzględ-
nione zostały wymagania stawiane integracji na platformie sieciowej oraz z udziałem technologii 
mobilnych, przez co wspomagane będą operacje robocze wykonywanych na stacjonarnych, jak i na 
ruchomych stanowiskach pracy, co w istotny sposób rozszerza grono użytkowników. Ukazane zo-
stały powiązania struktury maszyn i urządzeń z pomocami wpływającymi na ich bezpieczną eks-
ploatację.

SŁOWA KLUCZOWE: Bezpieczeństwo, system, moduł, maszyna, wizualizacja

1. ISTNIEJĄCA INFRASTRUKTURA INFORMATYCZNA
JASTRZĘBSKIEJ SPÓŁKI WĘGLOWEJ

Intensywność zagrożeń naturalnych i technicznych oraz ich złożoność powoduje, że dla poprawy 
bezpieczeństwa w kopalniach nie wystarcza prowadzenie tradycyjnego monitoringu parametrów 
atmosfery, lecz konieczne jest stworzenie jednego spójnego systemu monitorowania, który będzie 
obejmował również parametry pracy maszyn i urządzeń ich ewidencję i identyfikację w wyrobi-
skach dołowych, a także szeroko pojętą automatyzację oraz raportowanie. Dane z tych systemów 
pozwolą na szybkie podejmowanie decyzji w stanach zagrożenia, przed awaryjnych i awaryjnych 
maszyn i urządzeń w określonych sytuacjach produkcyjnych, a także na generowanie różnego ro-
dzaju danych do celów statystycznych i analitycznych. Działania skierowane więc są na wdrożenie 
nowych technologii informatycznych pozwalających na szybkie zapoznanie się z zagrożeniami w 
celu wyeliminowania niepoprawnych zachowań w trakcie konserwacji, naprawy i transportu ma-
szyn i urządzeń stosowanych w zakładach górniczych. Celem tych działań jest zachowanie wyso-
kich standardów z zakresu BHP dotyczących wszelkich podejmowanych działań związanych ze 
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stosowaniem wysokich technologii uzbrojenia technicznego całej infrastruktury technicznej ko-
palń.
W kopalniach JSW S.A.  funkcjonują i będą rozwijane następują systemy służące do monitorowa-
nia oraz zbierania danych o pracy maszyn i urządzeń pozwalające na ich późniejszą analizę:
- systemy łączności technologicznej ( rys.1 ),

Rys. 1. Projekt sieci WAN
Figure 1. Wide Area Network Project

- systemy umożliwiające wymianę informacji i automatyzację w zakresie monitoringu parametrów 
pracy technicznych ciągów technologicznych ( rys. 2 ), 

Rys. 2 Blokowy schemat integracji wyodrębnionych sieci kopalnianych
Figure 2. Block diagram of the integration of separate mines network

W ramach rozwijania systemów stale monitorujących parametry techniczne i stan pracy środków 
produkcji w kopalniach JSW S.A. są budowane poszczególne elementy systemów :
- dyspozytornie energomechaniczne wraz ze służbami utrzymaniowymi,
- zaplecze techniczne dyspozytorni zawierające serwery, oprogramowanie, urządzenia rejestrujące,
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- magistralne i rejonowe linie transmisyjne oparte na technologii światłowodowej,
- lokalne urządzenia umożliwiające monitorowanie i sterowanie,
- łączność bezprzewodowa.
Obecnie najbardziej rozwijanymi sposobami transmisji w kopalniach JSW S.A są sieci światłowo-
dowe, ponieważ cechuje ich wiele zalet w porównani z innymi. Do najważniejszych należą: duża 
przepustowość w transmisji danych, odporne na zakłócenia elektromagnetyczne, linie światłowo-
dowe nie wymagają wzmacniaczy i zasilania w punktach pośrednich.
System nadzoru (rys.2) parametrów pracy maszyn i urządzeń składa się z następujących elemen-
tów:
- centrum monitorowania ( stanowisko wyposażone w sprzęt komputerowy i specjalistyczne opro-
gramowanie usytuowane w większości przypadków na powierzchni kopalni),

- sieci transmisyjnej odseparowanej od pozostałej sieci komputerowej w kopalni,
- centralnego systemu zbierającego i przetwarzającego dane,
- układu urządzeń przetwarzających tj. koncentratorów danych i sterowników na dole i powierzch-

ni,
- automatyki dostosowanej do transmisji i monitoringu. 

2. NARZĘDZIA WSPOMAGAJĄCE KSZTAŁTOWANIE BEZPIECZNYCH METOD PRACY

W Instytucie Techniki Górniczej KOMAG opracowano zestaw modułów tematycznych, wspoma-
gających kształtowanie bezpiecznych metod pracy. Strukturę opartą na powyższych założeniach 
przedstawiono na rys. 3.

Rys. 3. Schemat struktury modułów tematycznych wspomagających kształtowanie bezpiecznych metod pracy
Fig. 3. Scheme of the structure of thematic modules aiding shaping of safety in mining underground transport

Zarządzanie modułami tematycznymi obejmuje przepływ danych między modułami oraz komuni-
kację z użytkownikami. Środowiska np. projektantów kolejek i systemów transportowych oraz ich 
użytkowników (w kopalniach) są rozproszone, stąd czynnikiem integrującym jest partycypacyjny 
tryb kształtowania bezpieczeństwa [3]. Moduł archiwizacji/rekonstrukcji wypadków zawierać bę-
dzie scenariusze inicjowania i rozwoju sytuacji niebezpiecznych w procesach transportu i będzie 
podstawą działania modułu modelowania zagrożeń dla aktualnie rozpatrywanego projektu. Pozy-
skiwane będą (także w trybie partycypacyjnym) scenariusze przebiegu potencjalnych, przyszłych 
sytuacji niebezpiecznych. Moduł modelowania zagrożeń (technicznych i zdrowotnych), na pod-
stawie analizy aktualnego scenariusza będzie udostępniać takie metody szczegółowe jak: metoda 
elementów skończonych (MES), metoda analizy kinematyki i dynamiki układów wieloczłonowych 
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(MBS), komputerowa mechanika płynów (ang. CFD), analizy kolizyjności oraz analizy stateczno-
ści maszyn górniczych. Moduł analiz ergonomicznych ocenia wymuszone pozycje ciała górnika, 
wykonywane np. w transporcie ręcznym. Moduł upowszechniana bezpiecznych metod pracy to ze-
staw rozwiązań wspomagających bezpieczną realizację czynności roboczych, zawiera takie mate-
riały jak interaktywne instrukcje obsługi, materiały multimedialne i listy kontrolne. Generator ze-
stawów transportowych umożliwia konfigurację dowolnego zestawu podwieszonego, w tym two-
rzenie dowolnych, złożonych wysokoobciążalnych zestawów nośnych. Wynikami obliczeń są war-
tości sił w cięgnach łączących poszczególne elementy zestawu oraz wartości sił w zawiesiach szyn 
trasy podwieszonej podczas przejazdu modułowego zestawu nośnego.

2.1. KSZTAŁTOWANIE BEZPIECZEŃSTWA W FAZIE PROJEKTOWANIA SYSTEMÓW 
TRANSPORTOWYCH
Spośród wymienionych modułów tematycznych, najbardziej zaawansowany jest moduł obliczeń 
trakcyjnych. Powstał on na podstawie doświadczeń uzyskanych w projekcie MINTOS [6]. Opisane 
moduły tematyczne mogą być również stosowane osobno, jako autonomiczne moduły rozwiązują-
ce zadania cząstkowe.
Zgodnie z obowiązującymi przepisami [1], Działy Przygotowania Produkcji (DPP) kopalń są zo-
bowiązane do opracowywania Dokumentacji Układu Transportu, która jest zatwierdzana przez kie-
rownika ruchu zakładu górniczego. W dokumentacji powinny znajdować się obliczenia trakcyjne, 
obejmujące określenie długości drogi hamowania projektowanego zestawu transportowego oraz 
wyznaczenie maksymalnych ciężarów użytecznych dla maksymalnych nachyleń występujących w 
rejonie do którego odnosi się dana dokumentacja. Prowadzenie obliczeń wymusza na pracowni-
kach DPP wprowadzanie danych z charakterystyk trakcyjnych, które z kolei dostarczają różni pro-
ducenci ciągników kolejek spągowych lub podwieszonych, zestawów nośnych oraz wózków ha-
mulcowych. Często konieczne jest konwertowanie jednostek dla prawidłowego wykonywania 
wymaganych działań analitycznych.
Opracowany w ITG KOMAG moduł obliczeniowy, dostępny na platformie internetowej, pozwala 
na znaczne przyspieszenie i zautomatyzowanie procesu prowadzenia obligatoryjnych obliczeń 
trakcyjnych [2, 3, 4, 5]. Obliczenia prowadzi użytkownik, poprzez wypełnianie odpowiednich for-
mularzy aplikacji. Ze względu na co raz to większą popularność transportu podwieszonego w pol-
skich kopalniach, moduł opracowano dla kolejek podwieszonych z napędem własnym. 
Dla zapewnienia odpowiedniego toku obliczeń, wprowadzanie danych podzielono na etapy, w któ-
rych realizowane są działania cząstkowe, rys. 4.
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Rys. 4 Moduł wspomagania obliczeń trakcyjnych. Interfejs użytkownika
Fig. 4. Traction calculation aiding module. User’s interface

Użytkownik, np. pracownik DPP, otrzymuje dostęp tylko do środków transportu (ciągniki, zestawy 
nośne, wózki awaryjnego hamowania), będące na wyposażeniu danej kopalni, co ułatwia i przy-
spiesza konfigurowanie zestawu transportowego. Po wprowadzeniu danych wejściowych, w spo-
sób automatyczny wykonywane są obliczenia i generowany jest raport z obliczeń w postaci pliku 
pdf. Zawartość raportu umożliwia ich późniejszą weryfikację, np. przez instytucję nadzorującą.
Przeprowadzone testy wykazały, iż średni czas przeprowadzenia obliczeń trakcyjnych dla jednego
wariantu wynosi przez doświadczonego pracownika wynosi ok. 3-4 godz. Czas wykonania tych 
samych obliczeń przy użyciu modułu wspomagania obliczeń trakcyjnych skraca się do kilku minut.

2.2. KSZTAŁTOWANIE BEZPIECZNYCH METOD EKSPLOATACJI MASZYN I URZĄ-
DZEŃ GÓRNICZYCH

Odpowiednia realizacja procesu utrzymania ruchu maszyn warunkuje niezakłócone funkcjonowa-
nie przedsiębiorstwa przemysłowego. Dla przygotowania (tj. planowania oraz organizowania) oraz 
realizacji zadań z zakresu utrzymania ruchu maszyn niezbędne jest dysponowanie odpowiednią 
wiedzą. Wiedza z zakresu utrzymania ruchu maszyn zapisana jest w: 
- dokumentacjach techniczno-ruchowych (DTR) maszyn, stosowanych przez pracowników działu 
energomechanicznego kopalni oraz przez pracowników działu serwisu producenta maszyn,

- instrukcjach opracowywanych we własnym zakresie przez kopalnię i wyłącznie na własny użytek 
i stosowanych przez personel działu energomechanicznego.

Dostępne zasoby wiedzy, nie integrują się w wymaganym stopniu z systemami informatycznymi.
Wymagane jest opracowanie nowego podejścia obejmującego przygotowanie nowej klasy materia-
łów informacyjnych obejmujących różne etapy życia maszyny. Interaktywne symulacje czynności 
serwisowych to sposób prezentacji wiedzy, który pozwala na integrację z istniejącymi systemami 
informatycznymi. Głównymi elementami symulacji interaktywnych są trójwymiarowe modele ma-
szyn rozszerzone o tzw. elementy interaktywne, pozwalające na dowolną zmianę punktu obserwa-
cji oraz na odtwarzanie kolejnych kroków w ramach poszczególnych czynności np. utrzymania ru-
chu. Taki sposób prezentacji ułatwia odbiór, a prezentowane czynności stają się zrozumiałe nawet 
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dla niedoświadczonych pracowników. Dodatkowo przewiduje się, że zasoby systemu zostaną uzu-
pełnione o materiały multimedialne obrazujące zdarzenia wypadkowe oraz prawidłowe sposoby 
realizacji czynności obsługi.
Wstępna analiza możliwości sprzętowo-programowych JSW S.A. pozwoliła ustalić, że są one wy-
starczające dla sprawnej obsługi interaktywnych procedur opracowanych w formie  plików PDF 
oraz AVI. Integrację zasobów wiedzy interaktywnych instrukcji z systemem SZYK2  prowadzona 
będzie według następującej procedury:
- identyfikacja maszyn.
- identyfikacja czynności (użytkowania, utrzymania ruchu i transportu), jakie są wykonywane
względem tych maszyn.

- identyfikacja zasobów wiedzy interaktywnej instrukcji obsługi obejmującej interaktywne proce-
dury oraz rekonstrukcje wypadków dotyczących ww. czynności.

- przypisanie zasobów wiedzy do maszyn, w ramach systemu SZYK2.
Przewiduje się integracje następujących zasobów wiedzy: 
- interaktywne procedury obsługi – dla kombajnu ścianowego (rys. 5a) i zmechanizowanej obudo-
wy ścianowej ( rys. 5b) 

a) b)

Rys. 5.  Interaktywne procedury czynności obsługi i utrzymania ruchu maszyn górniczych
Figure 5. Interactive procedures of machine operation and maintenance activities

- materiały multimedialne prezentujące prawidłowy sposób obsługi maszyn – materiały informa-
cyjne dotyczące obudowy zmechanizowanej (rys.6a.) oraz czynności technologicznych związa-
nych z kombajnem ścianowym (rys.6b), 

a) b)

Rys. 6.  Materiały multimedialne obrazujące prawidłowych sposobów obsługi maszyn
Figure 6. Multimedia materials presenting proper carrying out of machine operation activities
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- rekonstrukcje przebiegu wypadków jakie miały miejsce podczas pracy (rys.7)

Rys. 7.  Rekonstrukcje przebiegu wypadków i bezpiecznych metod pracy
Figure 7. Accidents reconstruction and safe working methods 

- listy kontrolne dotyczące prawidłowego formowania składu oraz załadunku materiałów (rys.8)

Rys. 8.  Listy kontrolne dotyczące bezpiecznego transportu sekcji obudowy zmechanizowanej
Figure 8. Checklists about safe transport of powered roof support

Przedstawione materiały obejmują pełny zakres informacji jaki konieczny jest do prawidłowego 
wykonywania czynności roboczych. W początkowej fazie wdrożenia zostaną opracowane materia-
ły dla wybranych maszyn i technologii górniczych. 

3. KONCEPCJA INTEGRACJI ISTNIEJĄCEJ INFRASTRUKTURY INFORMATYCZNEJ
Z NARZĘDZIAMI  WSPOMAGAJĄCYMI KSZTAŁTOWANIE BEZPIECZEŃSTWA
W KOPALNI

Celem przedstawionej koncepcji integracji jest opracowanie wspólnego podejścia do wspomagania 
działań w sferze technicznej i w sferze kształtowania bezpieczeństwa, rys9.
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Rys.9. Miejsce integracji modułów wspomagających kształtowanie bezpiecznych metod pracy z systemem 
SZYK2

Figure 9. Point of integration of modules which aid shaping of safe work methods with SZYK2 system

Obok rozwiązań na platformie sieciowej, integracją zostaną objęte rozwiązania dostępne na plat-
formie technologii mobilnych. Rozwój narzędzi stosowanych na obydwu platformach przebiegał 
dotąd w sposób niezależny. Z istniejącymi na platformie sieciowej programami wspomagającymi 
zarządzanie składnikami majątku trwałego zintegrowane zostaną elementy wspomagające bez-
pieczna realizacje pracy oraz wybrane narzędzia wspomagające projektowanie systemów transpor-
towych.
Platformę technologii mobilnych utworzą stosowane w logistyce kopalni systemy identyfikacji 
maszyn i urządzeń wykorzystujące technologię RFID i zintegrowane z nimi przenośne repozytoria 
wiedzy udostępniane za pomocą przenośnych komputerów posiadających dopuszczenia do pracy w 
warunkach górniczych. Rozwiązania osadzone na platformie mobilnej są adresowane do osób za-
trudnionych bezpośrednio na stanowiskach pracowniczych (np. pracownikom transportu), jaki i do 
członków dozoru średniego.

3.1. INTEGRACJA NA PLATFORMIE SIECIOWEJ

Infrastruktura platformy sprzętowej i systemowej na której osadzone są systemy, zapewnia nie-
zbędną wydajność, bezpieczeństwo, skalowalność oraz stosowne do potrzeb zasoby pamięciowe.  
Za utrzymanie odpowiedniej infrastruktury technicznej oraz informatycznej w JSW S.A. odpowia-
da Advicom Sp. z o.o. zajmująca się informatyzacją Spółki jak również Grupy Kapitałowej. Posia-
danie przez firmę certyfikatu ISO/IEC 20000 daje gwarancję klientom, że świadczone przez Advi-
com Spółka z o.o. usługi mają odpowiednio wysoką jakość,  dużą wydajność oraz są objęte stałą 
kontrolą.  Aplikacja SZYK2 składająca się z modułów dziedzinowych oraz kartotek współdzielo-
nych, pozwala na wydzielenie ról w każdym ze zdefiniowanych modułów oraz dzięki zbudowa-
nym interfejsom umożliwia integrację z systemami specjalistycznymi. Jednym z modułów systemu 
SZYK2 autorstwa COIG S.A. w Katowicach jest Gospodarka Środkami Produkcji.  W module 
można wyróżnić role przydzielane na odpowiednie poziomy:
- całkowicie zcentralizowane, 
- odpowiedzialności centralnej z częścią kompetencji zintegrowanej na poziomie lokalnym,
- odpowiedzialności lokalnej na zakładach JSW S.A..
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Aktualnie moduł udostępniany jest na każdym stanowisku kierowniczym oraz administracyjnym, 
zgodnie z potrzebami wynikającymi z zakresu działania komórki organizacyjnej  zakładów JSW 
S.A.
Zakres funkcjonalny modułu Gospodarka Środkami Produkcji SZYK2/KPT/TGŚP obejmuje mie-
dzy innymi wspólną bibliotekę typów maszyn i urządzeń użytkowanych we wszystkich oddziałach 
z przypisaną lokalizacją. Poniższy ( rys 10. ) prezentuje kartoteki grup oraz typów maszyn i urzą-
dzeń prowadzony na poziomie całkowicie zcentralizowanym. Istnieje możliwość dołączanie do-
kumentów do poszczególnych elementów struktury (rys.9) jak również do konkretnych maszyn i 
urządzeń oznakowanych numerem inwentarzowym z wykorzystaniem miedzy innymi metody 
oznakowania RFID.

 
Rys. 10 Wizualizacja struktury maszyn i urządzeń prowadzona w module  Gospodarka Środkami Produkcji.
Figure 10 Visualization of the structure of machinery and equipment performed in the manufacturing resour-

ces management module

Biblioteka  zawiera wszelkie dane techniczne, dokumentacje, rysunki techniczne, schematy itd. w 
preferowanych formatach przedstawione na rys. 11:

- dla plików graficznych: *.jpg, *.png,
- dla plików tekstowych: *.pdf, *.doc,
- dla arkuszy kalkulacyjnych: *.xls,
- dla plików multimedialnych: *.avi, *.flv.   
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Rys. 11 Zasoby informacyjne przywiązane do konkretnego typu maszyny możliwe do modyfikacji w odnie-

sieniu do konkretnego numeru inwentarzowego zasobów majątkowych.
Figure 11. Information resources tied to a particular type of machine available for modification for a specific 

inventory number of financial resources.

Biorąc pod uwagę zakres integracyjny modułu oraz centralnie prowadzoną typizację maszyn i 
urządzeń, pracownik chcący się zaznajomić z budową, instrukcją demontażu lub transportu jak 
również z zagrożeniami występującymi w konkretnych sytuacjach,  może zostać poinstruowany w 
ww. zakresach poprzez wybór grupy urządzeń lub konkretnej maszyny ulokowanej w miejscu pra-
cy do którego został skierowany ( rys.11). 
Docelowo zasoby elektronicznych instrukcji oraz wizualizacje zdarzeń będą dostępne dla wszyst-
kich pracowników Spółki, za pomocą ogólnodostępnych stanowisk informacyjnych mieszczących 
się na cechowniach lub w innych wyznaczonych miejscach kopalń. Logowanie do systemu odby-
wać się będzie za pomocą dyskietki pracownika, a jego obecność w systemie będzie odnotowywa-
na. Poza wymienionymi zasobami bazę poszerzać będzie można o dowolne informacje z zakresu 
bhp, w tym np.: informacje o zaistniałych wypadkach w kopalniach Spółki, cotygodniowe poucze-
nia bhp, schematy wyprowadzenia załogi drogami ucieczkowymi itp.
Możliwa jest również integracja modułu wspomagania obliczeń trakcyjnych z istniejącą strukturą 
informatyczną w JSW S.A.. Umożliwia to jego budowa bazodanowa oraz jest to aplikacja dostępna 
na platformie internetowej. W ten sposób elementy składowe zestawów transportowych będące do 
dyspozycji użytkownika w module wspomagania obliczeń trakcyjnych będą zaktualizowane i od-
zwierciedlały faktyczny stan środków trwałych na danej kopalni.

3.2. INTEGRACJA NA PLATFORMIE TECHNOLOGII MOBILNYCH: RFID, PDA

Podstawowym celem integracji przedstawionych powyżej elementów z systemami informatycz-
nymi JSW S.A. jest zapewnienie użytkownikowi dostępu do pełnego zakresu ciągle aktualizowa-
nych danych na temat miejsca pracy i urządzeń w nim się znajdujących. Jest to szczególnie istotny 
aspekt dla niestacjonarnych stanowisk prac, osadzonych w dynamicznie zmieniających się warun-
kach środowiska. Praca w specyficznych warunkach wymaga dostępu do specjalistycznej wiedzy. 
Wiedzy, która dotyczy konkretnych aspektów wykonywanej pracy, a której brak może mieć wpływ 
na bezpieczeństwo i efektywność wykonywanej pracy powinna być dostarczana w miarę możliwo-
ści w miejscy wykonywania pracy.
Aktualnie w zakładach górniczych wdrożono (system GATHER) lub wdraża się szereg rozwiązań 
pracujących w oparciu o technologię RFID (ang. Radio-frequency identification). W technologii tej 
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wykorzystuje się fale radiowe do przesyłania danych oraz zasilania elektronicznego układu (etykie-
ta RFID) stanowiącego etykietę obiektu przez czytnik, w celu identyfikacji obiektu. Dane wyko-
rzystywane są do identyfikacji elementów sekcji obudów zmechanizowanych lub do monitoringu 
załogi. Innym  sposobem wykorzystania technologii RFID może być wykorzystanie informacji od-
czytywanych z etykiety umieszczonej na obiekcie celem dostarczenia użytkownikowi informacji 
skojarzonej z obiektem obejmującym szeroko rozumiany zakres bezpiecznej eksploatacji. 
Na schemacie poniżej przedstawiono ideę integracji systemów informatycznych, warstwy sprzęto-
wej oraz rodzajów informacji jakie mogą być wykorzystane w celu opracowania systemu udostęp-
niania informacji w miejscu pracy. Włączenie do systemu technologii RFID ma szczególne zna-
czenie z uwagi na dużą różnorodność typów maszyn jakie pracując w podziemnych zakładach gór-
niczych, a których identyfikacja w trudnych warunkach eksploatacji podziemnej może być utrud-
niona.

Rys. 12. Schemat wykorzystania informacji zawartej w systemie SZYK2 na platformie mobilnej
Figure 12 Diagram showing using of information included in SZYK2 system on a mobile platform

Dostęp do zasobów systemu SZYK2 może odbywać się w trybie on-line (w miejscach gdzie istnie-
je infrastruktura bezprzewodowego dostępu do sieci) oraz w trybie off-line (przeglądanie zasobów 
pobranych do pamięci komputera PDA). W początkowej fazie wdrożenia zostaną opracowane 
rozwiązania mogące pracować niezależnie od dostępnej struktury sieciowej w miejscu pracy, ukie-
runkowane na dostarczanie informacji pobranych do komputera przed zjazdem w podziemia ko-
palń. Takie podejście pozwoli przetestować zaproponowane podejście i określić szczegółowe wy-
magania użytkowników w tym zakresie. 

WNIOSKI

Analiza systemu SZYK2 pozwoliła zidentyfikować możliwości dostępu do zasobów wiedzy z po-
ziomu tego sytemu. Ponadto zidentyfikowano jakiego rodzaju materiały powinny zostać w taki 
sposób udostępnione. Ustalono, że takie zasoby wiedzy powinny obejmować:
 Interaktywne procedury prezentujące sposób wykonywania poszczególnych czynności, zapisa-

ne w formacie PDF,
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 Animacje prezentujące rekonstrukcje wypadków, zapisane w formacie AVI.

Obecnie zasoby wiedzy mogą być przeglądane jedynie z poziomu dziedzinowego repozytorium 
modułu Gospodarki Środkami Produkcji oraz z poziomu danych o poszczególnych maszynach. 
Taki sposób udostępniania zasobów wiedzy charakteryzuje ograniczona użyteczność, która maleje 
wraz ze wzrostem ilości zasobów wiedzy przypisanych do danej maszyny. Dlatego też w systemie 
SZYK2 należy opracować rozwiązanie umożliwiające przypisane zasobów wiedzy do poszczegól-
nych czynności użytkowania, utrzymania ruchu i transportu zdefiniowanych dla poszczególnych 
maszyn i ich zespołów. Struktura bazodanowa systemu umożliwia ustawiczne zwiększanie jego 
funkcjonalności, poprzez dołączanie kolejnych podsystemów, wspomagających prace inżynierskie, 
np. pracowników Działów Przygotowania Produkcji, co skutkować będzie poprawą bezpieczeń-
stwa pracy w JSW S.A.
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Modern Information Technologies in Shaping Safe Work Practices
in JSW S.A. The Concept of Implementation

SUMMARY: The article contains a description of existing in Jastrzebska Coal Company, infra-
structure and description of tools supporting the development of safety in the mining industry de-
veloped in the Institute of Mining KOMAG. The text presented hardware and software configura-
tion, serving in the mines of the Company to monitor environmental parameters and the parameters 
of the mining machinery and equipment, records and data obtained from the automatic transmis-
sion. The structures of machines and devices are mapped in the ERP class Szyk2 system. De-
scribed is a set of thematic modules contain tools to assist in the development of work safety. In 
particular, were discussed the design system solutions supporting the horizontal transport and 
maintenance of mining machinery traffic. Concept was outlined in the Company's integration of 
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existing hardware and software solutions with tools supporting the development and promotion of 
safe work practices. Taken into consideration are the requirements for inclusion on the network 
platform and with the participation of mobile technology, which will be supported by working op-
erations performed on stationary and on mobile workstations, which significantly expands the 
range of users. Shown are relationships structures of machines and equipment with aids that affect 
on their safe operation.
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1. Wprowadzenie

4. Monitorowanie  wyrobiska ścianowego

5. Ocena wrażliwości mierzonych parametrów

6. Korelacja wyników pomiarów i obserwacji

3. Analiza wyników 

2. Zakres badań in situ w chodniku podścianowym

Plan prezentacji
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Wprowadzenie – zakres tematyczny

•

• Powtórne wykorzystanie wyrobisk 

przyścianowych

• Metody utrzymywania i koszty

1. Wprowadzenie

4. Badania in situ 
ściany

5. Analiza danych  

6. Korelacja wyników

3. Analiza wyników

2. Badania in situ 
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Wprowadzenie – zakres tematyczny

• Ciśnienie eksploatacyjne

• Powtórne wykorzystanie wyrobisk 

przyścianowych

• Metody utrzymywania i koszty

1. Wprowadzenie

4. Badania in situ 
ściany

5. Analiza danych  

6. Korelacja wyników

3. Analiza wyników

2. Badania in situ 
chodnika 
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Wprowadzenie – zakres tematyczny

1. Wprowadzenie

4. Badania in situ 
ściany

5. Analiza danych  

6. Korelacja wyników
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Wprowadzenie – zakres tematyczny
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Technologia strugowa – 
pomiarowe
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Badania in situ
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• Badania podzielono na dwie grupy:

– W chodniku podścianowym

– W wyrobisku eksploatacyjnym

Badania in situ

1. Wprowadzenie

4. Badania in situ 
ściany

5. Analiza danych  

6. Korelacja wyników

3. Analiza wyników

2. Badania in situ 
chodnika 
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1. Konwergencja pozioma i pionowa wyrobiska przed i za frontem ściany

2. Przemieszczenia (zsuw na zamkach) obudowy przed i za frontem ściany

3. Naprężenia pionowe w pokładzie

4. Rozwój szczelinowatości i rozwarstwień skał stropowych przed i za 

frontem ściany:

a. Wziernikowanie otworów

b. Ekstensometry 

5. Lokalizacja granicznej linii zawału w strefie kasztów

Badania in situ w chodniku 

1. Wprowadzenie

4. Badania in situ 
ściany

5. Analiza danych  

6. Korelacja wyników

3. Analiza wyników

2. Badania in situ 
chodnika 
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Badania in

• Pomiar ciśnienia we wszystkich stojakach hydraulicznych 

w czasie rzeczywistym

• Przemieszczenia poszczególnych sekcji

• Przemieszczenia układu przesuwnego przenośnika

1. Wprowadzenie

4. Badania in situ 
ściany

5. Analiza danych  

6. Korelacja wyników

3. Analiza wyników

2. Badania in situ 
chodnika 
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Funkacja 
dopasowania

Postęp [m] 1012 2010-08-02

Nr sekcji Współczynnik 
"a"

Współczynnik 
"b"

Dopasowanie 
R

Współczynnik 
przyrostu 
ciśnienia        

 [Pa*s]

51 219,3150 21,8992 0,97 7,8199E+04

52 200,7710 13,8823 0,97 7,4405E+04

53 192,7800 26,4652 0,95 6,7345E+04

54 188,4710 10,3220 0,91 7,1141E+04

55 205,3090 2,7109 0,79 8,0822E+04

56 203,4330 17,4438 0,97 8,0088E+04

57 169,6310 15,7929 0,98 6,2268E+04

58 203,0860 15,4250 0,97 7,4685E+04

y=a*(1+exp(-b/x))

Analizowany okres pracy
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Nowe rozwiązania górniczych urządzeń transportowych
z napędem akumulatorowym
mgr inż. Zdzisław Budzyński, dr inż. Andrzej Drwięga, mgr inż. Krzysztof Kaczmarczyk, 
dr inż. Edward Pieczora, 
ITG KOMAG

STRESZCZENIE
W wyniku dokonanej w ostatnim dziesięcioleciu technicznej rewolucji górniczych środków 

transportu, w podziemiach kopalń węgla kamiennego zostały wdrożone napędy spalinowe tak do 
ciągników kolei podwieszonych jak i do lokomotyw kopalnianej kolei podziemnej. Oprócz wielu 
zalet występują ograniczenia w ich stosowaniu z uwagi na generowane spaliny i ciepło do 
atmosfery kopalnianej. Z tego względu w ITG KOMAG podjęto prace nad innowacyjnymi 
rozwiązaniami napędów zeroemisyjnych do górniczych urządzeń transportowych, które 
przedstawiono w artykule.

SŁOWA KLUCZOWE: napęd zero-emisyjny, akumulator, duża gęstość energii

1. WSTĘP
Znaczący udział w wypadkach zaistniałych w podziemiach kopalń węgla kamiennego mają 

zdarzenia zaistniałe podczas prac transportowych. Stąd ciągle poszukiwane są rozwiązania 
techniczne i organizacyjne mające na uwadze nie tylko wzrost efektywności transportu 
podziemnego, ale również mające na celu poprawę bezpieczeństwa i warunków pracy załóg 
górniczych. W ostatnich latach dokonano technicznej restrukturyzacji w zakresie kolei 
podwieszonych i spągowych, wprowadzając w miejsce napędów linowych napędy spalinowe. 
Istotnym ograniczeniem stosowania urządzeń transportowych z napędem spalinowym 
w istniejących warunkach (przede wszystkim wentylacyjnych) jest generowanie przez te napędy 
spalin oraz ciepła do otaczającej atmosfery. Przyczyny te skłoniły ITG KOMAG do podjęcia prac 
rozwojowych nad ciągnikami z akumulatorowym źródłem zasilania. Ciągniki akumulatorowe
GAD-1 i PCA-1 będące efektem tych prac zaprezentowano na Targach Górnictwa Energetyki i 
Metalurgii w Katowicach w 2011r. Głównym celem podjętych działań jest ograniczenie emisji 
spalin w podziemiach kopalń. 

Rys. 1. Prototypy ciągników GAD-1 oraz PCA-1 na targach we wrześniu 2011 roku [źródło: foto KOMAG]
Figure 1. Prototypes of GAD-1 and PCA-1 drive trains presented on the fair in 2011 [source: photo KOMAG]

sploatacji Podziemnej 2012
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Oba rozwiązania cechują się:
 zastosowaniem nowoczesnych litowo-jonowych ogniw akumulatorowych,
 zastosowaniem elektronicznych układów do nadzoru pracy ogniw,
 rekuperacją energii podczas pracy generatorowej silników,
 zastosowaniem nowoczesnych układów energoelektronicznych.

Ponadto ciągnik GAD-1 cechuje się:
 możliwością poruszania się w systemie ciernego lub zębatkowego przeniesienia napędu,
 zastosowaniem silników z magnesami trwałymi o podwyższonej sprawności

Obydwa ciągniki mogą być stosowanie w pomieszczeniach zagrożonych wybuchem metanu 
i/lub pyłu węglowego.

2. ZAGADNIENIE BILANSU ENERGETYCZNEGO
Prace studialne nad napędami akumulatorowymi, realizowane w ITG KOMAG, wykazały, że 

warunkiem sukcesu we wdrożeniu ciągnika z zasilaniem akumulatorowym będzie zapewnienie co 
najmniej 8 godzinnej pracy bez ładowania baterii ogniw, przy zachowaniu jak najmniejszej masy 
samego ciągnika.  Z uwagi na ograniczoną gęstość energii tradycyjnych, kwasowych ogniw 
akumulatorowych, jedynym sposobem osiągnięcia założonego celu, było zastosowanie nowej 
generacji ogniw i odzyskiwanie energii podczas prowadzenia transportu w wyrobisku nachylonym, 
w kierunku upadu, gdy silniki elektryczne pracują generatorowo spełniając rolę hamulców. 
Generowany przez silniki prąd, poprzez przemienniki częstotliwości jest kierowany do 
akumulatora. Wynika stąd konieczność utrzymywania pewnego zapasu pojemności akumulatorów 
na gromadzenie dodatkowej ilości energii. Z problemem tym ściśle wiąże się bilans energetyczny 
związany z kierunkiem transportu ładunków po wzniosie i nachyleniu. Bilans zmianowej pracy 
ciągnika jest zależny od następujących czynników:

 zmiany wysokości położenia zestawu transportowego (+ lub -) po przetransportowaniu 
ładunku,

 masy transportowanego ładunku,
 długości i nachylenia odcinków trasy podczas wykonywania transportu,
 sprawności mechanicznej i elektrycznej napędów w pracy silnikowej,
 sprawności układu odzysku energii podczas pracy generatorowej silników.

Poziom naładowania akumulatora przed rozpoczęciem pracy zmianowej wynika 
z następujących aspektów przyrostu i strat energii w cyklu pracy:

 przyrostu lub redukcji energii potencjalnej ładunku i/lub ciągnika,
 strat energii na pokonanie oporów ruchu na poszczególnych odcinkach trasy,
 strat energii w pracy silnikowej będącej wynikiem sprawności urządzeń mechanicznych

i elektrycznych,
 strat energii w pracy generatorowej będącej wynikiem sprawności urządzeń

mechanicznych i elektrycznych.
Nie wykluczona jest zatem sytuacja, że bilans energetyczny podczas prowadzenia transportu 

będzie dodatni. Taki przypadek może mieć miejsce, gdy transport z ładunkiem na dużym 
nachyleniu, co dotyczy głównie ciągnika GAD-1, będzie się odbywał po upadzie, a jego powrót 
bez ładunku po wzniosie. 

3. CIĄGNIK GAD-1
Nazwa ciągnika GAD-1 pochodzi od angielskiego: Gentle Accumulator Drive, co tłumaczy się 

jako cichy, łagodny, akumulatorowy napęd. W rozwiązaniu GAD-1, staraniem kilku zaanga-
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żowanych w to przedsięwzięcie  firm, zastosowano wiele innowacyjnych rozwiązań z zakresu: 
silników elektrycznych z magnesami trwałymi, ogniw akumulatorowych, energoelektroniki, 
układu sterowania oraz układów mechanicznych. Jedną z cech ciągnika jest zdolność dynamicznej 
zmiany systemu napędowego z ciernego na zębatkowy lub odwrotnie.
Ogólną budowę ciągnika pokazano na rysunku 2.

Rys. 2. Widok ogólny ciągnika GAD-1 [ źródło: opracowanie KOMAG]
Figure 2. General view of GAD-1 drivetrain [source: KOMAG]

Ciągnik GAD-1 składa się on z dwóch kabin operatora (1), dwóch podwójnych zespołów 
hamulcowych (2), czterech wózków napędowych (3), skrzyni akumulatorowej (4), skrzyni z
aparaturą energoelektroniczną i układem sterowania (5), zespołu hydraulicznego do zasilania 
wózków hamulcowych oraz obsługi belek transportowych (6).

Rys. 3. Budowa wózka napędowego [ źródło: opracowanie KOMAG]
Figure 3. Design of drive car [source: KOMAG]

Każdy z czterech wózków napędowych rys.3. wyposażony jest w dwa (identyczne) zespoły 
napędowe złożone z silnika (1), przekładni (2), koła ciernego (3) i koła zębatego (4). W zależności 
od rodzaju trasy jezdnej, która może być tradycyjna, wykonana tylko na bazie dwuteownika I 155, 
lub dodatkowo wyposażona w zębatkę, zintegrowaną z górną półką dwuteownika, wózek może 
pracować ciernie lub zębatkowo. Podczas pracy ciernej, koła cierne są dociskane do bieżni trasy 
(środnik dwuteownika) za pomocą siłownika (5), natomiast podczas jazdy zębatkowej koła zębate 
nie są w ogóle dociskane. Zmiana systemu napędowego z ciernego na zębatkowy stosowana będzie 
głównie w rejonie zmiany nachylenia wyrobiska z mniejszego na większe. Dynamiczny sposób 
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zmiany napędu oznacza, że przy czterech wózkach napędowych, każdy z nich kolejno zmienia 
system napędowy i w miejscu zmiany część wózków będzie pracować ciernie, a część zębatkowo. 
Wiąże się to z różnymi prędkościami silników elektrycznych w poszczególnych wózkach co 
stwarza konieczność nadzorowania zmiany trybu napędowego przez układ sterowania w oparciu o 
odpowiedni algorytm. Zagadnienia związane z dynamiczna zmiana systemu napędowego są
następujące:

 zmiana dokonywana jest „ w ruchu”, kolejno przez cztery wózki napędowe,
 podczas pracy ciernej musi być realizowany docisk kół ciernych,
 podczas pracy zębatkowej docisk jest wyłączony,
 wózek napędowy zmieniający system napędu nie generuje siły pociągowej,
 możliwość spotkania się wierzchołków zębów koła zębatego i zębatki

Realizacja dynamicznej zmiany systemu napędowego przez silniki elektryczne jest 
nadzorowana przez sterownik ciągnika. Dokonanie dynamicznej zmiany wymaga:

 ograniczenia prędkości najazdu w miejscu zmiany systemu napędowego,
 zastosowania znaczników w trasie i układu identyfikacji w wózkach napędowych,
 zastosowania klinowej listwy rozbiegowej z pierwszymi zębami o zmniejszonej 

wysokości,
 przesunięcia początku zębów po jednej i drugiej stronie zębatki,
 wyprzedzającego dostosowywanie prędkości obrotowej silników elektrycznych,
 zwiększenia siły pociągowej przez aktywne trzy napędy o 30%,
 zwolnienia docisku zespołów napędowych w miejscu zmiany systemu napędowego.

Ciągnik wyposażono w dwa zespoły hamulca awaryjno-postojowego (rys.4.) których
zadaniem jest zahamowanie ciągnika w miejscu postoju, oraz awaryjne hamowanie w sytuacji 
zagrażającej bezpieczeństwu. Hamulce są sterowane sterownikiem mikroprocesorowym ciągnika. 
Dodatkowo w celu zwiększenia poziomu bezpieczeństwa w obu kabinach zabudowano zawory 
kulowe ręcznego zahamowania hamulców awaryjno-postojowych. Operator może ręcznie 
wyzwolić ich działanie w sytuacji zagrożenia lub w sytuacji awarii układów elektronicznego 
nadzoru pracy ciągnika.

Rys. 4. Widok jednego z zespołów hamulca awaryjno – postojowego
Figure 4. View of one of emergency-and-parking brake units

Źródłem zasilania wózków napędowych ciągnika jest bateria akumulatorów o napięciu 250V 
DC, składająca się z czterech zespołów ogniw litowych o pojemności 150Ah. Każdy zespół 
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stanowi źródło zasilania dla napędu jednego wózka. Z czwartego zespołu zasilany jest dodatkowo 
silnik indukcyjny pompy hydraulicznej. Energia z zespołów baterii poprzez złącza ognioszczelne, 
przewodami dostarczona jest do modułu zasilania, w którym za pośrednictwem ośmiu falowników, 
uzyskuje się napięcie 3-fazoweo regulowanej częstotliwości i amplitudzie, zasilające osiem 
bezszczotkowych silników z magnesami trwałymi oraz z dziewiątego falownika o napięciu 188V 
i częstotliwości 50Hz, służącego do zasilania silnika indukcyjnego pompy hydraulicznej. Podczas 
hamowania silniki generują  energię, która poprzez te same falowniki trafia do zespołu 
akumulatorowego. Układ sterowania czuwa nad tym, aby akumulatory zawsze posiadały zapas 
pojemności pozwalający na zwrot energii z hamowania.

Urządzenia sterownicze i układy zabezpieczeń znajdujące się w osłonach ognioszczelnych 
zasilane są napięciem pomocniczym 24V DC. Urządzenia iskrobezpieczne jak lampy 
z oświetleniem diodowym, pulpity sterownicze, rozdzielacze elektrohydrauliczne oraz sygnalizacja 
ostrzegawcza zasilane są napięciem 12V DC.

Sterowanie ciągnikiem odbywa się z pulpitu, który uruchomiony jest kluczykiem 
w stacyjce przez operatora. Nadrzędny układ sterowania ciągnika wg schematu blokowego (Rys.5)
posiada strukturę rozproszoną, połączoną szeregową, cyfrową magistralą CAN. 

Rys. 5. Schemat blokowy nadrzędnego układu sterowania [ źródło: opracowanie autorskie]
Figure 5. Block diagram of master control system [source: author]

Charakteryzuje się ona dużą odpornością na zakłócenia i niezawodnością, co uzyskuje się przez 
nadawanie danych w postaci napięciowego sygnału różnicowego oraz sprzętowej obsłudze 
protokołu i kontroli błędów. Magistrale takie są powszechnie stosowane w samochodach, 
a obecnie coraz częściej znajdują zastosowanie w maszynach górniczych. W systemie 
zaimplementowany zostanie protokół komunikacyjny CanOpen, którego zaletą jest unifikacja 
magistrali. Daje to możliwość łączenia podzespołów różnych producentów oraz umożliwia 
przyłączenie aplikacji przeznaczonej do diagnozowania i konfigurowania magistrali CAN. 
Zarządzanie rozdziałem mocy w różnych fazach ruchu (rozruch, jazda ze zmiennym obciążeniem, 
chwilowe przeciążenia, hamowanie z rekuperacją energii) i w warunkach zmiennego stanu
naładowania baterii, wymaga zastosowania wektorowych technik sterowania wielosilnikowym 
układem napędowym, oraz właściwego doboru parametrów komponentów, jak również
opracowania algorytmów bezpieczeństwa w maszynie górniczej przeznaczonej do pracy w 
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warunkach zagrożeń skojarzonych (zagrożenie wybuchem metanu i/lub pyłu węglowego, 
pożarowe, wodne).

Zasadniczym wyzwaniem w aspekcie układu sterowania było rozwiązanie problemu, 
związanego z sekwencyjną zmianą trybu napędowego z ciernego na zębaty i odwrotnie, kolejno,
przez poszczególne wózki. Każdy z wózków napędowych wyposażono w uchylne ramię, 
połączone z układem elektrycznym, współpracujące z dwoma znacznikami umieszczonymi na 
trasie w miejscu zmiany systemu napędowego (Rys.4.). Podczas przejazdu w tym miejscu układ 
sterowania otrzymuje dwa sygnały, które uruchamiają odpowiednie procedury mające swoje 
przełożenie na układ hydrauliczny oraz układ energoelektroniczny. Następuje przesterowanie 
rozdzielaczy elektrohydraulicznych oraz dopasowanie prędkości obrotowych w silnikach 
poszczególnych wózków, aż do chwili zakończenia procedury zmiany systemu napędowego.
Tabela 1. Parametry techniczne podwieszonego ciągnika akumulatorowego GAD-1
Tebel 1. Technical parameters of GAD-1 battery suspended monorail

1. Moc zainstalowana 72kW (8x9kW)
2. Siła uciągu 80kN ciernie /110 kN zębatkowo
3. Typ silnika Silniki synchroniczne z magnesami trwałymi
4. Napięcie zasilania silnika 8x150V 
5. Średnica koła napędowego 430mm – koło cierne /  272.6 mm koło zębate
6. Profil jezdni I 155
7. Realizacja zasilania Zasilanie z baterii akumulatorowych poprzez przekształtniki 

energoelektroniczne (falowniki)  
8. Sposób ładowania akumulatorów Ładowanie na specjalnych stanowiskach oraz odzysk energii z 

hamowania
9. Dopuszczalne nachylenia trasy Do 30° 

4. CIĄGNIK PCA-1
Poszukując rozwiązania urządzenia transportowego z niezależnym zasilaniem przeznaczonego 

do transportowania stosunkowo małych mas (ok. 2ton) naukowcy ITG KOMAG wspólnie ze
specjalistami firmy HELLFEIER Sp. z o.o. opracowali podwieszony ciągnik akumulatorowy PCA-
1 (Rys.6). Ciągnik PCA-1 jest ciągnikiem poruszającym się po podwieszonej trasie jednoszynowej 
o profilu trasy jezdnej I 155 z prędkością do 1m/s oraz siłą pociągową do 3,7kN. Ciągnik ten
posiada zasilanie akumulatorowe, a jego zasięg jest ograniczony tylko pojemnością baterii. 
Urządzenie przewidziane jest do prac manewrowych (załadowcze, wyładowcze), prowadzonych w 
wyrobiskach zagrożonych atmosferą wybuchową. Ciągnik dedykowany jest w szczególności 
do prac transportowych prowadzonych w zakładach górniczych w obrębie przodków 
korytarzowych, zajezdni oraz warsztatów naprawczych. 
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Rys. 6. Podwieszony ciągnik PCA-1
Figure 6. PCA-1 suspended driver train

Ciągnik oferowany jest w dwóch podstawowych wersjach:
 PCA-1, ciągnik współpracuje tylko z zestawem transportowym wyposażonym we

wciągniki ręczne,
 PCA-1/ZT, ciągnik może współpracować z zestawem transportowym z zabudowanymi 

wciągnikami elektrycznymi.

W przypadku zastosowania wciągników elektrycznych ciągnik maksymalnie obsługiwać może 
dwa wciągniki połączone elektrycznie z modułem zasilania.

W przypadku zastosowania wciągników elektrycznych z zestawem transportowym, z modułu 
zasilającego ciągnika mogą być zasilane i sterowane maksymalnie dwa wciągniki elektryczne.
Do przemieszczania się ciągnika po podwieszonej jezdni jednoszynowej służy wózek napędowy 
(rys. 7), który posiada dwa zespoły napędu ciernego, z zabudowanymi silnikami elektrycznymi. 

Rys. 7. Wózek napędowy 
Figure 7. Drive car

Moment napędowy koła ciernego generowany jest przez zespół napędowy (silnik-przekładnia 
obiegowo-kątowa), podwieszony pod wahaczem. Taka zabudowa zespołu ułatwia ewentualne 

– 450 –

Transport i odstawa w kopalni – dobre praktyki



prace remontowo-serwisowe. Docisk kół napędowych do środnika szyny wywierany jest za 
pośrednictwem siłownika sprężynowego zabudowanego na końcach wahaczy 
Elementy wyposażenia elektrycznego wraz z baterią akumulatorową zabudowane są 
w module zasilającym (rys.8). Moduł ten składa się z trzech komór: aparaturowej, akumulatorowej 
oraz przyłączeniowej. Komory połączone są elektrycznie za pośrednictwem izolatorów 
przepustowych. Na ścianie bocznej modułu znajduje się odłącznik oraz panel uruchamiania 
ciągnika, wyboru trybu pracy i sygnalizacyjny. 

Rys. 8. Moduł zasilający 
Figure 8. Supply module

Hamowanie manewrowe ciągnika realizowanie jest poprzez zmianę prędkości obrotowej silnika 
napędowego. Silniki napędowe są dodatkowo wyposażone w pasywne hamulce tarczowe 
zabudowane na osi silnika. Hamulce pełnią funkcje hamulca postojowego, który uruchamia się 
automatycznie po zatrzymaniu ciągnika. Hamulec uruchamiany jest również awaryjnie w 
przypadku użycia wyłącznika awaryjnego. Moment statyczny hamulca wynosi 20Nm przy 
maksymalnym czasie zadziałania 0,08s. Zastosowanie ciągnika na trasach o nachyleniu powyżej 4o

wymaga kompletacji ciągnika z urządzeniem awaryjnego hamowania, którym jest wózek hamujący 
(rys.9). 

Rys. 9. Wózek hamujący
Figure 9. Braking car
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Zespół ten jest powiązany elektrycznie z modułem zasilającym. Wyzwolenie hamulca wózka 
hamującego następuje w przypadkach: przekroczenia maksymalnej prędkości, zaniku zasilania 
(wyłączenia ciągnika) oraz w wyniku uruchomienia wyłącznika awaryjnego. Odhamowanie wózka 
hamującego realizowane jest hydraulicznie, poprzez pompę ręczną zabudowaną na korpusie wózka 
hamującego. Konstrukcja ciągnika przewiduje również opcję oświetlenia oraz zastosowanie 
wyłączników krańcowych. 

Tabela 2. Parametry techniczne podwieszonego ciągnika akumulatorowego PCA-1
Tebel 2. Technical parameters of PCA-1 battery suspended monorail

1. Moc zainstalowana 2,2kW (2x1,1kW)
2. Siła uciągu 3,7kN
3. Typ silnika Silnik indukcyjny samohamowny 
4. Napięcie zasilania silnika 3x230V 
5. Średnica koła napędowego 340mm
6. Profil jezdni I 155
7. Realizacja zasilania Zasilanie z baterii akumulatorowych poprzez przekształtnik 

energoelektroniczny (falownik)  
8. Sposób ładowania akumulatorów Doładowywanie baterii bezpośrednio z zespołu 

transformatorowego 
9. Dopuszczalne nachylenia trasy Do 12° (od 4° wymagana kompletacja z wózkiem hamującym)

Silniki elektryczne zasilane są z baterii akumulatorów umieszczonych w module zasilającym. 
Bateria akumulatorów składa się z ogniw litowo-jonowych, które cechują się duża gęstością 
energii oraz umożliwiają ładowanie baterii bez emisji gazów niebezpiecznych (powszechnie 
stosowane ogniwa kwasowo-ołowiowe w trakcie ładowania wydzielają wodór). Zastosowanie 
takiego źródła energii pozwala na prowadzenie procesu ładowania również poza specjalnymi 
komorami ładowania.
W ciągniku przewidziano dwa tryby pracy tj. „jazda” (zasilane są silniki wózka napędowego) oraz 
„podnoszenie-opuszczanie” (zasilane są silniki wciągników elektrycznych - dla PCA-1/ZT). 
Dodatkowo istnieje możliwość wyboru dwóch maksymalnych prędkości jazdy:

 bieg I – 0,5m/s  (praca silników ze stałym momentem),
 bieg II – 1m/s  (praca silników ze stała mocą).

Istnieje również opcjonalnie możliwość stosowania sterowania radiowego. Standardowo 
zabudowane jest sterowanie przewodowe. Na rys. 10 przedstawiono możliwe tryby pracy ciągnika. 
Sterowania pracą wózka hamującego poprzez moduł zasilający pozwala na zastosowanie różnych, 
granicznych prędkości wyzwolenia układu hamującego wózka w zależności od wybranego biegu 
na module zasilającym. Prędkość graniczna wynosi 150% prędkości maksymalnej na danym biegu, 
a więc dla biegu I prędkość wyzwolenia wózka hamującego wynosi 0,75m/s, a dla biegu II wykosi 
1,5m/s. 
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Rys. 10. Tryby pracy ciągnika PCA-1
Figure 10. Mode of operation of PCA-1 drive tarin

Zmiana prędkości jazdy oraz hamowanie manewrowe realizowane jest przez zmianę prędkości 
obrotowej silnika, co osiągane jest przez odpowiednie wysterowanie falownika. Zastosowanie 
mikroprocesorowego sterowania wektorem momentu w czterech ćwiartkach układu moment-
prędkość, umożliwia pracę z rekuperacją energii, w czasie hamowania elektrycznego wózka 
napędowego, jak i podczas opuszczania mas wciągnikami elektrycznymi. 
W przypadku zastosowania wciągników z napędem elektrycznym dodatkowa aparatura elektryczna 
sterowania pracą wciągników umieszczona jest w module zasilającym. Podnoszenie i opuszczanie 
masy odbywa się dla każdego wciągnika osobno i jest sterowane z dodatkowego panelu, 
przyciskami połączonej przewodowo ze skrzynią aparaturową. Z tego panelu można awaryjnie 
wyłączyć zasilanie wciągników, co spowoduje wyłączenie obu silników i ich samoczynne 
zahamowanie. 

PODSUMOWANIE
W przedstawionych rozwiązaniach zastosowano szereg innowacyjnych rozwiązań, które 

powinny mieć pozytywne przełożenie na ich niezawodność i konkurencyjność. 
W ciągniku GAD-1 są to przede wszystkim: ogniwa nowej generacji, silniki z magnesami 
trwałymi, układ sterowania i rekuperacja energii. Ciągnik ma również możliwość jazdy ciernej lub 
zębatkowej, co dotychczas jest rzadkością nawet w konwencjonalnych, spalinowych 
rozwiązaniach. Z uwagi na bezemisyjną pracę, proponowane rozwiązanie będzie przydatne
zwłaszcza tam, gdzie już jest stosowana duża liczba napędów spalinowych, które stwarzają 
problemy zanieczyszczenia powietrza. 
Na tle oferowanych na rynku rozwiązań ciągników manewrowych, zaletą podwieszonego ciągnika
akumulatorowego PCA-1 jest przede wszystkim własne źródło zasilania, które eliminuje przewód 
zasilania elektrycznego bądź hydraulicznego, ograniczający zasięg stosowania urządzenia oraz 
wprowadza dodatkowe zagrożenia. Nowatorskim rozwiązaniem zastosowanym w urządzeniu jest 
sposób ładowania baterii w czasie postoju, za pośrednictwem ogólnodostępnych zespołów 
transformatorowych. 

Wdrożenie rozwiązania ciągników GAD-1 oraz PCA-1 przyczyni się do zwiększenia 
efektywności wykonywanych prac, oraz wpłynie na poprawę bezpieczeństwa pracy załóg 
górniczych oraz poprawę ergonomii pracy. 
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New solutions of mine transportation machines with battery drive
ABSTRACT

In the result of technical revolution in mine transportation means in last decade, diesel drives 
have been implemented in undergrounds of hard coal mines both to suspended monorail drivetrains 
and to floor-mounted mine railway locomotives. Apart their advantages in use they have some 
limitations due to emission of exhaust gases and heat to the mine atmosphere. Due to that in 
KOMAG Institute research work has been undertaken to develop zero-emission drives to mine 
transportation machines. The results are presented in the paper.  
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Zestaw do awaryjnego hamowania do transportu pomocniczego
w wyrobiskach nachylonych

Krzysztof Krauze
Akademia Górniczo-Hutnicza, Kraków

STRESZCZENIE: Transport w wyrobiskach nachylonych może być realizowany przy 
pomocy różnych urządzeń, które muszą zapewnić bezpieczne przemieszczanie transportowanych 
mas. Szczególnie ważne jest zatrzymanie tych urządzeń na nachyleniu i zabezpieczenie przed 
zjawiskiem niekontrolowanego przemieszczania się. Temu celowi służą różnego rodzaju hamulce, 
łapacze czy dodatkowe liny bezpieczeństwa. Ważnym jest, by środek transportu wyposażony w te 
zabezpieczenia spełniał wymagania użytkownika dotyczące wydajności oraz kosztów 
inwestycyjnych i eksploatacyjnych. Zestaw hamulcowy przeznaczony do transportu kołowo-
szynowego jest urządzeniem dodatkowym, współpracującym z liną kołowrotu górniczego. Spełnia 
on wymagania odnośnie zatrzymania naczyń transportowych w nachylonym wyrobisku w 
sytuacjach awaryjnych. Jego budowa, zasada działania oraz koszt inwestycyjny i koszty 
eksploatacyjne preferują to rozwiązanie do stosowania przede wszystkim w transporcie 
pomocniczym w wyrobiskach nachylonych nie tylko kopalń podziemnych.

SŁOWA KLUCZOWE: hamowanie awaryjne, systemy transportu,

1. WSTĘP
Zgodnie z przepisami i zaleceniami Wyższego Urzędu Górniczego transport szynowy w wy-

robiskach nachylonych powyżej 4° winien posiadać zabezpieczenia uniemożliwiające samosacza-
nie się urządzeń transportowych. Dlatego też transport maszyn i urządzeń w wyrobiskach na-
chylonych do 45° stanowi i będzie stanowił duży problem, przede wszystkim z uwagi na bezpie-
czeństwo i wynikające z tego problemy techniczne. Wynika to głównie z nachylenia wyrobiska, 
w którym transportowane mają być maszyny i urządzenia o dużych masach.

W wyrobiskach nachylonych do 45° (upadowe, pochylnie) transport maszyn, urządzeń i ma-
teriałów może być realizowany tylko poprzez przewóz (kołowrót – lina – naczynie, kolejka 
podwieszana, kolejka spągowa).

Realizacja transportu (przewóz) w wyrobiskach nachylonych do 45°, by mogła być pro-
wadzona prawidłowo i bezpiecznie, musi spełnić wymagania określone przepisami górniczymi. 
Dlatego też wymaga się by w czasie przewozu w wyrobisku nie przebywała załoga, a sam fakt 
realizacji transportu oznaczony był sygnalizacją świetlną. Koniecznym również jest zapewnienie 
odpowiedniej łączności pozwalającej na komunikowanie się obsługi przewozu. Dla zapewnienia 
bezpieczeństwa w realizacji samego procesu transportu środki służące temu celowi muszą posiadać 
odpowiednie urządzenia do zabezpieczania przed samostaczaniem się wszystkiego co znajduje się 
w wyrobisku transportowym, tak na progu lub nachyleniu (widełki, zasuwa, zapora). W czasie 
ruchu naczynia transportowego musi ono być również zabezpieczone przed nie kontrolowanym 
wzrostem prędkości przemieszczania (regulator prędkości, łapacze, hamulce torowe).

Szk
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Wszystkie wymienione wyżej zabezpieczenia, w które wyposażone musi być wyrobisko lub 
środek transportu mają za zadanie zapewnić prawidłowe i bezpieczne przemieszczanie się naczynia 
z transportowanymi maszynami, urządzeniami lub materiałami na określonym na-chyleniu. 
Wynika z tego to, że przy określonym nachyleniu wyrobiska i wielkości transportowanych mas 
musi nastąpić w chwili awarii pewność zatrzymania środka transportu. Dlatego też przepisy 
górnicze wymagają od stosowanych zabezpieczeń pewności i niezawodności w ich działaniu, 
możliwości wielokrotnego ich użycia, braku destrukcji na wyrobisko górnicze (niszczenie 
obudowy) i środek transportu (niszczenie prowadzenia naczynia) oraz na samozabezpieczenie 
(niszczenie np. hamulca).

Spełnienie tych wymagań jest oczywiście bardzo trudne i dlatego tylko kolejki podwieszane 
oraz spągowe stosowane w wyrobiskach nachylonych są dopuszczone do transportu mas powyżej 
1000 kg. Zastosowanie natomiast środków transportu przemieszczających się po torowisku 
szynowym, ze względu na brak odpowiedniego hamulca torowego, jest ograniczone tak do 
wartości nachylenia jak i wartości transportowanej masy.

Wspomniane wcześniej kolejki spągowe z napędem linowym, elektrycznym lub 
spalinowym mogą być stosowane do transportu mas powyżej 1000 kg. Jednak wymagają one 
specjalnego torowiska (linowe) i napędu posuwu (elektryczne, spalinowe). Dlatego też w 
przypadku, gdy zabudowane jest zwykłe torowisko szynowe, to celowe jest zastosowanie do 
transportu kołowo-szynowego zestawu hamującego wykorzystywanego w LW „Bogdanka” ze 
względu na prostą i niezawodną konstrukcję oraz niski koszt inwestycyjny i eksploatacyjny.

2. WÓZEK HAMULCOWY DLA LW „BOGDANKA”
Egzemplarzem prototypowym wózka hamulcowego, a następnie zestawu hamującego dla 

LW „Bogdanka” był wózek hamulcowy przeznaczony do transportu kołowo-szynowego 
w warunkach wyrobisk KWK „Kazimierz-Juliusz” [1]. Koncepcja wózka hamulcowego dla KWK 
„Kazimierz-Juliusz” uległa modyfikacji poprzez wprowadzenie trzeciej szyny i szczęk 
samozaciskających się.

Wprowadzenie powyższych zmian spowodowane było przeprowadzeniem analizy metod 
hamowania i konstrukcji urządzeń do transportu w wyrobiskach o dużym nachyleniu stosowanych 
i opatentowanych oraz dokonane uzgodnienia, przy uwzględnieniu wymagań Urzędu Górniczego. 
Umożliwiło to opracowanie następujących założeń [2, 3, 4]:

 urządzenie transportujące winno składać się z dwóch podzespołów (naczynia o podwoziu 
kołowo-szynowym o rozstawie kół 900 mm oraz wózka hamulcowego) połączonych 
rozłącznie,

 ruch naczynia i wózka wymuszany jest liną kołowrotów (tabela l) będących w posiadaniu 
LW „Bogdanka”,

 przewiduje się stosowanie przedmiotowego urządzenia w wyrobiskach o nachyleniu 
maksymalnie do 20° i przeznaczonego do transportu masy użytecznej do 20 000 kg,

 przejście wyrobiska (spąg, torowisko) poziomego w nachylone i z nachylonego w poziome 
winno być tak wyprofilowane by umożliwiało swobodny przejazd naczynia i wózka 
hamulcowego),

 działanie wózka hamulcowego nie może powodować destrukcji wyrobiska
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Tabela l. Zestawienie typów i parametrów technicznych kołowrotów będących w posiadaniu LW 
„Bogdanka” (czas hamowania t = l s, masa transportowana m =20 000 kg)

Table l. Technical parameters of drawing machines used in LW „Bogdanka” (braking time t = l s, 
transported mass m =20 000 kg)

Typ
kołowrotu

Maksymalna
prędkość opuszczania, 

m/s

Maksymalne
opóźnienie,

m/s2

Siła
bezwładności,

kN

Maksymalna
średnica lin,

mm
KM-1/30 1,37 1.37 27,3 16, 20
KBH-5/TM 0,20 0,20 4,0 30, 32, 34
EKO-D
PNEKO-D 1.40 1,40 28,0 13, 18

Powyższe wymagania określają warunki jakie winna spełniać konstrukcja wózka 
hamulcowego, by spełnione były następujące założenia wynikające z przeprowadzanej analizy 
warunków pracy i możliwości różnych rozwiązań konstrukcyjnych (badania patentowe), symulacji 
ruchu wózka i przewidywanych środków transportu na krzywiznach i załamaniach pionowych 
torowiska oraz wstępnych obliczeń:

 wózek hamulcowy winien zabezpieczać transport mas do 20 000 kg na nachyleniach do 20°
 wózek hamulcowy powinien w sposób natychmiastowy (czas hamowania l sekunda – tabela 
l) zatrzymać w każdym miejscu nachylonego wyrobiska środek transportowy w sytuacji 
awaryjnej (zerwanie lub wyczepienie się liny, awaria kołowrotu, błąd operatora, zanik 
zasilania).

 wózek hamulcowy winien być dostosowany do współpracy z następującymi środkami 
transportu (naczyniami):

 platformą typu WOZ-20 o nośności 20 Mg i masie własnej 1638 kg,
 wozem średnim do materiałów długich 950/900 wg PN-90/G-46150, o nośności 

maksymalnej 3 Mg i masie własnej 590 kg,
 wozem średnim resorowanym wg PN-82/G-46060 o nośności do 3 Mg i maksymalnej 
masie własnej 1100 kg.

 wózek hamulcowy powinien być podłączony tak, by zabezpieczał środek transportu od 
strony upadu.
Natomiast konstrukcja układu hamowania wózka hamulcowego winna spełnić następujące 

wymagania:
 jako impuls uruchamiający mechanizm hamowania należy przyjąć zanik napięcia w linie 
głównej lub spadek tego napięcia poniżej ustalonej wartości minimalnej, który dla 
warunków LW „Bogdanka” wynosi Fl min ≤ l kN (dla kąta nachylenia α = 8° i opuszczania 
wozu do materiałów długich),

 hamowanie winno być realizowane na dodatkowej szynie (dwuteownik), która jest 
jednocześnie torem jezdnym szczęk hamulcowych i musi przejąć całą siłę hamowania,

 szczęki hamulcowe powinny działać w zamkniętym układzie sił,
 rozwiązanie konstrukcyjne szczęk hamulcowych opierać się powinno o mechanizm 
samozakleszczający się w postaci klina o zróżnicowanym współczynniku tarcia na jego 
powierzchniach (roboczej i ślizgowej) gdyż taki układ daje możliwość uzyskania siły 
hamowania proporcjonalnej do składowej siły ciężkości naczynia wraz z ładunkiem,

 wózek hamulcowy powinien przenieść w momencie hamowania całość obciążenia od 
transportowanej masy, w tym i obciążenie dynamiczne, które dla warunków
LW „Bogdanka" wynosi 80 kN (przy założonym ograniczeniu prędkości opuszczania dla 
ładunku o masie powyżej 15 Mg do 0,2 m/s),
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 wózek hamulcowy należy wyposażyć w samopowrotny mechanizm odblokowania 
hamulców, gdy siła w linie głównej jest mniejsza od Fl min gdyż umożliwi to 
przemieszczanie wózka podczas prac załadowczych i wyładowczych,

 należy przewidzieć, prostą w realizacji, możliwość zmiany wartości Fl min tak, aby 
konstrukcję wózka dostosować do innych warunków eksploatacji,

 sprzęg wózka hamulcowego ze środkiem transportowym winien umożliwiać wzajemne 
przemieszczanie zderzaka wózka i zderzaka wozu lub platformy podczas pokonywania 
załamań toru w płaszczyźnie pionowej,

 w celu umożliwienia swobodnego pokonywania załamań toru w płaszczyźnie pionowej i 
krzywizn w płaszczyźnie poziomej oraz zapewnienia działania hamulców w tych miejscach 
należy konstrukcyjnie zapewnić tzw. pływanie szczęk w ramie wózka tzn. ich 
przemieszczanie się w płaszczyźnie pionowej i poziomej oraz ściśle określić wymagany 
profil przebiegu torowiska,

 dobór materiałów i technologii wykonania dostosować do produkcji jednostkowej czyli 
wykonania prototypu, na którym można będzie przeprowadzić procedurę atestacyjną.
Wymagania stawiane wózkowi hamulcowemu, wynikające z opracowanych wcześniej 

założeń skonsultowanych z LW „Bogdanka”, pozwoliły na przedstawienie kilku wersji koncepcji 
urządzenia do zabezpieczenia naczyń kołowo-szynowych przed samostaczaniem. Po analizie tych 
rozwiązań zdecydowano wspólnie o wyborze koncepcji wózka hamulcowego, którego schemat 
konstrukcyjny przedstawiono na rys. 1.

Rys. 1. Schemat działania wózka hamulcowego
Fig. 1. Scheme of the braking carriage operation

Zestaw jezdny składa się z naczynia (np. platformy) o podwoziu kołowym 1 
przemieszczającego się po torowisku oraz wózka hamulcowego 2. Wózek hamulcowy 2 połączony 
jest z platformą 1 za pomocą sprzęgu 3. Platforma 1 przemieszcza się po szynach torowiska 
kopalnianego, do którego przymocowana jest oddzielna szyna 4 przeznaczona tylko dla wózka 
hamulcowego. Do wózka hamulcowego 2 doczepiona jest lina ciągnąca 5 kołowrotu górniczego, 
za pomocą której zespół transportowy jest opuszczony w dół lub podciągany w górę. Wózek 
hamulcowy 2 zaopatrzony jest w dwa zestawy szczęk hamulcowych 6, które obejmują główkę 
szyny 4. Pojedynczy zestaw hamulcowy składa się z odpowiednio ukształtowanej obudowy 
i ruchomego klina 8, połączonego cięgnem 9 i dźwignią 10 z liną kołowrotu 5. Dźwignia 10 
wyposażona jest na jednym końcu w śrubową sprężyny 11. Oba zestawy hamulcowe 6 
zabudowane są na wspólnej ramie 12 wyposażonej w dwa zestawy toczne 13 i zderzak 14.

W warunkach eksploatacyjnych zespół jezdny wykorzystywany jest tak, że platforma 1 
wraz z wózkiem hamulcowym 2 porusza się po torowisku na skutek działania składowej siły 
ciężkości. Jednocześnie zespół jezdny współpracuje z kołowrotem kopalnianym, którego lina 5

– 458 –

Transport i odstawa w kopalni – dobre praktyki



zaczepiona jest do wózka hamulcowego 2. Wywołanie siły w linie 5 większej od siły w sprężynie 
11, powoduje jej zgniecenie i wysunięcie klinów 5 z obudów 7, a tym samym zluzowanie 
zestawów hamulcowych 6. Jeśli siła w linie 5 spadnie poniżej wartości siły w sprężynie 11, to przy 
pomocy tej sprężyny następuje wsunięcie klinów 8 w obudowy 7 i automatyczne zahamowanie 
wózka hamulcowego 2 i platformy 1 na skutek kontaktu zderzaków tych zespołów. Wartość siły 
hamowania zależy od wielkości przemieszczenia się klinów 8 w obudowach 7, wywołanego 
składową siły ciężkości.

Opracowanie dokumentacji rysunkowej, według wcześniej przedstawionych założeń, 
pozwoliło na wykonanie prototypowego egzemplarza i przeprowadzenie prób laboratoryjnych 
w Katedrze Maszyn Górniczych, Przeróbczych i Transportowych Akademii Górniczo-Hutniczej w 
Krakowie oraz prób ruchowych w KWK „Kazimierz-Juliusz” w Sosnowcu. W wyniku 
powyższego możliwe było podjęcie decyzji o wykorzystaniu przedmiotowej konstrukcji w 
warunkach kopalni „Bogdanka”. Jednocześnie stwierdzono, że dla lepszej pracy wózka 
hamulcowego należy odpowiednio prowadzić wzdłuż wyrobiska linę kołowrotu. W tym też celu 
opracowano konstrukcję i wykonano wózek linowy, ruchome rolki prowadzące i wybierak liny. 
Wszystkie te elementy (wózek linowy, rolki, wybierak liny) wraz z wózkiem hamulcowym tworzą 
zestaw hamujący.

3. ZABUDOWA I EKSPLOATACJA WÓZKA HAMULCOWEGO W WYROBISKU 
KORYTARZOWYM LW „BOGDANKA”

LW „Bogdanka” podjęła decyzję, że transport kołowo-szynowy z wykorzystaniem wózka 
hamulcowego (zestawu hamującego) będzie zrealizowany w pochylni o długości 350 m 
i nachyleniu do 8°. W pochylni tej zabudowane było torowisko z szyn S30 o rozstawie 900 mm, 
które dodatkowo wyposażono w trzecią szynę z dwuteownika I120 mm, posadowionego w osi 
torowiska (rys. 2).

Na dolnym, poziomym odcinku pochylni za zaporą (rys. 3) jak i na górnym poziomym 
odcinku przed zaporą (rys. 4) wykonano komory garażowe dla wózka hamulcowego, wózka 
linowego, rolki i wybieraka liny (zestaw hamulcowy). Wymienione wcześniej podzespoły wraz z 
wózkiem hamulcowym i naczyniem (np. platformą) tworzą zestaw transportowy do nachylonych 
wyrobisk (rys. 5).

Rys. 2. Pochylnia 5/1 z torowiskiem wyposażonym w trzecią szynę I120
Fig. 2. Inclined drift 5/1 with railway subgrade equipped with third rail I120
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Rys. 3. Dolna komora garażowa przeznaczona dla wózka hamulcowego
Fig. 3. Lower garage chamber for gracing carriage

Rys. 4. Górna komora garażowa przeznaczona dla wózka linowego, rolki i wybieraka liny
Fig. 4. Upper garage chamber for rope carriage, roller and rope puller
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Rys. 5. Zestaw transportowy: wózek hamulcowy, wózek linowy, rolka i wybierak liny
Fig. 5. Transport set: braking carriage, rope carriage, roller and rope puller

Rys. 6. Przetaczanie wozów za pomocą kołowrotu pomocniczego
Fig. 6. Carriage handling with use of auxiliary drawing machine
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Należy zaznaczyć, że wózek linowy, rolka jak i wybierak liny zostały opracowane i 
wykonane specjalnie w celu ułatwienia realizacji czynności związanych z manewrowaniem 
i transportem naczyń z ładunkiem użytecznym oraz dla lepszego prowadzenia liny kołowrotu 
górniczego. Podobnie zabudowanie kołowrotów pomocniczych ułatwia przetaczanie naczyń 
transportowych (rys. 6).

Jak już wcześniej zaznaczono w skład zestawu transportowego wchodzą: wózek hamul-
cowy, wózek linowy, rolka i wybierak liny oraz dodatkowo kołowroty pomocnicze zabudowane 
w miejscach przetaczania naczyń transportowych. Wszystkie te elementy oraz komory garażowe 
i torowisko z trzecią szyną pozwalają na łatwy i bezpieczny transport naczyń z dużymi masami 
użytecznymi w nachylonych wyrobiskach.

Transport mas użytecznych w dół wyrobiska odbywa się następująco:
 przeciągnięcie naczynia transportowego do miejsca postoju wózka hamulcowego za 
pomocą kołowrotu pomocniczego,

 przeciągnięcie zestawu transportowego na nachylenie za pomocą kołowrotu pomocniczego 
z samoczynnym wypinaniem haka,

 transport w dół,
 dojazd do dolnej komory garażowej z wjazdem do niej wózka hamulcowego,
 przetoczenie naczynia transportowego za dolną komorę garażową za pomocą kołowrotu 

pomocniczego,
 ciągnienie zestawu transportowego do góry.

Transport mas użytecznych w górę wyrobiska odbywa się podobnie, przy zachowaniu 
odwrotnej kolejności działania.

Mając powyższe na uwadze, przyjęto określać wózek hamulcowy, wózek linowy, rolkę 
i wybierak jako zestaw hamujący. Natomiast pod pojęciem zestawu transportowego należy 
rozumieć dodanie do zestawu hamującego naczynia transportowego i trzeciej szyny.

Oczywiście stosowanie całego zestawu hamującego zależy od długości drogi transportowej, 
wymiarów i wielkości transportowanej masy. Dlatego konfigurację zestawu należy skorygować po 
uwzględnieniu wcześniej wymienionych uwag i wymagań przyszłego użytkownika [5].

4. ZAKOŃCZENIE
Wykonany dla LW „Bogdanka”, zgodnie z postawionymi wymaganiami, opracowanej 

dokumentacji rysunkowej i obliczeń sprawdzających, zestaw transportowy (wózek hamulcowy, 
wózek linowy, rolka, wybierak liny oraz naczynie transportowe) przeznaczony jest do transportu 
szynowego w wyrobiskach nachylonych pod kątem α, którego wartość zależy od transportowanej 
masy i prędkości (lub odwrotnie). Tor, oprócz szyn jezdnych dla naczynia, musi posiadać 
dodatkową szynę (dwuteownik I120) dla przemieszczania wózka zestawu hamującego.

Ważnym jest, by krzywizna toru w płaszczyźnie pionowej była zgodna z przyjętymi 
założeniami (kąt nachylenia mniejszy, od 6°), co umożliwia swobodne przemieszczanie się wózka. 
Również ta uwaga dotyczy krzywizn w płaszczyźnie poziomej.

Dla warunków LW „Bogdanka” parametry techniczne wózka hamulcowego są następujące:
 prędkość transportowa: do 0,2 m/s,
 kąt nachylenia wyrobiska: do 20°,
 masa naczynia transportowego: do 1630 kg,
 masa użyteczna: do 20 000 kg,
 masa wózka: do 200 kg.
Z uwagi na konstrukcję i zasadę działania wózka hamulcowego można go stosować bez-

pośrednio w innych warunkach z tym, że parametry jego pracy należy określić z zależności (6), (7) 
lub (8).
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Wersję wózka hamulcowego dla potrzeb LW „Bogdanka” wykonała Górnicza Fabryka 
Narzędzi z siedzibą w Radzyniu Podlaskim w ramach projektu celowego dofinansowanego przez 
Komitet Badań Naukowych. Również w ramach tego projektu wykonano wózek linowy, rolkę i 
wybierak liny, co w całości tworzy zestaw hamujący.

Porównując opisany wcześniej zestaw transportowy, a szczególnie zestaw hamujący do 
innych środków transportu możliwych do zastosowania w wyrobiskach nachylonych można 
stwierdzić, że spełnia on surowe wymagania stosownych przepisów górniczych i wymagania 
użytkowników. Uwaga związana z wymaganiami użytkowników jest jeszcze bardziej uzasadniona, 
gdy weźmie się pod uwagę koszty inwestycyjne i eksploatacyjne (tabela 2) [6]. Porównując te 
koszty można stwierdzić, że przedmiotowy zestaw jest najtańszy w stosunku do pozostałych.

Dlatego też, gdy wydajność tego transportu jest wystarczająca dla użytkownika to patrząc z 
pozycji kosztów można polecić stosowanie tego zestawu transportowego w nachylonych 
wyrobiskach kopalń podziemnych.

Tabela 2. Zestawienie kosztów inwestycyjnych i eksploatacyjnych dla różnych środków transportu 
w wyrobiskach nachylonych

Table 2. Comparison of investment and exploitation costs for various transport facilities in inclined 
roadways

Kopalnia

Rodzaj transportu

Kołowo-szynowy
bez wózka

hamulcowego

Kołowo-szynowy
z wózkiem

hamulcowym

Kolejka spągowa
linowa

Kolejka
podwieszana
z napędem
linowym

Kolejka
podwieszana
z napędem
własnym

Koszt
Inwesty-

cyjny,
zł/mb

Eksploa-
tacyjny,
zł/mies.

Inwesty-
cyjny,
zł/mb

Eksploa-
tacyjny,
zł/mies.

Inwesty-
cyjny,
zł/mb

Eksploa-
tacyjny,
zł/mies.

Inwesty-
cyjny,
zł/mb

Eksploa-
tacyjny,
zł/mies.

Inwesty-
cyjny,
zł/mb

Eksploa-
tacyjny,
zł/mies.

I — — 1 433 57 061 — — — — 5 036 65 275

II — — — — — — — — 376 47 900
— — — — — — — — 501 47 900

III — — — — — — 1 063 159 000 1 227 89 950

IV — — — — — — 1 710 97 000 — —
— — — — — — 2 131 100 270 — —

V — — — — 1 524 187 320 1 163 236 100 2 154 313 342
VI 315 4 100 — — 730 145 180 364 4 100 847 63 000
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Emergency Braking Equipment for Auxiliary Transportation
System in Excavation with Large Inclination Angles

Transportation down inclined excavations can be carried out by means of various equipment, but 
every system must guarantee safe displacement of transported weights. The problem of braking 
and stoppage of such equipment on inclined surfaces and preventing them from spontaneous and 
uncontrolled displacement is an issue of extreme importance. It is why a large variety of brakes,
catchers and additional security ropes are used for that purpose, however the crucial issue is to 
guarantee that any equipment furnished with such safety facilities meets user’s requirements in 
terms of performance, investment expenditures and operational costs. Braking sets designed for 
wheel-and-rail transportation systems represent auxiliary equipment that cooperates with ropes of a 
mining winch. They meet requirements related to deceleration and stoppage of transportation 
vessels in inclined excavations under emergency conditions. All the characteristics of the braking 
sets, such as design, construction, operation principle and operational costs make that solution 
preferable for application as an auxiliary transport mean in inclined excavation in underground 
mines but with no limitation thereto.
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techniczne w transporcie 

w KWK „Piast”

Kraków  2012
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w transporcie taśmowym 
stosowane  w KWK „Piast” 

Systemy rewersyjne 
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Obszar górniczy KWK „Piast”

Powierzchnia: 48km2

Tektonika : podział na 21 partii
Pokłady: 205,206,207,209
Zasoby operatywne: 140mln ton

Wydobycie: 20 tys. t/d netto
Wydobycie: 5.5 mln t/rok brutto
Wyrobiska: 300 km
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Schemat systemu transportu 
urobku przenośnikami taśmowymi
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 Sumaryczna długość tras: ok. 35 000m.
 Całkowita ilość taśmy: ok.  70 000m.

użytkownik
szerokość długość 

tras
ilość 
taśmy

1000 1200 1400 1800

mm mm mm mm m m

główna 650 400 3420 5265 15 9 100 18 200

główna 500 616 2786 4332 15 7 749 15 498

oddz. wyd. 840 4950 400 - 6 190 12 380

oddz. przyg 9860 1 850 - - 11 710 23 420

∑ 11 716 13 006 9997 30 34 749 69498

Zestawienie ilości taśmy na odstawie.
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MP 2
MP 1

PZ 4

PZ 3

PZ 2 PZ 1

T-5T-7
rewersja

zbiornik Z 3

zbiornik Z P
odstawa poz.500

odstawa poz.650

Schemat przenośników odstawy głównej 
z zabudowaną rewersją.

– 470 –

Transport i odstawa w kopalni – dobre praktyki



1 – ściana boczna głowicy; 2 – zsuwnia część stała; 3 – zsuwnia część ruchoma; 
4 – przesuwnik korekcyjny;  5 – ceownik 200x950; 6 – wysięgnik Gwarek 1400; 
7 – konstrukcja nośna Gwarek 1400; 8 – przesyp Gwarek 1400;
9 – konstrukcja nośna Gwarek 1200; 10 – przesyp Gwarek 1200; 11 – osłony; 12 – krążnik.

Rewersja na trasie przenośników usytuowanych 
pod kątem 900
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MP2
MP1

PZ 1

T-5T-7

rewersja zbiornik Z 3

zbiornik Z P
Odstawa 500 

Odstawa 650 

MP3

MP4

MP5

PZ 3

PZ2

Schemat przenośników odstawy głównej 
z zabudowaną rewersją.
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Rewersja na trasie przenośników o przeciwnym kierunku ruchu.

1 – stacja zwrotna przenośnika nr 1; 2 – stacja zwrotna przenośnika nr 2; 3 – głowica przenośnika taśmowego nr 3;

4 – blachy denne przesypu; 5 – blachy boczne przesypu; 6 – konstrukcja nośna przesypu; 7 – klapa kierująca urobek;
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Korzyści stosowania rewersji

 możliwość rozdzielenia całości lub części strugi urobku 
i kierowania jej do zbiornika Z-3 na poz. 650 lub do zbiornika Z-P
na poz. 500

 równomierne obciążenie pracy skipu na obu poziomach
 zachowanie ciągłości cyklu produkcyjnego w przypadku 

wystąpienia awarii na odstawie
 wstępne segregowanie urobku pod względem jakości i lokowanie 

go w zbiornikach, możliwość mieszania urobku o lepszych 
parametrach z urobkiem jakościowo gorszym 

 możliwość wykonania prac konserwacyjnych
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Schemat układu przenośników i podajnika 
nad zbiornikiem Z-3.

1 – podajnik taśmowy; 2 – płyta przesypowa; 3 – przenośnik taśmowy PZ-1; 

4 – przenośnik taśmowy P-5; 5 – tor jezdny podajnika;
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Podajnik ruchomy nad zbiornikiem Z-3.

1 – – – – – –
– – – segment trasy, ceownik 120; 10 – dystans, ceownik 120; 

11 – – – – – – rola odciskowa; 17 –
– – uchwyt.
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Zastosowanie taśmy produkcji FTT Wolbrom 
na przenośniku T-5

ODCINKI TAŚM NA T-5  typ taśmy: GTP-1600/4
 Szerokość: 1400mm
 całkowita długość taśmy: 3817m
 dobowy czas pracy: 20 godz.

Odcinek data wymiany producent

I 197 01.2004 Wolbrom
II 196 01.2004 Wolbrom
III 203 02.2004 Wolbrom
IV 201 02.2004 Wolbrom
V 200 02.2004 Wolbrom
VI 204 02.2004 Wolbrom
VII 201 04.2005 Wolbrom
VIII 200 04.2005 Wolbrom
IX 203 04.2005 Wolbrom
X 197 04.2005 Wolbrom
XI 200 10.2005 Wolbrom
XII 100 11.2006 Wolbrom
XIII 200 03.2007 Wolbrom
XIV 200 06.2007 Wolbrom
XV 200 06.2007 Wolbrom
XVI 109 06.2007 Wolbrom
XVII 200 06.2007 Wolbrom
XVIII 204 11.2009 Wolbrom
XIX 202 04.2010 Wolbrom
XX 200 12.2010 Wolbrom
XXI 200 07.2011 Wolbrom

4017
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Ilość urobku przetransportowanego przez 
przenośnik T-5

Całkowita ilość urobku w latach 2000-2011: ~28,1mln ton
od roku 2004 ~19.9mln ton

0

1 000 000

2 000 000

3 000 000

4 000 000

5 000 000

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

[t
on

]

[lata]

-5
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Taśma zabudowana na T-5 w roku 2004

wysokie parametry jakościowe: 
 duża wytrzymałość na zrywanie 
 niski stopień zużycia ściernego
 brak podatności na rozwarstwianie
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System monitorowania pracy ciągu 
technologicznego odstawy ZEFIR NT.
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System monitorowania pracy ciągu 
technologicznego odstawy ZEFIR NT.
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Podsumowanie

Zastosowane na Kopalni „Piast” nowoczesne rozwiązania oparte
na długoletnim doświadczeniu w budowie układów transportu urobku
pozwalają na: racjonalne wykorzystywanie możliwości technicznych
urządzeń zainstalowanych w ciągu technologicznym. Do rzadkości
należą sytuacje w których odstawa taśmowa staje się przyczyną
postoju w przodkach ścianowych i chodnikowych.  Płynność procesu
technologicznego wpływa na wzrost wydajności i zdolności
wydobywczych, jednocześnie przyczyniając się do poprawy jakości
produktu dostarczanego naszym odbiorcom co czyni z Kopalni
„Piast” rzetelnego, wiarygodnego i cenionego na rynku partnera
handlowego.
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Mobilny system pomiarowy pracy przenośników taśmowych

P. Kulinowski
Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie

STRESZCZENIE: W artykule przedstawiono mobilny i bezinwazyjny system pomiarowy służący 
do identyfikacji parametrów pracy górniczych przenośników taśmowych. System ten sprawdzono 
w warunkach kopalń rud miedzi, węgla kamiennego i brunatnego a wyniki pomiarów posłużyły do 
oceny pracy układów napędowych, urządzeń napinających i stanu obciążenia zestawów 
krążnikowych oraz do weryfikacji metod obliczeniowych.

SŁOWA KLUCZOWE: przenośniki taśmowe, badania przemysłowe, weryfikacja metod 
obliczeniowych

1. WSTĘP

Użyteczność stosowanych metod projektowania i obliczania przenośników taśmowych w istotny 
sposób zależy zarówno od przyjętego modelu obliczeniowego jak i od wiarygodności i dokładności 
parametrów wejściowych. W zależności od stosowanej metody obliczeń różne parametry mają 
większy lub mniejszy wpływ na wynik obliczeń i często zadaniem projektanta jest właściwa ocena 
istotności przyjętych parametrów.
W przypadku przenośników taśmowych, niezależnie od wybranej metody obliczeniowej istotny 
wpływ na wynik obliczeń mocy napędu i sił w taśmie ma materiał transportowany, jego ilość i 
własności oraz sposób i miejsce podawania na przenośnik. Dlatego też najbardziej znaczącym 
parametrem wejściowym do procedur obliczeniowych jest planowana wydajność przenośnika, 
zależna od wydajności urządzeń załadowczych oraz od sposobu odbioru nosiwa (wydajność 
punktów rozładowczych). Niemniej istotnym zbiorem danych wejściowych są parametry 
dotyczące planu i profilu linii transportowej, zdeterminowane poprzez lokalizację zwrotni i czoła 
przenośnika oraz przez krzywizny trasy przenośnika.
Wymienione powyżej parametry jak i warunki pracy przenośnika powinny zostać opisane poprzez 
precyzyjne sformułowanie zadania transportowego. Ponadto istnieje grupa parametrów posiadająca 
w pewnych warunkach równie istotny wpływ na wyniki obliczeń, a których dokładne określenie 
może być bardzo utrudnione. W przypadku wykorzystania metody podstawowej w obliczaniu 
oporów głównych przenośnika taśmowego takim parametrem jest współczynnik f, zależny głównie 
od zastosowanego wariantu konstrukcyjnego przenośnika i jego warunków pracy. Współczynnik 
ten może być wyznaczony jedynie poprzez badania przemysłowe i dokładną identyfikację 
parametrów pracy urządzenia podczas jego normalnej pracy.
Poniżej przedstawiono mobilny, bezinwazyjny układ pomiarowy stanowiący, wraz ze specja-
listycznym oprogramowaniem, element systemu identyfikacji parametrów pracy przenośników 
taśmowych. Głównym zadaniem tego systemu, opracowywanego w Katedrze Maszyn Górniczych, 
Przeróbczych i Transportowych AGH oraz przetestowanego w warunkach przemysłowych 
w O/ZG Rudna, KWB Bełchatów oraz KWK Marcel, jest ocena parametrów pracy układów 

Szk
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napędowo-napinających przenośników taśmowych oraz analiza stanu obciążenia zestawów 
krążnikowych. Wyniki pomiarów posłużyły także do modyfikacji i weryfikacji algorytmów oraz 
procedur obliczeniowych stosowanych podczas procesu projektowania przenośników taśmowych
[6, 10, 1].

2. STOSOWANE METODY POMIARÓW PODSTAWOWYCH
PARAMETRÓW RUCHOWYCH PRZENOŚNIKÓW TAŚMOWYCH

Do podstawowych parametrów pracy przenośników taśmowych, identyfikowanych na podstawie 
badań przemysłowych zalicza się [11, 5]
 moc czynną i prądy pobierane przez silniki układów napędowych przenośnika oraz spadki 

napięć w elektroenergetycznej sieci zasilającej,
 prędkości taśmy w wybranych punktach trasy przenośnika,
 prędkości liniowe płaszczy bębnów i krążników,
 siły występujące w taśmie przenośnika,
 siły występujące w układzie zlinowania systemu napinającego taśmę,
 siły reakcji oddziaływania taśmy na zestawy krążnikowe,
 momenty napędowe silników,
 prędkości obrotowe wałów silników i przekładni,
 przemieszczenia wózków napinających,
 wydajność chwilową przenośnika,
 przyspieszenia drgań elementów konstrukcyjnych,
 poziom emitowanego hałasu.

Do pomiaru wielkości elektrycznych stosuje się zintegrowane przetworniki analogowo-cyfrowe 
lub przetworniki prądowe i napięciowe wraz z odpowiednimi przekładnikami.
Pomiar prędkości taśmy odbywać się może przy pomocy prądniczek tachometrycznych, enkode-
rów rejestrujących przemieszczenie taśmy lub czujników fotoelektrycznych rejestrujących odbite 
impulsy świetlne pochodzące od elementów wirujących, kontaktujących się bezpośrednio z taśmą 
przenośnika. Czujniki fotoelektryczne są wykorzystywane także do pomiaru prędkości obrotowych 
wałów silników i przekładni.
Ze względu na brak możliwości bezpośredniego pomiaru sił występujących w taśmie przenośnika, 
pomiaru dokonuje się pośrednio, mierząc siły występujące w zespołach lub elementach, które bez-
pośrednio współpracują z taśmą. Najczęściej mierzy się siłę reakcji na podporze osi bębna zrzu-
towego (pomiar siły w taśmie nabiegającej) oraz siłę w linie układu napinania (pomiar siły w taś-
mie zbiegającej).
Identyfikacja masy urobku znajdującego się na taśmie odbywa się za pomocą tensometrycznych 
wag taśmociągowych albo z wykorzystaniem optycznych, ultradźwiękowych oraz izotopowych 
czujników do pomiaru strugi urobku na przenośniku.
Na podstawie zmierzonych wielkości podstawowych możliwe jest wyznaczenie pozostałych 
parametrów pracy przenośnika takich jak:

 główne opory ruchu przenośnika,
 prędkość przemieszczania się fali sprężystej w taśmie,
 moduł sprężystości taśmy,
 siły obwodowe na bębnach napędu przenośnika,
 wartości poślizgów niesprężystych na bębnach napędowych,
 sprawność napędu,
 rzeczywiste współczynniki bezpieczeństwa taśmy.
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3. KONCEPCJA MOBILNEGO STANOWISKA POMIAROWEGO

Podczas projektowania układu pomiarowego przeznaczonego do badań przemysłowych prze-
nośników taśmowych przyjęto założenie mobilności i bezinwazyjności stanowisk pomiarowych.
Mobilność stanowisk umożliwia ich instalację na przenośniku w dniu pomiarów i przygotowanie 
do rejestracji danych w czasie 2-3 godz. (instalacja aparatury pomiarowej, czujników, rejestra-
torów, sprawdzenie poprawności działania torów pomiarowych). 
Natomiast bezinwazyjność układu pomiarowego zapewnia, że żaden z podzespołów przenośnika 
nie zostanie zmodyfikowany lub zamieniony oraz że badany przenośnik taśmowy w dowolnej 
chwili może podjąć swoje standardowe zadanie transportowe. Ponadto przyjęto założenie do 
projektu, że wszystkie mierzone wielkości fizyczne będą rejestrowane jednocześnie oraz że każdy 
z punktów akwizycji danych układu pomiarowego będzie zasilany autonomicznie.

4. OCENA PRACY UKŁADU NAPĘDOWO-NAPINAJACEGO
PRZENOŚNIKA TYPU LEGMET 1200

Przedstawiony układ pomiarowy obejmuje 3 niezależne stanowiska rejestrujące sygnały pomiaro-
we (R1, R2, R3) podczas rozruchu, pracy ustalonej przy zmiennym obciążeniu nosiwem oraz 
w czasie hamowania przenośnika.

Rys. 1 Elementy wyposażenia mobilnego układu pomiarowego
Figure 1 Equipment of the mobile measuring system

4.1. Stanowisko rejestracji prędkości taśmy i wydajności przenośnika - R1

Stanowisko pomiarowe R1 jest lokalizowane na trasie przenośnika taśmowego, oddalone od bębna 
wysypowego na odległość ok.2/3 całkowitej długości przenośnika. Odległość ta umożliwi 
rejestrację prędkości rozchodzenia się fali sprężystej w taśmie górnej i dolnej.
W skład wyposażenia stanowiska wchodzi: skrzynia z układem zasilania i rejestratorem do 
akwizycji danych oraz bramka do montażu czujników przemieszczenia taśmy i grubości strugi 
nadawy na taśmie przenośnika.
Podczas pomiarów rejestrowano:

 xg; przemieszczenie taśmy górnej; m,
 vg; prędkość taśmy górnej; m/s,
 xd; przemieszczenie taśmy dolnej; m,

R1 R2 R3
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 vd; prędkość taśmy dolnej; m/s,
 gw; grubość warstwy materiału transportowanego; m.

Na podstawie parametrów zmierzonych na stanowisku R1 i R2 wyznacza się:
 vsg, vsd; prędkość rozchodzenia się fali sprężystej w taśmie górnej (obciążonej) i dolnej 

przenośnika; m/s,
E; moduł sprężystości taśmy; N/m,
 F; przekrój strugi transportowanego materiału; m2,
Qv; wydajność objętościową przenośnika; m3/h,
Qm; wydajność masową przenośnika; t/h,
 qu; jednostkowe obciążenie przenośnika urobkiem; kg/m.

Rys. 2 Schemat stanowiska pomiarowego R1
Figure 2 The measuring stand R1

vg(t) [m/s]
prędkość taśmy górnej w odl. 
2/3 Lp od czoła przenośnika

Qm(t) [kg/s]
obciążenie przenośnika (sygnał z 
wagi taśmowej lub z czujnika 
wypełnienia przekroju taśmy 
urobkiem)

vd(t) [m/s]
prędkość taśmy dolnej w odl. 2/3 L od czoła 
przenośnika

gw

2/3 L

gw(t) [m/s]
grubość warstwy materiału 
transportowanego w odl. 2/3 L od 
czoła przenośnika
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Rys. 3 Stanowisko do pomiaru prędkości i przemieszczenia taśmy górnej i dolnej [1]
Figure 3 Stand for measuring speed of the conveyor belt

4.2. Stanowisko pomiarowe układu napędowo-napinajacego - R2

Stanowisko pomiarowe R2 znajduje się w rejonie stacji napędowej i napinającej.  Wyposażenie 
stanowiska stanowi skrzynia z układem zasilania, komputer pomiarowy, stanowiska do pomiaru 
siły w taśmie i linie, zestaw czujników przemieszczenia taśmy oraz optyczne czujniki prędkości 
obrotowych. 
Podczas pomiarów istnieje możliwość obserwacji i rejestracji zmian następujących parametrów:

 xA,xB; przemieszczenie taśmy na stanowisku A i B; m,
 vA,vB; prędkość taśmy na stanowisku A i B; m,
 xl; przemieszczenie liny w układzie napinania taśmy; m,
 vl; prędkość liny w układzie napinania; m/s,
 SL; siła w nieruchomej linie układu napinania taśmy; kN,
 RA,RB; siły reakcji na bębnach odchylających układu pomiarowego A, B; kN
 n; prędkości obrotowe wałów silników napędowych, wałów szybkobieżnych przekładni lub 

bębna; obr/min.
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Rys. 4 Schemat stanowiska pomiarowego R2
Figure 4 Measuring stand R2

Na podstawie zmierzonych parametrów wyznacza się:
 STA,STB; siły w taśmie na stanowisku A i B, czyli w rejonie nabiegania i zbiegania taśmy 

z bębnów napędowych; kN,
 KA,KB; naprężenia w taśmie przenośnikowej; kN/m,
 P; siłę napędowa (obwodową) na bębnach napędowych, równoważącą opory ruchu 

przenośnika W; kN,
 M; moment napędowy w zespołach napędowych wyposażonych w sprzęgła 

hydrodynamiczne firmy VOITH; Nm,
 N; moc napędu; kW,
 xw; skok wózka napinającego taśmę; m,
 vw; prędkość wózka napinającego taśmę; m/s,
 η; sprawność układu napinającego.

Rys. 5 Stanowisko do pomiaru prędkości obrotowej silnika i wału szybkobieżnego przekładni  [1]
Figure 5 Stand for measuring rotational speed

RB(t) [kN]
siła reakcji na 
stanowisku B

SL(t) [kN]
siła w linie 

vA(t) [m/s]
prędkość taśmy w rejonie 
stanowiska A

nA1(t) [1/s]
obroty silnika
nA2(t) [1/s]
obroty 
przekładni

nB1(t) [1/s]
obroty silnika
nB2(t) [1/s]
obroty 
przekładni

RA(t) [kN]
siła reakcji na 
stanowisku A

vB(t) [m/s]
prędkość taśmy w 
rejonie stanowiska 
B

xl(t) [m]
przemieszczenie liny 
napinającej
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Rys. 6 Czujnik siły i przemieszczenia liny w układzie napinania  [1]
Figure 6 Force sensor and encoder in the tensioning system 

Rys. 7 Stanowisko do pomiaru siły w taśmie w punkcie A i B [1]
Figure 7 Stand for belt tension measuring in points A and B

4.3. Stanowisko pomiarowe parametrów elektrycznych - R3

Stanowisko pomiarowe R3 lokalizowane jest w rozdzielni elektrycznej, gdzie rejestracji poddano 
następujące parametry elektryczne:

 U; napięcie fazowe dla silnika głównego (załączanego w pierwszej kolejności); V,
 I; natężenie fazowe prądu dla wybranych silników; A.
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Na podstawie pomiarów tych parametrów wyznacza się:
 U; napięcia skuteczne; V,
 I; prądy skuteczne; A,
 N; moc elektryczną układu zasilania silników; kW,

oraz, po uwzględnieniu wybranych parametrów zmierzonych z wykorzystaniem rejestratora R2:
 Me; moment elektryczny silników; Nm,
 η; sprawność układu napędowego.

Rys. 8 Stanowisko R3 do pomiaru parametrów elektrycznych [1]
Figure 8 Stand R3 for measuring electrical parameters

4.4. Synchronizacja węzłów akwizycji danych

Z każdym stanowiskiem, węzłem pomiarowym - R1, R2, R3, związany jest rejestrator mierzonych 
sygnałów. Ze względu na duże odległości pomiędzy poszczególnymi węzłami pomiarowymi, 
sięgające kilku tysięcy metrów, powstał istotny problem synchronizacji włączenia poszczególnych 
rejestratorów. Problem ten staje się krytyczny, jeśli mają być wykonane pomiary obrazujące 
własności dynamiczne przenośnika. Mając na uwadze fakt, że czasy pomiędzy poszczególnymi 
zdarzeniami takimi jak np. kolejne włączenia silników napędowych (do kilku sekund), czasy 
narastania prędkości rzędu dziesiątej części sekundy, „ręczna” synchronizacja przy zastosowaniem 
np. zegara, albo innego sygnału startowego jest wykluczona. Niestety, podczas pomiarów 
wykonywanych w warunkach kopalń podziemnych nie można zastosować synchronizacji 
rejestratorów przy użyciu sygnału np. świetlnego czy radiowego także z tego względu, że 
poszczególne punkty pomiarowe zwykle nie znajdują się jednocześnie w zasięgu wzroku. Duże 
odległości pomiędzy poszczególnymi węzłami pomiarowymi, wykluczają także zastosowanie kabli 
elektrycznych do przesyłania sygnału synchronizacyjnego. Przedstawiony powyżej problem został 
rozwiązany przy użyciu specjalnie skonstruowanego, urządzenia synchronizującego, zwanego 
dalej synchronizatorem. 
Synchronizator służy do synchronizacji czasowej wielu cyfrowych urządzeń rejestrujących  
dowolnego typu. W trakcie trwania pomiaru w rejestratorze rejestrowany jest znacznik czasowy 
generowany przez synchronizator. Pomiary dokonywane przez urządzenia rejestrujące są 
synchronizowane w trakcie obróbki zarejestrowanych danych pomiarowych. Dzięki zastosowaniu 
synchronizatora możliwe jest włączanie rejestratorów w dowolnej kolejności, jedynym wymogiem 
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jest by w trakcie pracy rejestratorów wprowadzono do rejestratora znacznik czasowy generowany 
przez synchronizator. 
Podczas prowadzenia standardowego eksperymentu badawczego istnieje możliwość rejestracji 
ponad 30 sygnałów, które przy zadanym czasie próbkowania i pomiarze trwającym 1 godzinę dają 
ponad 122 miliony próbek. Ilość uzyskanych danych stanowi istotne wyzwanie dla mocy 
obliczeniowej i pamięci operacyjnej komputerów oraz programów wykorzystywanych do obróbki 
danych [1].

5. WERYFIKACJA SIŁY NAPINAJĄCEJ TAŚMĘ W SZTYWNYCH UKŁADACH 
NAPINANIA

Weryfikacja pracy sztywnych układów napinania może odbywać się poprzez pośredni pomiar siły 
napinającej polegający na rejestracji siły w linie urządzenia napinającego podczas nieustalonych i 
ustabilizowanych stanów pracy przenośnika taśmowego. W tym celu zostało zaprojektowane i 
zbudowane stanowisko do pomiarów siły w linie. Do budowy tego stanowiska wykorzystano 
Mobilny System Pomiarowy stosowany do bezinwazyjnych pomiarów wybranych parametrów 
przenośników taśmowych w poprzednim rozdziale.
Podczas pomiarów stanowisko pomiarowe zlokalizowane było w rejonie bębna napinającego 
przenośnika T24 KWB Bełchatów (rys. 9) [8].

Rys. 9 Lokalizacja stanowiska pomiarowego na stacji napędowej przenośnika taśmowego [8]
Figure 9 Location of the measuring stand on the drive station of a belt conveyor

Metoda pomiaru siły w linie jest metodą pośrednią i polega na pomiarze składowej siły 
odchylającej linę i kąta jej przegięcia. Jest to jedyna dostępna, bezinwazyjna metoda pomiaru siły 
w napiętej linie. Metoda ta była wielokrotnie sprawdzona i zweryfikowana w Katedrze Transportu 
Linowego AGH Kraków.

Stanowisko
pomiarowe
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Rys. 10 Widok stanowiska podczas pomiarów siły w linie [8]
Figure 10 Stand for measuring of the rope tension

Układ wzmacniający sygnały pomiarowe składał się ze wzmacniaczy przemysłowych CL 10D 
wraz z zasilaniem. W skład układu akwizycji danych wchodziły karta pomiarowa NI USB 6218 
oraz komputer rejestrujący sygnały pomiarowe (rys. 10). 
Na podstawie zarejestrowanych przebiegów wyznaczono:

 średnią siłę w linie podczas postoju i pracy ustalonej
minimalną siłę podczas rozruchu przenośnika,
maksymalną siłę w linie podczas hamowania przenośnika,

co umożliwiło korektę wartości siły napinającej oraz na weryfikację dynamicznego modelu 
przenośnika taśmowego z napędem sterowanym rozrusznikiem stycznikowo-oporowym, 
wyposażonym w sztywny układ napinania taśmy [8].

6. ANALIZA STANU OBCIĄŻENIA ZESTAWU KRĄŻNIKOWEGO

6. 1. Koncepcja stanowiska pomiarowego

W celu przeprowadzeniu badań stanu obciążenia krążników w warunkach przemysłowych 
zaprojektowano oraz wykonano stanowisko pomiarowe bazujące na Mobilnym Systemie 
Pomiarowym. Podczas projektu i budowy stanowiska kierowano się następującymi założeniami:

 konstrukcja zestawu pomiarowego powinna bazować na rozwiązaniu układu podparcia 
taśmy górnej zastosowanym na przenośniku PIOMA 1400,

 urządzenie pomiarowe powinno być zamontowane w strefie niskich sił w taśmie, w celu 
ograniczenia wpływu dodatkowej siły promieniowej działającej na krążniki, będącej 
wypadkową siły wzdłużnej w taśmie,

 szybki montaż i demontaż stanowiska pomiarowego,
 brak ingerencji w konstrukcję trasy przenośnika.

Podczas realizacji projektu stanowiska pomiarowego przyjęto założenie symetrycznego rozłożenia 
strugi urobku względem osi taśmy. Dzięki temu zestaw pomiarowy został wyposażony jedynie w 
trzy czujniki tensometryczne do pomiaru siły reakcji w miejscach podparcia osi krążników, zaś 
drugą stronę osi zamocowano przegubowo (rys. 11).
Do pomiaru stopnia wypełnienia niecki przenośnika został wykorzystany optyczny układ  do 
rejestracji wydajności objętościowej przenośników. Układ ten składa się z dalmierza laserowego 
FT92ILAPSL5 oraz lustra sterowanego silnikiem krokowym [3]. Wiązka lasera po odbiciu od 
ruchomego lustra skanuje grubość strugi urobku. Wszystkie czujniki połączono z kartą pomiarową 
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NI6218 pracującą w środowisku LabVIEW zabudowaną w mobilnym systemie pomiarowym 
przenośników taśmowych [10].
Poniżej przedstawiono schemat blokowy układu pomiarowego. Rejestrowane podczas pomiarów 
sygnały to: siły reakcji na końcach osi krążników, sygnał z dalmierza laserowego oraz z sterownika 
silnika krokowego obracającego lustrem.

Rys. 11 Schemat blokowy układu pomiarowego
Figure 11 Block diagram of the measuring system

Pierwszym etapem przygotowania zestawu krążnikowego było przeprowadzenie wpływu oporów 
obracania krążników [2]. Wyniki badań wykazały, że opory obracania krążników wynosiły 
ok. 6 N. Wynikało to z faktu, iż były one nowe i zawierały dużą ilość smaru w uszczelnieniach. 
Zdecydowano, że w celu ograniczenia oporów obracania z krążników zostaną zdemontowane 
uszczelnienia. Po demontażu uszczelnień wartość średnich oporów obracania krążników zawierała 
się w przedziale 1,3 ÷ 2,1 N.
W programie QNK [9] sprawdzono wpływ zmiany położenia badawczego zestawu krążnikowego 
względem zestawów sąsiednich na obciążenie krążników. Zauważano, że nawet dla przewyższenia 
względem sąsiednich zestawów wynoszącego 1 mm obciążenie wzrosło już o 30%, natomiast dla 
różnicy 5 mm osiągnęło wartość ponad 2-krotnie większą niż przy układzie wyrównanym. 
Wyniki obliczeń symulacyjnych wpływu przewyższenia zestawu krążnikowego na wzrost siły 
promieniowej obciążającej krążnik środkowy wskazały na konieczność precyzyjnego ustawienia 
zestawu pomiarowego oraz lokalizację zestawu pomiarowego w strefie niskich sił w taśmie, czyli 
w rejonie zwrotni przenośnika [7].

6.2. Badania przemysłowe

Badania przemysłowe zostały przeprowadzone w warunkach dołowych na poziomie 400 upadowej 
odstawczo-transportowej w KWK Marcel [7]. Zgodnie z przedstawionymi wcześniej założeniami 
pomiarowy zestaw krążnikowy zabudowany został w rejonie stacji zwrotnej przenośnika. Po 
zabudowaniu, zestaw został wyrównany tak, aby zniwelować przewyższenie względem zestawów 
sąsiednich. 

NI6218 wzm1

wzm2

wzm3

ster

lustro
ruchome

dalmierz
laserowy

cz1

cz2
cz3

NI 6218 – karta pomiarowa, 
wzm 1 – wzmacniacz pomiarowy dla czujnika 1, 
wzm 2 – wzmacniacz pomiarowy dla czujnika 2, 
wzm 3 – wzmacniacz pomiarowy dla czujnika 3, 
cz1 – czujnik tensometryczny 1, 
cz2 – czujnik tensometryczny 2, 
cz3 – czujnik tensometryczny 3.
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Rys. 12 Pomiarowy zestaw krążnikowy zamontowany na przenośniku taśmowym [7]
Figure 12 Idler set with sensors on the belt conveyor

Pomiary zostały przeprowadzone dla różnych stanów obciążenia przenośnika urobkiem, od 0% do 
100%. Podczas pomiarów rejestrowane były wartości sił działających na końce osi krążników oraz 
sygnał ze skanera laserowego. Wszystkie sygnały rejestrowane były przez niezależnie zasilane 
mobilne stanowisko pomiarowe wyposażone w komputer przenośny. Rejestracja odbywała się z 
częstotliwością 1024 Hz. 
Przeprowadzone badania przemysłowe pozwoliły na wyznaczenie obciążenia krążników na 
przenośniku taśmowym PIOMA 1400 zabudowanym na upadowej odstawczo-transportowej KWK 
Marcel. Jako wynik otrzymano wartości sił działających na końcach osi krążników przy różnych 
stopniach wypełnienia niecki urobkiem. 
Dla zmierzonych maksymalnych wartości promieniowego obciążenia łożysk krążników i dla 
przyjętej nośności dynamicznej łożysk obliczono teoretyczną trwałość łożysk. Jej szacunkowa 
wartość wynosi kilkadziesiąt lat i znacznie przekracza założony czas eksploatacji krążników [7].

7. PODSUMOWANIE

Opracowana koncepcja mobilnego układu pomiarowego przenośników taśmowych, zastosowana 
aparatura pomiarowa wraz z odpowiednimi procedurami wykazały pełną przydatność w czasie 
pomiarów wykonywanych w warunkach kopalń podziemnych. 
Poza diagnostyką układu napędowo-napinającego przenośników taśmowych istotnym zadaniem 
stawianym mobilnemu systemowi pomiarowemu jest weryfikacja stosowanych modeli
obliczeniowych. Ze względu na zmienność strugi urobku na przenośniku niezbędne było 
opracowanie modeli przepływu strugi materiału transportowanego na przenośniku dla stosowanych 
procedur obliczeniowych. Przeprowadzone badania przemysłowe pozwoliły na poszerzenie 
zakresu obliczeń programów wspomagających proces projektowania – QNK™ [9] oraz na dalszą 
weryfikację i doskonalenie wielomasowego modelu przenośnika taśmowego [4].
Zadowalająca zgodność rezultatów obliczeń symulacyjnych z wynikami badań przemysłowych 
wskazuje na poprawność przyjętych algorytmów obliczeniowych.
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Mobile Measuring System of Belt Conveyors Work

The article deals with the mobile and non-invasive measurement system used to identify 
parameters of mining belt conveyors. This system was tested under conditions of copper mines, 
coal and lignite and the measurement results were used for evaluation of drive systems, take-up 
devices and idler sets and to verify the calculation methods.
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 Wibrodiagnostyka przekładni zębatych jako element monitoringu 
trasy przenośników zgrzebłowych produkcji Grupy KOPEX

Jan Lubryka KOPEX Electric Systems, Grupa KOPEX
Stanisław Tytko Rybnicka Fabryka Maszyn RYFAMA S.A., Grupa KOPEX

Wstęp

Coraz obszerniejsza i ciągle rozwijana diagnostyka urządzeń biorących udział w procesach 
przemysłowych w szczególności wydobywczych kompleksach ścianowych jak i odstawy urobku 
jest celem producentów maszyn górniczych. Od tych układów wymaga się wysokiej 
dyspozycyjności, niezawodności i tych wszystkich innych cech, które stanowią warunki sprawnego 
i prawidłowego wykonywania zadań eksploatacyjnych. 

Zaawansowane diagnozowanie maszyn poprzez systemy i ocenę ekspertów uzyskanych 
wyników jest celem samym w sobie. Dodatkowo moc zainstalowana maszyn i urządzeń 
kompleksów ścianowych stale wzrasta, co zwiększa narażenie wykorzystywanych urządzeń na 
bardziej brzemienne w skutkach awarie i wyłączenie poszczególnych, kluczowych w procesie 
wydobywczym, urządzeń będących w ruchu.

Grupa KOPEX jako generalny wykonawca przedsięwzięć inwestycyjnych w górnictwie węgla 
kamiennego, brunatnego i rud metali nieżelaznych, będąca dominującą firmą branży górniczej w 
świecie, posiada wieloletnią tradycję i doświadczenie, w produkcji i montażu specjalizowanych, i 
coraz to bardziej diagnozowalnych urządzeń dla górnictwa. 

W obecnych czasach dyspozycyjność, bezpieczeństwo eksploatacji oraz trwałość i 
niezawodność maszyn i urządzeń wykorzystywanych w procesie produkcyjnym ma olbrzymie 
znaczenie na osiągany sukces ekonomiczny przez przedsiębiorstwa górnicze. Znaczne straty 
produkcyjne mogą być skutkiem nieprzewidzianych awarii maszyn i urządzeń a w konsekwencji 
ich postoju, co może skutkować w najgorszych przypadkach uniemożliwieniem prowadzenia 
dalszych prac wydobywczo górniczych. Nie wspominając już o bardzo kosztownych naprawach 
w/w maszyn.

Naturalnie rodzi się konieczność jak najczęstszego rozpoznawania zmian stanu dynamicznego 
maszyn, stopnia zaawansowania zużycia, rodzaju i poziomu uszkodzeń po to, aby w przyszłości 
zapobiec ich skutkom i wcześniej podjąć odpowiednie działania zapobiegawcze. Najwcześniejsze 
rozpoznanie zmian stanu dynamicznego maszyn dają systemy monitorujące ich stan techniczny 
poprzez pomiar drgań. Dobrze zaprojektowana maszyna charakteryzuje się niskim poziomem 
drgań. W trakcie eksploatacji następuje stopniowe zużywanie się maszyny, które może objawiać 
się wzrostem poziomu drgań maszyny. W wyniku tej sytuacji mogą być wzbudzane drgania 
rezonansowe i znacznie zwiększone obciążenia dynamiczne. Przyczyna oraz skutek oddziaływają 
na siebie (dodatnie sprzężenie zwrotne) i maszyna nieuchronnie zmierza ku awarii.

Sygnał drganiowy zawiera wiele informacji związanych ze stanem technicznym maszyn i jest 
podstawą w systemach ciągłego monitorowania tych sygnałów jako wskaźnika trendu stanu 
maszyny jak również wskaźnika potrzeby remontu. Poprzez analizę widmową tych sygnałów 
dostajemy możliwość identyfikacji rodzaju uszkodzenia. Monitoring tych sygnałów drganiowych 
umożliwia przewidywanie i planowanie przeprowadzenia remontów uwarunkowanych stanem 
maszyny i zaniechania remontów zapobiegawczych warunkowanych czasem oraz remontów 
poawaryjnych.

sploatacji Podziemnej 2012
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Rysunek 1. Remonty uwarunkowane stanem maszyny1

Wykorzystywane w jednostkach napędowych maszyn górniczych przekładnie należą do grupy 
podzespołów maszyn niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania kopalni i utrzymania 
ciągłości procesu wydobywczego. W odniesieniu do polityki remontowej w zdecydowanej 
większości przypadków, trudne warunki pracy w górnictwie powodują, że wobec przekładni 
stosowany jest w najlepszym przypadku proces działań prewencyjnych. Działania zapobiegawcze 
podejmowane na podstawie danych z analizy stanu maszyny dotyczą niewielkiej liczby 
przypadków. Zróżnicowanie stanu technicznego przekładni przeznaczanych do remontu skłoniła 
do refleksji nad stosowanymi metodami diagnostycznymi. Wartość ogólna drgań maszyny zależy 
od wielu parametrów dlatego należy pamiętać o występowaniu innych czynników, które mają duży 
wpływ na ostateczny wynik a jednocześnie silnie wpływają na kondycję maszyny, co czyni temat 
wibrodiagnostyki w górnictwie podstawą oceny stanu dynamicznego maszyn i urządzeń. 

Aby odpowiedzieć sobie na podstawowe pytania jaki jest aktualny stan przekładni lub maszyny 
oraz jak zachowa się ona w dalszej eksploatacji firma Kopex Electric Systems na zlecenie 
Rybnickiej Fabryki Maszyn Ryfama stworzyła system EH-Wibro.

System EH-Wibro

System wibrodiagnostyki EH-Wibro przeznaczony jest do akwizycji, monitorowania, 
archiwizacji, przesyłania i analizowania danych pozyskanych z przetworników drgań, czujników 
temperatury i prędkości obrotowej zamontowanych przez producenta wewnątrz przekładni 
urządzeń górniczych. Zgodnie z polskimi przepisami wykonawczymi Prawa Geologicznego i 
Górniczego system może być instalowany w podziemnych wyrobiskach zakładów górniczych nie 
metanowych i metanowych ze stopniem zagrożenia metanowego „a”, „b”, „c” oraz klasy „A” i „B” 
zagrożenia wybuchem pyłu węglowego. System wibrodiagnostyki w zależności od aplikacji może 
zostać wyposażony w następujący sprzęt:
                                                           
1 http://www.wibrodiagnostyka.eu/diagno.html
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Typ/rodzaj osprzętu Opis

EH-O/06/07.xx Koncentrator sygnałów z przetworników drgań, czujników temperatury
i prędkości obrotowej w obudowie ognioszczelnej

EH-O/06/06.xx Komputer w obudowie ognioszczelnej
Główny serwer aplikacji Monitor z bazą danych

EH-O/17/01.xx Skrzynka iskrobezpieczna wyposażona w urządzenia do iskrobezpiecznej 
transmisji danych przez Ethernet (opcja)

EH-Net System przesyłu danych na duże odległości
PC Powierzchniowe stanowisko komputerowe o odpowiednich parametrach

Dzięki danym uzyskiwanym z pomiarów i wiedzy ekspertów / konstruktorów mamy możliwość 
postawienia diagnozy co do stanu technicznego maszyny. Diagnostyka techniczna charakteryzuje 
się następującymi trzema zadaniami:

diagnoza - określenie aktualnego stanu technicznego,
geneza - określenie przyczyn istniejącego aktualnie stanu,
prognoza - określenie przedziału czasowego, w którym należy spodziewać się następnej 

zmiany stanu technicznego.

Budowa systemu EH-Wibro

System składa się z komponentów służących kolejno do przesyłu, akwizycji, archiwizacji i ana-
lizy danych pomiarowych pochodzących z przetworników drgań, wibracji i prędkości obrotowej. 
Sygnał z przetworników pomiarowych przesyłany jest w postaci analogowej do koncentratora 
sygnałów EH-O/06/07.xx. W koncentratorze EH-O/06/07.xx dokonywane jest przetworzenie 
sygnałów na postać cyfrową i wstępna ich analiza, po czym informacje przesyłane są, za pomocą 
światłowodowego łącza Ethernet, do serwera dołowego EH-O/06/06.xx. Samo urządzenie 
EH-O/06/07.xx może być różnie wyposażone w zależności potrzeb i wymaganej konfiguracji. 
Dodatkowo zawarta jest w nim sygnalizacja stanu maszyny poprzez diody, których kolory 
sygnalizują odpowiednio:

 Zielony – stan dobry
 Żółty – stan zadowalający / dopuszczalny
 Czerwony – stan niedopuszczalny

Na serwerze dołowym pracuje aplikacja o nazwie Monitor, służąca do akwizycji i monitoringu 
danych. Serwer EH-O/06/06.xx wraz z zainstalowanym oprogramowaniem umożliwia zestawienie 
połączenia z serwerem powierzchniowym, z którym mogą komunikować się operatorskie stacje 
powierzchniowe, jeżeli klient chce sam interpretować generowane widma za pomocą oprogramo-
wania Observer Client. Poniższy schemat obrazuje logiczny przepływ danych w systemie EH-
Wibro. 
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Rysunek 2. Logiczne przepływy danych w systemie EH-Wibro.

Diagnostyka maszyn od strony użytkownika sprowadza się do pomiarów, dostępnych dla 
obserwacji symptomów stanu technicznego. Wnioskowanie na podstawie uzyskanego zbioru 
danych, zgodnie z aprioryczną wiedzą (modelem) o rozpatrywanym obiekcie (maszynie, 
urządzeniu) pozostaje w gestii dostawcy badanego obiektu. 
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W procesie diagnostyki realizowanej metodami wibroakustycznymi, nie obserwujemy 
bezpośrednio efektów zużycia, lecz wyłącznie symptomy tych zjawisk. Natomiast intensywność 
symptomów w znakomitej większości przypadków narasta wraz z czasem eksploatacji, a więc ma 
również charakter kumulacyjny. Z uwagi na specyficzne środowisko pracy urządzeń górniczych 
trzeba brać pod uwagę przypadkowe zakłócenia, wynikające z istnienia błędów pomiaru czy 
niestabilności pracy maszyny.

Najlepsze rezultaty osiąga się przy użyciu systemów diagnostycznych pracujących przez 24  
godziny a dobę, które umożliwiają ciągły wgląd do wnętrza przekładni i obserwację zużywania się 
wszystkich podzespołów. Obserwacja stanu łożysk przy pomocy obwiedni przyspieszenia 
bezpośrednio wpływa na wczesne wykrywanie i zapobieganie awariom całej maszyny. Wsparciem 
okresowych kontroli diagnostycznych są przenośne analizatory, których oprogramowanie 
umożliwia analizę widmową.

Rysunek 3. Przykładowy teleskopowy napęd zwrotny przenośnika zgrzebłowego ścianowego

Zasadniczym celem diagnostyki wibroakustycznej jest więc odnalezienie pewnej granicy i 
sygnalizacja, że maszyna np. weszła w okres przyśpieszonego zużycia.

Opis działania

Przetworniki drgań, wibracji, czujniki temperatury i prędkości obrotowej są montowane i 
dobrane według wymogów producenta przekładni. Urządzenia typu EH-O/06/07.xx, które 
analizują dane z czujników połączonych z koncentratorami sygnałów, według zaprogramowanych 
zależności mogą reagować na zmieniające się warunki pracy urządzeń – np. ostrzec obsługę lub 
serwis o zbliżającej się awarii przekładni w sposób opisany powyżej. Wyniki analizy przesyłane są 
do serwera z zainstalowaną aplikacją Observer Monitor, która dokonuje archiwizacji danych. Dane 
mogą być udostępniane innym systemom m.in. poprzez usługę OPC. Zebrane dane 
wykorzystywane są także przez oprogramowanie Observer Client, które jest zainstalowane na 
stanowiskach powierzchniowych. Oprogramowanie to generuje widma sygnałów i pomaga w 
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analizie eksperckiej. Do podstawowych możliwości dostarczonego z systemem oprogramowania 
zaliczamy m.in.:

 szybka i optymalna transmisja danych poprzez Ethernet,
 mirroring baz danych (dołowa z powierzchniową),
 możliwość monitorowania pracy urządzeń,
 w pełni konfigurowalny podgląd procesów technologicznych,
 konfiguracja alarmów i ostrzeżeń,
 powiadamianie o alarmach, ostrzeżeniach m.in. przez wyjścia stykowe, e-

mail itp.,
 utrzymanie ruchu (wszelkie prace serwisowe mogą być planowane z 

wyprzedzeniem – przed uszkodzeniem urządzenia),
 automatyczne tworzenie raportów w MS Office, OpenOffice, PDF itd.,
 wparcie dla technologii OPC,
 kontrola prawidłowej pracy systemu tj. połączeń z przetwornikami, 

prawidłowej komunikacji z koncentratorem sygnałów typu EH-O/06/07.xx itd.
 zaawansowane wyświetlanie danych, które pomaga w łatwej lokalizacji 

uszkodzeń,
 podgląd trendów i zaawansowana analiza FFT (Fast Fourier Transform),
 możliwość łatwego tworzenia wykresów z zebranych danych - m.in. 

wykresy 3D, wykresy kołowe, wykresy spektralne itd.,
 kompatybilność współpraca z systemami EH-NET, EH-ServiceConnect, 

EH-MineView.

Rysunek 4. Przebieg obwiedni do analizy wyników
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Rysunek 5 i 6. Przykładowy wykres orbity i wykres topologii

Rysunek 7. Przykładowy schemat systemu EH-Wibro dla jednej przekładni
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Rysunek 8. Przykładowy schemat systemu EH-Wibro dla kompleksu wydobywczego

Przekładnia przed dostarczeniem do zakładu górniczego zostaje poddana procedurze testowej 
w celu zgromadzenia danych, które w przyszłości będą służyły za punkt odniesienia. Szczególny 
nadzór nad pracą przekładni umożliwi określenie właściwego momentu na zakończenie 
eksploatacji przekładni w zakładzie górniczym, dzięki temu możliwe będzie wykonanie finalnej 
procedury testowej przy zachowaniu maksymalnych parametrów eksploatacyjnych.  W celu 
prowadzenia pomiarów drgań obiektów w wybranych punktach na korpusie przekładni zostały 
zabudowane poprzez przyłącze gwintowe czujniki drgań. 
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Dotychczasowe doświadczenia

Rybnicka Fabryka Maszyn Ryfama S.A. już od wielu lat każdą wyprodukowaną przekładnie 
poddaje testom wibrodiagnostycznym. 

Rysunek 9. Rozmieszczenie czujników pomiarowych drgań przekładni

Rysunek 10. Punkty pomiarowe w Obserwer Client
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System EH-Wibro pomyślnie i bardzo obiecująco przeszedł testy na hamowni w RYFAMA 
S.A. Wyniki zostały porównane w przy pomiarze z barierami separującymi sygnał z czujników jak 
i bez co pozwoliło nam zweryfikować czy separacja nie wnosi zakłóceń do pomiarów.

Rysunek 11. Przebieg drgań i mocy na wałku szybko bieżnym w badanej przekładni

Rysunek 12. Wynik analizy bicia promieniowego wałków
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Rysunek 13. Wyniki badań punktów pomiarowych

Rysunek 14. Zdjęcia przedstawiają stanowisko testowe urządzenia EH-O/06/07.xx
na hamowni w firmie Ryfama.
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W rezultacie badań można stwierdzić, że zastosowanie odpowiednich metod diagnostycznych 
umożliwia wcześniejsze wykrywanie problemów łożyskowych lub związanych z kołami zębatymi 
oraz problemów mechanicznych takich jak nieprawidłowe wyważenie lub wyosiowanie. Badanie 
przekładni pod nominalnym obciążeniem na stacji prób umożliwiło uzyskiwanie wiarygodnych 
pomiarów. Stosowanie odpowiedniego nadzoru nad pracą maszyn, w tym systematyczność i pow-
tarzalność badań diagnostycznych umożliwia zapobieganie poważnym awariom przekładni.

Podsumowanie

Na podstawie informacji uzyskanych z obserwacji diagnostycznej przekładni poprzez system 
EH-WIbro możemy wyprzedzająco zaplanować termin i zakres zabiegów profilaktyczno-remon-
towych prac. Co więcej, badania przekładni remontowanych pozwolą określić jakość procesu Re-
montowego, a w skrajnych przypadkach uniknąć włączenia do ruchu przekładni o niepełnej przy-
datności jak i przygotować nową bazę porównawczą dla wyremontowanej przekładni.

Efekty stosowania wibrodiagnostyki w eksploatacji maszyn są wielorakie i można je rozdzielić 
na trzy kategorie:

 podwyższenie efektywności i wydajności produkcji,
 podwyższenie jakości produkcji,
 podwyższenie bezpieczeństwa (wypadki, zagrożenie zdrowia).
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Innowacyjność rozwiązań w systemach transportu
firmy Becker-Warkop Sp. z o.o.

Wojciech Zasadni, Leszek Żyrek, Józef Rusinek
Becker-Warkop Sp. z o.o.

STRESZCZENIE: Innowacyjne rozwiązania polegają na:
— wprowadzeniu ciągnika o mocy 148 kW w systemach transportu kolejkami spągowymi i pod-

wieszonymi,
— wprowadzeniu ciągnika z napędem zębatym jako alternatywę dla napędu ciernego,
— stosowaniu sterowania urządzeniami zabudowanymi w trasie jak i na drodze transportu,
— wprowadzeniu łączności BECKERCOM i BCOM oraz systemu identyfikacji BECKERTAG 

i MINE TRACER w wyrobiskach podziemnych.
Poprzez zastosowane rozwiązania uzyskujemy podniesienie poziomu bezpieczeństwa w 

systemach transportu.

SŁOWA KLUCZOWE: Kolejki podwieszone, analiza porównawcza, sterowanie urządzeniami, sys-
temy łączności, identyfikacja załogi oraz maszyn i urządzeń

1. WSTĘP

Proponowane rozwiązania w systemach transportu firmy Becker-Warkop podlegają ciągłej Ewo-
lucji. Wprowadzenie coraz doskonalszych rozwiązań przynosi efekty ekonomiczne a równocześnie 
podnosi poziom bezpieczeństwa w prowadzeniu transportu kolejkami spągowymi jak i podwieszo-
nymi.

Prawie połowa wydobycia (2010 r. – 48%) prowadzona była tzw. systemem podpoziomowym.
Powoduje to zwiększenie ilości wyrobisk nachylonych co powoduje wydłużenie dróg transportu.

Transport kolejkami podwieszonymi musi być dostosowany do warunków w jakich jest on pro-
wadzony. Wychodząc naprzeciw tym zapotrzebowaniom firma Becker-Warkop wprowadziła do 
stosowania w 2008 roku kolejkę podwieszoną z napędem zębatym. Napęd ten miał w stosowanym 
rozwiązaniu wyeliminować możliwość zaistnienia poślizgu kół napędowych w napędach ciernych 
oraz podnieść poziom bezpieczeństwa przez zlikwidowanie tzw. poślizgu.

Wprowadzenie napędu zębatego przyczyniło się do obniżenia kosztów związanych z przenosze-
niem napędu (wymiana wykładzin kół napędowych w napędach ciernych).

Na podstawie wieloletnich doświadczeń dokonano analizy porównawczej amortyzacji ciągników 
i tras o długościach 1000, 2000 i 3000 m. oraz kosztu wymiany kół napędowych.

W 2010 roku średnia długość trasy dla kolejki podwieszonej z napędem własnym wynosiła 
2100 m. Ciągniki z napędem zębatym stosowane są coraz częściej zwłaszcza w wyrobiskach na-
chylonych i trudnych warunkach (wykraplanie się wody, zawilgocenie, zapylenie).

Wprowadzenie do stosowania w 2010 roku ciągnika z napędem cierno-zębatym pozwala w spo-
sób ekonomiczny i bezpieczny stosować dany typ napędu w zależności od warunków górniczo-geo-
logicznych.

Szk loatacji Podziemnej 2012
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Poza innowacyjnością w rozwiązaniach technicznych ciągnika Becker-Warkop proponuje, całą
infrastrukturę transportu która jest w pełni kompatybilna.

Na drogach transportu wprowadzono rozjazdy które mogą być sterowane drogą radiową.
Również tamy wentylacyjne na drogach transportu mogą być sterowane zdalnie bez zatrzymy-

wania transportu.
Natomiast w wyrobiskach z prowadzonym transportem instalowana jest łączność np. Becker-

Com lub BICOM co pozwala mieć kontakt z obsługą ciągnika.
Wprowadzenie systemu identyfikacji załogi i maszyn typu BeckerTag lub Mine Tracer pozwala 

na identyfikowanie osób i urządzeń co do czasu i miejsca w którym się znajdują.
Autorzy uważają, że w najbliższym czasie systemy łączności oraz lokalizacji załogi i maszyn 

będą stosowane obligatoryjnie w podziemiach kopalń.

2. UNIWERSALNOŚĆ ROZWIĄZAŃ W STOSOWANIU CIĄGNIKA O MOCY 148 KW
W SYSTEMACH TRANSPORTOWYCH

Wprowadzenie do systemów transportu agregatu spalinowo-hydraulicznego o mocy 148 kW w spo-
sób zasadniczy zmieniło prowadzenie transportu. W efekcie zastosowania w/w ciągnika zaistniała 
możliwość w trudnych warunkach górniczo-geologicznych prowadzić transport urządzeń o dużych 
gabarytach i ciężarze zarówno kolejkami spągowymi jak i podwieszonymi.

Agregat ten stał się uniwersalny zarówno w transporcie kolejkami spągowymi i podwieszonymi.
Agregat ten zastosowano w czterech rozwiązaniach tj.:
— kolejce spągowej zębatej spalinowej KSZS-650/900/148,
— kolejce podwieszonej ciernej spalinowej  KPCS-148,
— kolejce podwieszonej zębatej spalinowej KPZS-148,
— kolejce podwieszonej cierno-zębatej KPCZ-148.

Dla kolejki spągowej max .siła uciągu z dwoma wozami napędowymi  wynosi 240 kN. Dla ko-
lejek podwieszonych siła uciągu zależy od parametrów stosowanej trasy np.120 kN. Ciągnik ten 
już w 2009 r. spełniał wymogi Rozp. Min. Gospodarki z 21.10.2008 r. w sprawie zasadniczych wy-
magań dla maszyn wprowadzone do zastosowania od 29.12.2009 r. Przez wprowadzenia ciągnika 
o mocy 148 osiągnięto następujące efekty:
— najwyższa moc w swojej klasie – większe prędkości jazdy z obciążeniem,
— nowoczesna jednostka napędowa – duża żywotność,
— uzupełnienia wody, mniejsza toksyczność spalin poprzez zastosowanie suchego chłodzenia bez 

konieczności
— kompatybilność – możliwość stosowania w transporcie kolejkami spągowymi i podwieszonymi,
— uniwersalność – możliwość stosowania w czterech sposobach przenoszenia napędu oraz nie 

ograniczone możliwości konfiguracji zestawu,
— pewność działania – automatyczne załączanie i wyłączenie napędów zębatych w kolejce KPCZ-

148 na odcinkach wyposażonych w listwę zębatą,
— bezpieczeństwo – wyeliminowanie możliwości wystąpienia poślizgu koła napędowego,
— komfort – przejazd z trasy tradycyjnej na zębatą odbywa się bez zatrzymania,
— system monitoringu (kamera-monitor) – poprawienie bezpieczeństwa przy jeździe manewrowej 

lub z elementami wielkogabarytowym,
— ekonomiczność – mniejsze koszty eksploatacji kolejek z napędem zębatym,
— archiwizacja danych – ciągły pomiar parametrów ciągnika.
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3. ANALIZA PORÓWNAWCZA KOLEJKI CIERNEJ TYPU KPCS I ZĘBATEJ TYPU KPZS

Ze względu, że te same ciągniki pracują w kolejkach z napędem ciernym i zębatym analizę oparto 
o porównanie narastająco:
— amortyzacji ciągnika i trasy o długości 1000 m, 2000 m i 3000 m,
— kosztu wymiany kół napędowych dla napędu ciernego i zębatego,
— kosztu amortyzacji i wymiany kół dla trasy o długości 1000, 2000 i 3000 m.

Poniższą analizę przeprowadzono przy następujących założeniach:
Parametry kolejki:
Siła uciągu                                                             100 kN
Ilość napędów ciernych                                             5 szt.
Ilość napędów zębatych                                          4 szt.

Ceny:
Cena szyny ciernej                                                    400 zł
Cena szyny zębatej                                                   800 zł
Cena koła ciernego                                               1432 zł
Cena koła zębatego                                                1500 zł
Cena KPCS                                               880 000 zł
Cena KPZS                                                        800 000 zł

Zużycie kół ciernych:
Komplet kół na ciągnik KPCS                                  10 szt.
Szacowana trwałość koła ciernego                    500 mh
Ilość przepracowanych miesięcznie mh 378 mh
Wymiana kół następuje co                                 1,32 m-ca
Robocizna (2x6h)                                                    560 zł
Miesięczny koszt wymiany kół ciernych              11 249 zł
Ilość kół ciernych na rok                                      93 szt.

Zużycie kół zębatych:
Komplet kół zębatych dla ciągnika KPZS               4 szt.
Szacowana trwałość koła zębatego                          24 m-ce
Robocizna (2x6h)                                                     560 zł
Koszt wymiany kpl. kół zębatych (co 24 m-ce) 6000 zł
Miesięczny koszt wymiany kół zębatych                    273 zł

Tablica 1. Koszt zakupu kolejki wraz z trasą
Table 1. Cost of purchase the railway together with track

Długość trasy kolejki [m] 1 000 2 000 3 000

Cena kolejki KPCS z trasą [zł] 1 082 020 1 284 040 1 486 061

Cena kolejki KPZS z trasą [zł] 1 204 040 1 608 081 2 012 121

Stopa amortyzacji dla ciągników wynosi 25%, czyli amortyzacja obejmuje okres 4 lat.
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Na rysunkach 1, 2 i 3 przedstawiono amortyzację ciągników KPCS i KPZS oraz tras o długości 
1000, 2000 i 3000 m.

Amortyzacja ciągnika i trasy o długości 1000m
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Rys. 1. Amortyzacja ciągnika i trasy o długości 1000 m
Fig. 1. Locomotive and 1000 m long track amortization

Amortyzacja ciągnika i trasy o długości 2000m
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Rys. 2. Amortyzacja ciągnika i trasy o długości 2000 m
Fig. 2. Locomotive and 2000 m long track amortization
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Amortyzacja ciągnika i trasy o długości 3000m
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Rys. 3. Amortyzacja ciągnika i trasy o długości 3000 m
Fig. 3. Locomotive and 3000m long track amortization

Na rysunku 4 przedstawiono koszt wymiany kół napędowych w ciągnikach KPCS i KPZS

Koszt wymiany kół napędowych
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Rys. 4. Koszt wymiany kół napędowych
Fig. 4. Cost of drive wheel exchange

Na rysunku 5, 6 i 7 przedstawiono analizy porównawcze z uwzględnieniem pozycji przed-
stawionych na rysunkach 1÷4 dla długości tras 1000, 2000 i 3000 m.
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Rys. 5 Analiza porównawcza kolejek ciernych KPCS i zębatych KPZS dla trasy o długości 1000 m
Fig. 5. Comparative analysis of suspended monorails type KPCS and toothed monorails type KPZS 
considering 1000 m long track

Rys. 6 Analiza porównawcza kolejek ciernych KPCS i zębatych KPZS dla trasy o długości 2000 m
Fig. 6. Comparative analysis of suspended monorails type KPCS and toothed monorails type KPZS 
considering 2000 m long track
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Rys. 7 Analiza porównawcza kolejek ciernych KPCS i zębatych KPZS dla trasy o długości 3000 m
Fig. 7. Comparative analysis of suspended monorails type KPCS and toothed monorails type KPZS 
considering 3000 m long track

Na podstawie analizy porównawczej stwierdzono, że amortyzacja ciągników różni się o 10%, na-
tomiast wzrastająca długość trasy z 1000 do 3000 m podwyższa koszt amortyzacji trasy z napędem 
zębatym o 100% w stosunku do trasy dla ciągników z napędem ciernym.

Porównując koszt wymiany kół w ciągniku z napędem ciernym w stosunku ciągnika napędem 
zębatym to różnica ta przekracza wartość 500 tys. w okresie amortyzacji.

Analizując koszty łączne wymiany kół i amortyzacji kolejki wraz trasą to dla długości trasy 
1000 m różnica jest większa na korzyść KPZS, natomiast przy długości trasy 2000 m różnica ta 
zmniejsza się o 50%. Natomiast przy długości trasy 3000 m wartości te się pokrywają. Analizę 
przeprowadzono na podstawie dotychczasowych doświadczeń z zastosowania kolejek w podzie-
miach kopalń od roku 2009.

4. WYPOSAŻENIE CIĄGNIKA W ELEMENTY BEZPIECZEŃSTWA

Firma Becker-Warkop w 2009 roku wdrożyła nowe rozwiązania w agregacie z silnikiem spali-
nowym o mocy 148 kW. Rozwiązania te kształtują odpowiedni poziom bezpieczeństwa i ochrony 
zdrowia. Z dniem 29.12.2009 r. weszło w życie Rozp. Min. Gospodarki z 21.10.2008 r. w sprawie 
zasadniczych wymagań dla maszyn. Przepisy niniejszego rozporządzenia wdrażają postanowienia 
dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2006/42/WE z dnia 17.05.2006 r. w sprawie maszyn. 
Rozporządzenie to stawia zasadnicze wymagania m.in. w zakresie bezpieczeństwa i ochrony 
zdrowia.

Aktualnie produkowane przez firmę agregaty z silnikami spalinowymi stosowane są w ciąg-
nikach podwieszonych typu: KPZS (napęd zębaty), KPCS (napęd cierny), KPCZ (napęd cierno-
zębaty) oraz w kolejce spągowej zębatej spalinowej typu KSZS – 650/900. Wszystkie te urządzenia 
spełniają Rozp. Min. Gospodarki z 21.10.2008 r.
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Poziom bezpieczeństwa ciągnika realizowany jest przez elementy:
— podstawowe
— dodatkowe zwiększające bezpieczeństwo
— rejestrujące parametry pracy maszyny.

4.1. Elementy podstawowe bezpieczeństwa ciągnika

Realizowane są one przez:
1. Autonomiczny i samoczynny mechaniczny wyzwalacz odśrodkowy oddziałujący bezpośrednio 

na ciśnienie odhamowania hamulców w przypadku przekroczenia dopuszczalnej prędkości jaz-
dy ciągnika.

2. Dwustopniowy, zdublowany elektroniczny pomiar prędkości ciągnika mający za zadanie ostrze-
ganie operatora jak i wyłączanie silnika spalinowego w przypadku osiągnięcia i przekroczenia 
dopuszczalnych prędkości jazdy ciągnika.

3. System sterowania informujący obsługę o parametrach pracy, ostrzeżeniach i awariach ciągnika 
spalinowego poprzez wyświetlanie kodów na wyświetlaczach oraz komunikatów na monitorze.

4. Obwód bezpieczeństwa wraz z elementami wykonawczymi tj.: wyłącznikami bezpieczeństwa 
umieszczonymi w pulpitach sterowniczych w kabinach operatorów oraz kasetach sterowniczych 
w części silnikowej, kontrolowany jest pod względem przerwy, zwarć do „+” i „–” zasilania.

4.2. Zwiększone bezpieczeństwo podczas eksploatacji ciągnika

W celu zwiększenia bezpieczeństwa podczas eksploatacji ciągnika został on wyposażony w kilka 
udogodnień, a mianowicie:
— układ monitoringu (opcja)
— automatyczny metanomierz (opcja)
— uruchomienie silnika spalinowego z kabiny operatora lub jednostki pomocniczej

4.2.1. Układ monitoringu
W skład układu monitoringu wchodzą trzy zasadnicze urządzenia:
— kamera telewizyjna,
— monitor lokalny,
— projektor.

Zadaniem układu monitoringu jest zapewnienie operatorowi dogodnej obserwacji wyrobisk
podczas jazdy ciągnika po torze jezdnym, a przede wszystkim zapobieganie niebezpieczeństwom 
wynikającym z braku widoczności.

W celu zwiększenia pola widzenia przez operatora zastosowano dodatkowe źródło światła w po-
staci projektora, dzięki czemu operator na monitorze może obserwować wyraźny obraz tego, co 
dzieje się na trasie przejazdu ciągnika.

4.2.2. Metanomierz automatyczny
Dodatkowy element bezpieczeństwa w instalacji ciągnika może stanowić (opcja) układ do pomiaru 
stężenia metanu oparty na przenośnym metanomierzu, którego zadaniem jest automatyczne wyłą-
czenie silnika spalinowego w przypadku wykrycia stężenia metanu w powietrzu powyżej 1,5%.

4.2.3. Uruchomienie silnika spalinowego z kabiny operatora lub jednostki pomocniczej
Ciągnik spalinowy został wyposażony w trzy kasety sterownicze umożliwiające elektryczne uru-
chomienie silnika spalinowego z różnych części ciągnika, a mianowicie z każdej z kabin operatora 
oraz jednostki pomocniczej.

Po uprawnieniu kasety sterowniczej i naciśnięciu przycisku uruchomienie silnika jest poprze-
dzone sekwencją sprawdzającą stan poszczególnych elementów instalacji elektrycznej ciągnika. 
W przypadku prawidłowego ich funkcjonowania możliwe jest uruchomienie silnika.
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4.3. Rejestracja parametrów pracy ciągnika tzw. „czarna skrzynka”

Każdy ciągnik spalinowy z agregatami o mocy 148 kW wyposażony jest w tzw. „czarną skrzynkę”
służącą do rejestrowania parametrów powstałych podczas jego eksploatacji. „Czarna skrzynka” za-
budowana jest w zasilaczu układu sterowania i diagnostyki w karcie sterownika. Dane rejestrowane 
są na karcie pamięci, która stanowi przenośny magazyn danych. Są one wykorzystywane przez na-
szą firmę do celów weryfikacji pracy maszyn i ich obsługi przez operatorów. W celu skopiowania 
danych należy wyjąć zapisaną kartę pamięci i włożyć odpowiednio sformatowaną nową kartę. Wy-
jętą kartę można skopiować na dowolnej jednostce komputerowej na powierzchni. W celu odczytu 
zarejestrowanych danych należy uruchomić specjalną aplikację na komputerze i załadować dane 
z karty pamięci. Program umożliwia podgląd w postaci charakterystyk wartości ciśnień, tempera-
tur, prędkości jazdy, prędkości obrotowej silnika, stopnia wychylenia joysticka, wszelkich stanów 
awaryjnych, usterek ciągnika wyświetlanych w postaci stanów przycisków joysticka oraz pulpitu 
sterowniczego. Pozwala to jednoznacznie stwierdzić z której kabiny maszyna była sterowana oraz 
jakie funkcje w trakcie jej pracy były uruchamiane przez operatora. Program ten umożliwia 
definiowanie okresu czasu, który chcemy analizować.

5. STEROWANIE URZĄDZENIAMI ZAINSTALOWANYMI
W TRASIE I NA DRODZE TRANSPORTU

Bezpieczne prowadzenie transportu to ograniczenie do niezbędnego minimum zatrzymywania na 
trasie związane m.in. z przejazdem zestawu przez rozjazdy oraz tamy wentylacyjne. Wprowadzenie 
sterowania zdalnego do tych urządzeń pozwala nie tylko podnieść bezpieczeństwo ale i uzyskać 
lepsze wykorzystanie posiadanych środków transportowych.

5.1. Sterowanie rozjazdami zainstalowanymi w trasie kolejek podwieszanych

Uniwersalny rozjazd przeznaczony jest dla kolejek podwieszonych z napędem zębatym lub cier-
nym. Warunki jego stosowania określa DTR producenta. Napędy cierne i zębate muszą zapewniać 
pełną kompatybilność z podzespołami trasy kolejki podwieszonej a gabaryty napędów i zestawów 
jezdnych muszą zapewnić swobodny przejazd przez rozjazdy ciągników typu KPZS- 148, KPCZ-
148, KPZS-148 lub innych typu dopuszczonego. Rozjazd może być wykonany w 3 wersjach z od-
chyleniem: dwustronnym i jednostronnym prawym lub lewym.

Wyposażenie elektryczne stanowi układ zasilania i sterowania. Przy pomocy przełącznika wy-
bieramy tryb sterowania lokalny lub zdalny. W celu przesunięcia elementu rozjazdu w trybie lokal-
nym należy przycisnąć jeden z przycisków w zależności od kierunku przestawienia rozjazdu. Prze-
suwnik sterowany elektrycznie dokonuje właściwego ustawienia rozjazdu co sygnalizowane jest 
transparentem. Tryb sterowania zdalny może być realizowany za pomocą przycisków lub nadaj-
nika. Sterowanie za pomocą nadajnika realizowane jest z odległości do 20 m poprzez naciśnięcie 
jednego z przycisku w zależności od kierunku w którym chcemy przestawić rozjazd. Po przełożeniu 
rozjazdu zostaje uruchomiona sygnalizacja optyczna potwierdzająca ustawienie rozjazdu.

5.2. Sterowanie tamą wentylacyjną zainstalowaną na trasie transportu

Sterowanie i oczujnikowanie automatycznych tam wentylacyjnych z wykorzystaniem mikroproce-
sorowego systemu automatyzacji typu BETACONTROL umożliwia przejazd zestawów jezdnych 
kolejek podwieszonych i spągowych oraz innych środków transportu bez konieczności zatrzymania 
się. Otwieranie możliwe jest lokalne z przycisków zainstalowanych przy tamach lub zdalnie z na-
dajników radiowych (ręcznych). Drzwi tamy wentylacyjnej otwierane mogą być za pomocą na-
pędu: elektrycznego, hydraulicznego, pneumatycznego a także kombinacji różnych napędów dla 
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kilku tam w układzie. System oczujnikowania i sterowania mikroprocesorowego pozwala na wpro-
wadzenie układu śluzy wentylacyjnej (składającego się z 2 tam). Druga tama może być otwarta do-
piero w momencie zamknięcia tamy pierwszej. Ostrzeżenie optyczne i akustyczne jest emitowane 
przy otwieraniu i zamykaniu tamy zarówno ręcznym jak i impulsem radiowym.

6. SYSTEM ŁĄCZNOŚCI BECKERCOM, BCOM ORAZ
SYSTEMY IDENTYFIKACJI BECKERTAG I MINE TRACER

System radiowej komunikacji i transmisji typu BeckerCom przeznaczony jest do bezprzewodowej 
łączności w wyrobiskach podziemnych kopalń. Szczególnie stosowany jest w miejscach, gdzie od 
szybkiej i niezawodnej łączności zależy bezpieczeństwo oraz efektywność pracy. System Becker-
0Com pracuje m.in. w zakresie częstotliwości UHF.

Natomiast system łączności BCOM umożliwia komunikację przewodową oraz bezprzewodową 
bazującą na infrastrukturze światłowodowej oraz punktach dostępowych 2,4 GHz a opartą na te-
chnologii VoIP oraz protokole sygnalizacyjnym SIP. Przy zastosowaniu przewodu promieniującego 
(ang. Leaky Feeder lub Radiating Cable) możliwe jest objęcie zasięgiem radiowym mocno roz-
gałęzionych wyrobisk, pomieszczeń i szybów, zapewniając wysoki stopień bezpieczeństwa pracy 
osób znajdujących się na całym obszarze zakładu górniczego, w tym także na powierzchni. 
Systemy identyfikacji załogi i urządzeń firmy Becker przeznaczone są do bezprzewodowej iden-
tyfikacji za pomocą iskrobezpiecznych czytników transponderów oraz transponderów osobistych, 
lampy nahełmnej, pojazdów. Funkcję wizualizacji oraz rejestracji miejsca przebywania załogi oraz 
pojazdów realizuje zainstalowany na serwerze system nadzoru. Podgląd ruchu załogi oraz maszyn 
umożliwia program komputerowy – kliencki, zainstalowany na dowolnym komputerze klasy PC 
połączonym siecią Ethernet z serwerem.

6.1. System łączności radiowej BECKERCOM
System radiowy BeckerCom Leaky Feeder w podstawowej wersji składa się ze stacji bazowej, dwu-
kierunkowych wzmacniaczy liniowych oraz terminatora połączonych promieniującym kablem Kon-
centrycznym. W zależności od potrzeb i zastosowania systemu wykorzystuje się przenośne radio-
telefony, radiomodemy do transmisji np. danych z czujników lub obrazów z kamer oraz komuni-
kacji ze sterownikiem . Dodatkowo w układzie mogą wystąpić: pośrednia stacja bazowa, bariera is-
krobezpieczna, separator komórki iskrobezpiecznej, rozgałęźniki przewodu antenowego 3- i 4-droż-
ne, programowalne tłumiki sygnału, złącza kabla promieniującego, separatory napięcia zasilania, 
zasilacze, wzmacniacze antenowe z anteną dookólną lub kierunkową. Komunikacja pomiędzy użyt-
kownikami lub urządzeniami systemu odbywa się nie bezpośrednio, lecz zawsze za pośrednictwem 
stacji bazowej. Głównym medium pośredniczącym w łączności głosowej i wymianie danych jest 
kabel promieniujący. W odróżnieniu od zwykłych przewodów koncentrycznych, których zadaniem 
jest skuteczne ekranowanie żyły przewodzącej przed wnikaniem do środka i przenikaniem na 
zewnątrz niepożądanych sygnałów i szumów, kabel promieniujący jest tak zaprojektowany by mógł 
wypromieniowywać sygnały radiowe i pozwalał na ich wnikanie z nadajników rozmieszczonych do 
pewnej odległości od przewodu antenowego. W zależności od otoczenia, pasma częstotliwości oraz 
użytego przewodu promieniującego zmienia się propagacja fal radiowych. Zasięg poprzeczny do 
kabla waha się w granicach nawet do 300 m w zakresie UHF1. Zasięg wzdłużny do osi (np. od 
końca kabla promieniującego) wynosi do ok. 40 m w zakresie UHF. Jest to w zupełności wystar-
czające dla zastosowań w wyrobiskach górnictwa podziemnego. Jeśli na danym odcinku wyrobiska 
nie ma żadnych rozgałęzień, wzmacniacz liniowy wbudowany jest na trasie kabla średnio, co około
350 m.
                                                           
1300MHz – 3GHz, W systemie BeckerCom wykorzystuje się pasmo 400MHz.
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6.2. System łączności BCOM

System łączności BCOM umożliwia łączność przewodową oraz bezprzewodową w oparciu o te-
chnologię VoIP oraz protokół sygnalizacyjny SIP. System, do transmisji pakietów VoIP, wyko-
rzystuje infrastrukturę światłowodową oraz bezprzewodowe punkty dostępowe o częstotliwości 2,4 
GHz. Poprzez konfigurację sieci Ethernet w topologię pierścienia, można uzyskać redundancyjną 
pracę całego systemu. Bramki dostępowe VoIP typu BCOM VoIP pozwalają zintegrować cyfrowy 
system BCOM z analogowymi sygnałami, np. z telefonów lub systemów łączności głośnomówią-
cej. Natomiast punkty dostępowe typu WRAP-200 umożliwiają bezprzewodowy dostęp to sieci 
LAN telefonom bezprzewodowym. Urządzenia dostępowe rejestrują się do serwera SIP. Serwer 
umożliwia zintegrować kopalnianą centralę telefoniczną z systemem łączności BCOM firmy 
Becker. Dla zapewnienia szybkiej, łatwej oraz niezawodnej łączności Dyspozytora z urządzeniami 
klienckimi systemu BCOM dostępny jest interkom BCOM-IT. BCOM VoIP scala po raz pierwszy 
w jednej sieci transmisję danych oraz transmisję komunikacji głosowej. Innowacyjny system komuni-
kacji głosowej rewolucjonizuje komunikację w górnictwie. Cały system oparty jest na transmisji komu-
nikacji głosowej przez Voice over IP.

BCOM VoIP integruje wszystkie funkcje znane z klasycznej telefonii oraz techniki komunikacji 
głosowej w jednej cyfrowej sieci na podstawie Ethernet’u. BCOM posiada również wiele nowych 
funkcji, które po raz pierwszy zostały zrealizowane w technice cyfrowej.

6.3. System lokalizacji załogi

Każdy pracownik powinien posiadać transponder z indywidualnym numerem. Transponder lampy 
nahełmnej powinien być zabudowany w lampie. Układ identyfikacyjny poprzez system nadzoru w 
sposób ciągły monitoruje i rejestruje ruch załogi w kopalni. Podczas konfiguracji systemu, można 
dowolnie tworzyć strefy wejść przyporządkowując im dowolne czytniki transponderów. System 
umożliwia również ograniczenie ilości osób, czasu przebywania osoby (grupy osób) w strefie jak 
i zakazu wejścia osobom nieupoważnionym.  System nadzoru wyposażono w specjalny moduł 
stworzony do lampowni, który nadzoruje obecność lampy, poziom naładowania akumulatora, po-
prawność działania transpondera. Poprzez zintegrowany z systemem serwer danych, można dowol-
nie sterować oraz wymieniać informacje/dane z innymi systemami sterowania zabudowanymi w ko-
palni. Funkcja ta np. umożliwia wyświetlanie haseł na transparentach umiejscowionych przy wej-
ściu do stref jak i wyłączanie urządzeń stwarzających zagrożenie dla wchodzącej nieupoważnionej 
osoby.

6.4. System lokalizacji urządzeń

Każde urządzenie, które chcemy zlokalizować powinno być wyposażone w transponder pojazdowy.
Zasada działania układu lokalizacji i identyfikacji urządzeń działa praktycznie tak samo jak w uk-
ładzie do identyfikacji załogi. Za pomocą systemu nadzoru można w czasie rzeczywistym 
zlokalizować ruch kolejek oraz urządzeń w kopalni. Systemy lokalizacji załogi i urządzeń firmy 
Becker są systemami antykolizyjnymi. Poprzez system nadzoru można rozgraniczać jednoczesny 
ruch załogi i pojazdów w wyrobisku.

6.5. System identyfikacji BECKERTAG

Część iskrobezpieczna układ identyfikacji załogi oraz pojazdów BECKERTAG składa się z iskro-
bezpiecznych czytników transponderów oraz transponderów osobistych, lamp nahełmowych, pojaz-
dowych. Czytniki transponderów łączy się stosując topologię magistrali kablem teletechnicznym ty-
pu skrętka. Transmisja szeregowa odbywa się po jednej parze przewodów. Maksymalna odległość 
bezpośredniego połączenia pomiędzy czytnikami wg standardu wynosi do 1200 m. Odległość tą 
można zwiększyć stosując przetworniki. Przy bardzo dużych odległościach pomiędzy czytnikami 
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jak i systemem wizualizacji i rejestracji Pantha zaleca się wykorzystanie połączenia światłowodo-
wego. Czytniki z transponderami komunikują się bezprzewodowo sygnałem radiowym o
częstotliwości 433,92 MHz. Zasięg czytników transponderów wynosi do ok. 50 m, w zależności od 
umiejscowienia oraz typu transpondera, typu zabudowanej anteny oraz realizowanej funkcji.

6.6. System identyfikacji MineTracer

System MineTracer to zintegrowany system bezprzewodowej komunikacji do lokalizacji oraz Mo-
nitoringu, stworzony do pracy w podziemiach kopalń. Przeznaczony jest do ciągłej i precyzyjnej 
lokalizacji personelu oraz urządzeń. Pracuje w topologii sieci kratowej zapewniającą nieprzerwaną 
funkcjonalność. Sieć kratowa jest to metoda trasowania danych, która daje możliwość ustanawiania 
stałych połączeń w sieci zbudowanej z wielu, połączonych między sobą węzłów. Jeśli nie wszystkie 
węzły mogą wymienić się bezpośrednio danymi między sobą, są przesyłane przez sąsiadów.

Wykorzystanie systemu MineTracer niesie następujące korzyści bezpieczeństwa i wydajności:
— precyzyjna lokalizacja personelu pracującego pod ziemią w czasie rzeczywistym, zapewniając 

bezpieczeństwo w sytuacjach kryzysowych,
— dwukierunkowa komunikacja pomiędzy personelem pod ziemią,
— monitoring czujników dymu, przepływu powietrza, stężenia metanu w czasie rzeczywistym,
— lokalizacja wyposażenia kopalni umieszczonego pod ziemią (pojazdy, kolejki, urządzenia prze-

nośne) pozwalająca na wydajniejsze zarządzanie, wykorzystywanie oraz konserwację sprzętu,
— monitorowanie produkcji wg rejonów,
— sprawniejsza koordynacja prac przez łączność bezprzewodową.

System wyposażony jest w komputerowy system nadzoru umożliwiający podgląd na całą ko-
palnię (świadomość sytuacyjna). Dostęp do systemu jest praktycznie nieograniczony, można udo-
stępnić dane z systemu poprzez sieć Ethernet do dowolnego nadrzędnego systemu.

Podczas akcji ratowniczej system umożliwia zlokalizowanie poszkodowanych z dokładnością 
do 5 m.

6.7. Integracja systemów Becker

Systemy łączności, zasilania i sterowania firmy Becker są kompatybilne ze sobą. Wszystkie urzą-
dzenia można łączyć wykorzystując topologię pierścienia, opartą na infrastrukturze światowodowej, 
zapewniającą pracę redundancyjną systemów. System łączności radiowej UHF można zintegrować 
z systemem łączności VoIP, łącząc oba systemy poprzez serwer SIP. Punkty dostępowe WLAN 
umożliwiają podłączenie bezprzewodowych telefonów VoIP z serwerem SIP. Bramki VoIP umoż-
liwiają podłączenie telefonów stacjonarnych jak również systemów łączności głośnomówiącej fir-
my Becker jak i innych producentów.

WNIOSKI

1. Produkowane kolejki i ciągniki przez firmę Becker-Warkop spełniają najwyższe standardy pod
względem bezpieczeństwa w stosowanych systemach transportu.

2. Wprowadzenie ciągnika o mocy 148 kW przyczyniło się do uniwersalności w zastosowaniu 
transportu kolejkami spągowymi jak i podwieszonymi.

3. Stosowanie kolejki z napędem zębatym zapewnia odpowiedni poziom bezpieczeństwa w trud-
nych warunkach geologiczno-górniczych.

4. Nieodzowne się staje sterowanie rozjazdami w trasie, oraz tamami na drodze transportu kolej-
kami.

5. Wprowadzenie systemów łączności bezprzewodowej powinno obejmować w pierwszej kolej-
ności systemy transportu.
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6. Systemy łączności firmy Becker-Warkop zapewniają pewną i niezawodną łączność w trudnych
warunkach podziemi kopalń.

7. Wykorzystanie systemu do identyfikacji załogi i środków transportu zwłaszcza w strefach 
szczególnego zagrożenia przyczynia się do podniesienia bezpieczeństwa pracy.

8. Rejestracja parametrów pracy tzw.czarna skrzynka pozwala odtworzyć parametry prowadzenia 
transportu.

9. W dalszym ciągu firma Becker-Warkop będzie pracowała nad coraz nowszymi i lepszymi 
rozwiązaniami w systemach transportu kolejkami.
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Przyszłość łączności w ratownictwie górniczym,
przewód czy radio?

Mirosław Bagiński, Jan Syty, Piotr Golicz
Centralna Stacja Ratownictwa Górniczego S.A., Bytom

STRESZCZENIE: Artykuł przedstawia prognozę i możliwe kierunki rozwoju systemów łączności
ratowniczej wykorzystywanych przez służby ratownictwa górniczego, podczas prowadzonych ak-
cji ratowniczych w podziemnych wyrobiskach kopalń. W referacie uwzględniono zarówno ogra-
niczenia wynikające z dostępnej wiedzy i praktyki użytkowej jak i oczekiwania funkcjonalne wo-
bec systemów łączności ratowniczej do wykorzystania w działaniach ratowników górniczych w naj-
bliższej przyszłości.

SŁOWA KLUCZOWE: Ratownictwo górnicze, łączność pod ziemią

1. SPOSÓB ORGANIZACJI I CHARAKTERYSTYKA ŁĄCZNOŚCI RATOWNICZEJ

Przedmiotowe rozważania przedstawiono w odniesieniu do specyfiki funkcjonowania Centralnej 
Stacji Ratownictwa Górniczego S.A. z/s w Bytomiu, tj. działalności interwencyjnej i prewencyjnej 
dla przedsiębiorców górniczych wydobywających węgiel kamienny i inne kopaliny w Polsce, z wy-
łączeniem rud miedzi, na rzecz górnictwa, którego działa odrębna jednostka ratownictwa. Podczas 
prowadzenia akcji ratowniczej pod ziemią węzłami łączności stają się w sposób naturalny posz-
czególne elementy struktury organizacyjnej, jakimi są:
a) na powierzchni: kierownik akcji ratowniczej (KAR) i sztab;
b) pod ziemią: baza (kierownik akcji na dole, KAD) i zastęp ratowniczy (zastępy).

Rys. 1. Organizacja łączności podczas akcji ratowniczej
Figure 1. Telecommunication connections during the rescue operation

sploatacji Podziemnej 2012
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Połączenia między węzłami (linie łączności) oznaczone w sposób ciągły wymagane są odpo-
wiednimi przepisami Rozporządzenia [1] Ministra Gospodarki z 12.06.2002 roku w sprawie ra-
townictwa górniczego. Istnieje teoretycznie możliwa łączność pomiędzy KAR, a zastępami pra-
cującymi lub udającymi (wracającymi) w/do (z) miejsca prowadzenia akcji (linia przerywana) lecz 
w praktycznie występujących zdarzeniach następujących kilkaset metrów pod ziemią jest ona nie-
wykonalna. Wewnątrz samego zastępu, który jest niepodzielny i składa się z 5 ratowników też moż-
liwa jest łączność, jednakże w przedmiocie tym nie istnieją obecnie żadne prawne wymagania.

Topologia sieci łączności dla potrzeb prowadzenia akcji ratowniczej pod ziemią jest więc bar-
dzo prosta [2], niestety warunki pracy samych linii z reguły są niekorzystne. Poczynając od zróżni-
cowanych odległości, które mogą osiągać wartości:
1) KAR – Sztab: kilkanaście/kilkadziesiąt m.
2) KAR – Baza: kilka/kilkanaście km.
3) Baza – Zastęp: do 2 km i więcej.
4) Wewnątrz zastępu – kilkanaście/kilkadziesiąt m.

Wprawdzie od wszystkich linii 1–3 wymaga się najwyższej możliwej do osiągnięcia niezawod-
ności, to niewątpliwe najistotniejszą linią telekomunikacyjną z punktu widzenia zarówno skutecz-
ności jak i bezpieczeństwa prowadzonej akcji ratowniczej jest połączenie pomiędzy bazą i zastę-
pem (3). Specyfika podziemnych wyrobisk, które w przypadku prowadzenia działań ratowniczych 
w strefie zagrożenia i na drodze dojścia do niej z bazy, niejednokrotnie, na skutek uprzednio zaist-
niałych zdarzeń (wybuch, pożar, tąpniecie, wdarcie się wody, wyrzuty) ulegają znacznym znisz-
czeniom, stanowi, iż próby zastosowania, nawet dobrze sprawdzonych w innych służbach środków 
łączności, są często skazane na niepowodzenia. Deformacje przestrzeni w wyrobiskach, obecność 
wody czy też dużych mas metalowych są istotnymi ograniczeniami propagacji fal radiowych. 
Z kolei istniejące przed zdarzeniem lub katastrofą podziemne instalacje, które mogłyby podczas 
dochodzenia zastępu do strefy zagrożenia przenosić jakikolwiek sygnał elektryczny, magnetyczny 
czy nawet akustyczny (przewody, tory kolejek, rurociągi) często tracą swoją ciągłość. Pozostałe 
połączenia 1,2, a nawet 4 nie nastręczają większych problemów. Linie 1 i 2 realizowane są w opar-
ciu o istniejącą infrastrukturę łączności zakładu górniczego (sieć telefoniczna). Z kolei łączność 
wewnątrzzastępowa (tzw. nanosieć), o ile zostanie zaoferowana, będzie działać w oparciu o znane
rozwiązania radiowych systemów małej mocy. Przy wymaganiach połączeń na odległość LOS (Li-
ne of sight – zasięg wzroku, gdyż zastęp ratowniczy jest niepodzielny) nie jest to obecnie trudny 
problem techniczny.

Zdobyte doświadczenia w konstruowaniu i użytkowaniu specjalistycznych systemów łączności 
dla zastosowań pod ziemią na odcinku baza-zastęp prowadzą do postawienia szeregu problemów, 
jakie obrazuje „drzewo problemów” na rysunku 2. „Korzenie” tego drzewa będące uwarunkowa-
niami specyfiki środowiska determinują skutki cząstkowe („gałęzie”), które wobec głównego pro-
blemu („pnia”), jakim jest brak oferty lekkiej (łatwej w transporcie i szybkiej w uruchomieniu), au-
tonomicznej łączności budowy przeciwwybuchowej między bazą i zastępem, skutkują w konse-
kwencji niskim tempem i sprawnością akcji lub utratą łączności z zastępem.

80% wydobywanego węgla kamiennego w Polsce pochodzi z pokładów metanowych, dlatego 
należy obligatoryjnie uznać konieczność stosowania sprzętu budowy przeciwwybuchowej spełnia-
jącego wymagania dla wyższej kategorii bezpieczeństwa Dyrektywy ATEX (I M1). Dodatkowo 
Rozporządzenie [1] w §98 mówi, iż baza ratownicza winna znajdować się poza strefą zagrożenia, 
w ustabilizowanym, opływowym prądzie powietrza, a od miejsca zagrożenia muszą oddzielać ją
wyrobiska z co najmniej 2 załamaniami. W przypadku zagrożenia pożarowego obowiązuje zabez-
pieczenie w postaci zapory przeciwwybuchowej. Z drugiej strony ograniczeniem odległości mię-
dzy bazą i miejscem prowadzenia akcji w przypadku konieczności używania roboczych aparatów 
oddechowych jest możliwy dopuszczalny czas pracy ratowników w tychże aparatach (2 lub 4 godz.). 
W praktyce dla urządzeń łączności baza–zastęp wymaga się minimalnego zasięgu 2 km. W przy-
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szłości, przy planowanych coraz dłuższych frontach eksploatacyjnych (wybiegach ścian) w kopal-
niach, wymagania te wzrastają do 3 km i więcej.

Rys. 2. „Drzewo problemów” górniczej łączności ratowniczej
Figure 2. “Tree of issues” of mine rescue communications

Używane przez krajowe ratownictwo górnicze rozwiązania przewodowe TTW (Through-the-
Wire) typu PTR-1,3,4, UŁR lub quasi-bezprzewodowe Q-TTA (Quasi-Through-the-Air) typu Gabi 
98, SŁRT 2000, pomimo spełnienia powyższych wymagań i niewątpliwych zalet są jednak wobec 
potrzeb współczesnego ratownictwa niewystarczające. Analiza podobnych rozwiązań stosowanych 
za granicą nasuwa analogiczne wnioski. Pomimo, iż w opinii publicznej funkcjonuje rozpowszech-
niany przez media pozytywny obraz stanu łączności ratowniczej (np. podczas akcji wydobycia 33 
górników uwięzionych w kopalni miedzi i złota San Jose w Chile – 2010 r.) jednakże zdarzają się 
także sytuacje, kiedy nawet najbogatsi przedsiębiorcy górniczy na świecie nie potrafią skutecznie 
przeciwstawić się siłom natury. Dlatego konieczna jest nieustanna praca nad doskonaleniem sys-
temów ratowniczej łączności górniczej przy wykorzystaniu wszystkich znanych i dostępnych tech-
nik.

2. DOSTĘPNE ŚRODKI I ROZWIĄZANIA FUNKCJONALNE

W kopalniach podziemnych w zależności od funkcjonalności, charakterystyki węzłów sieci (punk-
ty stałe lub ruchome), dostępnej topologii wyrobisk oraz długości linii stosuje się poniżej wyszcze-
gólnione rodzaje łączności:
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1. Ł. Przewodowa TTW (Through-the-Wire).
2. Ł. Quasi-bezprzewodowa Q-TTA (Quasi-Through-the-Air).
3. Ł. Bezprzewodowa TTA (Through-the-Air).
4. Ł. Poprzez górotwór TTE (Through-the-Earth).

Ostatnia z wymienionych technik w warunkach krajowych ma marginalne zastosowanie (ko-
palnie głębokie, zróżnicowane środowisko geologiczne, gęste nasycenia wyrobisk infrastrukturą 
technologiczną) lecz potencjalna możliwość pojawienia się na rynku nowych, nieznanych dotych-
czas rozwiązań skutkuje koniecznością uwzględnienia także i jej w prognozach.

Wszystkie z wymienione wyżej rodzaje łączności bazują na medium elektromagnetycznym, 
tzn. czynnikiem przenoszącym informacje jest albo prąd płynący w obwodzie elektrycznym albo 
wzbudzona za jego pomocą fala elektromagnetyczna. Także akustyczne systemy łączności (urzą-
dzenia głośnomówiące), wykorzystywane przez służby pomocnicze (odstawa, transport itp.), funk-
cjonują w oparciu o sygnalizatory dźwiękowe, które połączone są ze sobą przewodami elektrycz-
nymi. Istotnym z punktu widzenia działań ratowniczych jest też kwestia autonomiczności sieci. 
Rozległe systemy, jak np. kopalniana sieć teleinformatyczna wymagają centralnego zasilania, a tak-
że hierarchicznej organizacji. Z kolei łączność lokalna w obrębie ściany, rejonu, odcinka odstawy
itp. może być całkowicie niezależna lub jeżeli jest to konieczne posiadać tylko niezbędne punkty 
styku (wymiany informacji) z innymi sieciami.

Fizycznie sieci łączności przewodowej TTW (1) zbudowane są w oparciu o telefoniczne pary 
miedziane [3], a od kilku lat także włókna optyczne [4]. Bezpośrednia łączność bezprzewodowa 
TTA (2) realizowana jest z wykorzystaniem radiotelefonów zakresów VHF/UHF [5] lecz coraz 
częściej sięga się do technik wyższych częstotliwości (Blutooth, Wi-Fi), które posiadają większą 
przepustowość. Specyfika propagacji fal radiowych w wyrobiskach korytarzowych wykształciła 
swoistą technikę łączności mieszanej (radiowo-przewodowej) typu Q-TTA. Przewód stanowiący 
linię transmisyjna ułożona wzdłuż wyrobiska spełnia również funkcję anteny nadawczo-odbior-
czej. Pierwsze tego typu rozwiązania znane były w transporcie kolejowym (trakcyjnym) i w łącz-
ności szybowej, gdzie jako antenę wykorzystywano drut ślizgowy bądź linę naczynia wyciągowe-
go. Pasmo używanych częstotliwości radiowych sięgało od częstotliwości średniofalowych (kilka-
set kHz), aż do dolnej granicy VHF. Obecnie zarówno w transporcie poziomym jak i pionowym 
rozwiązania te zastępowane są ułożonym na stałe przewodem promieniującym (leaky feeder), bę-
dącym odmianą kabla koncentrycznego [6]. Używane częstotliwości to także zakres VHF/UHF.

Z punktu widzenia topologii i zasięgu rozległymi sieciami są zazwyczaj systemy łączności 
TTW (1). Sieci tworzone w oparciu o przewód promieniujący (2) należałoby zaliczyć do kategorii 
średnich, natomiast radiowe TTA (3) mają charakter wyłącznie lokalny.

3. KOMUNIKACJA RATOWNICZA: STACJONARNA I RUCHOMA

O tym czy dana sieć komunikacyjna ma charakter stacjonarny czy ruchomy decyduje przeznacze-
nie jej węzłów. W przedstawionym uprzednio w pkt. 1 modelu organizacji łączności ratowniczej 
węzły: KAR, sztab i baza są węzłami stałymi, lecz zastęp (zastępy) jest już węzłem ruchomym. 
Część sieci łączności obejmującej trzy pierwsze węzły będzie więc miała charakter stacjonarny,
natomiast komunikacja między bazą i zastępami oraz wewnątrz zastępu jest zawsze siecią rucho-
mą.

Utrudniona propagacja fal radiowych pod ziemią pociąga za sobą fakt, iż technika wykorzy-
stywana do realizacji części stacjonarnej sieci oparta jest o systemy przewodowe. Z kolei wymaga-
na mobilność ratowników i mała odległość w sposób oczywisty wskazują na łączność radiową jako 
jedyną technikę dla konstrukcji sieci wewnątrzzastępowej. Obszarem nie do końca zdefiniowanym 
pozostaje natomiast odcinek sieci pomiędzy bazą i zastępem, w którym jak pokazuje dotychczaso-
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wa praktyka, łączność może być realizowana w oparciu o wszystkie trzy wyżej wymienione tech-
niki (TTW, Q-TTA i TTA) (rys. 3).

Rys. 3. Obszary zastosowań rozwiązań technicznych w podziemnej łączności ratowniczej
Figure 3. Areas of apply of technical solutions in rescue underground communication

O efektywności wybranej techniki (bez- lub przewodowej) dla łączności baza-zastęp mogą zde-
cydować również istotne w tym wypadku punkty styku sieci z sąsiednimi liniami tj. przewodową: 
KAR-baza i przyszłej, radiowej wewnątrz zastępu. Za pierwszą przemawiają proste możliwości 
zintegrowania obydwu linii w jeden system (UŁR). Z kolei doświadczenia z innych służb ratowni-
czych (straż pożarna) sugerują rozwój w kierunku uniwersalnej platformy łączności bezprzewodo-
wej (ew. częściowo Q-TTA), która umożliwi wymianę informacji zarówno na linii baza–zastęp, 
jak i pomiędzy członkami zastępu.

Nadrzędna nad organizacją w tym wypadku wydaje się być jednak technika, która w wielu 
przypadkach akcji pod ziemią staje przed problemami trudnymi do rozwiązania. Przykładem może 
być zapora dla fal radiowych, jaką stanowi np. zespół dwóch tam stalowych. Gdyby jednak na 
wzór przepustów (śluz) w kopalnianych tamach (lub innych podobnych przeszkodach – krzywizna 
wyrobisk) zamontować na stałe „falowody” czy też innego rodzaju „mostki”, prawdopodobnie
problem ograniczonego zasięgu łączności mógłby zostać skutecznie wyeliminowany. Niestety jest 
to pewnego rodzaju utopia, gdyż trudno dzisiaj obligować przedsiębiorców górniczych, borykają-
cych się z innymi problemami codziennego funkcjonowania, do takich długofalowych działań pro-
filaktycznych. Być może upowszechnienie się w przyszłości technik radiowych w łączności pod 
ziemią spowoduje, iż „eter” w wyrobiskach zostanie lepiej udostępniony, gdyż decydowała będzie 
w tym przypadku wymierna ekonomika działań kopalni. W takich przypadkach funkcjonowanie 
ratowniczej łączności radiowej może w przyszłości zostać oparte o stałe i niezawodne elementy in-
frastruktury technologicznej (przekaźniki, anteny, łącza przewodowe).

O tym jak trudno jednak wprowadzić standaryzację w powyższym zakresie wskazują niewiel-
kie postępy nawet na szczeblu krajów Unii Europejskiej. Pomimo realizacji kilku projektów ba-
dawczych finansowanych z funduszu Węgla i Stali – RFCS (Research Fund for Coal and Steel),
jak np. zakończony w br. projekt EMTECH, instytutom naukowym i służbom ratowniczym z Wlk.
Brytanii, Niemiec, Hiszpanii i Polski nie udało się wypracować jednolitego modelu systemu łącz-
ności ratowniczej. Być może obecnie, myśląc globalnie, należałoby podjąć próby standaryzacji ta-
kiej łączności w szerszej skali. Jednakże jest wysoce prawdopodobne, iż od nauki większe pole do 
popisu mają tam przedsiębiorcy – producenci sprzętu, którzy przy obecnej światowej koncentracji 
sieci handlowych są w stanie takie standardy opracować i zaoferować służbom ratowniczym. Pa-
trząc na przykłady z innych rodzajów ratownictwa (Motorola) scenariusz taki jest jak najbardziej 
możliwy.
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4. OGRANICZENIA KOMUNIKACJI NA ODCINKU BAZA–ZASTĘP

Ograniczenia w zakresie stosowania tradycyjnej ratowniczej łączności przewodowej (np. polski 
PTR, UŁR, czeski AZJ, niemieckie „Sprechanlage [7]) wynikają wyłącznie z konstrukcyjnych pa-
rametrów tychże rozwiązań. O ich efektywności decydują wymiary i ciężar elementów składowych 
(bębnów z przewodem, systemu łączeniowego). Wszystkie tego typu systemy mogą działać na 
dość długich odcinkach (PTR-4 nawet do 5 km) przy jednoczesnym spełnieniu najwyższych wy-
magań bezpieczeństwa (ATEX I M1). Niestety wspomniane uprzednio gabaryty, ciężar i mała mo-
bilność są ich największymi ograniczeniami. Nie da się bowiem wyprodukować cienkiego przewo-
du (o niewielkim przekroju), który gwarantowałby odpowiednią wytrzymałość i wymaganą opor-
ność omową pętli prądowej, jaką stanowi obwód rozmówny. Stosowanie transmisji przewodowej 
z modulowaną częstotliwością nośną (angielski m-Comm) wprawdzie gwarantuje duży zasięg 
(5 km) jednak kosztem podniesienia ciężaru aparatu ratownika. Aparat ten wymaga bowiem wła-
snego autonomicznego zasilania, co dodatkowo skutkuje ograniczeniem czasu pracy.

O wiele więcej ograniczeń należy spodziewać się przy komunikacji radiowej. Podziemia ko-
palń od wielu lat są badane pod kątem możliwości propagacji fal radiowych. Badacze zgodnie 
stwierdzają, iż chodniki, a także wyrobiska ścianowe wykazują cechy podobne do falowodów, któ-
re charakteryzują się tłumieniem pasma poniżej określonej częstotliwości odcięcia wynikającej
z wymiarów geometrycznych przekroju poprzecznego [8]. Następnym czynnikiem determinującym 
zakres fal są z pewnością rozmiary geometryczne anten, których optymalna długość winna odpo-
wiadać ¼ lub połowie długości fali. Ratownicy poruszający się pieszo lub na czworaka, a nawet 
czołgając nie mogą korzystać z radiotelefonów, których zewnętrzne anteny miałyby rozmiary tych, 
które montowane są na pojazdach (np. z radiowy systemu łączności DOTRA w kopalniach 
KGHM). Zawodzą również próby bezpośredniego stosowania urządzeń, które dobrze sprawdzają 
się w „dzie-wiczych” jaskiniach. Środowisko naturalnej przyrody jaskiniowej wytworzyło zupełnie 
inne warunki propagacyjne niż przemysłowa działalność człowieka. Nagromadzenie dużej ilości 
mas metalowych, a także długich wielokilometrowych instalacji technicznych (kable, rurociągi, li-
ny stalowe) propagujących zarówno użytkowane do łączności fale radiowe lecz niestety także sy-
gnały zakłócające powodują duże trudności w odbiorze już na odcinkach kilkudziesięciu, a nawet 
kilkunastu metrów. Mało tego, o ile w przypadku ustabilizowanego ośrodka propagacyjnego, jakim 
jest normalny ruch technologiczny urządzeń w kopalni, można w sposób teoretyczny lub doświad-
czalny dostroić położenia anten kierunkowych, tak aby uzyskać największą efektywność i jakość 
łącza, o tyle w warunkach akcji ratowniczej można liczyć się wyłącznie z sytuacjami przypadko-
wymi. Dlatego anteny w urządzeniach radiowych dla ratownictwa winny posiadać charakterystykę 
dookólną, niestety kosztem ich czułości i skuteczności.

Jeśli jednak starając się uniknąć powyższych ograniczeń próbować wprowadzić urządzenia po-
średniczące w transmisji radiowej np. przekaźnik (ang. repeater), przewód promieniujący lub inny 
rodzaj przewodu łączącego np. sąsiednie „promienniki” [9] pojawiają się nowe problemy związane 
z ich funkcjonowaniem. Są to bowiem dodatkowe obwody elektryczne (optyczne), które wymagają 
niezawodnego, autonomicznego i bezpiecznego zasilania energią. Ponadto połączenie ich w jedyną 
możliwą i charakterystyczną jednowymiarową sieć łańcuchową, powoduje, iż trudno utrzymać wy-
soką niezawodność całości takiego systemu, nawet przy zachowaniu dużej staranności w doborze 
poszczególnych elementów. Doświadczenia zdobyte przez 10 lat eksploatacji Radiowego Systemu 
Łączności Gabi 98 pozwoliły zdiagnozować szereg wrażliwych elementów takich lub podobnych 
mieszanych rozwiązań. Ponadto sam fakt wprowadzenia do systemu bezprzewodowego, uznawa-
nego powszechnie (w innych dziedzinach gospodarki) za bardziej zaawansowany od łączności tele-
fonicznej, jakichkolwiek przewodów, czyni go w rezultacie podobnym do systemów przewodo-
wych, co automatycznie pociąga za sobą uprzednio wymienione ograniczenia dla tego typu sieci.
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5. PERSPEKTYWY ROZWOJU SYSTEMÓW KOMUNIKACJI RATOWNICZEJ

Patrząc na historię ewolucji systemów łączności radiowej pod ziemią dostrzec można, iż od końca 
lat 90. na rynku zaczęły pojawiać się pierwsze komercyjne oferty systemów Q-TTA. Było to z pew-
nością wynikiem prowadzonych uprzednio w latach 70., 80. prac przez instytuty badawcze, jak np. 
INIEX w Belgii, DMT w Niemczech, a w Polsce EMAG. Niestety pomimo burzliwego rozwoju 
tego typu systemów łączności w innych gałęziach techniki, jak np. łączność w tunelach, metrze, 
terminalach lotniczych czy galeriach handlowych (GSM, TV, UKF, WLAN itp.) rozwój systemów 
opartych na promieniującym kablu w górnictwie był stosunkowo umiarkowany. Okazało się bo-
wiem, iż o ile stacjonarne sieci Q-TTA funkcjonują zupełnie poprawnie w takich zastosowaniach 
jak podziemny transport (wcześniej była tam łączność trakcyjna), to jednak wszędzie tam, gdzie 
warunki propagacji ulegają dynamicznie zmianom (np. w rejonach ścian wydobywczych), łączność 
z przewodem promieniującym nie spełniła pokładanych nadziei na postęp. Nie inaczej stało się 
w przypadku rozwiązań dedykowanych dla ratownictwa górniczego. Pomimo wdrożenia w Polsce 
Gabi 98, a w USA w tym samym czasie systemu Res-Q-Com, to na przestrzeni kolejnych 10 lat 
pojawiło się bardzo niewiele ofert z tej dziedziny (Sefar-BZS prod. ZAM-SERVIS – Czechy i kra-
jowa Dotra-R prod. Inova – dedykowana dla KGHM bez cechy budowy Ex).

Równolegle obserwuje się obecnie swoisty renesans rozwiązań przewodowych, które odpowia-
dają wyszkoleniu i nawykom ratowników (zarówno w kraju jak i za granicą). Problem przyjęcia do 
użytku nowych, nie do końca sprawdzonych urządzeń bezprzewodowych oraz charakterystyczna 
nieufność zawsze będą bowiem hamowały tego typu zmiany technologiczne. Nie ulega wątpliwo-
ści, iż nowe radiowe rozwiązania łączności okazują się być zdecydowanie droższe od starszych 
przewodowych. Kopalniane stacje ratownictwa w KWK w praktyce mogą sobie pozwolić więc 
faktycznie na bieżącą wymianę sprzętu łączności. Stąd stare PTR-1 zostały obecnie wymienione na 
wersje 3 i 4 (z pomiarem temperatury i wilgotności). Na początku roku 2012 spodziewane jest tak-
że pojawienie się na rynku nowej wersji przewodowego Urządzenia Łączności Ratowniczej typu
UŁR. Rozsądnie kalkulując należy zatem w postępie łączności ratowniczej spodziewać się raczej 
ewolucji niż rewolucji. Nic nie stoi bowiem na przeszkodzie w cyfryzacji ratowniczej łączności 
przewodowej, która już obecnie oprócz fonii przenosi także dane (PTR-4, nowy UŁR). Technika 
cyfrowego przesyłu fonii w łączności przewodowej umożliwiłaby zdecydowanie lepsze elimino-
wanie zakłóceń. Praktyka ratownicza wskazuje również dalszą potrzebę poprawy ergonomii apara-
tu ratownika, szczególnie w zakresie docelowej obsługi łączności bez użycia rąk oraz uzyskania 
dobrej słyszalności poleceń nawet w warunkach intensywnego hałasu.

Niemniej jednak nie można wykluczać pojawienia się na rynku urządzeń łączności radiowej 
(TTA lub Q-TTA), które mogłyby okazać się zdecydowanie lepsze i tańsze, tak aby mogły sku-
tecznie konkurować ze sprawdzonymi systemami TTW. Występujące zagrożenia i powstałe ich
skutkiem nagłe zdarzenia powodujące (choć sporadycznie) konieczność ratowania ludzi lub mienia 
w KWK stanowią, iż istnieje zdecydowana potrzeba użycia nowych ulepszonych technologii łącz-
ności nawet pomimo wysokich cen i wbrew starym przyzwyczajeniom.

Dla pobudzenia rynku w tym zakresie, poprzez pośrednie badania przemysłowe, Narodowe 
Centrum Badań i rozwoju ogłosiło w maju 2011 roku konkurs na projekt badawczy pt. „Opraco-
wanie funkcjonalnego systemu bezprzewodowej łączności ratowniczej z możliwością stosowania 
w wyrobiskach zagrożonych wybuchem metanu i/lub pyłu węglowego”. Inicjatorem tych działań 
jest Wyższy Urząd Górniczy – zainteresowany ulepszeniem sprzętu łączności ratowniczej. CSRG 
S.A. ze swojej strony dokłada i z pewnością dołoży wszelkich możliwych starań, aby efekt przed-
miotowego zadania badawczego jak najszybciej wdrożyć do stosowania. Jednym z instrumentów 
przyśpieszających zmiany są regulacje prawne. Można się spodziewać, że niezadowolenie z aktu-
alnego stanu łączności ratowniczej spowoduje nowe wymagania przepisów w tym zakresie, dosto-
sowane do poziomu dostępnej techniki. Nie można przy tym zapominać także o inicjatywach ma-
łych, często jednak mobilnych i elastycznie działających firm inżyniersko-projektowych, które 
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często nawet mniejszym kosztem są w stanie opracować i wdrożyć nowatorskie rozwiązania, które 
byłyby gotowe do zastosowania. Przegląd systemów górniczej łączności ratowniczej funkcjonują-
cych w innych krajach wykazuje brak rozwiązania w pełni zaspokajającego potrzeby światowego 
ratownictwa podziemnego. Dotychczas produkcja łączności ratowniczej dla górnictwa podziemne-
go stanowiła margines działalności biznesowej każdego z dostawców i z tego względu nie nastę-
pował rozwój produktu. Wdrożenie nowatorskiego, funkcjonalnego rozwiązania na potrzeby świa-
towego ratownictwa może stanowić podstawę działania wyspecjalizowanej firmy z gwarancją cią-
głego doskonalenia produktu i zapewnienia odpowiedniego serwisu.
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The Future of Communication in Mining Rescue, Wire or Radio?

The paper presents the forecast and possible directions of development of communications systems 
used by emergency mine rescue services during rescue operations in underground mines. The pa-
per takes into account both the limitations of available knowledge and operational practice as well 
as functional expectations regarding emergency communications systems for use in mining rescue 
activities in the nearest future.
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Możliwości wykorzystania światłowodów do transmisji danych
w systemach gazometrycznych z centralnym zasilaniem

Artur Dylong
ITI EMAG, Katowice

STRESZCZENIE: Systemy gazometryczne stosowane w polskim górnictwie od lat wykorzystują 
zasadę centralnego zasilania urządzeń pomiarowych z powierzchni. Wykorzystanie tego mechani-
zmu poza oczywistymi zaletami przynosi również znaczące ograniczenia w prowadzeniu monito-
ringu zagrożeń gazowych oraz kontroli pracy maszyn i urządzeń. Szczególnie w ostatnich latach,
gdy światłowody stały się podstawą budowy przemysłowych sieci transmisyjnych, ograniczenia 
związane z przepustowością typowej linii miedzianej stały się widoczne i można stwierdzić, że 
zdecydowanie blokują dalszy rozwój systemów gazometrycznych oraz monitoringu maszyn i urzą-
dzeń. W referacie starano się przedstawić możliwości modyfikacji struktury systemów gazometrii 
w celu umożliwienia wykorzystania technologii światłowodowej z jednoczesnym zachowaniem 
funkcjonalności systemów centralnie zasilanych.

SŁOWA KLUCZOWE: Gazometria, metanometria, centrale telemetryczne, światłowody, transmi-
sja danych

WSTĘP

Systemy gazometryczne w Polsce zaczęły pojawiać się w latach 70. ubiegłego stulecia. Pierwsze 
systemy to systemy francuskie, z sukcesem produkowane na licencji przez polskie przedsiębior-
stwa. Systemy te na wiele lat stały się podstawą zabezpieczeń metanometrycznych w polskim gór-
nictwie. Pozwalały one na zasilanie urządzeń z powierzchni wykorzystując do tego tę samą linię 
teletechniczną po której odbywała się transmisja danych z urządzeń dołowych. Z braku alternatyw-
nych rozwiązań stały się standardem po dziś dzień, wypierając systemy magistralowe z lokalnym 
zasilaniem typu Venturon, które tylko na krótko zagościły na polskim rynku. Obecnie mamy do 
czynienia ze swego rodzaju status quo. Kopalnie przyzwyczajone do centralnego zasilania nie wi-
dzą potrzeby zmian technologii, urzędy górnicze akceptują możliwości pomiarowe i realizacji za-
bezpieczeń obecnych systemów a producenci pamiętający los swoich poprzedników nawet nie 
próbują zmienić struktury systemów obawiając się, że pieniądze wydane na rozwój nie zwrócą się 
w ogóle. Tymczasem zmiany technologii, które można porównać niemalże z rewolucją w dziedzi-
nie transmisji danych pozwalają potencjalnie na zdecydowany skok technologiczny, który z okre-
sów próbkowania rzędu pojedynczych sekund przeniesie nas w erę milisekundową. Zmiana tech-
nologii pozwoli również integrować w ramach systemów gazometrii również inne usługi np. prze-
syłanie informacji tekstowych na transparenty dołowe, pobieranie informacji z systemów zasilania 
itd.. Dzięki zastosowaniu technologii światłowodowej możliwe jest zrealizowanie nowych funk-
cjonalności, które w dniu dzisiejszym są absolutnie niemożliwe do wykonania chociażby ze wzglę-
du na przepustowość typowej linii teletechnicznej rzędu 33 000 bit/s.

sploatacji Podziemnej 2012 ne
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W dalszej części zostaną omówione obecne systemy gazometryczne oraz możliwości adaptacji 
ich w celu wykorzystania technologii światłowodowej.

1. SYSTEMY GAZOMETRYCZNE – RYS HISTORYCZNY

Rozwój systemów gazometrycznych w Polsce zaczyna się pod koniec lat 60. kiedy to została 
wprowadzona do polskich kopalń elektryfikacja pod warunkiem stosowania odpowiednich urzą-
dzeń kontrolnych i zabezpieczających. Kolejne lata to zmiany w przepisach i poszukiwanie no-
wych rozwiązań technicznych, szczególnie po największej katastrofie w polskim górnictwie, która 
miała miejsce w 1974 roku na kopalni „Silesia”. Po tym wypadku zakupiono pierwsze centrale me-
tanometryczne firmy OLDHAM typu CTT-63/40U, które współpracowały z metanomierzami CMI 
i urządzeniami wyłączającymi CRA. Następnie zakupiono licencję i uruchomiono produkcję tych 
central w kraju, zaopatrując w nie praktycznie wszystkie kopalnie. Do roku 1989 wszystkie centra-
le dostarczane i pracujące w polskim górnictwie były urządzeniami o działaniu cyklicznym. Ener-
gia dostarczana do urządzeń pomiarowych z powierzchni nie wystarczała do ich poprawnego dzia-
łania, dlatego w urządzeniach były zamontowane bufory (akumulatory), które były ładowane bez-
pośrednio z linii przez cztery minuty a następnie cała zgromadzona energia była wykorzystana do 
wykonania pomiaru i przesłania informacji do centrali. W roku 1989 powstały pierwsze systemy 
o działaniu ciągłym tzn. takie w których energia dostarczana z powierzchni wystarczała na ciągłą 
pracę urządzeń pomiarowych i nie było potrzeby korzystania z dodatkowych buforów. Pierwsze 
systemy dostarczały informacje na powierzchnię co 12 sekund. Kolejne lata to szybki postęp tech-
niki komputerowej zarówno na świecie jak i w Polsce co skutkowało kolejnymi modernizacjami 
systemów. W wyniku zmian systemy stawały się coraz szybsze (cykl odczytu zmniejszono do 2 s), 
pewniejsze w działaniu i bardziej przyjazne użytkownikowi. W chwili obecnej na polskim rynku są 
obecne trzy firmy oferujące gazometryczne systemy bezpieczeństwa. Czwarta firma oferująca do 
niedawna rozwiązania na rynek polski w chwili obecnej skupia się na rynkach zagranicznych, do-
starczając systemy produkowane na licencji firmy Venturon do Rosji, Chin, Indii. Przez lata wdra-
żania systemów w polskim górnictwie wypracowano model struktury systemu bezpieczeństwa, 
który jest podstawą każdego systemu na rynku. Specyfika polskich kopalń powoduje, że podsta-
wową cechą systemów jest zasilanie wszystkich urządzeń pomiarowych centralnie z powierzchni 
wykorzystując typowe tzw. pary teletechniczne (przewody miedziane). Rozwiązanie takie powodu-
je, że systemy mają strukturę gwieździstą, gdzie punktem centralnym jest centrala telemetryczna. 
Odległość pomiędzy centralą a najdalej oddalonym urządzeniem pomiarowym wynosi około 10 km. 
Ze względu na to, że urządzenia pomiarowe i obwody wyjściowe central telemetrycznych są wy-
konane w wersji iskrobezpiecznej tzn. mogą pracować przy dowolnej koncentracji metanu, uzysku-
jemy możliwość kontroli stanu wyrobisk niezależnie od stanu sieci elektrycznej zlokalizowanej 
w wyrobiskach ponieważ urządzenia pomiarowe cały czas pracują będąc zasilane z powierzchni.

2. BUDOWA TYPOWEGO SYSTEMU GAZOMETRYCZNEGO

Typowy system gazometryczny składa się z trzech podstawowych części. Część pierwsza to urzą-
dzenia pomiarowe i komunikacyjne instalowane w podziemnych wyrobiskach kopalni. Część dru-
ga znajduje się na powierzchni i jest potocznie nazywana częścią stacyjną, gdzie zabudowane są 
centrale telemetryczne i dodatkowe niezbędne urządzenia komunikacyjne. Ostatnią częścią jest tzw. 
część operatorska gdzie znajdują się stanowiska komputerowe z oprogramowaniem wizualizacyj-
nym. Każdy z systemów obecnych na rynku wpasowuje się w tą strukturę, która jest uniwersalna 
w przypadku polskich kopalń. W zależności od systemu zmieniają się elementy w poszczególnych 
częściach, ilościowo jak i funkcjonalnie, jednak ogólna idea pozostaje niezmienna.
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Rys. 1. Struktura typowego gazometrycznego systemu bezpieczeństwa
Figure 1. The structure of a typical mining gas detection system

Warunki panujące w wyrobiskach dołowych w większości przypadków powodują konieczność 
budowy urządzeń w wykonaniu przeciwwybuchowym przeznaczonych do pracy w strefie M1. Bu-
dowa taka zapewnia możliwość pracy takiego urządzenia przy dowolnej koncentracji metanu w wy-
robisku, dzięki czemu uzyskujemy możliwość kontroli atmosfery kopalnianej oraz stanu maszyn 
i urządzeń w momencie wyłączenia energii elektrycznej w wyrobiskach i wycofania załogi z za-
grożonego rejonu. Praktycznie wszystkie systemy gazometryczne oferowane na rynku polskim ob-
sługują taki typ urządzeń Dostarczane czujniki i urządzenia dołowe możemy podzielić na dwie 
podstawowe kategorie:
1. koncentratory dołowe,
2. dołowe czujniki pomiarowe.

Pierwsze z wymienionych urządzeń to iskrobezpieczne wersje koncentratorów danych. Kon-
centratory te nazywane potocznie centralkami pozwalają zbierać dane z czujników z wyjściem ana-
logowych (sygnał 0,4–2 V) dodatkowo posiadają wejścia do odczytu sygnałów dwustanowych oraz 
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wyjścia do sterowania pracą maszyn i urządzeń. Urządzenia te są zasilane z powierzchni z wyko-
rzystaniem linii zasilająco-transmisyjnej. W zależności od producenta koncentratory zasilają rów-
nież czujniki o wyjściu analogowym lub cyfrowym. W przypadku czujników o dużym poborze 
energii może być konieczne stosowanie zewnętrznych zasilaczy. Koncentratory obecne na rynku 
różnią się nieznacznie od siebie i nie są kompatybilne z systemami innych producentów. Każdy 
z koncentratorów dysponuje pewna pulą wejść/wyjść zależnych od konfiguracji. Najczęściej są to 
koncentratory wyposażone w wejścia analogowe, wejścia i wyjścia dwustanowe. Czujniki pomia-
rowe dostarczane przez producentów można podzielić ze względu na rodzaj sygnału wyjściowego. 

Rozróżniamy dwa typy czujników:
1. z wyjściem analogowym – napięciowe 0,4–2 V, 0–10 V lub prądowe 4–20 mA,
2. z wyjściem cyfrowym – np. modemowe w standardzie V 23.

Czujniki o wyjściu analogowym są podłączane do wejść koncentratorów dołowych, natomiast 
czujniki z wyjściem cyfrowym są podłączane bezpośrednio do linii zasilająco-transmisyjnych pro-
wadzonych z powierzchni lub w niektórych rozwiązaniach do wejść koncentratorów dołowych.

Typowymi przedstawicielami czujników analogowych są np. czujniki tlenku węgla a czujników 
o sygnale cyfrowym – metanomierze.

Część stacyjna systemów jest umiejscowiona zwykle w budynku, w którym znajdują się po-
mieszczenia dyspozytorni kopalnianej. Głównym elementem części stacyjnych jest przełącznica 
iskrobezpieczna, która należy do urządzeń podstawowych zakładu górniczego i podlega odbiorowi 
i nadzorowi przez nadzór górniczy. Do przełącznicy iskrobezpiecznej są podłączone główne kable 
magistralne, które zapewniają połączenie z wyrobiskami dołowymi. Obwody wyjściowe central te-
lemetrycznych są podłączone do przełącznicy iskrobezpiecznej i dzięki temu uzyskują połączenie 
z urządzeniami dołowymi. Centrale telemetryczne zwykle są dostarczane w postaci stojaków 
przemysłowych w standardzie 19 cali. Zależnie od producenta wysokość szaf waha się od 40–42
U. Zabudowane układy sterowania wymagają zwykle podglądu i możliwości interakcji z użytkow-
nikiem. Z tego powodu instalowane są monitory oraz klawiatury z manipulatorami. Pojemność 
central telemetrycznych waha się od 40 kanałów CST-40 i KSP-2 do nawet 320 w przypadku 
CMC-5. Każda z central telemetrycznych posiada swoje wyposażenie składające się z zasilaczy, 
przełączników sieciowych, sterowników i układów separujących.

Ostatnią z części jest część operatorska w skład której wchodzą stanowiska dyspozytorskie. 
Pomieszczenia dyspozytorskie oprócz stanowisk komputerowych, ekranów wielkoformatowych są 
wyposażone w separowaną sieć komputerową wykorzystywaną tylko i wyłącznie w procesach 
nadzoru i do której dostęp jest możliwy tylko z pomieszczeń dyspozytorni.

2. SYSTEMY TRANSMISJI ŚWIATŁOWODOWEJ

Od połowy lat 90. technika światłowodowa zaczęła sukcesywnie zwiększać swój udział w rynku 
transmisji danych, szczególnie w lokalnych sieciach komputerowych.W związku z zastosowaniem 
jako medium światłowodu konieczne było stosowanie odpowiednich konwerterów, które sygnał 
elektryczny zamieniały na światło i odwrotnie. Podstawowa zaletą światłowodu jest uzyskiwany 
zasięg bez konieczności stosowania wzmacniaczy. I tak dla światłowodów wielomodowych uzy-
skujemy zasięg w pojedynczych kilometrach a dla światłowodów jednomodowych zasięg bez 
wzmacniaczy sięga nawet kilkudziesięciu kilometrów. Światłowody wielomodowe jako tańsze oraz
o zdecydowanie mniejszym zasięgu stały się powszechne w sieciach lokalnych. W rozwiązaniach 
górniczych pierwszymi z zastosowań światłowodów była separacja obwodów iskrobezpiecznych 
central telemetrycznych od sieci komputerowych pracujących na dyspozytorni kopalnianej. Przez 
długi czas były to jedyne zastosowania światłowodów. Kolejnymi obszarami gdzie światłowody 
znalazły zastosowanie były związane bezpośrednio z zapewnieniem transmisji w systemach kon-
troli produkcji czy kontroli stanu rozdzielni dołowych.
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Rys. 2. Schemat typowego rozwiązania komunikacji światłowodowej w kopalni
Figure 2. Schematic of a typical fiber-optic communication solution in the mine

Na rysunku przedstawiono realizację typowej sieci światłowodowej. PPS (powierzchniowa 
przełącznica światłowodowa) i DPS (dołowa przełącznica światłowodowa) są elementami pasyw-
no-aktywnymi sieci. Oprócz pasywnych gniazd światłowodowych wyposażone są również w ak-
tywne przełączniki, media konwertery, zasilacze. Z tego względu są budowane w pomieszczeniach 
w których nie może nastąpić zagrożenie wybuchem. Z DPS prowadzone są dwa rodzaje kabli, tj. 
światłowody oraz kable miedziane.

Podstawowym problemem jaki pojawia się przy stosowaniu światłowodów jest konieczność 
spełnienia wymagań związanych z iskrobezpieczeństwem i zapewnieniem działania systemów bez 
względu na stan atmosfery w wyrobiskach jak i stanu zasilania w energię elektryczną. Na rynku są 
dostępne urządzenia, które można wykorzystać do budowy iskrobezpiecznej sieci światłowodowej. 
Do dyspozycji mamy przełączniki, konwertery oraz zasilacze. Przy projektowaniu takiej sieci nale-
ży pamiętać, że sieć ta składa się z elementów aktywnych, których uszkodzenie lub wyłączenie 
powoduje awarie sieci. Zwykle w warunkach powierzchniowych stosuje się rozwiązania oparte 
o technologię pierścienia z ang. ring, gdzie kable światłowodowe są prowadzone osobnymi droga-
mi i łączą się dopiero w punkcie zbiorczym. Spotyka się również rozwiązania tzw. podwójnego 
pierścienia.
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Rys. 3. Schemat systemu komunikacyjnego opartego na światłowodach z wykorzystaniem pierścienia (ringu)
Figure 3. Schema-based communication system using fiber ring

3. ZALETY I WADY SYSTEMÓW Z CENTRALNYM ZASILANIEM

Powszechnie stosowane systemy z centralnym zasilaniem przyzwyczaiły nas do pewnych funkcjo-
nalności bez których w dniu dzisiejszym nie wyobrażamy sobie pracy. Podstawową zaletą systemu 
z centralnym zasilaniem jest zupełne uniezależnienie od stanu dołowej sieci elektrycznej. Cecha ta 
pozwala nam monitorować wyrobiska bez względu czy w wyrobiskach podziemnych jest zasilanie 
w energię elektryczną. Zdarzały się przypadki, że czujniki pozostawione w strefach otamowanych 
np. polach pożarowych, pracowały przez bardzo długi czas przesyłając informacje na powierzchnię 
i umożliwiając ocenę sytuacji. Oczywiście informacje z takiego czujnika w miarę upływu czasu 
stawały się mało wiarygodne, ale sam fakt pracy takiego czujnika zasługuje na uwagę. Kolejną ce-
chą jest brak dodatkowych iskrobezpiecznych zasilaczy lokalnych, które pozwalałyby na pracę 
urządzeń dołowych a więc minimalizujemy liczbę urządzeń. Zasięg 10 kilometrów jaki uzyskuje-
my w chwili obecnej na kablach miedzianych do niedawna nie był problemem a w chwili obecnej 
przy kolejnych łączeniach kopalń, jest utrudnieniem z którym stosunkowo łatwo można sobie po-
radzić modyfikując strukturę systemu na powierzchni. Jednak obserwując dalszy postępujący roz-
wój urządzeń i systemów dołowych, zwiększone wymagania w stosunku do ilości przesyłanych da-
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nych trzeba zauważyć niestety zdecydowane ograniczenia typowych linii miedzianych. Maksymal-
ne prędkości uzyskiwane na łączach miedzianych wynoszą zaledwie 33 000 bit/s co przy 1 Gb/s
światłowodu jest przepaścią nie do przeskoczenia. W przypadku kabla miedzianego narażeni jeste-
śmy dodatkowo na uszkodzenia, które powodują zakłócenia i przekłamania w transmisji danych 
a w efekcie niesprawność linii transmisyjnej. Konstrukcja samych kabli powoduje, że uszkodzenia 
na pojedynczej parze (linii) mogą wpływać na inne linie. Oczywiście światłowód również jest na-
rażony na uszkodzenia, szczególnie uszkodzenia mechaniczne, które w warunkach dołowych mogą 
powodować duże utrudnienia w pracy systemów. Z oczywistych względów do naprawy światło-
wodu są niezbędne odpowiednie narzędzia i materiały a i od konserwatorów wymaga się większej 
wiedzy i umiejętności. Wydaje się więc, że światłowody jako bardziej wrażliwe na uszkodzenia 
mechaniczne powinny być traktowane jako główne (zbiorcze) trakty komunikacyjne np. w szybach 
jako połączenia pomiędzy, powierzchnia-poziom czy poziom-poziom. W rejony wydobywcze typu 
przodki, ściany raczej należy stosować połączenia miedziane jako łatwiejsze w utrzymaniu i szyb-
sze w przywracaniu sprawności. W chwili obecnej stosuje się światłowody, które są doprowadzone 
w rejony ścian, jednak transmisja realizowana po ich włóknach dotyczy przede wszystkim parame-
trów urządzeń i maszyn a nie bezpieczeństwa. Takie połączenia nie są redundantne a uszkodzenie 
powoduje brak podglądu na stan maszyny bądź urządzenia natomiast nie wpływa bezpośrednio na 
ciągłość pracy. W przypadku gdy będziemy mieć do czynienia z systemem gazometrycznym, który 
kontroluje stan atmosfery i wyłącza energię elektryczną uszkodzenie światłowodu może spowo-
dować wielogodzinny postój. Sytuacja ta oczywiście nie jest dopuszczalna a czas awarii trzeba 
zmniejszać do niezbędnego minimum koniecznego do usunięcia awarii.

4. MODYFIKACJE STRUKTURY SYTEMU – ŁĄCZENIE OGNIA I WODY

Struktura systemów do której wszyscy jesteśmy przyzwyczajeni nie poddaje się łatwo modyfika-
cjom. Centralne zasilanie determinuje sposób rozwiązania zasilania urządzeń oraz metod komuni-
kacji. Samo ograniczenie ilości energii jaką możemy dostarczyć do urządzenia powoduje ograni-
czenia jego konstrukcji i funkcjonalności. Zastosowanie rozwiązań technologii światłowodowej na 
pewno pozwala na większe możliwości dopasowania systemu do obiektów o dużym obszarze, jak 
również eliminuje ograniczenia przepustowości łącza transmisyjnego. Na rysunku 5 przedstawiono 
strukturę systemu mieszanego, gdzie centrala telemetryczna wykorzystuje dwa rodzaje medium 
transmisyjnego. Pierwszym z medium jest MKS (magistralny kabel światłowodowy), który pracu-
jąc w pierścieniu pozwala na przekierowanie ruchu w pierścieniu po uszkodzeniu w jednym punk-
cie w czasie krótszym niż 500 ms. Zabudowane na poziomach DPS (dołowe przełącznice światło-
wodowe) pełnią rolę węzłów sieci. Drugim medium jest typowy telekomunikacyjny kabel mie-
dziany podłączony do PI (przełącznicy iskrobezpiecznej) na powierzchni. Przedstawione na rysun-
ku dwa rozwiązania pokazują sposoby implementacji systemu na obiekcie. Wersja pierwsza po-
zwala z wykorzystaniem ZMK (zespół media konwerterów) podłączyć czujniki zabudowane w stre-
fach zagrożonych wybuchem i zasilane z LZI (lokalny zasilacz iskrobezpieczny). Pojedynczy zasi-
lacz pozwala zasilić energią iskrobezpieczną kilka czujników lub LKZT (lokalny koncentrator za-
silająco transmisyjny), który pozwala na zasilanie i komunikację z czujnikami a połączenie świa-
tłowodem z DPS pozwala transmitować dane na powierzchnie. Wersja druga wykorzystuje LKZT 
(lokalny koncentrator zasilająco transmisyjny), jednak czujniki zabudowane w strefach są zasilane 
bezpośrednio z powierzchni za pomocą kabla telekomunikacyjnego. W tym przypadku nie istnieje 
potrzeba stosowania zasilaczy iskrobezpiecznych w rejonach zagrożonych. A w przypadku stoso-
wania odpowiedniej konstrukcji czujników możliwa jest redundantna transmisja danych lub 
transmisja alternatywna w przypadku uszkodzenia łącza światłowodowego.
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Rys. 4. Schemat połączeń systemu mieszanego
Figure 4. Wiring diagram for a mixed system

PODSUMOWANIE

Pomimo różnic w systemach transmisji i zasilania urządzeń dołowych wydaje się, że istnieje duża
szansa na budowę mieszanych systemów transmisji wykorzystywanych w systemach bezpieczeń-
stwa. Bardzo istotnym aspektem nieporuszonym w referacie jest zagadnienie bezpieczeństwa in-
formatycznego. W systemach z zasilaniem centralnym mamy do czynienia z zagrożeniami typo-
wymi dla sieci komputerowych jedynie w obrębie części stacyjnej. W momencie gdy będziemy 
schodzić z technologią informatyczną na dół kopalni, a tak jest w przypadku stosowania światło-
wodów, musimy pamiętać o tych zagrożeniach i odpowiednio im przeciwdziałać. Należy pamiętać, 
że wysoka przepustowość sieci opartej na światłowodach okupiona jest wysokim skomplikowa-
niem sprzętowym, co ma znaczący wpływ na niezawodność rozwiązania. Wszystkie te elementy 
powinny być brane pod uwagę w momencie projektowania i implementacji systemu na obiekcie. 
W przypadku systemu bezpieczeństwa dobrze jest wydzielić pulę włókien światłowodowych tylko 
do celów transmisji danych i nie podłączanie innych źródeł sygnału np. kamer. Dalszy rozwój
światłowodowych systemów transmisji w kopalniach jest nieunikniony a systemy bezpieczeństwa 
stosowane w chwili obecnej praktycznie wykorzystały do maksimum możliwości kabli telekomu-
nikacyjnych.
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Przegląd iskrobezpiecznych rozwiązań urządzeń górniczych
firmy CSTiT Sevitel Sp. z o.o. poprawiających bezpieczeństwo
pracy w kopalniach

Dariusz Krzykawski
CSTiT Sevitel Sp. z o.o.

WSTĘP

Firma CSTiT Sevitel Sp. z o. o. jest firmą posiadająca 10 letnie doświadczenie w zakresie świad-
czenia usług na potrzeby górnictwa w Polsce i za granicą. W ramach rozwoju firmy, nowym kie-
runkiem jej działań stało się projektowanie i produkcja nowoczesnych urządzeń przeznaczonych 
do pracy w strefach zagrożonych wybuchem, w kopalniach metanowych. W dalszej części artykułu 
zastały zaprezentowane przykładowe rozwiązania urządzeń dostępnych w ofercie firmy. Ich głów-
nym zadaniem jest zwiększenie bezpieczeństwa pracy w kopalniach.

OPIS

Przenośny Metanomierz Mikroprocesorowy – PMM-1
Metanomierz PMM-1 jest przenośnym przyrządem przeznaczonym do kontroli stężenia metanu 
w atmosferze kopalnianej. Jest wyposażony w dwuzakresowy detektor umożliwiający wykonywa-
nie pomiarów w zakresie stężeń 0100% CH4. Wyniki pomiarów mogą być zapisywane w we-
wnętrznej pamięci urządzenia. Metanomierz korzysta z baterii akumulatorów zapewniającej co 
najmniej 11 godzin pracy urządzenia podczas ciągłego wykonywania pomiarów. Komora pomia-
rowa jest trwale związana z obudową metanomierza.
Rozdzielczość metanomierza dla pomiarów w niskim 
zakresie stężeń wynosi 0,01% CH4, co pozwala precy-
zyjnie kontrolować i obserwować trend zmian realizo-
wanych pomiarów. Czas odpowiedzi urządzenia: T 90
jest krótszy od 10 s. Urządzenie posiada dwa nastawial-
ne progi alarmowe, których przekroczenie sygnalizo-
wane jest za pomocą sygnalizacji akustycznej i świetl-
nej. Metanomierz wyposażony został w nowoczesny 
mikroprocesor, którego zadaniem, poza przeprowadza-
niem pomiarów i zapisywaniem wyników do pamięci 
wewnętrznej, jest także autodiagnostyka pozwalająca 
wykryć nieprawidłowe funkcjonowanie podzespołów 
urządzenia, zużycie komory pomiarowej lub nieprawi-
dłowo przeprowadzoną kalibrację.

Ładowanie metanomierza odbywa się poprzez sta-
cję dokującą. Stacja dokująca metanomierza dostępna 

Rys. 1. Przenośny Metanomierz
Mikroprocesorowy PMM-1

Szk
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jest w dwóch wykonaniach – „prostej” pozwalającej wyłącznie na ładowania urządzeń oraz „roz-
budowanej” – umożliwiającej dodatkowo komunikację urządzenia z komputerem PC za pośrednic-
twem interfejsu USB.

Kompaktowe rozmiary urządzenia i ergonomiczny kształt jego obudowy zapewniają wygodną 
obsługę, co jest szczególnie pożądane podczas użytkowania metanomierza w warunkach kopalnia-
nych – wilgotność, pyły, praca w rękawicach. Wyświetlacz metanomierz jest podświetlany, dzięki 
czemu możliwy jest wygodny odczyt jego wskazań w przestrzeniach, o bardzo słabym oświetleniu.

Przenośny Metanomierz Mikroprocesorowy posiada cechę dopuszczenia I M1 Ex ia I Ma.
Urządzenie zostało poddane badaniu typu WE – moduł B i posiada certyfikat nr OBAC 11 ATEX 
128.

Iskrobezpieczna Kamera Cyfrowa – IKC-1
Iskrobezpieczna Kamera Cyfrowa IKC-1 jest 
kamera poklatkową, pozwalającą na obserwa-
cję bieżącej sytuacji na dole kopalni poprzez 
transmisję obrazów do dyspozytorskiego sys-
temu operacyjnego na powierzchni. 

Kamera IKC-1 zawiera wbudowany mo-
dem, który ustanawia automatycznie połącze-
nie wdzwaniane z Iskrobezpiecznym Mode-
mem Analogowym IMA-1 znajdującym się 
w strefie bezpiecznej i realizuje funkcję kon-
wersji protokołów. Transmisja pomiędzy mo-
demami odbywa się z maksymalną prędkością 
wynoszącą 33 600 kbps.

Do przesyłania danych z obrazem wykorzystywana jest kompresja JPEG, dzięki czemu zwięk-
szona została częstotliwość przesyłania obrazów. Dodatkowo możliwa jest zmiana parametrów 
przesyłanego obrazu. Użytkownik ma do dyspozycji format VGA (640 x 480 pikseli) i QVGA 
(320 x 240 pikseli). Obrazy mogą być przesyłane w kolorze lub skali szarości. Jedną z trudności 
jakie napotykane są w trakcie projektowania urządzenia rejestrującego obraz w przestrzeniach gór-
niczych jest niedostateczne oświetlenie. Dodatkowo należy rozważyć sytuację tymczasowego po-
jawienia się w kadrze silnego źródła światła, skierowanego wprost, w stronę obiektywu. Problemy 
te zostały rozwiązane przez wykorzystanie algorytmu automatycznego doboru wzmocnienia, dzię-
ki czemu kamera „sama” dopasowuje się do zastanych warunków oświetleniowych. Charaktery-
stycznym efektem jaki można zaobserwować w czasie pracy urządzenia w bardzo ciężkich warun-
kach oświetleniowych jest silne wzmocnienie jasności obrazu i towarzyszące im szumy.

Zasilanie IKC-1 zapewnia iskrobezpieczne zasilanie dostarczone przez powierzchniowe urzą-
dzenie stacyjne.

Kamera IKC-1 jest unikatowym rozwiązaniem rynkowym, pozwalającym na szybkie i tanie 
wprowadzenie monitoringu w kopalniach, gdzie do komunikacji wykorzystywane są standardowe 
pary przewodów (linie transmisyjne).  Rozwiązanie to pozwala na wykorzystanie dotychczas ist-
niejącej infrastruktury i ograniczenie kosztów związanych z budową nowej infrastruktury komuni-
kacyjnej. Ze względu na fakt, iż kamera jest urządzeniem iskrobezpiecznym – cecha dopuszczenia 

I M1 Ex ia I Ma, kamera może pracować w przestrzeniach zagrożynych kopalń, również wte-
dy, gdy przekroczone jest dopuszczalne stężenie metanu i wymagne jest wyłączenie urzadzeń ka-
tegorii M2.

Urządzenie zostało poddane badaniu typu WE – moduł B i posiada certyfikat nr FTZU 11 
ATEX 0092X.

Rys. 2. Iskrobezpieczna kamera Cyfrowa IKC-1
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Iskrobezpieczny Modem analogowy IMA -1
Iskrobezpieczny Modem Analogowy IMA-1 jest urządzeniem pozwalającym na przesyłanie da-
nych pomiędzy urządzeniami wykorzystującymi transmisję szeregową w standardzie RS-485 lub 
RS-422. Urzadzenie to komunikuje się z drugim modemem IMA-1 lub innym urządzeniem wypo-
sażonym w interfejs transmisji modemowej spełniający parametry wejściowe/wyjściowe tego in-
terfejsu (np. kamera IKC-1). Transmisja danych odbywa się przez linię telefoniczną w standardzie 
ITU-T V.34. Uniwersalna budowa urządzenia pozwala na stosowanie go zarówno do transmisji 
pomiędzy urządzeniami zainstalowanymi w strefie zagro-
żonej wybuchem, jak i ze stacji powierzchniowej do urzą-
dzeń dołowych. Modemy – nadawczy i odbiorczy, auto-
matycznie ustanawiają pomiędzy sobą połączenie. 
Transmisja danych odbywa się w obu kierunkach z mak-
symalną prędkością wynoszącą 33 600 kbps. W przypad-
ku występowania dużych zakłóceń, prędkość transmisji 
zostanie dostosowana do zaistniałych warunków, tak aby 
zachować niezawodne połączenie pomiędzy modemami.

Urządzenie IMA-1 w zależności od miejsca montażu 
zasilane jest przez zasilacz iskrobezpieczny (montaż urzą-
dzeń w strefie zagrożonej wybuchem) lub nieiskrobezpie-
czny zasilacz prądu stałego (montaż poza strefą zagrożoną 
wybuchem).

Iskrobezpieczny Modem Analogowy IMA-1 posiada 
w zależności od miejsca instalacji cechę dopuszczenia 

I M1 Ex ia I Ma 0°C ≤ Ta ≤ +40°C lub I (M1) 
[Ex ia Ma] I.

Urządzenie zostało poddane badaniu typu WE – moduł 
B i posiada certyfikat nr FTZU 11 ATEX 0091X.

Iskrobezpieczny Metanomierz Stacjonarny IMS-1
Metanomierz stacjonarny IMS-1 przeznaczony jest do ciągłego pomiaru stężenia metanu w prze-
strzeniach zagrożonych wybuchem w zakresie 0–100% CH4 oraz automatycznego wyłączenia
energii elektrycznej w przypadku przekroczenia stę-
żeń dopuszczalnych. Metanomierz zasilany jest z li-
nii telemetrycznej, z centrali telemetrycznej CMC-5.
Pomiary metanu wykonywane są za pomocą dołą-
czanej głowicy zawierającej komorę pomiarową wy-
posażona w dwa mostki pomiarowe: mostek do po-
miaru niskich stężeń – pomiar wykonywany za po-
mocą pellistorów (pomiar w zakresie 0d % do 5% 
CH4) oraz termokonduktometryczny mostek do po-
miaru wysokich stężeń (powyżej 5% CH4).

Metanomierz może wyłączać zewnętrzne obwo-
dy za pomocą wyjść wyłączających w systemie IZ-
ZO/UKO i odczytywać zewnętrzne sygnały wyłą-
czające z wejść dwustanowych.

Zarówno wejścia jak i wyjścia metanomierza są 
niespolaryzowane.

Głowica metanomierza umożliwia zawieszenie na odpowiedniej wysokości pod stropem i pod-
łączana jest do metanomierza za pomocą przewodu. W przypadku uszkodzenia linii telemetrycz-

Rys. 3. Iskrobezpieczny
Modem Analogowy IMA-1

Rys. 4. Iskrobezpieczny Metanomierz
Stacjonarny IMS-1
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nej, za pomocą której metanomierz komunikuje się z centralą zlokalizowaną na powierzchni, me-
tanomierz kontynuuje pracę wykorzystując wbudowaną baterię akumulatorów.

Komunikacja użytkownika z metanomierzem odbywa się za pomocą interfejsu złożonego 
z dwóch przycisków i kolorowego wyświetlacza LCD. Użytkownik ma możliwość sprawdzenia 
stanu działania urządzenia, stanu transmisji z urządzeniem na powierzchni, podejrzenia komunika-
tów oraz ustawień. Dodatkowo odpowiednio uprawniony użytkownik ma możliwość przeprowa-
dzenia kalibracji urządzenia. Kolorowy wyświetlacz LCD metanomierza został również wykorzy-
stany do graficznej prezentacji przebiegu zmian rejestrowanego stężenia metanu w zdefiniowanym 
okresie czasu. Informacja taka może służyć pomocą np. dla pracowników działu wentylacji w celu 
sprawdzenia „na miejscu” trendu zmian stężenia metanu w miejscu zabudowy metanomierza.

Iskrobezpieczny Metanomierz Stacjonarny posiada cechę dopuszczenia I M1 Ex ia I Ma.
Urządzenie zostało poddane badaniu typu WE – moduł B i posiada certyfikat nr FTZU 11 

ATEX 0090.

PODSUMOWANIE

Zaprezentowane urządzenia są przykładem współczesnego podejścia do budowy urządzeń iskro-
bezpiecznych, cechującego się wykorzystaniem nowych technologii, dzięki czemu możliwa jest 
miniaturyzacja gabarytów urządzeń, a także ograniczenie rozpraszanej mocy, w efekcie czego 
możliwe jest spalenie wymagań obowiązujących norm i standardów. Dodatkowo dzięki zaawan-
sowanym cyfrowym układom sterującym pracą tych urządzeń możliwe jest: zwiększenie ich funk-
cjonalności, czy implementacja algorytmów autodiagnostycznych, co pozwala tym samym na po-
prawę bezpieczeństwa użytkowania takich urządzeń, usprawnienie prac serwisowych, a także 
zwiększenie atrakcyjności produktu na rynku.

Głównym celem, uzasadniającym podjęte w firmie tematy projektów było zwiększenie bezpie-
czeństwa pracy ludzi w kopalniach. Dzięki zastosowaniu wymienionych rozwiązań możliwe jest 
zapewnienie zarówno ochrony indywidualnej – metanomierz przenośny PMM-1 jak i bezpieczeń-
stwa metanowego przez ciągła rejestrację z możliwością wyłączenia energii elektrycznej po prze-
kroczeniu dopuszczalnych progów stężenia metanu – metanomierz IMS-1. Kamera IKC-1 pozwala 
na rejestrację obrazu w strefach zagrożonych wybuchem. Archiwizowany zapis sytuacji w danym 
miejscu może być przydatny podczas analizy wypadków lub do bieżącej oceny sytuacji „na dole”.
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Doświadczenia z wdrażania i eksploatacji systemu lokalizacji 
ludzi i urządzeń

Dariusz Krzykawski
CSTiT "SEVITEL" Sp. z o. o.

STRESZCZENIE: W ramach referatu przedstawione zostały doświadczenia z wdrażania systemu 
lokalizacji w kopalni węgla kamiennego. Przedstawiono techniczne możliwości systemu. W 
dalszym etapie omówiono doświadczenia zdobyte podczas eksploatacji i wdrażania. 
Wyszczególniono silne strony opracowanego przez firmę systemu lokalizacji. Przedstawiono także 
konieczne do skorygowania elementy systemu.

System lokalizacji ludzi i urządzeń jest systemem pozwalającym na poprawę bezpieczeństwa i 
usprawnia pracę zakładu górniczego. Do podstawowych zadań wymaganych od tego typu 
systemów należy zaliczyć: bieżące monitorowanie wydzielonych stref kopalni i alarmowanie w 
przypadku przekroczenia dozwolonej ilości osób w określonej strefie, ochrona personelu przed 
potencjonalnymi zagrożeniami – wykrycie sytuacji w której pracownik przebywa w pobliżu 
pracującego kombajnu, kruszarki, zabezpieczenie przed nieuprawnioną jazdą przenośnikami 
taśmowymi, nadzór nad logistyką poruszania się towarów i pojazdów w części dołowej kopalni. 
Usprawnieniem pracy zakładu górniczego może być również powiązanie danych rejestrowanych 
przez urządzenia systemu, z informacjami, z rejestratorów czasu pracy. Należy podkreślić, iż 
podczas realizacji systemu z tak szeroko rozbudowanym zakresem funkcjonalności należy 
optymalnie wykorzystać dostępne zasoby, zarówno strukturalne jak i systemowe, i przeprowadzić 
ich integrację. W ramach przeprowadzanych prób ruchowych dla systemu bezprzewodowego 
monitoringu i lokalizacji personelu oraz pojazdów wykorzystano system BSL Pro komunikujący 
się ze stacją powierzchniową systemu SMP-NT/S. Dodatkowo do wyświetlanie tekstowych 
komunikatów ostrzegawczych wykorzystano transparenty systemu WSO – rys 1.

Rys. 1. Przykładowa struktura części dołowej systemu lokalizacji, gazometrii i ostrzegania w 
zakładzie górniczym

Szk
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Próby ruchowe zostały przeprowadzone w KWK „Bobrek-Centrum”, ruch Bobrek. W pierwszym 
etapie prób, w części dołowej kopalni – w rejonie ściany 4, pokład 503 – zostały zabudowane 4 
bramki (czytniki z antenami) zliczające przechodzących pracowników. Zastosowane bramki 
wymagają dostarczenia zasilania o napięciu 12 V. Do komunikacji z bramkami zostały 
wykorzystane Konwertery Transmisji Modemowej KTM-1/C. Konwertery te komunikują się z 
kasetą MZT-10/60M za pomocą dwuprzewodowej linii, którą jednocześnie dostarczane jest do 
nich zasilanie. W części powierzchniowej kopalni, w stacji geofizyki został zabudowany serwer 
umożliwiający prezentowanie aktualnej ilości osób w poszczególnych strefach i archiwizacji tych 
danych. Kolejnym etapem prac była rozbudowa systemu o kolejne dwie bramki wykorzystywane 
do wizualizacji położenia kombajnu. Każdy z pracowników pracujących w obszarze 
prowadzonych prób ruchowych został wyposażony w osobisty identyfikator RFiD (tag, znacznik), 
o rozmiarach karty kredytowej, na stałe przymocowany do obudowy baterii lampy nahełmnej –
rys. 2.

Rys. 2. Przykładowe zainstalowanie systemu w kopalni

Przed wejściem do stref szczególnego zagrożenia tąpaniami zabudowano transparenty systemu 
WSO. Transparenty te komunikują się z częścią powierzchniowa kopalni za pomocą konwerterów 
KTM-1. Dodatkowo konwertery te dostarczają zasilania wymaganego do ciągłej pracy 
transparentów ostrzegawczych. Do wizualizacji zbieranych danych wykorzystano oprogramowanie 
IKAR – rys. 3. Oprogramowanie to, w sposób graficzny prezentuje ilość osób w wyznaczonych 
strefach, sygnalizuje przekroczenie maksymalnej ilości osób w poszczególnych strefach oraz 
nadzoruje stan pracy systemu – łączność z urządzeniami KTM-1 i bramkami. Możliwa jest 
identyfikacja użytkowników, którzy w danej chwili znajdują się w danej strefie oraz określenie
kierunku ich poruszania się.
Próby ruchowe przeprowadzone zostały w czasie od marca do 31 lipca 2011r. W czasie tym 
odbyły się spotkania z przedstawicielami kopalni, w trakcie których przekazane zostały dodatkowe 
uwagi dotyczące funkcjonowania systemu. Jednym z problemów jakie wynikły w czasie pracy 
systemu, były przerwy zasilania bramek. Niepewność zasilania urządzeń wprowadza wiele 
problemów z poprawnym monitoringiem i lokalizacją osób i ludzi. Nawet krótkotrwałe wyłączenie 
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zasilania wprowadza niepewność do zarejestrowanych danych – np. nie wiemy, czy któraś z osób 
w czasie przerwy zasilania nie weszła lub opuściła danej strefy? Takie sytuacje są bardzo groźne i 
mimo zastosowania złożonych rozwiązań informatycznych nie pozwalają nam jednoznacznie 
określić ile osób znajduje się w danej strefie. Rozwiązaniem opisywanego problemu jest 
zastosowanie zasilaczy buforowych. Ich zastosowanie pozwala uniknąć szkodliwych przerw w 
czasie pracy systemu.
Innym problemem związanym z funkcjonowaniem opisywanego systemu było utrzymanie bramek 
w czasie wykonywania robót strzałowych. Roboty te były powodem uszkodzenia bramek 
zabudowanych w sekcjach ściany. Tego typu problemy winny być eliminowane przez przyjęcie 
właściwego regulaminu pracy i zabezpieczanie urządzeń w czasie prowadzenia robót strzałowych. 
Bardzo dużą zaletą systemu jest wykorzystanie do komunikacji z częścią powierzchniową 
Konwertera Transmisji Modemowej zasilanego ze stacji powierzchniowej. Urządzenie to przesyła 
dane w sposób cyfrowy po pojedynczej parze przewodów, z której jest również zasilane. 
Rozwiązanie to pozwala ograniczyć koszty związane z prowadzeniem dodatkowego zasilania i 
zapewnieniem jego podtrzymania. Zastosowanie opisanego rozwiązania do komunikacji pomiędzy 
bramką, zabudowaną w części dołowej i kasetą MZT 10/60M zamontowaną w stacji 
powierzchniowej podnosi niezawodność kanału transmisji danych.
Kolejną zaletą systemu, która została doceniona, było zastosowanie bramek w ścianie. Bramki te 
przesuwają się automatycznie wraz z postępem ściany. Decydując się na tego typu sposób montażu 
bramek należy mieć na uwadze właściwe zabezpieczenie mechaniczne elementów bramek, aby 
uniknąć niebezpiecznych awarii systemu.

Rys. 3. Program IKAR - wizualizacja ściany 4, poziom 503

Oprogramowanie systemu – program IKAR, jest ważnym punktem stanowiącym o działaniu 
całego systemu. Poza jego podstawowymi funkcjami związanymi z prezentacją aktualnego stanu 
poszczególnych stref i nadzorowaniem ruchu personelu, program ten posiada rozbudowane funkcje 
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diagnostyczne pozwalające stwierdzić, który z elementów systemu uległ awarii – bramka, 
konwerter KTM. W ramach prób ruchowych prowadzonych w KWK „Bobrek-Centrum”, ruch 
Bobrek, oprogramowanie to zostało rozbudowane o wizualizację poruszania się kombajnu 
ścianowego w rejonie ściany 4, pokład 503. Dzięki otrzymanym sugestiom ze strony pracowników 
kopalni oprogramowanie to rozbudowano o możliwość automatycznego wysyłania komunikatów 
ostrzegawczych oraz zdalnego sterowania urządzeniami – np. kombajnem. Funkcjonalność ta 
pozwala na zatrzymanie jego pracy jeżeli w strefie zagrożenia tąpaniami przebywają pracownicy.
Podsumowanie:
Przeprowadzone próby ruchowe wykazały, jak ważne jest zapewnienie prawidłowości działania 
całego systemu. Nie można dopuścić do sytuacji, w której uszkodzenie jednego elementu 
spowoduje awarię funkcjonowania systemu. Należy przeciwdziałać tego typu niebezpieczeństwom 
przez stosowanie urządzeń, dla których gwarantowana jest długotrwała i niezawodna praca. Ważne 
jest także, aby przewidziane warunki użytkowania systemu zabezpieczały jego elementy przed 
potencjalnymi uszkodzeniami. Ścisłe stosowanie się do uwag zamieszczanych w dokumentacji i 
prowadzenie szkoleń dla osób odpowiedzialnych za jego działanie pozwala odpowiednio 
zwiększyć niezawodność systemu. W czasie projektowania i wdrażania tego typu systemów, 
ważne jest aby osoby i firmy, którym tego typu zadnie zostaje powierzone posiadały odpowiednie 
doświadczenie. Integracja systemu z innymi rozwiązaniami stosowanymi w kopalniach pozwala 
rozszerzyć funkcjonalność działania i dostarcza kompleksowego rozwiązania usprawniającego 
pracę całego personelu kopalni.
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 Zalety
 Moliwo zdalnego zasilania
 Sygnały akustyczne bez problemów (telefonia, 

telemetria)
 Dua dostpno w warunkach polskich kopal
 Łatwo napraw, łczenia kabli

 Wady
 Stosunkowo mała przepustowo (głównie 

czstotliwoci akustyczne)
 Dua tłumienno dla czstotliwoci

ponadakustycznych – modemy szerokopasmowe
 Transmisja z urzdze nieruchomych
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Doświadczenia związane z wdrożeniem wielofunkcyjnego 
systemu telekomunikacyjnego typu STAR – DOTRA
przykładem integracji nowych technologii i funkcjonalności
dla zaspokojenia rosnących potrzeb teleinformatycznych
kopalń KGHM Polska Miedź S.A.

J. Moszumański
CIT INOVA Sp. z o.o.

A. Niechwiej
KGHM Polska Miedź S.A.

A. Ziąber
KGHM Polska Miedź S.A.

STRESZCZENIE: W artykule opisano doświadczenia zdobyte w trakcie wdrażania nowoczesnego 
systemu telekomunikacyjnego o nazwie STAR – DOTRA oraz jego ewolucję spowodowaną 
rosnącymi potrzebami w Oddziałach Górniczych KGHM Polska Miedź S.A.

SŁOWA KLUCZOWE: Radiokomunikacja, tranking, przewód promieniujący, znacznik, czytnik

1. WSTĘP
Mając na uwadze rozwój technologii telekomunikacyjnych i potrzeby kopalń miedzi w tym 
zakresie w 2005 r. podjęto decyzję o budowie i wdrożeniu w kopalniach KGHM Polska Miedź 
S.A. wielofunkcyjnego systemu radiokomunikacyjnego DOTRA.

 Pierwotne założenia systemu
Założenia:

 okres wdrożenia 36 miesięcy,
 autonomiczna łączność radiowa oparta na technologii przewodu promieniującego 

obejmująca główne drogi transportowe i wybrane fronty robót o sumarycznej długości 
112 km,

 ilość stacji bazowych rejonowych 6 szt.
 ilość radiotelefonów stacjonarnych 54 kpl.
 ilość radiotelefonów noszonych 350 kpl.
 ilość radiotelefonów przewoźnych 800 kpl.
 możliwość współpracy z abonencką centralą telefoniczną kopalni,
 dostępność interfejsu do współpracy z systemem STAR bez jego zdefiniowania,
 ilość bramek (czytników) do identyfikacji ludzi i maszyn 96 kpl.
 ilość znaczników do lamp górniczych z funkcją identyfikacji około 1200 szt.
 prosta diagnostyka systemu w wybranych wzmacniaczach dwukierunkowych.

Realizację zadania powierzono Spółce INOVA – Centrum Innowacji Technicznych w Lubinie.

sploatacji Podziemnej 2012
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2. BUDOWA SYSTEMU
2.1 Podstawowe elementy systemu
System składa się z:

 automatycznych – radiotelefonicznych Rejonowych Stacji Czołowych pracujących w ot-
wartym systemie trankingowym standardu MPT 1327, spiętych na powierzchni poprzez 
Kopalniane Stacje Bazowe. Uzyskano dzięki temu topografię rozproszoną odporną na 
lokalne uszkodzenia.

 hybrydowego - aktywnego układu antenowego tj. przewodu promieniującego (w głów-
nych chodnikach) i anten kierunkowych na frontach wydobywczych. Straty sygnału 
radiowego są regenerowane we wzmacniaczach dwukierunkowych, rozmieszczonych co 
około 320 m. Zasilanie wzmacniaczy odbywa się poprzez przewód promieniujący, który 
został podzielony na sekcje o długości około 2 km podpięte do lokalnych zasilaczy,

 pętli trasy przewodu promieniującego - poprzez zastosowanie wzmacniaczy z automa-
tyczną rewersją,

 infrastruktury łączy światłowodowych (FOX) w kopalni,
 terminali abonenckich stacjonarnych, przewoźnych i noszonych,
 autodiagnostyki systemu.

Stacja Kopalniana
O/ZG Lubin

Stacja Kopalniana
O/ZG Rudna

Stacja Kopalniana
O/ZG Polkowice-

Sieroszowice

Stacja
Rejonowa

LG

Stacja
Rejonowa

R-VII

Stacja
Rejonowa

R-IX

Stacja
Rejonowa

SW-1

Stacja
Rejonowa

SG-1

Stacja
Rejonowa

PG

G1

Stacja
Rejonowa

LW

G5G4

G9 G-7

G8 G22

G14

G11

G12

G15

G7

G3

G1

Stacja
Rejonowa

R-I

G-6

P57

G55

G41

G53

G51

G54

G61

G63

G62 G23 G12G24G23

G26

G-17

G31 G33

Rys. 1. Schemat blokowy systemu
Figure 1. Block diagram of the system
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2.2 Funkcjonalność systemu.
Dzięki tak przyjętej koncepcji system oferuje wiele użytecznych usług, miedzy innymi:

 transmisję głosu (łączność rozmowną),
 transmisję obrazów wideo (z kamer),
 rozgłaszanie komunikatów ostrzegawczych i alarmowych,
 transmisję danych (identyfikację, monitoring i sterowanie)
 system własnej diagnostyki.

2.3 Etapy wdrażania systemu
Wdrażany obecnie w kopalniach system telekomunikacyjny łączności radiowej jest systemem 
modułowym, który można rozbudowywać w zależności od potrzeb użytkownika.
Wdrażanie całości rozwiązania przebiega wieloetapowo jak niżej:

 budowa części rozmownej systemu – system DOTRA,
 połączenie systemu łączności radiowej z systemem alarmowo - rozgłoszeniowym 

(bezpieczeństwa) STAR i z centralami PABX - Kopalniany System Telekomunikacyjny 
„STAR – DOTRA”,

 lokalizacja i identyfikacja załogi i pojazdów pod ziemią – system iDOTRA,
 systemy monitorowania i sterowania urządzeniami oraz samojezdnymi maszynami 

górniczymi,
 pozostałe systemy wizyjne i monitoringu.

3. CECHY SYSTEMU
Do najważniejszych cech systemu DOTRA należą:

3.1 Odporność na uszkodzenia:
Modułowa budowa sieci zapewnia dużą odporność na uszkodzenia. Zamiast umieszczać 
inteligencję sieci w jednym centralnym węźle, jest ona rozproszona.

3.2 Możliwości rozbudowy:
Modułowa budowa systemu umożliwia również jego łatwą rozbudowę i w razie potrzeby dodanie 
kolejnej stacji, wydłużenie trasy czy też nowych funkcji.

3.3 Wbudowana redundancja:
Funkcje systemu podzielone pomiędzy węzły i stacje. Umożliwia to budowę systemu etapami, 
zaczynając od niewielkiej instalacji a kończąc na docelowej, utrzymując przez cały czas pełną jej 
funkcjonalność. Dodaje to systemowi pewien poziom redundancji ponieważ w przypadku 
uszkodzenia centralnego węzła nadal można nawiązywać łączność pomiędzy radiotelefonami.

4. ŁĄCZNOŚC GŁOSOWA
Łączność głosowa jest podstawową funkcjonalnością systemu DOTRA i jest realizowana w 
pierwszym etapie wdrażania. System łączności radiowej DOTRA oparty został na protokole MPT 
1327 i przeznaczony jest do pracy w miejscach, gdzie ograniczona jest wolna propagacja fal 
radiowych (oddziały wydobywcze kopalni, wyrobiska górnicze niezagrożone wybuchem itp.).
Głównym zadaniem systemu łączności głosowej jest zapewnienie komunikacji głosowej pomiędzy 
radiotelefonami przenośnymi, przewoźnymi (zamontowanymi na pojazdach) oraz stacjonarnymi 
(bazowymi). Radiotelefony pracujące w ramach tego systemu mają możliwość indywidualnego 
połączenia się z każdym terminalem radiotelefonicznym, wywołania grupy radiotelefonów a 
dodatkowo rozgłaszania komunikatów i przesyłania krótkich informacji tekstowych SDM.
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Abonent w systemie posiada na wyświetlaczu radiotelefonu informację o abonencie 
wywoływanym (numer, zajętość, dostępność), stanie naładowania baterii (w terminalach 
noszonych), poziomie sygnału radiowego, wyjścia z zasięgu systemu (w tym również akustyczną).
System umożliwia również połączenia głosowe pomiędzy radiotelefonami a telefonami 
stacjonarnymi (PABX i PSTN) oraz innymi systemami dyspozytorskimi jak np. STAR-M.

5. WSPÓŁPRACA SYSTEMÓW STAR i DOTRA
System bezpieczeństwa STAR jest podstawowym systemem w kopalni do powiadamiania i 
komunikacji z załogą w przypadku wystąpienia zagrożenia. Opracowano koncepcję systemu 
połączonego pod nazwą Kopalniany System Telekomunikacyjny (KST) „STAR - DOTRA”, który 
uzyskał dopuszczenie Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego do stosowania w kopalniach KGHM. 
Układ współpracy systemów STAR oraz DOTRA ma za zadanie umożliwić nadawanie 
komunikatów grupowych w systemie DOTRA za pośrednictwem stanowiska dyspozytorskiego 
systemu STAR.
Integracja systemu DOTRA z systemem STAR poszerza możliwości oraz zasięg powiadamiania i 
alarmowania w kopalni. Jest to funkcja, która w przypadku zaistnienia sytuacji kryzysowej 
upraszcza obsługę powiadamiania załogi o zagrożeniach oraz drogach ewakuacji i pozwala 
dyspozytorowi skupić uwagę na sprawach kluczowych dla pomyślnego rozwiązania pojawiających 
się problemów. Idea współpracy systemów pomiędzy sobą polega na połączeniu linii wyjściowych 
systemu STAR z liniami systemu DOTRA, przeznaczonymi do połączeń ze stanowiskiem 
dyspozytorskim. Oprogramowanie stanowiska dyspozytorskiego systemu STAR zostało specjalnie 
wzbogacone o dodatkową funkcjonalność w celu prawidłowej współpracy z systemem DOTRA. W 
zakresie obsługi systemu DOTRA funkcje podzielone są na dwie części:

 alarmowe oraz zwykłe nadawanie grupowe - dyspozytor wykorzystując pulpit 
dyspozytorski systemu STAR może nadawać sygnały alarmowe, komunikaty słowne, oraz 
inicjować zwykłe wywołania grupowe do telefono - sygnalizatorów systemu STAR oraz 
radiotelefonów systemu DOTRA,

 Programowalne przyciski radiotelefonów posiadają funkcje wywołania dyspozytora i 
awizo,

 indywidualna obsługa radiotelefonów - pulpit dyspozytorski STAR może być 
wykorzystywany do obsługi radiotelefonów systemu DOTRA:
a) dyspozytor realizuje funkcje nadawania do wybranego radiotelefonu,
b)  radiotelefon przywołuje dyspozytora w sposób alarmowy lub zwykły.

6. TRANSMISJA DANYCH
Nadzór nad transmisją danych sprawuje Rejonowa Stacja Czołowa. 

6.1 Rodzaje transmisji danych
System DOTRA umożliwia następujące usługi przesyłania danych:

 przesyłanie danych w postaci statusów (ustalonych wcześniej komunikatów) 
wykorzystując kanał kontrolny,

 przesyłanie danych (wiadomości) po kanale kontrolnym,
 przesyłanie danych punkt – punkt i punkt - wielopunkt na kanale komunikacyjnym z 

prędkością 4800 bps,
 transmisję danych po wydzielonym kanale przy użyciu radiomodemów (9600bps).
 transmisję szerokopasmową w technologii CMTS 30 Mbps

Transmisja z udziałem radiomodemów odbywa się na wydzielonych kanałach niezależnych od 
systemu trankingowego. W zależności od użytych modemów i szerokości pasma radiowego (12,5-
25kHz) prędkości mogą osiągać wartości od 9600bps do 19200bps.
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Obecnie trwają prace przygotowawcze w celu wdrożenia technologii CMTS, czyli utworzenia sieci 
Ethernet w przewodzie promieniującym.

6.2 Wykorzystanie transmisji danych
Dzięki istniejącej już infrastrukturze telekomunikacyjnej DOTRA można zrealizować niżej 
wymienione funkcje oraz systemy.

6.2.1 Identyfikacja i pozycjonowanie maszyn i ludzi (system iDotra i mDotra)
Istotą systemu iDOTRA jest umożliwienie określenia bieżącej jak i historycznej  lokalizacji 
górnika lub maszyny w wyrobiskach podziemnych. Odbywa się to za pomocą dodatkowych 
elektronicznych znaczników (Tagów), zainstalowanych w lampie górniczej i na maszynie oraz 
czytników (bramek) zabudowanych w oddziałach wydobywczych. Czytniki zapewniają 
buforowanie danych oraz poprawne działanie ich nawet przy braku komunikacji z serwerem – w
przypadku awarii łącza. Posiadają własny zegar (RTC), co umożliwia uzyskanie dokładnego czasu 
odczytu znacznika nawet w przypadku braku synchronizacji z serwerem oraz lokalne buforowanie 
zasilania. Dzięki temu po przywróceniu połączenia dane zgromadzone na serwerze są 
aktualizowane zgodnie ze stanem rzeczywistym. Dane  z bramek (czytników) zawierają:

 czas (rejestrację zdarzenia – przejście znacznika przez czytnik),
 miejsce pojawienia się znacznika (nr czytnika , który go zarejestrował),
 numer identyfikacyjny znacznika.

Zaletami systemu iDOTRA są:
 poprawa bezpieczeństwa – poprzez informację w czasie rzeczywistym o przebywaniu 

załogi w zagrożonych strefach.
 poprawa wydajności – lepsza organizacja pracy oraz monitorowanie ruchu maszyn i 

załogi.
Należy podkreślić, że dane z systemu iDOTRA mogą służyć do uzyskania informacji i tworzenia
raportów dla innych systemów powiązanych:

 System bezpieczeństwa – monitorowanie pozycji ludzi i maszyn pod kątem ewakuacji i 
prowadzenia akcji ratowniczej np. podczas pożarów.

 System zarządzania maszynami – pod kątem poprawy wydajności pracy, ograniczenia 
wolnych przebiegów i przestojów.

6.2.2 Monitorowanie stanu urządzeń oraz zdalne sterowanie (wentylacja, przenośniki taśmowe),
Dzięki wykorzystaniu funkcji transmisji danych systemu DOTRA można monitorować pracę 
urządzeń pod ziemią jak również sterować nimi. System taki może być wykorzystany do:

 monitorowania stanu pracy przenośników taśmowych,
 monitorowania i sterowania tam wentylacyjnych,
 monitorowania i sterowania rozdzielni elektrycznych, pomp itp.
 monitorowania temperatury, wilgotności, składu atmosfery.

Realizacja transmisji danych z i do urządzeń wymaga:
 zabudowy do urządzeń dodatkowych modułów (sterowników) oraz modemów do 

transmisji danych,
 opracowania oprogramowania do akwizycji danych,
 opracowania oprogramowania zarządzającego i wizualizacyjnego,
 uzyskania stosownych dopuszczeń Prezesa WUG.

Zaletą zastosowania systemu DOTRA w takim rozwiązaniu jest zmniejszony koszt inwestycji 
ponieważ wykorzystuje się już istniejącą infrastrukturę telekomunikacyjną - przewód 
promieniujący jako nośnik transmisji i zasilania.
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6.2.3 Monitorowanie stanu floty maszyn (zdalny nadzór na parametrami pracy maszyny)
Zdalne monitorowanie parametrów pracy maszyn górniczych jest elementem, o który można 
rozbudować system DOTRA. System monitoringu mobilnych maszyn (SMG) wykorzystuje 
terminale przewoźne (radiotelefony trankingowe) zainstalowane na maszynach do komunikacji 
głosowej. W systemie trankigowym terminale te pełnią również funkcję radiomodemów do 
transmisji danych na kanale sterującym (kontrolnym) bez obciążania kanałów rozmownych. 
Dodatkowy sterownik (procesor) z nimi współpracujący zapewnia komunikację z istniejącymi 
sterownikami na maszynie i zainstalowanymi dodatkowymi czujnikami, według potrzeb, jak 
również pełni funkcję buforu danych, co zabezpiecza przed ich utratą. Moduł ten stanowi tzw. 
„czarną skrzynkę”.
Sterownik będzie mógł pobierać już istniejące (potrzebne) dane ze sterowników i czujników 
będących na wyposażeniu maszyny (w tym również dane serwisowe producentów) po szynie CAN 
oraz dane z dodatkowych czujników monitorujących wielkości niezbędne do monitorowania i 
optymalnego zarządzania parkiem maszyn (np. poziom paliwa w zbiorniku). Oprogramowanie w 
tym systemie jest modułem oprogramowania iDOTRA, gdzie wizualizacja danych bieżących, 
historycznych oraz statystyki udostępniane będą przez przeglądarkę internetową na różnym 
poziomie dostępności (według przyjętych kategorii dla poszczególnych osób funkcyjnych). Dane z 
maszyn można odczytywać w każdym momencie jeżeli tylko jest w zasięgu systemu DOTRA – co 
umożliwia:

 monitorowanie wydobycia w oddziale (możliwość określenia ilości dziennego wydobycia, 
ilości kursów maszyn, tworzenie raportów itp.),

 nadzór nad gospodarką materiałami (np. paliwa, oleje).

6.2.4 Transmisja obrazu
 System antenowy DOTRA jest przystosowany do transmisji wideo. Transmisja odbywa 

się w paśmie wideo od 20MHz do 100MHz. Stosuje się  kamery przemysłowe 
wyposażone w modulatory jednowstęgowe ze względu na mniejszą szerokość 
zajmowanego pasma. Obecnie w miejsce tej transmisji planuje się zastosowanie 
technologii CMTS , która pozwoli na utworzenie sieci Ethernet z prędkością transmisji do 
30 Mbps. Opcja ta wymaga również modyfikacji wzmacniaczy dwukierunkowych.

Przykładowe zastosowania transmisji obrazu to:
 monitoring miejsc niebezpiecznych (kontrola dostępu załogi),
 monitoring procesów produkcyjnych - maszyn i urządzeń,
 monitoring tam wentylacyjnych (np. w połączeniu ze zdalnym sterowaniem).

Obraz wideo może być odbierany przez dyspozytorów i innych uprawnionych użytkowników w 
sieci kopalnianej LAN.

7. WDROŻENIE 
Początkowo, zadanie inwestycyjne realizowano z trudnościami, popełniając przy okazji szereg 
uchybień :

 Użytkownicy żądali od wykonawcy kompletnej dokumentacji technicznej na całą 
instalację. Praktyka wykazała, że już w pierwszej kopalni tak wykonana dokumentacja 
okazała się zupełnie nieprzydatna. Postęp robót górniczych spowodował, że w momencie 
przystąpienia do robót ta dokumentacja była w dużym stopniu zdezaktualizowana. 
Zmieniono podejście do procesu projektowego poprzez etapizację – projekty były 
wykonywane na bieżąco dla kolejno wyposażanych oddziałów wydobywczych.

 Dla zapewnienia utrzymania systemu w sprawności zdecydowano się na przekazywanie 
infrastruktury systemu znajdującej się w obszarze oddziału wydobywczego na jego stan 
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majątkowy: według zasady – „Chcesz mieć łączność radiową – to dbaj o jej
infrastrukturę”.

 Brak zaangażowania i tryb roszczeniowy ze strony użytkowników powodował konflikty i 
przekładał się na relatywnie mały postęp robót instalacyjnych. Zmiana zarządzania 
zadaniem inwestycyjnym poprzez powołanie i wdrożenie struktury projektowej, zgodnie z 
przyjętymi standardami na świecie, a w ślad za tym powołanie Zastępców Kierownika 
Projektu w poszczególnych Oddziałach Górniczych i O/COPI oraz Oddziałowych 
zespołów projektowych na poszczególnych kopalniach wytworzyło układ partnerski i 
dobrej współpracy pomiędzy użytkownikami a wykonawcą co wyzwoliło efekt synergii.

7.1 Modyfikacje
Wraz z rozpoczęciem zabudowy i wdrażania systemu nastąpiła konieczność sukcesywnego 
wprowadzania modyfikacji obejmujących:

 zmianę technologii prowadzenia i podwieszania przewodu promieniującego w chodnikach 
kopalnianych tj. przejście z podwieszania do kotew na podwieszanie do rozpiętej linki 
stalowej, co dało efekt w postaci zmniejszenia zużycia o ok. 5% przewodu 
promieniującego a tym samym ilości wzmacniaczy sygnału. Sposób prowadzenia 
przewodu, w tym zastosowanie specjalnych ekranów w miejscu krzyżowania się 
przewodu z kablami elektrycznymi,  wymagany Rozporządzeniem Ministra Gospodarki z 
dnia 28 czerwca 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy, prowadzenia ruchu 
oraz specjalistycznego zabezpieczenia przeciwpożarowego w podziemnych zakładach 
górniczych punkt 7.3.3. spowolniło tępo prac w zakresie instalacji przewodu 
promieniującego. Jakościowa zmiana organizacji prac zwiększyła ich postęp do około 
1km trasy na tydzień. Wymusiło to też konieczność zwiększenia potencjału 
wykonawczego zespołu projektowego systemu. Należy tu dodać że wraz z budową 
systemu rosła ilość przebudów systemu antenowego przewodu promieniującego na 
frontach wydobywczych powodowana postępem  prac górniczych,

 wydłużenie ponad trzykrotne trasy z 112km do ponad 350km, spowodowane 
koniecznością objęcia nią dodatkowych obszarów kopalni, wcześniej nie zakładanych do 
uzbrojenia. Zmiana ta wynikła z rosnących potrzeb na łączność radiową w kopalni co 
potwierdzało jej przydatność w procesie wydobywczym,

 zwiększenie obszaru, objętego zasięgiem łączności radiowej, wymusiało zwiększenie 
ilości Rejonowych Stacji Czołowych z 6 do 8,

 w pełni automatyczne połączenie, dotychczas pełniącego funkcję lokalną i wspomagającą 
systemu DOTRA z systemem STAR, które zostało spowodowane między innymi   
koniecznością spełnienia wymogów przepisu §646 wcześniej cytowanego rozporządzenia 
tj. objęcia sygnalizacją alarmową miejsc pracy. Wraz z firmą CTT EMAG w Katowicach 
wykonano odpowiedni interfejs, który zintegrował oba systemy i w efekcie końcowym 
powstał Kopalniany System Telekomunikacyjny (KST) typu STAR-DOTRA, który stał 
się systemem bezpieczeństwa i uzyskał stosowne dopuszczenie Prezesa Wyższego Urzędu 
Górniczego, 

 zwiększenie ilości radiotelefonów, głównie przewoźnych z 350 do 800, było związane 
z koniecznością zapewnienia słyszalności sygnałów alarmowych na stanowisku pracy ope-
ratorów czyli w kabinach samojezdnych maszyn górniczych. Elastyczne oprogramowanie 
radiotelefonów pozwoliło na aktywację specjalnych programowalnych przycisków, które 
w efekcie końcowym umożliwiło symulowanie przez nie podstawowych funkcji 
sygnalizatorów alarmowo-rozgłoszeniowych jak np. alarmowe wywołanie dyspozytora 
czy wywołanie bezpośrednie awizo.
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Fot. 1. Zestaw radiotelefonu przewoźnego  na maszynie górniczej
Fot. 1. Mobile radio set on the mining machine

Fot.2. Sposób dodatkowego zabezpieczenia anteny przewoźnej (kopułowej) przed uszkodzeniami 
mechanicznymi
Fot. 2. Way of additional security of mobile antenna (dome) against mechanical damage
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Fot. 3. Ładowarki zbiorcze akumulatorów radiotelefonów noszonych na lampowni
Fot. 3. Collective portable radio battery chargers in the room of the lamps

 zbiorczą lokalizację ładowarek akumulatorów radiotelefonów noszonych na 
lampowniach, dała pełną kontrolę nad ich stanem technicznym i lepszą ich obsługę.
Dodatkowo zainstalowano na lampowniach testery, które pozwalają na kontrolę ich 
sprawności,

 połączenie sieciowe, pomiędzy kopalniami, umożliwiające automatyczną aktualizację baz 
danych, w tym spójną numerację terminali - gwarantujące roaming ma istotne znaczenie 
dla zapewnienia łączności, podczas konwoju maszyn górniczych pomiędzy kopalniami i 
ewakuacji załogi  szybami sąsiedniej kopalni,

 rozbudowę systemu diagnostyki, między innymi objęcie kontrolą ostatnich odcinków 
przewodu promieniującego po wzmacniaczach końcowych i wizualizację pracy systemu 
na mapie kopalni,

 konieczność przeprowadzenia stosownych ekspertyz odnośnie przydatności oferowanych 
na rynku systemów identyfikacji, poszukiwania osób zasypanych i układów detekcji 
kolizji człowiek - maszyna i maszyna - maszyna. Ekspertyzy wykazały, że nie ma 
gotowego rozwiązania, spełniającego wszystkie stawiane wymagania, które byłoby 
gotowe do bezpośredniego zastosowania. Żadne z oferowanych na rynku rozwiązań nie 
posiadało takiej funkcjonalności poszukiwania osób zasypanych na takim poziomie, która 
w znaczący sposób przewyższała by dotychczas stosowane rozwiązanie (LOK), dlatego
też zdecydowano się na wdrożenie w miejsce znacznika trójfunkcyjnego znacznik 

– 586 –

Monitoring i systemy telekomunikacyjne oraz wizualizacja procesów podziemnej eksploatacji złóż



dwufunkcyjny tj. z funkcją identyfikacji i detekcji kolizji. Przyjęte rozwiązania wymagają 
uzgodnień z `producentami lamp górniczych.

EFEKTY
8.1 Efekty w zakresie poprawy organizacji pracy:

 możliwość koordynacji i szybszego przegrupowywania maszyn na frontach robót,
 usprawnienie transportu urobku na kratę poprzez `wzajemną koordynację operatorów 

wozów odstawczych lub ładowarek,
 skrócenie czasu reakcji służb utrzymania ruchu (natychmiastowe powiadamianie o 

awariach maszyn lub braku zasilania),
 usprawnienie prac przy usuwaniu awarii i pracach instalacyjnych.

8.2 Efekty w zakresie poprawy BHP:
 szybkie, natychmiastowe powiadamianie o zagrożeniach i zaistniałych wypadkach, oraz 

wzywanie pomocy,
 możliwość szybszego (w tym wzajemnego) ostrzegania o zagrożeniach,
 możliwość zdalnej koordynacji (np. z pojazdu jadącego na miejsce zdarzenia z zastępem

ratowników) udzielania pierwszej pomocy i ewakuacji.
 większy komfort pracy poprzez nasłuch otoczenia i większe poczucie bezpieczeństwa.

9. WNIOSKI KOŃCOWE

Kolejne modyfikacje, wdrożonego w Oddziałach Górniczych KGHM Polska Miedź S.A. systemu 
telekomunikacyjnego STAR – DOTRA inicjowane przez użytkowników, doprowadziły do 
powstania jednej z największych instalacji tego typu w górnictwie podziemnym. 

Już od pierwszych dni jego budowy i uruchamiania nastąpił wyraźny wzrost oczekiwań co do jego 
skali i funkcjonalności co spowodowało konieczność weryfikacji niektórych pierwotnych założeń. 

W trakcie wdrażania systemu okazało się że brak jest gotowych, skutecznych rozwiązań i 
produktów, które mogłyby być zastosowane bezpośrednio w praktyce, dlatego też przyjęto jako 
zasadę konieczność potwierdzania ich skuteczności poprzez pilotaż.

Przewiduje się, że kierunkiem dalszego rozwoju systemu DOTRA będzie coraz bardziej 
zaawansowana automatyka, która pozwoli nie tylko na zdalny monitoring stanu pracy mobilnych 
maszyn, ale umożliwi również ich zdalne sterowanie. 
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Experience With The Implementation Of Multi-Type Communication
System STAR-DOTRA Accessible Example Of The Integration
Of New Technologies And Functionality To Meet The Growing Needs
Of Data Communications Mines Of KGHM Polish Copper S.A.

The paper presents the problems and their solutions based on the experience of a large telecom-
munications system in the mines of KGHM Polish Copper SA The authors also share insights on
the expectations of users.
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Integracja systemów automatyki i raportowania oraz zasilanie
w dane systemów ERP na przykładzie Systemu SAURON
oraz BizTalk Server 2010

Sebastian Sokół, Jan Dubiel, Tomasz Gorgoń
RNT Sp. z o.o.

STRESZCZENIE: Systemy automatyki oraz systemy na dyspozytorniach energo-maszynowych 
(np. System SAURON) generują dane, które powinny być analizowane i wykorzystywane w in-
nych systemach w przedsiębiorstwie, w tym: ERP, raportowych lub bazach danych. W celu unik-
nięcia konieczności implementacji dedykowanych aplikacji dla kolejnych zadań integracji danych, 
w niniejszym opracowaniu za-prezentowano rozwiązanie BizTalk Server, które dostarcza platfor-
mę do budowy przepływu i obiegu danych. Dane mogą być szyfrowane oraz podpisywane cyfrowo, 
co umożliwia wykorzystanie tej platformy do pełnego i bezpiecznego obiegu informacji w przed-
siębiorstwie oraz wymiany danych pomiędzy poszczególnymi zakładami górniczymi (dyspozytor-
niami) i centralą (zarządem). W ramach referatu omówiona została przykładowa budowa systemu 
przesyłu danych generowanych przez System SAURON wraz budową systemu klasy Workflow 
operującej na przepływających danych.

SŁOWA KLUCZOWE: ERP, Sauron, wizualizacja, dyspozytornia

1. WPROWADZENIE
Systemy automatyki, układy pomiarowe oraz dedykowane systemy na dyspozytorniach energo-ma-
szynowych (np. System Sterowania Automatyzacji Ruchu oraz Nadzoru „SAURON”) generują da-
ne, które powinny być analizowane, wykorzystywane w innych systemach takich jak systemy ra-
portowania, ERP, lub bazach danych. Dostarczenie narzędzia do realizacji integracji i przepływu 
danych wymaga zwykle pisania dedykowanych aplikacji, każdorazowo dla kolejnych zadań inte-
gracji danych. BizTalk Server dostarcza platformę do budowy przepływu i obiegu danych w opar-
ciu o język XML. W ramach BizTalk Server można zrealizować zadania integracji pomiędzy róż-
nymi systemami całkowicie niezależnie. Dane mogą być szyfrowane oraz podpisywane cyfrowo,
co umożliwia wykorzystanie tej platformy do pełnego i bezpiecznego obiegu informacji w przed-
siębiorstwie oraz wymiany danych pomiędzy zakładami górniczymi (dyspozytorniami) i centralą 
(zarządem). W ramach narzędzia dostarczane jest bogactwo sterowników do różnych systemów 
i aplikacji (SAP, Oracle), ogólnych wykorzystujących protokół SOAP oraz implementujących stan-
dard EDI. W ramach referatu omówiona została budowa systemu integracji danych generowanych 
przez przykładowy system pomiarowy oraz dostarczanych do dedykowanej bazy danych wraz bu-
dową systemu klasy Workflow operującego na przepływających danych.

sploatacji Podziemnej 2012 erencyjne 
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2. CEL BIZNESOWY
Każdorazowo analizując dane stawiamy sobie pytanie, jakim nakładem pracy został przygotowany 
raport? Jak często możemy generować interesujące nas zestawienia? Czy dane są wiarygodne? Czy 
zostały poddane „szlifowaniu”? Czy mogę sprawdzić dane pierwotne? Pytania te zwykle powstają 
w sytuacji, gdy raportowanie zawiera czynnik ludzki na jakimś etapie przygotowywania raportu. 
Optymalnym rozwiązaniem jest pełna automatyzacja procesu raportowania od momentu zebrania 
danych pierwotnych aż po finalny raport. Nie ma znaczenia w jakim obszarze będzie się odbywało 
raportowanie. Celem jest zawsze operowanie na danych w pełni wiarygodnych aby uzyskiwać nie-
zamaskowany obraz sytuacji. Dodatkowo dzięki integracji systemów zyskujemy możliwość do-
wolnego zestawiania danych pochodzących z różnych źródeł np. system magazynowo-księgowy i sys-
tem pomiarowy.

3. SPOSÓB REALIZACJI CELU BIZNESOWEGO
Osiągnięcie postawionego celu wymaga od nas zastosowania czterech rodzajów narzędzi:
1. System monitorowania oraz zbierania danych pierwotnych z maszyn i oczujnikowania. Na po-

ziomie kopalni taką rolę pełni system stworzony na potrzeby dyspozytorni energo-maszynowej
– doskonałym tego przykładem jest System Sterowania Automatyzacji Ruchu oraz Nadzoru 
„SAURON” integrujący w jeden system dane pochodzące z różnych obszarów produkcji i funk-
cjonowania zakładu górniczego.

2. System odbierający oraz przesyłający dane do systemu analizy danych. System transportujący 
dane musi dodatkowo posiadać interfejsy do wszystkich systemów z którymi się komunikuje.

3. System analityczny budujący relacje pomiędzy poszczególnymi danymi, czasem oraz obiektami 
biznesowymi.

4. System raportowy, wizualizujący dane z systemu analizy danych.
Dodatkowo sprawę komplikuje często ilość systemów, pomiędzy którymi dane są przesyłane.

Systemy monitorowania oraz zbierania danych pierwotnych są zwykle już wdrożone oraz używa-
ne. Standardem w zakresie bieżącego monitorowania oraz analizy procesu produkcji są systemy 
klasy SCADA (np. system ASIX produkcji ASKOM Sp. z o.o. z którego korzysta System SAU-
RON). Dane te należy następnie zagregować oraz przesłać do systemu analizy. Jest to stosunkowo 
proste, gdy mamy do czynienia z jednym systemem (jednym zakładem górniczym). Komplikuje 
się to, gdy zachodzi potrzeba integracji wielu systemów na różnych zakładach górniczych oraz ze-
stawienia ich z danymi pochodzącymi z systemów na poziomie centrali spółki górniczej (np. sys-
temów księgowo-magazynowych, systemów zarządzania przedsiębiorstwem), zmiany w infra-
strukturze są dynamiczne oraz w dodatku należy uczynić proces transportu kontrolowalnym oraz 
szybkim do uruchomienia oraz nanoszenia ewentualnych zmian.

Na rysunku 1 przedstawiono ścieżkę, którą dane wędrują w obrębie przedsiębiorstwa skupiają-
cego wiele zakładów wydobywczych. Model ten jest analogiczny dla każdego przedsiębiorstwa o
większej ilości zakładów produkcyjnych lub filii. Przedstawiono również wykres opisujący poziom 
agregacji danych w zależności od pozycji w hierarchii organizacji. Jako wyodrębnioną pozycję za-
znaczono stanowiska dyspozytorów energo-maszynowych, których z racji wykonywanej funkcji 
przy utrzymaniu ruchu interesuje zupełnie inna prezentacja danych i inne zestawienia danych (za-
pewnianych przez system SAURON) niż pracowników centrali spółki (zapewniany przez zinte-
growane systemy).
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Rysunek 1. Przepływ danych w przedsiębiorstwie

Jak widać na wykresie praktycznie w każdej organizacji zapotrzebowanie na szczegółowość 
i poziom agregacji danych zależy od pełnionej funkcji. Innymi raportami operują pracownicy nad-
zorujący proces produkcyjny a zupełnie innymi kolejne szczeble zarządzania. Praktycznie zawsze 
wzrasta stopień agregacji danych. Dodatkowym elementem systemu raportowania jest proces za-
twierdzania raportów w miarę ich wędrówki w strukturze organizacji. Należy przy tym zachować 
pewność, że dane użyte do raportów ani same raporty nie zostały zmodyfikowane. Jak osiągnąć ten 
cel?
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4. ŹRÓDŁA DANYCH
Należy założyć iż na samym początku projektu nie poznamy pełnej specyfikacji systemów, z któ-
rych będziemy pobierać dane. Dzieje się tak, ponieważ branża górnicza, energetyczna czy też każ-
da inna przemysłowa charakteryzuje się zmiennością w czasie parku maszynowego oraz opomia-
rowania. Nie można budując system raportowy założyć na samym początku iż będziemy znali 
kompletną listę systemów źródłowych. To system transportu danych oraz raportowania ma charak-
teryzować się elastycznością. Musi umieć dostosować się do zmian zachodzących w firmie. Ina-
czej wdrożenie po prostu nie ma sensu.

W naszym przykładzie używamy jako źródła danych pomiarowych z maszyn górniczych, które 
połączone są z Systemem SAURON. Z systemu SAURON odbieramy te dane za pomocą OPC lub 
ODBC.

Rysunek 2. System SAURON jako przykład źródła danych pomiarowych

5. SYSTEM TRANSPORTU ORAZ WORKFLOW DLA DANYCH PIERWOTNYCH
ORAZ DANYCH ZAGREGOWANYCH

5.1Założenia do systemu transportu danych
System transportu oraz workflow dla danych pierwotnych oraz danych zagregowanych ma za za-
danie dostarczać, zgodnie z założeniami biznesowymi dane do systemów, w których są wymagane. 
W trakcie transportu mogą zaistnieć następujące przypadki szczególne:

1. Wymagane mapowanie danych (schema1 danych systemu źródłowego jest różna od schemy 
opisującego dane docelowe);

1Schema – metadane, opisuje dane.
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2. W trakcie transportu należy na podstawie zawartości danych stosować warunki modyfikują-
ce przebieg danych;

3. W trakcie transportu wymagane jest zatwierdzanie raportów na kolejnych szczeblach orga-
nizacji;

Należy dodatkowo założyć, iż po opracowaniu metody i warunków transportu zaistnieje po-
trzeba zmiany sposobu dostępu do danych źródłowych (np. zmiana OPC na ODBC). W takiej sytu-
acji system transportujący dane musi umożliwić bez modyfikacji całego oprogramowania na bez-
problemową zmianę sposobu dostępu do danych źródłowych. Dodatkowym wymogiem stawianym
dla nowoczesnego systemu transportu danych jest prosty interfejs dla administratorów, umożliwia-
jący po wdrożeniu administrację oraz rozwiązywanie problemów bez konieczności wynajmowania 
konsultantów zewnętrznych.

5.2 System realizujący transport – Microsoft BizTalk Server
BizTalk2 Server jest dedykowanym systemem wspierających integrację oraz transport danych po-
między systemami, organizacjami oraz procesami biznesowymi bez narzucenia standardu sterow-
nika dostępowego do danego systemu. Oczywiście system BizTalk posiada dużą pulę gotowych in-
terfejsów ale jeśli danego systemu nie ma na liście wspieranych za pomocą narzędzia Adapter 
Framework możemy samodzielnie przygotować adapter dostosowany do systemu źródłowego.

Główne cechy systemu BizTalk to:
1. Modułowa budowa oraz niezależność poszczególnych modułów. Zmiana sposobu transpor-

tu (np. z FTP na http, lub OPC na ODBC) nie powoduje konieczności przebudowy całego 
systemu;

2. Pełny system śledzenia transportu danych na każdym etapie;
3. Wbudowany system workflow umożliwiający podejmowanie decyzji w oparciu o zbiór wa-

runków w trakcie przesyłania danych;
4. Praca w oparciu o XML, co czyni system uniwersalnym narzędziem;
5. Możliwość przesyłania danych od wielu systemów, posiadających różne interfejsy oraz róż-

ny system opisu danych jednocześnie.
Na rysunku 2 przedstawiono architekturę systemu BizTalk

2BizTalk Server (definicja) to oprogramowanie które zapewnia integrację między procesami biznesowymi 
w ramach przedsiębiorstwa lub między firmami. BizTalk Server posługuje się implementacjami protokołu
zwanymi adapterami do komunikacji między aplikacjami i zawiera ramy programistyczne do tworzenia no-
wych adapterów. Zapewnia także oparte na regułach trasowanie, konwersję między formatami danych i służy 
jako pomost między HTTP, SMTP, MQSeries i innymi aplikacjami. BizTalk Server obsługuje Business Pro-
cess Execution Language for Web Services (BPEL4WS). BizTalk Server jest implementacją system klasy 
ESB (Enterprise Service Bus).
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Rysunek 3. Architektura BizTalk Server

Opis systemu:
1. Receive Adapter – adapter/sterownik służący do połączenia z systemem źródłowym;
2. Receive Pipeline – służy do zdekodowania danych oraz weryfikacji podpisów cyfrowych;
3. Mapping – mapowanie schematu źródłowego na docelowy;
4. Message Box – każda dana wpadająca do BizTalk jest składowana w bazie danych zwanej 

Message Box. Z niej transportowana jest dalej;
5. Orchestration – Orkiestracja BizTalk, wbudowany system WorkFlow;
6. Mapping – mapowanie danych na schemat docelowy;
7. Send Pipeline – służy do zakodowania danych oraz ich podpisania cyfrowego;
8. Send Adapter – wysyła dane do systemu docelowego

5.3 Idea integracji danych pierwotnych z systemami raportowymi
Każdego dnia systemy pomiarowe generują setki megabajtów danych. Dane te, są pierwotnie do-
stępne w systemach wizualizacji oraz sterowania (SCADA). Jednak co się dzieje dalej ? Raporto-
wanie dla wyższych szczebli zarządzania jest przygotowywane ręcznie, lub w oparciu o narzędzia 
półautomatyczne. Dodatkowo od momentu powstania pomiaru do momentu gdy jako zaagregowa-
na dana trafi do raportu na kolejnych szczeblach hierarchii jest przeważnie zbyt długa. 

Należy dążyć do automatyzacji oraz uproszczenia tej drogi. W punkcie 5.2 przedstawiliśmy na-
rzędzie służące do budowy systemu transportu danych. Przedstawimy teraz jak powinno zostać 
użyte aby zmaksymalizować korzyści biznesowe.

5.4Podłączenie do źródła danych
BizTalk Server może podłączyć się do praktycznie dowolnego źródła danych. W dodatku obsługu-
je podpisywanie cyfrowe przesyłanych danych oraz ich szyfrowanie. Dlatego dane mogą być bez-
piecznie transportowane nawet pomiędzy różnymi organizacjami, filiami lub zakładami. Natural-
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nym źródłem danych, z uwagi na konieczność utrzymywania w ciągłej sprawności jest system 
SCADA na dyspozytorni energo-maszynowej posiadający bieżące i archiwalne dane z monitoro-
wanych procesów. Możliwe jest również obrabianie plików w formatach TXT, XLS(x), XML, EDI 
oraz innych (np. dodatkowych notatek o przyczynach awarii mechanicznych, zagrożeniach natu-
ralnych lub innych prowadzonych przez dyspozytorów i osoby dozoru). Dostęp do plików może 
być realizowany za pomocą FTP, WebServices, HTTP, CIFS/SMB. Jako źródło dla naszego przy-
kładu weźmy ilość węgla wyprodukowaną przez dane urządzenie (kombajn). Dane z czujników 
trafiają do systemu SCADA (SAURON). BizTalk Server podłącza się systemu SCADA w określo-
nych interwałach czasu (1godz, 1 dzień, 1min, inne) i pobiera dane wygenerowane od ostatniego 
połączenia lub za wskazany okres czasu.

5.5 Mapowanie schematów danych
Dane źródłowe mogą być w różnych formatach oraz opisane różnym schematem.  Mapowanie ma 
na celu sprowadzenie wielu różnych schematów źródłowych do jednego lub kilku schematów do-
celowych (np. formatu wymaganego przez system raportowy MS Reporting Services lub IBM Ma-
ximo).

5.6 WorkFlow
Dane mogą wymagać warunkowej obróbki lub systemu zatwierdzania na kolejnych etapach prze-
syłu. Realizowane jest to przez dedykowany moduł WorkFlow – Orkiestrację BizTalk. Orkiestra-
cja może budować skomplikowane ścieżki zatwierdzania danych, obrabiania oraz ich rozsyłania do 
różnych systemów na kolejnych etapach obróbki.

Rysunek 4. Orkiestracja BizTalk. Odebranie danych z dwóch systemów,
złączenie danych oraz wysłanie do jednego systemu docelowego
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Na rysunku 3 wskazano zadane realizowane przez orkiestrację polegające na złączeniu danych 
z dwóch różnych systemów oraz ich konsolidację i wysłanie do pojedynczego systemu docelowego.

System workflow reprezentowany przez orkiestrację umożliwia dodatkowo np. wystawienie 
danych na portal SharePoint (lub do innego systemu) w celu ich zatwierdzenia przed dalszym ob-
rabianiem.

5.7Wysłanie do systemu docelowego
Dane po ich obróbce, mapowaniu oraz ewentualnym zaszyfrowaniu są wysyłane do systemu doce-
lowego. Realizowane jest to przez Send Adapter. Poniżej przedstawiono pełną listę wspieranych 
adapterów. Należy pamiętać, iż jeśli danego systemu nie ma na liście może być dla niego stworzo-
ny dedykowany adapter za pomocą Adapter Framework. Dane mogą trafić bezpośrednio do MS 
Reporting Services, MS Analysis Services, IBM Maximo, IBM DB2 oraz wielu innych systemów.

Adapter Opis Wspierane wersje

SAP Adapter do systemu SAP SAP R/3 4.x and R/3 6.20 

(Enterprise),

SAP ECC 6.0, and SAP 7

Siebel eBusiness 

Applications

Adapter dla Siebel Systems 7.5.3, 7.7, 7.8, 8.0

Oracle eBusiness 

Suite

Umożliwia połączenie

z Oracle eBusiness

ODP.NET 11.1.0.7,

Oracle EBS 11.5.9, 

11.5.10 and 12.1

Oracle Database Natywny adapter dla bazy

danych Oracle.

Oracle 9i (9.2.0.2), 10g 

(10.1.0.2.0 & 10.2.0.1.0)

SQL Server Adpater dla MS SQL Server 2005, 2008, and 2008 R2

WCF LOB Adapter 

SDK

Adapter do łączenia za pomocą

szyny WCF

2010

Microsoft Dyna-

mics CRM 4.0

Dostęp do MS Dynamics CRM Microsoft Dynamics 

CRM 4.0

PeopleSoft Enter-

prise

Dostęp do systemów PeopleSoft PeopleTools Versions 

8.17.02, 8.43, 8.45, 8.46, 

8.47, 8.48, 8.49 and 9.0
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JD Edwards One-

World XE

Apapter dla JD Edwards B7.3.3.3 w/ SP23 and 

JDE 8.0 (B7.3.3.4)

Host Applications Dostęp do systemów zlokalizowanych na

IBM mainframe zSeries (CICS and IMS) 

oraz midrange iSeries (AS/400)

IBM CICS TS for 

VSE/ESA V2R3 and V4

IBM CICS TS for z/OS 

V3.1, V3.2, and V4.1

IBM IMS V10 and V11

IBM OS/400 V5R2, 

OS/400 V5R3, i5/OS 

V5R4, i5/OS V6R1

IBM DB2 Adapter dla bazy IBM DB2

(AIX, Linux, Solaris, and Windows).

IBM DB2 V7, V8,

and V9 for z/OS

IBM OS/400 V5R2, 

OS/400 V5R3, i5/OS 

V5R4

IBM DB2 UDB for

Windows, Linux, AIX, 

Solaris V7.2, V8.2, V9,

and V9.7

Host Files Dostęp do plików zlokalizowanych na 

IBM mainframe zSeries VSAM datasets 

oraz IBM midrange iSeries AS/400.

IBM DFM V1R4, V1R5, 

V1R6, V1R7

IBM OS/400 V5R2, 

OS/400 V5R3, i5/OS 

V5R4

WebSphere MQ 

(Client Based)

Dostęp do IBM WebSphere IBM WebSphere MQ 

Client 6.0 with Fix Pack 

6.0.1.1 or  7.0 with

Fix Pack 7.0.0.1
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MSMQ Enables sending and receiving messages 

to and from Microsoft Message Queue 

(MSMQ).

2.0 and 3.0

FILE Dostęp do plików zlokalizowanych

na SMB/CIFS (Windows, Linux)

FTP Dostęp do plików na zasobach FTP

HTTP

POP3 Integracja z systemami pocztowymi.

BizTalk może odbierać wiadomości

z serwera pocztowego oraz je obrabiać, 

wraz z załącznikami

SMTP Wysyłanie wiadomości pocztowych

SOAP Dostęp do WebServices

SharePoint Integracja z portalem SharePoint Windows SharePoint

Services 3.0, SharePoint 

Foundation 2010

6. PODSUMOWANIE
MS BizTalk Server jest uniwersalnym narzędziem służącym do transportu danych. Może służyć 
jako narzędzie wymiany dokumentów między firmami, przesyłania raportów oraz transportu da-
nych pierwotnych do docelowych systemów raportowych. Jego uniwersalność polega na moduło-
wej budowie oraz pełnej implementacji języka XML. Czyni z serwera BizTalk narzędzie na tyle 
uniwersalne, iż prócz dostarczania danych generowanych na sterownikach czy też systemach 
SCADA może dystrybuować raporty lub przesyłać gotowe dokumenty do innych systemów.
Zapraszamy Państwa na naszą prezentację, na której pokażemy w praktyce i na żywo transport da-
nych od systemu SCADA do systemu raportowego a wszystko to w czasie 20 min.
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Modernizacja systemu RCP w JSW S.A.

Bolesław Zaraś
Advicom Spółka z o.o.

STRESZCZENIE: Celem projektu była modernizacja istniejącego systemu czytników RCP i za-
stąpienie go nowym. Jastrzębska Spółka Węglowa S.A. zdecydowała się na wyłączenie z użytku 
starego systemu i zastąpienie go nowym opartym o bezkontaktowe identyfikatory RF/ID, które 
stanowią jedne z najnowocześniejszych technik automatycznej identyfikacji. Ponieważ poprzednio 
eksploatowany system bazował na przestarzałych technologicznie czytnikach, które nie spełniały 
już wymagań stawianych tego typu urządzeniom przez zakłady JSW Jastrzębskiej Spółki 
Węglowej S.A. konieczna stała się ich wymiana, a tym samym modernizacja całej infrastruktury 
związanej z rejestracją czasu pracy.

SŁOWA KLUCZOWE: Jastrzębska Spółka Węglowa S. A., JSW, RF/ID, czytnik RCP, rejestracja
czasu pracy, Advicom Spółka z o.o. 

Wstęp
Systemy kontroli dostępu oraz rejestracji czasu pracy dzięki posiadanym możliwościom 

stanowią ważny element infrastruktury każdego przedsiębiorstwa. Infrastruktura systemów RCP1

jest ponadto bardzo szybko rozwijającą się dziedzinę w branży zabezpieczeń elektronicznych. 
Typowy system RCP składa się z części sprzętowej (urządzenia do rejestracji wejść i wyjść 

pracowników) oraz oprogramowania zarządzającego. Za każdym razem, gdy pracownik rozpo-
czyna lub kończy pracę (ewentualnie czasowo opuszcza zakład pracy), dokonuje rejestracji po-
przez przyłożenie karty zbliżeniowej do rejestratora. Ewidencja czasu pracy jest zapisywana w pa-
mięci urządzenia, a następnie pobierana do bazy danych przez dedykowane oprogramowanie.

RCP w Jastrzębskiej Spółce Węglowej
Sprawna obsługa procesu rejestracji czasu pracy w dużej organizacji przekłada się nie 

tylko na lepsze planowanie i redukcję kosztów oraz krótszy czas przygotowywania i przetwarzania 
danych po stronie osób zarządzających czasem pracy pracowników i służb kadrowych, ale także na 
realne korzyści dla samych pracowników. Z tego powodu Jastrzębska Spółka Węglowa S.A.
zdecydowała się na rozbudowę funkcjonalności rejestracji czasu pracy. Do realizacji 
przedsięwzięcia Jastrzębska Spółka Węglowa S.A. wybrała firmę Advicom Spółka z o.o., która
specjalizuje się w obsłudze branży górniczej i posiada wieloletnie doświadczenie w tej dziedzinie, 
Jastrzębska Spółka Węglowa S. A. zdecydowała się na wyłączenie z użytku starego systemu i 
zastąpienie go nowym opartym o bezkontaktowe identyfikatory RF/ID, które stanowią jedne z 
najnowocześniejszych technik automatycznej identyfikacji. RF/ID doskonale sprawdza się w 
systemach rejestracji czasu pracy. Niezrównana prostota odczytu zjednuje temu rozwiązaniu coraz 
to nowe zastosowania. IdentyfikatoryRF/ID stosuje się, jako: karty parkingowe, karty kontroli 

1 Rejestracja czasu pracy

Szk
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dostępu, karty wstępu, w przemyśle, jako identyfikatory produktów w cyklu produkcyjnym, do 
oznaczania kontenerów, itp. Z uwagi na charakterystyczny dla RF/ID zdalny odczyt karty 
korzystające z tej techniki nazywa się często kartami zbliżeniowymi. Wysoka trwałość kart 
zbliżeniowych, niezwykła wygoda obsługi, długowieczność, możliwość umieszczania grafiki i 
zdjęć powoduje ich rosnącą popularność. Z uwagi na fakt, iż JSW S.A.  wykorzystuje system RCP 
do rejestracji także innych zdarzeń dotyczących pracowników oraz  do wsparcia procesów 
związanych z BHP i zopatrywania pracowników, uniwersalność kart zbliżeniowych pozwala na 
optymalizację wielu aspektów pracy przedsiębiorstwa. Oprócz rejestracji zdarzeń związanych z 
wejściem na teren zakładu czytniki i identyfikatory wykorzystywane są między innymi w obrębie 
nadszybia do ewidencji pracowników zjeżdżających na „dół”. System RCP obsługuje także 
procesy wydawania środków ochrony osobistej min. rękawic, masek, zasypek, itp. Elementem 
systemu RCP JSW S.A. jest także obsługa wydawania posiłków profilaktycznych oraz napojów co 
umożliwia dokładne ewidencjonowanie i rozliczanie pracowników z dokonanych pobrań co
wpływa na obniżenie kosztów zakładu górniczego. 
Ponieważ poprzednio eksploatowany system bazował na przestarzałych technologicznie 
czytnikach, które nie spełniały już wymagań stawianych tego typu urządzeniom przez zakłady 
Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A. konieczna stała się ich wymiana, a tym samym modernizacja 
całej infrastruktury związanej z rejestracją czasu pracy. Głównym powodem podjęcia decyzji o 
modernizacji systemu był brak możliwości realizacji zaawansowanych usług takich jak:

• wyświetlanie komunikatów pracownikom (zarówno dla całych oddziałów, jak i dla 
poszczególnych pracowników);

• silne zabezpieczenia karty identyfikacyjnej (karta trudna do podrobienia);
• możliwość samoczynnego przejścia w tryb pracy offline (system poprawnie pracuje 
również w wypadku awarii systemu komputerowego lub/i  połączenia sieciowego)

Szybki postęp w zakresie oferowanych na rynku rozwiązań oraz wzrastające wymagania 
spowodowały ponadto wyeksploatowanie możliwości obecnego systemu RCP. Do głównych 
problemów należało zaliczyć:

• uszkodzenie karty nie powoduje zaprzestania działania tylko generację fałszywych odbić;
• całkowity brak zabezpieczenia przed podrabianiem kart identyfikacyjnych;
• duża awaryjność czytników z uwagi na wymagany kontakt karty z urządzeniem (zużycie 

mechaniczne).
Głównym celem rozbudowy systemu RCP była maksymalna optymalizacja procesów z zakresu 
zarządzania rejestracją czasu pracy pracowników zakładów Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A.
poprzez:

• zwiększenie poziomu bezpieczeństwa zakładu dzięki możliwości weryfikacji 
pracowników, realizowanej poprzez oprogramowanie przeznaczone dla strażników, które w 
reakcji na zarejestrowanie karty pokaże strażnikowi zdjęcie pracownika przechowywane w 
systemie komputerowym (zdjęcie można będzie porównać z osobą wchodzącą i z 
nadrukiem na karcie RCP);
• wprowadzenie kontroli zachowania doby pracowniczej i odstępu pomiędzy 
zarejestrowanymi przez pracownika dniówkami; dzięki bezpośredniemu połączeniu z 
bazami danych system może wysyłać automatyczne powiadomienia dla zadanych 
pracowników i tym samym informować o zbyt wczesnym wejściu na teren zakładu.
Uruchomienie monitu następuje automatycznie w oparciu o dane z systemu HR, co 
wydatnie wspomaga przestrzeganie harmonogramu pracy.
• poprawa niezawodności pracy systemu: w razie awarii połączenia z bazą czytniki 
automatycznie przechodzą w tryb autonomiczny i nadal mogą przyjmować rejestracje;
• wdrożenie komunikacji z pracownikami – czytnik RCP na bieżąco dokonuje weryfikacji 
pracownika i może wykonać zadaną dla pracownika czynność, np. pokazać pracownikowi 
przeznaczoną dla niego wiadomość;
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• optymalizacja procesów związanych z wydawaniem środków ochrony osobistej, odzieży 
i posiłków;
• monitoring pracy rejestratorów  praca czytników jest na bieżąco monitorowana za 
pomocą dedykowanego oprogramowania; uprawniony operator może z dowolnego 
komputera pracującego w sieci LAN zakładu sprawdzać i obserwować stan wszystkich 
czytników oraz ich pracę;
Nowy system został oparty o czytniki A.70 produkcji ZAM Serwis. Funkcjonalność 

urządzenia została opracowana na podstawie wniosków wyciągniętych z pracy dotychczas 
eksploatowanych czytników i tak zaprojektowana, aby praktycznie wszystkie możliwe sposoby i 
tryby wykorzystania czytnika, były realizowane na bazie zintegrowanego w nim oprogramowania 
autorskiego, zapewniając tym samym optymalne dostosowanie go do potrzeb zakładów
górniczych.

Rys. 1
Figure 1.

W rejestratorze zastosowano wiele cech gwarantujących pełne bezpieczeństwo 
gromadzonych i przesyłanych danych. Czytnik posiada unikatową cechę tzw. "Tryb Dynamiczny”, 
w którym to czytnik w zależności od stanu połączenia sam dobiera stan pracy. Dzięki temu czytnik 
praktycznie nie rozróżnia trybów pracy (online, offline) pracując w sposób ciągły w trybie 
potwierdzania rejestracji przez system RCP. W przypadku problemów z transmisją rejestracje są 
gromadzone w czytniku (podtrzymanie rejestracji nie wymaga zasilania ani akumulatora), a do 
decydowania o rejestracji wykorzystywana jest jego wbudowana logika. 
Wykorzystywane w systemie karty posiadają certyfikat ATEX umożliwiający bezpieczne 
użytkowanie ich w warunkach górniczych.

Czytelny wyświetlacz punktowy LCD o automatycznie regulowanej jasności i kontraście 
umożliwia wyświetlanie grafiki w dowolnych rozmiarach, dowolnych komunikatów tekstowych 
takich jak np.: bilansu czasu pracy, aktualnej informacji o urlopach, bieżącej godziny, daty i dnia 
tygodnia, a zintegrowana metalowa klawiatura jest odporna na uszkodzenia mechaniczne.Czytnik 
posiada wyjścia przekaźnikowe oraz wbudowane porty RS232, które mogą służyć do podłączania 
dodatkowych modułów takich jak np. głowice czytające, klawiatury czy wyświetlacze.  Rejestrator 
przystosowany jest do odczytu kart RFID. Możliwe jest jego łatwe dostosowanie do jakiejkolwiek 
innej technologii np. karty stykowe. Czytnik potrafi w wersji podstawowej sterować 3 
urządzeniami wykonawczymi (rygiel, kołowrót itp.) za pomocą wbudowanych przekaźników oraz 
może współpracować z dodatkowymi innymi urządzeniami poprzez moduł rozszerzający z 
przekaźnikami. 
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Wnioski
Modernizacja miała na celu nie tylko redukcję kosztów utrzymania systemu, ale także 

lepsze planowanie czasu pracy, wprowadzenie powiadamiania pracowników oraz eliminację 
problemów związanych z zachowaniem doby pracowniczej. Celem była także optymalna 
standaryzacja oraz ujednolicenie technologii w zakresie przetwarzania informacji o czasie pracy, 
jak również zminimalizowanie ryzyka popełnienia błędu i dokładniejsza kontrola w tym zakresie. 
Sprawne wprowadzenie nowego rozwiązania wymagało od zespołu projektowego przede 
wszystkim przemyślanego zaprojektowania systemu oraz opracowania dedykowanych narzędzi i 
odpowiadających potrzebom zakładów górniczych.System zmienił radykalnie sposoby realizacji 
procesu rejestracji czasu pracy i umożliwia sprawniejsze zarządzanie czasem pracy pracowników 
zakładu. Rozwiązanie jest wsparte systemem monitorującym, który sprawdza na bieżąco stan pracy 
czytników i wskazuje ewentualne nieprawidłowości. Dzięki wyświetlanym komunikatom 
usprawniony został proces przepływu informacji do pracowników. Procesowi optymalizacji 
poddane zostały także dodatkowe zastosowania czytników i kart RCP  związane z obsługą 
posiłków profilaktycznych oraz wydawania odzieży i środków ochrony osobistej.

Specyfikacja techniczna czytnika
• Elektronika wykonana na 32 bitowym procesorze ARM
• Wyświetlacz LCD punktowy 128 x 64 pixeli (możliwość wyprowadzenia na zewnątrz czytnika 
za pomocą RS-232 lub 485 - gdy potrzebne będą duże odległości).
• Możliwość pracy z dwoma lub więcej wyświetlaczami jednocześnie
• Klawiatura metalowa (możliwość wyprowadzenia na zewnątrz czytnika za pomocą RS-232 lub 
485 - gdy potrzebne będą duże odległości).
• Możliwość pracy z 2 lub więcej klawiaturami jednocześnie
• Obudowa metalowa 
• Odczyt kart zbliżeniowych posiadających odpowiednie atesty zezwalające na eksploatację 
podziemną (np. miejsca zagrożenia wybuchem).
• Opcjonalnie możliwość dołączenia drugiego modułu czytającego (pracującego równolegle) w 
odmiennym standardzie (np. Moduł indukcyjny) w dedykowanej obudowie.
• Zasilanie sieciowe 230 V AC (17V wtórne). Możliwość podania bezpośrednio niskiego na-
pięcia ze wspólnego zasilacza zew. Czytnik posiada wew. stabilizator napięcia i przyjmuje 
zewnętrzne napięcie wejściowe od 12 do 48 V. 
• Temperatura pracy od -15 do +40 st. C. 
• Podtrzymanie awaryjne pracy – akumulator 12 V, czas podtrzymania min 4, 5 h w zależności 
od wybranego akumulatora – istnieje również możliwość pracy bez akumulatora
• Zdalne testowanie stanu akumulatora (pod dodatkowym obciążeniem).
• Domyślna praca czytnika w tzw. „Trybie Dynamicznym”. Czytnik przechodzi do trybu offline 
w przypadku braku komunikacji przez interfejs komunikacyjny. Rejestracje są wówczas 
zapamiętywane w czytniku. Po przywróceniu transmisji czytnik wraca do trybu dynamicznego 
(oczekuje na potwierdzenie odczytu) oraz oczekuje na przeczytanie rejestracji zapamiętanych w 
chwilach pracy offline
• W „Trybie Dynamicznym” rejestracje (mimo ze są odczytywane przez komputer) są także 
zapamiętywane w czytniku (zaznaczone, jako odczytane) za pomocą kolejki FIFO. Zwiększa to 
bezpieczeństwo rejestracji gdyż istnieje możliwość ich ponownego odczytania
• Podtrzymanie czasu zegara
• Możliwość pracy z transmisją:

o Prądowa RS232
o Napięciowa RS232
o Różnicowa 485
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• Współpraca z urządzeniami typu rygle, bramki, kołowroty itp. za pomocą:
o Cztery wejścia do pomiaru napięcia.
o 2 lub 4 wejścia /wyjścia RS232 lub 485
o 3 wyjścia przekaźnikowe (obciążenie 5A przy 220V)

• Możliwość dołączenia dodatkowej sygnalizacji wejścia i wyjścia (syrena lub żarówka) za 
pomocą zintegrowanych przekaźników.
• Ilość kart uprawnionych do rejestrowania 10 000 (uprawnienia nie muszą być posortowane)
• Ilość rejestracji pamiętanych od 65 000 do 200 000.
• Dostępna szczegółowa dokumentacja protokołu transmisyjnego.
• Możliwość translacji numeru karty pracownika na inny numer tak, aby zachować zgodność ze 
starymi kartami. Umożliwia ona zadanie czytnikowi tablicy translacji kart zbliżeniowych na inny 
dowolny numer. Czytnik będzie wówczas zwracał wirtualny numer karty. Opcja przydatna w 
przypadku migracji systemów RCP jak również podczas normalnej eksploatacji. Umożliwia ona 
zachowanie stałych numerów kart dla pracowników nawet w przypadku utraty bądź wymiany 
karty identyfikacyjnej. Programowanie tablicy translacji (do 10000 pozycji) odbywa się w całości 
bądź też za pomocą komend edytujących jej pojedyncze wpisy.
• Hasło klawiatury - funkcja, która umożliwia dodatkową weryfikację osoby posługującej się 
kartą poprzez wymuszenie wprowadzenia z klawiatury indywidualnego kodu zawierającego do 8 
znaków.
• Możliwość wypisania dowolnego tekstu / grafiki na wyświetlaczu dla pracownika np.:

o Bilans godzin
o Ważność badań okresowych
o Ilość dni urlopu do wykorzystania

• Wyświetlany tekst może pochodzić z dowolnego innego systemu komputerowego np. kad-
rowego, RCP, płac itp.

Rejestrator w wersji stojącej
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Modernizacja systemu 
RCP w JSW S.A 
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Modernizacja systemu RCP w JSW S.A 
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Zam A.70 
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Zam A.70 
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Pytania 
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Wizualizacja i sterowanie pracą kombajnu 
chodnikowego – propozycja rozwiązania

dr inż. Dariusz Jasiulek
dr inż. Krzysztof Stankiewicz
dr inż. Joanna Rogala-Rojek

Kraków, 22 lutego 2012

INSTYTUT  TECHNIKI  GÓRNICZEJ
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Kraków, 22 lutego 2012

Wizualizacja i sterowanie pracą kombajnu chodnikowego – propozycja 
rozwiązania

W polskim górnictwie ponad 92% wyrobisk korytarzowych wykonywanych 
jest obecnie metodą urabiania mechanicznego z zastosowaniem 

wysięgnikowych kombajnów chodnikowych.

Prognozy na najbliższe lata zakładają konieczność drążenia 
od 500 do 700 km wyrobisk korytarzowych rocznie.

GENEZA  PROBLEMU

2 / 30

Rok 1970 Rok 2011
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Kraków, 22 lutego 2012

Wizualizacja i sterowanie pracą kombajnu chodnikowego – propozycja 
rozwiązania

GENEZA  PROBLEMU

3 / 30

Konieczność udostępniania pokładów węgla na
coraz większych głębokościach powoduje wzrost
trudności drążenia, wobec:

 wymogu drążenia wyrobisk o większych
przekrojach, niezbędnych w celu
zapewnienia odpowiedniej wentylacji, przy
rosnącej z głębokością temperaturze skał
i zwiększonej koncentracji wydobycia,

 zwiększenia udziału wyrobisk
o podwyższonej zwięzłości i wytrzymałości
skał na jednoosiowe ściskanie.
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Kraków, 22 lutego 2012

Wizualizacja i sterowanie pracą kombajnu chodnikowego – propozycja 
rozwiązania

GENEZA  PROBLEMU

4 / 30

Zjazd załogi, dojazd do wyrobiska

Urabianie 1 m. wyrobiska

Dostarczanie łuków ŁP oraz materiałów do 
wykładki wyrobiska

Wykonanie 1 m. obudowy chodnika

Wydłużanie rurociągów

Zabudowa toru kolejki podwieszanej oraz toru 
aparaturowego

Dokładanie kolejnego odcinka lutni

Roboty wykończeniowe (czyszczenie spągu, 
poprawianie wykładki, sprawdzenie stanu ob.)

Odjazd z wyrobiska, wyjazd załogi

Przykładowa technologia drążenia wyrobisk korytarzowych kombajnami
chodnikowymi:

Główne procesy: urabianie i zabudowa obudowy
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Kraków, 22 lutego 2012

Wizualizacja i sterowanie pracą kombajnu chodnikowego – propozycja 
rozwiązania

GENEZA  PROBLEMU

5 / 30

 Przebieg i opór urabiania skały głowicą uzbrojoną w stożkowe noże
obrotowe zależy od parametrów charakteryzujących:

 W zależności od warunków górniczo geologicznych panujących
w przodku chodnikowym, kombajny mogą być eksploatowane
nieprawidłowo

 rodzaj i właściwości urabianej skały

 cechy konstrukcyjne narzędzia

 głowicę urabiającą

 technologię urabiania (wraz z parametrami 
urabiania)

– 620 –

Monitoring i systemy telekomunikacyjne oraz wizualizacja procesów podziemnej eksploatacji złóż



Kraków, 22 lutego 2012

Wizualizacja i sterowanie pracą kombajnu chodnikowego – propozycja 
rozwiązania

CEL  PRAC

6 / 30

 Opracowanie metody automatycznego doboru prędkości obwodowej
charakterystycznego punktu wysięgnika kombajnu chodnikowego
w płaszczyźnie równoległej do spągu wyrobiska, w zależności od
oporów skrawania (wytrzymałości urabianej skały na jednoosiowe
ściskanie Rc).

 Opracowanie oprogramowania obliczeniowego oraz wizualizacji
wyników (system doradczy), celem umożliwienia wyboru wariantu
parametrów najbardziej korzystnych z uwagi na efekty urabiania
(wydajność urabiania), w dotychczasowym, ręcznym wariancie
sterowania.

 Synteza systemu opartego o logikę rozmytą do szacowania
najkorzystniejszej prędkości wychylania wysięgnika, zależnie od
najistotniejszych czynników wpływowych (dla perspektywicznego
wariantu sterowania automatycznego).
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 analiza procesu technologicznego drążenia wyrobisk korytarzowych z użyciem
kombajnów chodnikowych, przeprowadzenie wstępnych analiz numerycznych,

 analiza procesu urabiania kombajnem chodnikowym pod kątem automatyzacji,

 określenie podstawowych cech i funkcji układu sterowania,

 przeprowadzenie badań modelowych wybranych typów sieci neuronowych,

 opracowanie algorytmu

 symulacja działania algorytmu z wykorzystaniem danych testujących,

 opracowanie aplikacji symulacyjnej, wizualizacyjnej oraz metody komunikacji
ze sterownikiem PLC,

 implementacja opracowanych algorytmów w sterowniku PLC.

Harmonogram prac:
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SCHEMAT  SYSTEMU  STEROWANIA
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Proponowana struktura 
adaptacyjnego, automatycznego 
układu sterowania kombajnu 

chodnikowego

Realizowane w ITG KOMAG prace
dotyczą dwóch obszarów,
zaznaczonych na rysunku:
•   obszar a) dotyczy doboru
    parametrów skrawania,
•   obszar b) dotyczy
    szacowania oporów
    skrawania.
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SCHEMAT  SYSTEMU  STEROWANIA
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vow = max

Wyznaczenie 
prędkości zadanej

Szacowanie 
oporów skrawania

Drążenie 
wyrobiska

Urządzenie 
wykonawcze

Regulator 
prędkości

Pomiar rzeczywistej 
prędkości

e(t)
+

-

vow2

vow1

Schemat systemu sterowania prędkością ruchu wysięgnika 
z zastosowaniem Sztucznej Sieci Neuronowej 
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SYSTEM ROZMYTY
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Propozycja struktury systemu rozmytego, dla określania wartości zmiennej 
wejściowej, istotnej w automatycznym systemie sterowania procesem 

urabiania głowicą kombajnu chodnikowego.

SUGENO
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 Prace były prowadzone z wykorzystaniem kombajnu chodnikowego typu 
R-130 produkcji REMAG S.A.

 Zapewniono możliwość dalszej rozbudowy systemu sterowania, dzięki 
zastosowaniu standardowego sterownika PLC.

 Implementacja systemu sterowania w rzeczywistym kombajnie będzie 
wiązała się z koniecznością przebudowy układu hydraulicznego.
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BADANIA  EKSPLOATACYJNE  W  KWK  MARCEL
3,

5 
m

Łupek piaszczysty
Rc = 37,5 MPa

1,6 ÷ 1,8 m

Łupek ilasty Rc=30,9 MPa 0,3 m

Węgiel
Rc = 18,6 MPa

1,4 ÷ 1,6 m
Linia 
spąguŁupek piaszczysty Rc = 37,5 MPa 1,6 ÷ 1,8 m

5 m
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 Pochylnia badawcza M-6
w pokładzie 707/2,

 Pochylnię drążono 
w obudowie ŁP9/V29/A 
z rozstawem odrzwi co 0,75m

 Szerokość wyrobiska - 5,0 m

 Wysokość wyrobiska  - 3,5 m
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Skrzynia aparatury elektrycznej
I1 – Natężenie prądu silnika organu urabiającego
I2, I3 – Natężenie prądu silników jazdy
I4 – Natężenie prądu silnika pompy hydraulicznej
In – Inklinometr dwuosiowy

Mechanizm podnoszenia 
wysięgnika

Mechanizm obrotu 
wysięgnika

CZUJNIK DRGAŃ

SCHEMAT  UKŁADU  POMIAROWEGO

ENKODERCZUJNIK CIŚNIENIA ENKODER
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Przykładowe przebiegi trajektorii urabiania
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RcSSN

Io
A
POn

Pop

ωow

(opory skrawania)

WIELKOŚCI  WEJŚCIOWE  I  WYJŚCIOWE  SSN

?
• natężenie prądu silnika organu urabiającego IO,
• wartość skuteczna przyspieszeń drgań mechanicznych A,
• wartość ciśnienia w komorze podtłokowej siłownika obrotnicy POn,
• wartość ciśnienia w komorze nadtłokowej siłownika obrotnicy POp,
• prędkość kątowa wysięgnika ωow.

• wytrzymałość 
skały na 
jednoosiowe 
ściskanie RcSSN.

Warstwa wejściowa: Warstwa wyjściowa:
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ODPOWIEDŹ  SZTUCZNEJ  SIECI  NEURONOWEJ
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ODPOWIEDŹ  SZTUCZNEJ  SIECI  NEURONOWEJ
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RcSSN w zakresie od 
35 do 41 [MPa]
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SYSTEM ROZMYTY
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UKŁAD  STEROWANIA

Funkcje podstawowe:
 kontrola podstawowych, dwustanowych urządzeń kombajnu,
 obliczanie wartości współrzędnych środka głowicy urabiającej 
względem przyjętego układu odniesienia,

 obsługa komunikacji MODBUS
 wybór typu wyrobiska

21 / 30

Funkcje zaawansowane:
 ograniczanie ruchu głowicy poza zaprogramowany obrys wyrobiska,
 przetwarzanie danych wejściowych,
 szacowanie wartości wytrzymałości skały na jednoosiowe ściskanie 
poprzez sztuczną sieć neuronową,

 obliczanie wartości zadanej prędkości obwodowej charakterystycznego 
punktu wysięgnika (prędkości siłownika obrotnicy).
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APLIKACJA  SYMULACYJNA I SYSTEM DORADCZY

22 / 30

Parametry określające 
typ obudowy

Parametry opisujące 
geometrię

organu urabiającego

Widok w płaszczyźnie
XY

Aktualne położenie
wysięgnika

Widok w płaszczyźnie
XZ

Widok w płaszczyźnie
YZ

Przekrój urabianej
warstwy
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Parametry określające 
typ obudowy

Parametry określające
geometrię

organu urabiającego

Prędkość obwodowa
Wizualizacja pracy
głowicy kombajnu

Aktualne położenie
wysięgnika

APLIKACJA  SYMULACYJNA I SYSTEM DORADCZY
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APLIKACJA  SYMULACYJNA I SYSTEM DORADCZY
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APLIKACJA  SYMULACYJNA I SYSTEM DORADCZY
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APLIKACJA  SYMULACYJNA I SYSTEM DORADCZY
y

y
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x
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WNIOSKI
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W ramach podjętych prac w ITG Komag zostały opracowane metody
wyznaczania prędkości obwodowej vow charakterystycznego punktu
wysięgnika w płaszczyźnie równoległej do spągu, w zależności od
oporów skrawania.

 Prace zostały ukierunkowane na możliwość wdrożenia proponowanego
algorytmu w rzeczywistym sterowniku PLC.

Wyniki uzyskane z wykorzystaniem sztucznej sieci neuronowej
pozwalają na stwierdzenie, że algorytm jest w stanie prawidłowo
rozpoznać opory skrawania (wytrzymałość urabianej skały na
jednoosiowe ściskanie Rc).
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 Badania eksploatacyjne pozwoliły na stwierdzenie, iż istnieje możliwość
implementacji algorytmu na sterowniku kombajnu chodnikowego w celu
ograniczenia przeciążeń i zużycia maszyny oraz poprawy efektywność
urabiania.

 Pozytywnie zweryfikowany system jest wskazaniem do przemysłowego
wdrożenia, pod warunkiem:

o zmiany układu hydraulicznego sterowania ruchami roboczymi
kombajnu (niezbędne elektrohydrauliczne zawory proporcjonalne)

o instalacji niezbędnego oczujnikowania.
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KIERUNKI  DALSZYCH  PRAC
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 Przeprowadzenie szczegółowych badań procesu urabiania kombajnem
wyrobiska chodnikowego, z pomiarem wartości parametru Rc urabianej
skały.

 Powtórzenie procesu uczenia sieci neuronowej w odniesieniu do nowej
bazy danych pomiarowych oraz zaktualizowanie wartości wag w
algorytmie sterownika PLC

 Doświadczalne wyznaczenie współczynników wzoru łączącego
wydajność urabiania i wytrzymałość na jednoosiowe ściskanie.
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Dziękuję za uwagę

Instytut Techniki Górniczej KOMAG
Zakład Systemów Mechatronicznych

tel. (0 32) 23 74 712, (0 32) 23 74 443
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Zdalne sterowanie urządzeniami w KGHM Polska Miedź S.A.
O/ZG „Polkowice-Sieroszowice”

Marek Andrzejewski
O/ZG „Polkowice-Sieroszowice” KGHM Polska Miedź S.A.

Leszek Borkowski
O/ZG „Polkowice-Sieroszowice” KGHM Polska Miedź S.A.

STRESZCZENIE: W referacie przedstawiono wykorzystanie systemów zdalnego sterowania w ope-
racjach odstawy i transportu urobku w KGHM Polska Miedź S.A. O/ZG „Polkowice-Sieroszo-
wice”. Opis systemu zdalnego sterowania młotami hydraulicznymi i obsługi krat wysypowych sta-
nowią pierwszą cześć pracy. Przedstawiono również architekturę oraz plansze wizualizacyjne sys-
temu zdalnego sterowania przenośnikami taśmowymi.

SŁOWA KLUCZOWE: Górnictwo rud miedzi, stanowisko przesypowe z kratą, zdalne sterowanie

1. WSTĘP

Rozwój systemów zdalnego sterowania oraz dążenie do pełnej automatyzacji urządzeń i maszyn to 
podstawowe wymogi do poprawy bezpieczeństwa pracowników oraz zwiększenia efektywności 
produkcji w podziemnych zakładach górniczych. Zasada ta, w perspektywie wyzwań związanych 
z eksploatacją coraz głębszych pokładów, dotyczy także KGHM Polska Miedź S.A. Zagrożenia 
geofizyczne związane z wydobyciem rudy miedzi z tak głębokich pokładów (poniżej 1200 m) oraz 
ekstremalne warunki środowiskowe są głównymi katalizatorami rozwoju powyższych systemów.

Jednym z bardzo ważnych elementów ciągu technologicznego w kopalniach KGHM Polska 
Miedź S.A. jest system odstawy i transportu urobku. Jego znaczna rozległość oraz trudne warunki 
środowiskowe przy wymaganym wysokim poziomie sprawności, wymusiły wprowadzenie funk-
cjonalności zintegrowanego monitoringu parametrów pracy i zdalnego sterowania poszczególnymi 
przenośnikami. Wdrożono jednocześnie elementy automatyzacji całego procesu poprzez imple-
mentację odpowiednich scenariuszy zdarzeń, co w znakomity sposób upraszcza i przyspiesza pro-
ces zdalnego zarządzania siecią taśmociągów. Kolejnym etapem na drodze unowocześnienia i po-
prawy bezpieczeństwa jest wprowadzenie w 2011 roku zdalnie sterowanych punktów przesypo-
wych, co eliminuje konieczność przebywania operatora punktu załadowczego w niebezpiecznym 
rejonie kopalni i przenosi go do bezpiecznych komór wyposażonych w pulpity zdalnego sterowa-
nia.

Szk Eksploatacji Podziemnej 2012
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2. SYSTEM ZDALNEGO STEROWANIA MŁOTAMI HYDRAULICZNYMI
I OBSŁUGI KRAT WYSYPOWYCH

2.1. Wprowadzenie

System odstawy urobku w O/ZG „Polkowice-Sieroszowice” składa się z sieci przenośników ta-
śmowych, zbiorników retencyjnych oraz krat wysypowych, wyposażonych w hydrauliczne młoty, 
służące do rozdrabniania urobku w celu dalszego transportu. Kraty (punkty wysypowe rudy), roz-
mieszczone na przenośnikach taśmowych, pośredniczą w przeładunku urobku z wozów odstaw-
czych i ładowarek na system odstawy poziomej. Obsługę krat wysypowych stanowi z reguły jeden 
pracownik, odpowiedzialny za nadzór nad całym zespołem urządzeń kraty oraz lokalne sterowanie 
młotem hydraulicznym do rozbijania brył. Trudne warunki środowiskowe takie, jak podwyższona 
temperatura powietrza, zapylenie czy hałas czynią powyższe stanowisko pracy bardzo uciążliwym. 
Dodatkowo, zjawiska tąpań oraz zagrożenia gazowe, zwłaszcza dla krat zlokalizowanych blisko 
frontów wydobywczych, obniżają poziom bezpieczeństwa pracownika. Reasumując, dbałość o bez-
pieczeństwo i poprawa warunków pracy były głównymi przyczynami rozpoczęcia prac związanych 
z opracowaniem koncepcji, a następnie wdrożeniem systemu zdalnie sterowanej kraty wysypowej 
w kopalni ZG „Polkowice-Sieroszowice”.

2.2. Architektura systemu

Zdalnie sterowana krata wyposażona jest w urządzenie do rozbijania brył typu URB/ZS-1 prod. 
ZANAM-LEGMET Sp. z o.o. w Polkowicach. Wdrożone rozwiązanie umożliwia zdalne sterowa-
nie punktem wysypowym z bezpiecznego rejonu kopalni. System zdalnego sterowania punktami 
wysypowymi, oprócz względów bezpieczeństwa, ma na celu zwiększenie efektywności pracy na 
stanowisku operatora. W związku z powyższym system przewiduje możliwość sterowania trzema 
punktami wysypowymi z jednego zdalnego stanowiska operatorskiego. Rozwiązanie takie podnosi 
efektywność pracy operatora oraz umożliwia elastyczne reagowanie na zmiany natężenia pracy na 
froncie wydobywczym oddziału górniczego.

Podstawowe cechy układu zdalnego sterowania punktami wysypowymi [1]:
— sterowanie maksymalnie trzema punktami wysypowymi,
— system sterowania lokalnego i zdalnego urządzeniami w punkcie wysypowym,
— system wizyjny zapewniający monitoring punktu wysypowego oraz pełny podgląd pracy wy-

sięgnika i kontrolę biegu taśmy pod dozownikiem, a także umożliwiający przekazywanie dźwię-
ku z kraty do stanowiska operatora,

— system komunikacji operatora zdalnego sterowania i operatora maszyny odstawczej zrealizo-
wany jest dwutorowo: poprzez bezpośrednią łączność telefoniczną lub wykorzystanie radiotele-
fonów systemu łączności bezprzewodowej DOTRA,

— system kontroli wejścia osób i wjazdu maszyn oparty jest o bariery optyczne oraz zestawy lamp 
najazdowych, ograniczające dostęp osób postronnych do obszaru przesypu,

— układ zraszania urobku,
— system kontroli i zabezpieczenia układu roboczego urządzenia do rozbijania brył,
— system archiwizacji zdarzeń w pracy układu,
— układ awaryjnego wyłączenia urządzenia oraz przenośnika taśmowego odbierającego urobek 

spod kraty.
Na rysunku 1 przedstawiono koncepcję systemu zdalnego sterowania [1].
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Rys. 1. Struktura systemu zdalnego sterowania punktami wysypowymi
Figure 1. Structure system of remote controlled dump stations

2.3. Lokalizacja stanowisk przeładowczych i stanowiska obsługowego

Zagrożenia związane ze zjawiskiem tąpań były głównym powodem wyboru lokalizacji pierwszych 
zdalnie sterowanych stanowisk załadowczych urobku w O/ZG „Polkowice-Sieroszowice”. W sys-
tem zdalnego sterowania wyposażone zostały dwa stanowiska do rozbijania brył, zlokalizowane w 
rejonie Polkowice Wschodnie (PW), w obszarze filara zlikwidowanych szybów PIII i PIV. Stano-
wisko zdalnego operatora umieszczono w bezpiecznej strefie, w odległości około 2 km od miejsc 
załadunku. Lokalizację stanowisk załadowczych oraz stanowiska obsługowego przedstawiono na 
rysunku 2.
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Rys. 2. Lokalizacja elementów systemu zdalnego sterowania punktami załadowczymi
Figure 2. Localization elements of system remote control dump station

Taka topologia systemu zapewnia bezpieczeństwo pracy operatora zdalnego sterowania, nato-
miast w przypadku awarii i braku możliwości zdalnego sterowania daje szansę szybkiego dotarcia 
w rejon kraty celem przejęcia lokalnego sterowania punktem załadowczym.

2.4. Charakterystyka systemu

W związku z koniecznością zapewnienia ciągłości pracy punktu wysypowego, w sytuacji awarii 
stanowiska zdalnego, układ połączeń przewiduje możliwość lokalnego sterowania urządzeniem do 
rozdrabniania urobku. W stosunku do dotychczas stosowanego rozwiązania (tylko sterowanie lo-
kalne), w nowym systemie zawarto elementy zwiększające funkcjonalność punktu załadowczego, 
co zostało przedstawione na rysunku nr 3 zabudowy wyposażenia kraty wysypowej.
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Rys. 3. Schemat zabudowy urządzeń w obszarze zdalnie sterowanej kraty wysypowej
Figure 3. Scheme of installed devices on remote controlled dump station

Zdalnie sterowane stanowisko załadowcze zawiera następujące elementy [2]:
— krata wysypowa,
— lokalne stanowisko operatorskie (kabina z urządzeniem sterowniczym),
— urządzenie do rozbijania brył z młotem hydraulicznym na wysięgniku,
— układ zasilania elektrycznego,
— układ hydrauliczny,
— układ sygnalizacji pracy stanowiska,
— kamery do monitoringu stanowiska przeładowczego,
— telefon do bezpośredniej komunikacji ze zdalnym operatorem,
— bariery optyczne wejścia w strefę pracy urządzenia do rozbijania brył,
— - lampy sygnalizacyjne zezwolenia (lub zakazu) wjazdu wozu z urobkiem,
— - przesyp na przenośnik taśmowy.
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Sterowanie zdalne urządzeniem do rozbijania brył jest realizowane przy pomocy pulpitu typu 
PS-7, wyposażonego w manipulatory (joysticki) oraz monitory umożliwiające dokładną obserwa-
cję stanowiska załadowczego [2]. Na zdjęciu (rys. 4) przedstawiono widok zdalnego pulpitu ste-
rowniczego.

Rys. 4. Zdalne stanowisko operatora – pulpit PS-7
Figure 4. Remote operator station – console PS-7

Manipulator lewy (joystick) steruje ruchami wysięgnika, natomiast prawy ruchami ramienia i 
młota do rozbijania brył.

Operator systemu ma do dyspozycji widok z pięciu kamer zainstalowanych w rejonie kraty wy-
sypowej:
— kamera 1 – kamera obrotowa z zoomem, zabudowana ponad kabiną operatora służy do obser-

wacji procesu kruszenia urobku oraz kontroli stanu poszczególnych urządzeń,
— kamera 2 i 5 – obraz z wjazdu oraz droga do kraty wysypowej,
— kamera 3 – zabudowana nad przenośnikiem pokazuje ruch przenośnika taśmowego oraz poda-

wacza urobku,
— kamera 4 – obraz agregatu hydraulicznego.

Pulpit zdalnego sterowania typu PS-7 zawiera trzy monitory, klawiaturę oraz mysz optyczną.  
Za pomocą myszy operator dostosowuje rozmieszczenie poszczególnych widoków z kamer na 

monitorach oraz ma możliwość sterowania kamerą obrotową i zoomem tejże kamery. Środkowy 
monitor domyślnie wyświetla obraz z kamery obrotowej, który jest podstawowym widokiem 
umożliwiającym zdalną pracę.
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Pod środkowym monitorem znajduje się wyświetlacz ciekłokrystaliczny, który pokazuje stan 
pracy wszystkich urządzeń, wchodzących w skład instalacji punktu załadowczego, a także umoż-
liwia monitorowanie podstawowych parametrów roboczych takich, jak:
— czas pracy agregatu hydraulicznego,
— temperaturę i ciśnienie oleju w układzie roboczym,
— ciśnienie oleju w obwodzie młota.

Wyświetlacz ten wyposażony jest w ekran dotykowy, służący do załączania silnika pompy 
agregatu hydraulicznego oraz sterowania barierami optycznymi (aktywacja/dezaktywacja) i najaz-
dowymi lampami sygnalizacyjnymi.

Lokalny tryb sterowania przeznaczony jest do prac remontowo-przeglądowych oraz używany 
jest w przypadku jakichkolwiek problemów z pracą stanowiska zdalnego. 

Komunikacja pomiędzy stanowiskiem sterowniczym, a punktem wysypowym w całości oparta 
jest o transmisję światłowodową, zarówno obraz z kamer, łączność głosowa jak i dane sterownicze 
przesyłane są drogą optyczną. Na rysunku nr 5 przedstawiono konfigurację połączeń systemu zdal-
nie sterowanego punktu załadowczego w rejonie PW [1].

Rys. 5. Konfiguracja połączeń zdalnie sterowanego punktu przesypowego
Figure 5. Connections in the system remotely controlled dump station
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System sterowania wykonano w oparciu o sterowniki SAIA klasy PCD 3 [1]. Sterowanie lokal-
ne odbywa się za pomocą przycisków i manipulatorów podłączonych do sterownika, umieszczo-
nych na pulpicie typu AS-27 w kabinie operatora. Sterownik poprzez sieć światłowodową połą-
czony jest ze sterownikiem w pulpicie zdalnego sterowania typu PS-7. Do wyboru sterowania jed-
nego z trzech punktów wysypowych służy przełącznik 3-pozycyjny.

System monitoringu wykonano w oparciu o cyfrowe, megapikselowe kamery IP. W punkcie 
wysypowym zamontowano 4 kompaktowe kamery zabudowane w obudowach wandaloodpornych 
o klasie ochronności IP67. Kamery wyposażono w obiektyw o ogniskowej 2,8-8,0 mm. Dodatko-
wo zamontowano jedną kolorową kamerę obrotową, wyposażoną w zoom oraz mikrofon. Do zasi-
lania kamer wykorzystano technologię Power over Ethernet (PoE). Obrazy ze wszystkich kamer 
przesyłane są światłowodem i zapisywane na dysku twardym rejestratora zabudowanego w pulpi-
cie zdalnym.

Łączność głosową zapewniono poprzez zastosowanie bramek VoIP oraz centralki telefonicznej 
Dodatkowy kanał komunikacji zapewnia radiotelefon systemu łączności bezprzewodowej DO-
TRA, zabudowany przy pulpicie zdalnym PS-7, umożliwiający komunikację z operatorami znajdu-
jącymi się wewnątrz maszyn odstawczych.

2.5. Efekty pracy systemu zdalnego sterowania punktami wysypowymi

Wdrożenie systemu zdalnego sterowania w operacjach rozdrabniania urobku na punktach wysy-
powych to przełom w dziedzinie poprawy bezpieczeństwa. Wycofanie pracowników do bezpiecz-
nych komór i umożliwienie pracy zdalnej jest milowym krokiem w kierunku automatyzacji proce-
su wydobycia. Dodatkowo, dzięki zastosowaniu połączenia światłowodowego pomiędzy zdalnym 
pulpitem i stanowiskiem wysypowym, istnieje możliwość praktycznie dowolnego usytuowania 
pulpitu do pracy zdalnej W przypadku kopalni ZG „Polkowice-Sieroszowice” otwiera to drogę do 
tworzenia rejonowych punktów sterowania. Po okresie testów i wdrażania się pracowników do ob-
sługi nowego systemu czasy wykonywania identycznych operacji w trybie lokalnym i zdalnym są 
bardzo podobne. Stąd, biorąc pod uwagę chronometraż czynności rozbijania urobku na jednej kra-
cie, należy wnioskować, że możliwość sterowania z jednego miejsca kilkoma punktami wysypo-
wymi znacząco zwiększy efektywność pracy oraz umożliwi elastyczne reagowanie na zmiany ilo-
ści urobku dostarczanego na punkty wysypowe. Zastosowane rozwiązanie otwiera również drogę 
do zmian organizacyjnych dotyczących obsługi i sterowania systemu przenośników taśmowych.

3. ZDALNE STEROWANIE PRZENOŚNIKAMI TAŚMOWYMI

3.1. Opis systemu przenośników taśmowych

Zapewnienie efektywnego systemu odstawy urobku w O/ZG „Polkowice-Sieroszowice” to duże 
wyzwanie ze względu na wielkość obszaru górniczego. System odstawy stanowi 78 przenośników 
taśmowych o sumarycznej długości 66,2 km, 25 zbiorników retencyjnych oraz trzy szyby wyposa-
żone w naczynia skipowe. Zarządzanie tak rozległym systemem przenośników wymaga pełnej ko-
ordynacji działań oraz sprawnego systemu sterowania i kontroli. Ponadto system ten poprzez cią-
gły monitoring parametrów pracy przenośników musi zapewniać szybką lokalizację awarii i uste-
rek. Zainstalowany w O/ZG „Polkowice-Sieroszowice” zintegrowany system sterowania i wizuali-
zacji z wykorzystaniem pakietu Control Maestro oferuje możliwość wizualizacji stanu pracy prze-
nośników oraz umożliwia ich zdalne sterowanie. W systemie dyspozytorskim opartym na tym pa-
kiecie, zbierane są, przetwarzane i archiwizowane informacje ze sterowników typu PROMOS, SA-
IA, INCOM oraz systemu wag przenośnikowych, obrazując tym samym nie tylko pracę przenośni-
ków taśmowych, ale i dokładną ilość odstawianej rudy miedzi.
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3.2. Architektura systemu sterowania i kontroli przenośników taśmowych

Sterowanie przenośnikami taśmowymi oparte jest w głównej mierze o systemy typu PROMOS, 
INCOM i SAIA, które przesyłają dane do serwerów SCADA. Następnie, przy zastosowaniu sys-
temu wizualizacji Control Maestro, dane są prezentowane na monitorach systemu dyspozytorskie-
go w czytelny i przejrzysty sposób. Na rysunku nr 6 w sposób uproszczony przedstawiono archi-
tekturę systemu dyspozytorskiego w tym systemu nadzoru i sterowania przenośnikami taśmowymi.

Rys. 6. Struktura systemu dyspozytorskiego w O/ZG „Polkowice-Sieroszowice”
Figure 6. Structure of control and monitoring system in the “Polkowice-Sieroszowice” mine.

Komputery nadrzędne SCADA, oprócz funkcji podstawowej tj. komunikowania się z siecią ste-
rowników i generacją alarmów, umożliwiają również ekspozycję sygnałów w postaci plansz gra-
ficznych. Gdy wystąpi zdarzenie generujące alarm, Control Maestro wysyła zarejestrowany alarm 
do archiwizowanego pliku, do okienka wyświetlania alarmów lub wyświetla go natychmiast w po-
staci okienka pop-up na monitorze dyspozytorskim. Opracowane dla poszczególnych obiektów 
plansze wizualizacyjne dają możliwość monitorowania stanu pracy obiektu (np. kontrolę prędkości 
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taśmy i obciążenie silników napędowych), a co ważniejsze umożliwiają również zdalne sterowanie 
przenośnikami taśmowymi – załączanie i wyłączanie. Przy tak rozległej strukturze przenośników 
taśmowych, funkcjonalność zdalnego sterowania jest niezbędna do efektywnego zarządzania trans-
portem urobku. Na rysunku 7 przedstawiono przykład planszy wizualizacyjnej służącej do stero-
wania przenośnikiem taśmowym o oznaczeniu zakładowym L-210.

Rys. 7. Plansza wizualizacyjna systemu sterowania przenośnikiem taśmowym
Figure 7. Visualization board of conveyor control system

Plansza wizualizacyjna pokazana na rysunku nr 8 przedstawia system odstawy rudy w jednym 
z rejonów kopalni (GG-5). Taka zbiorcza prezentacja danych znakomicie ułatwia koordynację pra-
cy poszczególnych przenośników.

Rys. 8. Plansza wizualizacyjna systemu transportu urobku w O/ZG Polkowice-Sieroszowice
Figure 8. Visualization board of ore transport system in Polkowice-Sieroszowice mine
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Zwiększenie poziomu wydobycia kopalni wymusza m.in. konieczność wydłużenia efektywne-
go czasu pracy urządzeń odstawy urobku do zbiorników przyszybowych. W tym celu w O/ZG „Po-
lkowice-Sieroszowice” rozpoczęto prace związane z budową zaawansowanego systemu cyfrowego 
monitoringu wizyjnego, opartego o megapikselowe kamery IP. Obejmie on nadzorem wszystkie 
newralgiczne elementy sieci przenośników taśmowych takich, jak punkty przesypowe, napędy 
przenośników czy punkty załadowcze. Wprowadzenie systemu wymusi zmianę organizacji pracy 
służb odpowiedzialnych za utrzymanie urządzeń odstawy poprzez ograniczenie ilości osób bezpo-
średniej obsługi na rzecz grup interwencyjno-serwisowych, dokonujących doraźnych napraw i 
okresowych przeglądów.

PODSUMOWANIE

Dynamiczny rozwój nowoczesnych technik transmisji danych, systemów automatyki, cyfrowego 
monitoringu wizyjnego oraz technik analizy obrazu sprzyjają rozwojowi systemów zdalnego ste-
rowania urządzeniami. Z postępu w tych dziedzinach stara się korzystać również KGHM Polska 
Miedź S.A. wdrażając nowe zdalnie sterowane urządzenia i systemy. Poprawa bezpieczeństwa 
pracowników, zwiększenie efektywności poszczególnych operacji, elastyczność reagowania na 
zmieniające się wielkości produkcji to podstawowe powody wdrażania technologii zdalnego ste-
rowania oraz automatyzacji procesów. Omawiane rozwiązanie zdalnego sterowania punktu wysy-
powego zapewnia poprawę bezpieczeństwa, umożliwia elastyczne reagowanie na zmiany wydoby-
cia, a także wpływa na efektywność produkcji. Planowane zastosowanie rozwiązań z dziedziny 
rozszerzonej rzeczywistości oraz dążenie do zautomatyzowania procesu, powinno dodatkowo 
zwiększyć wydajność pracy operatora zdalnego. Wprowadzenie dodatkowego interaktywnego mo-
nitoringu wizyjnego (opisanego w drugiej części referatu) do zdalnie sterownego systemu przeno-
śników taśmowych zapewni możliwość dynamicznego reagowania i zarządzania w czasie rzeczy-
wistym procesem odstawy urobku, a konsekwnecji przyczyni się do podniesienia poziomu produk-
cji.

Plany rozwojowe KGHM Polska Miedź S.A. oparte są na sięganiu po złoża rudy miedzi zalega-
jące poniżej 1200 m. Panujące tam ciężkie warunki środowiskowe zmuszają do poszukiwania roz-
wiązań zapewniających zdalne sterowania maszynami i urządzeniami oraz kompletny monitoring 
procesu produkcji. Omawiane w niniejszej pracy rozwiązania są krokiem w kierunku realizacji 
przyszłych wymagań, stojących przed górnictwem rud miedzi w Polsce.
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Remote control of devices in KGHM Polska Miedź S.A.
O/ZG „Polkowice-Sieroszowice”

The paper presents the use of remote control systems for ore transport operations in KGHM Polska 
Miedź S.A. O/ZG “Polkowice-Sieroszowice” mine. Description of the remote control system hy-
draulic hammers and support of dump station contain the first part of the work. Also presents the 
architecture and visualization board of conveyor belts remote control system.
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Koncepcja monitoringu ładowarek kopalnianych
DFM ZANAM – LEGMET z automatycznym
wyliczaniem wskaźników wydajnościowych

Michał Skoczylas, Bogusław Tarnawczyk
Grupa Kapitałowa KGHM Polska Miedź S.A.
DFM ZANAM - LEGMET Sp. z o.o. w Polkowicach

STRESZCZENIE: Niniejszy artykuł prezentuje wybrane zagadnienia w zakresie możliwości 
rozwoju funkcjonalnego ładowarek kopalnianych DFM ZANAM - LEGMET pod kątem 
monitoringu. Obecny stan dojrzałości systemów elektronicznych pod względem odporności na 
warunki górnicze pozwala na rozszerzenie funkcjonalności ładowarek górniczych w celu 
zwiększenia wydajności maszyny i obniżenia kosztów eksploatacji i serwisowania.

SŁOWA KLUCZOWE: funkcjonalność maszyn, monitoring maszyn.

1. WSTĘP.

W obecnych czasach w związku z rosnącymi kosztami wydobycia rud miedzi spowodowanymi 
zaleganiem ich na coraz większych głębokościach, podstawowym warunkiem jest minimalizacja 
kosztów związanych z eksploatacją i serwisowaniem maszyn górniczych.

2. KONCEPCJA MONITORINGU MASZYN.

Dla spełnienia powyższych wymagań, w wyniku analiz, zdefiniowano następujące potrzeby 
funkcjonalne w odniesieniu do maszyn górniczych: 

1. Wymagana odpowiednia trwałość w warunkach eksploatacyjnych kopalni.
Zagadnienie to dotyczy doboru odpowiednich materiałów, optymalizacji konstrukcji pod 
względem wytrzymałościowym (MES) i środowiskowym (odpowiednie zabezpieczenie elementów 
przed agresywną atmosferą kopalni).
2. Pełna informacja o stanie maszyny: parametrach eksploatacyjnych poszczególnych zespołów 
(temperatury pracy, ciśnienia czynników roboczych, poziomy płynów eksploatacyjnych), stopniu 
zużycia.
3. Ograniczenie przestojów maszyny, związanych z awariami i przeglądami maszyny poprzez 
sygnalizację stanów zagrożenia (gwałtowne ubytki płynów eksploatacyjnych, przeciążenia 
układów roboczych, nadmierny wzrost temperatury lub ciśnienia poszczególnych podzespołów).
4. Odpowiednie warunki pracy dla operatora (bezpieczne, ergonomiczne i klimatyzowane kabiny 
operatora - zmniejszenie emisji ciepła emitowanego przez zespoły sterowania umieszczone 
w kabinie, komfort pracy operatora, czas pracy operatora).
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5. Zwiększona wydajność godzinowa ładowarki (zastosowanie np. rozwiązań typu „układy 
stabilizacji układów roboczych” pozwalające pokonywać większe odległości odstawy 
z minimalizacją negatywnego oddziaływania masy układu roboczego na pozostałą konstrukcją 
maszyny, a przede wszystkim na operatora (stan dróg odstawy).
6. Zmniejszenie emisji spalin i ciepła emitowane przez zespoły robocze maszyny 
(silniki spalinowe spełniające najnowsze normy emisji gazów spalinowych, „wysokoenergetyczne” 
układy hydrauliczne generujące minimalne ilości ciepła 
7. Wydłużenie żywotności ogumienia (monitoring w postaci pomiaru ciśnienia i temperatury 
w ogumieniu).
8. Informacja o ponadprzeciętnych zużyciach zespołów maszyny, wymagających skrócenia 
okresów przeglądu maszyny (informacja wyprzedzająca o możliwej awarii monitorowanych 
podzespołów maszyny).

Tak złożone różnorodne wymagania, mogą być spełnione przy pomocy systemów mechato-
nicznych projektowanych w oparciu o magistralę CAN-bus.

Oferowane i stosowane w maszynach produkcji DFM ZANAM - LEGMET systemy, oferują nie 
tylko transmisję, rejestrację i obróbkę danych przesyłanych magistralą CAN-Bus ale przede 
wszystkich oferują tworzenie programów do sterowania i komunikacji pomiędzy wszystkimi 
elementami składowymi systemu. 

System ten bazuje na elementach platformy PLUS+1 firmy Sauer-Danfoss z wykorzystaniem 
protokołu CAN J1939.

Poniżej standardowa konfiguracja układu sterującego podstawowych ładowarek produkcji DFM 
ZANAM - LEGMET:

EMR – komputer silnika, MS1, MS2, MS3 – kolejne moduły sterujące odpowiadające za posz-
czególne obszary sterowania. Po prawej stronie – wyświetlacz służący do komunikacji systemu 
z operatorem oraz sterownik i jeden z modułów elektronicznych.
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Otwarta architektura systemu pozwala w sposób praktycznie nieograniczony konfigurować funkcje 
maszyny oraz wizualizować bieżące parametry pracy maszyny, umożliwia ich rejestrację, 
bezprzewodową transmisję (np. poprzez Wi-Fi) lub zapis na wybranym nośniku (karty pamięci). 
Ważnym atutem rozwiązania jest możliwość zdalnej analizy danych przez użytkownika oraz 
serwis producenta maszyny.

Poniżej przedstawiono podstawowe parametry stanu maszyn, wchodzące w skład tzw. monitoringu 
podstawowego, które mogą być rejestrowane dzięki funkcjonalności systemu:

obroty silnika spalinowego, 
moment obrotowy,
liczba godzin pracy silnika,
błędy silnika,
obecność wody w filtrze paliwa,
ciśnienie oleju silnika i skrzyni biegów,
ciśnienie oleju w układzie roboczym,
niski poziom oleju w układzie hydraulicznym,
temperatura płynu chłodzącego oraz temperatura oleju zmiennika momentu,
temperatura oleju roboczego,
temperatura piast mostów napędowych.

System umożliwia również implementację dodatkowych funkcjonalności, związanych m.in. z pa-
rametrami eksploatacyjnymi maszyny oraz możliwością wykonywania analiz kosztów pracy:

mapa (fotografia) pracy maszyny (stan obciążenia silnika spalinowego w przedziale czaso-
wym),

ilość przewożonego ładunku,
odległości jazdy z ładunkiem
rejestracja ciśnienia i temperatury opon,
pomiar przebytej drogi,
pomiar zużycia paliwa, 
identyfikacja położenia maszyny w wyrobisku górniczym,
przesyłanie powyższych danych (np. poprzez Wi-Fi) do uprawnionych służb,
wizualizacja i raportowanie wyników. 

Z pozostałych funkcjonalności zastosowanych w maszynach układów mechatronicznych należy 
wymienić m.in. możliwość optymalizacji sterowania skrzynią biegów z doborem odpowiedniej 
wartości prądu na cewkach (obniżenia temperatury pracy – zwiększenie trwałości), pełna diag-
nostyka pracy układu klimatyzacji z możliwością pracy prostych elementów w układzie klima-
tyzacji automatycznej, diagnostyka mostów napędowych z pomiarem poziomu oleju i prędkości 
obrotowej poszczególnych kół (możliwość analizy poślizgów kół – zużycia opon) itp.

Wydaje się że powyższe rozwiązania, po pozytywnym programie pilotażowym na serii wyty-
powanych maszyn i spełnieniu oczekiwanych korzyści ekonomicznych znajdą bardzo szerokie 
zastosowanie w całym pozostałym parku maszynowym. 

Należy jeszcze raz podkreślić, że zrealizowane powyższych wymagań może być zrealizowane
jedynie przy pomocy systemów mechatronicznych z magistralą CAN-bus.
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The Conception of DFM ZANAM – LEGMET Mining Loaders Monitoring
with Automatic Enumeration of Performance Index

The following article presents selected problems concerning possibilities of functional develop-
ment of DFM ZANAM – LEGMET mining loaders regarding monitoring. Current state of elec-
tronic system maturity concerning resistance to mining conditions enables to expand mining loa-
ders functionality in order to increase machines efficiency and lower costs of operating and servi-
cing.
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Komputerowy system monitorowania pracy samojezdnych
maszyn górniczych w kopalniach KGHM Polska Miedź S.A.
– rejestracja parametrów pracy maszyn

Jurand Sobczyk, Tomasz Piętowski, Tomasz Grzyśka
SOMAR S.A., Katowice

STRESZCZENIE: Celem referatu jest prezentacja możliwości systemu monitorowania maszyn 
samojezdnych. Jako punkt odniesienia przyjęto, prowadzony przez Cuprum przy współpracy z fir-
mą SOMAR, projekt pod nazwą Pilotażowy System Monitorowania Parametrów Opon Samojezd-
nych Maszyn Górniczych w Kopalniach KGHM Polska Miedź S.A. Zadaniem systemu monitoro-
wania parametrów pracy opon było zbieranie informacji dotyczących warunków pracy ogumienia 
maszyn ciężkich eksploatowanych w podziemiach kopalń. Oprócz podstawowych parametrów pra-
cy opon, tj. temperatury i ciśnienia, w systemie rejestrowano również informacje dodatkowe, zwią-
zane ze sposobem eksploatacji pojazdu podczas załadunku i odstawy urobku, tj. prędkość pojazdu, 
masa przewożonego urobku, ciśnienie w układzie hydraulicznym wysięgnika, pochylenia wzdłuż-
ne i poprzeczne pojazdu wynikające z układu podłoża, stopień zużycia bieżnika opon itd. W zało-
żeniu informacje te miały umożliwić ocenę wpływu sposobu eksploatacji pojazdu na stan tech-
niczny ogumienia.

SŁOWA KLUCZOWE: KGHM, monitorowanie maszyn, monitoring maszyn samojezdnych, mo-
nitorowanie przesyłanie danych, rejestracja danych, wizualizacja parametrów maszyn, system 
transmisji i wizualizacji parametrów maszyn, monitorowanie ciśnienia i temperatury w oponach

1. WSTĘP

Pilotażowy system monitorowania parametrów maszyn samojezdnych powstał przy współpracy 
KGHM CUPRUM z firmą SOMAR z Katowic. KGHM Cuprum Centrum Badawczo-Rozwojowe 
jako jeden z zakładów Kombinatu Górniczo-Hutniczego Miedzi w Lubinie, zapewnia komplekso-
wą obsługę badawczą i projektową lubińsko-głogowskiego zagłębia miedziowego. Prace oferowa-
ne przez CUPRUM obejmują wszystkie fazy działalności badawczo-rozwojowej od badań nauko-
wych, poprzez projekt, ocenę jego oddziaływania na środowisk, analizę wykonalności, po nadzór 
nad jego realizacją. Firma SOMAR S.A. zajmuje się tworzeniem wysoko wyspecjalizowanej tech-
niki monitorowania procesów przemysłowych, głównie w kopalniach węgla kamiennego, co niesie 
za sobą konsekwencje opracowywania i wykorzystywania urządzeń przeznaczonych do pracy 
w przestrzeniach zagrożonych wybuchem. Wdrażane systemy rozwiązują potrzeby klientów i są 
każdorazowo indywidualnie dopasowywane. Współpraca obu firm zaawocowała powstaniem in-
nowacyjnego systemu monitorowania parametrów pracy maszyn samojezdnych, po raz pierwszy
zastosowanego w podziemnych zakładach górniczych KGHM Polska Miedź S.A.
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Praca polegała na zaprojektowaniu i wdrożeniu systemu komputerowego przeznaczonego do 
monitorowania pracy maszyn samojezdnych w kopalniach KGHM Polska Miedź S.A. z głównym 
naciskiem na rejestrację parametrów mających bezpośredni lub pośredni wpływ na zużycie opon.

Cechą charakterystyczną systemu była również możliwość automatycznej identyfikacji pojaz-
dów i opon, co pozwalało na rejestrację procesu wymiany ogumienia poprzez dokładne ewidencjo-
nowanie zużytych opon i rejestrację czasu ich pracy. Szczegółowe ewidencjonowanie ogumienia w 
połączeniu z rejestracją parametrów pracy stworzyło warunki pozwalające na dokonanie analiz pod 
kątem rozwiązań techniczno-organizacyjnych prowadzących do minimalizacji procesu ich zużycia.

2. WYMAGANIA

KGHM CUPRUM na podstawie wstępnych analiz i potrzeb wyspecyfikowało wymagania na kom-
pleksowy system diagnostyczno – monitorujący, który miał zapewniać:
— bezstykową jednoznaczną identyfikację poszczególnych opon, celem kontroli ich rzeczywiste-

go stanu i miejsca eksploatacji oraz powiązania z konkretna maszyną, operatorem, oddziałem,
— rejestrację rzeczywistej ilości przejechanych kilometrów na każdą oponę, rzeczywistego prze-

biegu pojazdu (licznik kilometrów), co zapewniło kontrolę nad rzeczywistymi przebiegami 
z podziałem na poszczególne zmiany, doby pracy,

— rejestrację zużycia bieżnika poszczególnych opon (dopuszczono wykonywanie okresowych po-
miarów ręcznych, zapamiętywanych w rejestratorze maszyny – funkcja sterownika maszyny),

— bezprzewodową transmisję i rejestrację w sterowniku, ciśnienia powietrza w poszczególnych 
oponach,

— bezprzewodową transmisję i rejestrację w sterowniku, temperatur w poszczególnych oponach,
— wykrywanie i rejestrację poślizgu kół jako zdarzenia – funkcja ta miała informować obsługę 

o nadmiernym być może zbędnym eksploatowaniu opon, co prowadzi do ich przedwczesnego 
zużycia,

— rejestrację obciążenia układu hydraulicznego wysięgnika, pośrednio pomiar ilości urobku, po-
miar liczby przewiezionych „łyżek”,

— rejestrację profilu trasy po której porusza się pojazd – wielkości pochyleń trasy w funkcji czasu,
— rejestrację zdarzeń, alarmów występujących podczas eksploatacji.

W ramach projektu należało opracować sposób zbierania i rejestracji poszczególnych danych 
oraz sposób informowania operatora (wyświetlacz oraz sygnał dźwiękowy) o przekroczeniu warto-
ści krytycznych wybranych parametrów, takich jak: ciśnienie w oponach, temperatura w oponach 
oraz zbyt długim czasie trwania poślizgu.

System miał zapewnić bezprzewodową transmisję zarejestrowanych danych z rejestratora za-
budowanego na maszynie do rejestratora danych w komorze maszyn ciężkich. Rejestrator na ma-
szynie miał umożliwić rejestrację danych ze 120 godzin ciągłej pracy. Odczyt danych z rejestratora
na maszynie miał następować podczas tankowania pojazdu bądź postoju w komorze maszyn cięż-
kich.

Wszystkie dane z czujników miały być rejestrowane przy jednej podstawie czasu – chyba, że 
specyfika danego sygnału lub wartości wymagała innej podstawy czasu.

W pilotażowy system monitorowania miały zostać wyposażone dwie ładowarki LKP-903 pro-
dukcji ZANAM-LEGMET.

Czas testu miał trwać 3 miesiące.

3. OPIS SYSTEMU

Wynikiem współpracy firmy CUPRUM przy współpracy z producentem maszyn firmą ZANAM-
LEGMET, Zakładem Górniczym Polkowice-Sieroszowice, gdzie wspomniany system miał być te-
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stowany oraz doświadczenia firmy SOMAR w zakresie monitorowania maszyn górniczych, zapro-
jektowano, wykonano i przetestowano pilotażowy system monitorowania maszyn ciężkich w wa-
runkach eksploatacyjnych.

Założeniem projektu było wyposażenie maszyn będących już w eksploatacji, co wiązało się 
z koniecznością zaprojektowania i zamontowania systemu, który nie zakłóca w żaden sposób ich
pracy oraz po okresie testowym może zostać zdemontowany bez ingerencji w istniejące układy, 
asprawność i dyspozycyjność ładowarek zostanie zachowana. Konieczność ta wiązała się z dosto-
sowaniem do zastanych warunków oraz możliwości umiejscowienia i montażu poszczególnych 
elementów systemu w sposób jak najmniej naruszający układy maszyny jak i przestrzeń pracy ope-
ratora. Z tego powodu niektóre zastosowane elementy były nadmiarowe w stosunku do wyposaże-
nia maszyny, dublowały np. istniejące czujniki czy panel operatorski lub ograniczały nieco prze-
strzeń roboczą operatora.

W przypadku dopasowywania takiego systemu do maszyn nowo produkowanych wraz z daleko 
idącą współpracą z jego producentami, możliwe jest zintegrowanie systemu z układem sterowania 
maszyny, który w żaden sposób nie będzie zakłócał jej pracy a wymieniając niezbędne informacje 
pomiędzy sobą ograniczy konieczność instalacji dodatkowych urządzeń czy czujników.

Poglądowy schemat pilotażowego systemu pokazuje rysunek 1.

Rys. 1. Poglądowy schemat systemu monitorowania
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System składał się z części powierzchniowej, która była inicjatywą własną firmy SOMAR oraz 
z części dołowej. Na część dołową składało się wyposażenie dwóch ładowarek LKP-903 oraz wy-
posażenie komory maszyn ciężkich w bezprzewodowy punkt odbioru i transmisji danych (rys. 1,
odnośnik 2).

Medium transmisyjnym na powierzchnię była linia telefoniczna, co wymusiło konieczność za-
budowy lokalnego rejestratora w komorze maszyn ciężkich w postaci stacji lokalnej SL-2/KG, tak 
aby szybko dane z maszyny odebrać i zapisać w jej pamięci. Punkt ten zarządzał odbiorem danych 
z maszyn a następnie transmitował je do powierzchniowego stanowiska komputerowego.

Poniżej przedstawiono krótką charakterystykę poszczególnych elementów składowych syste-
mu:
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CZĘŚĆ DOŁOWA – ŁADOWARKA LKP-903 – 2 sztuki

Lp. Nazwa Opis
1. Koncentrator danych

SM-KD1
(Rys. 1, odnośnik 9)

 zabudowany w kabinie operatora ładowarki
 służy do koncentrowania danych z wszyst-

kich zabudowanych czujników, zapisywa-
nia w pamięci podręcznej o określonej 
podstawie czasu

 koncentrator posiada wyświetlacz, który ma 
za zadanie informować operatora o stanach 
awaryjnych oraz o bieżącej pracy ładowar-
ki

 rejestrowane parametry wraz z podstawą 
czasu wyszczególniono poniżej

2. Moduł bezprzewodowej transmisji da-
nych z czujników ciśnienia i tempera-
tury
SM-RF2
(Rys. 1, odnośnik 7)

 zabudowany na zewnątrz ładowarki w 
miejscu osłoniętym za lustrami

 zadaniem modułu jest bezprzewodowa ko-
munikacja z czujnikami temperatury i ci-
śnienia (4 sztuki – monitorowanie tempera-
tury i ciśnienia w oponach ładowarki), ze-
branie danych oraz przesył do koncentrato-
ra danych SM-KD1

 odczyt następuje co kilkadziesiąt sekund, 
chyba że nastąpi gwałtowna zmiana mie-
rzonych parametrów, w tym momencie in-
formacja jest natychmiast przesyłana do 
modułu

3. Rejestrator danych
SM-RD1
(Rys. 1, odnośnik 9)

 zabudowany w kabinie operatora
 pośredniczy w szybkiej bezprzewodowej 

transmisji danych z ładowarki do stacji lo-
kalnej SL-2/KG

 gromadzi dane z koncentratora danych SM-
KD1 do momentu otrzymania żądania wy-
słania paczki danych

4. Moduł bezprzewodowej transmisji da-
nych – WiFi
SM-WiFi

(Rys. 1, odnośnik 5)

 zabudowany w kabinie operatora
 zapewnia bezprzewodowa transmisję da-

nych z ładowarki do stacji SL-2/KG

5. Inklinometr
(Rys. 1, odnośnik 6)

 jeden zabudowany w kabinie operatora, 
służy do określania położenia pojazdu –
wyznaczenie profilu trasy

 drugi zabudowany na wysięgniku ładowar-
ki, służy do określania podniesienia wysię-
gnika względem ładowarki – wykrycie 
momentu wysypu
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6. Czujnik ciśnienia w układzie hydrau-
licznym 
PCs-1, 6MPa, 4-20mA, M16x1,5
(Rys. 1, odnośnik 11)

 zamontowany w układzie hydraulicznym 
wysięgnika ładowarki, służy do określania 
obciążenia łyżki – pośrednio do określania 
ilości przewiezionych „łyżek” na zmianę, 
dobę itp.

 pośredni pomiar wagi urobku
7. TAG aktywny

(Rys. 1, odnośnik 3)
 zabudowany w każdej oponie oraz na ła-

dowarce (w sumie 5 sztuk),
 służy do identyfikacji opon
 docelowo ma służyć do identyfikacji opony 

w całym procesie eksploatacji od zakupu 
po utylizację

8. Czujnik ciśnienia i temperatury w 
oponach
(Rys. 1, odnośnik 4)

 zabudowany na zaworze powietrza w każ-
dej feldze

 mierzy ciśnienie powietrza oraz temperatu-
rę w kole

 dane są bezprzewodowo transmitowane do 
modułu SM-RF2

9. Czujnik ultradźwiękowy odległości
(Rys. 1, odnośnik 12)

 zabudowany na zewnątrz ładowarki, służy 
do pomiaru odległości ładowarki od czoła 
ściany – pośrednio miał uczestniczyć w 
wykrywaniu poślizgu kół

CZĘŚĆ DOŁOWA – zabudowa w komorze maszyn ciężkich

Lp. Nazwa Przeznaczenie
1. Stacja lokalna SL-2/KG

 komputer lokalny do rejestracji i 
transmisji danych

 modem telefoniczny SM-AM5
 punkt dostępowy bezprzewodowej 

transmisji danych z pojazdów
 serwer NPort 5232-T
 zasilacz 12VDC
 modem DSL

(Rys. 1, odnośnik 2)

 uczestniczy w zbieraniu danych z rejestrato-
rów zabudowanych na dwóch ładowarkach 
LKP-903

 następnie dane są wstępnie obrabiane oraz 
przesyłane za pomocą modemów do po-
wierzchniowego stanowiska komputerowe-
go

 na ekranie stacji lokalnej można odczytać 
podstawowego parametry diagnostyczne 
oraz wybrane parametry pracy ładowarek

 system posiada zasilanie z podtrzymaniem 
bateryjnym

 system wyszukuje i identyfikuje ładowarki, 
które znajdują się  w zasięgu bezprzewo-
dowego łącza

2. Zespół identyfikacji pojazdu i opon 
SM-TAG
(Rys. 1, odnośnik 1)

 zespół wyszukuje i identyfikuje TAG’i 
umieszczone w oponach ładowarek – ma to 
zapewnić bezstykową identyfikację prze-
pływu materiału jakim jest opona

3. Zespół zasilania z UPS’em
(Rys. 1, odnośnik 13)

 podtrzymanie bateryjne systemu
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CZĘŚĆ POWIERZCHNIOWA – zabudowa u nadsztygara ds. Eksploatacji Maszyn Dołowych

Lp. Nazwa Przeznaczenie
1. Komputer klasy PC  gromadzi na powierzchni dane zebrane 

przez komputerowe stanowisko dołowe,
 pośredniczy w transmisji danych pomiędzy 

dołowym stanowiskiem komputerowym a 
serwerem w Centrum Monitorowania Ma-
szyn w firmie SOMAR

 dostępna jest bieżąca wizualizacja niektó-
rych procesów dotyczących monitorowa-
nych maszyn

 stanowisko komputerowe jest odseparowane 
od wewnętrznej sieci komputerowej i sta-
nowi odrębny węzeł sieci informatycznej

2. Zespół modemów telefonicznych 
ZMT-KG
składa się z:
 modem telefoniczny SM-AM5n
 konwerter SM-2232
 zasilacz 12VDC
 modem DSL

 służy do zapewnienia transmisji z dołowego 
stanowiska komputerowego do powierzch-
niowego, transmisja odbywa się po istnieją-
cych liniach telefonicznych

 w zależności od parametrów linii wykorzy-
stywana jest szybka transmisja danych 
DSL, lub w przypadku pogorszenia parame-
trów technicznych – standardowa transmi-
sja modemowa przy pomocy modemów 
SM-AM5 prod. SOMAR

4. REALIZACJA

Projekt ze względu na swoją złożoność realizowano w kilku etapach. W pierwszej fazie wyposa-
żono ładowarki w niezbędne oczujnikowanie oraz system zbierający i archiwizujący dane. Dane 
były zapamiętywane w wewnętrznej pamięci każdej z ładowarek. Jej pojemność wystarczała na 
zapamiętanie ok. 100 dni ciągłej pracy. Równocześnie montowano stacjonarny system zbierania 
i archiwizowania danych w komorze maszyn ciężkich z możliwością transmisji wszystkich danych 
na powierzchnię. Wszystkie te etapy zakończono sukcesem, czego dowodem jest zebrana baza da-
nych z parametrami pracy ładowarek za okres ok. 6 miesięcy. W końcowej fazie montażowej reali-
zacji projektu ustawiono powierzchniowe stanowisko komputerowe w biurze nadsztygara ds. Eks-
ploatacji Maszyn Dołowych. Zadaniem tego stanowiska było pobieranie danych ze stacji lokalnej 
SL-2/KG, a następnie wysłanie ich do serwera w Centrum Monitorowania Maszyn znajdującego 
się w firmie SOMAR, gdzie następowała analiza danych z których generowano raporty dla po-
szczególnych służb.

Czas transmisji danych trwał na tyle krótko, że nie  unieruchamiał pojazdu na czas dłuższy niż 
to wynikało z normalnego czasu obsługi, a obsługa na bieżąco była informowana o postępującym 
procesie odczytu i transmisji.

Docelowym rozwiązaniem jest automatyczne generowanie raportów na żądanie bądź w zdefi-
niowanych interwałach czasowych, z uwzględnieniem potrzeb poszczególnych działów czy struk-
tur zarządzania.
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Po uzgodnieniach pomiędzy KGHM CUPRUM, KGHM Polska Miedź i SOMAR ustalono sza-
blon raportu, który miał powstać z zebranych danych. Raporty generowane były automatycznie 
a następnie udostępniane na wydzielonej stronie internetowej z ustalonymi prawami dostępu. 
Przykładowy raport przedstawiono na rys. 2.

Rys. 2. Przykładowy raport – część dotycząca czasu pracy i wykorzystania maszyny

Opracowano również raporty zbiorcze z możliwością raportowania tygodniowo i/lub miesięcz-
nie.

Baza danych zawierała następujące informacje:
Parametry rejestrowane z zadaną jednostką czasu
— prędkość chwilowa ładowarki co 1 sekundę,
— ciśnienie w poszczególnych kołach pojazdu co 1 minutę,
— temperatura w poszczególnych kołach pojazdu co 1 minutę,
— profil trasy – nachylenie ładowarki – informacja z inklinometru zainstalowanego w kabinie 

operatora co 1 sekundę,
— kąt nachylenia wysięgnika łyżki co 1 sekundę,
— ciśnienie w układzie hydraulicznym wysięgnika co 100 ms,
— odległość od przodka co 100 ms,
— temperaturę zewnętrzną wokół ładowarki co 1 minutę.
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Parametry rejestrowane zdarzeniowo w momencie wystąpienia
— ciśnienie w układzie hydraulicznym w momencie wykrycia przez czujnik zbliżeniowy ustalo-

nego wychylenia wysięgnika,
— poślizg kół,
— głębokość bieżnika poszczególnych opon – rejestrowane w momencie ręcznego pomiaru wartości
— nagłe zmiany temperatur,
— nagłe zmiany ciśnień w kołach,
— nagłe zmiany ciśnień w układzie hydraulicznym,
— pojawienie się ładowarki w zasięgu bezprzewodowego punktu dostępowego odczytu danych.

Na podstawie zebranych informacji zgromadzonych w bazie danych wylicza się dodatkowo in-
formacje, które są dostępne w generowanym raporcie:
— przebieg ładowarki dobowo, zmianowo w kilometrach,
— prędkość średnia, maksymalną w km/h,
— wykorzystanie czasowe i procentowe ładowarki na poszczególnych zmianach – niezerowa pręd-

kość pojazdu,
— maksymalne ciśnienie w układzie hydraulicznym,
— zliczanie ilości przewiezionych „łyżek”, orientacyjna waga urobku,
— maksymalne, średnie, minimalne temperatury opon,
— maksymalne, średnie, minimalne ciśnienia w kołach,
— maksymalna, średnia, minimalna temperatura otoczenia wokół pojazdu,
— maksymalne czasy przestoju ładowarki,
— czas dojazdu do przodka po przejęciu zmiany,
— ilość poślizgów oraz czas ich trwania,
— przekroczenia dopuszczalnych parametrów pracy opon oraz układu hydraulicznego.
— itp.

WNIOSKI

Przez cały okres testu system pracował praktycznie bezawaryjnie. Dane były gromadzone na bie-
żąco i transmitowane do bazy danych w Centrum Monitorowania Maszyn w firmie SOMAR. Na 
ich podstawie generowano raporty wg wytycznych otrzymanych od KGHM CUPRUM, oraz udo-
stępniano na wydzielonej stronie internetowej do wglądu dla uprawionych służb.

Dane pobierano okresowo – podczas tankowania pojazdu – od 1 do 2 razy na dobę. Jakość oraz 
rozwiązanie to należy uznać za prawidłowe i niestanowiące źródła problemów. W przypadku ko-
nieczności posiadania informacji częściej, należy tak zaprojektować rozmieszczenie punktów do-
stępowych, aby maszyny pojawiały się w ich zasięgu z większą częstotliwością.

Jedyne usterki jakie się pojawiły, to uszkodzenie czujnika prędkości jednej z ładowarek – czuj-
nik był uszkodzony przed rozpoczęciem testu, stąd brak danych na temat prędkości, przebiegu i 
wykorzystania maszyny. Po wymianie nie odnotowano już z nim problemów.

Kolejnym problemem były okresowe braki danych z czujników ciśnienia i temperatury w opo-
nach. Zastosowano czujniki używane do monitorowania ciśnienia opon w ciężarówkach, gdzie 
ilość stali wokół piasty jest zdecydowanie mniejsza. Problem wynika z niewystarczającego zasięgu 
czujników przy niższym napięciu zasilania. Wpływ na zdecydowanie szybsze rozładowanie wbu-
dowanych baterii miała podwyższona temperatura panująca w wyrobiskach. W rozwiązaniu pilota-
żowym dopuszczono okresową wymianę baterii, co na pewien czas problem rozwiązywało. Doce-
lowo, system będzie zbudowany o czujniki wbudowane we wnętrze opony, dedykowane dla ma-
szyn ciężkich ze specjalistycznymi ogniwami przeznaczonymi do pracy ciągłej w temperaturach do 
85°C, co wyeliminuje problem.
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Cechą charakterystyczną systemu jest możliwość automatycznej identyfikacji pojazdów i opon, 
co pozwalało na rejestrację procesu wymiany ogumienia poprzez dokładne ewidencjonowanie zu-
żywających się opon i rejestrację czasu ich pracy. Szczegółowe ewidencjonowanie ogumienia w po-
łączeniu z rejestracją parametrów pracy stwarza warunki do dokonania analiz pod kątem rozwiązań 
techniczno-organizacyjnych prowadzących do minimalizacji procesu zużywania się opon.

Zastosowany system monitoringu umożliwia identyfikację maszyn górniczych oraz rejestrację 
wielu parametrów ich pracy. Ma on charakter otwarty i łatwo można go rozbudować w celu moni-
torowania dodatkowych parametrów

Rys. 3. Przykładowa plansza ekranu monitora dla operatora

Zastosowanie monitoringu spowodowało zdecydowanie korzystniejsze podejście operatorów 
do obsługi i jazdy ładowarkami z zainstalowanym systemem. Działania te można zaobserwować 
głównie w zakresie dbałości o ciśnienie w oponach, którego wartości w poszczególnych oponach 
były wyświetlane w sposób ciągły na monitorze kabinie. Przykładową planszę ekranu monitora dla 
operatora przedstawia rysunek 3.

Zabudowa systemu diagnostyczno - monitorującego nie wymaga istotnej ingerencji konstrukcję 
maszyn górniczych. Na etapie produkcji ładowarek możliwa jest pełna integracja systemu monito-
ringu z wyposażeniem fabrycznym.

Przeprowadzone testy potwierdzają konieczność zastosowania ww. systemu przy założeniu, że 
niektóre jego elementy zostaną zmodernizowane. Dotyczy to bezprzewodowego czujnika ciśnienia 
i temperatury oraz tagów aktywnych, które powinny być wklejane do wnętrza opony.

– 673 –

Monitoring, sterowanie i wizualizacja procesów podziemnej eksploatacji złóż w kopalniach rud



Geomatyka Górnicza i Nowe 
Technologie Pomiarowe

Sesja



Geomatyka Górnicza i Nowe Technologie Pomiarowe
Wdrożenie aplikacji przeznaczonych do obsługi danych geologicznych w Kompanii Węglowej S.A. .............................676
Marian Poniewiera

Ocena mozliwości zastosowania satelitarnych pomiarów GPS-RTK do wyznaczania przemieszczeń punktów przestrzennej 
sieci obserwacyjnej na terenach górniczych ........................................................................................................................686
Paweł Sopata

Wykorzystanie oprogramowania firmy Bentley do trójwymiarowego projektowania zakładu górniczego .......................696
Marcin Stecki

Prognoza rozkładu deformacji powierzchni terenu górniczego LW „Bogdanka”, spowodowanych eksploatacją pokładów 
węgla 382 i 385/2 w okresie do 2015 roku ..........................................................................................................................736
Edward Stewarski, Andrzej Szumiński

Monitoring przemieszczeniowy szczytów wież szybowych kopalni L.W. “Bogdanka” w technologii GNSS ..................747
Edward Stewarski, Zbigniew Stopa, Jarosław Bałchan, Tadeusz Dudek

Możliwości zastosowania naziemnej interferometrii radarowej w górnictwie ...................................................................757
Anna Szafarczyk

– 675 –



Wdrożenie aplikacji przeznaczonych do obsługi danych
geologicznych w Kompanii Węglowej S.A.

Marian Poniewiera
Politechnika Śląska, Gliwice

STRESZCZENIE: W artykule zaprezentowano rozszerzenie, wdrożonego w Kompanii Węglowej,
Systemu Numerycznego Modelu Złoża o funkcjonalności związane z zarządzaniem informacją 
o próbach, parcelach i innych danych geologicznych. Wykonane w oparciu o przeglądarkę Inter-
netową moduły parcel i prób są zsynchronizowane z danymi przedstawionymi na mapach 
górniczych. Z Numerycznego Modelu Złoża mogą być automatycznie pobierane takie informacje 
o przedmiotowym obszarze jak: powierzchnia, objętość, średnie zasiarczenie itp. Prezentowany 
system umożliwia wykonanie różnorodnych zestawień, obliczeń, izolinii i map obrazujących wy-
brane parametry złoża.

SŁOWA KLUCZOWE: Numeryczny Model Złoża, dokumentacja geologiczna

1. WPROWADZENIE

W Kompanii Węglowej S.A. w 2008 r. rozpoczęto wdrażanie Numerycznego Modelu Złoża. NMZ
jest tu rozumiany bardzo szeroko jako System Informacji o Przestrzeni Górniczej. W pierwszej 
kolejności wprowadzano do Systemu mapy podstawowe, otwory geologiczne oraz punkty 
opróbowania złoża. Na tej podstawie wykonano, i nadal wykonuje się mapy pochodne, 
przestrzenne i jakościowe. Uzyskano dzięki temu solidną bazę umożliwiającą włączenie kolejnych 
działów kopalni i wprowadzanie dalszych danych przestrzennych.
W 2011 roku postanowiono rozszerzyć istniejący Model o bazę danych zarządzającą informacją 
o próbach i parcelach geologicznych. Dane te, aktualnie przechowywane dotąd w różnych 
systemach, będą zaimportowane do istniejącej, jednolitej bazy danych NMZ, i co istotne,
dołączone moduły parcel i prób geologicznych będą zsynchronizowane z danymi na mapach 
górniczych. Na ich podstawie będzie można sporządzać dokumentację o zasobach dostosowaną do 
aktualnych wymogów prawa oraz indywidualnych potrzeb użytkowników Systemu
Powiązanie przechowywanych danych o parcelach z jednostką organizacyjną da możliwość wyko-
nania analiz (raportów) na wszystkich poziomach: jednostki, Centrum Wydobywczego, do którego 
należy jednostka, całego przedsiębiorstwa.
Integracja bazy z programami: AutoCAD i Geolisp umożliwi dwustronną wymianę danych o par-
celach i próbach węgla pomiędzy mapą numeryczną a bazą danych. Powstanie możliwość po-
brania, przez wcześniej wymienione oprogramowania, danych przechowywanych w kartotece prób 
węgla i automatycznego (po wcześniejszej akceptacji osoby uprawnionej) wniesienia prób na 
mapę. Na podstawie wniesionych prób można następnie utworzyć izolinie i mapy hipsometryczne 
obrazujące dowolny parametr złoża.

Szk
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W ewidencjonowanych kartotekach parcel geologicznych uwzględniane są informacje o: pokła-
dach, poziomach, złożach, obszarach górniczych, koncesjach, grupach parcel, filarach, polach i
partiach.  Wskazanie parceli na mapie umożliwia przejście do jej edycji. System umożliwia 
również tworzenie nowych parcel geologicznych. Narysowanie na mapie wieloboku z opisanym 
numerem parceli powoduje pobranie przez System z bazy danych pozostałych informacji, np. 
średniego zapopielenia. Istniejące w rysunku parcele można wizualizować w dowolny sposób, np. 
dobierając odpowiednie kolorowanie, typ i grubość linii. Dzięki temu łatwo można tworzyć za-
łączniki do planu ruchu.
Z Numerycznego Modelu Złoża pobierane są automatycznie i obliczane dane, takie jak: powierz-
chnia, objętość, tonaż, miąższość, typ węgla, zapopielenie, gęstość przestrzenna, zasiarczenie, 
wartość opałowa, średni upad, średnia rzędna wysokościowa i inne. Wyniki obliczeń wykonanych 
w Systemie można porównać z parametrami istniejącymi w dokumentacji. Można również 
wyszukać w rysunku parcele spełniające określone kryteria, np. te, których odchyłki przekraczają 
zadaną wartość.
Moduł umożliwia również wykonanie różnych zestawień przedstawiających: sumę, wartość 
minimalną, maksymalną, średnią arytmetyczną i ważoną dla dowolnych wartości zgromadzonych
w bazie.
Kartoteki jakościowych prób węgla są identyfikowane w zakresie: lokalizacji miejsca pobrania 
(współrzędne, jednostka, głębokość itp.), opisu badanej próbki, paramentów laboratoryjnych 
(zawartości siarki, zapopielenia, wartości opałowej itp.).
Dane dotyczące prób są wnoszone do Systemu w oparciu o przeglądarkę internetową, dzięki 
czemu mogą być one wprowadzane przez osoby spoza działu TMG, np. pracowników 
laboratorium wykonującego badania. Następnie uprawnieni użytkownicy Systemu (np. geologowie 
z działu TMG) sprawdzają poprawność tych danych, np. na podstawie dokumentacji dostarczonej 
przez osobę wprowadzającą dane. Operator, który przyjmuje dane do Systemu ma wgląd
w elektroniczny obraz dokumentu, na podstawie którego zewidencjonowano dane (np. skanu 
dokumentu). Dzięki oparciu Systemu o dedykowany mechanizm uprawnień, w sposób 
jednoznaczny wykluczono możliwość dostępu i zmiany danych przez osoby nieupoważnione.
W NMZ dane o charakterze słownikowym utrzymywane są zgodnie z przyjętą w przedsiębiorstwie 
strukturą organizacyjną w następujących zakresach: identyfikacja filarów wraz z nazwami, 
kategorie poznania, charakter zasobów, typy węgla (zgodnie z PN), charakterystyka jakości węgla.
Włączone do NMZ moduły parcel i prób geologicznych umożliwiają dynamiczne rozszerzanie 
kartotek i słowników o kolejne pola. Dzięki temu produkt można swobodnie dostosowywać do 
zmieniających się wymogów prawnych. Pozwoli to również na wykonanie kompleksowej analizy 
charakterystyk eksploatowanych zasobów.
Dołączenie informacji o próbach i parcelach geologicznych do NMZ jest korzystne również ze 
względów ekonomicznych. Architektura rozwiązania zakłada bowiem pełne wykorzystanie  
istniejących komponentów opierających się o bazę danych Oracle, wraz z modułem 
umożliwiającym przechowywanie danych w formie przestrzennej Oracle Spatial. Jako serwer 
aplikacji zostanie wykorzystany obecnie stosowane oprogramowanie Oracle WebLogic.

2. NUMERYCZNY MODEL ZŁOŻA

2.1. Wstęp

Numeryczny Model Złoża to baza danych wraz z oprogramowaniem umożliwiającym: aktualizację
i edycję tej bazy, selektywną wizualizację wybranego fragmentu kopalni, wspomaganie 
sporządzania różnorodnej dokumentacji, przekrojów, profili, raportów. Tworzony jest on
w oparciu o dokumenty kartograficzne oraz wyniki pomiarów geodezyjnych i geologicznych 
udokumentowanych w dziennikach pomiarowych. Baza danych umożliwia pracę wielu 
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użytkownikom jednocześnie oraz pozwala na utrzymanie jednego modelu złoża i jednego zestawu 
danych, do których dostęp jest możliwy z dowolnego stanowiska komputerowego wchodzącego
w skład Systemu. Ponadto System identyfikuje użytkowników wprowadzających zmiany
w bazach danych oraz posiada zabezpieczenie przed przypadkową lub celową ingerencją w jej 
zawartość.
Numeryczny Model Złoża umożliwia sporządzenie, przechowywanie, przetwarzanie i aktualizację 
dokumentacji techniczno-ruchowej, którą zakłady górnicze mają obowiązek sporządzić zgodnie
z obowiązującym prawem. Wynikowe dokumenty kartograficzne muszą spełniać wymogi 
określone przepisami normami i przepisami prawa polskiego. 
Do zbudowania Systemu niezbędne jest posiadanie odpowiedniej infrastruktury technicznej (sprzęt 
komputerowy i kreślarski, oprogramowanie) oraz dysponowanie przygotowanymi do jego obsługi 
osobami. W KW SA zastosowano architekturę opartą na zintegrowanym pakiecie aplikacji 
inżynierskich: AutCAD Civil 3D, Oracle Spatial, EDBJ, GEONET i GEOLISP. Program 
GEOLISP umożliwia nie tylko automatyzację najczęściej wykonywanych prac w zakresie 
sporządzania dokumentacji kartograficznej, ale ponadto zawiera szereg programów stworzonych 
specjalnie na potrzeby poszczególnych działów.
O użyteczności Systemu decyduje jakość wprowadzanych danych – czym większa dokładność 
wykonanych map tym większa możliwość wykorzystania ich do sporządzania w oparciu o nie 
różnorodnych obliczeń. Zazwyczaj wykresy, przekroje geologiczne, powiększenia wyrobisk 
wykonuje się dla rejonu, w którym prowadzona jest eksploatacja. Dlatego dla tych obszarów mapy 
wyrobisk górniczych powinny być sporządzane na podstawie danych pomiarowych
i obliczeniowych. Rzadziej wykorzystywane mapy można zwektoryzować a sporadycznie używane 
– włączyć do Systemu w postaci rastrowej.

2.2. Pobieranie danych z Numerycznego Modelu Złoża

Złoże jest odwzorowane poprzez zestaw powierzchni TIN – siatek trójkątów, których 
wierzchołkami są punkty o określonych współrzędnych X, Y, Z. Parametr Z może przedstawiać 
np.: miąższość, spąg pokładu, zasiarczenie w danym punkcie.
Utworzoną powierzchnię można zwizualizować w postaci siatki trójkątów, izolinii lub mapy 
hipsometrycznej. Istnieje możliwość obliczenia objętości zawartej pomiędzy dwoma 
powierzchniami.
Powierzchnie mogą być tworzone automatycznie z odpowiednio przygotowanych map 
numerycznych, zawierających: słupki miąższości, linie nieciągłości, próby. Postępowanie w tym 
przypadku może wyglądać następująco: po zbudowaniu szeregu powierzchni dla miąższości, spągu 
pokładu, zapopielenia, zasiarczenia itp. wskazujemy obszar, np. parcelę zasobową, dla którego 
chcemy pobrać dane. Na podstawie zbudowanych wcześniej powierzchni system uzupełni 
wskazanej parceli odpowiednie atrybuty, takie jak: pole, objętość, zapopielenie itp. Następnie 
można sporządzić dowolne raporty czy mapy tematyczne.

Kolejnym krokiem jest powiązanie parcel na mapie z baza opisową. Pozwala to na kontrolę 
wprowadzonych danych i zapewnia bardzo dokładne wyniki raportów liczonych zasobów. 
Kontrolę łatwiej przeprowadza się w sposób graficzny. Istnieje szereg procedur wspomagających 
sprawdzanie mapy np. poprzez budowę topologii parcel.

2.2.1. Definiowanie powierzchni w programie AutoCAD Civil3D

AutoCad Civil umożliwia tworzenie powierzchni z dowolnych elementów mapy – bloków, 
punktów, linii nieciągłości, warstwic lub na podstawie danych zaimportowanych z zewnętrznych 
plików tekstowych. Wartość parametru Z powinna odpowiadać wartości modelowanego elementu. 
Sposób wyświetlania utworzonej powierzchni zależy od preferencji i potrzeb użytkownika.
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Rys. 1. Dodawanie obiektów do utworzonej powierzchni w programie AutoCAD
Figure 1. Adding objects to the created surface in AutoCAD

AutoCAD daje możliwość przeniesienia obiektów rysunkowych (bloków, linii) na powierzchnię. 
Przykładowo, w wyniku przeniesienia parceli narysowanej w płaszczyźnie 2D na powierzchnię
spągu pokładu, jej wierzchołkom zostaną nadane poprawne rzędne wysokościowe. 
Utworzoną powierzchnię można dowolnie modyfikować. W zależności od potrzeb można ją 
uprościć – zmniejszając liczbę tworzących ją punktów lub skracając krawędzie trójkątów, albo 
wygładzić – program na podstawie odpowiedniego wielomianu aproksymującego wstawi 
dodatkowe punkty np. w centroidach istniejących trójkątów.

Rys. 2. Kontury przed i po wygładzeniu powierzchni
Figure 2. Contours before and after smoothing

2.2.2. Utworzenie powierzchni TIN z mapy numerycznej

Istniejące w systemie Geolisp programy tworzą powierzchnię na podstawie bloków: analizy 
chemicznej, miąższości, punktów osnowy, kot wysokościowych, otworów geologicznych, szybów. 
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Współrzędne X i Y punktów powierzchni pokrywają się z punktem wstawienia bloku natomiast ich 
wartość Z jest równa wartości wybranego atrybutu.
Programy te pozwalają na szybkie zwizualizowanie utworzonej powierzchni np. poprzez 
wygenerowanie izolinii. Aby wygenerowana w ten sposób powierzchnia była poprawna należy 
pamiętać o przeprowadzeniu kontroli tworzących ją rzędnych a także dodaniu do niej linii 
nieciągłości.

Rys. 3. Narzędzia programu Geolisp służące do tworzenia powierzchni 
Figure 3. Geolisp Tools for creating surface

Dysponując odpowiednio przygotowanymi plikami tekstowymi można wstawić do rysunku punkty 
lub bloki z odpowiednimi atrybutami.
Od poprawności utworzenia obiektów rysunkowych zależy, czy będą one mogły być wykorzystane 
w dalszej pracy. Do każdego obiektu utworzonego w programie Geolisp są dołączone dodatkowe 
informacje (nazwa pokładu / poziomu, data utworzenia, źródło danych o obiektach itp.). Kontrola 
tych obiektów powinna polegać zatem nie tylko na sprawdzeniu ich poprawności pod względem 
graficznym, ale także pod względem poprawności danych opisowych – wykorzystujemy do tego 
celu odpowiednie narzędzia istniejące w systemie Geolisp. Eliminację punktów obarczonych 
błędami grubymi umożliwia np. na sprawdzenie różnicy wysokości pomiędzy najwyższym
i najniższym punktem na mapie oraz punktami sąsiadującymi, a także na wygenerowanie warstwic
(punkty o znacząco błędnej wysokości wymuszą powstanie dodatkowych warstwic, co przy 
kontroli łatwo zauważyć).

2.3. Generowanie map tematycznych na bazie topologii

Topologia polega na sprawdzeniu wzajemnych relacji pomiędzy poszczególnymi obiektami mapy
(wierzchołkami, liniami i centroidami). 
System posiada narzędzia umożliwiające wyszukanie błędów powstałych podczas tworzenia mapy 
takich jak: niedociągnięcia, krótkie odcinki, nachodzące na siebie parcele itp. Na bazie utworzonej 
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topologii można wykonać mapę tematyczną, wykorzystując do tego celu właściwości obiektów 
(kolor, tekst, wysokość itp.), ich dane opisowe czy też dane z zewnętrznych baz danych.

Rys. 4. Mapa tematyczna wykonana na bazie topologii 
Figure 4. Topology thematic mapping

2.4. Wyszukiwanie parcel spełniających określone kryteria 

Przy pomocy narzędzi programu AutoCAD MAP można wyszukać, we wskazanych plikach, 
obiekty spełniające określone kryteria, np. parcele o danym średnim zapopieleniu, a następnie 
skopiować je do bieżącego rysunku. 

Rys. 5. Definiowanie zapytań w programie AutoCAD MAP 
Figure 5. Define query in AutoCAD
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2.5. Raport parcel

System Geolisp daje możliwość wykonania raportu dla wybranych z rysunku parcel.

Rys. 6. Fragment raportu parcel wykonanego przy pomocy programu Geolisp 
Figure 6. Part of the report of the longwall in Geolisp

2.6. Przeskalowanie map, transformacja między różnymi układami współrzędnych

Przy pomocy istniejących w programie Geolisp procedur można wygenerować dowolną mapę 
tematyczną, w wybranej skali, a także zgeneralizować i uczytelnić treść mapy pochodnej.
Transformacja między różnymi układami współrzędnych w systemie Geolisp jest możliwa przy 
pomocy dwóch programów. Pierwszy z nich wykorzystuje współczynniki wielomianów 
zespolonych obliczonych programem Geonet, w drugim zdefiniowano współczynniki transformacji
konforemnej dla stosowanych w praktyce na kopalniach układów współrzędnych.

3. POMOCNICZE APLIKACJE W SYSTEMIE GEOLISP 

3.1. Kreskowanie geologiczne

Wszystkie umowne znaki skał i surowców mineralnych, stosowane na mapach górniczych,
a przede wszystkim na mapach geologicznych, zostały zdefiniowane, zgodnie z Polskimi 
Normami, w systemie Geolisp. 

Rys. 7. Przykładowe wzory kreskowań geologicznych 
Figure 7. Examples of geological hatch patterns
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3.2. Przekrój geologiczny chodnika

Program Geolisp umożliwia graficzne przedstawienie geologicznej budowy chodnika. Po wybraniu 
odpowiedniego typu obudowy i sposobu przedstawia skał (szrafura, kolor lub kolor + szrafura)
należy określić wartości miąższości dla poszczególnych warstw i wybrać rodzaje skał dla każdej
z nich. Istnieje również możliwość wprowadzenia uskoku oraz obliczenia wielkości zatopienia 
pierwszej warstwy.

Rys. 8. Przekrój geologiczny chodnika
Figure 8. Soil profile of mining excavation

3.3. Karta otworu

Na podstawie danych zapisanych w pliku tekstowym w odpowiednim formacie można wstawić do 
rysunku kartę otworu wiertniczego lub profil szybu. 

          

Rys. 9. Profil geologiczny
Figure 9. Soil profile 
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PODSUMOWANIE

W wyniku wdrożenia aplikacji przeznaczonych do obsługi danych geologicznych w KWSA będzie 
możliwe:
 Ewidencjonowanie kartotek parcel geologicznych z uwzględnieniem informacji: o pokładach, 

poziomach, złożach, obszarach górniczych, koncesjach, grupach parcel, filarach, polach 
i partiach.

 Utrzymanie danych o charakterze słownikowym, zgodnie ze strukturą organizacyjną 
przedsiębiorstwa, w następujących zakresach: identyfikacja filarów, kategoria rozpoznania, 
charakter zasobów, typy węgla, charakterystyka jakości pokładów.

 Ewidencjonowanie kartotek jakościowych prób węgla w zakresie: lokalizacji miejsca pobrania, 
opisu badanej próbki, parametrów laboratoryjnych.

 Wnoszenie danych do Systemu w oparciu o przeglądarkę internetową – dzięki temu mogą być 
one wprowadzane przez osoby spoza działu TMG, np. pracowników laboratorium 
wykonującego badania.

 Zsynchronizowane modułu parcel i prób geologicznych z danymi na mapach górniczych. 
 Automatyczne pobieranie danych z Numerycznego Modelu Złoża, takich jak: powierzchnia, 

objętość, tonaż, miąższość, typ węgla, zapopielenie, gęstość przestrzenna, zasiarczenie, wartość 
opałowa, średni upad, średnia rzędna wysokościowa i innych.

 Porównanie istniejących w dokumentacji parametrów z wyliczonymi w Numerycznym Modelu 
Złoża; zaznaczenie parcel o odchyłkach przekraczających zadaną wartość.

 Wyświetlenie na mapie i sporządzenie raportu parcel spełniających zadane kryteria – np. 
o określonej zawartości siarki, popiołu itp.

 Sporządzenie dokumentacji opisowej i mapowej o zasobach, dostosowanej do aktualnych 
wymogów prawa oraz indywidualnych potrzeb użytkowników Systemu.

Rozszerzenie wdrożonego w Kompanii Węglowej Systemu Numerycznego Modelu Złoża o funk-
cjonalności związane z zarządzaniem informacją o próbach i parcelach geologicznych, niewąt-
pliwie ułatwi pracę, a także przyczyni się do lepszej jej organizacji. Dołączone moduły parcel 
i prób geologicznych będą zsynchronizowane z danymi na mapach górniczych. Dołączenie indor-
macji o próbach i parcelach geologicznych do NMZ jest korzystne również ze względów ekono-
micznych. Architektura rozwiązania zakłada bowiem wykorzystanie istniejących komponentów, 
opierających się o bazę danych Oracle Spatial. Jako serwer aplikacji zostanie wykorzystany obec-
nie stosowane oprogramowanie Oracle WebLogic.
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Implementation of Applications Designed to Service
Geological Data in Coal Company S.A.

In the paper the software allowing preparing various geological documentations was presented. 
The problem of acquisition and visualization of data describing mining exploitation has been dis-
cussed.
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Ocena możliwości zastosowania satelitarnych pomiarów
GPS-RTK do wyznaczania przemieszczeń punktów
przestrzennej sieci obserwacyjnej na terenach górniczych

Paweł Sopata
Akademia Górniczo-Hutnicza im. St. Staszica w Krakowie

STRESZCZENIE: W artykule przedstawiono możliwości wykorzystania satelitarnej techniki po-
miarowej GPS do monitoringu przestrzennych zmian powierzchni terenów zlokalizowanych w za-
sięgu wpływów podziemnej eksploatacji górniczej. Analizą objęto wyniki pomiarów GPS wyko-
nanych w trybie RTK w oparciu o nowoczesną sieć stacji permanentnych ASG-EUPOS zainstalo-
waną w ostatnich latach na terenie całej Polski. W celu oceny przedmiotowej metody, szczególnie 
pod względem dokładnościowym, otrzymane wyniki pomiarów porównano z wynikami uzyska-
nymi z metod klasycznych, wykorzystywanych dotychczas powszechnie w monitoringu terenów 
górniczych. Ocenie poddano wyniki okresowych przemieszczeń pionowych i poziomych szeregu 
punktów sieci geodezyjnej, zastabilizowanych trwale wzdłuż inwestycji drogowej realizowanej na 
terenie Górnego Śląska.

SŁOWA KLUCZOWE: Teren górniczy, wpływy eksploatacji górniczej, GPS-RTK, ASG-EUPOS, 
przestrzenne przemieszczenie punktu

1. WSTĘP

W Polsce występują złoża surowców mineralnych, których eksploatacja przynosi korzyści eko-
nomiczne i społeczne. Przemysł górniczy, poza oczywistym faktem dostarczania różnych surowców, 
zatrudnia dużą liczbę osób, które zamieszkują rejony związane z tą gałęzią gospodarki. Na obsza-
rze Polski znajduje się spora liczba czynnych, bądź zlikwidowanych już zakładów górniczych,
związanych z podziemnym wydobyciem węgla kamiennego, rudy miedzi lub w mniejszym stopniu 
innych surowców skalnych.

Efektem prowadzenia wielowiekowej już podziemnej eksploatacji złóż w Polsce są deformacje 
i przekształcenia powierzchni terenu. Najczęstszym skutkiem robót górniczych jest powstawanie 
niecek obniżeniowych, oddziałujących niekorzystnie na zabudowę terenu jak i całą infrastrukturę 
techniczną.

Realizacja koniecznych do rozwoju państwa różnego typu inwestycji nie omija również tere-
nów górniczych. W chwili obecnej doskonały przykład stanowi problem braku dobrej jakości dróg 
umożliwiających szybką i sprawną komunikację. Rozwiązuje się go poprzez budowę nowych auto-
strad, dróg ekspresowych, czy modernizację istniejących linii kolejowych, również w rejonach za-
grożeń wynikających z robót górniczych.

Z tego powodu w miejscach lokalizacji tych inwestycji w obszarach górniczych, należy je pro-
jektować z uwzględnieniem zarówno dotychczasowych jak i mogących wystąpić w przyszłości wpły-
wów poeksploatacyjnych. Również fakt zaniechania eksploatacji złoża nie zwalnia inwestora z ko-
nieczności bieżącej kontroli powierzchni terenu, na której dokonywana jest inwestycja, szczególnie 
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w rejonach gdzie dawniej (przeważnie na niedużych głębokościach) wydobywano surowce rudne.
W takich rejonach może to stwarzać zagrożenie wystąpienia deformacji nieciągłych. Sytuacja ta
wymusza na inwestorach zapewnienie okresowego prowadzenia monitoringu powierzchni terenu
w trakcie realizacji budowy.

Zakres i rodzaj obserwacji uzależniony jest od rodzaju i rozmiarów inwestycji. W tym wzglę-
dzie można postawić wniosek, że obecny rozwój techniki w zakresie monitorowania wpływów 
górniczych nadąża za potrzebami. Wykorzystując metody satelitarne oparte o globalny system po-
zycjonowania GPS, można prowadzić pomiary geodezyjne oraz monitorować powierzchnię terenu, 
uzyskując praktycznie na bieżąco przestrzenną pozycję obserwowanych punktów. Okresowe po-
miary tego rodzaju umożliwiają wyznaczenie przemieszczeń punktów przestrzennej sieci obserwa-
cyjnej, służące w dalszej kolejności ocenie ewentualnych zagrożeń dla prowadzonych w rejonach
podziemnej eksploatacji górniczej inwestycji.

Wprowadzane obok klasycznych, nowoczesne metody pomiarów należy ocenić pod względem 
możliwości ich wykorzystania w konkretnych zadaniach pomiarowych. Ważny jest tutaj zarówno 
aspekt dokładnościowy jak i ekonomiczny, który powinien być rozpatrywany na tle możliwości 
usprawnienia pracy oraz otrzymywania wyników o odpowiedniej jakości.

2. PRZESTRZEŃ I METODYKA BADAŃ

Rejon badań obejmował tereny górnicze Górnego Śląska, w których nie realizowano bieżącej
eksploatacji złoża węgla kamiennego, co de facto ułatwiło późniejsze prowadzenie analiz. Ostatnia 
eksploatacja górnicza w rejonie badań prowadzona była 5 lat przed prezentowanymi pomiarami. 
Niezbędne do przeprowadzenia przedmiotowej oceny dane obserwacyjne pozyskiwane były w opar-
ciu o sieć trwale stabilizowanych punktów ziemnych. Sieć tę stanowiła grupa ponad 120 punktów, 
rozmieszczonych wzdłuż realizowanej inwestycji drogowej [2]. W badaniach wykorzystano dwie 
metody pomiarowe. Jedną z nich była klasyczna, precyzyjna niwelacja geometryczna, stanowiąca 
bazę porównawczą dla zrealizowanych pomiarów wysokościowych drugą metodą (GPS-RTK), 
podlegającą ocenie. Pomiary wysokościowe, realizowane w klasyczny sposób, poprzedzono kon-
trolą stałości odpowiednio dobranych punktów nawiązania, wymaganą szczególnie na terenach 
górniczych. Wyniki tej kontroli zostały uwzględnione w przeprowadzonych analizach, rzutując na 
ostateczne wnioskowanie.

Dla celów oceny metody GPS-RTK pod względem jej możliwości zastosowania do pomiarów 
przemieszczeń punktów na terenach górniczych zrealizowano dwie serie obserwacyjne, obejmują-
ce pięciomiesięczny przedział czasowy. W każdej serii prowadzono równolegle pomiary klasyczne 
i satelitarne. Pomiary GPS-RTK realizowano w oparciu o sieć stacji permanentnych ASG-EUPOS.

Pomiary wysokościowe wykonywano w dwóch różnych układach, niwelację geometryczną 
w układzie Kronsztadt 86, pomiary GPS w odniesieniu do elipsoidy WGS-84. Jednak ze względu 
na różnicowy charakter otrzymywanych wyników (okresowe przemieszczenia pionowe) nie miało 
to istotnego znaczenia i pozwoliło na porównanie wyników.

Dla współrzędnych płaskich, przy pomiarach satelitarnych wszystkich punktów sieci, wykorzy-
stano państwowy układ współrzędnych 2000. Pomimo braku innych pomiarów w tym zakresie, 
mogących stanowić (jak w przypadku pomiarów wysokościowych) bazę porównawczą, zaistniałe 
warunki terenowe umożliwiły również ocenę metody GPS-RTK w aspekcie monitorowania prze-
mieszczeń poziomych punktów sieci.

3. DOKŁADNOŚĆ POMIARÓW

Ocena możliwości metody GPS-RTK w aspekcie wykrywania przemieszczeń punktów po-
wierzchni terenu musi uwzględniać dokładność zrealizowanych w tym celu pomiarów. Od tego za-
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leży bowiem poziom istotności otrzymywanych końcowych wyników. Problem ten można spro-
wadzić do określenia pewnej granicznej wartości (w tym przypadku przemieszczenia punktu), po-
niżej której należy uznać, że pomierzona wielkość mieści się w zakresie dokładności metody, a za-
tem nie stanowi wiarygodnego wyniku zarówno pod względem ilościowym jak i jakościowym.

Analizę dokładnościową wyników pomiarów niwelacji geometrycznej punktów sieci przepro-
wadzono na tle przyjętej dokładności współrzędnych wysokościowych wyznaczonych dla poszcze-
gólnych punktów pomiarowych.

Rzędne wysokościowe punktów nawiązania opracowane na podstawie zrealizowanych pomia-
rów kontrolnych wykazały różnice, w stosunku do wartości katalogowych, w zakresie ±10 mm. 
Wartość tę przyjęto za dokładność nawiązania wysokościowego pomiarów niwelacyjnych realizo-
wanych na punktach sieci. Największa wartość błędu (teoretycznie) powinna wystąpić dla punktu 
usytuowanego w środkowej części ciągu. Ze względu na dwustronne nawiązanie ciągu niwelacyj-
nego można oszacować maksymalny średni błąd wyznaczenia wysokości punktu o wartości ±10
mm * 2 , czyli około ±14 mm. Ze względu na charakter pomiaru niwelacyjnego (niwelacja precy-
zyjna z dokładnością ±1 mm/1 km) oraz długość ciągu dochodzącą do nieco ponad 4 km, błędy 
samego pomiaru nie powinny powodować istotnego wzrostu oszacowanej wyżej wartości. W związ-
ku z tym można przyjąć, że wyznaczone przewyższenie punktu, na podstawie określonych z wy-
równania ciągów wysokości punktów, obarczone będzie błędem średnim, wynoszącym około ±14
mm * 2 , czyli około ±20 mm. Dla uproszczenia analiz dla każdego mierzonego punktu w ciągu
przyjęto oszacowane powyżej takie same dokładności wyznaczenia: wysokości punktu i różnicy 
wysokości z dwukrotnego pomiaru.

Oszacowana wartość dokładności wyznaczonych różnic wysokości (przemieszczeń pionowych) 
z metody niwelacji geometrycznej stanowi swoistą miarę w przeprowadzonej dalej analizie. Zatem, 
według przyjętej dla tej metody miary, wartości obniżeń w granicach ±20 mm nie świadczą o Pio-
nowych ruchach powierzchni terenu w zdefiniowanym obszarze badań.

W przypadku pomiarów GPS-RTK praktycznie nie występuje problem niestabilności elemen-
tów nawiązania. Realizuje się je bowiem w oparciu o zdefiniowaną matematycznie w systemie GPS 
powierzchnię odniesienia, którą stanowi elipsoida. Z opracowania i analiz zrealizowanych w latach 
2009–2010 (na dość dużą skalę) pomiarów tego typu na terenie górniczym LW „Bogdanka” S.A. 
[1] wynika, że dokładność wyznaczenia różnicy wysokości punktu metodą GPS-RTK w oparciu 
o sieć ASG-EUPOS dla punktów markowanych w terenie (niestabilizowanych trwale), nie prze-
kracza ±3 cm z odchyleniem standardowym ±13 mm. Wartości te przyjęto do analiz wyników wy-
sokościowych obserwacji satelitarnych GPS-RTK zrealizowanych na stabilizowanych punktach 
sieci przestrzennej, jako wstępną miarę oceny tych wyników.

Rezultaty powyższych badań wskazują także, że dokładność pomiaru sytuacyjnego punktów,
prowadzonego w dość sprzyjających warunkach terenowych metodą GPS-RTK w oparciu o sieć 
ASG-EUPOS, nie przekracza generalnie ±3 cm, niezależnie od miejsca pomiaru w stosunku do lo-
kalizacji stacji permanentnych. Dokładność tę również przyjęto jako miarę szacunkową do analiz 
pomiarów sytuacyjnych metody satelitarnej GPS-RTK, wykonanych na punktach analizowanej się-
ci przestrzennej.

4. WYNIKI POMIARÓW

4.1. Niwelacja precyzyjna

Pierwszy etap prac stanowiło opracowanie wyników pomiarów niwelacyjnych, stanowiących bazę 
porównawczą dla rezultatów metody satelitarnej. W tym celu zestawiono wysokości oraz różnice 
wysokości pomierzonych punktów sieci z dwóch serii obserwacyjnych, obejmujących okres 5 mie-
sięcy. W okresie tym zaobserwowano generalnie niewielkie różnice wysokości poszczególnych 
punktów. Różnice przeważającej liczby punktów sieci oscylowały w zakresie ±20 mm, czyli 
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w granicach oszacowanej wcześniej dokładności wyznaczenia wskaźnika. Wyjątek stanowiło kilka 
wartości przekraczających ten zakres, dochodzących maksymalnie do 55 mm. Jednak biorąc pod 
uwagę wyniki zanotowane na sąsiednich punktach sieci (w otoczeniu tych punktów), nie było pod-
staw do stwierdzenia, iż wykazane zmiany wysokości były wynikiem działalności górniczej. Zja-
wisko deformacji powierzchni terenu (o charakterze ciągłym) przy braku robót górniczych w tym 
rejonie oraz braku stwierdzonych deformacji nieciągłych nie może zachodzić punktowo. Mając na 
uwadze dość gęste rozmieszczenie punktów oraz fakt, że pomierzone różnice wysokości punktów 
sąsiednich mieściły się w granicach dokładności pomiaru stwierdzono, że najprawdopodobniej 
przyczyną zmian wysokościowych tych punktów mogły być ich uszkodzenia mechaniczne, wyni-
kające z prowadzenia robót budowlanych lub ewentualnie inne, trudne dziś do zdefiniowania przy-
czyny.

Przyjęta wcześniej dokładność wyznaczenia różnic wysokości z dwóch serii niwelacyjnych, zo-
stała zweryfikowana prostą analizą statystyczną, przeprowadzoną dla bezwzględnych wartości wy-
znaczonych różnic wysokości punktów. W tym celu wyliczono średnią (bezwzględną) wartość ob-
liczonych różnic wysokości analizowanych punktów sieci wraz z odchyleniem standardowym,
świadczącym o przeciętnym rozproszeniu poszczególnych wyników wokół tej średniej.

Bezwzględna wartość stwierdzonych pomiędzy seriami różnic wysokości punktów wyniosła 
5.75 mm z odchyleniem standardowym ±4.55 mm. Wartości te można uznać w tym przypadku za 
charakterystykę dokładnościową obliczonych różnic wysokości punktów sieci. Jak widać, wyniki
obliczeń nie przekraczają wykonanego wcześniej oszacowania błędu średniego (dla punktów 
w środkowej strefie ciągu niwelacyjnego: ±20 mm), świadcząc o poprawności wykonanych analiz 
i pewnej ostrożności we wnioskowaniu opartym na wykonanych szacunkach (wartość szacunkowa 
przekracza wartości statystyk). Ponadto wyniki wskazują, że oszacowaną wartość (na poziomie ±20 
mm) można rozpatrywać w tym przypadku w kategoriach błędu granicznego.

Dla wyraźniejszego zobrazowania uzyskanych wyników, przedstawiono wykres (rys. 1) bezwz-
ględnych wartości różnic wysokości poszczególnych punktów sieci między wykonanymi metodą 
niwelacji precyzyjnej seriami pomiarowymi. Na wykresie widać wyraźnie, że wartości mieszczą 
się w przedziale szacunkowym ±20 mm. Świadczy to, szczególnie przy braku bieżącej eksploatacji 
górniczej, o stabilności powierzchni terenu w obranym rejonie badań na wykazanym poziomie is-
totności.
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Rys. 1. Bezwzględne wartości różnic wysokości z wartością średnią
i zakresem odchylenia standardowego (metoda niwelacji precyzyjnej)
Figure 1. Absolute value of differences with average value
and scope of standard deviation (method of precise leveling)
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4.2. Pomiar wysokościowy GPS-RTK

Na podstawie zestawionych wyników pomiarów wysokościowych GPS-RTK oraz obliczonych 
różnic wysokości poszczególnych punktów z dwóch serii pomiarowych stwierdzono, że różnice
wysokości punktów, za wyjątkiem zaledwie dwóch punktów, mieściły się w granicach ±30 mm, 
czyli w przyjętej wstępnie szacunkowej dokładności pomiaru. Odwołując się do rozdziału 4.1, 
przeprowadzone pomiary niwelacyjne (niwelacja precyzyjna) na problematycznych punktach nie 
wykazały podobnych zmian wysokościowych. Powodem zwiększonych (ponad oszacowany po-
ziom dokładności) różnic wysokości tych punktów była najprawdopodobniej zbyt wysoka błęd-
ność poprawek przesłanych ze stacji bazowych, co mogło mieć niekorzystny wpływ na wartości 
pomierzonych wysokości.

Przyjętą wcześniej dokładność (wyznaczenia różnic wysokości) metody GPS-RTK zweryfiko-
wano, podobnie jak w przypadku pomiarów niwelacyjnych, prostą analizą statystyczną. Średnia 
bezwzględna wartość wyznaczonych różnic wysokości wyniosła w tym przypadku 17.41 mm, z od-
chyleniem standardowym ±6.16 mm. Wartości te charakteryzują dokładność wyznaczonych meto-
dą GPS-RTK różnic wysokości punktów sieci. Podobnie jak w przypadku wyników niwelacji 
geometrycznej, wyliczone dokładności nie przekraczają wstępnie przyjętej wartości szacunkowej, 
którą można również i w tym przypadku uznać za błąd graniczny wynoszący ±30 mm.

Na wykresie (rys. 2) przedstawiono bezwzględne wartości różnic wysokości poszczególnych
punktów sieci. W celu uzyskania wiarygodnych wyników analizy z wykresu usunięto punkty, któ-
rych dwukrotny pomiar wykazał znaczne zmiany wysokości, niezwiązane ze zjawiskiem obniżeń 
powierzchni terenu. Efektem tego jest dość regularna fluktuacja obliczonych wartości różnic wy-
sokości, oscylujących w przedziale ±30 mm (błąd graniczny). Oznacza to, że w nawiązaniu do sta-
łej powierzchni odniesienia (w każdym punkcie) istnieje możliwość uzyskania wyników zapewnia-
jących wykazaną dokładność. Problemem mogą być jedynie niekorzystne lokalne warunki dla 
prowadzonego tą techniką pomiaru, wpływające ostatecznie na jakość wyniku. Jednak, jak okazało
się na tle badanej sieci, wystąpiły one na pojedynczych punktach, których eliminacja w procesie 
poprawnie wykonanej analizy nie nastręczyła dużych trudności.
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Rys. 2. Bezwzględne wartości różnic wysokości z wartością średnią
i zakresem odchylenia standardowego (metoda GPS-RTK)
Figure 2. Absolute value of differences in height with average value
and scope of standard deviation (GPS-RTK method)
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4.3. Pomiar sytuacyjny GPS-RTK

Na podstawie wyników zrealizowanych pomiarów współrzędnych płaskich wyznaczono różnice dx 
i dy współrzędnych punktów sieci z dwóch serii obserwacyjnych. Obliczone wartości dx i dy 
przeważającej liczby punktów sieci osiągały różnice w założonym przedziale dokładności pomiaru,
oszacowanym na poziomie ±30 mm. Wyjątek stanowiło 7 punktów, dla których wyznaczone war-
tości przekroczyły ten zakres. Największa różnica wyniosła dy = 66 mm. Zagęszczona sieć 
(1 punkt na około 35 metrów) nie wykazała podobnych zmian na punktach sąsiednich. Biorąc pod 
uwagę wyniki pomiarów wysokościowych, na podstawie których stwierdzono brak istotnych ru-
chów powierzchni terenu w rejonie badań stwierdzono, że przyczyną zwiększonych różnic dx i dy 
względem osi układu współrzędnych, mogły być najprawdopodobniej zbyt wysokie błędności po-
prawek przesłanych ze stacji bazowych (patrz rozdz. 4.2). W pojedynczych przypadkach nie należy 
zatem wykluczać także możliwości naruszenia lub uszkodzenia punktów pomiarowych.

Fakt braku bieżącej działalności górniczej w rejonie badań umożliwił przeprowadzenie analizy 
dokładności pomiaru sytuacyjnego wyłącznie w oparciu o wyniki dwóch serii obserwacyjnych zre-
alizowanych metodą GPS-RTK (bez konieczności odniesienia go do bazy porównawczej).

Przyjętą powyżej wstępnie dokładność pomiaru w tym zakresie zweryfikowano analizą staty-
styczną, przeprowadzoną osobno dla różnic współrzędnych dx i dy. Podobnie jak w przypadku ana-
liz pomiarów wysokościowych wyznaczono bezwzględne średnie wartości obliczonych różnic dx 
i dy wraz odchyleniem standardowym, świadczącym o przeciętnym rozproszeniu wyników wzglę-
dem wyznaczonych wartości średnich.

Średnia bezwzględna wartość różnic dx wyniosła 11.42 mm z odchyleniem standardowym ±8.92 
mm, natomiast średnia bezwzględna wartość różnic dy wyniosła 9.59 mm z odchyleniem standar-
dowym ±7.83 mm. Wartości te, podobnie jak przy pomiarach wysokościowych, można traktować 
jako charakterystykę dokładnościową obliczonych różnic dx i dy współrzędnych punktów sieci.
Wyniki uzyskane w przeprowadzonej analizie mieszczą się w założonej wcześniej błędności po-
miaru, tak więc wartość ±30 mm można rozpatrywać w aspekcie błędu granicznego.

Poniżej przedstawiono dwa wykresy bezwzględnych wartości różnic współrzędnych punktów 
dx (rys. 3) i dy (rys. 4) między wykonanymi seriami obserwacyjnymi. Wartości te mieszczą się 
w przedziale założonego błędu granicznego ±30 mm. Z analizy statystycznej wyeliminowano punk-
ty, które najprawdopodobniej uzyskały niekorzystne poprawki lokalne.
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Rys. 3. Bezwzględne wartości różnic dx z wartością średnią
i zakresem odchylenia standardowego (metoda GPS-RTK)
Figure 3. Absolute vale of dx differences with average value
and scope of standard deviation (GPS-RTK method)
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Bezwzgledna wartosc roznic dy pierwszej lini pomiarowej

Rys. 4. Bezwzględne wartości różnic dy z wartością średnią
i zakresem odchylenia standardowego (metoda GPS-RTK)
Figure 4. Absolute vale of dy differences with average value
and scope of standard deviation (GPS-RTK method)

5. PORÓWNANIE WYNIKÓW POMIARÓW WYSOKOŚCIOWYCH
Z METODY NIWELACJI GEOMETRYCZNEJ I METODY GPS-RTK

W niniejszym rozdziale dokonano porównania obliczonych na podstawie dwóch serii obserwacyj-
nych różnic wysokości określonych w oparciu o pomiary zrealizowane metodą niwelacji geome-
trycznej i metodą GPS-RTK.

W oparciu o wyznaczone obiema metodami pomiarowymi różnice wysokości punktów sieci 
przestrzennej obliczono różnice (odchyłki) pomiędzy odpowiadającymi sobie wynikami uzyska-
nymi na poszczególnych punktach. Przebieg odchyłek, przedstawiony na rysunku 5 nie wykazuje 
konkretnego trendu, wartości te są losowe, zawierając się w przedziale od -33 mm do 29 mm.

Korzystając z rezultatów przeprowadzonych wcześniej ocen dokładnościowych wyników róż-
nic wysokości (z obu analizowanych metod pomiarowych) można dokonać formalnej oceny uzy-
skanych wyników (obliczonych odchyłek). Opierając się na wyznaczonych błędach granicznych 
różnic wysokości, wynoszących:
— ±20 mm – metoda niwelacji geometrycznej,
— ±30 mm – metoda GPS-RTK,
można wyznaczyć wartość graniczną dla wyliczonych odchyłek. Korzystając z prawa przenoszenia 
błędów średnich uzyskuje się 22 2030 m = ±36 mm. Jak wynika z danych przedstawionych na 
wykresie żaden z wyników policzonych odchyłek nie przekracza tej wartości. Zatem wszystkie od-
chyłki mieszczą się w granicach błędu ich wyznaczenia, świadcząc o poprawności wykonanych 
pomiarów z uwzględnieniem ich dokładności. Potwierdza to również wcześniejszy pogląd o stabil-
ności powierzchni terenu, uwzględniając poziom istotności (±2–3 cm), wynikający z wykonanych 
pomiarów geodezyjnych.
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Rys. 5. Odchyłki różnic wysokości wyznaczonych z metody niwelacji geometrycznej i z metody GPS-RTK
Figure 5. Deviation between differences in height measured with precise leveling and GPS-RTK methods

6. PODSUMOWANIE WYNIKÓW BADAŃ

Niniejszy artykuł przedstawia wyniki i analizę pomiarów przestrzennych, zrealizowanych w okre-
sie 5. miesięcy metodą GPS-RTK na zastabilizowanej sieci punktów geodezyjnych wzdłuż budo-
wanego odcinka drogi. Pomiar wysokościowy skonfrontowano z wynikiem klasycznych pomiarów 
niwelacji precyzyjnej. Zrealizowane pomiary, zarówno klasyczne jak i satelitarne (prowadzone 
w oparciu o sieć ASG-EUPOS), oceniono pod względem dokładnościowym, co umożliwiło osta-
teczne wnioskowanie o ich przydatności do wyznaczania przemieszczeń punktów przestrzennej sie-
ci obserwacyjnej w rejonach podziemnej eksploatacji górniczej.

Na podstawie przeprowadzonych i zaprezentowanych w syntetyczny sposób analiz, sformuło-
wano kilka wniosków, które przedstawiono poniżej.

W przedmiotowym rejonie badań nie prowadzono bieżącej eksploatacji złoża węgla kamienne-
go. Ostatnia eksploatacja górnicza prowadzona w tym rejonie została zakończona 5 lat przed reali-
zacją przedstawionych pomiarów. W związku z tym wyniki pomiarów niwelacji precyzyjnej na za-
łożonej wzdłuż realizowanej inwestycji sieci punktów obserwacyjnych wykazały brak obniżeń po-
wierzchni terenu, wynikających bezpośrednio z zakończonych robót górniczych. Ewentualne nie-
wielkie pionowe ruchy powierzchni terenu mieściły się w granicach dokładności wykonanych po-
miarów niwelacyjnych i nie przekroczyły 2 cm w okresie 5 miesięcy. Uwzględniając jednak charak-
ter obliczonych przyrostów obniżeń (o znakach zarówno ujemnych jak i dodatnich) można osta-
tecznie wnioskować o braku przemieszczeń pionowych, a wyznaczone wartości różnic wysokości 
na poszczególnych punktach sieci pozwalały traktować je w kategoriach błędów przypadkowych.

Relatywnie niska dokładność wyznaczenia wysokości punktów (w granicach ±14 mm) i różnic 
wysokości (w granicach ±20 mm) metodą niwelacji precyzyjnej wynikła bezpośrednio z dokładno-
ści wysokościowych punktów nawiązania, których pomiar i analiza stałości wykazały ich niestabil-
ność na poziomie ±10 mm (także w stosunku do danych katalogowych). Niestałość w czasie punk-
tów nawiązania na terenach górniczych stanowi duży problem przy realizacji klasycznych pomia-
rów geodezyjnych, szczególnie o dużej precyzji.

Dokładność wyznaczonych różnic wysokości poszczególnych punktów sieci z przeprowadzo-
nych równolegle w tym samym czasie pomiarów wysokościowych metodą GPS-RTK wyniosła,
w zakresie błędu granicznego, ±30 mm i okazała się porównywalna z wynikiem uzyskanym z pre-
cyzyjnych pomiarów niwelacyjnych nawiązanych do niestabilnych punktów wysokościowych, 
zlokalizowanych na terenie górniczym. Pomiary satelitarne GPS-RTK odniesione do zdefiniowa-
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nej stałej powierzchni elipsoidy, uniezależniają pomiar od ewentualnych ruchów powierzchni tere-
nu w rejonie pomiarów, w szczególności na terenach górniczych.

Porównanie wyników pomiarów wysokościowych (różnic wysokości punktów sieci) zrealizo-
wanych w tym samym czasie metodą niwelacji geometrycznej i metodą GPS-RTK wykazało zbież-
ność wyników, z uwzględnieniem uzyskanych dokładności pomiarów.

Uwzględniając powyższe wyniki analiz, wskazujące, że teren górniczy w rejonie badań był
uspokojony, można wnioskować również o braku występowania tam istotnych przemieszczeń po-
ziomych (brak niecki obniżeniowej). Pozwoliło to analizować cykliczne pomiary sytuacyjne punk-
tów sieci przestrzennej, wykonane metodą GPS-RTK, w aspekcie dokładnościowym.

Średnie błędy położenia punktów z dwukrotnego pomiaru metodą GPS-RTK oscylują w zakre-
sie ±30 mm. Wartość ta znajduje potwierdzenie w zrealizowanych wcześniej na terenie górniczym 
LW „Bogdanka” podobnych pomiarach deformacji powierzchni terenu.

W przypadku terenów górniczych za bardziej ekonomiczną metodę pomiarów obniżeń należy 
uznać pomiar GPS-RTK, przeprowadzony w oparciu o sieć stacji referencyjnych systemu ASG-
EUPOS. Czas przeprowadzenia pomiarów klasycznych (niwelacja precyzyjna), włącznie z konie-
cznością kontroli stałości punktów nawiązania, jest znacznie dłuższy, a liczebność zespołu pomia-
rowego większa (minimum 3 osoby, dla pomiaru GPS-RTK wystarczy 1 osoba). Powoduje to, że 
koszt realizacji pomiarów klasycznych jest znacznie wyższy, przy uzyskaniu podobnych dokładno-
ści wyników, wystarczających dla monitorowania obniżeń powierzchni terenu, przekraczających 
zazwyczaj znacznie poziom centymetrowy. Wniosek ten może dotyczyć również przemieszczeń 
poziomych, o ile centymetrowa dokładność ich wyznaczania nie zawiera się w zakresie powodują-
cym zagrożenie dla obiektów o niskiej wytrzymałości. Pomiar GPS-RTK daje w tym względzie 
pogląd o przemieszczeniach poziomych gruntu, zarówno co do wartości jak i kierunku.

W przypadku pomiarów deformacji, związanych z określaniem odkształceń poziomych, dokład-
ność metody GPS-RTK przy wyznaczaniu współrzędnych płaskich jest jednak zbyt niska. Określa-
ne na tej podstawie wartości wskaźnika, nie charakteryzowałyby się odpowiednią i wymaganą pre-
cyzją.

Reasumując, należy jednak stwierdzić, że metoda GPS-RTK jest w pełni przydatna do wyzna-
czenia przemieszczeń punktów przestrzennej sieci obserwacyjnej w rejonie podziemnej eksploata-
cji górniczej, umożliwiając monitorowanie ruchów powierzchni terenu, zarówno pionowych jak 
i poziomych, na założonym poziomie istotności.
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Assessment of Possible Application of GPS-RTK Satellite Measurement
to Designate Displacement of Spatial Observation Network
in the Mining Areas

The paper presents possible application of GPS measurement technique to monitor spatial changes 
of the areas within the impact of underground mining exploitation. The analysis includes the results 
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of GPS measurements done in RTK mode, based on modern network of permanent ASG-EUPOS 
stations recently installed in the whole area of Poland. In order to assess the subject method, espe-
cially when it comes to precision, the obtained measurements results where compared to the results 
obtained with classical methods, commonly used in monitoring of mining areas. The assessment 
deals with the results of periodical vertical and horizontal displacements of a number of geodetic 
network points, permanently stabilized along the road investment in the Upper Silesia.
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Mine 
Geospatial 

Mine Plan 

Mine Civil 

Mine Plant 

Mine BMH 

Mine 
Shafts 

Mine 
Power 

Mine Water 

Mining 
& 

Metals 

Restore 

Explore 

Design 

Develop 

Extract 

Rozwiązania dla:  
Projektowanie i konstrukcja szybów gdzie 
szybki dostęp do złoża jest kwestią 
krytyczną. 
 
Projektowanie inżynierskie pod presją 
czasu oraz rozmiaru zadania 
 

Korzyści 
   Wydajne i dokładne projektowanie, weryfikacja i 
analiza kolicji z pełną dokładnością (fabrykacja)   
 
 Skanowanie wyrobisk komorowych jest często 
potrzebne w celu skorygowania kształtu komory 
uzyskanego w wyniku nieprecyzyjnych strzelań 
górniczych. Umożliwia ono precyzyjne 
zaplanowanie następnych strzelań. 
Ref :  Anglo American, Hatch  
 

Szyby górnicze 
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Narzędzia 
1. MicroStation – podstawowe modelowanie 3D 
2. Bentley Structural i STAAD analizy wytrzymałościowej 
3. Navigator do symulacji transportu, montarzu i wizualizacji 
4. Instalacje rurociągowe, wodne, wentylacja,  
5. Point Tools - skany laserowe w MicroStation 
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Bentley Be 
Inspired Event 
2011 

Amsterdam  
 
9 November 2011 

Metals & Mining  
Category 
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Anglogold Ashanti Global Operations 
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Projekt: Remont szybu Savuka 

AGA’s South Africa Region Project Engineering Services 
(SAR PES) - Zapewnienie usług wielobranżowego 
doradztwa inżynierskiego i usług projektowych dla klientów 
wewnętrznych we wszystkich operacjach w regionie Afryki 
Południowej 
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Przekrój północ-południe przez kopalnię Savuka 
Datum: 1828.797 m AMSL 

Poziom morza: (1828.797 m  pod powierzchnią ziemi) 58 Level 
61 Level 

66 Level 

75 Level 

81 Level 

87 Level 

91 Level 
94 Level 

97 Level 
100 Level 3042.5 m bd 

106 Level 
109 Level 
113 Level 
116 Level 

120 Level 3653.0 m bd 

124 # Bottom: 3777.4 m bd 

Savuka 
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Kilka słów o kopalni Savuka 
 

• Druga najgłębsza kopalnia na świecie (-3777 m, -1949 m poniżej 
poziomu morza) ma jeden szyb główny i dwa szybiki 

• Obsługuje dwie sąsiadujące koplanie Mponeng i Tau Tona Mines w 
zakresie odwodnienia i wentylacji 
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Katastrofa 
 

• Trzęsienie ziemi na głębokości 2847 m 

• Liczne i poważne zawały 

• Duże podziemne tamy zniszczone, miliony 
litrów wody zalały szyb i niższe poziomy 

• Wyposażenie i infrastruktura warta miliony 
dolarów zniszczone lub uszkodzone 

• 1 osoba zginęła 
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model 3D pokazuje zalane strefy 

Około 155 milionów litrów wypompowano zanim zaczęto oceniać szkody 
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model 3D pokazuje strefy zniszczeń / zawałów 
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Only access to silo no 4 was a 50 meter swim, water 
depth 4-5 meter 
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100 level bottom of cooling tower no 2 
  
  

– 709 –

 



©
 2

00
9 

B
en

tle
y 

S
ys

te
m

s,
 In

co
rp

or
at

ed
 

16 | WWW.BENTLEY.COM 

 
 
 

101 level pump station completely destroyed 
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101 level station completely destroyed  
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101 level haulage infrastructure damage 
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Po katastrofie: 
 

• Całkowite zatrzymanie produkcji w Savuka 

• Wiele ograniczeń w odwodnieniu i wentylacji sąsiadujących kopalni 

• Misja:  odbudować niezbędną infrastrukturę i sprzęt w celu 
uruchomienia produkcji w Savuka i  sąsiadujących kopalniach 

 

• Czas:  NATYCHMIAST!!  
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Wyjątkowe wyzwania projektowe 
 

• Ogromny wysiłek włożony w transport i montaż nowych urządzeń i 
materiałów pod ziemią na właściwym miejscu 

• Dyskutowane dwa warianty szybów, na głębokości + / - 2850 m pod 
ziemią 

• Podjęte decyzje muszą być prawidłowe, błąd wymagający ponownej 
pracy spowoduje, kosztowne i rozległe problemy logistyczne 

• Ograniczenia przestrzeni wymagają skrupulatnego modelowania w 
środowisku Bentley na wszystkich etapach projektu 

 

• Cały projekt wykonany w Bentley Microstation i Structural v8i 
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Przenośnik zaprojektowany w Bentley Structural v8i 
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Progress with conveyor extension 
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Belt commissioned and running 
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Project Area 4 – Nowy system przenośników na 
poziomie 102 
 

 

• Największym wyzwaniem było dopasowanie projektu tak aby 
konstrukcja pasowała na pierwszym razem 

• Poprzez dokładne modelowanie 3D opracowano 3 warianty układu 
przenośników na poziomie 102 

• Rozległe modelowanie 3D było potrzebne do dokładnego 
dopasowania i operacji montażu 
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Option  1:  Feeding shaft from North 
side  with 2 conveyors 

Option 2: Feeding shaft from North 
side one conveyor, turret loading 

Opcje  1 & 2 
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Opcja 3: Przenośniki dookoła szybu 
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• AVI example 

– 721 –

 



©
 2

00
9 

B
en

tle
y 

S
ys

te
m

s,
 In

co
rp

or
at

ed
 

28 | WWW.BENTLEY.COM 

Nowa konstrukcja na poziomie 102 – model 3D 

– 722 –

 



©
 2

00
9 

B
en

tle
y 

S
ys

te
m

s,
 In

co
rp

or
at

ed
 

29 | WWW.BENTLEY.COM 

 
 
 

Bulk head under silo No4 
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Zastosowanie narzędzi Bentley do dopasowania 
  

 
Wstępny profil 

 
Konstrukcja nie pasuje do 
dostępnej przestrzeni 

– 725 –

 



©
 2

00
9 

B
en

tle
y 

S
ys

te
m

s,
 In

co
rp

or
at

ed
 

32 | WWW.BENTLEY.COM 

Profil komory po 
dodatkowych strzałach 

Konstrukcja stalowa pasuje 
do wyprofilowanej na nowo 
przestrzeni 

Zastosowanie narzędzi Bentley do dopasowania 
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Próbny montaż na powierzchni 
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Przenośniki: Skany przestrzeni po strzałach były 
wykonywane na bieżąco aby upewnić się, że 
konstrukcje będą pasować na pierwszym razem 
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Obszar szybu na poziomie 102 
  
  

– 729 –

 



©
 2

00
9 

B
en

tle
y 

S
ys

te
m

s,
 In

co
rp

or
at

ed
 

36 | WWW.BENTLEY.COM 

Poziom 102  - obszar szybu – projekt finalny 
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102 level West side progress with belt installation  
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Project metrics (cont) 
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Savuka - wykres produkcji 
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Wnioski 
 

 

• Modelowanie w środowisku 3D było kluczowe do osiągnięcia 
sukcesu w podziemnych projektów infrastrukturalnych 

• Skanowanie laserowe i tuneli i skał przez właściwych dostawców 
płynna integratcja i wymiana danych z oprogramowaniem Bentley 

 

 

 

 

 

• Imagination lives within Bentley 
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Narzędzia 
1. MicroStation – podstawowe modelowanie 3D 
2. Bentley Structural i STAAD analizy wytrzymałościowej 
3. Navigator do symulacji transportu, montażu i wizualizacji 
4. Instalacje rurociągowe, wodne, wentylacja,  
5. Point Tools - skany laserowe w MicroStation 
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marcin.stecki@bentley.com 

Bentley Systems Polska Sp z oo 
ul.Nowogrodzka 68, 02-014 Warszawa 
tel. +48 (22) 50 40 750 
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Prognoza rozkładu deformacji powierzchni terenu górniczego LW
„Bogdanka”, spowodowanych eksploatacją pokładów węgla 382
i 385/2 w okresie do 2015 roku

Edward Stewarski
Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie

Andrzej Szumiński
Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie

STRESZCZENIE: Przedstawiono prognozowany wpływ eksploatacji pokładów węgla 382 i 385/2 
na stan deformacji powierzchni terenu górniczego kopalni LW „Bogdanka” w okresie do 2015 
roku. Szczególną uwagę skoncentrowano na opracowaniu map izolinii przemieszczeń, nachyleń 
powierzchni terenu oraz odkształceń głównych, w obszarach przyległych do filarów ochronnych 
obiektów szybowych kopalni.

SŁOWA KLUCZOWE: Podziemna eksploatacja złóż, ochrona powierzchni, inżynieria środowiska

1. WPROWADZENIE

Obszar górniczy LW Bogdanka obejmuje powierzchnię 57 km2 i składa się z trzech rejonów 
eksploatacyjnych: Bogdanka (północno-zachodnia część OG), Nadrybie (północno wschodnia 
część OG) i Stefanów (południowa część OG). Eksploatacja prowadzona jest obecnie w pokładach 
382 i 385/2. Obszar górniczy otoczony jest terenami chronionymi jak m.in. Poleski Park Narodowy 
i Park Krajobrazowy Pojezierza Łęczyńskiego. Działalność kopalni nie stanowiła dotychczas za-
grożenia nadmiernymi deformacjami powierzchni terenu. Niemniej rozwój eksploatacji złoża
zawsze niekorzystnie wpływa na powierzchnię terenu i obiekty powstałe w trakcie jej zagos-
podarowania. Najbardziej znaczące elementy tego wpływu ujawniają się w postaci deformacji 
powierzchni terenu, zmian stosunków wodnych czy wstrząsów górotworu.

2. CHARAKTERYSTYKA EKSPLOATACJI

Eksploatację złóż węgla w pokładach 382 i 385/2 zaplanowano w dwóch etapach czasowych. Etap 
pierwszy obejmuje okres do 2015 roku, zaś etap drugi dotyczy eksploatacji w latach od 2015 do 
2025. W pokładzie 382 zaplanowano wybranie 6 ścian zgrupowanych w czterech polach 
eksploatacyjnych. Wszystkie zostaną wybrane do 2015 roku. Ściany te różnią się zarówno geo-
metrią jak i parametrami górniczo-geologicznymi.

W pokładzie 385/2 ściany przeznaczone do eksploatacji do 2015 roku zgrupowano w czterech 
polach eksploatacyjnych usytuowanych w środkowej i południowo-wschodniej części obszaru gór-
niczego. Miąższość pokładu w strefie eksploatacji waha się od 1,5 do 1,9 metra a średnia głę-
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bokość nie przekracza 950 metrów. Parametry geometryczne ścian obu pokładów przeznaczonych 
do eksploatacji w okresie do 2015 roku zestawiono w tabeli 1.

Tabela 1. Charakterystyka ścian w pokładach przeznaczonych do eksploatacji do 2015 roku
Table 1. Characteristics of longwalls in layers to be exploited until 2015

Pokład Ściana/pole Głębokość [m] Miąższość [m] Długość [m] Szerokość [m]
382 6/1 870 2,40 3080 290
382 13/2 880 2,30 2568 325
382 2/2 850 2,45 2178 293
382 3/2 870 2,45 2178 304
382 4/2 880 2,45 2178 315
382 8/3 830 1,85 1330 315

385/2 4/4 940 1,90 1739 298
385/2 6/4 870 1,80 1354 308
385/2 7/4 910 1,80 1003 306
385/2 8/4 920 1,80 821 309
385/2 9/4 950 1,90 1261 309
385/2 2/6 890 1,50 2323 261
385/2 3/6 880 1,50 2326 265
385/2 6/7 910 1,50 4859 317
385/2 7/7 910 1,50 5029 317
385/2 1/8 910 1,50 50310 318

Schemat lokalizacji ścian w pokładach 383 i 385/2 przedstawiono na rysunku 1.
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Rys. 1. Obszar analizy z zaznaczeniem usytuowania ścian przeznaczonych do eksploatacji
Figure 1. Analysed area with marked placement of longwalls to be exploited

– 737 –

 



Wartość współczynnika osiadania przy obliczaniu wskaźników deformacji powierzchni dla ścia-
nowego systemu eksploatacji z zawałem przyjęto: a = 0,7. Kąt zasięgu wpływów głównych dla 
górotworu w rejonie eksploatacji LW „Bogdanka” przyjęto jako arctg β = 1,9 (β ≈ 62o).

3. WSKAŹNIKI DEFORMACJI POWIERZCHNI

Parametry deformacji terenu wyznaczono w oparciu o teorię Budryka-Knothego [1]. Ze względu 
na skomplikowaną postać formuł określających wskaźniki deformacji terenu autorzy wykorzystali 
program DEFORM, za pomocą którego wyznaczono wartości wskaźników deformacji terenu w wy-
niku eksploatacji złoża.

W oparciu o obliczenia numeryczne sporządzono dla analizowanego obszaru mapy izolinii:
- przemieszczeń pionowych (obniżeń) powierzchni terenu w [m];
- maksymalnych nachyleń powierzchni Tmax [mm/m];
- maksymalnych przemieszczeń poziomych powierzchni Umax [m];
- odkształceń właściwych głównych ε1 [mm/m] i ε2 [mm/m];
oraz wykresy wartości tych wskaźników deformacji w dwóch przekrojach A1-A2 i B1-B2, zaz-
naczonych na mapach. Mapy i wykresy przedstawiono na rysunkach nr 2 do 10.
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Rys. 2. Mapa izolinii przemieszczeń pionowych (osiadań) powierzchni terenu w [m]
wywołanych eksploatacją ścian w pokładach 382 i 385/2 w okresie do 2015 roku
Figure 2. Isolines of surface vertical displacement w[m], caused by longwall exploitation
in layers 382 and 385/2 until 2015
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Rys. 3. Wykresy pionowych przemieszczeń powierzchni terenu w[m] w przekrojach A1-A2 i B1-B2, wywołanych eksploatacją ścian w pokładach 382 i 385/2 w okresie do 2015 roku
Figure 3. Chart of vertical displacement of the surface w[m] in sections A1-A2 and B1-B2, caused by longwall exploitation in layers 382 and 385/2 until 2015
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Rys. 4. Mapa izolinii maksymalnych nachyleń powierzchni terenu Tmax[mm/m] wywołanych
eksploatacją ścian w pokładach 382 i 385/2 w okresie do 2015 roku
Figure 4. Isolines of surface maximum inclination Tmax[mm/m], caused by longwall
exploitation in layers 382 and 385/2 until 2015
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Rys. 5. Mapa izolinii maksymalnych przemieszczeń poziomych powierzchni terenu Umax [m]
wywołanych eksploatacją ścian w pokładach 382 i 385/2 w okresie do 2015 roku
Figure 5. Isolines of maximum horizontal displacement of the surface Umax[m], caused by
longwall exploitation in layers 382 and 385/2 until 2015
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Rys. 6. Wykresy maksymalnych nachyleń powierzchni terenu Tmax[mm/m] w przekrojach A1-A2 i B1-B2, wywołanych eksploatacją ścian w pokładach 382 i 385/2 w okresie do 2015 roku
Figure 6. Chart of surface maximum inclination Tmax[mm/m] in sections A1-A2 and B1-B2, caused by longwall exploitation in layers 382 and 385/2 until 2015
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Rys. 7. Wykresy maksymalnych przemieszczeń poziomych powierzchni terenu Umax[m] w przekrojach A1-A2 i B1-B2 wywołanych eksploatacją
w pokładach 382 i 385/2 w okresie do 2015 roku
Figure 7. Chart of maximum horizontal displacement of the surface Umax[m] in sections A1-A2 and B1-B2, caused by longwall exploitation
in layers 382 and 385/2 until 2015
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Rys. 8. Mapa izolinii odkształceń głównych ε1 [mm/m] punktów powierzchni terenu,
wywołanych eksploatacją ścian w pokładach 382 i 385/2 w okresie do 2015 roku
Figure 8. Isolines of principal strains ε1 [mm/m] of the surface, caused by longwall exploitation
in layers 382 and 385/2 until 2015

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
x [km]

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

y
[k

m
]

Szyb 1.2

Szyb 1.5

Szyb 2.1

A1

A2

B1

B2

-5.0
-4.5
-4.0
-3.5
-3.0
-2.5
-2.0
-1.5
-1.0
-0.5
0.0
0.5
1.0
1.5
2.0
2.5
3.0
3.5
4.0

linia przekroju A1-A2

linia przekroju B1-B2

Rys. 9. Mapa izolinii odkształceń głównych ε2 [mm/m] punktów powierzchni terenu, wywołanych 
eksploatacją ścian w pokładach 382 i 385/2 w okresie do 2015 roku
Figure 9. Figure 8. Isolines of principal strains ε2 [mm/m] of the surface, caused by
longwall exploitation in layers 382 and 385/2 until 2015
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Rys. 10. Wykresy odkształceń głównych punktów powierzchni terenu ε1 [mm/m] i ε2 [mm/m] w przekrojach A1-A2 i B1-B2,
wywołanych eksploatacją ścian w pokładach 382 i 385/2 w okresie do 2015 roku
Figure 10. Chart of principal strains ε1 [mm/m] i ε2 [mm/m] of the surface in sections A1-A2 and B1-B2, caused by longwall exploitation in layers 382 and 385/2 until 2015
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4. PROGNOZA DEFORMACJI POWIERZCHNI

Prognozę deformacji terenu opracowano w oparciu o dotychczasowe doświadczenia autorów w za-
kresie analizy wpływów podziemnej eksploatacji złóż na powierzchnię terenu, a także o publiko-
wane sugestie i zalecenia dotyczące sporządzania prognoz deformacji terenu [2], [3]. Prognozę 
sporządzono dla potrzeb monitoringu wież szybowych LW „Bogdanka” w oparciu o sieć pomia-
rową wykorzystującą technikę GPS. W zakres prognozy wchodziło określenie ekstremalnych war-
tości wybranych wskaźników deformacji powierzchni w sąsiedztwie filarów ochronnych szybów 
głównych.

Z punktu widzenia monitoringu wież szybowych jako najbardziej znaczące przyjęto następu-
jące wskaźniki deformacji powierzchni:
- przemieszcznie pionowe (obniżenie) punktów powierzchni terenu w[m];
- maksymalne nachylenie punktów powierzchni Tmax [mm/m];
- maksymalne przemieszczenie poziome punktów powierzchni Umax [m];
- główne odkształcenia względne punktów powierzchni ε1 [mm/m] i ε2 [mm/m];

Ekstremalne wartości wskaźników deformacji w wyniku wybrania ścian pokładów 382 i 385/2 
w okresie do 2015 roku dla całego analizowanego obszaru wynoszą:
- maksymalne przemieszczenie pionowe: w = 1,71 [m];
- maksymalne nachylenie terenu: Tmax = 4,23 [mm/m];
- maksymalne przemieszczenie poziome: Umax = 0,69 [m];
- odkształcenie główne maksymalne: ε1 = 3,00 [mm/m] (odkształcenie rozciągające);
- odkształcenie główne minimalne: ε2 = - 4,87 [mm/m] (odkształcenie ściskające);

PODSUMOWANIE

A. W okresie od chwili obecnej do 2015 roku, kopalnia Bogdanka prowadzi eksploatację w dwu 
pokładach: 382 i 385/2. Eksploatacja nie obejmuje wprawdzie obszaru filarów szybowych, ale wy-
brane do 2015 roku niektóre pola eksploatacyjne będą zlokalizowane w bezpośrednim sąsiedztwie 
filarów szybowych.

B. Prognozę sporządzono dla potrzeb monitoringu wież szybowych LW „Bogdanka” w oparciu
o sieć pomiarową wykorzystującą technikę GPS, zakres prognozy dotyczy filarów ochronnych szy-
bów głównych, a ściślej bezpośredniego sąsiedztwa wież szybowych.

C. Analiza wartości wskaźników deformacji powierzchni pozwala zakwalifikować teren w bezpo-
średnim sąsiedztwie wież szybowych dla wszystkich trzech filarów szybowych do zerowej kate-
gorii (kategoria 0) terenu górniczego (|ε max| <= 0,3 [mm/m]).

D. Obszar filarów ochronnych szybów S 1.2, S 1.5 i S 2.1 można zaliczyć do pierwszej kategorii 
(kategoria I) terenu górniczego. Należy nadmienić, że wartości odkształceń przekraczające 1,5 
[mm/m] występują jedynie w dwu niewielkich strefach na granicy filarów szybów S 1.2 (Bog-
danka) i S 1.5 (Nadrybie), które praktycznie nie mają wpływu na kategoryzację.
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Surface Distortion of the LW „Bogdanka” Mining Site Area, As Caused
By 382 and 382/5 Coal Layer Exploitation until 2015

Presented is the estimated influence of the 382 and 382/5 coal layers exploitation on the distortion
degree of the LW “Bogdanka” mine site area, until the year 2015. Particular attention was de-
dicated to mapping out the displacement, area surface inclination, and deformation isolines in areas 
adjacent to the safety pillars of the mine’s shafts.
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Monitoring przemieszczeniowy szczytów wież szybowych
kopalni LW „Bogdanka”, w technologii GNSS
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STRESZCZENIE: Celem technicznym pracy jest szkic ogólny monitoringowego układu obserwa-
cyjnego szczytów wytypowanych wież szybowych kopalni LW „Bogdanka”, dla Monitoringu 
przemieszczeniowego w technologii GNSS/GPS, analiza wyników pomiarów i metodyki pomia-
rów dla określenia wpływu stanu deformacji powierzchni terenu i oceny zagrożenia obiektów 
będących w obszarze oddziaływania eksploatacji podziemnej.
Celem naukowym pracy jest ocena wpływu czynników klimatyczno przyrodniczych na wyniki
obserwacji monitoringowych, procesu przemieszczeń podobszarów terenu górniczego oraz analiza 
czynników górniczych, uzasadniających potrzebę monitoringu przemieszczeniowego, wyróż-
nionych obiektów zlokalizowanych na obszarze górniczym kopalni LW „Bogdanka”.

SŁOWA KLUCZOWE: Monitoring przemieszczeniowy, środowiska naturalne, technologia GPS, 
trend przemieszczeń

1. WPROWADZENIE

Środowiska naturalne, z wyjątkiem parków narodowych, są wypełnione techniką przemysłową. 
Dbałość o racjonalne gospodarowanie techniką przemysłową, sprzyja idei zachowania rozsądnej 
równowagi w środowisku naturalnym, tzn. sprzyja zminimalizowaniu niekorzystnych oddziaływań 
na środowisko naturalne. Nieuniknionym, niekorzystnym wpływem działania górniczego są
odkształcenia powierzchni terenu i przemieszczenia obiektów górniczych na tej powierzchni. 
Konieczna jest zatem potrzeba precyzyjnej oceny tego wpływu i następnie opracowanie właś-
ciwego sposobu jego minimalizacji [7].
Temu zagadnieniu służy system monitoringu przemieszczeniowego. Do realizacji tego celu trzeba 
sięgnąć po rozwiązania najbardziej nowoczesne. Prekursorem takiego podejścia do problemu jest 
kopalnia „Bogdanka”. Od 4 lat, kopalnia „Bogdanka” wspólnie z Akademią Górniczo-Hutniczą, 
prowadzi zaawansowane prace badawcze dla wykorzystania systemu GPS do monitorowania 
odkształceń powierzchni terenu i przemieszczeń obiektów przemysłowych.
Efektem ww. prac badawczych, jest opracowanie działającego od 2 lat w kopalni „Bogdanka”, 
systemu monitoringu przy użyciu technologii GPS [6].
Wysokie, wielkogabarytowe obiekty kopalniane, takie jak wieże szybowe, wysokie budynki, ko-
miny, magazyny węgla surowego, charakteryzują się specjalnymi wymogami odnośnie ich geo-
metrii, stabilizacji i pozycjonowania w układzie ziemskiego pola grawitacyjnego. Prawidłowe usta-
wienie i użytkowanie eksploatacyjne napędów wyciągowych i ich kinematycznego przeniesienia 
na urządzenia wyciągowe wewnątrz wież szybowych, wymaga systematycznej, częstej obserwacji 

sploatacji Podziemnej 2012
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geodezyjnej. Zaniedbania w tej dziedzinie skutkują w postaci zagrożenia bezpieczeństwa oraz strat 
ekonomicznych, polegających na nadmiernej awaryjności oraz nierównomiernym, przed-
wczesnym, mechanicznym zużyciu części kinematycznych, urządzeń lub ich wirujących części, 
pracujących w położeniach odchylonych od właściwych kierunków w ziemskim polu grawi-
tacyjnym.
Zagrożenia wyżej wyeksponowane, należy wyprognozować na podstawie odpowiedniego, obiek-
tywnego monitoringu przemieszczeniowego.
Najlepszym sposobem prognozowania takich zagrożeń i uzyskania podstaw decyzji podjęcia na 
czas akcji interwencyjnej, jest monitoring przemieszczeń punktów na wieżach szybów głównych. 
Monitoring przemieszczeniowy musi być oparty o technologię całkowicie automatyczną i odizo-
lowaną od wpływów deformujących pole grawitacyjne w obszarze pomiaru.
Technologią zapewniającą powyżej sformułowane uwarunkowania, jest monitoring metodą pomia-
rów GPS. Monitoring w technologii GPS jest najbardziej zobiektywizowaną formą, pozwalającą 
wyznaczyć wartości bezwzględne zmian przemieszczeń punktów zamocowania anten GPS na 
szczytach wież szybowych, a także gradientu czasowego zmian przemieszczeń, ułatwiającego 
ocenę jak szybko może nastąpić degradacyjny wpływ deformacji powierzchni terenu górniczego na 
obiekt wieży szybowej i czy ten wpływ jest istotny w związku z zakładanym czasem trwania 
użytkowania, określonego obiektu szybowego.

2. OGÓLNY OPIS GŁÓWNYCH UKŁADÓW SYSTEMU GPS

Rys. 1. Układ satelitów GPS
(syst. amerykański, 6 orbit co 600 dł. geograficznej 
po 4 satelity na każdej orbicie). Śr. odl. satelitów od 
pow. Ziemi 20 200 km.
Nachylenie orbit do płaszczyzny równika: 55o.
Czas obiegu: 11h 57min 27s.
Syst. amerykański GPS, w pełnej konfiguracji 
działa nieprzerwanie i bezawaryjnie od 17 lat
Figure 1. GPS satellite system (american system,
6 orbits at 60o longitude length of 4 satellites in
each orbit). Diam. distance of satellites from the
area Earth 20 200 km.
The inclination orbits to the plane of the equator:
55o. Cycle time: 11h 57min 27s.
American syst. GPS, the full configuration operates
continuously and flawlessly for 17 years

Rys. 2. Układ sat. GALILEO (system europejski,
3 orbity po 9 satelitów).
Śr. odl. satelitów od pow. Ziemi 23 616 km.
Nachylenie orbit do płaszczyzny równika: 53o.
Czas obiegu: ok. 13h 45min.
Przewidywany termin uruchomienia: 2016r.
(W budżecie Unii E. są zarezerwowane środki
3.4 mld. Euro na 2 najbliższe lata)
Figure 2. Satellite system Galileo (the european 
system, 3 satellites orbit at 9).
Diam. distance of satellites from the area.
23 616 km of the Earth.
The inclination orbits to the plane of the equator:
530th Cycle time: about 13h 45min.
Expected start date: 2016.
(In E. Union budget funds are reserved
3.4 billion. Euro for 2 years to come)
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3. INFORMACJA O INNYCH UKŁADACH SYSTEMU GPS/GNSS

Układ satelitów GLONASS ( system rosyjski, 3 orbity po 8 satelitów).
Średnia odległość satelitów od pow. Ziemi 19 100km.
Nachylenie orbit do płaszczyzny równika: 64,80. Czas obiegu: 11h 15min.
Pełna konfiguracja układu satelitów GLONASS działa incydentalnie.
Aktualnie (10 czerwca 2010r.) funkcjonuje 87% systemu GLONASS.
Układ satelitów BEIDOU - COMPASS ( system chiński).
System dwunastu satelitów, który ma pokryć obszar Chin oraz terytoria przyległe. Są znane tylko 
ogólne informacje. System będzie obejmować 5 satelitów na orbicie geostacjonarnej, 3 satelity na 
orbicie geosynchronicznej oraz 4 satelity na orbicie średniej wysokości (brak ścisłych danych). 
Natomiast w przyszłości liczba aparatów ma się zwiększyć do około trzydziestu i obejmować cały 
świat (2016r.).

Indian Regional Navigational Satellite System (IRNSS) Projekt Indyjski, ma obejmować Indie
i obszar 1000-2000 km wokół. Finansowanie projektu zostało zatwierdzone w 2006 roku, 
zakładany czas ukończenia projektu to 6-7 lat.

4. ILUSTRACJE FOTOGRAFICZNE UKŁADU MONITORINGOWEGO GPS NA KOPALNI 
LW „BOGDANKA”

Rys. 3. Antena GPS na szczycie wieży szybu S 1.3
Figure 3 The GPS antenna on top of the tower shaft S 1.3
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Rys. 4. Antena stacji referencyjnej GPS, na dachu 
budynku cechowni
Figure 4. Reference station GPS antenna on the
roof of the cechownia building

Rys. 5. Sposób zamocowania anteny GPS na szczycie 
wieży szybu S1.3
Figure 5. The mounting of the GPS antenna on top of 
the tower shaft S1.3

5. ZAŁOŻENIA TECHNICZNE SYSTEMU MONITORINGU PRZEMIESZCZENIOWEGO, 
WYBRANYCH WIEŻ SZYBOWYCH KOPALNI LW „BOGDANKA”

Najważniejszymi elementami zbudowanego, układu pomiarowego, monitoringu stanów przemiesz-
czeniowych i deformacyjnych wież szybowych są: 

 Odbiornik GPS „Trimble NetR9 - szt 3,
 Antena GPS „Zephyr GeodeticTM” - szt 3.

Anteny GPS umieszczone na dachu budynku cechowni (siedziba Działu Mierniczo-Geologicz-
nego, D M-G) i na wieżach szybowych S1.2 i S1.3, są połączone kablami z odbiornikami, 
w których następuje odbiór i rejestracja sygnałów z satelitów.
Zapisane w pamięci odbiorników sygnały pomiarowe przekazywane są do lokalnej - kopalnianej 
sieci internetowej, a następnie drogą internetową do wskazanego komputera w biurze Działu 
mierniczo – Geologicznego i do wskazanego komputera, koordynatora w AGH.
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6. WYNIKI POMIARÓW MONITORINGOWYCH, PRZEMIESZCZEŃ SZCZYTU WIEŻY
SZYBU S 1.3 W KOPALNI LW „BOGDANKA”

Rys. 6. Wykresy wyników pomiarów GPS, przemieszczeń szczytu wieży S1.3.
(2 tyg.) Temperatura powietrza w ostatniej dobie pomiarów: noc (24oo): + 8oC, dzień (13oo): +16oC
Figure 6. Charts GPS measurements, displacement of the top of the tower S1.3.
(2 weeks) The air temperature in the last era of measurement: night (24oo): + 8oC, day (13oo): 16oC

Rys. 7. Wykresy wyników pomiarów GPS, przemieszczeń szczytu wieży S1.3.
(1 tydzień) Temperatura powietrza w ostatniej dobie pomiarów: noc(24oo): 8oC, dzień (1300): 16oC
Figure 7. Charts GPS measurements, displacement of the top of the tower S1.3.
(1 week) The air temperature in the last era of measurement: night (24oo): 8oC, day (13oo): 16oC
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Rys. 8. Wykresy wyników pomiarów GPS, przemieszczeń szczytu wieży S1.3.
(3 dni) Temperatura powietrza w ostatniej dobie pomiarów: noc(24oo): 0oC, dzień (13oo): 14oC
Figure 8. Charts GPS measurements, displacement of the top of the tower S1.3.
(3 days) The air temperature in the last era of measurement: night (24oo): 00 C, day (13oo): 14oC

Rys. 9. Wykresy wyników pomiarów GPS, przemieszczeń szczytu wieży S1.3.
(3 dni) Temperatura powietrza w ostatniej dobie pomiarów: noc(24oo): 1oC, dzień (13oo): 12oC
Figure 9. Charts GPS measurements, displacement of the top of the tower S1.3.
(3 days) The air temperature in the last era of measurement: night (24oo): 1oC, day (13oo): 12oC
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Rys. 10. Wykresy wyników pomiarów GPS, przemieszczeń szczytu wieży S1.3.
(3 dni ) Temperatura powietrza w ostatniej dobie pomiarów: noc(2400): 2oC, dzień (13oo): 12oC
Figure 10. Charts GPS measurements, displacement of the top of the tower S1.3.
(3 days) The air temperature in the last era of measurement: night (24oo): 2oC, day (13oo): 12oC

Rys. 11. Wykresy wyników pomiarów GPS, przemieszczeń szczytu wieży S1.3.
(3 dni )Temperatura powietrza w ostatniej dobie pomiarów: noc(24oo ): 2oC,
dzień (13oo): 13oC
Figure 11. Charts GPS measurements, displacement of the top of the tower S1.3.
(3 days) The air temperature in the last era of measurement: night (24oo): 2oC, Day (13oo): 13oC
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Rys. 12. Wykresy wyników pomiarów GPS, przemieszczeń szczytu wieży S1.3 (3 dni)
Temperatura powietrza w ostatniej dobie pomiarów: noc(24oo): 8oC, dzień (13oo): 16oC
Figure 12. Charts GPS measurements, displacement of the top of the tower S1.3.
(3 days) The air temperature in the last era of measurement: night (24oo): 8oC, day (13oo): 16oC

Rys. 13. Wykresy wyników pomiarów GPS, przemieszczeń szczytu wieży S1.3 (1 miesiąc)
Temperatura powietrza w ostatniej dobie pomiarów: noc (24oo): 8oC, dzień (13oo): 18oC
Figure 13. Charts GPS measurements, displacement of the top of the tower S1.3.
(1 month) air temperature in the last era of measurement: night (24oo): 8oC, day (13oo): 18oC
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Rys.14. Wykresy wyników pomiarów GPS, przemieszczeń szczytu wieży S1.3 (3 dni)
Temperatura powietrza w południe: sobota 17.09: 27oC, niedziela 18.09: 20oC
Figure 14. Charts GPS measurements, displacement of the top of the tower S1.3.
(3 days) air temperature at noon on Saturday 17.09: 27oC, Sunday 18.09: 20oC

7. SYNTEZA TREŚCI REFERATU

Wyniki pomiarów przemieszczeń szczytów wież szybowych, stanowią odwzorowanie wpływów 
quasi ruchów punktów powierzchni terenu i pozwalają oszacować zagrożenia obiektów 
zlokalizowanych na przedmiotowym terenie. Naturalną implikacją jest opracowanie metodyki 
analizy charakteru trendów (Rys 6 ÷ 14) zmian przemieszczeń w różnych okresach.
Wyznaczone interwały czasowe próbkowania charakterystycznych wskaźników procesu 
przemieszczeń, oraz postulat analizy nie filtrowanych wyników pomiarów GPS, pozwalają 
uprościć interpretację i zminimalizować stratę informacji.
Efektem technicznym referatu, jest szkic ogólny projektu układu obserwacyjnego szczytów 
wytypowanych wież szybowych LW „Bogdanka”, dla monitoringu przemieszczeniowego w 
technologii GPS i analiza metodyki pomiarów w celu określenia użyteczności metody, dla oceny 
zagrożenia obiektów będących w obszarze oddziaływania eksploatacji podziemnej.
Celem naukowym pracy jest analiza wpływu czynników klimatyczno przyrodniczych w różnych 
odcinkach czasu, na wyniki obserwacji monitoringowych, oraz analiza czynników górniczych, 
uzasadniających potrzebę monitoringu przemieszczeniowego, wyróżnionych obiektów 
zlokalizowanych na obszarze górniczym kopalni LW „Bogdanka”.

Analiza wyników monitoringu pozwala sformułować następujące spostrzeżenia:

 Metodyka pomiarów została przystosowana do prowadzenia pomiaru ciągłego w technologii 
GPS - przemieszczeń szczytowych punktów wież szybowych. Jest to nowa technologia 
monitorowania wież szybowych.

 Oszacowana niska wartość błędów pomiarów, pozwala na bazie odpowiedniego modelu 
matematycznego, ocenić zmiany współrzędnych charakterystycznych punktów wyróżnionych 
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obiektów. Otrzymane w wyniku pomiarów zbiory przemieszczeń punktów szczytowych wież, 
pozwolą wyznaczać ilościowe wskaźniki charakteryzujące jakościowo przewidywany stan 
zagrożeń danych obiektów. 

 Na podstawie prowadzonego monitoringu GPS na kopalni LW „Bogdanka”, stwierdzono brak 
wpływów eksploatacji górniczej na przemieszczenia wież szybowych w polu Bogdanka, co 
pokrywa się z wynikami obliczeń numerycznych. 

 Obserwowane cykliczne, niewielkie, kilkunastomilimetrowe przemieszczenia szczytów wież 
szybowych są wynikiem cyklicznych, dobowych i sezonowych zmian temperaturowych..

 W przypadku większości istniejących linii pomiarowych oraz w terenach słabo zurbani-
zowanych, preferowany sposób wykonywania pomiarów (GPS RTK) jest wystarczający dla 
określenia stopnia deformacji powierzchni terenu i ekonomicznie zasad-niony.

 Istotnym stwierdzeniem, jest postulat weryfikacji obserwacji geodezyjnych pomiarami GPS 
RTK, które bezpośrednio w obszarze przylegającym do miejsc usytuowania monitorowanych 
wież szybowych, pozwolą na szybkie i gęste wyznaczenie zmian współrzędnych punktów 
powierzchni terenu w R3 z dokładnością subcentymetrową z prawdopodobieństwem 0.95.
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Peaks Shift Monitoring of the Mine Shaft Towers LW ”Bogdanka”
in GNSS Technology

The aim of the technical work is to sketch a general observation of the monitoring of selected
peaks tower shaft LW ”Bogdanka”, for monitoring in GNSS/GPS, analysis of measurement results 
and measurement methodology for determining the impact of land surface deformation and
assessment facilities are operating in the area of influence of underground.The purpose of scientific
study is to evaluate the impact of environmental factors on the results of monitoring observations,
the displacement of subdivisions of land mine and mining analysis of the factors justifying the need 
for monitoring highlighted objects located in the mining area LW ”Bogdanka”.
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Możliwości zastosowania naziemnej interferometrii
radarowej w górnictwie

Anna Szafarczyk
Akademia Górniczo-Hutnicza, Wydział Geodezji Górniczej
i Inżynierii Środowiska, Katedra Geodezji Inżynieryjnej
i Budownictwa

STRESZCZENIE: W artykule przedstawiono charakterystykę radaru interferometrycznego produ-
kowanego przez firmę IDS oraz możliwości jego użycia do rozwiązywania zagadnień w miernic-
twie. System IBIS jest instrumentem pozwalającym na wykonanie pomiaru przemieszczeń z do-
kładnością submilimetrową. W porównaniu z klasycznymi technikami pomiarowymi, radar IBIS 
jest bardziej efektywny, dokładny i dający informację o całym obiekcie objętym zasięgiem anteny 
radaru. Ta technika pomiarowa nie wymaga stabilizacji punktów pomiarowych ani obecności ob-
serwatora w czasie pomiaru, może być prowadzona w każdych warunkach pogodowych, również 
w nocy.

SŁOWA KLUCZOWE: Naziemna interferometria radarowa, pomiar drgań, pomiar przemieszczeń

1. WPROWADZENIE

Już ponad 30 lat temu Lazzarini [5] stwierdził, iż technika geodezyjna posługuje się nie tylko in-
strumentami tradycyjnymi, lecz w coraz większym stopniu adaptuje koncepcje instrumentalne 
współczesnej fizyki, toteż definicja metod geodezyjnych wyznaczania przemieszczeń nie powinna 
sugerować ograniczeń co do doboru ani rozwoju koncepcji konstrukcyjnych instrumentów pomia-
rowych, jak również sposobów pomiarów i obliczeń; powinna natomiast uwydatniać geometryczny 
charakter uzyskiwanych rezultatów, właściwy technice geodezyjnej.

W zakresie wyznaczania przemieszczeń dotychczas stosowane w geodezji metody pomiarowe
opierają się na analizie zmian położenia wybranych punktów w funkcji czasu. Punkty te zwane 
kontrolnymi, stabilizowane w gruncie lub zakładane na powierzchni mierzonego obiektu, w zależ-
ności od doboru ich usytuowania dają możliwość mniej lub bardziej pełnej analizy co do występu-
jących deformacji całego obiektu.

Gromadzone dane i wnioski z nich wyciągane mają więc charakter dyskretny to znaczy dotyczą 
konkretnych punktów reprezentujących badany obiekt, a ponadto związane są z deformacjami wy-
stępującymi w pewnych odstępach czasu związanych z wykonywanymi cyklami pomiarowymi. 
W klasycznych technologiach pomiarów geodezyjnych wciąż ograniczeniem jest brak możliwości 
wykonania pomiaru w trybie ciągłym, brak możliwości wyznaczania wartości przemieszczenia 
dowolnego, nie zastabilizowanego punktu badanego obiektu, jak też brak możliwości pomiaru ru-
chów szybkozmiennych. Zastosowanie metod fizycznych w pomiarach geodezyjnych spowodowa-
ło pokonanie wymienionych ograniczeń. Obecnie dzięki zastosowaniu technologii naziemnej inter-
ferometrii radarowej przedstawione ograniczenia nie występują.

Szk
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2. INTERFEROMETRIA RADAROWA

2.1. Podstawy teoretyczne interferometrii

Interferometria jest technika radarową, która pozwala na pomiar przemieszczeń poprzez porówna-
nie informacji o fazie fali elektromagnetycznej odbitej od obiektu w różnych momentach czaso-
wych. Fale elektromagnetyczne odbite od obiektu różnią się informacją dotyczącą fazy w przypad-
ku, gdy nastąpiła zmiana pozycji obiektu w stosunku do źródła emisji fali oraz gdy nastąpiła zmia-
na warunków propagacji fali elektromagnetycznej.

Wartość przemieszczenia obiektu objętego obserwacjami uzyskiwana jest z informacji o zmia-
nie fazy wyznaczonej z pomiaru radarem w różnych momentach pozyskiwania danych. Wyzna-
czane przemieszczenia i pomierzone zmiany fazy związane są ze sobą następującą zależnością:






4

d                                                                                                                         (1)

gdzie: d – przemieszczenie obiektu;  – długość fali;  – zmiana fazy.

Pierwsze zastosowania techniki interferometrii były realizowane przez satelity w celu wykrywania 
przemieszczeń dużych powierzchniowo obszarów terenu. Dokonywane to było z rozdzielczością 
kilku metrów na powierzchni ziemi. Ta sama technika obecnie jest wykorzystywana w radarach in-
stalowanych na ziemi, w sposób umożliwiający wykonanie pomiaru z rozdzielczością poniżej jed-
nego metra [2], [3].

2.2. Naziemna interferometria radarowa

Pionierem w dziedzinie pomiarów z wykorzystaniem naziemnej interferometrii radarowej jest fir-
ma IDS, której długoletnia współpraca z Uniwersytetem we Florencji zaowocowała skonstruowa-
niem radaru, nazywanego IBIS (rys. 1).

Rys. 1. Radar IBIS
Figure 1. Radar IBIS

System IBIS jest produkowany w dwóch wersjach: IBIS S oraz IBIS L, których podstawowe 
parametry przedstawiono w tabeli 1.
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Tabela 1. Charakterystyka systemu IBIS
Table 1. System IBIS characteristics

Cecha IBIS S IBIS L
Zasięg pracy do 1 km do 4 km

Dokładność pomiaru przemieszczeń 0,01 mm 0,1 mm

Rozdzielczość 0,5 m odległościowa 0,75 m
kątowa 4,3 mrad

Częstotliwość fali do 200 Hz
Sposób montowania na statywie na aluminiowej szynie o długości 2.5 m

Czas potrzebny na zaistalowanie systemu 20 min 2 h

System IBIS może być wykorzystywany w dwóch rodzajach monitoringu: pomiarach ruchów 
szybkozmiennych oraz w pomiarach przemieszczeń postępujących w dłuższym okresie czasu. 
Pierwszy rodzaj jest używany głównie w pomiarach drgań konstrukcji budynków. Drugi rodzaj jest 
szczególnie przydatny do monitoringu powierzchni terenu i obiektów przemysłowych w celu wy-
znaczania przemieszczeń statycznych postępujących w czasie.

Funkcjonowanie przyrządu bazuje na trzech podstawowych technikach radarowych:
— SF-CW (Stepped Frequency – Continuous Wave),
— SAR (Synthetic Aperture Radar),
— interferometria.

Sercem systemu IBIS jest sensor elektromagnetyczny bazujący na technice wykorzystującej 
ciągłą falę o skokowo zmiennej częstotliwości. Technika ta pozwala systemowi IBIS otrzymać 
jednowymiarowy obraz obiektu zainteresowania z dużą rozdzielczością dzięki transmisji serii dłu-
gich ciągłych fali elektromagnetycznych o zmiennej częstotliwości.

Dzięki użyciu tej techniki, IBIS system może osiągnąć rozdzielczość (range resolution) 75 cm 
niezależnie od maksymalnej odległości mierzonej. Rozdzielczość obrazu w kierunku obiektu będą-
cego przedmiotem badań (ground range resolution) zależy od kąta widzenia obiektu przez sensor. 
Zależność pomiędzy tymi rozdzielczościami opisuje poniższy wzór:

cos
rx 

                                                                                                                      (5)

gdzie: x – rozdzielczość wzdłuż obiektu; r – rozdzielczość wzdłuż kierunku pomiaru;  – kąt, 
pod którym widziany jest mierzony obiekt.

Użycie techniki SF-CW pozwala systemowi IBIS zachować tą samą rozdzielczość na kierunku 
emitowanej fali nawet jeśli odległość od obiektu się zwiększa.

W wersji IBIS S technika SFCW pozwala na uzyskanie jednowymiarowego obrazu mierzonego 
obiektu, tak jak przedstawia to rysunek 2.
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Rys. 2. Rozdzielczość profilu radarowego wykonanego IBIS S [2]
Figure 2. Radar profile resolution using radar IBIS S [2]

Wynik pomiaru dla każdego odcinka emitowanego sygnału zawiera dwie informacje: amplitudę 
sygnału powracającego oraz jego fazę. Jeśli w danej odległości od anteny znajduje się obiekt o du-
żej zdolności odbijania fali elektromagnetycznej to na profilu radarowym uwidacznia się to zwięk-
szoną wartością echa sygnału. Jeśli na danej odległości byłyby dwa obiekty o różnej zdolności od-
bicia fali to informacja na profilu odnosi się do tego obiektu, który ma większą zdolność odbicia.

System w wersji IBIS L jest kombinacją techniki wykorzystującej ciągłą falę elektromagne-
tyczną o zmiennej częstotliwości SF-CW z technologią SAR. Ma to na celu uzyskanie dwuwymia-
rowego obrazu terenu objętego pomiarem. Obraz ten charakteryzowany jest rozdzielczością na kie-
runku emitowanej fali (range) i na kierunku do niej prostopadłym (cross range).

Na rysunku 3 przedstawiono sposób, w jaki określana jest rozdzielczość podczas pomiarów 
z wykorzystaniem IBIS L. Każdy piksel takiego obrazu zawiera informację o amplitudzie sygnału 
powracającego oraz o jago fazie.

Rys. 3. Rozdzielczość radarogramu wykonanego IBIS L [3]
Figure 3. Radar image resolution using IBIS L [3]

Rozdzielczość na kierunku prostopadłym do kierunku emisji fali jest zagwarantowana przez 
użycie technika SAR, która dzięki możliwości poruszania się radaru wzdłuż dwumetrowej szyny 
zapewnia rozdzielczość kątową rzędu 4,5 mrad dla omawianego systemu.

System IBIS wykorzystuje zjawisko interferometrii do pomiaru przemieszczeń obiektów. Przez 
cały czas trwania pomiaru, w regularnych odstępach czasu emituje on serię fal elektromagnetycz-
nych, których faza poddana jest analizie w celu znalezienia jakichkolwiek zmian występujących 
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pomiędzy kolejnymi emisjami wiązki. Podkreślić należy, iż wyznaczane przez system IBIS prze-
mieszczenia radialne są składowymi wartości przemieszczenia występującej na kierunku emisji 
wiązki  i korygowane są poprzez odpowiednie zależności geometryczne.

IBIS L jest instrumentem umożliwiającym pomiar submilimetrowych przemieszczeń i zapew-
nia następujące korzyści:
— może być używany do zdalnych pomiarów bez potrzeby dojścia (dostęp) do terenu w celu zain-

stalowania pryzmatów, sensorów lub optycznych reflektorów,
— potrafi w trybie ciągłym i z dużą dokładnością mierzyć przemieszczenia terenu objętego zasię-

giem zastosowanych do pomiaru anten,
— dostarcza jednocześnie z wykonywaniem pomiaru mapę przemieszczeń dla całego terenu obję-

tego zasięgiem promieni emitowanych przez zastosowane anteny,
— mierzy przemieszczenia wprost z dokładnością 0,1 milimetra,
— może być wykorzystywany w dzień i w nocy i we wszystkich warunkach pogodowych.

Kombinacja rozdzielczości na kierunku emisji fali i na kierunku do niej prostopadłym daje ob-
raz radarowy, którego piksele są rozdzielczości równej 0,75 m na kierunku fali i 4.5 mrad na kie-
runku prostopadłym.

Mapa obrazująca siłę odbicia sygnału poszczególnych pikseli reprezentujących teren jest przed-
stawiana w układzie kartezjańskim (rys. 4) [2], [3].

a)

b)

Rys. 4. Pomiar przemieszczeń b) na podstawie dwuwymiarowych obrazów a) wykonanych IBIS L
Figure 4. Displacement map b) with two dimensional images a) using IBIS L
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2.3. Wpływ warunków zewnętrznych na dokładność pomiaru

Wartość przemieszczenia wyznaczona z wykorzystaniem techniki interferometrii określana jest 
z dokładnością zależną od intensywności zarejestrowanego sygnału powracającego po odbiciu się 
od mierzonego obiektu. Dokładność jest funkcją tak zwanej wartości „signal to noise ratio” ozna-
czanej skrótowo SNR, będącej stosunkiem intensywności sygnału nadawanego do intensywności 
sygnału odbitego od danego, rozpatrywanego punktu (rys. 5).

Rys. 5. Dokładność pomiaru jako funkcja SNR wyrażonego w dB [3]
Figure 5. Measurement accuracy as a function of the signal to nosie ratio (SNR) expressed in dB [3]

Teoretycznie dokładność wyznaczania przemieszczeń przez instrument może być oceniana na 
tysięczne części milimetra ale ze względu na praktyczne ograniczenia precyzja ta może sięgać 0,1 
mm dla systemu IBIS L oraz 0,01 mm dla systemu IBIS S.

Podobnie również w teorii nie ma ograniczeń w odległości stanowiska pomiarowego od obiek-
tu, jednakże ograniczeniem jest sposób propagacji fal elektromagnetycznych, których gęstość mo-
cy maleje proporcjonalnie z kwadratem odległości. Oznacza to, ze oddalanie się od sensora powo-
duje obniżenie mocy (wartości SNR) powracającego sygnału. W konsekwencji tego dokładność 
pomiaru może być obniżona nawet do kilku milimetrów.

Z praktycznego punktu widzenia oznacza to, że maksymalna odległość do obserwowanego obiek-
tu zależy od zdolności odbijania fal przez obiekt podlegający pomiarom i od oczekiwanej precyzji 
wyznaczenia przemieszczeń. W rzeczywistości dla zwiększenia jakości sygnału odbitego od obiek-
tu możliwe jest zastosowanie sztucznych reflektorów w specyficznych miejscach obiektu. Reflek-
tory takie, w związku ze zwiększoną efektywnością odbijania sygnału podnoszą wartość SNR.

Pomiary z wykorzystaniem interferometrii bazującej na propagacji fal elektromagnetycznych 
obarczone są wpływem warunków środowiskowych, którymi są głównie temperatura oraz wilgot-
ność. Podczas wykonywania pomiarów statycznych (z wykorzystaniem IBIS L) przez długi okres 
czasu i na dalekich odległościach wpływ czynników środowiskowych nie może być zignorowany. 
Dotyczy to w głównej mierze monitoringu osuwisk lub dużych obiektów takich jak zapory. Wspo-
mniane warunki atmosferyczne powodują powstawanie wirtualnych przemieszczeń wywołanych 
otaczającymi zmiennymi warunkami atmosferycznymi między jednym pomiarem a drugim. Z tego 
względu istnieje potrzeba wprowadzania korekty tych wpływów poprzez porównanie przemiesz-
czeń całego terenu w odniesieniu do przemieszczeń kilku tak zwanych fixed points, uznanych za 
stałe. Poprawnie wprowadzone korekty wynikające ze zmiennych warunków atmosferycznych 
mogą zapewnić precyzję na poziomie kilku dziesiątych części milimetra.

Do zaleceń praktycznych. Przy pomiarach statycznych obszar objęty monitoringiem musi za-
wierać tereny stabilne geologicznie (nieruchome), co pozwoli potraktować je jako tak zwane punk-
ty dostosowania „fixed points” bezpośrednio lub poprzez zamontowanie na nich reflektorów odbi-
jających [2], [3].
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3. MOŻLIWOŚCI WYKORZYSTANIA NAZIEMNEJ INTERFEROMETRII RADAROWEJ

IBIS S może być wykorzystywany do wykonywania pomiarów dynamicznych polegających na po-
miarze częstotliwości drgań własnych budowli, jak również drgań budowli poddawanych wibracjom, 
a także do określania wpływu wstrząsów sejsmicznych na obiekty budowlane. Monitoring statyczny 
polega z kolei na wyznaczaniu deformacji i przemieszczeń w funkcji czasu, oraz w czasie prowadze-
nia sztucznych obciążeń. Radar IBIS S jest szczególnie wykorzystywany do badania drgań obiektów 
wysokich lub wydłużonych takich jak mosty, wieże czy kominy przemysłowe. Rezultatem wykona-
nego pomiaru jest uzyskanie częstotliwości drgań wybranych punktów monitorowanego obiektu.
Dzięki zastosowaniu mikrofal radar może wykryć przemieszczenie punktów obserwowanego obiektu 
z częstotliwością drgań do 100 Hz i z dokładnością od 0,01 do 0,1 milimetra.

IBIS L zaprojektowany został z myślą o zdalnym pomiarze powolnych przemieszczeń terenu
z dokładnością rzędu dziesiątych części milimetra. Może być zastosowany w monitoringu terenu 
i środowiska do oceny stabilności zboczy, badania kinematyki czynnych osuwisk, lokalizowania 
terenów zapadających się, monitoringu lodowców i lawinisk, jak również terenów wulkanicznych. 
Drugim obszarem zastosowań tego przyrządu jest monitoring budowli takich jak tamy, zapory, lub 
budynki o szczególnym znaczeniu np. obiekty zabytkowe poprzez wyznaczanie submilimetrowych 
zmian ich położenia w funkcji czasu [2], [3].

4. PRZYKŁADY ZASTOSOWAŃ NAZIEMNEJ INTERFEROMETRII RADAROWEJ

4.1. Pomiary drgań komina przemysłowego znajdującego się na terenie górniczym

Jako przykład testów dynamicznych może służyć pomiar drgań własnych betonowego komina prze-
mysłowego zlokalizowanego na terenie górniczym I kategorii [4]. Komin jest obiektem o drugiej 
kategorii odporności na wpływy górnicze. Wymiary komina zmieniają się wraz z wysokością od 
13,7 m w dolnej części do 5,8 metra u zwieńczenia komina. Trzon komina stanowi monolityczna, 
betonowa konstrukcja o grubości od 0,5 m do 0,15 m na szczycie. Część wewnętrzna wykonana 
jest z cegieł oraz wełny mineralnej stanowiącej izolację.

Obliczenia statyczno-wytrzymałościowe i dynamiczne wykonane przez specjalistów w dziedzi-
nie budownictwa, stosownie do obowiązujących norm [7], przedstawione w tabeli 2, stanowiły ma-
teriał porównawczy dla testów wykonanych z wykorzystaniem radaru IBIS.

Tabela 2. Rezultaty obliczeń dynamicznych i ich wartości wzorcowe
Table 2. Dynamic calculation resultsand real values

Numer Częstotliwość wyznaczona
przyrządem IBIS (Hz)

Częstotliwość
teoretyczna (Hz) [6]

Okres 
(sek.)

1 0.21 0.2341 4.2721
2 0.72 0.7753 1.2898
3 1.8737 0.5337
4 3.5491 0.2818

Obserwacje wykonywane były z dwóch stanowisk usytuowanych na dwóch wzajemnie prosto-
padłych kierunkach względem komina. Odległości stanowisk od komina wynosiły 160 i 260 me-
trów. Prędkość wiatru wynosiła 30 km/h. Kierunek łączący komin z pierwszym stanowiskiem był 
w przybliżeniu równoległy do kierunku wiatru. Analizą objęto cztery punkty reprezentujące komin 
usytuowane na czterech najwyższych poziomach galerii. Ich dobór wynikał z łatwości ich identyfi-
kacji na profilu radarowym (rys. 6), a w konsekwencji ich analizy.
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Rys. 6. Profil radarowy uzyskany z pomiaru komina [4]
Figure 6. Radar profile reached during chimney measurement [4]

Przeprowadzono 4 sesje pomiarowe, po dwie z każdego stanowiska. Na podstawie zanotowa-
nych wartości drgań przeprowadzono analizę, w wyniku której wyznaczono dwie częstotliwości
drgań własnych komina (rys. 7).

Wyznaczone częstotliwości zestawiono dla porównania z wartościami teoretycznymi w tabeli 2.

Rys. 7. Przemieszczenia czterech punktów charakterystycznych komina uzyskane w interwale 2 minut [4]
Figure 7. Displacements of four points of the chimney in 2 minutes interval [4]

4.2 Pomiar wychylenia wieży szybowej

Wyniki klasycznych pomiarów mających na celu określenie wartości i kierunku wychylenia wieży 
mają charakter dyskretny, a wyznaczona wartość wychylenia jest wartością chwilową, na którą 
składają się zarówno wpływy środowiskowe, jak i stałe wychylenie, wynikające z deformacji góro-
tworu, wywołanej prowadzoną podziemną eksploatacją górniczą.

Zastosowanie technologii naziemnej interferometrii radarowej do badania wychylenia wieży 
szybowej pozwoliło na wyznaczenie składowej tego wychylenia w sposób ciągły, pozwalający na
wyznaczenie wartości wpływu czynników środowiskowych, takich jak wiatr czy nasłonecznienie, 
w dowolnie zadanym przez pomiarowego okresie czasu [1]. W takim przypadku wspomniane po-
miary nie służą jednokrotnemu wyznaczeniu wartości wychylenia obiektu lecz mają charakter mo-
nitoringu.
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W omawianym pomiarze zastosowano dwa reflektory, których położenie oznaczono w górnej 
części rysunku 8. Podczas pomiaru przemieszczeń punktów znajdujących się na wieży, prowadzo-
no także obserwację punktu stałego znajdującego się w pobliżu instrumentu w celu sprawdzenia 
stałości stanowiska i sprawdzenia wpływu czynników zewnętrznych. Punkt ten oznaczono w dol-
nej części rysunku 8. Wzajemne położenie punktu stałego oraz jednego z punktów badanego obiek-tu 
w obserwowanym kierunku (W-E) przedstawia wykres na rysunku 9. Pomiar wykonano w cyklu 
12 godzinnym od godziny 5:00 do 16:00. Pomiar rozpoczynał się przed wschodem słońca. W mo-
mencie rozpoczęcia pomiaru wpływ na konstrukcję mógł mieć jedynie wiatr. Wychylenie wieży na 
poziomie pomostu kół linowych wyznaczano niezależnie przy wykorzystaniu systemu detekcji 
wiązki laserowej. Wyniki pomiarów porównano ze sobą.

Rys. 8. Lokalizacja reflektorów mikrofalowych oraz punktu stałego [1]
Figure 8. Microwave reflectors and fixed point localization [1]

Rys. 9. Przemieszczenia punktu stałego oraz punktu obserwowanego [1]
Figure 9. Displacements of fixed point and observed point [1]
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Maksymalna średnia różnica wartości wychylenia pomiędzy sygnałem i systemem laserowym 
nie przekroczyła wartości ±0,2 mm, co świadczy o spójności wyników.

Na podstawie przeprowadzonych testów stwierdzono, iż ciągły monitoring tego typu obiektów, 
realizowany z wykorzystaniem radaru IBIS, pozwala na określenie wartości nagłych wychyleń bę-
dących efektem nie tylko obciążeń długotrwałych, ale także obciążeń krótkotrwałych i wyjątko-
wych, często spotykanych w terenach podlegających wpływom eksploatacji górniczej.

PODSUMOWANIE

Nowoczesny system IBIS, opierający się na technologii interferometrii może być wykorzystywany 
do precyzyjnych pomiarów przemieszczeń długotrwałych oraz szybkich (drgań). Niemożliwa do-
tąd do osiągnięcia tak wysoka dokładność i częstotliwość zapisu danych, możliwość wykonywania 
pomiarów bez konieczności dostępu do obiektu oraz łatwość wykonania pomiaru czynią ten in-
strument bardzo przydatnym dla celów pomiaru przemieszczeń. Uzyskiwanie wyników dających 
możliwość o wnioskowaniu na temat stanu monitorowanego obiektu w czasie rzeczywistym po-
zwala stwierdzić, że może być on nawet wykorzystywany w badaniach deformacji obiektów i tere-
nów szczególnie niebezpiecznych, stwarzających zagrożenie dla zdrowia i życia, a także takich do 
których dostęp jest niemożliwy.

Praca naukowa finansowana za środków budżetowych na naukę w latach 2010–2013 jako projekt 
badawczy NN 524465839.
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Applicability of Ground-Based Radar Interferometry in Mine Surveying

The paper presents characterization of interferometric radar manufactured by the IDS Company and
it’s applicabilities to solve some problems in mine surveying. System IBIS is an instrument capable 
of measuring sub-millimetric displacements. Comparing to classic measurement techniques, the 
IBIS radar is more efficient, more accurate and gives the information of the whole object reached 
by the instrument antennas. This measurements technique does not need points stabilization or ob-
server presence and can be conducted at any conditions, including night-time measurements.

– 766 –

 



Dobre praktyki w zakresie 
wykonywania szybów, 
szybików i zbiorników 

retencyjnych

Sesja



Dobre praktyki w zakresie wykonywania szybów, szybików 
i zbiorników retencyjnych

Utrzymanie obudowy zbiorników retencyjnych na dużych głebokościach w warunkach LW Bogdanka ..........................769
Janusz Chmielewski, Wojciech Lekan, Piotr Głuch

Przebudowa i wyposażenie szybu “REGIS” kopalni soli “Wieliczka” ...............................................................................790
Sławomir Fabich, Bogdan Kokot, Kajetan d’Obyrn, Jan Kucharz

Modernizacja infrastruktury szybowej dla potrzeb zwiększenia zdolności  
wydobywczej kopalni miedzi Konkola Copper Mine w Zambii .........................................................................................803
Sławomir Fabich, Bogdan Kokot, Marcin Szlązak

Aspekty projektowania płaszcza mrożeniowego dla potrzeb głębienia szybów  
w warunkach zawodnionego górotworu ..............................................................................................................................825
Sławomir Fabich, Sławomir Świtoń

Podstawowe zasady projektowania oraz uwarunkowania techniczno-technologiczne związane z zabudową w szybach 
kolumny tubingowej ............................................................................................................................................................836
Sławomir Fabich, Marcin Szlązak, Marian Strużyński

Dostosowanie szybów wentylacyjnych V i VII KWK „Chwałowice” do prowadzenia kontroli i napraw obudowy .........847
T. Juroszek, T. Tkocz

Frezujacy organ urabiający nowej generacji do urabiania soli kamiennej w warunkach drążenia wyrobiska szybowego 854
Krzysztof Krauze, Tomasz Wydro, Łukasz Bołoz

Przegląd i ewolucja technologii głębienia szybów dla warunków Legnicko-Głogowskiego Okręgu Miedziowego na bazie 
doświadczeń Przedsiębiorstwa Budowy Szybów PeBeKa S.A. w Lubinie ........................................................................863
Jacek Kulicki

Szyb 1-Bzie: trzydzieści metrów odsłoniętej i nierozpartej ściany szczelinowej ...............................................................889
Bogusław Przebinda

– 768 –
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głębokościach w warunkach LW „Bogdanka”
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STRESZCZENIE: Zbiorniki retencyjne są istotnymi wyrobiskami górniczymi powiązanymi bez-
pośrednio z procesem wydobywczym kopalni i stanowiącymi element ułatwiający uzyskanie wy-
sokiej wydajności wydobycia ze ściany niezależnie od wydajności szybu. W referacie omówiono 
rozwiązania konstrukcyjne obudowy zbiorników retencyjnych w LW „Bogdanka” S.A. oraz przed-
stawiono sposoby naprawy uszkodzonych odcinków głowic wykonanych w latach 1980–1990. Na 
podstawie doświadczeń oraz wyników pomiarów deformacji głowic zbiorników opracowano pod-
stawy ich projektowania oraz rozwiązano konstrukcję obudów o wysokiej wytrzymałości na obcią-
żenia nierównomierne, działające zwłaszcza na głowicę zbiornika retencyjnego. Doświadczenia 
z eksploatacji i zachowania się istniejących zbiorników retencyjnych wykorzystano przy projekto-
waniu nowych zbiorników 1fS, 2fS i 3fS w polu Stefanów.

SŁOWA KLUCZOWE: Górnictwo, budownictwo podziemne, obudowa, zbiorniki retencyjne

1. WSTĘP

Zbiorniki retencyjne zwane również wyrównawczymi są jednymi z podstawowych wyrobisk gór-
niczych kopalni stanowiących o płynności procesu wydobywczego. Pozwalają one prowadzić cią-
głe i równomierne wydobycie urobku wyciągiem skipowym i zapewniają jego optymalne wyko-
rzystanie. Praktyczne zastosowanie zbiornika wyrównawczego pozwala na nieprzerwane wydoby-
cie urobku przez całą zmianę przy postoju ściany. Zależy to jednak od pojemności zbiornika czyli 
jego retencji. Wykorzystanie retencji zbiornika daje możliwość prowadzenia kontroli i konserwacji
wyciągu skipowego, a także napraw w szybie. Zbiornik wyrównawczy zapewnia rytmiczną pracę 
ścian wydobywczych w kopalni dzięki możliwości magazynowania urobku niezależnie od pracy 
i wydajności wyciągu skipowego. Pracujące w LW „Bogdanka” S.A. wysokowydajne kompleksy 
ścianowe na które poniesiono znaczne nakłady inwestycyjne i dające dużą koncentrację wydoby-
cia, wymagają zapewnienia im ciągłej i niezależnej od pracy szybu odstawy. Tak więc konieczność 
budowy zbiorników wyrównawczych o pojemności zapewniającej spełnienie postawionych wyżej 
warunków jest niezbędna dla prowadzenia prawidłowej pracy kopalni.

Szk
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Podstawowymi elementami zbiorników retencyjnych są:
 komora załadowcza,
 głowica zbiornika,
 część cylindryczna,
 lej wysypowy,
 komora wyładowcza.

W LW „Bogdanka” wykonano dotychczas 10 zbiorników retencyjnych.
Zbiorniki pola Bogdanka o łącznej pojemności ok. 8800 m3:

a. zbiornik retencyjny 1fB Ø = 7,5 m,
b. retencyjny Granby Ø = 6,0 m,
c. zbiornik retencyjny 3fB Ø = 6,8 m,
d. zbiornik retencyjny 5fB Ø = 6,8 m,
e. zbiornik retencyjny 6fB Ø = 6,8 m,

Zbiorniki pola Nadrybie o łącznej pojemności ok. 2800 m3:
a. Zbiornik retencyjny I, Ø = 6,2 m,
b. Zbiornik retencyjny II Ø = 6,2 m,

Zbiorniki pola Stefanów o łącznej pojemności ok. 7000 m3:
a. Zbiornik retencyjny 1fS, Ø = 7,5 m,
b. Zbiornik retencyjny 2fS Ø = 7,5 m,
c. Zbiornik retencyjny 3fS Ø = 7,5 m,

2. PROBLEMY UTRZYMANIA OBUDOWY ZBIORNIKÓW RETENCYJNYCH

W trudnych warunkach górniczo-geologicznych przy dużej głębokości lokalizacji zbiorników wy-
równawczych, problemy utrzymania zbiorników retencyjnych wiążą się z zapewnieniem statecz-
ności ich podstawowych elementów, tj. komory załadowczej, głowicy zbiornika, części cylindrycz-
nej leja wysypowego i komory wyładowczej.

Ogólnie można dokonać podziału przyczyn utraty stateczności konstrukcji górniczych na trzy 
grupy:
a. przyczyny geologiczno-górnicze,
b. przyczyny techniczne,
c. przyczyny technologiczne.

W kopalni Bogdanka w latach 80-tych wybudowano zbiorniki: 1fB, Granby i 3fB w polu Bog-
danka oraz zbiorniki I i II w polu Nadrybie.

Obudowa ostateczna zbiornika 1fB została wykonana z tubingów. Główną przesłanką zastoso-
wania obudowy tubingowej były jej zapasy niewykorzystane do wykonania obudowy szybowej. 
Obudowa tubingowa jest najlepszą obudową szybów w warstwach luźnych silnie zawodnionych i 
o dużym ciśnieniu, a szczególnie w warstwach kurzawkowych o dużych grubościach i na więk-
szych głębokościach. Stosuje się ją przeważnie w szybach głębionych metodą zamrażania skał. Jest 
ona wprawdzie obudową najdroższą, jednak w warunkach dla których z obliczeń wynika niemoż-
ność zastosowania innej obudowy, jest ona najpewniejszą i najtrwalszą, najbardziej odporną prze-
ciw wodom agresywnym i najszczelniejszą. 

Generalnie występują trzy rodzaje obudowy tubingowej:
a. obudowa pojedyncza z warstwą betonu pozatubingowego,
b. obudowa podwójna z wypełnieniem betonem przestrzeni między tubingowej,
c. obudowa pojedyncza lecz z warstwą żelbetu pozatubingowego.

Obudowę tubingową typu „a” zastosowano w zbiorniku retencyjnym 1fB i zbiorniku typu Gran-
by. Zastosowano tubingi z żeliwa szarego Zl-25 o grubości ścianki 120 mm (tzw. segmenty WN-
120). Intensywna eksploatacja górnicza i występowanie wzmożonych ciśnień górotworu powsta-
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łych również z powodu oddziaływania przebudowywanych chodników oraz pobierek spągu wyro-
bisk, spowodowała wystąpienie spękań obudowy tubingowej, zwłaszcza w jej górnej partii tj. w re-
jonie głowicy. Przykładowe spękania obudowy tubingowej w zbiorniku 1fB na odcinku do ok. 9m 
przedstawiono na rysunkach 1 do 4.

Rys. 1. Zbiornik retencyjny 1fB
Wypchnięty segment obudowy tubingowej – widoczne uszczelki ołowiane

Rys. 2. Zbiornik retencyjny 1fB
Uszkodzone segmenty obudowy tubingowej – poz. ok. 6 m
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Rys. 3. Zbiornik retencyjny 1fB
Uszkodzony segment obudowy tubingowej – poz. ok. 4,5 m

Rys. 4. Zbiornik retencyjny 1fB
Uszkodzony segment obudowy tubingowej – poz. ok. 7,7 m

Obudowę tubingową zbiornika retencyjnego nr 1fB wykonano metodą z dołu do góry, a prze-
strzeń pomiędzy wstępną obudową z betonitów szybowych była na bieżąco wypełniana betonem.

Zbiornik „Granby” wykonano dla potrzeb rozładunku z urobku wozów kopalnianych. Obecnie 
zbiornik ten przejmuje urobek transportowany taśmami. Konstrukcja głowicy tego zbiornika jest 
nietypowa w porównaniu z głowicami innych zbiorników. Głowica zbudowana jest z jednego pier-
ścienia tubingów, przedzielonego w pionie na pół, dla uzyskania średnicy 8 m w osi wyrobiska. 
Uzyskanie takich wymiarów było potrzebne dla zabudowy urządzeń do rozładunku wozów. Do 
wykonania obudowy ostatecznej zbiornika wykorzystano segmenty obudowy tubingowej N-120,
wcześniej przeznaczonej dla szybu o średnicy 6,0 m.
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Zbiornik 3fB wykonany przy końcu lat 80 jest eksploatowany do chwili obecnej. W roku 2007 
stwierdzono w tym zbiorniku spękania głowicy wykonanej w konstrukcji stalowo betonowej (żel-
betowej). Część cylindryczną zbiornika wykonano w obudowie stalowej o ograniczonej podatności 
(1000 mm na obwodzie) z kształtowników V36, zabudowanych jako segmenty z podwójnych 
kształtowników V36. Odrzwia obudowy są powiązane z górotworem wykładką kamienną stabili-
zowaną chudym betonem za okładzinami z blachy stalowej. Komora załadowcza nad zbiornikiem 
oraz wyładowcza pod zbiornikiem, są wykonane w obudowach stalowych odrzwiowych z kształ-
towników V36.

Zbiorniki 5fB i 6fB wykonane zostały w polu Bogdanka w latach 1988 - 1989 w obudowach 
stalowych o ograniczonej podatności z podwójnych kształtowników V36. Stan obudowy tych 
zbiorników nie budzi zastrzeżeń. Zbiorniki I i II o średnicy 6,2m w polu Nadrybie zostały wykona-
ne w obudowach stalowych odrzwiowych z potrójnych kształtowników V29. W zbiornikach tych 
występują lokalne uszkodzenia strzemion wskutek uderzeń spadającego do zbiornika urobku.

Nowe rozwiązania konstrukcji obudowy zbiorników retencyjnych zastosowano przy budowie 
zbiorników 1fS, 2fS i 3fS w polu Stefanów. Zaprojektowano obudowy stalowo-betonowe z zasto-
sowaniem betonu klasy C35/45 i dodatkowych odrzwi stalowych na odcinkach górotworu o ni-
skich parametrach wytrzymałościowych. Zastosowanie betonu klasy C35/45 wynikało z również 
konieczności uzyskania podwyższonej wytrzymałości betonu na ścieranie.

Występujące problemy lokalnej utraty stateczności głowic zbiorników retencyjnych 1fB, Gran-
by oraz 3fB, są głównie efektem obciążenia ich konstrukcji nierównomiernym obciążeniem od gó-
rotworu. Nierównomierne obciążenie głowicy zbiornika (części górnej), powoduje jej uszkodzenie,
przede wszystkim występujące w osi podłużnej wyrobiska.

3. NOWE ROZWIĄZANIA GŁOWIC ZAŁADOWCZYCH ZBIORNIKÓW RETENCYJNYCH

3.1. Zbiornik retencyjny 1fB

Głowicę zbiornika 1fB wykonano w obudowie żelbetowej. Zbiornik 1fB wykonano najpierw 
we wstępnej obudowie z betonitów szybowych na zaprawie cementowej. Zaprawę cementową
przygotowywano bezpośrednio na dole. Mur z betonitów szybowych w odcinkach ok. 1 m podwie-
szano na cięgnach z pręta stalowego. Po osiągnięciu dnem zbiornika poziomu ok. 43,9 m przystą-
piono do montażu obudowy tubingowej wznosząc ją z dołu do góry. Przestrzeń pomiędzy obudo-
wą tubingową, a wstępną obudową z tubingów wypełniano mieszanką betonową. Montaż tubingów 
ukończono w styczniu 1987 r. Podczas rewizji obudowy zbiornika wykonanej we wrześniu 2007 r 
stwierdzono pęknięcia obudowy głowicy oraz przemieszczenia i uszkodzenia obudowy tubingowej 
zbiornika do głębokości ok. 10m. Stwierdzono uszkodzenie kilku segmentów obudowy tubingo-
wej, a segmenty spękane skręcone z sąsiednimi były przesunięte na zewnątrz i do wewnątrz zbior-
nika. Na zdjęciach wykonanych podczas wizji lokalnej zbiornika we wrześniu 2007 roku oraz 
w czerwcu 2008 r. widoczne są wyraźne zmiany w obudowie tubingowej oraz w głowicy (rys. 1 do 
rys.4). Wykonany w grudniu 2007 r. operat mierniczy wykazał, że odkształcenia obudowy zbiorni-
ka zanikają poniżej głębokości 10 m. Ostateczną obudowę, wewnętrzną zbiornika retencyjnego 
stanowią segmenty obudowy tubingowej WN-120 o średnicy wewnętrznej Ø 7,5 m. Obudowę ze-
wnętrzną tzw. wstępną, stanowią betonity szybowe murowane na zaprawie cementowej. Zgodnie 
z projektem zbiornika 1fB obudowa wstępna posiada średnicę wewnętrzną 8,5 m. Łączna grubość 
obudowy wstępnej i ostatecznej wynosi około 100 cm. Beton wypełniający pomiędzy obudową 
wstępną i ostateczną (tubingową) posiada grubość ok. 19 cm. Stan obudowy zbiornika z 2008 roku 
wymagał przebudowy uszkodzonych elementów obudowy tubingowej i wykonania odpowiednio 
wytrzymałej obudowy wewnętrznej.

Przed przystąpieniem do robót naprawczych wykonano szczegółową inwentaryzację obudowy 
na odcinku minimum 10 m licząc od głowicy zbiornika.
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Projektowany sposób naprawy polegał na:
— wymianie uszkodzonych elementów dwupłaszczowej obudowy stalowo-betonowej głowicy

zbiornika,
— usunięciu uszkodzonych segmentów obudowy tubingowej i zastąpieniu ich segmentami dwu-

płaszczowej obudowy stalowo – betonowej,
— zabudowie cięgien wzmacniających Ø 28 mm od poz. 0,00 m do poz. 10,00 m,
— zakotwieniu obudowy tubingowej przed zabudowaniem wewnętrznej dwupłaszczowej obudo-

wy stalowo-betonowej,
— zabudowie wewnętrznej dwupłaszczowej obudowy stalowo – betonowej o średnicy Ø 6000 od 

poziomu 0,00 m do poz. 10,00 m,
— sukcesywnym wykonywaniu obudowy betonowej.

Wytyczne technologii kotwienia tubingów
W projekcie przebudowy uszkodzonych elementów obudowy tubingowej zbiornika retencyjnego 
1fB opracowano rozwiązanie wzmocnienia kolumny tubingowej na długości około 10m, kotwami 
strunowymi. Do kotwienia stosowano kotwie strunowe typu IR4B lub IR4A o nośności minimum 
300kN (30T).

Wytyczne do technologii kotwienia uwzględniały:
1. Uzupełnienie brakujących segmentów o elementy obudowy dwupłaszczowej.
2. Wykonanie otworów dla kotew o długości około 6m, przechodzących przez otwory iniekcyjne 

w tubingu (średnica otworów min. 30 mm do 42 mm). Rozstaw otworów na obwodzie około 
1,68m, a w pionie rozstaw otworów odpowiada wysokości tubingu 1,5m.

3. Po odwierceniu otworu i jego wyczyszczeniu, wprowadzono spoiwo wiążące wykonane z kleju 
do kotew linowych typu „Cement KL”. „Cement KL” należy wymieszać z wodą, którą należy 
dodać w takiej ilości aby uzyskać konsystencję płynną. Praktycznie nie należy przekraczać 8 li-
trów wody na 25 kg. (jeden worek). Przygotowane spoiwo tłoczono do otworu wprowadzając 
do jego dna wąż lub rurkę z wężem tak aby przy jednoczesnym tłoczeniu spoiwa wąż był wy-
pychany samoczynnie. Długość otworu do którego powinien być wprowadzony „Cement KL”
nie powinna być mniejsza od 5 m.

4. Wprowadzenie kotwy do otworu wymagało zabudowy tulei prowadzącej wkręcanej do tubingu 
(tuleja może być wprowadzona wcześniej). Wprowadzenie kotwy polegało na jej wpychaniu 
w pierwszym etapie, a w końcowym etapie można zastosować wiertarkę lub młotek udarowy. 
Kotwy należy tak osadzić, aby jej nakrętka przylegała do tulei kotwy, a jej gwint za nakrętką 
w tulei miał około 100 mm. W etapie tym nie dokręca się nakrętki kotwy do tulei prowadzącej, 
a tym samym kołnierza kotwi.

5. Technologię zabudowy kotew powtarza się do ostatniego uszkodzonego tubingu tak aby uzy-
skać obudowę wzmocnienia wszystkich pierścieni i ich elementów (tubingów).

6. Ostateczny naciąg kotew strunowych momentem do 400 Nm przeprowadza się przed zabudową 
wewnętrznego pierścienia obudowy dwupłaszczowej przy kierunku jego wykonywania z dołu 
do góry.
Obudowa zespolona stalowo – betonowa w głowicy zbiornika retencyjnego charakteryzuje się 

konstrukcją o wysokiej nośności, którą w przybliżeniu określono na:
a. - podporność obliczeniowa płaszcza stalowego około 3,74 MPa,
b. - podporność zakotwionej obudowy tubingowej około 0,119 MPa,
c. - podporność obliczeniowa pierścienia betonowego około 0,9 MPa (beton klasy C20/25).

Teoretyczna sumaryczna podporność obliczeniowa wynosi ok. 4,76 MPa.
Podporność ta przekracza znacznie obliczone obciążenie od strony górotworu, które maksy-

malnie dochodzi do ok. 2,5 MPa. Obliczenia stateczności konstrukcji obudowy wykazały, że ob-
ciążenie krytyczne wynosi dla całego pierścienia pkr = 11,9 MPa.
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Dodatkowo zaprojektowano na całej długości wzmacnianego odcinka obudowy zbiornika,
wzmocnienie podłużnymi prętami stalowymi o średnicy min. 28 mm, rozmieszczonymi po obwo-
dzie co ok. 1m. Zwiększyło to nośność pierścienia obudowy traktowanej jako cylindryczną formę 
przestrzenną, na obciążenia podłużne oraz obciążenia zginające na długości cylindra głowicy. Pro-
jektowane rozwiązanie wzmocnienia zbiornika 1fB w widoku przestrzennym przedstawiono na ry-
sunku 5. Ogólne rozwiązanie konstrukcyjne wzmocnienia obudowy zbiornika do głębokości 10 m
w jego górnej części przedstawiono na rysunku 6. Elementy tego wzmocnienia obudowy przedsta-
wiono na rysunkach 7 i 8.

Rys. 5. Przestrzenny widok rozwiązania wzmocnienia obudowy głowicy zbiornika 1fB
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a

b

c

Rys. 6. Rozwiązanie wzmocnienia obudowy zbiornika 1fB do głębokości 10 m.
a – przekrój pionowy przez zbiornika 1fB, b – profil litologiczny w górnej
części zbiornika 1fB, c – przekrój poziomy
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Rys. 7. Segment stalowy o gabarytach tubingu żeliwnego
wraz z sposobem osadzenia kotwy strunowej

Rys. 8. Wzmocnienie kotwami strunowymi tubingów żeliwnych
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3.2. Zbiornik retencyjny Granby

Zbiornik wyładowczy „Granby” jest zlokalizowany na podszybiu szybów głównych i ma następu-
jące parametry: długość zbiornika L = 15 m, średnica zbiornika D = 7,5 m, objętość V = 667 m3,
pojemność użyteczna Q = 240 t. Zbiornik ten wykonany na przełomie lat 1987–1988, w porówna-
niu do pozostałych zbiorników posiada stosunkowo niewielką retencję. 

Na uwagę zasługuje rozwiązanie konstrukcyjne głowicy tego zbiornika. Wytrzymałość głowicy 
zbiornika ma decydujące znaczenie na pracę części cylindrycznej zbiornika, a głównie w jego gór-
nej części. Głowica tego zbiornika wykonana jest w obudowie żelbetowo-tubingowo-stalowej. Dla 
wydłużenia średnicy zbiornika w osi komory załadowczej, podzielono zabudowany na poziomie 
0,00-1,50 m, 10 elementowy pierścień tubingowy na dwie części, rozsuwając go w obie strony 
o 2,0 m. W powstałe wolne miejsce zabudowano 2 spawane stalowe segmenty, które skręcono 
z powstałymi półpierścieniami, a całość obetonowano. Przed układaniem betonu wykonano zbro-
jenie głowicy otrzymując w ten sposób wysoce wytrzymałą konstrukcję żelbetowo-tubingowo-
stalową. Część cylindryczną o średnicy 6,0 m wykonano z tych samych tubingów co głowicę, tj. 
z tubingów „WN-120” (grubość ścianki 12 cm) z żeliwa szarego – ZL 25. Tubingi w ilości 8 pier-
ścieni o wysokości 1,5 m i 2 pierścieni tzw. podstawowych „WP” o wyskości 0,5 m montowano 
technologią podwieszania z góry do dołu. Pierwszy pierścień podstawowy o wysokości 0,5 i szero-
kości 0,7 m, zabudowany jest pod pierwszym pierścieniem WN-120 w części cylindrycznej. Drugi 
pierścień podstawowy zabudowany jest pod całą kolumną tubingów.

Przestrzeń pomiędzy górotworem i zewnętrznym płaszczem obudowy tubingowej wypełniono 
betonem B-20. (symbol wg obowiązującej wówczas normy). Obie komory, tj. załadowczą i wyła-
dowczą wykonano w obudowie stalowej odrzwiowej. 

Podczas kontroli stanu obudowy zbiornika w dniu 31 sierpnia 2009 r., stwierdzono jej odkształ-
cenia i uszkodzenia. Odkształcenia polegały na zmianie geometrii obudowy, tj. średnicy zbiornika 
na odcinku pierwszych trzech pierścieni obudowy tubingowej. Deformacja obudowy tubingowej 
nastąpiła z kierunku ociosów przekopu Granby w płaszczyznach równoległych do tego wyrobiska. 
Obudowa na tym odcinku przybliżyła się do kształtu eliptycznego. Odkształcenia obudowy stwier-
dzono również na pierścieniu eliptycznym zabudowanym tuż pod pomostem zrębowym zamykają-
cym zbiornik.

Efektem tych odkształceń było pękanie tubingów oraz odpryski żeliwa. Uszkodzenia stwier-
dzono w dwóch pierścieniach składających się z tubingów tzw. normalnych - WN 120 oraz na za-
budowanym pomiędzy nimi pierścieniu podstawowym – WP.

Konieczne stało się powstrzymanie tego procesu w miarę możliwości odpowiednio wytrzymałą 
obudową wewnętrzną.

Przyjęcie koncepcji wzmocnienia obudowy zbiornika drugą wewnętrzną obudową, poparte jest 
opinią autorów, że przemieszczanie się górotworu następuje z rejonów znajdujących się odległości 
równej wielokrotnej długości kotew strunowych ( rzędu 15 do 20 m).

Wychodząc z tego założenia, że kotwy te mogą się przemieszczać razem z górotworem, auto-
rzy projektu przyjęli koncepcję zabudowy wysoce wytrzymałej, wewnętrznej obudowy stalowo-
betonowej. Rozwiązanie wzmocnienia obudowy zbiornika Granby w przekrojach pionowych, po-
ziomych i w widokach przestrzennych przedstawiono na rysunku 9.

Obudowa stalowo-betonowa zastosowana do wzmocnienia obudowy zbiornika z punktu wi-
dzenia pracy jako ustroju budowlanego, jest zbliżona do obudowy zastosowanej przy wykonywa-
niu kieszeni skipowej w szybie 2.1 w polu Stefanów, a wcześniej w szybie 1.3.
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Rys. 9. Rozwiązanie wzmocnienia obudowy zbiornika Granby
a – przekrój pionowy, b – przekrój poziomy, c – widok przestrzenny konstrukcji pierwotnej i wzmacniają-
cej, c – segment stalowy od strony wewnętrznej,
c – segment stalowy od strony zewnętrznej z widocznymi otworami podłużnymi

W celu uniknięcia pracochłonnych robót spawalniczych na dole oraz z uwagi na duże ograni-
czenia używania otwartego ognia, zaprojektowano obudowę dwupłaszczową łączoną ze sobą przy 
pomocy śrub, specjalnych zawiasów oraz rygli.

Obudowa dwupłaszczowa składa się z następujących elementów:
a. blachy wewnętrznej grubości d = 20 mm,
b. blachy zewnętrznej o grubości d = 20 mm,
c. żeber poziomych z blachy d = 20 mm,
d. blachy poziomej górnej i dolnej grubości d = 28 mm,
e. blachy pionowej prawej i lewej o grubości d = 28 mm,
f. zawiasów, rygli oraz kołnierzy z otworami do skręcania poszczególnych segmentów obudowy

ze sobą przy pomocy śrub M30.
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Konstrukcja wykonana jest ze stali 10HAV o wytrzymałości: fd = 290 MPa – stal 10HAV wg PN–
– H–84017:1983 (S355JOW wg – PN-EN10025-5:2007).

Segmenty obudowy dwupłaszczowej posiadają otwory odpowietrzające umożliwiające dokład-
ne wypełnienie betonem jej wnętrza. Dla połączenia poszczególnych elementów segmentu, wyko-
nywanego w warsztacie wytwórcy, przewidziano spawy czołowe i pachwinowe. Podstawową zale-
tą tej obudowy oprócz znacznej wytrzymałości jest jej konstrukcja, którą można montować bez za-
stosowania robót spawalniczych na dole.

Dla wzmocnienia głowicy zbiornika zaprojektowano 2 poziome rozpory żelbetowe rozpierające 
oraz służące do podtrzymania pionowych cięgien o średnicy ø 28 mm i L = 6,8 m, rozmieszczone 
w płaszczyznach prostopadłych do osi objazdu Granby. Kolejnym elementem konstrukcyjnym 
przejmującym obciążenia głowicy na poziomie najbardziej newralgicznym tj. w przedziale głębo-
kości 0.001,50 m są 2 ramy żelbetowe – łukowe okalające górną część zbiornika, przejmujące ci-
śnienie od górotworu ze strony ociosów objazdu Granby. Wszystkie wymienione powyżej elemen-
ty, tj. 2 poziome rozpory oraz 2 ramy łukowe, zaprojektowano z prętów żebrowanych ze stali B 
500 SP.

3.3. Zbiornik retencyjny 3fB

Zbiornik 3fB wykonany jest w obudowie stalowej specjalnej o ograniczonej podatności (1000 mm 
na obwodzie) z kształtowników V36, zabudowanych jako segmenty z podwójnych kształtowników 
V36. Odrzwia obudowy są powiązane z górotworem wykładką kamienną stabilizowaną chudym 
betonem za okładziną z blachy stalowej. Komory: załadowcza i wyładowcza pod zbiornikiem są 
wykonane w obudowach stalowych odrzwiowych z kształtowników V 36.

Obudowa zbiornika retencyjnego 3fB po około 22 letnim okresie eksploatacji do poz. ok. 8 m 
od poziomu zrębu uległa deformacjom. Na odcinku od poz. 0,00 m do poz. -3,5 m wykonana jest 
żelbetowa głowica, która w wyniku ciśnień otaczającego górotworu uległa spękaniom. Prowadzo-
ne przed kilku laty próby jej zabezpieczenia przy pomocy kotew linowych w dłuższym okresie 
czasu nie przyniosły oczekiwanych rezultatów.

W trakcie wykonanej wizji lokalnej stwierdzono deformację obudowy kołowej do kształtu elip-
sy o dłuższej osi pokrywającej się z osią komory załadowczej. Sytuacja ta była analogiczną do
zjawisk zaobserwowanych wcześniej w zbiornikach 1fB oraz Granby, które również w tym prze-
dziale głębokości straciły swoją kołową geometrię. Był to kolejny dowód na to, że nacisk na obu-
dowę skierowany jest od strony ociosu.

Obciążenia górotworu na tej głębokości obciążają niesymetrycznie na całym obwodzie obudo-
wę zbiornika. Rozłożone nierównomiernie wokół wyrobiska obciążenia spowodowały również de-
formację obudowy zbiornika poniżej żelbetowej głowicy zmieniając geometrię obudowy łukowej 
podatnej do głębokości ok. 8 m.

Szczegółowe pomiary geodezyjne (tabela nr 1)wykazały, że w rejonie głowicy zbiornika 3fB 
maksymalna różnica pomiędzy długością osi dłuższej a długością osi krótszej na poziomie 0,00 
wynosi:ok. 2,21 m.

– 780 –

Dobre praktyki w zakresie wykonywania szybów, szybików i zbiorników retencyjnych



Tabela 1. Wyniki pomiarów odkształceń obudowy zbiornika retencyjnego 3fB

L.p. Głębokość
(poziom pomiaru)

Wymiary faktyczne zbiornika
na różnych głębokościach Różnica

w
wymiarach

[ m ]Oś prostopadła do osi 
chodnika dostawczego

Oś równoległa do osi 
chodnika dostawczego

1. Poziom 0,00 m
głowicy żelbetowej 4,11 6,32 2,21

2. Poziom -3,5 m
głowicy żelbetowej 6,22 6,78 0,56

3. Obudowa specjalna V36 nr 1,
-3,5 m 6,19 6,79 0,60

4. Obudowa specjalna V36 nr 2,
-3,5 m + 0,41 m = -3,91 m 6,31 6,66 0,35

5. Obudowa specjalna V36 nr 3,
-3,91 + 0,39 m= -4,30 m 6,32 6,72 0,40

6. Obudowa specjalna V36 nr 4
-4,30 +0,41 m = -4,71 m 6,32 6,63 0,16

7. Obudowa specjalna V36 nr 5
-4,71 = 0,39 m = -5,10 m 6,49 6,65 0,16

8. Obudowa specjalna V36 nr 6
-5,10 + 0,40 m = -5,50 m 6,78 6,80 0,02

9. Obudowa specjalna V36 nr 7
-5,50 + 0,40 m = -5,90 m 6,67 6,80 0,13

10. Obudowa specjalna V36 nr 8
-5,90 + 0,40 m = -6,30 m 6,73 6,79 0,06

11. Obudowa specjalna V36 nr 9
-6,30 + 0,40 m = -6,70 m 6,77 6,79 0,02

12. Obudowa specjalna V36 nr 10
- 6,70 + 0,40 m = -7,10 m 6,76 6,66 0,10

13. Obudowa specjalna V36 nr 11
-7,10 + 0,40 m = 7,50 m 6,79 6,78 0,01

14. Obudowa specjalna V36 nr 12
-7,50 + 0,40 m = -7,90 m 6,75 6,77 0,02

15. Obudowa specjalna V36 nr 13
-7,90 + 0,40 m = -8,30 m 6,75 6,76 0,01

16. Obudowa specjalna V36 nr 14
-8,30 + 0,40 m = -8,70 m 6,71 6,79 0,08

17. Obudowa specjalna V36 nr 15
-8,70 + 0,40 m = -9,10 m 6,77 6,76 0,01

18. Obudowa specjalna V36 nr 16
-9,10 + 0,45 m = 9,55 m 6,75 6,76 0,01

19. Obudowa specjalna V36 nr 17
-9,55 + 0,38 m = -9,93 m 6,75 6,75 0,00

20. Obudowa specjalna V36 nr 18
-9,93 + 0,42 m = -10,35 m 6,74 6,78 0,04

21. Obudowa specjalna V36 nr 19
-10,35 + 0,42 m = 10,77 m 6,69 6,71 0,02

Pomiary geometrii obudowy zbiornika 3fB wykonano 29 maja 2010 r.. Wyniki pomiarów geo-
metrii odkształceń obudowy świadczyły o tym, że deformacja obudowy minimalizuje się na po-
ziomie pierścienia obudowy nr 10, tj. na poziomie około 7 m. Na poziomie pierścienia nr 10 i 11 oś 
prostopadła do osi chodnika dostawczego jest dłuższa od osi równoległej tego chodnika.

– 781 –

Dobre praktyki w zakresie wykonywania szybów, szybików i zbiorników retencyjnych



Mając na uwadze stwierdzoną przez służby miernicze kopalni geometrię obudowy zbiornika 
3fB, uznano za konieczne wzmocnienie istniejącej obudowy zbiornika w przedziale głębokości 
0,00÷8,40 m. Sposób wzmocnienia głowicy zbiornika retencyjnego 3fB przedstawia rysunek 10.

Rys. 10. Widok wzmocnienia obudowy głowicy zbiornika retencyjnego 3fB

Odkształcenia obudowy głowicy stanowiły duże zagrożenie dla stateczności obudowy zbiorni-
ka, a także znajdującej się nad nim komory załadowczej. Przystąpienie do prac naprawczych obu-
dowy zbiornika okazało się konieczne wzmocnienie obudowy komory załadowczej. Dla wzmoc-
nienia istniejącej obudowy zbiornika zaprojektowano specjalną kotwioną obudowę dwupłaszczową 
skręcaną tzw. kopertową.

Obudowa dwupłaszczowa kopertowa została zaprojektowana dla wzmocnienia zarówno głowi-
cy jaki i obudowy łukowej pierścieniowej w części cylindrycznej zbiornika 3fB. Ideą tej obudowy 
oprócz wzmocnionej konstrukcji jest możliwość dodatkowego jej zakotwienia. Płaszcz tej obudo-
wy posiada konstrukcję kopertową z otworem, przez który można ją dodatkowo zakotwić. Szcze-
góły tej obudowy przedstawione są na załączonych rysunku nr 11.

Dla zakotwienia tej obudowy, które przy symetrycznym rozstawieniu kotew po obwodzie pod-
wyższa podporność obudowy, zastosowano kotwie dł. 6,0 m. systemu GSI R51N (nośność obli-
czeniowa 440 kN) firmy GONAR – SYSTEMS INTERNATIONAL Sp. z o.o, na klejach orga-
niczno mineralnych GonsilFlex. Pomiędzy obudową stalową dwupłaszczową, a istniejącą obudową 
pierścieniową wykonano obudowę betonową klasy C35/45 wg PN-EN 206-1. Do wyprodukowania 
betonu użyto kruszywa łamanego (np. granitowego) o granulacji maksymalnie do 8 mm. Powyższe 
podyktowane jest koniecznością dokładnego wypełnienia wewnętrznej konstrukcji stalowej obu-
dowy dwupłaszczowej. Grubość betonu za obudową stalową kopertową na odcinku głowicy żelbe-
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towej wynosi minimum 30 cm. Natomiast za pierwszym pierścieniem u góry zbiornika min. 10 cm. 
Grubość obudowy betonowej na odcinku poniżej głowicy żelbetowej, wynika z geometrii istnieją-
cej obudowy pierścieniowej. Przed przystąpieniem do robót wzmocniono obudowę komory zała-
dowczej. Montaż wewnętrznej obudowy stalowej dwupłaszczowej wykonywano z dołu do góry, tj. 
od poz. ok. -8,40 m do poz. ok. -3,50 m. Zmontowane pierścienie obudowy po skręceniu były suk-
cesywnie betonowane, a następnie kotwione. Przestrzegano zasady, aby w danym pierścieniu ko-
twy zostały zabudowane w jednej płaszczyźnie. Z uwagi na kolizję otworów pod kotwy z istniejącą 
obudową pierścieniową, kąt pod którym je wiercono wyznaczano przed betonowaniem. Odcinek 
głowicy zbiornika wykonano w następującej kolejności:
a) w kierunku z góry w dół zrywano spękaną obudowę żelbetową oraz siatkowano i kotwiono

ociosy zgodnie z przyjętą technologią, a w przypadku pogorszenia się warunków zakładano za-
budowę obudowy pierścieniowej,

b) po zerwaniu uszkodzonej obudowy żelbetowej w zakresie pozwalającym na wykonanie odpo-
wiedniej grubości obudowy betonowej, kontynuowano wznoszenie obudowy stalowej od poz. 
ok. -3,5 do góry.

c) Na odcinku głowicy należy zabudowano 6 sztuk odrzwi kołowych z profilu V36 o średnicy
Ø 6,0 m.

d) Głowicę zbiornika do głębokości ok. – 1.7 m otoczono żelbetowym pierścieniem dla wykona-
nia którego użyto prętów stalowych Ø 25 mm oraz betonu klasy C35/45.

Rys. 10. Widok wzmocnienia obudowy głowicy zbiornika retencyjnego 3fB

a b

Rys. 11. Widok segmentów z podwójnych płaszczy stalowych 
do wzmocnienia głowicy zbiornika 3fB
a – segment podstawowy z dwoma otworami do wprowadzenia kotwi,
b – segment normalny z otworem okrągłym do wprowadzenia kotwi

3.4. Zbiorniki retencyjne w polu Stefanów

Mając na uwadze występujące problemy z utrzymaniem stateczności obudowy głowic zbiorników 
retencyjnych wykonanych w latach 80 w LW „Bogdanka” S.A, zaprojektowano zupełnie nową ich 
konstrukcję przy budowie zbiorników 1fS, 2fS i 3fS w polu Stefanów (rys. 12).

Budowę głowicy rozpoczyna się po wykonaniu obudowy komory załadowczej i odpowiednim 
jej wzmocnieniu oraz pobudowaniu na belkach spągowych. W pierwszym etapie wykonuje się wy-
łom do głębokości ok. 2,5 m. Po wybraniu urobku zabezpiecza się ociosy, które należy zabezpie-
czyć kotwiąc na całym obwodzie siatki stalowe. Następnie montowane jest szalowanie Ø 7,5 m
i wykonuje się obudowę betonową. Kolejna faza wykonania głowicy to demontaż szalowania i wy-
konanie wyłomu do głębokości ok. 4 m. Po osiatkowaniu ociosów i wyrównaniu dna montowane 
są pierścienie wewnętrznej obudowy stalowej Ø 6,0 m, za którą wykonuje się obudowę betonową. 
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Ostatnim etapem wykonywania głowicy zbiornika retencyjnego jest wykonanie obudowy betono-
wej na odcinku 4,0 do 6,0 m w którym przechodzi się ze średnicy Ø 6.0 m na średnicę docelową,
tj. Ø 7,5 m. Elementami dodatkowymi głowicy zbiornika stanowiącymi o parametrach wytrzyma-
łościowych obudowy ostatecznej, jest wykonana w trakcie głębienia obudowa kołowa V36 od-
wrotnie gięta Ø 8,6 m oraz rozstawione po obwodzie cięgna stalowe z pręta Ø 22 mm. Cięgna te 
o długości ok.1,2 m są sukcesywnie przedłużane od poz. ok. 0,00 m do poz. ok. -6 m. Pomiędzy 
obudową głowicy, a obudową części zasadniczej zbiornika wykonuje się dylatację z twardego 
drewna o grubości 20 cm. Zadaniem dylatacji jest oddzielenie głowicy od rury betonowej zbiorni-
ka, które pracują w warunkach odmiennych obciążeń.

Rys. 12. Przekrój i widok przestrzenny głowicy zbiorników (1fS, 2fS, 3fS).

Widok segmentów zastosowanej obudowy dwupłaszczowej w głowicach szybów 1fS, 2fS, 3fS 
przedstawiono na rysunku 13 i 14 .
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Rys. 13. Montaż próbny segmentów normalnych
obudowy dwupłaszczowej w fazie produkcji.
Na rysunku widoczne połączenie sworzniowe
segmentów z ich tylnej strony wraz z otworami
podłużnymi do wypełnienia przestrzeni między
blachami płaszcza betonem

a

b
Rys. 14. Wykonywanie obudowy
dwupłaszczowej w zbiorniku retencyjnym
a – montaż segmentów,
b – segmenty po zmontowaniu i obetonowaniu
na poziomie komory załadowczej

4. UWAGI DO PROJEKTOWANIA I UTRZYMYWANIA ZBIORNIKÓW RETENCYJNYCH

Obciążenie obliczeniowe traktowane jako równomierne na podstawie nomy PN-G-05016:1997. 
Szyby górnicze. Obudowa. Obciążenia, może być określone ze wzoru:

 
 








 


2
4555

n
on

śr tgnp 
(1)

Gdzie po zmodyfikowaniu współczynnik obciążenia n ma postać
5n 4321 nnnnn (2)

n1 = 1,5 – w przypadku, gdy przekrój szybu znajduje się w odległości mniejszej niż 2D (D średnica 
szybu) od stropu najbliższego wlotu lub w odległości mniejszej niż D od spągu najbliższego wlotu,
n1 = 1,0 – w przypadku przeciwnym, tzn. gdy przekrój szybu znajduje się poza ww. odcinkiem 
szybu,
n2 = 1,0 – dla kata upadu warstwy mniejszego niż 300,
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n2 = 1,25 – dla kąta upadu warstwy nie mniejszego niż 300,
n3 – współczynnik zależny od średnicy,

2
1Dn

3

3



(3)

D – średnica nominalna szybu, m.
n4 = 1,1 – dla H ≥ 800 m,
n5 = 1,1–1,25 – współczynnik koncentracji uwzględniający wpływ robót poziomych na odcinki 
wlotu (głowicy zbiornika retencyjnego). Konieczność uwzględnienia tego współczynnika wynika 
z obserwowanych doświadczeń praktycznych.

Obliczenia wytrzymałościowe należy prowadzić na obciążenia:
- równomierne działające na całym obwodzie (rys. 15).
- obciążenia nierównomierne działające zwłaszcza na głowicę zbiornika (rys. 16).
Szczególnie istotne jest projektowanie głowicy zbiornika na obciążenia nierównomierne po-

zwalające dokonać doboru prawidłową konstrukcję głowicy zbiornika retencyjnego, która może 
przenieść zwiększone obciążenia ( współczynnik n).

Rys. 15. Schemat obudowy obciążonej
równomiernie na obwodzie

Rys. 16. Schemat obudowy obciążonej nierówno-
miernie głównie w płaszczyźnie od strony
ociosów chodnika załadowczego

Uproszczony model obliczeń sprawdzenia stateczności głowicy zbiornika retencyjnego prze-
prowadzono przy następujących założeniach:
— maksymalne obciążenie poziome działające w górnej części głowicy może dochodzić do p =

= 1,7 MPa = 1700 kN/m2,
— głowica w części górnej jest poszerzona w stronę chodników załadowczych do szerokości min 

1,0 m na całą szerokość chodnika. Zastosowany beton klasy C35/45( B45).
— pomija się pracę pierścienia z blachy stalowej. Obliczenia prowadzi się jedynie dla pierścienia 

betonowego zakładając, że nie powinny w pierścieniu betonowym zostać przekroczone naprę-
żenia ściskające. Naprężenia rozciągające, które występują od strony wewnętrznej obudowy 
będą przenoszone przez pierścień z blachy stalowej.

Obciążenie działa na głowicę symetrycznie z dwóch stron ociosu. Wahacze sprężyste zamode-
lowano o module odkształcenia E=3650 MPa odpowiadający połowie dolnej wartości dla skał typu 
łupek ilasty. Schemat statyczny obliczanej obudowy przedstawiono na rysunku 17.
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Wykres momentów zginających przedstawiono na rysunku 18, a wykres izolinii naprężeń nor-
malnych przedstawiono na rysunku 19.

Uzyskane wartości naprężeń ściskających (wartości ujemne) nie przekraczają wielkości 13,92 
MPa. Wartość wytrzymałości obliczeniowej dla betonu klasy C35/45 B45 wynosi Rbb = 19,4 MPa. 
(fcd). Naprężenia rozciągające mają maksymalną wartość 5,5 MPa i będą przenoszone przez pier-
ścień z blachy stalowej.

Rys. 17. Schemat statyczny obudowy głowicy
z obciążeniem ociosowym q = 1700 kN/m

Rys. 18. Wykres momentów zginających
w pierścieniu obudowy głowicy przy
obciążeniu od strony ociosu

Naprężenia rozciągające o maksymalnej wartość 5,5 MPa będą przenoszone przez blachę, a na 
połączeniach przez śruby stalowe M30 klasy 8.8. Wytrzymałość obliczeniowa blach fd = 290 MPa.

Uwzględniając grubość całkowitą pierścienia ok.0,7m z proporcji ( przy założeniu trójkątnego 
przebiegu naprężeń od -13,9 MPa do 5,5 MPa obliczono  odcinek rozciąganej strefy segmentu:
y = 198 mm.

Maksymalna siła, którą muszą przejąć śruby przy założeniu prostokątnego kształtu wykresu na-
prężeń wynosi:
Psr = 5,5·198·700 = 762300 N = 762,3 kN.

Nośność na rozrywanie (minimalna siła zrywająca) projektowanych do stosowania śrub M30 
klasy 8.8 wynosi dla jednej śruby N = 466 kN (dane z normy PN-EN ISO 898-1: 2001 Własności 
mechaniczne części złącznych wykonanych ze stali węglowej oraz stopowej. Śruby i śruby dwu-
stronne). Uwzględniając współczynnik bezpieczeństwa n = 2,5 zaprojektowano stosowanie mini-
mum 4 śrub do łączenia segmentów specjalnych między sobą w pionie.

Od strony zewnętrznej obudowy ( na kontakcie z obudową stalową wstępną (w osi chodnika ta-
śmowego załadowczego) naprężenia ściskające o wielkości -5,879 MPa i -11,04 MPa wytrzyma-
łość obliczeniowa betonu dla klasy C35/45 (B45) nie jest przekroczona. (Rbb = 19,4 MPa. (fcd).
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Rys. 14. Izolinie naprężeń w obudowie przy obciążeniu od strony ociosu

Dla zwiększenia stateczności całego pierścienia jak segmentów dodatkowo zaprojektowano ich 
łączenie bolcami zewnętrznymi oraz kotwienie do górotworu kotwami długimi samowiercącymi.

Uwzględniając wielkość odprężenia górotworu projektuje się stosowanie kotew o łącznej dłu-
gości 9,0 m złożonych z 3 sztuk 3 metrowych odcinków żerdzi.

Parametry kotwi R51N wynoszą:
- nośność obliczeniowa  440 kN, 
- siła zrywająca 800 kN,
- średnica zewnętrzna 51 mm
- średnica zewnętrzna 33 mm,
- średnica zewnętrzna tulei łączącej 63 mm.
Pod kotwy zaleca się stosować podkładkę stalową płaską o wymiarach 250x250x20 mm po-

krywającą otwór w segmencie. Do zabudowy kotwy należy wiercić otwory o średnicy 80 mm do 
90 mm. Kotwy należy budować po montażu pierścieni obudowy i ich wypełnieniu betonem. 

Korzystnie na etapie tym jest zabudowa rur prowadzących technologicznych dla przyszłego ot-
woru kotwiowego o średnicy większej od średnicy koronki (np. rura o średnicy wewnętrznej 120 mm).

Po wywierceniu otworu na wymaganą długość i po jego wyczyszczeniu z zwiercin należy do 
otworu wprowadzić kotew skręcając jej odcinki tuleją. Otwory na kotwie należy wiercić z pochy-
leniem w dół ok. 5o do 10o. Do otworu na długości rury prowadzącej (o długości ok. 60 cm) należy 
obok kotwi wprowadzić dodatkowo rurkę odpowietrzającą. (o średnicy wewnętrznej do ok. 20 mm). 
Odcinek rury prowadzącej po jego otamowaniu należy uszczelnić tak aby powstał szczelny i wy-
trzymały korek.

Wypełnienie kotwi spoiwem typu żywicą silikatową należy prowadzić po stwardnięciu korka 
i już całkowicie zabudowanej kotwy z podkładką i nakrętką. Tłoczenie spoiwa należy prowadzić 
otworem wewnętrznym kotwy (o średnicy 33 mm), który po dotarciu do końca kotwy ( na dno 
otworu ) będzie go wypełniał i równocześnie wypychał z niego powietrze jak również resztki wody 
poprzez stalową rurkę. Po stwierdzeniu wypływu spoiwa (żywicy) z rurki należy przerwać chwi-
lowo tłoczenie i zakorkować rurkę odpowietrzającą (np. za pomocą klina drewnianego z równo-
czesnym odgięciem). Dalsze podawanie spoiwa należy prowadzić pod ciśnieniem. Zatłaczanie na-
leży przerwać gdy ciśnienie osiągnie wartość ok. 3 bar lub nastąpi niekontrolowany wypływ spoi-
wa z innego miejsca. (W miejsce rurki stalowej odpowietrzającej dopuszcza się stosowanie węża 
opancerzonego o średnicy wewnętrznej otworu minimum 12 mm).

Zastosowanie przykotwienia segmentów za pomocą długich kotwi iniekcyjnych pozwala pier-
ścienie stalowo-betonowe obudowy zespolić z górotworem dodatkowo wzmocnionym iniekcją.
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Podporność obudowy kotwiowej pk może być w przybliżeniu wyznaczona z wzoru:
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gdzie:
nk – liczba kotwi na obwodzie obudowy nk = 8 sztuk,
Nko – nośność obliczeniowa kotwi R51N,
2··rzp 1 – powierzchnia zewnętrzna pierścienia normalnego.

WNIOSKI KOŃCOWE

1. Zbiorniki retencyjne są istotnymi wyrobiskami powiązanymi bezpośrednio z procesem wydo-
bywczym kopalni, stanowiąc element ułatwiający uzyskanie wysokiej wydajności wydobycia ze 
ściany niezależnie od wydajności szybu.

2. Długotrwała eksploatacja zbiorników retencyjnych w trudnych warunkach geologiczno górni-
czych bardzo często prowadzi do wystąpienia naruszeń konstrukcji obudowy, która wymaga na-
prawy przez regenerację lub wzmocnienia.

3. W warunkach kopalni Bogdanka dla uszkodzonych odcinków głowic zbiorników wykonanych 
w latach 90-tych (ok. 25 lat temu) opracowano i zastosowano nowatorskie rozwiązania naprawy 
pęknięć i deformacji zarówno przez regenerację obudowy istniejącej jak i poddając wymianie 
zniszczone elementy obudowy oraz wzmacniając obudowę za pomocą niezależnych konstrukcji 
wpisanych w istniejące gabaryty wyrobiska.

4. Na podstawie doświadczeń oraz pomiarów deformacji głowic zbiorników opracowano podstawy 
ich projektowania oraz rozwiązano konstrukcję obudów o wysokiej wytrzymałości na obciążenia 
nierównomiernie działające, a zwłaszcza na głowicę zbiornika retencyjnego.

5. Nowe konstrukcje obudów zbiorników wyrównawczych wykonano w nowatorskich obudowach 
stalowych dwupłaszczowych, łączonych na śruby oraz wyposażonych w zawiasy sworzniowe z do-
datkowym ich kotwieniem poprzez specjalnie wzmocnione otwory.

6. Doświadczenia z pracy i zachowania się istniejących zbiorników retencyjnych wykorzystano 
przy projektowaniu nowych zbiorników 1fS, 2fS, 3fS w polu Stefanów.

LITERATURA

[1] Chudek M, Głuch P. Szczepaniak Z.: Projektowanie i wykonywanie wyrobisk komorowych. Skrypt Poli-
techniki Śląskiej, Gliwice 1987.
[2] Przebudowa uszkodzonych elementów obudowy tubingowej zbiornika retencyjnego 1fB w Lubleskim 
Węglu „Bogdanka” S.A., 2008 r. – opracowanie niepublikowane.
[3] Zbiornik retencyjny wraz z urządzeniami załadowczymi dla pola Stefanów w LW „Bogdanka” S.A., 2008,
– opracowanie niepublikowane.
[4]. Zbiorniki retencyjne 1fS, 2fS, 3fS wraz z urządzeniami załadowczymi dla pola Stefanów w LW „Bog-
danka” S.A. Projekt techniczny, styczeń 2009 r. – opracowanie niepublikowane.

– 789 –

Dobre praktyki w zakresie wykonywania szybów, szybików i zbiorników retencyjnych



Przebudowa i wyposażenie szybu „Regis”
Kopalni Soli „Wieliczka”

Sławomir Fabich, Bogdan Kokot
KGHM CUPRUM Sp. z o.o. CBR WROCŁAW

Kajetan d’Obyrn, Jan Kucharz
KS „Wieliczka”

STRESZCZENIE: W referacie przedstawiono historię najstarszego funkcjonującego szybu w Ko-
palni Soli „Wieliczka” przebieg przebudowy szybu oraz podszybi i wyposażenie szybu w urządze-
nia docelowe.

SŁOWA KLUCZOWE: szyby, wloty do szybów, podszybia, przebudowa

1. RYS HISTORYCZNY

Zabytkowy szyb „Regis” jest zlokalizowany w centralnej części miasta Wieliczka i jest najstar-
szym szybem kopalni. Do pierwszego poziomu szyb został zgłębiony w XIII wieku. Przez następne 
stulecia był on systematycznie pogłębiany i przebudowywany (rys. 1), przy czym do początku XX w
był on wykonywany w obudowie drewnianej, przy zachowaniu prostokątnej tarczy szybu. W 1902 i 
1903 roku górny, 27 metrowy odcinek obudowy przebudowano, zmieniając obudowę drewnianą na 
murową grubości 0,45 m z tarczą w kształcie beczki o wymiarach 5,5 x 3,5 m pozostawiając poniżej 
drewnianą obudowę z układu belek wieńcowych sosnowych i dębowych o grubości 0,25-0,3 m z pro-
stokątną tarczą o wymiarach 4,3 x 2,4 m (rys. 2).

Rys. 1. Przekrój przez szyb Regis – 1937 r. – rys. archiwalny Muzeum Żup Krakowskich
Fig. 1. Regis shaft vertical cross-section – year 1937 – drawing from Muzeum Żup Krakowskich archives

sploatacji Podziemnej 2012 Konferencyjne 

– 790 –

Dobre praktyki w zakresie wykonywania szybów, szybików i zbiorników retencyjnych



W okresie funkcjonowania szybu obiekty nadszybia były również wielokrotnie przebudowy-
wane i modernizowane, przy czym kształt i wielkość tych obiektów dostosowywano do bieżących 
funkcji szybu oraz postępu technicznego. Do 1860 r. były to wyłącznie budynki drewniane, w których 
pracowały kolejne, także drewniane maszyny wyciągowe (kieraty). W 1861 r. zabudowano nowe, 
murowane nadszybie, w którym zamontowano pierwszą w kopalni wielickiej parową maszynę wycią-
gową. W tym też czasie doprowadzono do obiektów nadszybia tor kolei przemysłowej. W 1890 r. 
dobudowano od strony wschodniej pomieszczenie dla młyna solnego. W 1909 r. usunięto maszynę 
parową, a nadszybie i wieżę szybową przebudowano, by w roku 1912 uruchomić elektryczną maszynę 
wyciągową (Fot. 1, 2). Po 1945 roku budynek młyna rozebrano i zlikwidowano odcinek toru od szybu 
„Regis” do stacji Wieliczka-Rynek. Później rozebrano także i wieżę szybową (Fot. 3). W 1991 r., z
uwagi na bardzo zły stan obudowy szybu, istotnie wpływający na wzrost zagrożenia wodnego kopalni
oraz planami wykorzystania szybu „Regis” dla obsługi ruchu turystycznego podjęte zostały działania 
związane z przebudową szybu, podszybi, obiektów nadszybia wraz z zabudową wieży szybowej oraz 
urządzenia wyciągowego.

Rys. 2. Tarcze szybu „Regis” – 1922 r. – rys. archiwalny Muzeum Żup Krakowskich
Fig. 2. Regis shaft horizontal cross-section – year 1922 – drawing from Muzeum Żup Krakowskich archives

Fot. 1. Nadszybie szybu „Regis” od strony północnej – ok. 1930 r. – fot. Archiw. Muzeum Żup Krakowskich
Fot. 1. „Regis” shaft at the surface – view from North – year 1930 - photography from Muzeum Żup Krakow-
skich archives
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Fot. 2. Nadszybie szybu „Regis” od strony wschodniej – ok. 1930 r. – fot. Archiw. Muzeum Żup Krakow-
skich
Fot. 2. „Regis” shaft at the surface – view from East – year 1930 - photography from Muzeum Żup Krakow-
skich archives

Fot. 3. Nadszybie szybu „Regis” od strony wschodniej – stan na 2011 r.
Fot. 3. „Regis” shaft at the surface – view from East – year 2011

2. PRACE PROJEKTOWE ORAZ REALIZACYJNE

Właściwe prace związane z przebudową zostały poprzedzone określeniem założeń dotyczących przy-
szłych funkcji szybu „Regis”. Ustalono, iż po przebudowie szyb będzie pełnił funkcję szybu wdecho-
wego i wyjazdu turystów. Dla uzyskania tych celów niezbędne było przeprowadzenie kompleksowego 
remontu szybu obejmującego zmianę obudowy i przekroju głowicy oraz rury szybowej jak również 
przeprowadzenie remontu kompleksu budynków nadszybia wraz z zabudową wieży wyciągowej, 
wyglądem nawiązującej do początku XX w oraz nowoczesnego wyciągu szybowego. Na etapie opra-
cowania założeń do projektu Techniczno-Ekonomicznego określono, iż rura szybowa zostanie prze-
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budowana do poziomu V kopalni w obudowie betonowej – kołowej o średnicy w świetle obudowy 
wynoszącej 5 m. Szyb zostanie wyposażony w dwie kabiny z przeciwwagą umożliwiającą jednocze-
śnie jazdę 42 osób, rurociąg ppoż., rurociąg odwadniający oraz kable energetyczne. Przebudowa szy-
bu będzie obejmowała również remont wlotów podszybi sześciu poziomów funkcyjnych.

3. PRZEBUDOWA SZYBU 

Przebudowę szybu rozpoczęto w roku 1995 po opracowaniu niezbędnych dokumentacji i uzyskaniu 
stosownych pozwoleń na budowę od organów nadzoru górniczego i budowlanego oraz konserwatora 
zabytków. W pierwszej kolejności zrealizowane zostały prace przygotowawcze, związane z organiza-
cją i uzbrojeniem placu budowy oraz wykonaniem głowicy szybowej, stanowiącej jednocześnie fun-
dament dla trzonu prowadniczego wieży wyciągowej.  Wykonawcą robót było PeBeKa Lubin - spe-
cjalistyczna firma górnicza posiadająca duże doświadczenie w specjalistycznym budownictwie szy-
bowym, natomiast generalnym projektantem przebudowy i uzbrojenia szybu było KGHM CUPRUM 
sp.z o.o. CBR we Wrocławiu.

3.1. Przebudowa głowicy szybowej

Głowicę szybu (Fot. 4) wykonano w konstrukcji żelbetowej o średnicy wewnętrznej  5,0 m i wysoko-
ści 8,2 m. Do wykonania głowicy zużyto ok. 172 m3 betonu. W głowicy zlokalizowano wloty do kana-
łu wentylacyjnego i kanału grzewczego, wyjścia dla przedziału drabinowego oraz kanały dla kabli 
energetycznych i rurociągu odwadniającego. Po wykonaniu głowicy szybu wykonano kanały: grzew-
czy i wentylacyjny. Oba kanały wykonano w obudowie żelbetowej z hydroizolacją z folii SIKAPLAN 
9-V Tunel. Kanały pod budynkiem nadszybia wykonano metodą górniczą w obudowie wstępnej mu-
rowej. Kanał świeżego powietrza w części poza budynkiem wykonano w wykopie otwartym. Kon-
strukcja czerpni wraz z fundamentami jest całkowicie odizolowana od wlotu kanału wentylacyjnego. 
Na głowicy szybowej posadowiono wieżę tymczasowego wyciągu kubłowego oraz zabudowano tym-
czasowe urządzenia wyciągowe tj. maszynę wyciągową, kołowroty pomostowe i wiszący pomost 
roboczy w szybie na okres jego przebudowy.

Fot. 4. Głowica szybu – zbrojenie
Fot. 4. Shaft collar - reinforcement
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3.2. Przebudowa obudowy szybu od 8,2 do 46,4 m

Przebudowę rozpoczęto na poziomie 8,2 m, rabując obudowę murową oraz poszerzając wyłom 
z przekroju beczkowego na przekrój okrągły o średnicy zewnętrznej 6,6 m. Po wykonaniu odcinka o 
wysokości 10,2 m w obudowie wstępnej, murowej o grubości 0,38 m (posadowionej na stopie techno-
logicznej na poz. –18,2m) zabudowano hydroizolację z folii „Sikaplan 9-V Tunel” a następnie od 
poziomu stopy wykonano obudowę ostateczną z betonu monolitycznego klasy C20/25 o grubości 0,4 
m, zachowując pomiędzy głowicą i obudową ostateczną szybu dylatację wykonaną z krawędziaków 
sosnowych grubości 0,15 m.

Od głębokości 27,1 do 46,4 m szyb przebudowano z obudowy drewnianej przekroju prosto-
kątnego na przekrój kołowy o średnicy w wyłomie 6,6 m. Szyb przebudowywano w obudowie wstęp-
nej, murowej o grubości 0,38 m z hydroizolacją z folii „Sikaplan 9-V Tunel. Na głębokości 32,4 m
zlokalizowano stopę technologiczną, zaś na głębokości 46,4 m stopę podstawową. Obudowę ostatecz-
ną wykonano z betonu monolitycznego klasy C20/25 o grubości 0,4 m. Bezpośrednio na stopie pod-
stawowej poz. 46,4 m wykonano kolektor zbierający wodę z zewnętrznej warstwy hydroizolacji (Fot. 
5).

Fot. 5. Kolektor odprowadzający wodę z zewnętrznej warstwy hydroizolacji
Fot. 5. Outer layer of hydro isolation dewatering collector

3.3. Przebudowa szybu w interwale od  46,4 do 58,9 m i wlotu podszybia poziomu I BONO

Odcinek ten wykonany został w obudowie wstępnej kotwowej i obudowie z betonu monolitycznego 
klasy C20/25 o grubości 0,4 m. Obudowa ostateczna szybu, wsparta na stopie technologicznej poz. 
58,9 m powiązana została z obudową betonową wlotu podszybia na poziomie I „BONO”. W trakcie 
przebudowy tego odcinka szyb, na głębokości 50,45 m, po stronie zachodniej odsłonięto fragment 
starego chodnika, biegnącego w stronę poprzeczni Karol. Chodnik wypełniony był drewnem i czę-
ściowo kasztem drewnianym (Fot. 3). W trakcie przebudowy, bezpośrednio przy szybie usunięto zbu-
twiałe drewno na odległość 3 m w kierunku chodnika, a w to miejsce postawiono nowy kaszt pełny, z 
drewna uzyskanego z rabowania obudowy szybu. Po stronie wschodniej, po wyrabowaniu obudowy i 
poszerzeniu wyłomu nastąpiło połączenie z chodnikiem prowadzącym do Podłużni Bąkle. Rejon ten 
wzmocniono murem z cegły o grubości 0,51 m i kasztem wykonanym z drewna sosnowego. Wlot 
podszybia wykonano z betonu monolitycznego klasy C20/25 o grubości murów prostych oraz sklepie-
nia wynoszącego 0,4 m.
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Fot. 6. Fragment chodnika odsłoniętego w trakcie przebudowy szybu „Regis”
Fot. 6. Drift exposed during “Regis” shaft modernisation

3.4. Przebudowa szybu na odcinku od podszybia I Bono do podszybia II wyższy „Szczygielec”

Przebudowę przeprowadzono w dwóch etapach. W etapie pierwszym przebudowano obudowę 
szybu od stopy technologicznej na poziomie 58,9 m do stopy podstawowej na głębokości 69,0 m, 
natomiast w etapie drugim od stopy podstawowej do stopy technologicznej na poziomie 80,8 m. W
trakcie przebudowy, po usunięciu obudowy drewnianej na głębokości 61 i 65 m odkryto pustki 
wypełnione iłem i drewnem oraz sąsiadujące z szybem rząpia szybowe lub studne odwadniające (Fot.
7). Ww. odcinek szybu przebudowywano w obudowie wstępnej, murowej o grubości 0,38 m, zaś 
obudowa ostateczna o grubości 0,4 m wykonywana była z betonu monolitycznego klasy C20/25. 
Obudowę betonową wlotu podszybia wykonano wraz z obudową ostateczną szybu.

Fot.7. Fragment odsłoniętego w trakcie przebudowy szybu chodnika
Fot. 7. Drift exposed during “Regis” shaft modernisation
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3.5. Przebudowa szybu na odcinku od podszybia Il wyższy Szczygielec do podszybia lIn Przykos

Przebudowę tego odcinka przeprowadzono w dwóch etapach. W etapie pierwszym 
przebudowano odcinek od stopy technologicznej na poziomie 80,8 m do stopy podstawowej na 
poziomie 90,9 m. W trakcie przebudowy tego odcinka po wyrabowaniu obudowy natrafiono na pustki 
wypełnione utworami nasypowymi. Obudowę ostateczną wykonano z dołu do góry upodatniając ją 
wkładką drewnianą zabudowaną pod stopą technologiczna na poz. IIw. Po wykonaniu obudowy 
ostatecznej nastąpiła przerwa w przebudowie szybu na okres 6 miesięcy tj. od miesiąca sierpnia 
1998 r. do stycznia 1999 r. Dalszą przebudowę prowadzono zgodnie z projektem do spągu podszybia 
poziomu IIn. Na poziomie 102,0 m wykonano żelbetową stopę technologiczną (po stronie 
południowej stopa posadowiona była w górotworze naruszonym robotami górniczymi). Ww. odcinek 
szybu przebudowywano w obudowie wstępnej, murowej o grubości 0,38 m, zaś obudowa ostateczna o 
grubości 0,4 m wykonywana była z betonu monolitycznego klasy C20/25. Obudowę betonową wlotu 
podszybia wykonano wraz z obudową ostateczną szybu.

3.6. Przebudowa szybu na odcinku od podszybia lIn Przykos do podszybia Bella

Obudowę tego odcinka szybu stanowi wstępna obudowa murowa gr. 0,38 m i ostateczna
obudowa betonowa z betonu klasy C20/25 o grubości 0,4 m. Żelbetową stopę technologiczną 
wykonano na poziomie 115,8 m. Na międzypoziomie Bella wykonano wyłącznie wejścia 
komunikacyjne (Fot. 8) - przy szybie po stronie zachodniej zabudowano kaszt pełny, w którym 
wydzielono przejście. Dodatkowo podszybie wzmocniono kasztami ażurowymi oraz stojakami 
drewnianymi. Do budowy kasztów zastosowano drewno pozyskane z przebudowy szybu „Regis”.

Fot. 8. Widok od strony zewnętrznej obudowy wstępnej szybu na podszybiu Bella
Fot. 8. Outer side of primary linen of the shaft at the Bella level

3.7. Przebudowa szybu na odcinku od podszybia Bella do podszybia poziomu III Karol

Przebudowę tego odcinka wykonano w obudowie wstępnej murowej i obudowie ostatecznej 
betonowej w jednym cyklu. Stopę technologiczną na poziomie 127,7 m wykonano z żelbetu. W 
trakcie przebudowy ze względu na duże odsłonięcie stropu po stronie północno-wschodniej na czas 
przebudowy zabudowano kaszt ażurowy o wymiarach 3 x 3 m oraz dodatkowo obudowę wstępną 
murową o grubości 0,38 m. Wejścia z podszybi na poziomie zabezpieczono dodatkowymi stojakami 
drewnianymi.
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3.8. Przebudowa szybu na odcinku od podszybia poziomu III Karol do poziomu IV

Przebudowę ww. odcinka szybu przeprowadzono w dwóch etapach. W etapie pierwszym szyb 
przebudowano od stopy technologicznej na poziomie 129,6 m do stopy podstawowej na poziomie 
145 m, natomiast w etapie drugim do płyty żelbetowej na poziomie 172,0 m. Przebudowę szybu od 
poziomu 129,6 m do poziomu 143,5 m wykonano w obudowie wstępnej murowej o grubości 0,38 
m. (Fot. 9). Następnie wykonano na poziomie 145 m stopę podstawową o wysokości 1,5 m oraz 
posadowioną na niej obudowę ostateczną z betonu monolitycznego klasy C20/25. Na poziomie 
129,6 m obudowę ostateczną upodatniono wkładką o grubości 0,15 m, wykonaną z drewna sosno-
wego. Od poziomu 145,0 m do poziomu 159,0 m szyb przebudowano w obudowie wstępnej muro-
wej o grubości 0,38 m. Na poziomie 161,0 m wykonano stopę podstawową o wysokości 1,5 m z 
betonu monolitycznego klasy C25/30, a na niej kolektor drenażowy mający za zadanie zbieranie 
wody spływającej pomiędzy górotworem a obudową szybu z poziomu III (Fot. 10). Obudowę osta-
teczną na tym odcinku wykonano przy zastosowaniu szalunku przekładanego z betonu monolitycz-
nego o grubości 0,4 m klasy C25/30.

Fot. 9. Obudowa wstępna murowa na odcinku 
129,6÷143,5m
Fot. 9. Primary brick linen in 129,6÷143,5m interval

Fot. 10. Kolektor oraz stopa podstawowa na gł. 161m
Fot. 10. Primary footwall and collector at 161m level

4. PRZEBUDOWA PODSZYBI

Na przebudowywanym odcinku szybu „Regis” podszybia usytuowane są na następujących 
głębokościach (rys. 3):
 podszybie poz. I „Bono” 57,9 m,
 podszybie poz. Ilw  „Szczygielec” 78,0 m,
 podszybie poz. lIn „Przykos” 100,0 m,
 podszybie mpoz. „Bella” 113,8 m,
 podszybie poz. III „Karol” 126,7 m,
 podszybie poz. IV 170,6 m.

Przebudowa obejmowała podszybia na poz. I, IIn oraz III.

4.1. Przebudowa podszybia poz. I

Mury proste wykonano z bloczków betonowych M6 klasa betonu C15/20 na zaprawie mu-
rarskiej M10. W stropie zabudowano dwuteownikami „HEB” 300 w rozstawie 800 mm. Dwuteow-
niki od strony górotworu wyłożono balami sosnowymi o grubości 50 mm. Przestrzeń pomiędzy 
balami sosnowymi a stropem uzupełniono kruchami solnymi. Na spągu podszybia zabudowano
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płyta posadzkową o grubości ~0,25 m (beton klasy C25/30). Wystrój architektoniczny podszybia 
wykonano z drewna sosnowego (Fot. 12).

Rys. 3. Podszybia w obrębie szybu „Regis”– rys. Archiwalny
Fig. 3. Underground mine design next to „Regis” shaft – archival drawing

Fot. 11. Podszybie poz. I - stan przed przebudową
Fot. 11. Shaft entrance – level I – before moderniza-
tion

Fot. 12. Podszybie poz. I - stan po przebudowie
Fot. 12. Shaft entrance – level I – after moderniza-
tion

4.2. Przebudowa podszybia poz. IIn

Ociosy ścian prostych wykonano z betonu monolitycznego klasy C25/30, natomiast w stro-
pie zabudowano dwuteownikami „HEB” 300 w rozstawie 800 mm. Dwuteowniki od strony góro-

– 798 –

Dobre praktyki w zakresie wykonywania szybów, szybików i zbiorników retencyjnych



tworu wyłożone zostały balami sosnowymi o grubości 50 cm. Na spągu podszybia zabudowano
płytę posadzkową o grubości ~0,25 m (beton klasy C25/30). Po wykonaniu przebudowy podszybia 
w drugim etapie wykonany został wystrój architektoniczny (Fot. 14).

Fot. 13. Podszybie poz. IIn - stan przed przebudową
Fot. 13. Shaft entrance – level IIn – before moderni-
zation

Fot. 14. Podszybie poz. IIn - stan po przebudowie
Fot. 14. Shaft entrance – level IIn – after moderniza-
tion

4.3. Przebudowa podszybia na poziomie III str. N

Obudowę wstępną stanowiła obudowa kotwowa o dł. kotew 2,2 m + siatka MM o rozstawie 
1,2 x 1,2 m. Obudowę ostateczną wykonano z cegły klinkier 350 na zaprawie cementowej M10. W 
stropie zastosowano dźwigary 400 w rozstawie co 0,9 m, a nad sklepieniem dźwigary 300 i kątow-
niki nierównomierne 200x120x16. Dźwigary i kątowniki zabezpieczono przed korozją zestawem 
farb firmy „Olivia”. Przestrzeń pomiędzy obudową a górotworem wypełniono urobkiem. Spąg 
wzmocniono wylewką z betonu klasy C15/20 o grubości ~30 cm (Fot. 16).

Fot. 15. Podszybie poz. III str. N - stan przed prze-
budową
Fot. 15. Shaft entrance – level III (North) – before 
modernization

Fot. 16. Podszybie poz. III str. N - stan po przebu-
dowie
Fot. 16. Shaft entrance – level III (North) – after 
modernization

4.4. Przebudowa podszybia na poziomie III str. S

Ociosy ścian prostych wykonane zostały z betonu monolitycznego klasy B30, natomiast w 
stropie zabudowano dwuteowniki „HEB” 300 w rozstawie 1000 mm. Dwuteowniki od strony góro-
tworu wyłożono balami sosnowymi o grubości 50 cm. Przestrzeń pomiędzy balami sosnowymi a
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stropem uzupełniono kruchami solnymi. Na spągu podszybia zabudowano płytę posadzkową o
grubości 0,25 m z betonu klasy C25/30. Po przebudowie podszybia w drugim etapie wykonany 
został wystrój architektoniczny z kantówek sosnowych 20x20 cm (Fot. 18).

Fot. 17. Podszybie poz. III str. S - stan przed przebu-
dową
Fot. 17. Shaft entrance – level III (South) – before 
modernization

Fot. 18. Podszybie poz. III str. S - stan po przebu-
dowie
Fot. 18. Shaft entrance – level III (South) – after
modernization

5. WYPOSAŻENIE OSTATECZNE SZYBU ORAZ OBIEKTY NADSZYBIA

Mając na uwadze, iż po przebudowie szyb „Regis” będzie pełnił funkcję wyjazdu turystów, zaprojek-
towano nowatorskie rozwiązania w transporcie turystów szybem „Regis”. Szyb będzie wyposażony
w urządzenia dźwigowe towarowo-osobowe (windy) o udźwigu 21 osób lub 1600 kg, przy maksy-
malnej prędkość jazdy 4 m/s (Rys. 4).

Rys. 4. Dźwigi z urządzeniami wyciągowymi firmy KONE
Fig. 4. KONE hoisting machines
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Dla zachowania zabytkowego charakteru nadszybia nad szybem zabudowana będzie wieża 
zastrzałowa z kołami linowymi na poz. +21,05. Odrestaurowany i dostosowany do funkcji tury-
stycznej zostanie też budynek nadszybia (Rys. 5).

Rys. 5. Nadszybie szybu „Regis” z wieżą wyciągową – koncepcja architektoniczna
Fig. 5. “Regis” shaft at the surface – visualisation

6. PODSUMOWANIE

Dzięki przeprowadzonym pracom rekonstrukcyjnym, zabezpieczono jednen z najcenniejszych 
zabytków górnictwa solnego tj. szyb „Regis” oraz będzie on pełnił funkcję głównego szybu dla zjazdu 
i wyjazdu turystów zwiedzających Kopalnię Soli „Wieliczka”, zwiększając w znaczny sposób ich 
bezpieczeństwo oraz komfort. Zlokalizowany w centrum Wieliczki szyb, po wyjeździe turystów z 
kopalni, umożliwi im zwiedzenie zabytkowego centrum miasta oraz zlokalizowanych w rejonie szybu: 
Muzeum Żup Krakowskich i kościóła św. Klemensa. Szyb, wyposażony w nowoczesne urządzenia 
wyciągowe, zapewni pełne bezpieczeństwo i komfort zjazdu i wyjazdu turystów w tym turystów 
niepełnosprawnych.
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Modernization of „Wieliczka” Salt Mine „Regis” Shaft

In the paper history of the oldest shaft that works In „Wieliczka” salt mine was presented, as well as 
remodelling of the shaft and underground design steps.
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Modernizacja infrastruktury szybowej dla potrzeb zwiększenia
zdolności wydobywczej kopalni miedzi
Konkola Copper Mine w Zambii

Sławomir Fabich, Bogdan Kokot, Marcin Szlązak
KGHM CUPRUM Sp. z o.o. CBR WROCŁAW

STRESZCZENIE: W referacie omówiono zakres rozwiązań technicznych związanych z rozbu-
dową kopalni miedzi w Zambii celem zwiększenia jej zdolności wydobywczych z 2 do 6 mln 
ton/rok, przy zachowaniu ciągłości wydobycia. Zakres rozbudowy obejmuje nowy szyb wydobyw-
czy przejmujący w całości całe wydobycie kopalni, pogłębienie istniejącego szybu wydobywczo-
materiałowo-zjazdowego ze zmianą jego funkcji na materiałowo-zjazdową, szybik wentylacyjno-
funkcyjny, komorę pomp oraz całą infrastrukturę podszybi na poszczególnych poziomach eksplo-
atacyjnych i funkcyjnych w zakresie gwarantującym utrzymanie planowanego poziomu wydoby-
cia.

SŁOWA KLUCZOWE: Kopalnia rud miedzi, infrastruktura, rozbudowa

1. Wstęp

Kopalnia Konkola, położona jest w północno-zachodniej części Zambii, w rejonie miasta Lehilila-
bombwe, na wysokości 1330 m n.p.m. 
Dane o złożu (Fot. 1, Rys. 1):
 kształt pokładu - antyklina;
 długość po rozciągłości - 10 km;
 upad pokładu - 15°  65°;
 miąższość złoża - od 3 m do 12 m;
 zawartość miedzi - od 2% do 6%.
Na etapie podejmowania decyzji o rozbudowie kopalni złoże zostało wyeksploatowane do głębo-
kości 950 m na obszarze południowym i 590 m na obszarze północnym.

Fot. 1. Model kopalni Konkola Copper Mine
Fot. 1. Konkola Copper mine model

Szk
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Rozpoznany został zasięg od powierzchni do głębokości 1400 m. Prawdopodobnie złoże występuję 
również poniżej tej głębokości (rys. 1). Biorąc pod uwagę fakt, iż istnieją duże zasoby rudy miedzi 
poniżej poziomów 590 i 950 m, rozpoznane do głębokości 1400 m, ich eksploatacja umożliwi 
dalsze funkcjonowanie kopalni oraz zwiększenie jej wydobycia z 2 do 6 mln ton/rok oraz wydłuży 
czas funkcjonowania kopalni.
Podstawowymi szybami kopalni są szyby #1 i #3, zlokalizowane odpowiednio w południowej oraz 
północnej części złoża (rys. 2). Oba szyby posiadają urządzenia do transportu ludzi i materiałów 
oraz skipy, umożliwiające wydobywanie na powierzchnię rudy miedzi oraz skały płonnej. Poza 
powyższymi, na terenie kopalni funkcjonuje kilka szybów wentylacyjnych świeżego i zużytego 
powietrza. Zdolność wydobywcza kopalni, osiągana ww. szybami wg stanu przed modernizacją 
wynosiła 2 mln ton rudy miedzi rocznie. Ruda jest przerabiana w zakładzie wzbogacania rud 
w Konkoli o zdolności przeróbczej wynoszącej 2,4 mln ton/rok. Urządzenia w procesie przerobu 
rudy to kruszarki kruszenia wtórnego, młyny kulowe oraz maszyny flotacyjne. Końcowe 
koncentraty, zawierające 40 % Cu są filtrowane, suszone, a następnie wysyłane do hut Nkana lub 
Mufulira. Na terenie kopalni funkcjonuje podsadzkownia o wydajności 60.000 ton na miesiąc. 
Część odpadów poflotacyjnych jest zagęszczana i używana jako podsadzka. Reszta odpadów 
składowana jest na dużym składowisku odpadów.

Rys. 1. Zasoby złoża wyeksploatowane, możliwe do eksploatacji przy obecnej infrastrukturze oraz 
perspektywiczne, po rozbudowie kopalni Konkola
Fig. 1. Exploited copper deposit, resources for exploitation with current infrastructure and remaining reserves 
after expanding Konkola mine.

Rys. 2. Model udostępnienia złoża w kopalni Konkola przed rozbudową.
Fig. 2. Konkola mine model before expanding.
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2. Spodziewane warunki geologiczno- hydrogeologiczne

2.1. Warunki geologiczne

Dla prac projektowych objętych kontraktem istotne były warunki geologiczne związane z budową 
infrastruktury podziemnej szybu #4 z projektowaną lokalizacją w rejonie istniejącego szybu #1. Do 
głębokości 25 m występuje zwietrzelina o profilu ilastym, laterytowa, koloru ceglastego z 
niewielką domieszką piasku i grysu. Poniżej do głębokości ~70 skały kwarcytowe, silnie lub 
średnio zwietrzałe z przewarstwieniami kaolinowymi o wytrzymałości na ściskanie od kilku do 
kilkunastu MPa. Poniżej w profilu występują skały kwarcytowe, zlepieńce i konglomeraty o 
średniej wytrzymałości na ściskanie wynoszącej od kilkudziesięciu do ponad 100 MPa (Fot. 2).

Fot.2. Rdzeń skalny otworu badawczego wierconego w osi szybu #4 z poz. 720 m.
Fot. 2. Core of the test hole drilled In the axis of the shaft #4 from level 720 m.

2.2. Warunki hydrogeologiczne

Kopalnia Konkola jest najbardziej zawodnioną kopalnią na świecie. Dziennie, z kopalni 
wypompowywane jest około 300 tys. m3 wody (średni dopływ około 208 m3/min). Za zawodnienie 
odpowiedzialne są dwie główne formacje wodonośne zlokalizowane pomiędzy warstwą złożową. 
Znaczne ilości wody wpływającej do kopalni pochodzą ze stropowej warstwy wodonośnej, z 
powodu jej połączenia ze źródłami powierzchniowymi. Dopływ wody do kopalni odbywa się 
głównie przez pęknięcia i szczeliny w górotworze. Woda ze spągowej warstwy wodonośnej jest 
lekko kwaśna (pH 6) i ma temperaturę 26C, podczas gdy woda ze stropowej warstwy wodonośnej 
jest lekko alkaliczna (pH 7,5) i ma średnią temperaturę 24.5C.

Fot. 3. Komora pomp głównego odwadniania
Fot. 3. Main dewatering pumps chamber.

Fot. 4. Model wyrobisk w obrębie komór gł. odwadn.
Fot. 4. Stopes model (dewatering chamber area)
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Fot. 5. Pompa komory pomp głównego odwadniania
Fot. 5. One of the main dewatering pumps.

3. Rozbudowa kopalni w zakresie objętym projektem

Dla potrzeb zwiększenia zdolności wydobywczej kopalni z 2 do docelowej, wynoszącej 
6 milionów ton wagi suchej, niezbędne było zaprojektowanie nowej infrastruktury wydobywczej i 
pomocniczej obejmującej:
 nowy szyb wydobywczy (szyb #4) wraz z całą niezbędną infrastrukturą przyszybową;
 pogłębienie istniejącego szybu #1 z utrzymaniem funkcji materiałowo-zjazdowej;
 szybik wentylacyjny;
 wyrobiska na poziomach tj. 350 m, 480 m, 660 m, 800 m, 875 m, 950 m w celu 
połączenia wentylacyjnego istniejących wyrobisk z nowogłębionym szybem #4;
 wyrobiska podszybi poziomów eksploatacyjnych tj. poz. 1050 m, 1150 m, 1250 m i
1350 m wraz z niezbędnymi komorami funkcyjnymi;
 mosty rozładowcze wozów z rudą i kamieniem na poz. 1050 m, 1150 m, 1250 m i 1350 
m;
 zbiornik o pojemności 6 tys. ton na rudę niepokruszoną (zbiornik pomiędzy poziomami 
1350 a 1390 m);
 komorę kruszarek na poz. 1390 m o łącznej wydajności 1250 ton/godz.;
 zbiornik o pojemności 3.6 tys. ton na rudę pokruszoną (zbiornik pomiędzy poziomami 
1390 a 1430 m);
 zbiornik o pojemności 4 tys. ton na kamień (zbiornik pomiędzy poziomami 1390 a
1430 m);
 węzeł odbioru urobku ze zbiorników i transportu do kieszeni odmiarowych układu 
załadunku skipów szybu #4 na poz. 1430 m;
 otwory zrzutowe dla rudy i skały płonnej;
 nową komorę pomp na poz. 1390 m.

3.1. Szyb wydobywczy #4

Lokalizacja szybu - w odległości około 150 m w kierunku na północ od istniejącego 
szybu #1.
Funkcja szybu - główny szyb wydobywczy kopalni, świeże powietrze.
Zdolność wyciągowa - 8.25 miliona ton rocznie.
Głębokość szybu - 1495 m.
Średnica szybu - 8.0 m.
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Poziomy wlotów do szybu:
wloty wentylacyjne: - 275 m, 350 m, 480 m, 660 m, 800 m, 875 m, 950 m;
poziomy projektowane: - 1050 m, 1150 m, 1250 m, 1350 m;
wloty funkcyjne: - 1390 m (komora kruszarek), 1430 m – poziom 

załadunku skipów, 1495 m poziom wlotu wyrobiska do czyszczenia i odwadniania rząpia szybu.

Fot. 6. Miejsce projektowanej lokalizacji szybu #4.
Fot.6. Location of designed shaft no.4

Fot. 7. Otwór badawczy pod szyb #4 – powierzchnia
Fot.7. Test hole at shaft #4 location – surface.

Fot. 8. Otwór badawczy pod szyb #4 – poz. 875 m
Fot.8. Test hole at shaft #4 location – level 875 m

3.1.1. Wyposażenie szybu #4 w okresie głębienia

Projekt obejmował wyposażenie szybu w urządzenia do głębienia, sposób podawania betonu, 
odstawę urobku, transport materiałów i betonu, przy założeniu głębienia z I etapu wieży 
ostatecznej. Projekt przewidywał dwa warianty głębienia szybu. Wariant I do docelowej 
głębokości z wykorzystaniem urządzeń na powierzchni, wariant II równoczesne głębienie szybu #4 
z powierzchni do głębokości 870 m oraz z poziomu 875 m do projektowanej głębokości 1495 m. 
Do głębienia szybu #4 zaprojektowano dwa urządzenia wyciągowe kubłowe. Maszyny wyciągowe, 
kołowroty i urządzenia do głębienia szybu zlokalizowano na powierzchni po jednej stronie szybu i 
wieży tak, aby umożliwić budowę II etapu wieży na okres ostateczny. W skład urządzeń do 
głębienia wchodziły (rys. 3):
 wyciąg kubłowy na maszynie wyciągowej bębnowej - przedziały wschodni i zachodni,
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 urządzenie z pomostem wiszącym do głębienia szybu zawieszonym na czterech linach od 
kołowrotów nr 1÷4 o udźwigu 350 kN, liny te są równocześnie linami prowadniczymi dla 
prowadzenia kubłów w szybie,
 kołowroty o udźwigu 180 kN (nr 5, 6, 7) do prowadzenia szalunku ślizgowego;
 kołowroty nr 8, 9, 10, 11 o udźwigu 180 kN do zawieszenia kabli energetycznych
i sygnalizacyjnych oraz lutniociągu,
 węzeł rozładunku kubłów,
 wciągniki elektryczne przejezdne o udźwigu 2x50 kN do transportu materiałów na zrębie 
szybu,
 węzeł betonowy,
 urządzenia transportu betonu do szybu.

Rys. 3. Zagospodarowanie terenu na okres głębienia szybu #4.
Fig 3. Land development for sinking of shaft #4

Koncepcja równoczesnego głębienia szybu #4 z powierzchni do głębokości 870 m oraz z poziomu 
875 m do projektowanej głębokości 1495 m narzucała przyjęcie odpowiedniej technologii. 
Technologia ta oraz istniejące warunki geologiczne jak też możliwości techniczne odstawy urobku 
na powierzchnię a także transportu z powierzchni na poziom 950 ludzi, materiałów i sprzętu 
wymagały doboru odpowiednich urządzeń technicznych zapewniających bezpieczeństwo pracy 
i pożądaną wydajność robót. Założono więc, że górny odcinek szybu od poziomu 875 m do poz. 
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950 m drążony będzie z wykorzystaniem otworu wielkośrednicowego do odstawy urobku na 
poziom 950, który wyrobiskiem poziomym będzie dalej odstawiany do otworu zrzutowego na 
kamień. Do prowadzenia, na tym etapie, robót górniczych, szyb wyposażono w:
 kubłowe urządzenie wyciągowe, bez prowadzenia naczynia w czasie jazdy (prędkość jaz-
dy musi być ograniczona do 1 m/s) do transportu niezbędnych materiałów i urządzeń oraz jazdy ludzi,
 pomost zrębu,
 chwytakową ładowarkę szybową (np. typu „Gryf”),
 kołowrót do ładowarki szybowej,
 „zatyczkę bezpieczeństwa” otworu wielkośrednicowego – na okres czyszczenia dna szybu 
i wiercenia otworów strzałowych,
 przedział drabinowy dla awaryjnej ewakuacji załogi z dna szybu,
 urządzenia sygnałowe,
 łączność telefoniczną (radiową).
Do głębienia szybu od poziomu 950 m, po wykonaniu metodą otworu wielkośrednicowego 
odcinka między poziomami 875 a 950 m, zastosowane będą dwa wyciągi szybowe, wyposażone w 
maszyny wyciągowe o udźwigu minimum 140 kN. Przewiduje się zabudowę urządzeń 
wyciągowych do głębienia szybu na dwu poziomach:
 na poziomie 875 m – maszyny wyciągowe, pomost kół linowych oraz kołowroty (nr 3 i 4) 
zawieszenia pomostu roboczego do głębienia szybu, kołowrót (nr 5) zawieszenia teleskopowej
(ruchomej) końcówki lutniociągu (Rys. 4),
 na poziomie 950 m – pomost „zrębu szybu” oraz kołowroty zawieszenia urządzeń 
pomocniczych: kabla strzałowego (kołowrót nr 6) i kabla energetycznego (kołowrót nr 7) (rys. 5).

Rys. 4. Komora maszyn wyciągowych poz. 875 m.
Fig. 4. Layout of machinery on 875 m level.
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Rys. 5. Komora kołowrotów poz. 950 m.
Fig. 5. Layout of machinery on 950 m level.

3.1.2. Głowica oraz obudowa szybu #4

Zaprojektowano głowicę w konstrukcji żelbetowej, o wysokości docelowej 10,0 m i średnicy 
zewnętrznej 12,0 m, zaś wewnętrznej 8 m. W głowicy wykonane zostaną trzy kanały dla 
wprowadzenia lin kołowrotów nr 5, 6 i 7 dla zawieszenia szalunku ślizgowego. W głowicy 
zainstalowane będą również konstrukcje, związane z zamknięciem szybu i transportem materiałów 
w czasie głębienia. Po zakończeniu głębienia szybu, głowica zostanie dostosowana na okres 
docelowy. Zdemontowane zostaną konstrukcje tymczasowe, a średnica na odcinku od poz. 0.00 do 
-3.00 m zmniejszona do 8.0 m przez uzupełnienie zbrojonym betonem, z pozostawieniem gniazd 
do osadzenia belek podstawowych. Zlikwidowane zostaną również kanały dla prowadzenia lin. 
Obudowa szybu wykonana będzie z betonu monolitycznego klasy C30/37 o grubości od głowicy 
szybu do głębokości 435 m 0,5 m, od 435 do 730 m 0,4 m, zaś poniżej 0,35 m. Na pierwszych 
dwóch odcinkach przewidziano wstępną obudowę kotwową, wklejaną zabudowywaną w siatce 1,5 
x 1,5 m (kotwy długości 1,5 m). Na trzecim odcinku kotwienie ociosów szybu przewidziano 
wyłącznie w rejonach wlotów do szybu oraz w strefie szybu na odcinku od 16 metra powyżej 
stropu wlotu do 8 metra poniżej jego spągu (Rys. 6).
Z szybu przewidziano wloty na następujących poziomach:
Istniejące wloty wentylacyjne: - 275 m, 350 m, 480 m, 660 m, 800 m, 875 m, 950 m, 
Poziomy projektowane: - 1050 m, 1150 m, 1250 m, 1350 m,;
Wloty funkcyjne: - 1390 m (komora kruszarek), 1430 m – poziom załadunku
skipów, 1495 m poziom wlotu wyrobiska do czyszczenia i odwadniania rząpia szybu.
Wloty do podszybi wykonane będą w postaci skosu pod kątem 45o łączącego podszybie 
bezpośrednie tj. część przyszybową podszybia z szybem. Poza wlotem poz. 1430 m wszystkie 
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wloty do szybu #4 będą wlotami jednostronnymi. Wloty jednostronne wykonane będą w obudowie 
identycznej jak wyrobisko podszybia tj. stosowana będzie obudowa kotwowa wklejana (L=1.5 m) 
– siatka kotwienia 1.5 x 1.5 m.

Rys. 6. Obudowa szybu #4
Fig. 6. Shaft #4 lining design.

3.1.3. Wieża szybowa okresu głębienia i docelowy

Zaprojektowano wieżę basztową w konstrukcji stalowej szkieletowej, wykonywaną w II etapach: 
Etap I na okres głębienia szybu oraz etap II na okres docelowy (Rys. 7). W pierwszym etapie, 
(okres głębienia szybu) wzniesiona zostanie konstrukcja wieży do poziomu +43.0 m. Na dwóch 
poziomach zabudowane będą koła linowe maszyn wyciągowych, kołowrotów i urządzenia 
związane z wyposażeniem szybu w okresie głębienia. Najwyższy poziom (+43.0 m), będzie 
stanowił zabezpieczenie prac prowadzonych na poziomach niżej i w szybie i umożliwi wznoszenie 
wyższych poziomów wieży równolegle z głębieniem szybu. 
Wieża szybowa dla okresu docelowego będzie miała wysokość 96 m. Została ona zaprojektowana 
jako wieża basztowa w konstrukcji stalowej szkieletowej, obudowanej od poz. +23.00 m do poz. 
+96.00 m ścianami osłonowymi z płyt warstwowych z okładziną z blachy stalowej i rdzeniem 
konstrukcyjno-izolacyjnym z twardej wełny mineralnej. Dla okresu docelowego, zaprojektowano 
pomosty na ośmiu poziomach. Na najwyższym pomoście wieży (poz. +82.00 m) zaprojektowano 
zabudowę dwóch maszyn wyciągowych, czterolinowych z kołem pędnym KOEPE, zaś na 
poziomach poniżej zabudowę dwóch kół odciskowych czterolinowych, rozdzielni elektrycznej i
wentylatorów do chłodzenia silników maszyn wyciągowych, jednego koła odciskowego
czterolinowego, odchylające liny nośne w oś skipu oraz tyrystory i transformatory. Pomost na 
poziomie +23.00 m przeznaczony jest do zabudowy zsypów i pulpitów sterowniczych dla 
rozładunku skipów. Głównymi elementami stalowej konstrukcji wieży będą cztery słupy ustawione 
w rozstawie osiowym 18.00 x 27.00 m w poziomie +0.5 m powyżej zrębu szybu, równoległe do 
poziomu +23.00 m. Pion komunikacyjny stanowi samodzielną konstrukcję i ustawiony jest obok 
wieży. Ruch osobowy, ze zrębu na poziom +82.00 m i na wszystkie poziomy pośrednie, będzie 
odbywał się wyciągiem towarowo-osobowym o udźwigu 12 kN i klatką schodową usytuowaną w 
pionie komunikacyjnym. Transport maszyn i urządzeń na wszystkie pomosty będzie się odbywał 
suwnicą zlokalizowaną na poziomie +91.00 m przez otwór montażowy o wymiarach 4 x 6 m.
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Rys. 7. Wieża szybu #4 – konstrukcja
Fig. 7 Construction of shaft #4 headgear

3.1.4. Wyposażenie szybu #4 - okres docelowy

Docelowo szyb wyposażony będzie w dwa wyciągi skipowe w przedziale wschodnim i zachodnim 
(Rys. 8). Każdy skip o ładowności 30 ton i wysokości 15,6 m prowadzony będzie po 4 
prowadnikach linowych. Oba wyciągi wyposażone będą w maszyny wyciągowe, czterolinowe z 
bębnami pędnymi KOEPE, zlokalizowane na wieży szybowej. Moc każdej z maszyn wynosi 3,6 
MW. Skipy zawieszone będą na 4 linach nośnych Φ54 oraz połączone będą czterema linami 
wyrównawczymi Φ55. Maksymalna prędkość jazdy skipów wynosi 18 m/s. Wydajność godzinowa 
jednego wyciągu skipowego wynosi 630 ton, a roczna, 4.16 mln. ton, przy przyjętym ciężarze 
usypowym urobku 1.6 t/m3 i czasie pracy 20 godzin na dobę przez 330 dni. Projektowana 
wydajność roczna szybu #4 dla dwóch wyciągów skipowych wynosi 8.32 mln ton, przy pracy 20 
godzin na dobę i 330 dni w roku.
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Rys. 8. Tarcza szybu #4 – na okres docelowy
Fig. 8. Final cross section of the shaft #4

3.1.5. Wyposażenie i zbrojenie rząpia szybu #4

Rząpie szybu #4 zabudowane będzie na odcinku szybu pomiędzy wlotem poz. 1430 m, a dnem 
szybu na poz. 1495 m. Przystosowane będzie ono do zabudowy prowadników czołowych 
stalowych i hamujących, krzeseł szybowych, pomostów stalowych do mocowania prowadników 
hamujących w rytmie co 2.0 m, nawrotu lin wyrównawczych, obciążników lin prowadniczych, 
pomostów stalowych do kontroli obciążników oraz do zabudowy przedziału drabinowego.

3.2. Pogłębienie istniejącego szybu #1

Pogłębiony szyb #1 ma zapewnić transport ludzi i materiałów na nowe poziomy oraz zabudowę 
rurociągów tłocznych z nowej komory pomp, zlokalizowanej poz. 1390 m na poziomy wyższe.
Stan po przebudowie:
głębokość: - 1490 m; 
funkcja docelowa: - główny szyb materiałowo-zjazdowy kopalni dla potrzeb eksploatacji 
złoża poniżej poz. 950 m. 
Wyposażenie szybu po pogłębieniu: do docelowej głębokości wyposażenie przedziału klatkowego 
tak jak dotychczas. Z przedziału rurowego zdemontowane zbędne rurociągi oraz kable, przedział 
przygotowany na montaż magistralnych rurociągów odwadniających. Skipy z przedziałów 
skipowych zdemontowane. Rurociągi wodne: poz. 1390 m÷950 m 2x700 NB, poz. 1390 m÷660 m 
2x500NB, poz. 1390 m÷ 345 m 2x500 NB zabudowane w przedziałach skipowych oraz w 
przedziale rurowym rurociągi sprężonego powietrza, kable energetyczne, sygnalizacyjne. W szybie 
zabudowana będzie nowa stacja nawrotu, oraz nowe liny nośne i wyrównawcze. Na odcinku 
poniżej 1070 m klatka i przeciwciężar prowadzona będą na prowadnikach sztywnych (przedłużone 
istniejące zbrojenie sztywne przedziału klatki).
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Poziomy wlotów do szybu:
poziomy produkcyjne: - 1050 m, 1150 m, 1250 m, 1350 m,
poziomy funkcyjne: - 1390 m (komora kruszarek oraz komora pomp), 1430 m (poz. 
załadunku skipów w szybie #4).
Maszyna wyciągowa wyciągu klatkowego: - istniejąca maszyna wyciągowa po niezbędnej 
modernizacji.
Istniejąca żelbetowa wieża szybowa: - pozostawienie istniejącej wieży szybowej.

Fot. 8. Wieża i budynek maszyny wyciąg. szybu #1
Fot. 8. Headgear of shaft #1

Fot. 9. Zrąb szybu #1
Fot. 9. Shaft #1 at the surface

Fot. 10. Istniejąca maszyna wyciągowa wyciągu klatkowego szybu #1
Fot. 10. Hoisting machine of shaft #1

3.2.1. Obiekty podziemne i urządzenia na okres pogłębienia szybu #1

Szyb #1 będzie pogłębiany w czasie normalnej pracy obecnie zainstalowanych w nim urządzeń. 
Zaprojektowano rozpoczęcie pogłębiania tego szybu od poz. 1085 m z pozostawieniem półki 
skalnej pod istniejącym rząpiem szybu, w której wykonany zostanie otwór wentylacyjny o średnicy 
Ø 1500 mm odpowiednio zabezpieczony przed dopływem wody z istniejącego rząpia oraz 
spadającym kamieniem z przepadu z pracujących w szybie urządzeń wyciągowych. Przewiduje się, 
że oprócz funkcji wentylacyjnej otworem tym przeprowadzony będzie rurociąg do transportu 
betonu z poz. 1030 m na poz. 1085 m, jak również zabudowane zostaną kable do zasilania 
urządzeń do pogłębiania szybu. W rejonie szybu na poz. 1085 m zaprojektowano komorę dla 
maszyny wyciągowej i kołowrotów do pogłębiania szybu. Zlokalizowana ona została nad 
przewidzianym do pogłębiania odcinkiem szybu (Rys. 9).
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Modernizacja istniejącego szybu #1 polegać będzie na jego pogłębieniu od głębokości 1070 m do 
1450 m. Przed rozpoczęciem prac modernizacyjnych wykonane będą, w trakcie głębienia szybu 
#4, wyrobiska poziome nowoprojektowanych poziomów produkcyjnych i eksploatacyjnych, z 
wlotami do szybu #1. Umożliwi to wykonanie w osi szybu #1 na pogłębianym odcinku, pomiędzy 
poszczególnymi poziomami otworów wielkośrednicowych, którymi urobek z szybu zrzucany 
będzie na poz. niżej i tam transportowany wyrobiskiem poziomym do otworu zrzutowego na 
kamień i dalej urządzeniem wyciągowym skipowym szybu #4 na powierzchnię. Urobek z 
wykonania komory startowej poz. 1085 m (wyrobisko to będzie wykonane w czasie głębienia 
szybika wentylacyjnego) będzie odstawiany do szybika wentylacyjnego i dalej urządzeniem 
wyciągowym z okresu głębienia szybu na poziom 950 m, do otworu zrzutowego na kamień. Taka 
technologia pogłębiania szybu #1 pozwoli na ograniczenie ilości i parametrów technicznych 
urządzeń zastosowanych do prowadzenia robót górniczych, co jest również konieczne ze względu 
na konieczność utrzymania funkcji wydobywczej szybu #1 w okresie jego pogłębiania. W 
przedziale wschodnim zainstalowane zostaną urządzenia górniczego wyciągu szybowego z kubłem 
urobkowym o pojemności 3 m3, prowadzonym ślizgowo po linach prowadniczo-nośnych 
stanowiących równocześnie zawieszenie dwupodestowego pomostu roboczego do prowadzenia 
robót w szybie. W przedziale zachodnim pracował będzie wyciąg linowy z kołowrotem 
wolnobieżnym o udźwigu 100 kN, którego lina wykorzystywana będzie do zawieszania ładowarki 
szybowej typu „Gryf”. Kołowrót ten stanowi równocześnie awaryjny wyciąg do ewakuacji załogi z 
dna szybu w przypadku awarii wyciągu głównego. Na poziomie 1085 m w komorze maszyn 
wyciągowych i kołowrotów zabudowana zostanie maszyna wyciągowa, kołowroty nr 1 i 2 
zawieszenia pomostu roboczego, kołowrót nr 3 zawieszenia kabla energetycznego, kołowrót nr 4 
zawieszenia kabla strzałowego, kołowrót nr 5 do zawieszenia ładowarki czerpakowej do usuwania 
resztek urobku z dna szybu oraz awaryjnej ewakuacji załogi z dna szybu, pomost zamknięcia zrębu 
szybu na okres głębienia, konstrukcja wsporcza kół linowych, podpoziomowy pomost wsiadania 
ludzi oraz załadunku materiałów oraz winda międzypoziomowa służąca do opuszczania na pomost 
„wsiadania” ludzi oraz sprzętu i materiałów.

Rys. 9. Wyposażenie komory poz. 1085 m dla potrzeb pogłębiania szybu #1
Fig. 9. Equipment for shaft sinking process – chamber at 1085 m level.

– 815 –

Dobre praktyki w zakresie wykonywania szybów, szybików i zbiorników retencyjnych



3.2.2. Obudowa szybu #1 na odcinku pogłębianym oraz wloty do szybu

Na pogłębianym odcinku szybu o przekroju prostokątnym, o wymiarach 7.112 m x 4.267 m
zaprojektowano obudowę mieszaną obejmującą (rys. 10):
 wyłom szybu prowadzony w obudowie wstępnej kotwowej, wklejanej (L=1.5 m) –
kotwienie w siatce 1.0 x 1.0 m;
 żelbetowe ramy o przekroju belek 1.0 x 0.5 m – ramy zabudowywane w odstępach co 3.0 
m (beton klasy C30/37). Ramy połączone w pionie dwoma słupami żelbetowymi o przekroju 1.0 x 
0.5 m zabudowanymi naprzeciw siebie w części środkowej dłuższych boków przekroju szybu;
 ociosy pomiędzy ramami żelbetowymi dodatkowo zabezpieczone siatką stalową oraz 
betonem natryskowym o grubości warstwy 5 cm.

Rys. 10. Obudowa szybu #1 na odcinku pogłębianym
Fig. 10. Shaft #1 lining in the deepen part of the shaft.

Wloty do szybu na poziomach produkcyjnych tj.: 1150, 1250 i 1350 m zapewniają funkcyjność 
podszybia w zakresie transportu załogi, materiałów oraz sprzętu dla potrzeb prowadzenia eks-
ploatacji złoża. Dodatkowo we wlotach ww. poziomów, w komorze w kształcie litery C opasającej 
szyb z trzech stron zabudowane będą wsporniki dla rurociągów głównej magistrali odwadniania, 
prowadzonych w szybie #1. Wlot poz. 1390 m zapewnia funkcyjność podszybia w zakresie 
dowozu ludzi do obsługi, materiałów oraz sprzętu wyposażenia komory kruszarek oraz pompowni. 
We wlocie poz. 1390 m będą zabudowane również kolana oporowe dla 6 rurociągów głównej 
magistrali odwadniającej. Wlot poz. 1430 m zapewnia funkcyjność podszybia w zakresie dowozu 
ludzi do obsługi węzła transportu rudy i kamienia do kieszeni skipowych szybu #4, umożliwić 
zejście ludzi dla potrzeb dokonywania rewizji rząpia szybu #1 oraz umożliwiać wymianę lin 
wyrównawczych urządzenia wyciągowego.
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Wloty do podszybi wykonane będą w postaci skosu pod kątem 45o łączącego podszybie 
bezpośrednie tj. część przyszybową podszybia z szybem. Wloty wykonane będą w obudowie 
identycznej jak wyrobisko podszybia tj. stosowana będzie obudowa kotwowa wklejana (L=1.5 m) 
– siatka kotwienia 1.0 x 1.0 m. Dodatkowo w stropie, na długości części skośnej wlotów 
zabudowana będzie siatka stalowa oraz wykonany beton natryskowy grubości 5 cm.

3.2.3. Wyposażenie szybu #1 w okresie docelowym

Zbrojenie szybu na odcinku pogłębionym, rozwiązane jest w sposób analogiczny, jak na 
istniejącym odcinku. Klatka i przeciwciężar w szybie prowadzone będą po prowadnikach 
stalowych sztywnych mocowanych do pomostów w rytmie co 6 m. Wloty do szybu #1 na 
wszystkich nowych poziomach produkcyjnych, wyposażone są w takie same urządzenia, 
umożliwiające wsiadanie i wysiadanie ludzi oraz transport materiałów, tj. we wrota szybowe, 
pomost wahadłowy, zapory torowe, kołowrót oraz wciągnik. Po pogłębieniu szybu #1 do poziomu 
1450 m i uruchomieniu wyciągów skipowych w szybie #4 zostanie zdemontowany wyciąg 
skipowy w szybie #1. Wówczas zostanie wybudowana komora pomp głównego odwodnienia na 
poziomie 1390 m i rurociągi głównego odwadniania w szybie #1 w ilości 6 szt. (Rys. 11).

Rys. 11. Docelowe wyposażenie szybu #1
Fig. 11. Final shaft #1 equipment.
Dla dokonywania montażu, przeglądów oraz remontów rurociągów wodnych zabudowanych w 
szybie #1 wykorzystany będzie pomocniczy wyciąg klatkowy składający się z maszyny 
wyciągowej bębnowej, zabudowanej w istniejącym budynku w miejscu zdemontowanej maszyny 
wyciągu skipowego oraz klatki 1-piętrowej o ładowności 20 kN prowadzonej w szybie po dwóch 
prowadnikach sztywnych. Miejsce postoju klatki wyciągu pomocniczego przewidziano poziomie 
zrębu szybu, zabudowując w trzonie wieży oszybie zabezpieczone siatkami, z wrotami szybowymi 
ręcznymi dla wsiadania osób obsługi i wprowadzania materiałów do klatki. Na podszybiu poz. 
1430 m przewidziano oszybie zabezpieczone siatkami z wrotami szybowymi ręcznymi dla 
wsiadania osób obsługi i wprowadzania materiałów do klatki.
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3.3. Międzypoziomowy szybik wentylacyjny

Głównym zadaniem w okresie docelowym między poziomowego szybika wentylacyjnego będzie
wentylacja obiektów podszybi nowych poziomów eksploatacyjnych oraz funkcyjnych, z 
wprowadzeniem zużytego powietrza do wyrobisk poz. 1030 m, transport przepadu z szybu #4, jak 
również szybikiem będą prowadzone kable energetyczne do zasilania urządzeń elektrycznych na 
poz. 1430 m (poziom załadunku skipów), poz. 1390 m (komora kruszarek) oraz poz. 1495 m 
(rząpie szybu). Szybik wentylacyjny będzie pełnił również ważną funkcję w okresie realizacji prac 
związanych z rozbudową kompleksu szybów #1 i 4, gdyż z niego będzie wykonywany pierwszy 
etap robót poziomych poniżej głębokości 950 m. Szybik wentylacyjny będzie również 
podstawowym wyrobiskiem zapewniającym połączenie transportowe pomiędzy poz. 950 m a poz. 
1085 m w okresie pogłębiania szybu #1. Przyjęta koncepcja wykonania oraz wyposażenie szybika 
uniezależnia realizację robót związanych z głębieniem szybu #4 od robót prowadzonych w szybiku 
i z szybika na poszczególnych poziomach.

3.3.1. Obiekty podziemne i urządzenia na okres głębienia szybika wentylacyjnego

Dla potrzeb głębienia szybika wentylacyjnego przewidziano dwie komory funkcyjne: jedna na poz. 
875 m, zaś druga na poz. 950 m. Na poziomie 875 m zaprojektowano komorę maszyn 
wyciągowych i kołowrotów, chodniki dojazdowe do komory oraz połączenie wentylacyjne z 
szybem #4. Od istniejących wyrobisk przewidziano dwa wyrobiska torowe: jedno do części 
komory z kołowrotami, drugie do części komory z maszynami wyciągowymi.
Zaprojektowane wyrobiska na istniejącym poziomie 950 m w okresie prowadzenia robót 
inwestycyjnych będą służyły do wykonania szybika wentylacyjnego w zakresie lokalizacji części 
urządzeń do jego głębienia oraz odbioru urobku z głębienia samego szybika, z drążenia wyrobisk 
poziomych wykonywanych z szybika wentylacyjnego, jak również z odbioru urobku z głębienia 
szybu #4 na odcinku 350 – 950 m (otwór wielkośrednicowy). W okresie ostatecznym wyrobiska te 
będą służyły do rozładunku przepadu z czyszczenia rzapia szybu #4 oraz do prowadzenia świeżego 
powietrza z szybu #4 do wyrobisk eksploatacyjnych kopalni. Do wykonywania i obsługi szybika 
wentylacyjnego zaprojektowano dwa wyrobiska łączące się z istniejącymi wyrobiskami. Pierwszy 
chodnik wyposażony w pojedyncze torowisko dochodzi do samego szybika i będzie służyło do 
transportu na zrąb szybika materiałów oraz jako wyrobisko dojściowe dla załogi. Drugi chodnik 
dochodzi do zaprojektowanej komory kołowrotów. W chodniku tym zabudowany będzie 
wentylator, od którego będzie poprowadzony lutniociąg do wyrobiska wentylacyjnego wskazanego 
przez Inwestora. Do odbioru urobku z szybika wentylacyjnego i szybu #4 zaprojektowano chodnik 
torowy, połączony z istniejącym układem chodników torowych, równoległy do osi głównej 
szybika wentylacyjnego. Chodnik ten połączony jest z szybem #4 prostopadłym wyrobiskiem. 
Urobek rozładowywany z szybika wentylacyjnego (poz. 930 m) będzie podawany na poz. 950 m
dwoma zamykanymi klapami otworami zsypczymi. Urobek z szybu #4 (zrzucanego na poz. 950 m 
otworem wielkośrednicowym) będzie załadowywany na wozy kopalnianie na kamień ładowarką 
łyżkową. Wyrobiska chodnikowe wykonywane będą w obudowie kotwowej, wklejanej. Wyrobiska 
obu komór wykonane będą w obudowie kotwowej wklejanej z siatką stalową oraz betonem 
natryskowym grubości 5 cm. Górny odcinek szybika, od poziomu 875 do poz. 950 drążony będzie 
z wykorzystaniem otworu wielkośrednicowego z odbiorem urobku na poziomie 950, i dalej z 
odstawą transportem szynowym do otworu zrzutowego na kamień. W celu umożliwienia takiego 
prowadzenia, na tym etapie robót górniczych szybik wyposażono m.in. w kubłowe urządzenie 
wyciągowe, bez prowadzenia naczynia w czasie jazdy,pomost zrębu, chwytakową ładowarkę 
szybową (np. typu „Gryf”) wraz z kołowrotem. 
Do głębienia szybika od poziomu 950 m do docelowej głębokości zastosowane będą dwa wyciągi 
szybowe, wyposażone w maszyny wyciągowe o udźwigu minimum 140 kN. Przewiduje się tu 
zabudowę urządzeń wyciągowych na dwóch poziomach:
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 poz. 875 m – maszyny wyciągowe, pomost kół linowych oraz kołowroty zawieszenia 
pomostu roboczego do głębienia szybika, kołowrót zawieszenia liny lutniociągu (Rys. 12),
 poz. 950 m – pomost zrębu szybika oraz kołowroty zawieszenia urządzeń pomocniczych 
(kabel energetyczny, kabel strzałowy) (rys. 13).
W rurze szybika na pomoście rozładowczym, usytuowanym między poziomami 875 a 950 m, 
około 20 m nad pomostem „zrębu szybika” usytuowano urządzenia do rozładunku kubłów 
urobkowych. Wydobywany z szybika urobek wysypywany będzie z kubłów urobkowych do 
dwóch zbiorników retencyjnych, zamkniętych od dołu uchylnymi klapami rozładowczymi. 
Zbiorniki te wykonane zostaną w postaci otworów wielkośrednicowych, łączących poziom 
pomostu rozładowczego z szynowym chodnikiem transportowym na poziomie 950, którym urobek 
odstawiany będzie w wagonach do otworu zrzutowego kamienia.

Rys. 12. Głębienie szybika retencyjnego - wyposażenie komory poz. 875 m
Fig. 12. Sinking retention winze – equipment of chamber at 875 m level.

3.3.2. Obudowa szybika wentylacyjnego oraz wlotów do szybika

W szybiku wentylacyjnym zaprojektowano obudowę obejmującą zabezpieczanie ociosów na całej 
długości obudową kotwową, wklejaną (L=1.5 m) – kotwienie w siatce 1.0 x 1.0 m, z siatką stalową 
oraz betonem natryskowym (Rys. 14). Z szybika wentylacyjnego przewidziano wloty na pozio-
mach: 1050, 1085, 1150, 1250, 1350, 1390, 1430 oraz 1495 m. Gabaryty wlotów zostały 
dostosowane do funkcji, jakie podszybia będą spełniały w okresie wykonywania robót górniczych 
oraz okresie docelowym. Wloty do podszybi wykonane będą w postaci skosu pod kątem 45o

łączącego podszybie bezpośrednie tj. część przyszybową podszybia z szybikiem. Wloty wykonane 
będą w obudowie kotwowej wklejanej (L=1.5 m) – siatka kotwienia 1.0 x 1.0 m. Dodatkowo w 
stropie, na długości części skośnej wlotów zabudowana będzie siatka stalowa oraz wykonany beton 
natryskowy – warstwa grubości 5 cm.
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Rys. 13. Głębienie szybika retencyjnego - wyposażenie komory poz. 950 m
Fig. 13. Sinking retention winze – equipment of chamber at 950 m level.

Rys. 14. Obudowa szybika wentylacyjnego
Fig. 14. Ventilation winze lining.

3.3.3. Wyposażenie szybika wentylacyjnego na okres docelowy

Przepad z wyciągu skipowego zainstalowanego w szybie #4, gromadzony w zbiorniku na przepad, 
transportowany będzie na poziom 950 m urządzeniem wyciągowym zainstalowanym w szybiku 
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wentylacyjnym. Do tego celu wykorzystane zostaną niektóre urządzenia z okresu głębienia szybika 
wentylacyjnego, tj. pomost kół linowych na poz. 875 m, pomost rozładowczy kubłów wraz 
urządzeniami towarzyszącymi oraz pomost „zrębu szybu” na poz. 950 m. Do czasu zakończenia 
robót związanych z pogłębieniem szybu #1 transport przepadu będzie realizowany maszyną 
przedziału północnego z okresu głębienia szybika wentylacyjnego, z odbiorem rudy z przepadu w 
identyczny sposób jak kamienia w okresie głębienia szybika. Później, po oddaniu szybu #1 w 
górniczym wyciągu szybowym przedziału północnego, zdemontowana maszyna wyciągowa z 
okresu głębienia szybika, zostanie zastąpiona maszyną wyciągową stosowaną poprzednio w 
urządzeniu wyciągowym do pogłębiania szybu #1 (Rys. 15). Wyciąg wyposażony zostanie w kubeł 
urobkowy z saniami prowadniczymi, o pojemności V = 4 m3, prowadzony po linach 
prowadniczych.

Rys. 15. Szybik wentylacyjny – wyposażenie na okres docelowy
Fig. 15. Ventilation winze – final equipment.

Liny prowadnicze zawieszone będą na konstrukcji nośnej pomostu kół linowych na poziomie 875 
m. Dla stabilizacji lin prowadniczych na głębokości 1480 m, zabudowany zostanie stały pomost z 
obciążnikowym układem napinania lin prowadniczych. W okresie pogłębiania szybu #1 i pracy 
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szybu #4 urządzenia komory kruszarek na poziomie 1390 m oraz załadunku skipów na poziomie 
1430 m zasilane będą z dwóch stacji transformatorowych zasilanych z rozdzielni 11 kV na 
poziomie na poziomie 950 m dwoma kablami ułożonymi w szybiku wentylacyjnym. Z 
rozdzielnicy 550 V na poziomie 1430 m zasilane będą też urządzenia do odstawy przepadu z szybu 
#4 oraz pompownia odwadniająca rząpia szybów, zlokalizowana na poziomie 1495 m. W okresie 
docelowym zasilanie stacji transformatorowych będzie można przepiąć do rozdzielnicy 11 kV na 
poziomie 1350 m. Układ zasilania załadunku skipów, komory kruszarek oraz pompowni 
odwadniającej na poziomie 1495 m pozostanie bez zmian. Podczas głębienia szybika 
wentylacyjnego na poziomach: 1050, 1085, 1150, 1250, 1350, 1390, 1430 m zabudowywane będą 
stałe pomosty, które stanowić będą wyposażenie szybika na okres docelowy. Mają one na celu 
umożliwienie zjazdu ludzi oraz transport materiałów i urządzeń na odpowiedni poziom, gdzie 
wykonywane są roboty, w okresie do oddania szybu #1 na odcinku pogłębianym oraz w okresie 
późniejszym. W przypadkach transportu szybikiem na dany poziom ciężkich elementów możliwe 
będzie szybkie zdemontowanie barierek pomostu i ułożenie na nim wzmacniających dźwigarów, 
na których opuszczany element może być bezpiecznie posadowiony i następnie wciągnięty do 
wyrobisk.

3.4. Budowa podziemnej infrastruktury kompleksu szybów #1 i #4.

Podstawowym założeniem projektowym podziemnej infrastruktury kompleksu szybów #1 i #4 jest 
umożliwienie przyjęcia przez obiekty infrastruktury podszybia, na każdym nowym poziomie 
produkcyjnym wydobycia w ilości 3 000 000 ton rudy i 600 000 ton kamienia w cyklu rocznym. 
Na nowoudostępnionych poziomach wydobywczych zastosowane zostaną do transportu rudy i 
kamienia pociągi ASEA składające się z 15 wagonów o ładowności 20 ton każdy, ciągnionych 
przez dwie lokomotywy. Pociągi te będą rozładowywane na mostach samowyładowczych na rudę 
lub na kamień. Pod ww. mostami będą zbiorniki rozładowcze o pojemności 300 ton. Urobek ze 
zbiorników rozładowczych będzie transportowany układem otworów wielkośrednicowych (Ø3.0 
m) do zbiorników retencyjnych. W układzie transportu pionowego rudy będą się znajdować dwa 
zbiorniki retencyjne, jeden na rudę niepokruszoną, drugi na rudę pokruszoną. Pomiędzy nimi 
zabudowana będzie komora kruszenia. W układzie transportu pionowego kamienia przewiduje się 
jeden zbiornik retencyjny. Na poziomie 1430 m urobek ze zbiorników będzie transportowany 
przenośnikami taśmowymi do kieszeni zasypowych skipów przy szybie #4. Ze względów 
technologicznych oraz wentylacyjnych wyrobiska podszybi muszą łączyć wszystkie wyrobiska 
pionowe tj.: szyb #1, szyb #4, szybik wentylacyjny oraz otwory zrzutowe rudy i kamienia.

3.4.1. Obiekty podziemnej infrastruktury kompleksu szybów #1 i #4

W skład infrastruktury podziemnej kompleksu szybów #1 i #4 będą wchodziły:
 dodatkowe wyrobiska podszybi poziomów istniejących tj.: 275 m 350 m, 480 m, 660 m, 
800 m, 875 m oraz 950 m,
 podszybia poziomów projektowanych tj.:
- poziomy produkcyjne: 1050 m, 1150 m, 1250 m, 1350 m;
- poziomy funkcyjne: 1390 m (komora kruszarki i komora pomp), 1430 m – poziom 
załadunku skipów, 1495 m - poziom wyrobiska do czyszczenia i odwadniania rząpia szybów #4 i 
#1 oraz odwadniania szybika wentylacyjnego;
 otwory zrzutowe do rudy i kamienia;
 zbiorniki retencyjne rudy niepokruszonej, pokruszonej i kamienia;
 komora kruszenia;
 komora załadunku skipów.
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3.4.2. Rozbudowa systemu odwadniania kopalni
Rozbudowa systemu odwadniania kopalni przewiduje budowę kompleksu wyrobisk pompowni 
zlokalizowanej poniżej najniższego projektowanego poziomu eksploatacyjnego kopalni tj. 1350 m. 
Pompownia zlokalizowana będzie pomiędzy szybami #1 i #4, na poz. 1390 m. Jej zadaniem będzie 
pompowanie wody do istniejących komór pomp na poz. 950 650 oraz 345 m. Kolumny rur 
odprowadzających wodę z komory będą zabudowane w szybie #1. Łączna wydajność pompowni 
powinna wynosić 336 000 m3/dobę. Odwadniania rozbudowanej kopalni KONKOLA przewiduje 
ujęcie wód z górotworu na poziomie 1350 m, oczyszczenie ich w osadnikach pionowych, retencję 
w zbiornikach zabudowanych między poziomami 1350 i 1390 i pompowanie z poziomu 1390 m na 
poziomy 950, 660 i 345 m. Drugi stopień odwadniania stanowią komory pomp na wymienionych 
poziomach, które pompują wody kopalniane na powierzchnię. Spływy wód z odwadniania kopalni 
poniżej poz. 950 m oraz wód technologicznych odbierane są w chodniku wodnym na poziomie 
1350 m. Po zgłębieniu szybu #1 i wybudowaniu nowego szybu #4 system odwadniania kopalni 
składać się będzie z następujących obiektów:
 chodniki wodne poziomu 1350 m, kierujące zanieczyszczone wody dołowe do baterii 
osadników pionowych,
 bateria osadników pionowych, 6 szt. o średnicy Ø 12 m, wysokości ok. 40 m, do 
mechanicznego oczyszczania wód dołowych z zawiesiny,
 bateria zbiorników retencyjnych wody oczyszczonej, 6 szt. o średnicy Ø12 m, wysokości ok. 
40 m, stanowiących element napływu do komór pomp głównego odwadniania,
 3 zespoły pomp głównego odwadniania 1o na poziomie 1390 m pobierających czystą wodę z 
baterii zbiorników retencyjnych i pompujące ją na poziomy 950, 660 i 345 m,
 rurociągi tłoczne Ø500 (4 nitki) i Ø 700 (2 nitki) w wyrobiskach między komorą pomp 
poziomu 1390 a szybem #1,
 rurociągi tłoczne w szybie #1 między poziomem 1390 m, a poziomami 950, 660 i 345 m,
 pompownie głównego odwadniania 2o na poziomach 950, 660 i 345 m,
 rurociągi tłoczne z pompowni 2o w szybie #1 z poziomów 950, 660 i 345 m na powierzchnię,
 osadnik, zbiornik i komora pomp do przerzutu spływów z poziomu 1390 m do chodnika 
wodnego na poziomie 1350 m wraz z rurociągiem Ø 300 mm między tymi poziomami,
 zbiornik i komora pomp na poziomie 1495 m do odwadniania rząpi szybów #1 i #4 oraz 
szybika wentylacyjnego.

4. PODSUMOWANIE

W trakcie opracowania projektu rozbudowy infrastruktury kopalni miedzi Konkola Copper Mines 
wprowadzono nowe rozwiązania techniczne umożliwiające wykonanie kompleksu szybowego #1 i 
#4, szybika wentylacyjnego wraz z komorą pomp poz. 1390 m bez wpływu na bieżące wydobycie 
kopalni. Przewidziano, że projekt z szacunkowym budżetem wynoszącym ponad 255 mln USD 
byłby realizowany w czasie 67 m-cy.
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Modernisation of Shaft Infrastructure Designed for Konkola Copper
Mine (Zambia) to Increase Extraction Capability

This paper shows scope of technical solutions related to Zambian copper mine expanding. The goal 
was to increase extraction capability from 2 up to 6 million tones/year without any technological 
breaks. This project contains design of new hosting shaft (for overall mine production), deep exist-
ing shaft and change its function from hosting and transporting to transporting only, design ventila-
tion winze and pump chamber. It also include design of overall shafts infrastructure at different 
levels, to maintain designed ore extraction amount.
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Aspekty projektowania płaszcza mrożeniowego dla potrzeb
głębienia szybów w warunkach zawodnionego górotworu

Sławomir Fabich, Sławomir Świtoń
KGHM Cuprum Sp. z o.o. Centrum Badawczo-Rozwojowe

STRESZCZENIE: Mrożenie skał jako metoda konsolidacji zawodnionego górotworu wykorzysta-
wane jest z powodzeniem od ponad 120 lat. Niemniej jednak rozwój górnictwa podziemnego 
i potrzeba drążenia szybów w coraz trudniejszych warunkach hydrogeologicznych wymagają 
sięgania w fazie projektowej po coraz to nowocześniejsze rozwiązania inżynierskie. Istnieje wiele 
elementów, które wpływają na proces projektowania mrożenia górotworu. Są to przede wszystkim 
właściwości termiczne zamrażanych skał, ilość wody uwięzionej w skałach oraz zaprojektowana 
na podstawie wiedzy o górotworze głębokość mrożenia, ilość otworów mrożeniowych, wymagana 
grubość płaszcza mrożeniowego, wydajność stacji agregatów mrożeniowych oraz czas mrożenia. 
Projektując proces mrożenia górotworu należy znać zatem zagadnienia nie tylko z dziedziny ter-
modynamiki, ale także mechaniki górotworu. W artykule zaprezentowano przykładową metodo-
logię postępowania dla projektowania płaszcza mrożeniowego szybu zlokalizowanego w warun-
kach geologiczno-hydrogeologicznych wynikających z budowy Monokliny Przedsudeckiej.

SŁOWA KLUCZOWE: Mrożenie górotworu, głębienie szybów

1. WSTĘP

Dnia 12 grudnia 1883 roku w Niemczech Frederick H. Poetsch opatentował metodę mrożenia
górotworu (rys.1) [1], która to z powodzeniem wykorzystywana jest do dnia dzisiejszego. Pierwszy 
raz zastosowano ją w tym samym roku w kopalni „Archibald” w Niemczech. Technika ta polega 
na zamrożeniu wody utajonej zawartej w skałach. W tym celu przed rozpoczęciem procesu 
głębienia szybu wykonuje się krąg otworów mrożeniowych w określonej dla konkretnych 
warunków geologiczno-górniczych odległości od jądra szybu. Następnie do otworów tych poprzez 
agregat mrożeniowy wtłaczana jest substancja ciekła (najczęściej roztwór CaCl2) o temperaturze 
od -27 do -35 stopni Celsjusza. Ma ona za zadanie stopniowo ochładzać poszczególne pakiety
skalne, aż do całkowitego ich zamrożenia. Ze względu na wymogi wytrzymałościowe należy 
spełnić dwa warunki:
 uzyskać wymaganą grubość płaszcza mrożeniowego w poszczególnych pakietach skalnych;
 zamrozić ociosy projektowanego wyłomu szybu (lub zamrozić jądro szybu – jeżeli wymóg taki 

wynika z obliczeń wytrzymałościowych, lub z wymogów technologicznych).

Po spełnieniu powyższych warunków rozpoczyna się proces drążenia szybu. Technologia głębienia 
uzależniona jest od rodzaju skał oraz obudowy jaka będzie zabudowana w szybie.

Szk
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Rys. 1. Pierwsza propozycja układu mrożeniowego opracowana przez Fredericka H. Poetsha w 1883 roku [1].
Fig.1. First design of freezing system developed by Frederick H. Poetsh in 1883 [1].

2. WYMAGANA GRUBOŚĆ PŁASZCZA MROŻENIOWEGO

Górotwór poddawany procesowi mrożenia w celu konsolidacji zbudowany jest z reguły z zawo-
dnionych warstw piaszczystych, oddzielonych półprzepuszczalnymi oraz nieprzepuszczalnymi 
pakietami glin, iłów oraz mułowców. Niejednokrotnie w mrożonym profilu występują również 
węgle brunatne oraz zwięzłe piaskowce. Każda z ww. warstw posiada odmienne parametry fizyko-
mechaniczne, termiczne oraz różną zawartość uwięzionej wody. Projekt procesu mrożenia należy 
rozpocząć od analizy parametrów wytrzymałościowych skał w mrożonym profilu celem określenia 
wymaganej grubości płaszcza mrożeniowego. Bardzo istotnym czynnikiem w tym wypadku jest 
długotrwała wytrzymałość skał na ściskanie w stanie zamrożenia. W praktyce projektowej wy-
różnia się dwa stany zamrożenia, tj. zamrożone ociosy szybu lub zamrożone jądro szybu. Przyjmu-
je się je na podstawie wymaganej grubości płaszcza mrożeniowego, która uzyskiwana jest z ob-
liczeń opartych na wzorach Libermanna i Żareckiego, z uwzględnionymi założeniami i uprosz-
czeniami. Najważniejsze z nich to:
 cylindryczny kształt płaszcza mrożeniowego na całej wysokości;
 zamrożony górotwór jest ośrodkiem jednorodnym, izotropowym, o określonej temperaturze w 

całej grubości płaszcza mrożeniowego i wynikającej z tej temperatury, długotrwałej 
wytrzymałości;

 zewnętrzna powierzchnia płaszcza jest obciążona przez statyczne, boczne obciążenie będące 
konsekwencją ciśnienia górotworu i ciśnienia wody;

 w miarę zwiększania czasu działania obciążenia wytrzymałość na ściskanie lodogruntu obniża 
się, odpowiednio do czasu jaki upływa od chwili rozpoczęcia do chwili zakończenia i zabez-
pieczenia obudową zabierki szybowej.
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Wzory obliczeniowe Żareckiego zakładają dodatkowo, że zamrożony grunt jest materiałem ide-
alnie plastycznym, bez tarcia wewnętrznego i uwzględniają nierównomierny rozkład naprężeń. 
Zależnie od stanu zamrożenia górotworu przyjmują one postać:

 dla niezamrożonego jądra szybu:

)(
1 3

tnz
ż f

hpE 
 (1)

 dla zamrożonego jądra szybu:

)(
2 2

3

tz
ż f

hpE 
 (2)

gdzie: p - ciśnienie górotworu działające na płaszcz mrożeniowy, MPa; h - wysokość zabierki, m;
fnz(t) - obliczeniowa, długotrwała wytrzymałość na ściskanie skały w płaszczu mrożeniowym w 
warunkach niezamrożonego jądra szybu, MPa; fz(t) - obliczeniowa, długotrwała wytrzymałość na 
ściskanie skały w płaszczu mrożeniowym w warunkach zamrożonego jądra szybu, MPa.
Wzory Libermana uwzględniają natomiast to, że płaszcz mrożeniowy będzie spełniał swoje 
zadanie tak długo, dopóki przy stałym zewnętrznym obciążeniu deformacje będą stałe lub 
wówczas, gdy któraś z jego część będzie jednocześnie w fazie plastycznej i otoczona ze wszystkich 
stron materiałem sprężystym, zdolnym ograniczyć deformacje. Matematyczne rozwiązanie tego 
zagadnienia wymagało wprowadzenia pewnych dodatkowych założeń i uproszczeń:
 zamrożony górotwór ma właściwości sprężysto-plastyczne (model Maxwella), a ciśnienie 

poziome od otaczających skał wynosi *H lub p (jeśli wartość ciśnienia poziomego jest znana);
 poniżej i powyżej odsłoniętej zabierki promieniowe przemieszczenia konturu wyrobiska są 

równe zero;
 wytrzymałość na ścinanie skał zamrożonych jest równa połowie wytrzymałości na ściskanie 

przy obciążeniu działającym w czasie, jaki upływa od chwili rozpoczęcia do zakończenia i 
zabezpieczenia obudową zabierki szybowej.

Wzór na górną granicę grubości ściany cylindra lodowego ma postać:
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gdzie: Rw - promień wyłomu szybu, m; p - obciążenie płaszcza mrożeniowego na głębokości H, m, 
MN/m3; f(t) - obliczeniowa, długotrwała wytrzymałość na ściskanie skały w płaszczu 
mrożeniowym w warunkach niezamrożonego f(t)=fnz(t) lub zamrożonego f(t)=fz(t) jądra szybu, 
MPa.
Dla małych zabierek (h/rw < 1), grubość płaszcza mrożeniowego można obliczyć ze wzoru 
uproszczonego w postaci:

s
tf
HEL 
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(4)

gdzie: s - współczynnik bezpieczeństwa zawarty w przedziale od 1,05 do 1,1; h - wysokość 
zabierki, m; *H - obciążenie płaszcza mrożeniowego na głębokości H, m,  - średni, ważony 
ciężar objętościowy mrożonych skał, MN/m3;

Obliczone w oparciu o wzory Żareckiego i Libermana grubości płaszcza mrożeniowego w 
poszczególnych pakietach skalnych są wystarczające pod względem statycznym i jednoznacznie 
określają wymagany stan zamrożenia górotworu.
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3. WŁAŚCIWOŚCI TERMICZNE GÓROTWORU

Najważniejszymi parametrami termicznymi skał są:
 objętościowa pojemność cieplna skały zamrożonej [kJ/m3/oC],
 objętościowa pojemność cieplna skały niezamrożonej [kJ/m3/oC],
 przewodność cieplna skały zamrożonej [kJ/dzień/m/oC],
 przewodność cieplna skały niezamrożonej [kJ/dzień/m/oC],
 temperatura naturalna skał [oC],
 zawartość wody [%],
 temperatura zamarzania skał [oC].

Przewodność cieplna jest jednym z najbardziej znaczących parametrów mających wpływ na 
zdolność górotworu do zamarzania (wpływa na czas mrożenia). Wartość tego parametru jest 
zależna od porowatości, ciężaru właściwego suchej skały, stopnia zawodnienia i temperatury. 
Przewodność cieplna ulega nagłej zmianie w momencie zmiany stanu skupienia z ciekłego na 
stały. Górotwór w stanie stałym (zamrożonym) ma większą pojemność cieplną niż w stanie 
niezamrożonym. W konsekwencji tego znacznie łatwiej jest go zamrozić niż rozmrozić. 

Pojemność cieplna zależna jest od składu ziarnowego danej skały występującej w analizowanej 
warstwie.

Temperatura naturalna skał uzależniona jest od rodzaju skały oraz od głębokości, na jakiej jest 
posadowiona. 

Temperatura zamarzania skał wg I.W. Bojko [2] w skałach sypkich i ilastych zależy od stosunku 
pomiędzy całkowitą zawartością wody a maksymalną wilgotnością cząsteczek oraz od ciśnienia 
górotworu.

4. PARAMETRY SYSTEMU MROŻENIA

Projektowanie instalacji mrożeniowej wymaga zdeterminowania wielu parametrów wpływających 
na wzajemną interakcję pomiędzy górotworem a projektowaną instalacją mrożeniową. Po 
określeniu wymaganej grubości płaszcza mrożeniowego w poszczególnych warstwach oraz 
oszacowaniu parametrów termicznych skał możliwe jest przystąpienie do projektowania rozkładu 
otworów mrożeniowych, głębokości mrożenia oraz wydajności stacji agregatów mrożeniowych.

4.1. Głębokość mrożenia

Głębokość mrożenia określana jest na podstawie znajomości budowy geologiczno-
hydrogeologicznej mrożonego górotworu, a w szczególności parametrów geomechanicznych oraz 
stanu zawodnienia najniżej położonej, a wymagającej zamrożenia, formacji skalnej. W praktyce 
projektowej otwory mrożeniowe są wykonywane na głębokość około 10 m poniżej spągu ostatniej 
warstwy wodonośnej. 

4.2. Krąg otworów mrożeniowych
,

Głównym problemem, przed jakim stoją projektanci systemu mrożenia górotworu, jest prawidłowe 
rozmieszczenie otworów mrożeniowych. Otwory te przeważnie rozlokowane są jednorodnie, tzn. 
odległość pomiędzy nimi jest jednakowa. Ich rozmieszczenie uzależnione jest od wielkości 
projektowanego szybu (wyłomu pod obudowę) oraz wymaganej grubości płaszcza mrożeniowego.
Otwory mrożeniowe należy rozmieścić w taki sposób, aby zoptymalizować czas do zamknięcia 
płaszcza mrożeniowego, a później do uzyskania wymaganej jego grubości. Pierwotny projekt 
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systemu mrożenia opracowany przez Fredericka Poetscha zakładał nieregularną siatkę otworów na 
planie prostokąta (rys. 2) [1].

Rys.2. Rozmieszczenie otworów mrożeniowych w kopalni Archibald w Niemczech w 1883 roku [1].
Figure 2. Freezing pipes distribution applied in Archibald mine in Germany in 1883 [1].

W chwili obecnej najczęstszym rozwiązaniem są otwory mrożeniowe rozmieszczone na obwodzie 
okręgu zwanego kręgiem mrożeniowym. Mogą być one wiercone z kręgu mrożeniowego pionowo 
w dół lub być nachylone na zewnątrz (średnica kręgu otworów zwiększa się wraz z głębokością), 
aby tym sposobem mieć wpływ na czas narastania płaszcza mrożeniowego do wymaganej 
grubości, z reguły dłuższego na niższych głębokościach. 
Płaszcz mrożeniowy dzieli się linią kręgu mrożeniowego na część zewnętrzną i wewnętrzną. 
Między obiema częściami zachodzą ścisłe związki opisane zależnością:

222 wmz RRR  (5)
gdzie: Rz - promień granicy zewnętrznego płaszcza mrożeniowego, m; Rw - promień granicy 
wewnętrznego płaszcza mrożeniowego, m; Rm - promień kręgu mrożeniowego, m.
Przy zamrożonym jądrze szybu (Rw=0) mz RR  2

4.3. Rury mrożeniowe i cyrkulacja solanki

Istnieją dwa podstawowe rodzaje cyrkulacji solanki w otworach mrożeniowych:
 schłodzona solanka zatłaczana jest wewnętrzną rurą opadową na dno otworu, po czym wraca 

ona do góry przestrzenią pomiędzy rurą opadową a zewnętrzną, mrożeniową,
 schłodzona solanka zatłaczana jest przestrzenią pomiędzy rurą zewnętrzną a wewnętrzną po 

czym wraca ku górze poprzez wewnętrzną rurę obsadową.
W chwili obecnej dla dużych głębokości mrożenia najbardziej optymalnym jest pierwszy sposób, 
ponieważ z uwagi na potrzebę obniżenia temperatury w warstwach najgłębszych, rozwiązanie to 
pozwala na zatłoczenie maksymalnie zimnej solanki na dno otworu i schłodzenie najniżej ległych 
warstw. 
Kolejnym równie istotnym zadaniem jest dobór średnicy rur mrożeniowych i opadowych, czynnika 
chłodzącego oraz parametrów jego przepływu przez rury mrożeniowe. Ich prawidłowa selekcja jest 
niezwykle istotna, gdyż decyduje bezpośrednio o wartości współczynnika wymiany ciepła 
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pomiędzy rurami mrożeniowymi a górotworem, co z kolei ma wpływ na wydajność stacji agre-
gatów mrożeniowych oraz czas zamrażania.

Rys.3. Zależność współczynnika przewodnictwa ciepła od prędkości przepływu
Figure 3. Example of heat transfer coefficient evaluation as a function of fluid velocity

W chwili obecnej najczęściej spotykanym rodzajem rur stosowanych do tego celu są rury stalowe 
Φ139,7x8 mm (jako zewnętrzne rury osłonowe), oraz PE Φ85x5 jako rury wewnętrzne.
Z przyjętej prędkości przepływu solanki oraz geometrii rur mrożeniowych wynika rodzaj 
przepływu solanki w otworze mrożeniowym. Najbardziej korzystne warunki termiczne będą 
wtedy, gdy w wewnętrznych rurach opadowych występować będzie przepływ laminarny, a w 
zewnętrznych rurach osłonowych - turbulentny. [4]. Taki stan rzeczy przyczyni się do lepszej 
wymiany zimna z otoczeniem oraz spowoduje, że zredukowane zostaną straty wewnętrzne 
(solanka, która doprowadzana jest na dno otworu, nie będzie ulegała ogrzaniu po drodze). Niestety 
takie rozwiązanie jest praktycznie niemożliwe do osiągnięcia. Liczba Reynoldsa dla różnych 
objętości poruszającej się solanki (w rurze wewnętrznej oraz zewnętrznej) ukazuje, że nie dojdzie 
do przepływu turbulentnego w rurze zewnętrznej, jeśli w tym samym czasie w rurze wewnętrznej 
występuje przepływ laminarny (rys. 4). Najlepsze warunki termiczne mogą zostać zatem osiągnięte 
jedynie w sytuacji, gdy zarówno w wewnętrznej rurze opadowej jak i zewnętrznej rurze osłonowej 
występować będzie przepływ turbulentny (rys. 4). Z praktyki górniczej wynika, iż najbardziej 
optymalny proces mrożenia występuje przy prędkości przepływu solanki o wartości ~5,75 l/s.
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Rys.4. Zależność pomiędzy prędkością przepływu a liczbą Reynoldsa.
Figure 4. Correlation between fluid velocity and Reynolds Number.

4.4. Projekt systemu mrożenia

Projekt systemu mrożenia powinien nieść ze sobą następujące informacje:
 moc stacji agregatów mrożeniowych,
 czas mrożenia do uzyskania płaszcza mrożeniowego o docelowych parametrach wraz z 

dynamiką jego narastania.
Parametrem decydującym o wymaganej mocy stacji agregatów mrożeniowych jest współczynnik 
wymiany ciepła pomiędzy rurą mrożeniową a górotworem, powiązany z ilością i średnicą otworów 
mrożeniowych oraz różnicą temperatur na kontakcie otwór mrożeniowy-górotwór. W praktyce 
górniczej wartość tego współczynnika maleje wraz z postępem procesu zamrażania górotworu. 
Wydajność stacji mrożeniowej powinna być dobierana dla najwyższej jego wartości. 
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Rys.5. Zmiana zapotrzebowania na moc chłodniczą w funkcji czasu na podstawie monitoringu parametrów 
pracy SAM.
Figure 5. Variation of Required Gross Capability of freezing plant with. Time according to observations of 
existing freezing plant

Znajomość czasu mrożenia do uzyskania płaszcza mrożeniowego o docelowych parametrach oraz 
dynamika jego narastania w funkcji czasu są niezbędne do skorelowania procesu mrożenia z 
głębieniem szybu w taki sposób, by wymagany stan zamrożenia danej warstwy skalnej był 
uzyskany przed dojściem tam robotami górniczymi. W chwili obecnej stosuje się dwie metody 
szacowania czasu mrożenia dla poszczególnych pakietów skalnych. Pierwsza z nich polega na 
obliczeniach analitycznych opartych na podstawowych zasadach termodynamiki, bez 
uwzględniania własności termicznych skał (uwzględnia jedynie ilość wody zawartej w skale). 
Wynikiem końcowym powyższej metody jest jedynie czas potrzebny na zamrożenie zadanej 
objętości skały znajdującej się w danym pakiecie skalnym. Stosuje się ją jako procedurę wstępna
dająca przybliżony czas mrożenia. Druga sposób oparty na metodzie elementów skończonych 
(MES) uwzględnia powyższe właściwości, przez co uzyskane wyniki nabierają większej 
wiarygodności. Na rynku w ostatnich latach pojawiło się wiele aplikacji, pozwalających 
przeprowadzić zaawansowane obliczenia matematyczne, a rozwój techniki mikroprocesorowej 
przyczynił się do poprawy szybkości działania tychże programów. Technika ta pozwala na 
wykonanie zaawansowanego modelowania „MES” rozwoju płaszcza mrożeniowego w czasie. 
Wymagane jest jednak zbudowanie odpowiedniego modelu obliczeniowego z zadanymi 
parametrami wejściowymi. Metoda ta ma znaczącą przewagę nad klasycznymi metodami obliczeń,
gdyż uwzględnia zarówno parametry termiczne każdej ze skał, jak i rzeczywiste rozmieszczenie 
otworów mrożeniowych (w tym ich krzywiznę). W rezultacie analizy z wykorzystaniem Metody 
Elementów Skończonych uzyskiwany jest obraz rozkładu temperatur (izoterm) wokół otworów 
mrożeniowych w danej fazie mrożenia (rys.6). 
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Rys.6 Przykładowy obraz narastania płaszcza mrożeniowego uzyskany z wykorzystaniem techniki MES
Figure 6. Sample of freeze Wall development from FEA analyses. 

Technika MES oprócz modelowania przyrostu płaszcza mrożeniowego w czasie pozwala także na 
uzyskanie informacji o rozkładzie temperatur w górotworze (rys.7). Dzięki temu można
zaobserwować jak zmienia się one wraz z odległością od jądra szybu. Na przedstawionym rysunku 
widać, że temperatura wewnątrz kręgu otworów mrożeniowych jest zawsze niższa od temperatury 
zamarzania skał (zamrożone jądro szybu). Minimalna wartość osiągnięta jest w miejscu 
odwierconego otworu mrożeniowego, natomiast na zewnątrz kręgu otworów mrożeniowych 
temperatura rośnie wraz ze wzrostem odległości od jądra szybu. Na rys. 8 przedstawiono 
przykładową dynamikę narastania płaszcza mrożeniowego wewnątrz i na zewnątrz kręgu 
mrożeniowego w warstwie iłów. Widać tu wyraźnie, iż jądro szybu zostanie zamrożone po około 
275 dniach od rozpoczęcia mrożenia. Ponadto przyrost płaszcza do wewnątrz jest znacznie 
szybszy, aniżeli na zewnątrz, co wynika z faktu, że objętość skały zamrażanej wewnątrz jest 
znacznie mniejsza od objętości na zewnątrz kręgu otworów mrożeniowych. Innym czynnikiem 
wpływającym na taki stan rzeczy jest stałe ogrzewanie górotworu od zewnątrz w wyniku ciepła
naturalnego skał. Wewnątrz natomiast temperatura stale się obniża na skutek działania systemu 
otworów mrożeniowych.
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Rys.7. Przykładowy rozkład temperatur w górotworze
Figure 7. Temperature distribution inside selected layer

Rys. 8 Przyrost płaszcza mrożeniowego w czasie dla spągu warstwy iłów
Figure 8. Freezing wall development in time for the floor of clay layer

5. WNIOSKI

Tematyka poruszona w niniejszym artykule miała na celu przybliżenie problemów oraz zjawisk,
jakie spotykane są podczas projektowania systemu mrożenia górotworu dla potrzeb głębienia 
szybów. Obecna sytuacja na rynku surowcowym w odniesieniu do cen surowców mineralnych 
czyni opłacalnym wydobywanie złóż z rejonów, gdzie jeszcze niedawno eksploatacja taka była 
nieopłacalna. Bardzo często konsekwencją takiego działania jest konieczność wykonywania 
szybów w trudnych warunkach, wymagających stosowania specjalnych metod przygotowania 
górotworu, a w szczególności jego mrożenia. W ostatnich latach pojawiło się oprogramowanie 
komputerowe pozwalające modelować przyrost płaszcza mrożeniowego w czasie, co w sposób 
znaczący może wspomagać dotychczas stosowaną metodykę obliczeniową, lecz nie zastąpi jej w 
całości. Usprawniło to znacznie projektowanie systemów mrożenia, szczególnie w przypadkach 
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zmiennej trajektorii otworów mrożeniowych. Poza tym techniki MES uwzględniając rzeczywiste 
właściwości termiczne zamrażanych skał dają wyniki bardziej zbliżone do osiąganych w praktyce. 
Wiarygodność uzyskiwanych rezultatów analiz MES dla danych warunków geologicznych jest 
związana z jakością wykorzystywanych parametrów termicznych opisujących dane warunki 
górotworu. Z tego względu dużego znaczenia nabierają badania prowadzone dla potrzeb pozy-
kania rzeczywistych ich wartości.
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Design Aspects of Freezing System for Deep Shafts Sinking

Rock freezing for rock consolidation has already been used for more than 120 years. Nevertheless 
underground mining development and necessity of shaft sinking on deeper and deeper levels 
require newer and more reliable solutions. There are plenty of factors that have influence on the 
design of rock freezing process. Those factors are: freezing depth, freezing wall thickness etc. 
Proper selection of those factors ensures security and efficiency. During the design is being 
developed it becomes necessary to establish good knowledge about thermodynamics, thermal rock 
properties, as well as rock mechanics. In this paper sample of shaft design located in Sudecian 
Monocline was shown.
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STRESZCZENIE: W artykule przedstawiono podstawowe zasady, które winny być uwzględnione 
przy projektowaniu obudowy tubingowej dla szybów górniczych. Przedstawiono metodykę obli-
czeń sprawdzających poprawność doboru obudowy tubingowej dla danych warunków geologicz-
no-górniczych. Scharakteryzowano aspekt technologiczny związany z zabudową w szybach pierś-
cieni tubingowych.

SŁOWA KLUCZOWE: Szyby górnicze, obudowa tubingowa

1. WSTĘP

Obudowa tubingowa tj. obudowa kołowa, zestawiona z żeliwnych odlewów w kształcie
wycinka użebrowanej powłoki walcowej (tzw. tubingów) przystosowanych do łączenia za pomocą 
śrub, z koszulką betonową jest najbardziej rozpowszechnioną obudową szybów, stosowaną 
w warunkach górotworu o niskich parametrach wytrzymałościowych oraz dużym zawodnieniu, 
w których głębienie szybu odbywa się zwykle metodą specjalną – np. zamrażaniem skał, 
drenażem, cementacją wyprzedzającą. Tak więc, obudowa tubingowa jest powszechnie stosowana 
w warunkach, gdzie metody specjalne przygotowania górotworu gwarantują możliwość 
bezpiecznego wykonania wyłomu szybowego oraz obudowy, po czym górotwór przywracany jest 
do stanu pierwotnego, np. poprzez jego rozmrażanie, odbudowę horyzontów wodonośnych itp. 

Obudowa tubingowa zaliczana jest do grupy obudów wodonieprzepuszczalnych, o zdol-
ności przenoszenia dużych obciążeń, również tych o charakterze zmiennym, dająca gwarancję 
zachowania trwałości, skuteczności działania w długim okresie czasu. Jej niepodważalną zaletą jest 
również możliwość wykonywania pod jej osłoną zabiegów związanych z uszczelnianiem 
górotworu, w warunkach, gdy sytuacja tego wymaga. Należy jednak mieć na uwadze to, iż 
szczelność obudowy tubingowej jest funkcją wynikającą ze złożenia wielu elementów 
technologicznych, począwszy od samego zaprojektowania oraz wykonania tubingów, właściwego 
doboru obudowy do danych warunków geologiczno-hydrogeologicznych, poprawności zabudowy
obudowy oraz zabiegów związanych z uszczelnianiem koszulki betonowej zgodnie ze sztuką 
górniczą. Zachowanie pewnych, wypracowanych przez pokolenia reguł postępowań czyni, iż 
obudowa tubingowa w sposób skuteczny i pewny zabezpiecza wyrobisko szybowe oraz w
konsekwencji cały rejon lub kopalnię przed wdarciem się do niego wody lub kurzawki pod 
ciśnieniem niejednokrotnie przekraczającym 5,0 MPa.

Niestety, nawet dobrze zaprojektowana i wykonana obudowa tubingowa oprócz bardzo 
wielu niezaprzeczalnych zalet ma również i swoje wady, do których należy zaliczyć:
 ograniczoną trwałość szczelności w funkcji czasu, szczególnie w warunkach szybu 

wdechowego, gdy obudowa poddawana jest dużym zmianom temperatury powietrza 
wlotowego: np. w cyklu lato-zima;

Szk ne
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 ograniczoną odporność na wpływy związane z działalnością górniczą – graniczne, pionowe 
odkształcenia ściskające gwarantujące bezawaryjną pracę szybu na odcinku kolumny 
tubingowej nie powinny przekraczać -2,0 mm/m, minimalny promień gięcia nie powinien 
przekraczać 40 km, zaś graniczne, rozciągające odkształcenia względne 0,2 mm/m [1].

Powyższe elementy powodują, iż w okresie eksploatacji szybu kolumna tubingowa nie jest 
obudową „bezobsługową”. Konieczne są, wynikające z obowiązujących przepisów cykliczne 
przeglądy jej stanu, zaś w przypadku utraty przez obudowę szczelności również i interwencyjne 
zabiegi uszczelniające. W Polskim górnictwie miedziowym nieodosobnione są również przypadki 
konieczności wzmacniania kolumn tubingowych, przeciążonych wskutek przejmowania przez 
obudowę nadmiernej wartości wpływów od prowadzonej eksploatacji złoża [2].

Obecna sytuacja na rynku surowcowym w odniesieniu do cen surowców mineralnych czyni 
opłacalnym wydobywanie złóż z rejonów, gdzie jeszcze niedawno eksploatacja taka była 
nieopłacalna. Bardzo często konsekwencją takiego działania jest konieczność wykonywania 
szybów w złożonych warunkach hydrogeologicznych, wymagających stosowania specjalnych 
metod przygotowania górotworu do ich głębienia i z racji przewagi zalet nad wadami sięganie po 
kosztowną, lecz odznaczającą się dużą trwałością obudowę tubingową. 

Poniżej omówiono podstawowe zasady stosowane przy projektowaniu obudów 
tubingowych dla warunków głębokich kopalń będące efektem wieloletnich doświadczeń zespołu 
projektowego, projektującego tego typu obudowy dla szybów w LGOM. Zasady te nabierają 
swojej istotności szczególnie w mającej miejsce sytuacji ograniczonej ilości dostępnych 
materiałów w zakresie projektowania tubingów. W Polsce brak jest unormowań w zakresie 
obudów tubingowych. Jedyną normą, w której określono zasady wymiarowania (sprawdzania 
grubości) obudów zespolonych tubingowo-betonowych jest PN-G-05015:1997 „Szyby górnicze. 
Obudowa. Zasady projektowania” [3]. Autorom niniejszego artykułu nie są znane obowiązujące 
poza granicami kraju unormowania w ww. przedmiocie. W Niemczech funkcjonowała norma DIN 
21 501 „Cast iron tubbing for mining; directions and specifications). (Schachtausbau aus gußeiser-
nen Tübbingen.) [4] wprowadzona do stosowania w 1963 r. – wg stanu obecnego norma ta została 
wycofana. W dostępnej w Polsce, polskojęzycznej literaturze przedmiotu obszerne rozdziały 
dotyczące obudowy tubingowej przedstawione zostały w podręczniku autorstwa Jan Walewski pt.: 
„Zasady projektowania kopalń. Część V. Projektowanie szybów i szybików” i jest to obecnie 
najbardziej wartościowa pozycja w tym zakresie.

2. ZASADY PROJEKTOWANIA SEGMENTÓW OBUDOWY TUBINGOWEJ

2.1. Materiał tubingów

Tubingi należy projektować z żeliwa szarego gatunku min. EN-GJL-250 wg PN PN-EN 
1561 lub z żeliwa sferoidalnego gatunku min. EN-GJS-500-7 wg PN-EN-1563. Wybór gatunku 
żeliwa winien wynikać z warunków obciążenia obudowy. W przypadku konieczności zmniejszenia 
poziomu naprężeń koszulki betonowej lub zwiększenia wartości ciśnienia krytycznego danego 
typoszeregu należy tubingi projektować z żeliwa sferoidalnego, z tym jednak, iż należy mieć tu na 
uwadze, że w konsekwencji zmiany rodzaju żeliwa:
1o wskutek wzrostu modułu sprężystości wzdłużnej (moduł Younga) przy danym poziomie 

obciążenia maleje wartość naprężeń w betonie koszulki i jednocześnie wzrastają naprężenia w 
żeliwie;

2o wartość istotnego dla procesu doboru obudowy parametru, jakim jest wytrzymałość 
gwarantowana żeliwa na ściskanie nie ulega praktycznie zmianie. Dopiero przy żeliwie EN-
GJS-700-2 jest o ponad 20 % większa niż w przypadku żeliw typowych, tj. EN-GJL-250 oraz 
EN-GJS-500-7.
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2.2. Liczba tubingów w pierścieniu

Przy wyborze średnicy szybu należy uwzględniać wymogi PN-G-05015:1997 (pkt. 3.1). 
Poniżej, w tabeli 1. przedstawiono za normą DIN 21 501 zalecaną liczbę tubingów w pierścieniu w
zależności od średnicy szybu:

Średnica szybu Ilość tubingów
w pierścieniu

3,0 6
3,5 7
4,0 8
4,5 9
5,0 10
5,5 10
6,0 11
6,5 12
7,0 13
7,5 14
8,0 15

W praktyce projektowej i wykonawczej liczbę tubingów w pierścieniu należy dostoso-
wywać do możliwości wykonawczych producenta oraz możliwości transportowych tubingów 
w szybie.

2.3. Geometria segmentu tubingowego 

Tubingi należy wymiarować zestawiając je w pierścień z uwzględnieniem grubości 
stosowanych uszczelek na złączach pionowych w taki sposób by po zestawieniu ich wraz z 
uszczelkami średnica wewnętrzna pierścienia tubingowego odpowiadała średnicy nominalnej 
szybu. Zaleca się, by wysokość tubingu wynosiła 1,5 m, przy czym jeśli względy technologiczne 
będą tego wymagały można wysokość tę zmniejszyć. Na złączach pionowych należy stosować 
uszczelki wykonane z ołowiu o grubości 2 lub 3 mm. Na złączach poziomych zaleca się stosować 
uszczelki ołowiane o grubości 3 mm, przy czym dopuszczalne jest w przypadku konieczności 
dokonywania korekty niwelacji zabudowywanego pierścienia tubingowego zwiększenie grubości 
uszczelek w obrębie części obwodu danego pierścienia tubingowego. Przykładowy kształt 
segmentu tubingowego przedstawiono na rys. 1. 

Rys. 1. Przykładowy kształt segmentu tubingowego
Fig. 1. Example of tubing segment
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Biorąc pod uwagę doświadczenia własne związane z projektowaniem, problemami wyko-
nawczymi na etapie produkcji segmentów tubingowych, ich zabudową w szybie oraz późniejszą,
ruchową eksploatacją szybów poniżej przedstawiono najistotniejsze elementy, które zdaniem 
autorów artykułu winny być przynajmniej poddane analizom na etapie projektowania nowych 
tubingów.
1o Stosowanie otworów do betonowania o jak największych średnicach. Praktyczne doświad-

czenia wykazały, że otwory z gwintem M100 znacząco ułatwiają prowadzenie procesu be-
tonowania w przypadku zabudowy pierścieni „za postępem przodka”, w porównaniu do ot-
worów o średnicach mniejszych (np. M80).

Rys. 2. Otwór do betonowania M100x6
Fig. 2. M100x6 hole for concrete injection

2o Wykonywanie otworów do betonowania w każdym z segmentów tubingowych pierścienia,
gdyż z powodzeniem ww. otwory mogą być one wykorzystywane w przyszłości do prowa-
dzenia iniekcji obudowy i górotworu za obudową (Rys. 2).

3o W konsekwencji zmiany jak w pkt. 2o) ograniczenie do 1 szt. otworów do cementacji (otwór 
M56x5,5), otwór zlokalizowany w pionowej osi tubingu, pod górnym kołnierzem. Doświad-
czenia wskazują, by podobnie jak otwór do betonowania otwór do cementacji wykonywany 
był w każdym segmencie tubingowym danego pierścienia (Rys. 3).

Rys. 3. Lokalizacja otworu cementacyjnego M56
Fig. 3. M56 hole for concrete injection location

4o Stosowanie masywnego użebrowania pleców tubingu. Wynika to wyłącznie z warunków 
technologicznych związanych z procesem wykonawstwa tubingów, a w zasadzie ich stygnię-
ciem w formie. Masywniejsze użebrowanie będzie zapobiegało powstawaniu „wichrowania” 
odlewów wskutek stygnięcia. Doświadczenia wskazują, by użebrowanie zewnętrzne miało 
wysokość około 50 mm (wielkość odstawienia od ścianki tubingu) oraz grubość odpowie-
dającą w przybliżeniu grubości ścianki tubingu (Rys. 4).
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Rys. 4. Użebrowanie na plecach
Fig 4. Ribs at the back of tubing

5o Wprowadzenie konieczności wykonania fazy technologicznej (np. 5x45o) na krawędzi 
wewnętrznej (przy licu) poziomych, obrabianych płaszczyzn kołnierzy. Faza ta jest niezbędna 
dla prawidłowego wykonywania czynności sztamowania złączy poziomych (Rys. 5). Faza 
taka nie jest konieczna na złączach pionowych, gdyż wskutek zaciskania się pierścienia 
tubingowego następuje samoczynna deformacja uszczelek ołowianych w stopniu 
zapewniającym szczelność połączeń. Dla ułatwienia sztamowania uszczelka złączy 
poziomych winna wystawać na ~5 mm poza obrys lica tubingu.

Rys. 5. Faza technologiczna krawędzi kołnierza poziomego
Fig. 5. Vertical flange technological cant

6o Stosowanie do łączenia segmentów śrub tubingowych M39 przy średnicy otworów pod śruby 
tubingowe Φ46 – rys. 6. Ułatwi to montaż segmentów tubingowych w szybie, nie wpływając 
w żaden sposób na osłabienie kołnierzy. Krawędź otworu winna być sfazowana, dla 
ułatwienia wprowadzenia w otwór ołowianej uszczelki dwustożkowej.

7o Wprowadzenie konieczności obróbki powierzchni nab pod śruby tubingowe. Naby 
wykonywane metodą odlewniczą mają technologiczne pochylenie wynoszące min 2o.
Pozostawienie ich bez obróbki spowoduje nieprawidłową pracę złącza śrubowego. Zaleca się,
by po odwierceniu otworów pod śruby powierzchnię nab „zabielić” frezem np. Φ96 (Rys. 5)
w sposób zapewniający równoległość osi śruby i otworu.
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Rys. 6. Otwór Φ46 pod śruby tubingowe oraz obróbka nab.
Fig. 6. Φ46 hole for tubing screws and sprues processing

8o Zaleca się stosowanie śrub tubingowych klasy nie wyższej niż 5.6., gdyż stosowanie śrub 
wyższych klas może prowadzić do ich zrywania w warunkach rozmrażania górotworu lub w 
szybach już funkcjonujących w warunkach wpływów eksploatacyjnych generujących w 
przekrojach poprzecznych naprężenia rozciągające (np. gięcie rury). Należy z pewną dozą 
ostrożności stosować z kolei śruby klas najniższych (np. 3.6) gdyż dopuszczalny moment 
dokręcenia dla takich śrub może nie zagwarantować całkowitego wprowadzenia ołowianej 
uszczelki dwustożkowej w otwór M39. Doświadczenia wskazują, że moment dokręcenia, 
przy którym ten efekt jest uzyskiwany przekracza 1200 Nm.

9o Przy zabudowie pierwszego pierścienia tubingowego, przy technologii zabudowy z góry do 
dołu „za postępem przodka” zaleca się stosowanie cięgieł zabudowanych w górnym kołnierzu 
z jednoczesnym betonowaniem przestrzeni z tubingiem i ostatniego, nadległego odcinka 
obudowy betonowej. Poprawi to stateczność pierwszego pierścienia tubingowego w 
warunkach prowadzenia dalszych robót związanych z głębieniem szybu z góry do dołu w 
obudowie tubingowej. 

Rys. 7. Cięgła do podwieszania pierwszego, wznoszonego pierścienia obudowy tubingowej
Fig. 7. Strands for first tubing ring hanging 
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10o Plecy tubingów należy po procesie produkcyjnym nie zabezpieczać żadnym środkiem 
antykorozyjnym ani powłoką malarską, gdyż musi ona zagwarantować dobrą przyczepność 
betonu koszulki.

11o Elementem projektu tubingów winny być Warunki Wykonania i Odbioru, w których należy 
ustalić wymagania w zakresie własności wytrzymałościowych żeliwa, dopuszczalnych 
i niedopuszczalnych wad odlewów, wymagań dla gwintów, programu badań na etapach 
produkcji oraz dokumenty odbiorowe.

3. METODY OBLICZEŃ WYTRZYMAŁOŚCIOWYCH ORAZ DOBORU OBUDOWY 
TUBINGOWEJ DLA DANYCH WARUNKÓW W GÓROTWORZE

Sposób sprawdzenia grubości zespolonej tubingowo-betonowej obudowy szybów został 
przedstawiony w pkt. 3.3.1.3 normy PN-G-05015:1997 „Szyby górnicze. Obudowa. Zasady 
projektowania” [3] i z własnego doświadczenia dobór obudowy wykonany w oparciu o tę normę 
zapewnia poprawną pracę kolumny tubingowej w warunkach ciśnienia górotworu równomiernie 
rozłożonego na obwodzie szybu. W przypadkach występowania trudnych warunków 
hydrogeologicznych, w skałach plastycznych, luźnych, przy dużym zróżnicowaniu ich 
zawodnienia, a także przy dużych nachyleniach warstw skalnych w obliczeniach powinno być 
uwzględnione dodatkowe, zmienne ciśnienie górotworu – metodyka obliczeniowa opracowana 
przez F. Mohra została określona w pkt. 3.10.2.2. podręcznika pt.: „Zasady projektowania kopalń. 
Część V. Projektowanie szybów i szybików”. Wyd. Śląsk, Katowice 1965 r [5].

W KGHM CUPRUM stosowana jest następująca metodologia obliczania obudów 
tubingowych:
Etap 1 Dobór typoszeregu tubingów dla warunków obciążenia ciśnieniem słupa wody bez 

uwzględnienia pracy koszulki betonowej.
Etap 2 Sprawdzenie grubości oraz warunku zespolenia obudowy wg PN-G-05015:1997.
Etap 3 Dla warunków pracy obudowy tubingowej w warunkach zmiennych obciążeń sprawdze-

nie poprawności doboru obudowy przy założeniu współczynnika zmienności obciążenia 
=0,05.

Obliczenia - krok 1: do obliczeń wymaganej grubości ścianek obudowy tubingowej stosowany jest 
wzór Serlo lub Lame, przyjmując założenie, że ścianka tubingu musi przenieść obciążenie 
wynikające z ciśnienia hydrostatycznego wody. Do obliczeń należy wprowadzać wartość 
wytrzymałości charakterystycznej żeliwa na ściskanie oraz współczynnika bezpieczeństwa n=5.
Uzyskana z wykonanych obliczeń grubość ścianki jest podstawą do doboru danego typoszeregu 
tubingów i wykonania następnego etapu obliczeń sprawdzających.
Obliczenia - krok 2: obliczenia wg procedury przedstawionej w pkt. 3.3.1.3. PN-G-05015:1997 
Szyby górnicze. Obudowa. Zasady projektowania [3].
Obliczenia – krok 3: W przypadku kolumn tubingowych pracujących w trudnych warunkach 
geologiczno-hydrogeologicznych oraz w warunkach górotworu zamrożonego oprócz ciśnienia 
kołowosymetrycznego może wystąpić dodatkowe, zmienne ciśnienie górotworu, którego wartości 
jak i kierunku nie można obliczyć. Z tego też względu, w przypadku występowania warunków jw. 
oprócz obliczeń obudowy w oparciu o wymogi normy PN-G-05015 sprawdza się obudowę w 
aspekcie możliwości przeniesienia tego obciążenia. W metodzie tej kontroluje się wartość 
współczynnika zmienności obciążenia gdzie p’ oznacza zewnętrzne, zmienne ciśnienie 

przebiegające wg zależności Obliczenia wartości  przeprowadza się dla 
charakterystycznych, miarodajnych kąta (0, /4, /2), przy czym za miarodajną dla danej 
obudowy przyjmuje się najmniejszą wartość współczynnika zmienności. Jako dopuszczalną dolną 
granicę przyjęto za F. Mohr . Procedura obliczeń została przedstawiona w pkt. 3.10.2.2. 
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podręcznika pt.: „Zasady projektowania kopalń. Część V. Projektowanie szybów i szybików”. 
Wyd. Śląsk, Katowice 1965 r. [5]

4. UWARUNKOWANIA TECHNOLOGICZNE ZWIĄZANE Z ZABUDOWĄ PIERŚCIENI 
TUBINGOWYCH

Technologia zabudowy w szybie kolumny tubingowej jest ściśle powiązana z samą 
technologią głębienia szybów. W latach 60, w Polsce, w szybach głębionych metodą mrożeniową,
powszechnie stosowano technologię polegającą na głębieniu szybów w obudowie wstępnej (np. 
murowej) odcinkami o wysokości dostosowanej do warunków w górotworze i stanu jego 
zamrożenia (przeciętnie o wysokości ~20 m) i następnie zabudowę na tym odcinku „od dołu ku 
górze” kolumny tubingowej z równoległym wykonywaniem koszulki betonowej. Technologia taka 
miała szereg wad, które były szczególnie istotne w przypadku coraz większych głębokości szybów, 
coraz większych ich średnic jak również wprowadzeniem mechanicznego urabiania skał 
kombajnem szybowym. Z tego też względu w latach siedemdziesiątych ubiegłego wieku w Polsce 
wdrożono technologię zabudowy kolumny tubingowej za postępem przodka polegającą na 
podwieszaniu kolejnych pierścieni tubingowych z równoczesnym wykonywaniem koszulki 
betonowej. Wdrożenie tej metody wyeliminowało potrzebę zabudowy obudowy wstępnej oraz 
ograniczyło wielkość otwarcia wyłomu szybowego do niezbędnego technologicznie minimum, 
zapewniając tym samym bezpieczeństwo w zakresie stateczności płaszcza mrożeniowego. Obecnie 
w górnictwie światowym stosowane są dwie technologie zabudowy tą metodą pierścieni 
tubingowych, której wspólnym mianownikiem jest pierścień montażowy tubingów. Różnica tkwi 
wyłącznie w sposobie technologicznego podnoszenia tego pierścienia z zamontowanymi na nim 
pierścieniem tubingowym. Pierwszy sposób polega na podnoszeniu pierścienia poprzez siłowniki 
hydrauliczne wsparte o dno szybu, zaś drugi, poprzez siłowniki hydrauliczne prowadzone na 
cięgłach, traconych w koszulce betonowej. Poniżej, na rys. 8 i 9 przedstawiono w układzie 
schematycznym przebieg poszczególnych faz zabudowy tubingów przy przemieszczaniu się 
pierścienia wg pierwszego sposobu [6].

~3
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~1
,6

5
1,

55

    dwu elementowy podest roboczy

    segment obudowy tubingowej

FAZA 1 FAZA 2

- samoczynne poziomowanie i centrowanie

Rys. 8. Zabudowa pierścienia tubingowego – faza 1 i 2
Fig. 8 Tubing ring assembly – phase 1 and 2

– 843 –

Dobre praktyki w zakresie wykonywania szybów, szybików i zbiorników retencyjnych



FAZA 3 FAZA 4

Transport segmentu obudowy 

2KS-2u/40

Stabilizacja obudowy tubingowej bolcami 
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    zabudowanego w poprzednim
    cyklu te chnologicznym

    betonu za tubingi
2. Przygotowanie do betonowania
3. BETONOWANIE

Rys. 9. Zabudowa pierścienia tubingowego – faza 3 - 7
Fig. 9. Tubing ring assembly – phase 3 – 7

W Polsce stosowany jest powszechnie i z powodzeniem sposób pierwszy, przy czym uważa się 
w przypadku urabiania wyłomu szybowego robotami strzałowymi prowadzenia pierścienia 
montażowego wg sposobu drugiego byłoby korzystniejsze, gdyż przy odpowiednim prowadzeniu 
dna szybu (np. strzelanie połówkowe) ograniczyłoby czasochłonność zakresu prowadzonych robót, 
ułatwiając np. wykonywanie niejednokrotnie pracochłonnych dobierek dna szybu.
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5. PODSUMOWANIE

1. Biorąc pod uwagę doświadczenia własne związane z projektowaniem, problemami 
wykonawczymi na etapie produkcji segmentów tubingowych, ich zabudową w szybie oraz 
późniejszą, ruchową eksploatacją szybów w artykule przedstawiono najistotniejsze elementy, 
które zdaniem autorów artykułu winny być przynajmniej poddane analizom na etapie 
projektowania nowych tubingów. Najistotniejsze z nich to:
 maksymalizacja średnicy otworu do betonowania - doświadczenia wskazują, że otwór 

M100 w zupełności spełnia wymogi w zakresie robót betonowych;
 lokalizacja otworów do cementacji w osi symetrii tubingu, bezpośrednio pod górnym, 

poziomym kołnierzem;
 wykonywanie ww. otworów w każdym, zabudowywanym tubingu;
 stosowanie masywnego użebrowania pleców tubingów;
 stosowanie do łączenia segmentów śrub tubingowych M39 przy średnicy otworów pod 

śruby tubingowe Φ46;
 stosowanie fazy na krawędziach wewnętrznych poziomych kołnierzy;
 konieczność obróbki nab przy otworach pod śruby tubingowe oraz wykonywanie 

sfazowań krawędzi otworów Φ46;
 stosowanie śrub tubingowych klasy nie wyższej niż 5.6., zaś przy klasach najniższych (np. 

3.6) branie pod uwagę możliwości ich dokręcenia odpowiednim momentem w sposób 
zapewniający prawidłowe ułożenie dwustożkowych uszczelek ołowianych śrub 
tubingowych. 

2. W KGHM CUPRUM stosowana jest z powodzeniem trzyetapowa metodologia obliczania 
obudów tubingowych. W etapie 1 następuje dobór typoszeregu tubingów dla warunków 
obciążenia ciśnieniem słupa wody bez uwzględnienia pracy koszulki betonowej. W etapie 2 
sprawdzenie grubości oraz warunku zespolenia obudowy wg PN-G-05015:1997. W etapie 3 
dla warunków pracy obudowy tubingowej w warunkach zmiennych obciążeń sprawdzenie 
poprawności doboru obudowy przy założeniu określonej wartości współczynnika zmienności 
obciążenia.

3. Stosowana w chwili obecnej technologia zabudowy kolumny tubingowej za postępem 
przodka metodą podwieszania pierścieni tubingowych ogranicza do niezbędnego minimum 
wielkość otwarcia dna szybu, dzięki czemu zwiększa się bezpieczeństwo prowadzenia robót 
górniczych. Uważa się, że w przypadku urabiania wyłomu szybowego robotami strzałowymi 
prowadzenia pierścienia montażowego poprzez odejście od jego stabilizacji na dnie szybu 
ograniczyłoby czasochłonność zakresu robót tam prowadzonych, ułatwiając np. 
wykonywanie niejednokrotnie pracochłonnych dobierek dna szybu.
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Basic Designing Rules And Technical Conditions 
for Tubing Assembly In The Shafts

In the paper basic designing rules that should be considered during tubing linen in mining shafts 
were presented. Methodology of calculations as well as propriety of tubing linen selection for 
given geology conditions were shown. Technological aspect of tubing rings assembly inside the
shaft was also characterized.

– 846 –

Dobre praktyki w zakresie wykonywania szybów, szybików i zbiorników retencyjnych



Kompania Węglowa S.A. Oddział KWK „Chwałowice”

sploatacji Podziemnej 2012

– 847 –

Dobre praktyki w zakresie wykonywania szybów, szybików i zbiorników retencyjnych



ciwpożarowego w podziemnych zakładach górniczych (Dz. U. Nr 139 z 2002 r. poz. 1169 z póź-
niejszymi zmianami), dotyczące obudowy szybów:

2.1. §170 ustęp 2

„Obudowę głównych wyrobisk, w szczególności szybów, szybików, głównych dróg przewozo-
wych oraz wentylacyjnych, kontroluje raz na kwartał osoba wyższego dozoru ruchu górniczego, 
wyznaczona przez kierownika ruchu zakładu górniczego.”

2.2. Załącznik nr 4 punkt 5.15.8.3

„Szyby bez wyciągów szybowych oraz bez przedziału drabinowego powinny być przystosowane 
do przeprowadzania kontroli za pomocą odpowiedniego wyciągu rewizyjnego.”

2.3. Załącznik nr 4 punkt 5.13.9.6

„W terminach ustalonych przez kierownika ruchu zakładu górniczego, w zależności od warunków 
lokalnych i spokoju jazdy naczyń wyciągowych, lecz nie rzadziej niż co 5 lat, powinny być prze-
prowadzane badania stanu technicznego obudowy szybu...”.

3. STOSOWANE METODY KONTROLI OBUDOWY SZYBÓW
WENTYLACYJNYCH KWK „CHWAŁOWICE”

Obudowa szybu V od czasu likwidacji górniczego wyciągu szybowego kontrolowana była co kwar-
tał z wykorzystaniem kamer, przy pomocy urządzenia do filmowania obudowy szybu firmy 
„SADEX”. Kontrola stanu obudowy przez osobę dozoru wyższego działu górniczego przeprowa-
dzana była dwuetapowo. Pierwszy etap polegał na obserwacji obrazu przesyłanego z kamer na 
Monitor podczas filmowania szybu, natomiast w drugim etapie analizowano opracowane zapisy 
filmowe. Obecnie kopalnia dostosowała szyb V do wykonywania kontroli obudowy szybów przy 
pomocy klatki rewizyjno-naprawczej.

Kopalnia do końca 2005 roku posiadała decyzję Wyższego Urzędu Górniczego zezwalającą na 
odstępstwo od obowiązujących przepisów w zakresie częstotliwości wykonywania kontroli obu-
dowy szybu VII. Przedmiotowe kontrole wykonywano raz w roku. Kontrola polegała na przejeź-
dzie przez szyb w kapsule przy wykorzystaniu samojezdnego wyciągu ratowniczego CSRG By-
tom. Po upływie obowiązywania ww. odstępstwa, kopalnia wykonuje kontrole przy pomocy urzą-
dzenia do filmowania obudowy szybów typu UKS-SADEX 1100. Obecnie trwają prace mające na 
celu wykonywanie kontroli przy pomocy klatki rewizyjno-naprawczej.

4. DOSTOSOWANIE SZYBÓW WENTYLACYJNYCH DO PROWADZENIA
KONTROLI I NAPRAW OBUDOWY

W 2008 roku, podczas wyzbrajania szybu V podjęto prace nad budową nowego wyciągu szybowe-
go, którego celem miało być umożliwienie wykonania okresowych kontroli i ewentualnych napraw 
obudowy szybowej. Roboty rozpoczęto od budowy betonowej wieży szybowej, pełniącej rolę szczel-
nego kesonu i przygotowania fundamentu pod przewoźny wyciąg Centralnej Stacji Ratownictwa 
Górniczego z Bytomia.
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Rys. 1. Wieża szybowa szybu V. (zdjęcie ze zbiorów kopalni)
Figure 1. The tower of Shaft V (from mine’s archive)

Równolegle trwały prace projektowe mające na celu wykonanie klatki rewizyjno-naprawczej, 
która umożliwi kontrolę oraz naprawę obudowy szybu na całym obwodzie. Do realizacji tej kon-
cepcji stworzono nowy górniczy wyciąg szybowy, który składa się z elementów będących własno-
ścią kopalni oraz CSRG Bytom.

Rys. 2. Rysunek poglądowy górniczego wyciągu szybowego szybu V
Figure 2. Object drawing of mine shaft lift at Shaft V
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Własnością kopalni jest klatka rewizyjno-naprawcza, koło linowe na wieży szybowej oraz za-
wieszenie nośne obrotowe. CSRG udostępnia kopalni samojezdny wyciąg ratowniczy z obsługą, 
który pełni rolę maszyny wyciągowej, oraz z sygnalizacją szybową i liną nośną. W 2010 r. budowę 
górniczego wyciągu szybowego zakończono, a w marcu 2011 r. Urząd Górniczy do Badań Kon-
trolnych Urządzeń Energomechanicznych zezwolił na oddanie do ruchu górniczego wyciągu szy-
bowego rewizyjnego zainstalowanego w szybie V. Uprawnionym poziomem do prowadzenia ru-
chu górniczego wyciągu szybowego jest zrąb szybu. Prędkość jazdy nie może przekroczyć 1 m/s, a 
mak-symalne obciążenie użyteczne klatki to 800 kg.[5]

Posiadane przez kopalnię naczynie wyciągowe umożliwia jednoczesny wjazd do szybu trzem 
osobom wraz z 530 kg ładunku.

Rys. 3. Klatka rewizyjno-naprawcza szybu V. (zdjęcie ze zbiorów kopalni)
Figure 3. Repair and review cage of Shaft V (from mine’s archive)

Dzięki wyposażeniu szybu w górniczy wyciąg szybowy z klatką rewizyjno-naprawczą możliwe 
jest dokonywanie napraw i kontroli obudowy na całym obwodzie szybu.

W czasie kontroli, badań lub wystąpienia konieczności wykonania naprawy obudowy, dzięki 
rozkładanym pomostom klatki istnieje możliwość bezpośredniego dojścia do niej. W tym celu ob-
sługa klatki musi wykonać następujące czynności:
1. Zatrzymać ruch górniczego wyciągu szybowego nadając sygnał poprzez urządzenie sygnaliza-

cji szybowej i powiadomić maszynistę wyciągowego o planowanym opuszczeniu pomostów 
klatki,
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Rys. 4. Klatka rewizyjno-naprawcza w szybie V podczas ruchu
Figure 4. Repair and review cage of Shaft V in motion

2. Opuścić pomosty klatki rewizyjno-naprawczej i zamknąć okienka rewizyjne w nich zabudowane,
3. Podnieść daszki ochronne i poręcze,
4. Obrócić klatkę i ustawić pomost roboczy przy wskazanym miejscu,
5. Wysunąć rozpory stabilizacyjne i rozeprzeć pomosty o obudowę szybu.

Rys. 5. Klatka rewizyjno-naprawcza w szybie V podczas prac w szybie
Figure 5. Repair and review cage of Shaft V  during shaft works
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Po wykonaniu powyższych czynności możliwe jest bezpieczne, bezpośrednie dojście do obudo-
wy szybu po szerokich i stabilnych pomostach.

Po wykonaniu naprawy lub skontrolowaniu wskazanego miejsca przez kontrolującego, należy 
przygotować klatkę do dalszej jazdy, tj.:
1. Wsunąć rozpory stabilizacyjne,
2. Położyć poręcze i opuścić daszki ochronne pamiętając o otwarciu klap rewizyjnych,
3. Otworzyć okienka rewizyjne i podnieść pomosty robocze.

Dodatkową zaletą posiadanego rozwiązania technicznego jest szczelny budynek wieży szybo-
wej, który umożliwia wykonanie kontroli i ewentualnych napraw obudowy bez wyłączania stacji 
wentylatorów.

Obecnie kopalnia jest w trakcie budowy górniczego wyciągu szybowego rewizyjnego w szybie 
VII. Na dzień dzisiejszy wybudowana jest betonowa wieża szybowa wraz z zabudowanymi na niej 
kołami linowymi i fundamentem pod samojezdny wyciąg ratowniczy CSRG.

Rys. 6. Wieża szybowa szybu VII. (zdjęcie ze zbiorów kopalni)
Figure 6. The tower of Shaft VII (from mine’s archive)

Klatka rewizyjno-naprawcza została wykonana na wzór już posiadanej klatki szybu V. Ze wzglę-
du na różne średnice szybu nie można było zastosować posiadanej klatki do obu szybów wentyla-
cyjnych.

WNIOSKI

Dostosowanie szybów wentylacyjnych V i VII KWK „Chwałowice” do prowadzenia kontroli i na-
praw obudowy jest realizowane poprzez zastosowanie górniczych wyciągów szybowych rewizyj-
nych z klatką rewizyjno-naprawczą. Posiadanie ww. rozwiązania pozwala na:
- wykonanie kontroli obudowy szybu wentylacyjnego przez przejazd szybem bez wyłączania sta-

cji wentylatorów głównych,
- nieograniczony dostęp do obudowy szybowej (po zatrzymaniu klatki i rozłożeniu pomostów)
- wykonanie okresowych badań obudowy szybu,
- wykonanie napraw obudowy szybu w komfortowych warunkach.
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Zastosowanie opisanych górniczych wyciągów szybowych pozwoli również na obniżenie kosz-
tów utrzymania szybów, ze względu na brak wymaganego przy wyciągach stacjonarnych wyposa-
żenia szybu oraz stałych kosztów utrzymania tego wyposażenia.

Na kopalni „Chwałowice” rozważa się możliwość ewentualnego pozyskania przewoźnej ma-
szyny wyciągowej, którą będzie można stosować do obsługi szybów wentylacyjnych.
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KWK Chwałowice’s V and VII Ventilation Shaft Adjusting
to carry out an Inspection and Housing Repair

The paper describes the adjustment of V and VII ventilation shafts located in KWK Chwałowice 
that enables an inspection and housing repair to be carried out. The paper contains drawings and 
movies required to present the possible ways to get access to shaft housing and showing how to 
move inside of those shafts without stationary shaft lifts.
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Frezujący organ urabiający nowej generacji do urabiania
soli kamiennej w warunkach drążenia wyrobiska szybowego
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Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie

Tomasz Wydro
Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie
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STRESZCZENIE: W powyższym referacie przedstawiono badania i założenia, które pozwoliły na 
opracowanie organu nowej generacji. Organ ten umożliwi urabianie soli kamiennej w warunkach 
drążenia szybu wentylacyjnego SW-4 dla potrzeb ZG Polkowice-Sieroszowice.

SŁOWA KLUCZOWE: Górnictwo, urabianie mechaniczne, frezowanie, organy urabiające

1. WSTĘP

Aktualnie wyrobisko szybowe SW-4 drążone dla potrzeb ZG Polkowice-Sieroszowice drążone
jest  specjalną metodą, przy zastosowaniu mrożenia górotworu, a dno szybu urabiane jest za
pomocą frezującego kombajnu szybowego specjalnie do tego zadania przystosowanego. Możli-
wość wykorzystania tej technologii urabiania pozwala na zminimalizowanie możliwości uszko-
dzenia płaszcza mrożeniowego. Uszkodzenie płaszcza mrożeniowego może wystąpić, gdy urabia-
nie prowadzone jest za pomocą materiału wybuchowego. Również niekorzystne jest zniszczenie 
lub uszkodzenie ociosów szybu, stosując materiał wybuchowy, przechodząc przez warstwy soli 
kamiennej, która zalega w niższych warstwach tego wyrobiska. Wtedy naruszony górotwór solny 
może zostać przemieszczony przez ciśnienie skał nadległych i ulec penetracji wody. W związku 
z tym przyszły użytkownik jak i wykonawca szybu chcą wykonać przedmiotowe wyrobisko 
w warstwie soli kamiennej urabiając sposobem mechanicznym i wykorzystując posiadany kombaj-
nowy kompleks szybowy. Wykorzystanie tego kompleksu do urabiania soli kamiennej w szybie 
SW–4 może napotkać wiele problemów, związanych z szczególnymi własnościami tego minerału 
w stosunku do własności minerałów występujących wcześniej. Zwłaszcza własności reologiczne 
soli zmieniające się pod wpływem obciążenia powodują, że minerał ten jest bardzo trudno urabial-
ny. W związku z tym, może okazać się, że wykorzystanie posiadanego i stosowanego obecnie 
kombajnu, a szczególnie organów urabiających stanie się problematyczne z uwagi na zainstalo-
waną moc (250 kW) [1]. Dlatego też koniecznym jest opracowanie nowej konstrukcji organu do 
urabiania soli kamiennej i dostosowania go do istniejącej maszyny urabiającej (kombajnu).

W związku z zaistniałym problemem, przygotowanie prac konstrukcyjnych nad organem ura-
biającym nowej generacji należało poprzedzić określeniem parametrów urabianej skały, a w tym 
przypadku soli kamiennej. Dlatego koniecznym było przeprowadzenie odpowiednich badań, które 
miały na celu:

 określenie urabialności soli kamiennej w przedmiotowej warstwie na podstawie wy-
znaczenia wskaźnika skrawalności A oraz kąta bocznego rozkruszania Ψ,

Szk Eksploatacji Podziemnej 2012
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 wyznaczenie na podstawie badań laboratoryjnych podstawowych wartości parame-
trów fizykomechanicznych soli takich jak wytrzymałość na jednoosiowe ściskanie 
Rc oraz wskaźnik zwięzłości Protodiakonowa f,

 określenie wpływu urabialności soli kamiennej na obciążenie kombajnu, a szczególnie 
napędu organu, 

 przeprowadzenie oceny konieczności modernizacji kombajnu i zakresu tej moderni-
zacji dla potrzeb urabiania soli kamiennej (organ, napęd organu, odstawa).

Określenie powyższych parametrów urabianej soli, umożliwi określenie jej urabialności oraz 
wpływu na obciążenie kombajnu. Jednocześnie pomoże w opracowaniu nowej konstrukcji organu, 
pozwalającego na urabianie zalegającej w szybie warstwy soli kamiennej, przy wykorzystaniu 
obecnie stosowanej maszyny urabiającej (kombajnu).

2. OKRESLENIE URABIALNOŚCI SOLI KAMIENNEJ

Określenie urabialności danego minerału najlepiej jest wyznaczyć w rzeczywistych warunkach 
jego zalegania. Urabialność kopaliny w polskich warunkach określa się za pomocą wskaźnika 
skrawalności A i kąta bocznego rozkruszenia Ψ [2]. Dodatkowo można, choć niekoniecznie, wy-
znaczyć wytrzymałość na jednoosiowe ściskanie Rc oraz wskaźnik zwięzłości Protodiakonowa f. 
W związku z tym iż, nie możliwy był dostęp do złoża soli kamiennej zalegającej na głębokości 
1020–1190 m, wartość wskaźnika skrawalności A oraz kąta bocznego rozkruszenia Ψ wyznaczono 
w warunkach laboratoryjnych, na próbkach wykonanych z otrzymanego z kopalni kawałka soli.

Rys.1. Bryła soli przeznaczona do badań

Fig. 1. Rock-salt lump used for the examinations
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Określenie wskaźnika skrawalności A oraz bocznego kąta rozkruszenia Ψ przeprowadzono na 
specjalnie do tego przystosowanym stanowisku laboratoryjnym zlokalizowanym w Katedrze 
Maszyn Górniczych, Przeróbczych i Transportowych w Akademii Górniczo-Hutniczej w Kra-
kowie. Wyznaczenie wskaźnika skrawalności A oraz kąta rozkruszania Ψ wymagało przeprowa-
dzenia pomiarów umożliwiających określenie składowych siły oporu urabiania oraz parametrów 
skrawu. W związku z tym, najpierw otrzymaną bryłę soli kamiennej podzielono na dwa kawałki 
i ukształtowano w formie prostopadłościanu. Na rys.2 przedstawiono jedną z przygotowanych 
próbek, ustalając kierunki skrawania w płaszczyznach wzajemnie do siebie prostopadłych poprzez 
naniesienie strzałek. Taki sposób oznaczeń na próbkach kierunku skrawania soli związany był z jej 
zaleganiem w złożu i prawdopodobnym kierunkiem urabiania organem. Skrawanie tych powierz-
chni, które w przyszłości będą urabiane, odzwierciedli najbardziej prawdopodobne, rzeczywiste 
siły oporów urabiania soli kamiennej.

Rys.2. Próbka soli w trakcie przeprowadzenia badań na laboratoryjnych

Fig. 2. Rock-salt sample during laboratory examinations

Oprócz mierzonych i rejestrowanych na komputerze pomiarowym składowych sił oporów 
urabiania, dokonano również pomiarów parametrów skrawu takich jak jego głębokość i szerokość. 
Należy tu zaznaczyć, że zależność szerokość skrawu od szerokości noża pomiarowego odzwier-
ciedla wykruszalność minerału.

– 856 –

Dobre praktyki w zakresie wykonywania szybów, szybików i zbiorników retencyjnych



2.1 Analiza przeprowadzonych badań określenia wskaźnika skrawalności A
oraz bocznego kąta rozkruszenia Ψ

Na podstawie przeprowadzonych badań, otrzymanych wyników i ich analizy, ustalono 
urabialność soli , poprzez określenie wartości wypadkowej siły oporów urabiania P, wskaźnika 
skrawalności A oraz kąta bocznego rozkruszenia Ψ dla dwóch próbek soli kamiennej i dwóch 
wzajemnie prostopadłych kierunków skrawania (rys. 2). Następnie dla każdego z kierunków 
skrawania i poszczególnych próbek wyznaczono odpowiadające im średnie wartości wskaźnika 
skrawalności A oraz kąta bocznego rozkruszania Ψ. Łatwo zauważyć, że dla próbki pierwszej 
wartości te są podobne dla różnych kierunków urabiania. 

Asr = 19 352,3 N/cm, ψ = 54,64° - strzałka czerwona,
Asr = 19 929,9 N/cm, ψ = 45,89° - strzałka niebieska.

Identyczna sytuacja zaistniała podczas badania próbki drugiej, gdzie wartości wskaźnika 
skrawalności A oraz kąta bocznego rozkruszania ψ dla różnych kierunków urabiania 
przedstawiono poniżej, potwierdzają te spostrzeżenie:

Asr = 19 327,1 N/cm, ψ = 54,25° - strzałka czerwona,
Asr = 18 550,7 N/cm, ψ = 48,32° - strzałka niebieska.

Na podstawie otrzymanych wyników można wnioskować, że urabialność badanej soli nie 
zależy od kierunku skrawania. Należy jednak zauważyć, że urabialność soli kamiennej jest bardzo 
duża, w porównaniu z węglem, a to spowoduje wzrost oporów urabiania. Rozważając otrzymane 
wyniki kąta bocznego rozkruszania ψ należy się spodziewać, że badana sól będzie dobrze 
wykruszalna podczas urabiania, a związku z tym nie należy stosować zbyt małych podziałek 
pomiędzy liniami skrawania (podziałka skrawania). 

2.2. Określenie wartości wytrzymałości na jednoosiowe ściskanie Rc
oraz wskaźnika zwięzłości f według Protodiakonowa

Przeprowadzenie badań mających na celu określenie wytrzymałości na jednoosiowe ściskanie 
Rc zrealizowano zgodnie z procedurą zamieszczoną w normie PN-EN 12390-3:2001. Natomiast 
wskaźnik zwięzłości f wg Protodiakonowa mówiący o urabialności minerału, a głównie o jego 
kruszalności przeprowadzono zgodnie z normą BN-77/8704-12 i BN-77/8704-13. Interpretacja 
tego wskaźnika jest taka, że im wartość wskaźnika badanego minerału jest mniejsza, tym trudniej 
ulega on degradacji w całym procesie urabiania.

Do badań wytrzymałościowych na jednoosiowe ściskanie, zostało przygotowane trzy komplety,
każdy po trzy próbki. Próbki przeznaczone do badań wykonano w postaci sześcianów o okreś-
lonych wymiarach zgodnych z normą. Próbki zostały przygotowane w ten sposób, aby możliwe 
było ściskanie każdego kompletu w innych, wzajemnie prostopadłych płaszczyznach. Badania 
wykonano na certyfikowanej maszynie wytrzymałościowej, pozwalającej na pomiar i rejestrację  
maksymalnej siły ściskającej próbkę i powodującej jej rozkruszenie. Obliczenie wartości Rc wyko-
nano na podstawie znanych wymiarów próbki oraz wartości siły niszczącej tą próbkę. Obliczeń 
przeprowadzono dla każdego z trzech kierunków ściskania.

Sól, która pozostała pokruszona w wyniku badań wytrzymałościowych, wykorzystano do po-
miaru wartości zwięzłości f wg Protodiakonowa.

Na podstawie otrzymanych wyników uzyskano średnią wartość wytrzymałości na jed-
noosiowe ściskanie Rc wynoszącą 33,73 MPa, minimalną 30,83 MPa, a maksymalną 36,17 MPa. 
Wytrzymałości ta porównywalna jest z bardzo trudno urabialnymi węglami kamiennymi. Dla 
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wszystkich trzech kierunków ściskania próbek wartości wytrzymałości na ściskanie są porów-
nywalne. Również otrzymana wartość wskaźnika zwięzłości f wg Protodiakonowa, wynosząca 
średnio 1,29, minimalnie 1,20 i maksymalnie 1,38, świadczy o tym, że jest to minerał, który jest 
mało podatny na odspajanie od calizny, czyli jest trudno urabialny i słabo kruszalny. 

2.3. Podsumowanie przeprowadzonych badań laboratoryjnych 

Przeprowadzenie badań laboratoryjnych pozwoliło na określenie oporów urabiania, wy-
trzymałości na jednoosiowe ściskanie Rc    oraz wskaźnika zwięzłości f wg Protodiakonowa 
otrzymanej próbki soli kamiennej. Wnioski jakie można wysunąć po przeprowadzonych ba-
daniach to takie, że przedmiotowa sól wykazuje duże opory urabiania, prawie pięciokrotnie 
większe od węgla kamiennego. Na podstawie otrzymanych wartości kąta bocznego rozkruszania 
można powiedzieć, że badana sól jest dobrze wykruszana, natomiast urabialność tej soli nie 
zależy prawie wcale (± 1000N/cm) od kierunku skrawania. Badania wytrzymałościowe na 
jednoosiowe ściskanie Rc oraz wskaźnika skrawalności A pozwalają stwierdzić, że badana sól 
posiada prawie izotropowe własności, natomiast wytrzymałość na ściskanie nie zależy od kie-
runku ściskania. Otrzymane wartości Rc  oraz wskaźnika zwięzłości f badanej soli są bardzo 
wysokie, co świadczy o jej niskiej kruszalności i dużej urabialności. Mając na uwadze badane 
próbki należy się spodziewać, że podczas urabiania wystąpią duże siły oporu urabiania, a także 
wysoka wartości momentu na organie urabiającym oraz siły posuwu. Możliwe jest również, że 
dla aktualnie stosowanych organów i noży promieniowych spadnie prędkość urabiania.

Opierając się na powyższych wnioskach, zaistniała konieczność opracowania nowej kons-
trukcji organu urabiającego , by opory urabiania były mniejsze od obecnie występujących, a to
nie spowoduje konieczności zwiększenia mocy silnika napędowego organu.

3. KONCEPCJA NOWEGO ORGANU DO URABIANIA SOLI KAMIENNEJ 

Mając na uwadze wyniki i wnioski z przeprowadzonych badań oraz wymagania i sugestie 
użytkownika kombajnu szybowego, uznano że, ze względów technicznych i ekonomicznych  
pożądane będzie opracowanie konstrukcji nowego organu do urabiania soli. W związku z tym 
ustalono, że nowy organ powinien charakteryzować się takimi parametrami jak:

 średnica organu Ds ≥ 1,2m,
 zabiór organu z ≥ 0,5m,
 obroty organu n = 44,1 1/min,
 kształt organu walcowy,
 prędkość posuwu organu vp ≤ 4 m/min,
 narzędzia skrawające , noże styczno-obrotowe.

Mając do dyspozycji silnik o mocy 250 kW, napędzający organ urabiający, to przy liczbie 
obrotów n = 44,1 obr/min, może on osiągnąć moment obrotowy 54,26 kNm. Zmieniając średnicę 
organu z mniejszej na większą dla takiego momentu obrotowego osiągnie się zmniejszenie 
generowanej przez silnik siły wypadkowej na narzędziach skrawających. Zależy to jednak od 
chwilowej urabialności soli kamiennej, zastosowanego układu nożowego oraz rodzaju noży 
skrawających, jak też od wartości zabioru i stopnia odprowadzenia urobku.

W związku z powyższym zaproponowano organ o średnicy Ds = 1,3 m, układ skrawu prze-
stawny oraz uzbrojenie go w noże styczno-obrotowe. Uwzględniając na specyfikę pracy organu (oś 
pionowa obrotu organu), rozdzielono funkcję skrawania od funkcji ładowania. Proces ładowania 
realizowany byłby za pomocą ładowarki odkładniowej [3]. Takie rozdzielenie funkcji skrawania 
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od ładowania pozwoli na zwiększenie objętości wewnętrznej organu oraz zmniejszenie recyrku-
lacji urobku. 

Proponowany nowy organ urabiający jest konstrukcją spawaną (rys. 3). W porównaniu do 
tradycyjnych frezujących organów ślimakowych ma on konstrukcję ażurową, pozwalającą na 
uzyskanie większej objętości wewnętrznej. Kadłub organu stanowi piasta 1 wewnątrz której znaj-
duje się tuleja zębata 2. Na zewnętrznych stronach piasty po obu jej stronach mocowane są tarcze 3
i 4. Od strony ociosu mocowana jest tarcza odcinająca 3, która zaślepiona jest pokrywą 5 dla 
osłony wału i tulei uzębionej, a od strony napędu tarcza zamykająca 4. Pomiędzy tarczami 
wspawane są cztery poprzeczki 6. Zarówno na poprzeczkach jak i na tarczach oraz od czołowej 
strony tarczy odcinającej mocowane są uchwyty nożowe 7 wraz z nożami 8.

Rys. 3. Frezujący organ urabiający nowej konstrukcji przeznaczony do urabiania soli kamiennej
(a. widok od strony tarczy odcinającej, b. widok od strony tarczy zamykającej)

Fig. 3. New generation cutter head used for salt-rock cutting
(a. View from cutting disc side, b. view from closing disc side)

Do zbrojenia powyższej konstrukcji zaproponowano dwa rodzaje noży i uchwytów, przezna-
czonych do urabiania soli. Noże do urabiania soli kamiennej (rys.4) znacznie różnią się kształtem 
od noży styczno-obrotowych stosowanych powszechnie do urabiania innych minerałów, takich jak 
na przykład węgiel. Noże te mają inny kształt i parametry ostrza.

Ustawienie jak i pozycjonowanie noży na organie urabiającym (układ nożowy) związane jest 
z konkretnymi warunkami górniczo-geologicznymi i maszyną urabiającą. Na etapie procesu pro-
jektowania układu nożowego należy uwzględnić własności urabianej calizny (wskaźnik skrawal-
ności A i kąt bocznego rozkruszenia ψ) oraz parametry konstrukcyjne, kinematyczne i energetycz-
ne organu urabiającego, ale również noży skrawających i uchwytów. Celem tego jest zapewnienie 
przez organ prawidłowej realizacji procesu skrawania i ładowania.

Opracowanie układu nożowego pozwala na wykonanie rzeczywistego organu czyli posado-
wienie noży na kadłubie. Proces wykonania, często mało doceniany, jest bardzo ważny, gdyż od 
niego zależy uzyskanie założonych i wymaganych parametrów konstrukcyjnych organu (kadłub, 
noże, uchwyty) zgodnych z dokumentacją techniczną.
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Zaproponowane noże w które powinien być uzbrojony organ charakteryzują się smukłym 
kształtem oraz mniejszymi wymiarami liniowymi jak również mniejszym kątem ostrza w porów-
naniu do noży tradycyjnie używanych do urabiania innych minerałów. Przykładowe Propozycje 
tych noży wraz z uchwytami przedstawiano na rys.5 i 6.  Jednak mając na względzie dostępność 
tych elementów na polskim rynku zdecydowano się nas zastosowanie noży i uchwytów poka-
zanych na rys.5.

Rys. 4. Przykładowe noże styczno-obrotowe do urabiania soli kamiennej, potasowej [4]

Fig. 4. Examples of tangential-rotary picks used for potassium rock-salt working [4]
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Rys. 5. Nóż styczno-obrotowy z odsadzeniem do urabiania soli kamiennej
Fig. 5. Tangential-rotary pick with offsetting used for rock-salt working

Rys. 6. Nóż styczno-obrotowy bez odsadzenia do urabiania soli kamiennej
Fig. 6. Tangential-rotary pick without offsetting used for salt-rock working
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WNIOSKI

Na podstawie przeprowadzonych badań można stwierdzić, iż istnieje możliwość urobienia soli
kamiennej w szybie SW-4 metodami mechanicznymi przy wykorzystaniu nowej konstrukcji 
frezującego organu urabiającego. Określone parametry dla nowego organu oraz odpowiednio za-
projektowany układ nożowy powinien spełnić oczekiwania użytkownika i narzucony mu rygor 
pracy w szybie. Cała konstrukcja organu jest konstrukcją zupełnie nowa i odbiegająca od dotych-
czasowych wykorzystywanych podczas drążenia szybu. Pozostawiono jedynie posadowienie or-
ganu na ramieniu kombajnu czyli mocowanie na za pomocą tulei uzębionej. 

Do odprowadzania urobku zaproponowano wykorzystanie już sprawdzonej wcześniej łado-
warki odkładniowej lub wykorzystania każdej inne umożliwiającej realizację procesu ładowania 
i spełniającej wymagania użytkownika.
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New Generation Cutter Head Used for Rock-Salt Working
in Conditions of Pit Shaft Driving

Examinations and assumptions allowing development of new generation cutter head have been 
described in the present study. The cutter head will be used for rock-salt working in conditions of 
ventilation shaft SW-4 driving for needs of Polkowice-Sieroszowice Mine.
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Przegląd i ewolucja technologii głębienia szybów dla warunków
Legnicko-Głogowskiego Okręgu Miedziowego na bazie
doświadczeń Przedsiębiorstwa Budowy Szybów
PeBeKa S.A. w Lubinie

Jacek Kulicki
PeBeKa S.A., Lubin

1. WSTĘP

Odkrycie w rejonie Legnica-Głogów złoża rud miedzi o dużych zasobach i stosunkowo dogodnej 
dla eksploatacji miąższości serii skał zawierających rudy dało podstawę do rozpoczęcia budowy 
nowego zagłębia górniczego.

Zdj. 1. Mapa obszarów górniczych z roku 1961
Photo 1. Map of mining areas in 1961

sploatacji Podziemnej 2012
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Rozwój myśli inżynierskiej w zakresie specjalistycznego budownictwa szybowego jest szcze-
gólnie widoczny w całym ostatnim pięćdziesięcioleciu, co pokrywa się czasowo z działalnością 
Przedsiębiorstwa Budowy Kopalń Rud Miedzi w Lubinie, powstałego właśnie dla budowy zakła-
dów wydobywczych nowo odkrytych złóż rud miedzi. Legnicko-Głogowski Okręg Miedziowy
powstały w 1960 r. oparty na odkrytych w 1957 r. złożach rudy miedzi, stał się nie tylko ośrod-
kiem wydobycia rud, ale równocześnie kopalnią doświadczeń zdobywanych w miarę postępu bu-
dowy kopalń ze specjalnym uwzględnieniem drążenia szybów.

Głębienie szybów o głębokości do 1000 m w skałach zwięzłych bez dopływu wody lub dopły-
wem ograniczonym do 100÷150 l/min., nie przedstawia poważniejszych problemów. Trudności 
zaczynają się, kiedy udostępnienie złoża trzeba wykonać poprzez luźne utwory zawodnionych pia-
sków, plastycznych iłów i węgli z możliwością dopływów wody, liczonych w dziesiątkach m3/min.

Budowa nowego okręgu górniczego wymagała wykonania w stosunkowo krótkim okresie cza-
su znacznej liczby szybów w wyjątkowo trudnych warunkach geologicznych. Na te szczególnie 
trudne warunki składało się: obfite zawodnienie, duża głębokość zalegania osadów niestatecznych 
oraz niejednorodne ich wykształcenie pod względem własności fizycznych, mechanicznych i ter-
micznych. Warunki te stanowiły ogromne wyzwanie dla kadry inżynierskiej młodej wówczas fir-
my ale jednocześnie były motorem napędowym jej rozwoju i doskonalenia umiejętności oraz myśli
technicznej.

2. BUDOWA GEOLOGICZNA A METODYKA MROŻENIA

Ze względu na warunki geologiczne i specyfikę zalegania warstw wodonośnych podstawową tech-
nologią warunkującą wszystkie inne przyjęte dla głębienia szybów rozwiązania była technologia 
mrożenia górotworu. W ciągu ostatniego pięćdziesięciolecia na poszczególnych szybach realizo-
wanych na terenie LGOM stosowano różne głębokości i systemy mrożenia. Głębokość mrożenia w 
LGOM wynosiła przeciętnie 500 m ale w przypadku szybu R-XI wynosiła już 635m, w przypadku
szybu SW-4 650m a w nowo budowanym obecnie szybie GG-1 planuje się mrożenie do głębokości 
700 m.

Głębienie szybów poniżej strefy zamrożonego górotworu w skałach litych prowadzono już me-
todą zwykłą (tzw. tradycyjną). W niektórych szybach w trakcie głębienia niezbędne było zastoso-
wanie zabiegów cementacyjnych. Cementację wyprzedzającą stosowano np. przy przechodzeniu 
zawodnionych warstw pstrego piaskowca i dolomitów na 4-ch szybach kopalni Lubin i w aktualnie 
głębionym szybie SW-4 dla kopalni Polkowice-Sieroszowice.

Monoklinę Przedsudecką, na której zlokalizowane są obszary górnicze kopalń LGOM, budują 
dwa potężne kompleksy skał osadowych zalegające na starszym metamorficznym podłożu. Obsza-
rem zainteresowania górniczego jest kompleks starszy permotriasowy, zaś mrożenie górotworu 
obejmuje kompleks młodszy kenozoiczny i częściowo warstwy stropowe kompleksu permotriaso-
wego.

W trzeciorzędzie wydziela się aż sześć zespołów węgli brunatnych. Mimo ich niejednolitego 
wykształcenia mają one charakter warstw przewodnich. W niektórych szybach dolnych zespołów 
brak, względnie wykształcone są szczątkowo. Węgle brunatne, jak wiadomo, zamrażają się bardzo 
wolno. Pogarszają się też parametry termiczne skał z domieszką pyłów węglowych, które stanowią 
znaczne domieszki w większości warstw leżących w pobliżu węgli. Jednak węgle nawet niezamro-
żone mają większą wytrzymałość na ściskanie niż zamrożone iły. Dotyczy to zwłaszcza iłów zbu-
dowanych z najdrobniejszych frakcji, miękko plastycznych, w których obecność domieszek wę-
glowych spowolnia proces zamrażania i dodatkowo obniża wytrzymałość.

W trakcie mrożenia stopniowo obniża się temperaturę solanki w obiegu mrożeniowym, co po-
woduje zamarzanie wody w coraz to mniejszych porach i w konsekwencji wzrost objętości skał. 
Ponieważ swobodny przyrost objętości jest niemożliwy, w skale powstają mikrospękania narusza-
jące ich naturalną strukturę.
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Poniżej trzeciorzędu zalega pstry piaskowiec. Jest on wykształcony w postaci drobnoziarni-
stych piaskowców, uławiconych, często płytkowych, przewarstwionych iłowcami. Słabsze odmia-
ny piaskowców, a szczególnie te spękane i zawodnione, poddawane są mrożeniu. W omówionym 
profilu piaskowce i piaski zamrażają się najszybciej, dlatego pochłaniają większość zimna przeka-
zywanego do górotworu co znacznie zuboża efekt mrożenia pozostałych skał. Łącznie w strefie 
mrożonej występuje od 17 do ponad 40 warstw wodonośnych i od 8 do przeszło 20 częściowo wo-
donośnych, które lokalnie mogą przybierać charakter warstw wodonośnych.. Warstwy ilaste, które 
zamrażają się później i podczas zamrażania zwiększają swoją objętość mogą spowodować wtórne 
spękania zamrożonych już piasków. Jeżeli szyb jest głębiony przed zabliźnieniem się spękań 
w piaskach i w trakcie głębienia ulegną uszkodzeniu rury mrożeniowe, solanka poprzez spękania 
w piaskach może stosunkowo szybko sperforować płaszcz mrożeniowy i spowodować zagrożenie 
zatopienia szybu.

3. CHARAKTERYSTYKA TECHNICZNO-TECHNOLOGICZNA SZYBÓW
KOPALŃ KGHM POLSKA MIEDŹ S.A.

Zagospodarowanie złoża miedzi w LGOM wymagało od budowniczych kopalń Lubin, Polkowice, 
Rudna i Sieroszowice zgłębienia 29 szybów (aktualnie 30-ty szyb SW-4 jest w budowie). Wszyst-
kie te obiekty wykonała załoga przedsiębiorstwa w okresie 50 lat. Na przestrzeni tego czasu przy 
budowie poszczególnych kopalń stosowano różne techniki i odpowiednie dla nich technologie. 
Wybór uzależniony był od spodziewanych warunków geologicznych i od postępu technicznego, 
jakim dysponowało w tym zakresie górnictwo krajowe i światowe.

Zdj. 2. Plan sytuacyjny lokalizacji szybów w kopalniach KGHM Polska Miedź S.A. wg stanu na 2009 rok
Photo 2. Layout of shafts location in mines belonging to KGHM Polska Miedź S.A. as of 2009
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3.1. Szyby

Budowa tego prostego odcinka wyrobiska pionowego (szybu) jest przedsięwzięciem niezwykle
skomplikowanym i niestety kosztownym zwłaszcza w warunkach LGOM-u. Określenie miejsca 
budowy musi być poprzedzone solidnymi badaniami geologicznymi, hydrogeologicznymi i geofi-
zycznymi, przeprowadzonymi przynajmniej w trzech głębokich otworach badawczych wierconych 
w sąsiedztwie projektowanego szybu. Opracowane wyniki badań są podstawą do wstępnego okre-
ślenia lokalizacji przyszłego szybu, a decyzja ostateczna podejmowana jest po wykonaniu ponow-
nej serii badań w kolejnych dwóch otworach wierconych dla celów mrożenia skał. Te właśnie ba-
dania, mimo poniesienia poważnych kosztów wierceń i prac przygotowawczych, zadecydowały np. 
o zmianie lokalizacji budowy szybu SG-1 dla kopalni „Sieroszowice". Po definitywnym ustaleniu 
miejsca, równolegle z wierceniem otworów mrożeniowych ruszają szczegółowe prace projektowe 
oraz budowa zaplecza technicznego i socjalnego.

Jako specjalistyczne Przedsiębiorstwo budownictwa górniczego zajmujemy się kompleksowym
przygotowaniem placu budowy szybu, tzn. uzyskujemy pozwolenia na budowę obiektów i przyłą-
czy, organizujemy dostarczanie odpowiedniej ilości energii i wody oraz, przy możliwie najpełniej-
szym zachowaniu lokalnych walorów środowiska, uzbrajamy obiekt w kanalizację, sieć łączności, 
drogi dojazdowe i wewnętrzne.

Wykorzystując własne urządzenia i technologie chłodnicze, budujemy stację agregatów mroże-
niowych wraz z kompletnymi instalacjami i pełną infrastrukturą mrożeniową szybu. Kolejnym eta-
pem poprzedzającym głębienie szybu w LGOM-ie jest uruchomienie procesu zamrażania zawod-
nionych skał celem utworzenia w gruncie lodowego walca o średnicy ponad 20 i głębokości od 300 
do 700 m. Od chwili uruchomienia mrożenia do rozpoczęcia głębienia szybu zostaje już tylko kilka 
miesięcy na zbudowanie wieży szybowej, dokończenie budowy maszyn wyciągowych, stanowisk 
kołowrotów oraz montaż kombajnu i innych urządzeń szybowych. Przez cały okres mrożenia skał 
prowadzona jest precyzyjna kontrola narastania płaszcza lodowego specjalistyczną aparaturą po-
miarową, wyniki pomiarów gromadzone są w bazach danych i analizowane przez doświadczonych 
fachowców wspomaganych własnymi programami komputerowymi.

Zdj. 3. Plac budowy szybów zachodnich kopalni „Lubin” – 1963
Photo 3. Construction plan for western shafts in the Lubin mine – 1963

– 866 –

Dobre praktyki w zakresie wykonywania szybów, szybików i zbiorników retencyjnych



Zdj. 4. Szyby główne kopalni „Lubin" w roku 1964
Photo 4. Main shafts in the Lubin mine, 1964

Zdj. 5. Wieża tymczasowa szybu R-XI z okresu głębienia
Photo 5. Temporary hoisting tower of the R-XI shaft, the sinking stage
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Zdj. 6. Wieża ostateczna szybu SW-4 w budowie. Etap I na okres głębienia szybu
Photo 6. Final hoisting tower of the SW-4 shaft under construction. Stage I for the time the shaft being sunk

3.2. Ewolucja technologii głębienia szybów w PeBeKa Lubin

Projektowanie rozwiązań technicznych i technologii głębienia pierwszych szybów w LGOM-ie re-
alizowano w oparciu o skromne dane hydrogeologiczne i przy zupełnym braku doświadczeń z za-
mrażaniem górotworu do dużych głębokości. Przeniesione z górnictwa węglowego przyzwyczaje-
nia i tzw. „prawdy oczywiste” okazywały się często zupełnie nieprzydatne w nowych warunkach. 
Przed kadrą techniczną ówczesnego PBKRM Lubin i jednostek nadrzędnych stanęło wiele proble-
mów wymagających natychmiastowego rozwiązania. Podpatrując światowych potentatów w zakre-
sie budownictwa górniczego (Kanada, Republika Południowej Afryki, ZSRR), współpracując z kra-
jowymi ośrodkami naukowymi (AGH Kraków, Politechnika Gliwicka, Politechnika Warszawska, 
Politechnika Wrocławska, Politechnika Gdańska) oraz wykorzystując własne projekty i rozwiąza-
nia racjonalizatorskie, wprowadzono szereg udanych rozwiązań technicznych i technologicznych, 
które na trwałe wpisały się w historię budowy szybów LGOM-u.

Było to m.in.:
— ustalenie warunków geologicznych i hydrogeologicznych w miejscach projektowania szybów 

na podstawie wyników kompleksu badań geologicznych i geofizycznych z trzech otworów 
podszybowych,

— dobór optymalnej średnicy kręgu rozmieszczenia otworów mrożeniowych w stosunku do śred-
nicy wyłomu szybu dla zapewnienia właściwej grubości płaszcza mrożeniowego,

— zastosowanie rur mrożeniowych nyplowych ze stali R 45 z dodatkiem aluminium, o podwyż-
szonych własnościach plastycznych w niskich temperaturach,

— wprowadzenie jednoodcinkowego mrożenia na pełną planowaną głębokość, co wiązało się 
z projektowaniem i budową stacji agregatów mrożeniowych o odpowiednio dużej mocy,

— wprowadzenie ciągłego pomiaru temperatur w otworach termalnych oraz okresowego w otwo-
rach mrożeniowych,

— zastosowanie wstępnej, sztywnej obudowy murowej dla wyeliminowania odkształceń zamro-
żonych ociosów występujących podczas głębienia szybów w ostatecznej obudowie tubingowej, 
wznoszonej odcinkami z dołu do góry,
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— wprowadzenie wydajnych maszyn wyciągowych jednobębnowych, ładowarek kabinowych KS-
2U/40, ulepszonych szalunków przekładanych i wysokich na 5 m szalunków ślizgowych,

— prowadzenie robót strzałowych o zabiorze do 4 m,
— wdrożenie skutecznego sposobu wykonywania cementacji wyprzedzającej górotworu prowa-

dzonej z powierzchni i dna szybu (korek sztuczny lub naturalny),
— wdrożenie skutecznego sposobu uszczelniania obudowy szybu i zabezpieczania szczelin piko-

tażowych przed wypchnięciem materiału uszczelniającego.
Wymienione wyżej zagadnienia techniczne i organizacyjne dotyczą w większości szybów 

o średnicy 6 m i docelowej głębokości do 900 m głębionych dla kopalni „Lubin" i „Polkowice". 
Projektowanie kopalni „Rudna" i „Sieroszowice" było łatwiejsze ze względu na lepszą znajomość 
warunków geologicznych, hydrogeologicznych i górniczych ale nowe uwarunkowania dotyczące 
wzrostu głębokości mrożenia, zwiększenia docelowej głębokości szybów do ~1250 m i zwiększe-
nia wielkości wydobycia przyszłych kopalń, skutkujące większymi średnicami szybów (7,5 m) 
przyniosły szereg nowych, trudnych do rozwiązania problemów. Głęboka analiza uciążliwych zja-
wisk, jakie miały miejsce przy głębieniu szybów dla kopalń „Lubin" i „Polkowice", wyniesione 
doświadczenie kadry górniczej oraz prace badawcze wykonane w szybiku doświadczalnym po-
zwoliły Przedsiębiorstwu na wprowadzenie w latach siedemdziesiątych kolejnych innowacji tech-
nicznych i technologicznych. Były to m.in.:
— adaptacja do spodziewanych warunków górniczych i wdrożenie technologii podwieszania obu-

dowy tubingowej,
— zaprojektowanie i wykonawstwo konstrukcji prototypu kombajnu szybowego przeznaczonego 

do urabiania zamrożonego górotworu (kombajn po wdrożeniu w szybie R-IV w 1974 r. ulegał 
kolejnym modyfikacjom, lecz w swej zasadniczej postaci jest stosowany do dziś),

— zastosowanie kolejnej generacji ładowarek szybowych typu 2KS-2u/40,
— zastosowanie maszyn wyciągowych B-5000 z naczyniami wydobywczymi o większej pojem-

ności (kubły o pojemności do 4 m3),
— wprowadzenie szalunków ślizgowych rozpieranych i zrywanych hydraulicznie,
— zmiana technologii opuszczania do szybu masy betonowej, eliminująca uciążliwe rurociągi i wpro-

wadzająca w ich miejsce kubły specjalistyczne,
— zastosowanie nowych rozwiązań technicznych budowy sań prowadniczych, urządzenia do śle-

dzenia ruchu sań z kubłem oraz bezpieczniejszą sygnalizację szybową typu bezpośredniego,
— wprowadzenie jednoodcinkowego mrożenia górotworu aż do głębokości 650 m i zastosowanie 

w miejsce stalowych „opadówek” rur polietylenowych,
— upowszechnienie stosowania łączności radiotelefonicznej podczas wykonywania robót szybo-

wych,
— przeprowadzenie udanych prób mrożenia górotworu ciekłym azotem (na połączeniu lunety 

wentylacyjnej z szybem R-VI),
— rozszerzenie gamy stosowanych materiałów iniekcyjnych do napraw i uszczelniania obudowy 

szybowej oraz prowadzenia tzw. „cementacji wyprzedzającej” górotworu,
— opracowanie technologii naprawy bądź wymiany uszkodzonych elementów obudowy tubingo-

wej.
Zastosowana technologia głębienia z obudową tubingową podwieszaną bezpośrednio za postę-

pem przodka szybowego zdecydowanie poprawiła bezpieczeństwo pracy załóg szybowych, ogra-
niczyła awaryjność procesu głębienia i przyniosła wymierną obniżkę kosztów przez wyeliminowa-
nie obudowy wstępnej.

Kombajn szybowy jako jeden z pierwszych takich na świecie był celem wielu analiz czołowych 
firm górniczych, a o uznaniu dla urządzenia niech świadczy fakt, że został zastosowany również 
przy głębieniu szybów w Lubelskim Zagłębiu Węglowym oraz pojawił się na targach jako produkt 
jednej ze znanych firm zagranicznych.
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Maszyny wyciągowe B-5000 w powiązaniu z nowymi technologiami zabezpieczały transport 
zwiększonej masy urobku i opuszczanie materiałów wsadowych w szybach o docelowej głęboko-
ści do 1250 m.

W ostatnim z głębionych szybów dla kopalni Lubin szybie L-VII zaprojektowano i wykonano 
nową obudowę tymczasową z prefabrykowanych elementów żelbetowych. Rozpoczęcie głębienia 
szybu L-VII pod koniec 1991 r. zapoczątkowało kolejny etap rozwoju techniki i technologii bu-
downictwa szybowego w PeBeKa Lubin.

Wówczas wprowadzono następujące nowe rozwiązania techniczne i organizacyjne:
do urabiania skał mrożonych zastosowano ulepszony jednogłowicowy kombajn szybowy z pier-
ścieniem nośnym wyposażonym w ociosowe siłowniki hydrauliczne zapewniające pełną stabilność 
kombajnu w czasie urabiania skał i czyniącym urządzenie w pełni niezależnym od obudowy tubin-
gowej,
— wyposażono pierścień montażowy w przystawkę poszerzającą i układacz obudowy panelowej,
— zaprojektowano i wdrożono nowy typ obudowy tymczasowej panelowej oraz urządzenia i ak-

cesoria do jej produkcji, transportu, opuszczania szybem i montażu,
— zaprojektowano i wdrożono nową technologię budowy szybów pochyłych (lunety wentylacyjne 

szybu L-VII), dla których wyrobiska pilotujące drążono metodą nadsięwłomu, a poszerzanie do 
gabarytów docelowych realizowano z góry w dół.

Zdj. 7. Pole wschodnie Kopalni Lubin. Schemat lunet wentylacyjnych wykonanych nadsięwłomem
z poziomu 610 m kopalni Lubin. Poszerzenie lunet z poziomu 495 m szybu L-VII
Photo 7. Eastern field of the Lubin mine. A drawing of ventilation ducts made by means of rise drifting from 
the level of 610 m of the Lubin mine. Enlarging of the ducts from the level of 495 m of the L-VII shaft
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Zdj. 8. Fragment obudowy tymczasowej panelowej w szybie L-VII
Photo 8. Part of temporary panel lining in the L-VII shaft

Wszystkie wspomniane i przedstawione powyżej rozwiązania oraz myśl techniczna firmy są 
aktualnie wykorzystywane przy głębieniu 30-tego szybu dla kopalni „Polkowice-Sieroszowice” 
w Łagoszowie Małym i oczywiście będą podstawą realizacji kolejnego szybu GG1 tym razem dla 
kopalni „Głogów Głęboki Przemysłowy” gdzie trwają intensywne przygotowania do rozpoczęcia 
budowy.
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3.3. Głębienie szybów w górotworze zamrożonym

Największe trudności w głębieniu szybów metodą specjalną z zamrażaniem górotworu wystąpiły 
w pierwszym okresie jej stosowania. Dotyczyło to przede wszystkim okresu od 1960 do 1964 r. 
Zastosowane wówczas mrożenie było zbyt słabe. Mimo że metoda ta znana była w świecie i sto-
sowana w Polsce na terenie Górnego Śląska, to znajomość zachowania się skał mrożonych,
a zwłaszcza w nowym terenie, była nikła. Skały były najczęściej niedomrożone i podczas głębienia
szybów obserwowano skutki tego w postaci:
— obsypywania się lub odpadania skał z niezamrożonego ociosu,
— deformacji ociosów i wyciskania dna szybu, którym towarzyszyło wyginanie obudowy wstęp-

nej stalowej lub pękanie i łuszczenie się wewnętrznych powierzchni wstępnej obudowy muro-
wej,

— odkształcenia i pękanie rur mrożeniowych,
— wypływy solanki z pękniętych rur oraz wdarcia się wody do awaryjnego zatopienia szybu 

włącznie.
Podczas głębienia pierwszych szybów brzemienne w skutki okazało się przeświadczenie hy-

drogeologów i projektantów, że strefa skał zawodnionych obejmuje tylko warstwy najmłodsze, tj. 
czwartorzęd i trzeciorzęd (neogen i paleogen). Po objęciu mrożeniem tylko tych utworów geolo-
gicznych wystąpiła konieczność głębienia szybów w niżej leżących i, niestety, silnie zawodnio-
nych skałach pstrego piaskowca uciążliwą metodą cementacji wyprzedzającej.

Sam proces zamrażania górotworu jest realizowany za pomocą stacji agregatów mrożeniowych 
oraz instalacji mrożeniowej zabudowanej w piwnicy i w górotworze wokół głębionego szybu. Sto-
sowane dotychczas stacje z maszynami chłodniczymi w postaci zespolonych agregatów sprężar-
kowych z amoniakiem jako medium roboczym służyły do zamrażania skał dla głębienia jednego 
lub dwóch szybów. Rozwój techniki w zakresie urządzeń chłodniczych i automatyki spowodowały, 
że dzisiejsze stacje tylko w niewielkim stopniu przypominają te z lat 70-tych. Bezpieczeństwo, 
wydajność i skuteczność działania to cechy które należy dopisać do nowoczesnych rozwiązań 
i funkcjonujących urządzeń.

Doskonałym przykładem stacji agregatów mrożeniowych nowej generacji była stacja przy głę-
bionym dla KGHM Polska Miedź S.A szybie SW-4 wraz z instalacją obiegu solanki realizująca 
proces mrożenia górotworu do głębokości 650 m.

W budynku stacji agregatów mrożeniowych zainstalowano 4 zespoły agregatów mrożenio-
wych, których głównymi urządzeniami są jednostopniowe sprężarki śrubowe. Wydajność chłodni-
cza całej stacji wynosi 4 MW a w całej instalacji stacji agregatów mrożeniowych znajduje się tylko 
ok. 1800 kg czynnika chłodniczego jakim jest amoniak NH3 i 375 m3 czynnika chłodzącego któ-
rym jest wodny roztwór chlorku wapnia CaCl2.

Solanka po schłodzeniu w parownikach agregatów mrożeniowych doprowadzona zostaje przy 
pomocy pomp obiegu szybowego do otworów mrożeniowych rozmieszczonych na średnicy 16 m
wokół drążonego szybu. W sumie czynnych otworów mrożeniowych jest 43, z czego:
— 20 otworów długich – 650 m,
— 20 otworów krótkich – 430 m,
— 3 otwory termalne.

Praca wszystkich podstawowych urządzeń na stacji jest na bieżąco monitorowana a niezbędne 
dane i informacje są przekazywane do systemu komputerowego w pomieszczeniu sterowni i kon-
troli.
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Zdj. 9. Hala stacji agregatów mrożeniowych
Photo 9. Freezing unit station room

Zdj. 10. Fragment stacji agregatów mrożeniowych
Photo 2. Part of the freezing unit station

Otwory mrożeniowe

Szczególne wymagania zwłaszcza w zakresie precyzji i dokładności wykonania stawia się otwo-
rom mrożeniowym. Ich krąg tworzą otwory wiertnicze o głębokości planowanego zamrożenia luź-
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nych bądź zawodnionych skał górnego i środkowego pstrego piaskowca (w LGOM-ie od 300 do 
650 m), uzbrojone w kolumny rur umożliwiających krążenie w nich medium chłodzącego o tempe-
raturze od -20°C do -33°C. Otwory te z uwagi na szczególne wymagania, muszą być wiercone pre-
cyzyjnie pionowo z bieżącym monitoringiem ich odchylenia. Równomierne odległości między 
otworami mrożeniowymi są podstawowym warunkiem wytworzenia zamkniętego i odpowiednio 
wytrzymałego płaszcza zmarzliny wokół przyszłego szybu.

Wykonane otwory mrożeniowe podlegają ściśle określonej procedurze odbioru jakościowego, 
gdzie głównymi elementami sprawdzanymi są szczelność otworu przy zadanym zgodnie z projek-
tem technicznym ciśnieniu, pionowość i przebieg otworu w stosunku do otworów sąsiednich.

Podczas procesu zamrażania górotworu prowadzimy kontrolę narastania pierścieni zmarzliny 
wokół poszczególnych otworów i tworzenie się całego zamkniętego płaszcza lodowego. Pomiary 
temperatur i kontrolę zmian struktury skał wykonujemy sondami termicznymi i specjalistyczną 
aparaturą ultradźwiękową a opracowane wyniki pomiarów są bazą dla podejmowania decyzji w 
procesie kierowania równomiernym narastaniem lodowej bariery ochronnej (patent własny PeBe-
Ka S.A.).

3.4. Głębienie szybów w obudowie tymczasowej i ostatecznej

Obserwując technologie głębienia szybów na przestrzeni ostatnich 50 lat w Zagłębiu Miedziowym 
należy bezwzględnie podkreślić ich ewolucje postępujące wraz z rozwojem techniki i myśli górni-
czej. Niekiedy samo życie podsuwało nowatorskie, dobre rozwiązania, które mimo upływu lat na-
dal są stosowane w dzisiaj funkcjonujących standardach górniczych.

Pierwszymi szybami wykonanymi dla Polskiej Miedzi w okresie jej pierwszego etapu budowy 
były szyby o średnicy 6 m. Głębienie pierwszych szybów o średnicy 6 m dla kopalń „Lubin” i „Po-
lkowice” z zastosowaniem metody specjalnej z zamrażaniem górotworu odbywało się wyłącznie 
systemem szeregowym, tzw. długimi odcinkami w obudowie tymczasowej lub wstępnej a obudo-
wę ostateczną tubingową wznoszono stosując system stawiania z dołu do góry.

Obudowa ta stosowana była na wszystkich szybach kopalni Lubin oraz dwóch szybach kopalni 
„Polkowice”.

Tak wykonana obudowa wstępna nie zapewniała jednak stabilności ociosów, a jedynie zabez-
pieczała załogę przed opadającymi skałami. Następowało nadmierne przemieszczanie odsłoniętych 
ociosów do środka szybu, którego konsekwencją było masowe pękanie rur mrożeniowych.

Do urabiania górotworu zamrożonego stosowano wówczas wyłącznie takie metody, które nie 
stwarzały zagrożenia dla ciągłości płaszcza lodowego. Urabianie w tych warunkach odbywało się 
wyłącznie ręcznie przy pomocy ciężkich młotów pneumatycznych MP26 lub typu „TEXT” zaopa-
trzonych w groty łopatkowe a do ładowania urobku wykorzystywano ładowarki z napychanymi 
ręcznie czerpakami chwytakowymi ŁCH-2 lub GRYF o pojemności czerpaka 0,2m3. Była to jedna 
z najmniej wydajnych a jednocześnie najbardziej uciążliwa operacja w procesie budowy szybu.

W trakcie głębienia szybu prowadzono wówczas częściowy montaż zbrojenia, montując doce-
lowe dźwigary główne i urządzenia przedziału drabinowego. W związku z tym w warunkach, jakie 
występowały przy głębieniu szybów w LGOM, nie mogła być stosowana klasyczna technika 
strzelnicza. W trakcie odpalania otworów powstawały nadmierne naprężenia w zamrożonym góro-
tworze, mogące spowodować utratę jego szczelności jak i pękanie rur mrożeniowych. Dla utrzy-
mania właściwego postępu robót zatrudniano na dnie szybu brygady liczące do 25 osób a górnicy 
szybowi narażeni byli na wibrację i hałas przekraczający dopuszczalne normy. Czynniki te powo-
dowały częste zapadanie pracowników dołowych na choroby zawodowe.

Sam system głębienia polegał na wykonaniu następujących etapów robót:
— głębienie zadanego odcinka szybu w obudowie wstępnej lub tymczasowej,
— wykonanie obudowy ostatecznej (najczęściej tubingowej) tego odcinka metodą z dołu w górę,
— wykonanie zbrojenia danego odcinka szybu.
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Na poniższych fotografiach pokazano skrótową technologię głębienia szybu o średnicy 6,0 m
w obudowie tubingowej.

Zdj. 11. Początkowy etap budowy głowicy szybu
Photo 3. Initial stage of the head of the shaft construction

Zdj. 12. Wykonanie instalacji mrożeniowej w piwnicy mrożeniowej
Photo 12. Freezing installation in the freezing cellar
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Zdj. 13. Głębienie szybu przy użyciu kombajnu szybowego
Photo 13. Shaft sinking by means of a shaft road header

Zdj. 14. Urabianie górotworu zamrożonego pierwszym kombajnem
Photo 14. Frozen ground mining by the first road header
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Zdj. 15. Roboty przygotowawcze do tubingowania. Podnośnik hydrauliczny PH-30
Photo 15. Development for installation of tubbings. The PH-30 hydraulic lift

Zdj. 16. Montaż pierścienia tubingowego w szybie
Photo 4 Assembly of a tubbing ring in the shaft
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Zdj. 17. Skręcanie segmentów pierścienia tubingowego
Photo 17. Screwing of tubbing ring segments

Szyby o średnicy 7,5 m

Po okresie budowy szybów 6-cio metrowych dla kopalni „Lubin” i „Polkowice” kopalnię „Rudna" 
zaprojektowano jako największą i ze względów technicznych wyposażoną w szyby o średnicy 
w świetle obudowy 7,5 m. Za wyjątkiem R-VI i R-X wszystkie szyby miały głębokość ponad 1000 
m z koniecznością mrożenia górotworu od 460 do 520 m.

Złoża kopalni „Rudna" w porównaniu do kopalń „Lubin" i „Polkowice" zalegają na większej 
głębokości i w znacznie gorszych warunkach hydrogeologicznych. Fakt ten stawiał przed kadrą in-
żynierską firmy trudniejsze zadania, szczególnie w obszarze głębienia szybów. Prace projektowe, 
przygotowanie nowych technologii, sprzętu i kadry prowadzono w oparciu o doświadczenia wy-
niesione z poprzednich budów oraz importowaną z Kanady technologię głębienia szybów mrożo-
nych z zastosowaniem obudowy tubingowej podwieszanej, która z czasem stała się podstawową 
technologią wykonawczą PeBeKa w dziedzinie głębienia szybów. O bardzo poważnym traktowa-
niu przygotowań do budowy nowej kopalni świadczy fakt, że dla sprawdzenia nowych pomysłów 
wybudowano szybik doświadczalny „Rudna”, gdzie wszelkie badania były prowadzone na mode-
lach naturalnej wielkości w skali 1:1. Próby i szkolenia przeprowadzane w warunkach zbliżonych 
do rzeczywistych miały być gwarancją właściwej realizacji zaprojektowanych rozwiązań.

Wyłom i obudowę tubingową szybów na odcinkach skał mrożonych, wykonywano początkowo 
jak poprzednio przy dużym zaangażowaniu pracy ręcznej, a począwszy od R-IV i R-V - z zastoso-
waniem kombajnu szybowego. Opracowany i wdrożony w latach 70-tych kombajn szybowy w za-
sadniczy sposób zrewolucjonizował dotychczas stosowane metody urabiania.

Do budowy kombajnu wykorzystano szereg podzespołów z krajowych kombajnów węglowych 
typu KWB oraz zmodyfikowany pierścień montażowy własnej konstrukcji, pierścień jezdny, ob-
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rotnicę oraz towarzyszący osprzęt hydrauliczny, elektryczny i układ chłodzenia. Począwszy od 
szybu R IV, który jako pierwszy w roku 1974 zgłębiono stosując kombajn szybowy, w budownic-
twie szybów w LGOM rozpoczęła się nowa era mechanicznego urabiania w strefie mrożonej 
a wprowadzony do ruchu kombajn szybowy wprowadził rewolucyjne zmiany w systemie pracy za-
łóg dołowych do których należy zaliczyć:
— zmniejszenie z 25 do 6 osób obłożenia przodkowego w okresie urabiania,
— całkowite wyeliminowanie pracy ręcznymi młotami pneumatycznymi MP-26,
— znaczny wzrost wydajności pracy przy zachowaniu tempa głębienia szybu 
— usunięcie największego źródła hałasu i podwyższenie temperatury powietrza na stanowiskach 

roboczych z ujemnej na dodatnią, co poprawiło komfort pracy w przodku.
Na poniższych fotografiach pokazano skrótową technologię głębienia szybu o średnicy 7,5 m

w obudowie tubingowej.

Zdj. 18. Zabudowa mostu kombajnu KDS-2.
Photo 18. KDS-2 road header platform assembly.
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Zdj. 19. Zbrojenie i szalowanie korony GŁOWICY
Photo 19. Reinforcement and formwork of the head top

Zdj. 20. Montaż pierścienia jezdnego „monorelsu” ładowarki 2KS-2u/40
Photo 20. Assembly of the „monorail” mobile ring of the 2KS-22u/40 loader
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Zdj. 21. Zabudowa ładowarek 2KS-2u/40
Photo 21. Assembly of 2KS-22u/40 loaders

Zdj. 22. Zbrojenie i szalowanie wieńca zawieszenia I-go pierścienia tubingowego
Photo 22. Reinforcement and formwork of the curb for mounting the 1st tubbing ring.
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Zdj. 23. Urabianie górotworu kombajnem KDS-2
Photo 23. Ground mining by the KDS-2 road header

Zdj. 24. Montaż obudowy tubingowej. Transport szybem segmentów tubingowych
Photo 24. Tubbing assembly. Transport of tubbing segments in the shaft
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Zdj. 25. Montaż kolejnego pierścienia tubingowego
Photo 25. Assembly of a successive tubbing ring

Zdj. 26. Ładowanie i ciągnienie urobku szybem
Photo 26. Loading and haulage of the winning in the shaft
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Zdj. 27. Fragment szybu w obudowie tubingowej wykonanej metodą podwieszaną
Photo 27. Part of the shaft with tubbing made by suspension

Głębienie metodą zwykłą (tradycyjną)

Głębienie metodą zwykłą polega na bezpośrednim urabianiu rodzimej skały i zabezpieczaniu ocio-
sów obudową (najczęściej ostateczną betonową). Metodę tę stosujemy z powodzeniem podczas 
głębienia szybów w skałach zwięzłych i przy – co najwyżej niewielkim – dopływie wody poniżej 
strefy zamrożonego górotworu. Skała powinna mieć taką wytrzymałość i odporność na działanie 
wody, aby do czasu wykonania obudowy ostatecznej zachowana została stateczność ociosów głę-
bionego szybu - zazwyczaj kilka do kilkunastu godzin. Urabianie skał prowadzi się przy pomocy 
robót strzałowych w zabiorach o długości od 1,5 do 4,0 m. Aktualnie do głębienia najnowszego 
szybu SW-4 poniżej obudowy tubingowej i strefy zamrożonej zostanie zastosowana pneumatyczna 
wiertnica szybowa trzylawetowa. Ładowanie urobku do kubłów o pojemności 4 m3 wykonujemy 
od lat szybowymi ładowarkami kabinowymi KS-2u/40, które mimo upływu czasu nadal uchodzą 
za najbardziej wydajne i niezawodne. W okresie wdrażania w latach sześćdziesiątych te nowe o 
potężnej konstrukcji i dużej wydajności urządzenia budziły wśród górników respekt, a nawet uczu-
cie lęku co przyczyniło się do wielu kłopotów organizacyjnych, technicznych i socjologicznych. 
Tylko determinacja i osobiste zaangażowania kadry technicznej zapobiegły wyrzuceniu ładowarek 
KS-2u z szybu. Po kilku tygodniach pracy gdy okazało się, że urządzenie to potrafi pracować bez-
awaryjnie, nie wymaga uciążliwego napychania czerpaka nastroje stały się znacznie przychylniej-
sze,. Wprowadzeniu nowszych typów ładowarek 2KS-2u/40, posiadających dwa niezależne urzą-
dzenia, towarzyszył już entuzjazm. Obecnie nikt nie wyobraża sobie, że można głębić szyb bez du-
żej ładowarki czerpakowej.
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3.5. Obudowa betonowa szybu

Produkcja betonu szybowego

Poczynając od pierwszych robót szybowych masę betonową potrzebną do wykonywania koszulki 
betonowej za tubingami, obudowy betonowej, piwnic, kanałów i podszybi, produkowano najczę-
ściej we własnych węzłach betonowych usytuowanych w pobliżu głębionych szybów lub bezpo-
średnio w wieży szybowej. W pierwszym przypadku beton musiał być transportowany z betoniarni 
na zrąb szybu - dawniej samochodami „wywrotkami", a w miarę rozwoju transportu specjalistycz-
nego, tzw. „gruszkami"; natomiast w drugim - podawany był bezpośrednio do zbiornika rurociągu 
szybowego, kubła do transportu betonu w szybie lub specjalnego zbiornika podnośnika zwanego 
w gwarze górniczej „Batory” lub „Apollo”. W dobie wysokiej specjalizacji w naszych najnowszych
rozwiązaniach technologicznych i organizacji pracy preferujemy korzystanie ze specjalistycznych 
wytwórni mas betonowych dostarczających beton „just in time”.

Zdj. 28. Przyszybowy węzeł betonowy z okresu głębienia w latach osiemdziesiątych
Photo 28. Concrete mixing facility located by the shaft coming from the time of shaft sinking in the eighties

Transport betonu w szybie

Najstarszym środkiem transportu pionowego w szybach były specjalne rurociągi stalowe o średni-
cy 150 mm. Opuszczanie betonu do szybu rurociągiem miało jednak szereg słabych stron, które 
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spowodowały, że z czasem zrezygnowano z tego sposobu betonowania. Do najbardziej dokuczli-
wych wad należały:
— przecieranie się i częste wymiany uszkodzonych rur,
— konieczność częstych napraw niszczonego „gasiciela” energii kinetycznej betonu,
— zatykanie się rur i związane z tym przerwy w betonowaniu (czyszczenie zatkanych rur lub cza-

sami wymiana na nowe),
— zagrożenie dla załogi wynikające z możliwości spadającego w szybie betonu (wylewającego się 

np. w miejscach przetarcia rur),
— rozwarstwianie się masy betonowej.

Te niedogodności doprowadziły do wprowadzenia do powszechnego użytku specjalistycznych 
kubłów z otwieranym dnem co znacznie poprawiło jakość opuszczanego betonu (nie ulegał roz-
warstwianiu), zwiększyło pewność wykonania operacji w określonym czasie oraz podniosło wy-
dajność transportu masy betonowej w szybie. Przy zastosowaniu odpowiednich zabezpieczeń zde-
cydowanie poprawił się również stan bezpieczeństwa załogi zatrudnionej przy pracach betoniar-
skich.

Ze zbiornika w pomoście roboczym beton doprowadzany był do miejsca betonowania wężami, 
dla robót szybowych - grawitacyjnie, a podczas betonowania obudowy podszybi i miejsc trudnodo-
stępnych - przy pomocy pomp. Ten system transportu jest stosowany do dzisiaj w aktualnie reali-
zowanych projektach szybowych.

3.6. Urządzenia do głębienia szybów

Mówiąc o urządzeniach do głębienia szybów mamy na myśli przede wszystkim maszyny wycią-
gowe, kołowroty, pomosty robocze i cementacyjne. Rozwój techniki jaki się dokonał w ostatnim 
pięćdziesięcioleciu ma również swoje odbicie w poziomie technicznym stosowanych urządzeń. 
Pierwsze szyby, szyby 6 metrowe dla kopalni „Lubin" i „Polkowice" głębione były przy użyciu na-
stępujących maszyn i urządzeń:
— maszyna wyciągowa BOB-5500 - bobina dwunaczyniowa o głębokości ciągnienia do 800 m i 

udźwigu do 3,2 tony,
— kołowroty typu ŁP-10 i ŁP-18,
— wieża wyciągowa tymczasowa typu „Poznań III" o obciążalności do 124 ton,
— kubły urobkowe i materiałowe o pojemności 2 m3,
— pomosty robocze dwu- lub trójpodestowe zawieszane na linach kołowrotów ŁP-18,
— ładowarki ŁCH-2 - mocowane do pomostu roboczego,
— pomost montażowy jednopodestowy do montażu tubingów i zbrojenia,
— pompy odwadniające OP-80,

Doświadczenia zdobyte przy głębieniu szybów o średnicy 6 m miały zasadniczy wpływ na 
kształtowanie się nowego układu technicznego dla szybów o średnicy 7,5 m. Zastosowano tu wiele 
cennych rozwiązań technicznych oraz wprowadzono najnowsze wówczas osiągnięcia techniki 
światowej. W konsekwencji takiego układu szyby, których średnica w świetle obudowy wynosi 
7,5 m, wyposażano zazwyczaj w następujące urządzenia:
— maszynę wyciągową typ C 3,5X2 — 2 szt. lub BOB 5000, (aktualnie szyby poniżej głębokości 

1000 m mogą być wyposażone tylko w zmodernizowane maszyny wyciągowe typu B5000),
— pomost roboczy wiszący 3 podestowy,
— kubły urobkowe o pojemności 4 m3,
— kombajn do urabiania skał KBSz-2,
— pierścień montażowy do podwieszania obudowy tubingowej,
— ładowarkę szybową 2KS-2u/40,
— szalunek stalowy wiszący z układem hydraulicznym,
— kubły materiałowe do transportu masy betonowej o pojemności 2 m3.
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Zdj. 29. Maszyna wyciągowa C-3,5
Photo 29. C-35 winching machine

Zdj. 30. Zmodernizowana maszyna wyciągowa B5000 zabudowana przy szybie SW-4
Photo 30. Modernized B5000 winching machine installed in the SW-4 shaft
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3.7. Obłożenie

Dzisiejsza praca przy budowie szybów odbywa się w układzie 5 brygadowym w systemie pracy 
ciagłej 4 zmianowej. Obłożenie brygad przodkowych zatrudnionych na szybach głębionych z ura-
bianiem ręcznym dochodziło do 25 osób/zm., natomiast po wprowadzeniu urabiania mechaniczne-
go w strefie mrożonej i poniżej jest jednakowe i nie przekracza 8 osób/zm. Dodatkowo utrzymy-
wane są brygady specjalistyczne do montażu obudowy tubingowej i wiercenia otworów strzało-
wych. Podejmują one prace na różnych zmianach w zależności od przebiegu cyklu technologicz-
nego. Wszystkie podstawowe czynności w obu metodach głębienia szybów wykonywane są w ukła-
dzie szeregowym. Należy jednak zauważyć, że mimo iż następujące na przebiegu lat zmiany tech-
nologiczne w robotach szybowych wyeliminowały lub złagodziły większość ręcznie wykonywa-
nych prac w szybach to wiąże się ona nadal z olbrzymim wysiłkiem i poświęceniem załogi.

WNIOSKI KOŃCOWE

Przedstawione osiągnięcia wskazują, że na przestrzeni ostatnich lat dokonano gruntownego uno-
wocześnienia technologii głębienia szybów. Postęp techniczny przyczynił się do zwiększenia nie-
zawodności głębienia szybów w strefie mrożonej. Poprawie uległy warunki pracy załóg. Stała się 
ona bezpieczniejsza, mniej uciążliwa, a jednocześnie efektywniejsza. W nadchodzących latach 
wzrost wydajności pracy i postępów miesięcznych nadal zależeć będzie od intensywności wdraża-
nia postępu technicznego i ciągłemu doskonaleniu już posiadanych technologii.
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Szyb 1-Bzie: trzydzieści metrów odsłoniętej
i nierozpartej ściany szczelinowej

Bogusław Przebinda
Soletanche Polska Sp. z o.o.

STRESZCZENIE: Na potrzeby budowy szybu 1-Bzie zaprojektowana i wybudowana została żel-
betowa obudowa odcinka startowego szybu w technologii ścian szczelinowych CWS® Soletanche 
Polska. Konieczność całkowitego odsłonięcia ściany szczelinowej o głębokości 30 metrów, przy 
obecności około 10 metrów słupa wody za ścianą, postawiła przed wykonawcą wysokie wymaga-
nia co do szczelności połączeń i jakości wykonania ściany szczelinowej. Artykuł zawiera krótki 
opis warunków gruntowych napotkanych podczas realizacji robót oraz problemów technicznych, 
wynikających z konieczności adaptacji trapezowego i płaskiego elementu rozdzielczego do ściany 
szczelinowej formowanej na planie koła. Następnie podane są podstawowe różnice między wyko-
naniem ścian szczelinowych płytkich (do głębokości 20 metrów), a wykonaniem ścian głębokich
(powyżej tej wartości).

Ponadto podane są przykłady najnowszych realizacji w Warszawie ścian szczelinowych o głę-
bokości sięgającej 55 metrów. 

SŁOWA KLUCZOWE: Szyb startowy, ściana szczelinowa, złącze CWS®

1. WSTĘP

Soletanche Polska jest firmą fundamentowania głębokiego wchodzącą w skład grupy Soletanche 
Bachy. W roku 2010 KOPEX – Przedsiębiorstwo Budowy Szybów z Bytomia zleciło Soletanche 
Polska projekt i wykonanie wstępnej obudowy pierwszych 30 m szybu 1-Bzie w Jastrzębiu Zdroju. 
W ramach udostępniania nowych pokładów węgla kamiennego KWK Zofiówka zamierza wykonać 
nowy szyb głębokości ok. 1164 m.

Ze względu na dość trudne warunki gruntowo-wodne, do wykonania odcinka startowego szybu 
na początkowych 30 m została wybrana technologia ścian szczelinowych z systemem CWS® (con-
tinuous water stop – system opracowany i wdrożony przez Soletanche Bachy, a na rynku polskim 
stosowany przez Soletanche Polska). Aby umożliwić generalnemu wykonawcy głębienie szybu me-
todą górniczą poniżej poziomu -30 m, także wybranie urobku z wnętrza startowego odcinka rury 
szybowej powierzone zostało Soletanche Polska.
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Fot. 1: Szyb 1-Bzie, KWK Zofiówka. Wybieranie urobku z wnętrza odcinka startowego

2. SZYB STARTOWY

Wewnętrzna średnica szybu w obudowie ostatecznej wynosi 8,0 m, średnica 30 metrowego odcin-
ka w ścianach szczelinowych 9,6 m, a grubość ścian szczelinowych 0,8 m. Odsłonięta i nierozparta 
wysokość ścian szczelinowych wynosi 30 m. Ściany szczelinowe w kolejnych fazach robót będą 
podkopane i ocios zostanie zabezpieczony żelbetową stopą szybową a następnie poprzez wylanie 
ostatecznej obudowy górniczej. Ściany zostały zwieńczone oczepem, w którym uformowane zosta-
ły gniazda pod konstrukcję pomostu zrębowego.

Zagadnienia z jakimi przyszło się zmierzyć wykonawcy były dwojakiej natury: techniczne (bar-
dzo mały promień krzywizny i ostre tolerancje wykonania) oraz formalno-prawne (praca w czyn-
nym zakładzie górniczym, działanie w oparciu o prawo budowlane oraz geologiczne i górnicze). 
Tylko dzięki dobrej współpracy zaangażowanych w budowę stron udało się zlecony zakres prac 
zrealizować zgodnie z kontraktem, terminowo, z oczekiwaną dokładnością, ku satysfakcji Zama-
wiającego i Wykonawcy.

Złożoność zagadnienia od strony technicznej, poza głębokością i dopuszczalnymi odchyłkami 
(maksymalnie do 30 cm odchylenia w planie od położenia teoretycznego), wynikała z geologicznej 
budowy podłoża. Zwierciadło wody gruntowej stabilizuje się około 20 m poniżej poziomu terenu. 
Podłoże od poziomu terenu do głębokości 26 m zbudowane jest z czwartorzędowych piasków 
drobnych do grubych i glin oraz iłów pylastych, lokalnie miękkoplastycznych oraz, poniżej 26 m,
z trzeciorzędowych warstw skawińskich (gliny zwarte/iłowce). Taka stratygrafia, przy zagłębieniu 
ścian szczelinowych w warstwy glin umożliwia odcięcie wykopu od wód gruntowych.
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3. WYKONANIE ŚCIAN SZCZELINOWYCH

Ściany szczelinowe w osłonie zawiesiny bentonitowej zostały wdrążone na głębokość 30 m, mię-
dzy uprzednio wykonanymi murkami prowadzącymi. Ze względu na stosowane urządzenie do drą-
żenia szczeliny minimalny odcinek prostoliniowy w planie (wielkość zbioru) wynosił 2,80 m. Na 
stykach sekcji zostały osadzone elementy rozdzielcze, specjalnie dostosowane do dużej krzywizny 
obudowy w planie, z uszczelką CWS®. Następnie w szczelinie zainstalowane zostało zbrojenie, 
scalane w pionie, w trakcie jego zanurzania w zawiesinie oraz metodą contractor (betonowania 
podwodnego – beton do betonu) ułożony został beton. Po wykonaniu żelbetowego oczepu wień-
czącego ścianę, z wnętrza obudowy głębiarką do ścian szczelinowych wydobyty został urobek za-
sadniczy do głębokości 30 m.

Po oczyszczeniu żelbetowej obudowy startowego odcinka szybu okazało się, że powstałe od-
chyłki wykonawcze osi szybu nie przekraczają 5 centymetrów.

Użyteczność technologii ścian szczelinowych jest bezsporna. W przypadku szybu 1-Bzie poza 
oszczędnością kosztów realizacji, przyniosła ona także generalnemu wykonawcy wymierną Osz-
czędność czasową. A Soletanche Polska referencję z zaprojektowanej przez siebie, a potem wyko-
nanej i całkowicie odkopanej ściany szczelinowej, o nierozpartej wysokości 30 metrów.

4. INNE REALIZACJE GŁĘBOKICH ŚCIAN SZCZELINOWYCH

W roku 2011 firma Soletanche Polska opracowała 2 projekty i zrealizowała w Warszawie budowy 
dwóch garaży podziemnych, a właściwie ich obudów, gdzie głębokości ścian szczelinowych osią-
gnęły odpowiednio 45 metrów (Nowy Plac Unii na Placu Unii Lubelskiej) oraz 55 metrów (War-
saw Spire przy ul. Grzbowskiej i Towarowej). Potrzeba wykonania tak głębokich ścian wyniknęła 
z położenia warstw nieprzepuszczalnych, pozwalających na odcięcie dopływu wód gruntowych, 
w sposób umożliwiający zapobieżenie przebiciu hydraulicznemu dna wykopu. Każdorazowo wy-
sokość słupa wody nad dnem wykopu wynosi około 10 m. Zastosowana technologia złącza wo-
doszczelnego CWS® pozwoliła na ograniczenie ilości dopływającej do wykopu wody gruntowej 
i pozwala na bezpieczne prowadzenie robót. Stateczność obudowy w tych przypadkach została za-
pewniona tym-czasowymi iniekcyjnymi kotwiami gruntowymi o nośności 750 kN każda.

W naszej praktyce element uszczelniający zainstalowaliśmy do głębokości maksymalnej 48 m.
Nasza firma macierzysta Soletanche Bachy zainstalowała CWS® na głębokość 56 m (metro w Ka-
irze). Po przekroczeniu tej głębokości jeśli stawia się wymóg szczelnego złącza sekcji pozostaje 
wykonanie obudowy szybu w technologii hydrofrezu, gdzie szczelność połączeń osiągana jest po-
przez sfrezowanie krawędzi sekcji poprzedzającej i dobetonowanie sekcji następnej. Najgłębsze 
wykonane przez Soletanche Bachy ściany szczelinowe osiągają nawet 125 metrów. Należy jednak 
mieć świadomość, stawiając taki wymóg, kosztu mobilizacji takiego urządzenia, który może prze-
wyższać cenę samych robót.
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Fot. 2. Warszawa, Plac Unii Lubelskiej – wykop głęboki zabezpieczony ścianą szczelinową

Różnice między płytkimi a głębokimi ścianami dotyczą: parametrów i technologii obróbki
płuczki, receptury i technologii układania betonu, sposobu montażu zbrojenia ścian szczelinowych. 
Podstawowe znaczenie dla jakości ściany, wręcz warunkujące jej prawidłowe wykonanie, ma tech-
nologia głębienia szczeliny. Umowna granica, rozdzielająca ściany głębokie od płytkich, przyjęta 
na głębokości 20 m ppt jest czysto subiektywna i wynika z częstości występowania ścian o głębo-
kości do 20 m. Praktyczne aspekty realizacyjne: gęstość i lepkość zawiesiny tiksotropowej, moc 
pomp, reologia betonu, gabaryty i masa koszy zbrojeniowych, sposób ich łączenia, odmienne niż 
przy ścianach płytkich, pojawiają się stopniowo ze wzrostem głębokości sekcji ścian szczelino-
wych, by przy 30-36 m doprowadzić do istotnej zmiany jakościowej technologii i sposobu realiza-
cji.

5. ZAMIAST PODSUMOWANIA

Zagadnienia związane z technologią wykonania bardzo głębokich ścian szczelinowych stanowią 
know-how przedsiębiorstwa, które jest światowym liderem w tym zakresie i z powodzeniem je wy-
korzystuje w Polsce. Także do budowy górniczych szybów startowych, w tym szybu 1-Bzie. Zapo-
trzebowanie na coraz głębsze wykopy wymusza rozwój technologii –starych i nowych - w obsza-
rze budownictwa podziemnego i górnictwa, a spełnienie wyśrubowanych norm bezpieczeństwa na-
kłada na uczestników procesu budowy i eksploatacji konieczność nieustannego kształcenia i cią-
głego wdrażania innowacji, postępu.
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The Construction of the 1-Bzie Shaft

For the purpose of the shaft 1-Bzie construction a reinforced concrete starting shaft protection in 
diaphragm wall CWS® technology of Soletanche Polska was designed and constructed. Due to 
significant depth of fully exposed diaphragm wall reaching 30 m and water head behind the d-wall 
of 10 m the contractor faced strict requirements regarding the joints water tightness and quality of 
d-walls execution. The paper contains a short description of soil conditions encountered during 
works execution together with technical issues, resulting from need of adaptation the flat and trap-
ezoid stop-end element to a circular diaphragm wall. Then basic differences between shallow (till 
20 m of depth) and deep (above that value) diaphragm walls construction are named.

Apart from above, examples of the deep diaphragm walls whose depth reach 55 meters, con-
structed recently in Warsaw, are given.
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Podejmowanie działań zmierzających do uzyskania koncesji
na eksploatację złoża „Pawłowice 1”

Jerzy Borecki, Bogusław Jaskier, Michał Szypuła
JSW S.A. KWK „Pniówek”

STRESZCZENIE

Artykuł przedstawia opis realizowanych obecnie przez KWK „Pniówek” działań zmierzających do 
wydłużenie żywotności kopalni, przy jednoczesnym utrzymaniu poziomu i rentowności produkcji. 
Podejmowane działania ukierunkowane są na rozbudowę KWK „Pniówek” poprzez udostępnienie 
i przemysłowe zagospodarowanie zasobów w obrębie złoża „Pawłowice 1”. W artykule 
przedstawiono ogólną koncepcję rozbudowy kopalni oraz szczegółowo opisano podjęte dotychczas 
działania zmierzające do uzyskania koncesji na wydobywanie węgla kamiennego i metanu, jako 
kopaliny towarzyszącej ze złoża „Pawłowice 1”.

SŁOWA KLUCZOWE

Eksploatacja podziemna – rynek węgla – udostępnianie złoża – koncesja

1. WSTĘP

Kopalnia Węgla Kamiennego „Pniówek” wchodzi w skład Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A., do
której należą również kopalnie „Borynia-Zofiówka”, „Budryk”, „Jas-Mos” oraz „Krupiński”. 
Działalność górnicza kopalni prowadzona jest na ustanowionym decyzją Ministra Ochrony 
Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa w dniu 13.11.1996r, Obszarze Górniczym 
„Krzyżowice III”. Obszar ten obejmujący powierzchnię 28,554 km2 położony jest w południowo-
zachodniej części Wyżyny Śląskiej i graniczy:
- od zachodu z OG „Jastrzębie Górne I” (KWK „Borynia – Zofiówka”, Ruch „Zofiówka”),
- od północnego-zachodu z OG „Szeroka I” (KWK „Borynia – Zofiówka”, Ruch „Borynia”),
- od północy ze złożem węgla kamiennego „Pawłowice-Warszowice-Północ”,
- od południa ze złożem „Bzie – Dębina”,
- od wschodu ze złożem „Pawłowice 1”.
Administracyjnie obszar i teren górniczy „Krzyżowice III” zlokalizowane są w Subregionie 
Centralnym województwa Śląskiego, na pograniczu Miasta Jastrzębie-Zdrój i Gminy Pawłowice.
Teren Górniczy kopalni obejmuje powierzchnię 30,93 km2 (odpowiednio 4,33 km2 na terenie 
Miasta Jastrzębie-Zdrój i 26,60 km2 na terenie Gminy Pawłowice).

Szk
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Rys. 1. Położenie administracyjne OG „Krzyżowice III” KWK „Pniówek” w odniesieniu do pozostałych 
kopalń JSW S.A.

Kopalnia „Pniówek” została zaprojektowana jako kopalnia dwupoziomowa, o prostej strukturze 
udostępnienia. Pionowe udostępnienie złoża zrealizowane zostało poprzez pięć szybów, w tym 
szyb wydobywczy „Ludwik”, szyb II materiałowo-zjazdowy oraz trzy szyby wentylacyjne (szyb 
III, IV i V). Szyby „Ludwik”, II i III zostały zlokalizowane centralnie, natomiast szyb IV i V są 
szybami peryferyjnymi. Obecnie udostępnienie poziome złoża oparte jest o wyrobiska szkieletu 
kamiennego obejmującego poziom wentylacyjny 580, poziom wentylacyjno-wydobywczy 705, 
poziom wydobywczy 830 oraz będący w budowie poziom 1000.
Udokumentowane do poziomu 1100m złoże węgla kamiennego kopalni „Pniówek”, zawiera 
głównie węgiel typu 35.1. Ponadto występują węgla typu 35.2A i 35.2B. oraz lokalnie 34.1, 34.2. 
Budowa złoża obejmuje 21 pokładów bilansowych, z których wyodrębnione zostało 17 pokładów 
przemysłowych o miąższości od 1,3 do 5,5 m. Zasoby złoża, wg stanu na 31.12.2010r wynoszą
odpowiednio:
- zasoby bilansowe 273 450 tys. ton,
- zasoby przemysłowe 129 139 tys. ton,
- zasoby operatywne 83 396 tys. ton.

Aktualnie kopalnia „Pniówek” prowadzi swoją działalność na podstawie wydanej w dniu 
26.08.1994r. przez Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa koncesji nr 
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158/94, na wydobywanie węgla i metanu jako kopaliny towarzyszącej, która obowiązuje do 
13.08.2020r. Zasoby operatywne węgla, przewidziane do zagospodarowania w okresie ważności 
koncesji wynoszą 41 179 tys. ton.

Kopaliną towarzyszącą pokładom węgla jest metan, którego zasoby wynoszą odpowiednio:
- zasoby bilansowe - 1641,87 mln m3,
- zasoby przemysłowe - 349,27 mln m3,
- zasoby nieprzemysłowe - 369,42 mln m3.
Przyjęte do eksploatacji wg Projektu Zagospodarowania Złoża, zasoby operatywne węgla 
koksowego zabezpieczają możliwości prowadzenia działalności górniczej KWK „Pniówek” do 
2035 roku. Wydłużenie żywotności kopalni, przy zachowaniu stałego poziomu wydobycia,
możliwe jest więc tylko poprzez zwiększenie bazy zasobowej, co związane jest z koniecznością 
udostępnienia nowych złóż węgla.

2. DZIAŁANIA ZMIERZAJĄCE DO UZYSKANIA KONCESJI NA EKSPLOATACJĘ ZŁOŻA 
„PAWŁOWICE 1”

2.1. Możliwości rozbudowy bazy zasobowej Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A.

Jednym z kluczowych elementów polityki Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A. w zakresie 
utrzymania silnej pozycji rynkowej oraz tworzenia podstaw dla długoterminowego funkcjonowania 
firmy jest pakiet strategicznych zadań inwestycyjnych. Zgodnie z zapisami przyjętej w 2010 roku 
„Strategii rozwoju zakładów JSW S.A. w latach 2010-2030”, utrzymanie pozycji rynkowej spółki 
w perspektywie długoletniej, wymaga zarówno prowadzenia racjonalnej gospodarki zasobami w 
obrębie aktualnych obszarów koncesyjnych kopalń, jak również podjęcia działań zmierzających do 
rozbudowy bazy zasobowej poprzez udostępnienie kolejnych złóż węgla koksowego [1].
Państwowy Instytut Geologiczny, Oddział Górnośląski w Sosnowcu w opracowaniu
pt. „Charakterystyka złóż węgla koksowego w polach rezerwowych „Pawłowice”, „Bzie Dębina” i 
„Kralówka” w perspektywie ich udostępnienia i przemysłowego wykorzystania przez Jastrzębską 
Spółkę Węglową S.A.” wskazał na potencjalną rezerwę zasobów węgla koksowego w rejonie 
Jastrzębia Zdroju, którą stanowią:
- złoże „Bzie – Dębina” o powierzchni dokumentowania 49,7 km2, położone na południe od 
obszaru górniczego czynnej kopalni „Borynia-Zofiówka” o zasobach przemysłowych węgla 
koksowego w wysokości ponad 950 mln ton, 
- złoże „Pawłowice” o powierzchni 41,2 km2, położone bezpośrednio w sąsiedztwie obszaru 
górniczego czynnej kopalni „Pniówek”, o zasobach przemysłowych węgla koksowego w 
wysokości ponad 290 mln ton. [2]
Występowanie w bezpośrednim sąsiedztwie istniejących zakładów górniczych, bogatych złóż 
węgla koksowego, mogących stać się znaczącym zapleczem surowcowym dla sektora 
koksowniczego, a równocześnie umożliwiającym przedłużenie funkcjonowania istniejących 
kopalń, skłoniło Jastrzębską Spółkę Węglową S.A. do podjęcia działań zmierzających do ich
udostępnienia i przemysłowego zagospodarowania.
W latach 2004 – 2006 Jastrzębska Spółka Węglowa S.A. podjęła intensywne prace obejmujące 
między innymi analizę bazy zasobowej kopalń wraz z opracowaniem prognoz zdolności 
wydobywczych poszczególnych zakładów górniczych oraz analizę możliwości prowadzenia robót 
górniczych związanych z udostępnieniem i zagospodarowaniem nowych złóż. Wynikiem 
prowadzonych prac było określenie wstępnych założeń projektowych przedsięwzięć w zakresie 
rozszerzenia działalności górniczej spółki na obszar nowych złóż, w tym rozbudowie KWK 
„Pniówek” poprzez udostępnienie i przemysłowe zagospodarowanie złoża „Pawłowice 1”.
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2.2. Lokalizacja złoża „Pawłowice 1”

Złoże węgla kamiennego „Pawłowice 1” stanowiące fragment złoża „Pawłowice” położone jest 
w południowo-zachodniej części Górnośląskiego Zagłębia Węglowego, na południowym skłonie 
niecki głównej. Administracyjnie złoże zlokalizowane jest w południowo-wschodniej części 
województwa śląskiego, na terenie miasta i gminy Pszczyna (sołectwo Studzionka), gminy 
Pawłowice (sołectwa Pawłowice i Warszowice), gminy Suszec (sołectwo Mizerów) należących do 
powiatu pszczyńskiego oraz miasta Żory – powiat żorski. Wyznaczony w opracowanym projekcie 
zagospodarowania złoża, obszar górniczy „Pawłowice 1” wynosić będzie 15,83 km2 , natomiast 
teren górniczy zajmować będzie powierzchnię 22,16 km2.

Rys. 2. Położenie administracyjne złoża „Pawłowice 1”

2.3. Dokumentacja geologiczna złoża „Pawłowice 1”

Pierwsze otwory badawcze w obrębie złoża „Pawłowice 1” wykonane zostały w latach 1890 –
1909 i sięgały głębokości ok. 280-480 m, czyli stropu najpłytszych warstw karbonu 
produktywnego. Kolejne wiercenia badawcze kontynuowane były w latach 1957 – 1963 i 
stanowiły podstawę do opracowania dokumentacji geologicznej złoża w rejonie „Studzionka –
Mizerów”, obejmującej obszar obecnego złoża „Pawłowice 1”. W następnych latach, w ramach 
projektu wierceń geologiczno – rozpoznawczych w rejonie „Warszowice – Pawłowice” wykonano 
kolejne otwory osiągające głębokość do 1500 m. W roku 1981 opracowana została „Dokumentacja 
geologiczna złoża węgla kamiennego rejonu „Pawłowice”, która została zaktualizowana w roku 
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2002. Dokumentacja geologiczna dla złoża „Pawłowice 1” została opracowana trzy lata później, w
roku 2005 (przyjęta bez zastrzeżeń przez Ministra Środowiska w dniu 08.09.2006r), a następnie 
zaktualizowana dodatkiem nr 1 przyjętym przez Ministra Środowiska w dniu 20.09.2007r.
Ostatecznie złoże „Pawłowice 1” zostało udokumentowane w kategorii C2 i C1, do granic 
naturalnych, dużych dyslokacji uskokowych oraz rzędnej -1040 m ppm, odpowiadającej
głębokości 1300 m. Obliczone dla w/w obszaru, zasoby węgla wynoszą ogółem 404 727 tys. ton, w 
tym zasoby bilansowe 304 300 tys. ton , zasoby pozabilansowe 100 427 tys. ton
W lipcu 2010 roku na zlecenie kopalni „Pniówek”, Katowickie Przedsiębiorstwo Geologiczne Sp. 
z o.o. opracowało Projekt Zagospodarowania Złoża „Pawłowice 1”, zgodnie z którym spośród 
udokumentowanych 24 pokładów węgla kamiennego, przyjęto do eksploatacji 10 pokładów o 
numeracji (od stropu karbonu): 356/1, 357/1, 358/1, 359/1, 359/3, 360/1, 361,362/1, 363 i 401/1. 
Zasoby przemysłowe węgla kamiennego zalegające w wyżej wymienionych pokładach wynoszą 
79,990 mln ton, natomiast zasoby operatywne 54,321 mln ton. [3]
W złożu „Pawłowice 1” dominuje węgiel ortokoksowy typu 35.1, 35.2A i 35.2B, który stanowi 
około 64% zasobów i razem z węglem gazowo-koksowym typu 34.1 i 34.2 stanowią ponad 97,8 % 
zasobów geologicznych. Pozostałe typy węgla występują sporadycznie. Węgle energetyczne typu
32.1, 32.2 oraz 33 łącznie stanowią zaledwie 2,18 % zasobów.
W przedmiotowym złożu występuje jako kopalina towarzysząca metan, którego zasoby bilansowe 
szacowane są na 3 257,188 mln Nm3.

2.4. Koncepcja rozbudowy KWK „Pniówek” poprzez udostępnienie i przemysłowe 
zagospodarowanie złoża „Pawłowice 1”

Zgonie z zapisami Ustawy Prawo Geologiczne i Górnicze, prowadzenie przez przedsiębiorcę 
działalności gospodarczej w zakresie wydobywania kopalin ze złóż wymaga uzyskania 
odpowiedniej koncesji. Starania o uzyskanie koncesji na wydobywanie węgla i metanu jako 
kopaliny towarzyszącej ze złoża „Pawłowice 1” rozpoczęte zostały w 2004 roku, od zawarcia ze 
Skarbem Państwa - Ministrem Środowiska umowy o ustanowienie użytkowania górniczego.
Kolejnym krokiem, umożliwiającym prowadzenie prac projektowych, było zawarcie w dniu
09.08.2006 r. ze Skarbem Państwa – Ministrem Środowiska umowy o korzystanie za 
wynagrodzeniem z informacji geologicznej zawartej w dokumentacji geologicznej złoża. Od tego 
momentu możliwe stało się rozpoczęcie intensywnych prac zmierzających do opracowania 
koncepcji zagospodarowania złoża. Efektem tych działań było wykonanie na zlecenie Jastrzębskiej 
Spółki Węglowej S.A. przez zespół naukowy Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie pod 
kierownictwem prof. dr hab. inż Nikodema Szlązaka „Koncepcji Rozbudowy JSW S.A. KWK 
„Pniówek” poprzez udostępnienie i przemysłowe zagospodarowania zasobów w obrębie złoża 
„Pawłowice 1” [4].
Udostępnienie złoża zaprojektowane zostało jako przedsięwzięcie rozbudowy kopalni 
macierzystej, a więc do jego zagospodarowania wykorzystywana będzie infrastruktura techniczna 
kopalni „Pniówek”. Dotyczy to głównie takich ogniw procesu wydobywczego jak: transport 
urobku na dole kopalni, transport pionowy urobku, przeróbka mechaniczna węgla, ekspedycja 
węgla czy odwadnianie kopalni. Na etapie projektowym przyjęte zostało założenie, że wydobycie 
ze złoża „Pawłowice 1” stanowić będzie uzupełnienie wydobycia z pola macierzystego i docelowo 
osiągnie poziom ok. 7200 t/dobę. Udostępnienie złoża robotami górniczymi rozpoczęte zostanie z
istniejących wyrobisk kamiennych kopalni „Pniówek” i obejmować będzie następujące poziomy:
- poziom 1000, jako poziom wydobywczy kierujący wydobycie ze złoża „Pawłowice 1” na drogi 

wydobywcze poziomu 1000 w polu macierzystym,
- poziom 1140, jako poziom pomocniczy służący do transportu ludzi i materiałów do rejonów 

wydobywczych,
- poziom 830 oraz 930, jako pomocnicze poziomy wentylacyjne.
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Udostępnienie złoża „Pawłowice 1”, poza wyrobiskami dołowymi prowadzonymi z macierzystej 
kopalni „Pniówek” zrealizowane zostanie również z powierzchni, poprzez budowę szybu
wdechowego, pełniącego funkcje materiałowo-zjazdowe. Szyb ten, nazwany „Szybem VI”, o
planowanej średnicy ok. 8,5 m zostanie zgłębiony do poziomu ok. 1170 m (wraz z rząpiem). Szyb
VI zlokalizowany zostanie w północno-wschodniej część złoża „Pawłowice 1”, na południowy-
wschód od centrum miejscowości Mizerów. Infrastruktura wokół szybu, obejmująca obszar ok. 12 
ha znajdować się będzie w miejscowościach Mizerów oraz Pszczyna. Rozpoczęcie eksploatacji 
złoża planowane jest na lata 2014-2015. Pierwszą ścianą wydobywczą, będzie ściana PW-1 w 
pokł. 356/1, prowadzona bezpośrednio przy granicy obszaru górniczego „Krzyzowice III” i w 
całości udostępniona w oparciu o istniejące wyrobiska kopalni „Pniówek”. Osiągnięcie 
docelowego wydobycie na poziom ok. 7200 t/d planowane jest w roku 2026, a zakończenie
eksploatacji w roku 2051. 
Opracowana „Koncepcji Rozbudowy JSW S.A. KWK „Pniówek” poprzez udostępnienie i 
przemysłowe zagospodarowania zasobów w obrębie złoża „Pawłowice 1” została przyjęta do
realizacji przez Zarząd spółki w dniu 07.11.2006r.

Rys. 3. Model udostępnienia złoża „Pawłowice 1”

2.5. Dostosowanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego 

Najtrudniejszym i najbardziej długotrwałym etapem związanym z uzyskiwaniem koncesji było
wprowadzenie zmian w obowiązujących studiach uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 
przestrzennego oraz miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego miast i gmin, w
obrębie których znajduje się projektowany obszar górniczy „Pawłowice 1”. W świetle 
obowiązujących przepisów, konieczność wprowadzenia zmian dotyczyła ujęcia w dokumentach 
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urbanistycznych gmin, granic złoża „Pawłowice 1” wraz zapisami umożliwiającymi prowadzenie 
działalności górniczej. Zmiany miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego 
obejmowały: Miasto Pszczyna – sołectwo Studzionka, Miasto Żory – dzielnicę Baranowice, Gminę
Suszec – sołectwo Mizerów oraz Gminę Pawłowice – sołectwa Warszowice i Pawłowice. W
związku z powyższym, w latach 2006 – 2007 JSW S.A. wystąpiła z wnioskami o wprowadzenie 
zmian w studiach uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz miejscowych 
planach zagospodarowania przestrzennego wyżej wymienionych miast i gmin.
Wprowadzanie zmian w planach przestrzennych, wiązało się z wielkim wyzwaniem, którym było
przekonaniem społeczności lokalnej do projektu rozbudowy kopalni. Jastrzębska Spółka Węglowa 
S.A. przyjęła zasadę pełnego i rzetelnego informowania mieszkańców o wszystkich, zarówno 
pozytywnych, jak i negatywnych konsekwencjach prowadzenia działalności wydobywczej.
Korzyściom płynącym ze zwiększenia miejsc pracy i przedłużenia perspektyw istnienia 
największego pracodawcy w rejonie, przeciwstawiane były głównie zagrożenia związane z 
występowaniem szkód górniczych. W latach 2006 – 2011 przedstawiciele przedsiębiorcy odbyli 
szereg spotkań zarówno z władzami samorządowymi, organizacjami jak i bezpośrednio z 
mieszkańcami. Na spotkaniach tych prezentowano i wyjaśniano wszelkie aspekty planowanej 
eksploatacji górniczej, jak również przyjmowano wnioski i uwagi mieszkańców. Wynikiem takich 
działań było między innymi wprowadzenie zmian w koncepcji eksploatacji złoża „Pawłowice 1”, 
polegających na korekcie lokalizacji szybu VI oraz objęcie centrum sołectwa Studzionka strefą o 
ograniczonych do II kategorii wpływach eksploatacji górniczej [5],[6].
Ostatecznie na wniosek Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A. przyjęte zostały przez rady gmin i
miast, następujące dokumenty planistyczne ujmujące eksploatację złoża „Pawłowice 1”:
- studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Pawłowice,
przyjęte uchwałą Rada Gminy Pawłowice w dniu 24.11.2009r.,

- miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego części sołectw Warszowice i Pawłowice,
przyjęty uchwałą Rada Gminy Pawłowice w dniu 21.06.2011r.,

- studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Pszczyna,
obejmujące obszar sołectwa Studzionka, przyjęte uchwałą Rada Miasta Pszczyna w dniu 
24.02.2011r.,

- studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Suszec, przyjęte 
uchwałą Rada Gminy Suszec w dniu 26.05.2011r.,

- miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego sołectwa Mizerów, przyjęty uchwałą Rada 
Gminy Suszec w dniu 29.09.2011r.,

- studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Żory oraz 
miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego obejmujący dzielnicę Baranowice, przyjęte 
uchwałą Rady Miasta Żory w dniu 14.07.2011r.

2.6. Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia

Ujęcie planowanej eksploatacji złoża „Pawłowice 1” w miejscowych planach zagospodarowania 
przestrzennego otworzyło Jastrzębskiej Spółce Węglowej drogę do ubiegania się o wydanie decyzji 
o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia. Zgodnie z art. 72 ustawy z dnia 
03.10.2008r o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w 
ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U.Nr199,poz.1227 z 2008r 
z późn.zm.), uzyskanie takiej decyzji było niezbędne dla ubiegania się o koncesję na wydobywanie 
kopalin ze złóż. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9.11.2010r. w sprawie przedsięwzięć 
mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz.U.Nr 213, poz.1397 z późn.zm.) kwalifikuje 
wydobywanie kopalin ze złoża jako przedsięwzięcie mogące zawsze znacząco oddziaływać na 
środowisko, w związku z czym obowiązkiem przedsiębiorcy było również opracowanie raportu 
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środowiskowego. Zadanie to zrealizował w 2011 roku Główny Instytut Górnictwa w Katowicach, 
Zespół Monitoringu Środowiska pod kierownictwem dr Leszka Drobka. [8] Zgodnie z art. 75 w/w 
ustawy o ocenach oddziaływania na środowisko, organem właściwym do wydania decyzji 
środowiskowej jest w przypadku wydobywania kopalin ze złóż, wójt, burmistrz lub prezydent 
miasta. Dla przedsięwzięć wykraczających poza obszar jednej gminy, decyzję wydaje wójt, 
burmistrz lub prezydent miasta, na którego obszarze właściwości znajduje się największa część 
terenu, na którym ma być realizowane przedsięwzięcie. Złoże „Pawłowice 1” zlokalizowane jest w 
52% na terenie Miasta Pszczyna, 29% na terenie Gminy Pawłowice, 18% na terenie Gminy Suszec 
oraz 1% na terenie Miasta Żory, w związku z czym kopalnia „Pniówek” wystąpiła w kwietniu 
2011 roku z wnioskiem o wydanie decyzji środowiskowej, do Burmistrza Miasta Pszczyny. 
Wydanie decyzji wymagało, zgodnie z obowiązującym prawem, uzyskania odpowiednich opinii
władz samorządowych oraz uzgodnień Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w 
Katowicach. Przeprowadzone zostało również, postępowanie związane z otwartym udziałem
społeczeństwa, w trakcie którego wszyscy zainteresowani mogli zapoznać się z „Raportem 
oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko” oraz wnosić wszelkie uwagi i wnioski.

Rys. 4. Schemat działań podejmowanych dla uzyskania koncesji na eksploatację złoża „Pawłowice 1”
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Szeroko prowadzona przez JSW S.A. kampania informacyjna wśród społeczności lokalnej, 
spowodowała, że na tym etapie postępowania wniesiono niewielką ilość uwag, co pozwoliło na 
wydanie przez Burmistrza Miasta Pszczyna w dniu 30.12.2011r, decyzji o środowiskowych 
uwarunkowaniach przedsięwzięcia rozbudowy KWK „Pniówek” poprzez udostępnienie i 
przemysłowe zagospodarowanie zasobów w obrębie złoża „Pawłowice 1”. Uzyskanie decyzji 
oznaczało spełnienie wszystkich wymagań formalno-prawnych, które ostatecznie pozwoliły 
Jastrzębskiej Spółce Węglowej S.A. ubiegać się o koncesję na eksploatację nowego złoża.

3. PODSUMOWANIE

W dniu 20 grudnia 2011r. Jastrzębska Spółka Węglowa S.A wystąpiła do Ministerstwa Środowiska 
- Podsekretarza Stanu, Głównego Geologa Kraju z wnioskiem o udzielenie koncesji na 
wydobywanie węgla kamiennego i metanu jako kopaliny towarzyszącej ze złoża „Pawłowice 1”
(wniosek uzupełniono 30.12.2011r o wydaną Decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach 
przedsięwzięcia). Tym samym, zakończony został trwający ponad pięć lat okres prowadzenia 
działań formalno-prawnych, zmierzających do uzyskania koncesji umożliwiającej eksploatację 
złoża „Pawłowice 1”. 
Opisane w niniejszym opracowaniu doświadczenia uzyskane podczas podejmowanych działań,
wskazują na kluczową rolę w trakcie całego procesu, następujących czynników:
- pełnego i rzetelnego informowania społeczności lokalnych o skutkach planowanej działalności 

górniczej, 
- otwartej postawy wobec uwag i wniosków społeczności lokalnej,
- ścisłej współpracy z jednostkami samorządowymi i instytucjami,
- wysokiej merytorycznej jakości opracowywanych projektów i dokumentów.
Uzyskanie przedmiotowej koncesji, które przewidywane jest na pierwszy kwartał 2012 roku, 
otworzy przed kopalnią „Pniówek” nowy rozdział związany z udostępnieniem złoża „Pawłowice 
1”. Szczególnym wyzwaniem dla kopalni, będzie prowadzenie robót górniczych w nowym złożu, 
głębienie szybu VI, budowa sieci energetycznych oraz infrastruktury technicznej w obrębie szybu.
Od powodzenia tych strategicznych projektów uzależnione będzie zapewnieni długoletniej 
perspektywy funkcjonowania kopalni, gwarantujące utrzymanie tysięcy miejsc pracy oraz 
powiększenie udostępnionej bazy zasobowej węgla koksowego w Polsce.
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Z kart 50 letniej historii kopalni „Jas-Mos”

M. Celmer, M. Lubryka, J. Śliwiński
KWK „Jas-Mos”

STRESZCZENIE: Okres pięćdziesięciu lat to w historii górnictwa niewiele, a tyle zajmuje w tej 
historii epizod istnienia kopalni „Jas-Mos”. Natomiast dla osób związanych z tą kopalnią to wiele, 
bo to historia najbliższa ich życiu, w której bezpośrednio uczestniczyli. To historia bogata jest w 
pionierskie poszukiwania węgla, walkę z nieznanym żywiołem, jakim wtedy był metan, czy też 
problemy budowy miasta, bo przecież Jastrzębie-Zdrój powstało w miejscu niewielkiej osady.

Artykuł opisuje początki poszukiwań węgla na tym terenie, pierwsze pionierskie prace udo-
stępniające, aż w końcu uruchomienie kopalni i efekty 50 lat jej istnienia.

SŁOWA KLUCZOWE: Historia kopalni

1. PIERWSZE WZMIANKI O WĘGLU W OKOLICY JASTRZĘBIA-ZDROJU

Pod koniec XIX wieku, oczy baronów węglowych zwróciły się na rejon położony na południowy 
wschód od Wodzisławia. Penetracje rozpoczęli przedstawiciele Westbőmische Gesellschaft, które-
go wspólnik, hrabia Karisch, posiadał tutaj swoje majątki ziemskie. Równocześnie wiercenia po-
szukiwawcze rozpoczęły niemieckie towarzystwa węglowe, na których udziałowcem był hrabia 
Friedlander, będący właścicielem majątków ziemskich w rejonie Jastrzębia i Moszczenicy. Wier-
cenia wykazały wprawdzie obecność węgla, stwierdziły jednakże równocześnie obecność gazu. 
Występujące przypadki silnych wytrysków solanki z otworów wiertniczych, które osiągały nieraz 
formy gejzerów, wyrobiły wśród miejscowej ludności pogląd o znajdujących się pod ziemia jezio-
rach. Gaz, z jednej strony wskazywał na obecność węgla koksującego, z drugiej jednak strony bro-
nił tajemnicy zawartej w ziemi, na której żyła ludność uboga, odcięta od szybko rozwijającego się 
rejonu Karwiny oraz od powstających kopalń na północ od Wodzisławia.

Najbliższa na południe od tych okolic linia kolejowa przebiegała przez Bogumin, Petrowice, 
Zebrzydowice w kierunku na Kraków. Była to sławetna linia Lwów-Wiedeń, wybudowana przez 
Austriaków. Całkowity bark dróg bitych utrudniał dostęp do tych stron. Mieszkańcy utrzymywali 
się na zasadzie z uprawy własnej roli, wielu jednak zmuszonych było szukać środków do życia 
w pracy najemnej na folwarkach Friedlaendera i Larischa, a nieliczni również i na kopalniach tych 
samych właścicieli, położonych czy to w rejonie Karwiny czy w pobliżu Rybnika. Robotnicy od-
bywali zwykle długie kilkunastokilometrowe wędrówki piesze do miejsca pracy. Wiadomości 
o dobrych zarobkach w Westfalii skłoniły również mnóstwo mieszkańców do emigracji na zachod-
nie krańce Niemiec.

Toteż, gdy pierwsze wiercenia badawcze wykazały obecność węgla w rejonie Moszczenicy, 
rozrosła wiara miejscowej ludności, która tu teraz spodziewała się „Westfalii”. Wiara ta jednak nie 
prędko miała się ziścić. Wiertacze, prowadzący poszukiwania za węglem nabrali respektu przed 
gazem, gdy w roku 1903 wyleciała w powietrze w Gołkowicach wieża wiertnicza. Dochodzący do 
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30 m wysokości słup ognia oświetlał przez kilka dni okolice. Dla ugaszenia ognia wpuszczono do 
otworu słup drewniany, który po kilkunastu sekundach został z hukiem wyrzucony w powietrze. 
Ogień został ugaszony po kilkunastu dniach wielką ilością piasku. Pomimo zastosowanych po tym 
wybuchu zwiększonych środków ostrożności na innych otworach, nastąpił jeszcze jeden wybuch 
w roku 1906 na „Żabkowie” w Gołkowicach, który zniszczył doszczętnie wieżę wiertniczą.

Wiercenia badawcze zostały zakończone w okresie przed I wojną światową, do budowy kopalń 
jednak nie przystąpiono. W rejonie Jastrzębia działała bowiem ustawa o ochronie wód leczniczych, 
a w Gołkowicach właściciel Dworu Jesz-
ke żądał od Westbőmische Geselschaft 
zbyt wygórowanej sumy za grunt pod 
kopalnię. Hrabia Larisch był zmuszony 
podjąć decyzję budowy kopalni na swo-
ich gruntach w Gorzyczkach, której bu-
dowę rozpoczęto krótko przed I wojna 
światową.

Wzniesiona kopalnia „Frydrych” po
kilkuletniej eksploatacji została unierucho-
miona, kiedy parę wybuchów gazu, któ-
re każdorazowo pociągały ofiary wśród 
górników. Trudności hydrogeologiczne 
oraz względy polityczne przypieczętowa-
ły los tej kopalni, więc nadzieja na bli-
skie warsztaty pracy dla miejscowej i oko-
licznej ludności zanikła.

Sytuacja zmieniła się radykalnie po 
zakończeniu II Wojny Światowej. Odra-
dzające się Państwo Polskie przejęło ca-
ły przemysł węglowy w zarząd państwowy. Polski górnik, polski technik, polski inżynier z całym 
zapałem i ofiarnością przystąpił do usuwania zniszczeń i dewastacji oraz do odrabiania długolet-
nich braków i zaniedbań spowodowanych wojną i zaborami. Obok wysiłku o zwiększenie wydo-
bycia i podniesienie wydajności – pierwszoplanową stała się walka o rekonstrukcję starych i bu-
dowę nowych kopalń, o uzyskanie dodatkowych mocy produkcyjnych. 

Ważna też stała się sprawa rozbudowy polskiego przemysłu maszynowego, który zdolny byłby 
podjąć samodzielną prace w dziedzinie wytwórczości sprzętu i urządzeń górniczych. Ograniczone 
możliwości naszej gospodarki narodowej bezpośrednio po wojnie i w okresie planu trzyletniego 
spowodowały, że otrzymywane wówczas przez przemysł węglowy środki inwestycyjne były nie-
współmierne nikłe w stosunku do potrzeb. Mimo piętrzących się trudności natury technicznej, ma-
teriałowej, kadrowej i finansowej zastosowane środki zaradcze oraz wielkie wysiłki załóg górni-
czych spowodowały, że Polska osiągnęła największy w Europie wzrost wydobycia węgla kamien-
nego. 

W czym tkwił sekret tych sukcesów? Niewątpliwie w ludziach, w ich zapale do pracy, w zdo-
bywaniu coraz większych doświadczeń fachowych, w coraz szerszym stosowaniu postępowych 
metod pracy.

W związku z rozbudową przemysłu maszynowego, palącym problemem dla polskiej gospodar-
ki stało się zwiększenie zabezpieczenia bazy węgla koksującego, celem wyeliminowania importu 
węgla wsadowego. Rozpoczęto na terenie całego powiatu rybnickiego intensywne poszukiwania za 
węglem koksowym.

Foto 1. Pierwsze prace ziemne
Foto 1. First excavation works
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2. PROJEKT I BUDOWA KOPALNI

Program szybkiego uprzemysłowienia kraju oraz związana z tym konieczność rozbudowy przemy-
słu wydobywczego nakreślił zadania ambitne, a zarazem bardzo trudne. Trzyletni plan odbudowy 
kraju spowodował, że węgiel był potrzebny gospodarce w coraz większych ilościach.

W 1954 roku Krakowskie Biuro Projek-
tów Górniczych opracowało wstępny 
koncepcyjny projekt budowy kopalni w 
okolicach Jastrzębia, a wkrótce po tym 
zatwierdzono pierwszy etap jej budowy,
określono ogólne założenia tech-niczno-
produkcyjne, a przewidziane na rok 
1962 uruchomienie kopalni okreś-lało 
jej dobowe wydobycie na 4000 ton.
Nowo powołana dyrekcja kopalni „Ja-
strzębie w budowie" stanęła przed ogro-
mem zadań i trudności. Przypomnijmy 
dla ścisłości historycznej jej skład:

Pierwszym dyrektorem został inż. St. 
Heyno, naczelnym Inżynierem był mgr 
inż. J. Matysiak. Pod kierownictwem te-
go zespołu, w grudniu 1954 roku przy-
stąpiono do przygotowania terenu bu-
dowy. Budowano drogę dojazdową, 
energetyczną linię zasilającą oraz do-
prowadzono wodę.

Prace wstępne przy budowie kopalni właściwej rozpoczęło w czerwcu 1955 r. Przedsiębiorstwo 
Budowy Kopalń w Wilchwach w oparciu o projekt Krakowskiego Biura Projektów Górniczych.
Uchwała Prezydium Rządu Nr 691/54 zobowiązywała budowniczych do prowadzenia prac tak, by 
nie naruszać istniejących źródeł wody solankowej zasilających jastrzębskie uzdrowisko.

Opracowano metody ujmowania metanu i likwidacji zagrożeń, co pozwoliło już w czerwcu 
1960 roku Komisji Oceny Projektów Inwestycyjnych MGiE zaplanować zwiększenie dla kopalni 
„Jastrzębie” wydobycia dobowego do 5 600 ton, które kopalnia miała osiągnąć w 1974 roku.

Przed rozpoczęciem budowy kopalni dysponowano 18 odwiertami wykonanymi jeszcze przed 
1914 r. na głębokość do 200 m oraz dwoma otworami wiertniczymi do głębokości 1000 m. W la-
tach 1952 do 1955 odwiercono do dodatkowo 11 otworów do średniej głębokości 1000 m. Okre-
ślono na tej podstawie sumaryczna miąższość węgla w granicach 18 do 40 m. Wtedy też postano-
wiono, ze sąsiadkami kopalni „Jastrzębie” będą budowane nieco później kopalnie „Moszczenica”, 
„Zofiówka” i „Borynia”

We wrześniu rozpoczęto głębienie szybu III, a dwa miesiące później szybu I. Na placu budowy 
rośnie liczba specjalistycznych przedsiębiorstw wykonawczych, a dla usprawnienia i skoordyno-
wania prac projektowych uruchomiono w III kwartale tego roku Biuro Projektów Nowych Kopalń 
w Gliwicach. Uchwałą nr 458/55 Prezydium Rządu z dnia 11.06.1955 r. powołano w Rybnickim 
Zjednoczeniu Przemysłu Węglowego „Dyrekcję Kopalni Węgla Kamiennego „Jastrzębie w budo-
wie”, a wkrótce po tym zatwierdzono pierwszy etap jej budowy i określono ogólne założenia tech-
niczno-projektowe.

Kolejny 1957 rok przebiega pod znakiem kontynuowania rozpoczętych prac. Pojawiają się no-
wi wykonawcy, a w śród nich Przedsiębiorstwo Instalacji Przemysłu Węglowego, które rozpoczy-
na uzbrajanie terenu w instalację wodociągową, kanalizację sanitarną oraz deszczową. Wznosi się 

Foto 2. Budowa szybu
Foto 2. The construction of a shaft
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warsztaty kopalniane, rozdzielnie 6 kV, a także przystąpiono do głębienia szybu II oraz szybika 
podsadzkowego dla podsadzki płynnej na szybach III.

Wyniki dotychczasowych prac do-
prowadziły do skrystalizowania się kon-
cepcji budowy kolejnej kopalni „Mosz-
czenica”. Zarządzeniem nr 316 Mini-
sterstwa Górnictwa i Energetyki z dnia 
31.12.1958 roku w miejsce dotychcza-
sowego przedsiębiorstwa powołano no-
we pod nazwą „Kopalnia Węgla Kamien-
nego „Jastrzębie-Moszczenica” w bu-
dowie”. Zadaniem przedsiębiorstwa by-
ło kontynuowanie budowy i stopniowe 
podejmowanie eksploatacji.

W 1960 roku dyrekcja budowy ko-
palni przenosi się z Rybnika do Jastrzę-
bia. Zakończono na 528 m głębienie szy-
bu I i rozpoczęto jego zbrojenie. Rów-
nież zakończono drążenie szybu II na 

głębokości 555 m i uzyskano naturalny 
obieg powietrza. Sukcesywnie oddawa-
no do użytku następne obiekty, tj. chłod-
nię kominową, lampiarnię na 1080 lamp, rozdzielnię główną 110/6kV, stację ratowniczą.

Nowy rok poprzedzający oddanie kopalni do eksploatacji charakteryzował się intensywnymi 
pracami związanymi z rozcięciem złoża. Udostępnienie na poz. 170 m i 260 m pokłady 413 i 415 
pozwolą niebawem podjąć eksploatację systemem „janowickim” z płynną podsadzką. Po zakoń-
czeniu zbrojenia szybów budowniczowie kopalni wiedzieli już, że oddanie kopalni do wstępnej 
eksploatacji nastąpi w przededniu Barbórki, 2 grudnia 1962 roku.

Pomimo jednak rygorystycznego stosowania nowych środków, nie zdołano uniknąć dwóch po-
żarów, jakie w krótkich odstępach czasowych wybuchły. Pierwszy miał miejsce w dniu 12 lipca 
w pokładzie 417, a jego przyczyną było zapalenie się metanu w trakcie robót strzałowych, drugi 
w dniu 30 tegoż miesiąca w pokładzie 407/4, kiedy to również w trakcie robót strzałowych nastąpi-
ła lokalna eksplozja metanu. W skutek energicznej akcji ratowniczej pożary zlikwidowano w za-
rodku, dzięki czemu uniknięto poważniejszych uszkodzeń w obudowie i nie było również żadnych 
ofiar ludzkich.

W szybkim tempie kończono budowę cechowni – nietypowej rotundy z żelbetowo-szklaną ko-
pułą, mieszczącą wewnątrz salę zborną z biurami służb ruchowych. Do uruchomienia kopalni po-
zostały już tylko dni. Rozmiar prac, jaki wykonano w ciągu 7 poprzedzających lat nie może być 
z racji szczupłości tej monografii szczegółowo udokumentowany. Wystarczy powiedzieć, że przy 
wznoszeniu kopalni zatrudnionych było blisko 3 600 osób w poszczególnych okresach, z czego 
około 2000 osób stanowiło załogę kopalni.

Z perspektywy dzisiejszego jubileuszu można z dumą stwierdzić, że wizja nakreślona w projek-
tach wykonawczych w Gliwickim Biurze Projektów pod kierownictwem mgr inż. Roeslera i mgr 
inż. Hebenstreita w pełni się ucieleśniła. Pamiętajmy, że kopalnię zaprojektowano w terenie nieja-
ko dziewiczym, o niekorzystnej dla budownictwa przemysłowego fizjografii, z występującymi 
w nadkładzie warstwami kurzawkowymi. Nieregularne ukształtowanie powierzchni karbonu i skom-
plikowana tektonika złoża stanowiły nie lada przeszkodę w zaprojektowaniu poszczególnych po-
ziomów.

Foto 3. Na placu budowy
Foto 3. At the building site
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Doszliśmy w ten sposób do daty historycznej – dnia, w którym oddano kopalnię do wstępnej 
eksploatacji, do 4 grudnia 1962 roku. Uroczystego otwarcia kopalni, jak to było tradycją w ówcze-
snych czasach, dokonał I Sekretarz Komitetu Centralnego PZPR – Władysław Gomułka, przy 
współudziale władz resortowych – na czele z Ministrem Górnictwa i Energetyki – mgr inż. Janem 
Mitręgą, Podsekretarzem Stanu – mgr inż. Karolem Fabrisem i Generalnymi Dyrektorami mgr inż. 
Marianem Różańskim i mgr inż. Aleksym Sieradzkim. W uroczystości uczestniczył ze strony Ryb-
nickiego Zjednoczenia Przemysłu Węglowego Naczelny jego Dyrektor mgr inż. Jerzy Kucharczyk, 
człowiek oddany budowie kopalni całym swym sercem i umysłem.

Rozpoczął się dla kopalni zwykły dzień pracy z zadaniem wydobywania na dobę początkowo 
800 ton węgla i równoczesnym intensywnym prowadzeniem prac w kierunku rozbudowy i odda-
wania nowych obiektów produkcyjnych.

Początkowe wydobycie osiągane było z pokładu 415 w piętrze między poziomami +70 i 0,0 m 
w rejonie szybów III Jastrzębie - Moszczenica. Na rok 1965 założono ukończenie prac zmierzają-
cych do rozpoczęcia eksploatacji kopalni „Moszczenica” i znacznego zwiększenia wydobycia wę-
gla przez kopalnię „Jastrzębie”.

Rok 1966 nazwać można rokiem przełomu w dziejach kopalni. Równoległa budowa dwóch za-
kładów górniczych dobiegła końca i z dniem 1 stycznia działać zaczęła jako samodzielne przedsię-
biorstwo kopalnia „Moszczenica”. Dokonano formalnego i rzeczowego podziału obszarów górni-
czych, majątku i zadań, a także powołano odrębne dyrekcje.

Dyrektorem kopalni „Jastrzębie” został mgr inż. Zdzisław Wójcik, zaś funkcję naczelnego in-
żyniera powierzono mgr. inż. Henrykowi Szymiczkowi. Wydobycie dobowe osiąga 2682 tony, 
a zatrudnienie rośnie do 3849 osób. Po raz pierwszy nazwa kopalni „Jastrzębie” pojawia się wśród 
tych zakładów górniczych, które węgiel eksportują. Wysłano go ponad 161 000 ton, a wysoka jego 
jakość powoduje zainteresowanie się nim przez wielu odbiorców zagranicznych – m.in. z Włoch, 
Francji, Belgi, a nawet z odległej Japonii.

3. ZNOWU RAZEM

Uchwałą Nr 1 Walnego Zgromadzenia Wspólników z dnia 6.10.1994 r. dwa zakłady Jastrzębskiej 
Spółki Węglowej, tj. „Jastrzębie” i „Moszczenica” zostały połączone w jeden zakład o nazwie Ja-
strzębska Spółka Węglowa Kopalnia Węgla Kamiennego „Jas-Mos” w Jastrzębiu Zdroju. Z dniem 
1.01.1995 r. rozpoczął się proces technicznego i organizacyjnego scalania tych organizmów.

Oglądając się wstecz natrafiamy na pożółkłych kartach historii fakty mówiące o tym, iż w prze-
szłości zarówno kopalnia “Jastrzębie” jak i “Moszczenica” funkcjonowały jako jedno przedsiębior-
stwo. Po podziale kopalni w 1965 roku, po 30. latach nastąpiło ich ponowne połączenie.

W dzieje każdej kopalni już od momentu powstania, wpisana jest konieczność jej likwidacji. 
Do tej pory była to zawsze daleka perspektywa, bo wiele kopalń istniało dłużej niż jedno pokolenie 
i konieczność ich likwidacji była zawsze bardzo odległa, ale nastały nowe czasy - gospodarka ryn-
kowa, rachunek ekonomiczny, nowe technologie, ale również wyczerpywanie się złóż i to spowo-
dowało konieczność podjęcia kontrowersyjnej według niektórych decyzji o likwidacji byłej kopal-
ni „Moszczenica”.

Likwidacja kopalń to trudne i bolesne zadanie. Trudne, bo nie mamy w tym doświadczenia, 
przez dziesiątki lat powstawały nowe kopalnie, poznawaliśmy szczegóły budowy nowych szybów, 
rozcinania złoża i walki z zagrożeniami. Wydawało się, że kopalnie będą istniały wiecznie, a teraz 
musimy od podstaw poznawać sposoby likwidacji tego, co wcześniej zbudowano. Jest to w wielu 
przypadkach wbrew pozorom trudniejsze i bardziej niebezpieczne, bo brak doświadczenia, wzor-
ców i opracowanych zasad postępowania. Bolesne, bo niszczymy to, co z tak wielkim trudem po-
wstawało wysiłkiem wielu ludzi.
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4. JUBILEUSZ 50. LECIA

Ten rok, to dla kopalni „Jas-Mos”, kontynuatorki kopalni „Jastrzębie”, rok jubileuszu 50. lecia ist-
nienia. Artykuł ten jest okazją do przypomnienia kawałka historii, tak ważnej dla osób związanych 
dzisiaj i kiedyś z kopalnią. W okresie od rozpoczęcia wydobycia w kopalni “Jastrzębie-Mosz-
czenica w budowie” w 1963 roku do dzisiaj kopalnie „Jastrzębie” i „Moszczenica”, a później po 
połączeniu kopalnia „Jas-Mos” wydobyły ponad 200 mln ton węgla oraz wydrążyły ponad 2000
km wyrobisk korytarzowych. Dziesiątki tysięcy ludzi związanych było z kopalnią poprzez pracę
i tutaj znaczna ich część przeszła całe swoje życie zawodowe.

Kopalnia „Jas-Mos” w swoje pięćdziesięciolecie istnienia wchodzi z perspektywą dobrej eks-
ploatacji i wieloletniego rozwoju. Rozpoczyna się eksploatację na dwie warstwy grubego pokładu 
510 z rekonsolidacją stropu z wykorzystaniem pyłów dymnicowych, rozwijana jest na kopalni oraz
w całej Jastrzębskiej Spółce Węglowej S.A. bardzo obiecująca technika strugowa, umożliwiająca
eksploatację cienkich pokładów, do tej pory nie eksploatowanych ze względu na uwarunkowania 
techniczno-ekonomiczne. Są możliwości eksploatacji sąsiednich pokładów zlikwidowanej kopalni 
„1 Maja” oraz rezerwowego Pola Gołkowice, gdzie obecnie prowadzone są wiercenia rozpoznaw-
cze. Przed kopalnią „Jas-Mos” otwierają się szerokie perspektywy dalszej eksploatacji w ramach 
Kopalni Zespolonej, która zostanie utworzona na bazie połączonych kopalń „Borynia”, „Zofiów-
ka” i „Jas-Mos”.

LITERATURA

[1] Praca zbiorowa - kroniki kopalni „Jastrzębie” i „Moszczenica”, 1960–2011.

The History of “Jas-Mos” Coalmine

The period of forty or fifty years is really short in the history of coal mining but this was actually 
as long as “Jas-Mos” coalmine existed. However, for all the people connected with the coalmine 
this history was long as it was closest to their lives and they constituted directly its inseparable 
part. This history is rich in a pioneering search for coal, the fight with an unknown element, which 
was methane, or the problems with building the town in the place of a small village. The article de-
scribes the beginning of searching coal in the area, first access works and, finally, the opening of 
the coal mine.
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Doświadczenia z użytkowania „instalacji odzysku części stałych
z zawiesiny wodno-mułowej zawierającej ziarna o wymiarach
wyłącznie < 25 µm” w KWK „Jas-Mos”

Jan Kot
KWK „Jas-Mos”

STRESZCZENIE: W artykule przedstawiono sposób powstawania w wirówkach sedymentacyjno-
filtracyjnych zawiesiny wodno-mułowej zawierającej ziarna o wymiarach < 25 µm, tj. odcieku 
z części sedymentacyjnej oraz sposób jego zagęszczania i odwadniania w instalacji zbudowanej 
w oparciu o prasę komorowo-membranową.

SŁOWA KLUCZOWE: Wirówka sedymentacyjno-filtracyjna, odciek z części sedymentacyjnej,
prasa komorowo-membranowa

1. WSTĘP
W roku 2009 minęło 40 lat pracy Zakłady Przeróbczego kopalni „Jastrzębie” obecnie „Jas-Mos” 
należącej do Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A.

Zakład Przeróbki Mechanicznej Węgla KWK „Jas-Mos” jest zakładem dwusystemowym, cha-
rakteryzującym się pełną technologią wzbogacania węgla oraz kompleksowym prowadzeniem 
wszystkich operacji przeróbczych, którym poddawana jest całość wydobywanego urobku. Ruch 
zakładu przeróbczego prowadzony jest jednym systemem, zaś drugi system jest w tym czasie 
kompleksowo remontowany.

W zależności od wielkości klasy ziarnowej wzbogacanie prowadzi się w trzech sekcjach pro-
dukcyjnych:
• wzbogacanie w płuczce zawiesinowej — dla klasy ziarnowej powyżej 20 mm,
• wzbogacanie w płuczce osadzarkowej — dla klasy ziarnowej 20-0,5 mm,
• wzbogacanie flotacyjne — dla klasy ziarnowej poniżej 0,5 mm.

Zakład posiada zamknięty obieg wodno-mułowy oraz wydzieloną gospodarkę odpadami poflo-
tacyjnymi.

Wydajność Zakładu Przeróbki Mechanicznej Węgla kształtuje się na poziomie 13 200 t/d brutto 
(dla 16 godzin pracy na dobę).

Wydajności poszczególnych węzłów technologicznych ZPMW wynoszą:
• stacja przygotowania węgla: 1600 t/h
• klasyfikacja wstępna: 900 t/h
• płuczka zawiesinowa: 325 t/h
• płuczka osadzarkowa: 475 t/h
• flotacja: 140 t/h
• załadownia: 1200 t/h

Kopalnia „Jas-Mos” jest producentem węgla ortokoksowego typu 35.2B eksploatując obecnie 
pokłady 505 i 510.

sploatacji Podziemnej 2012
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2. MODERNIZACJE WĘZŁÓW WZBOGACANIA
I ODWADNIANIA DROBNYCH ZIAREN

Zakład Przeróbczy przechodził liczne modernizacje mające wpływ tak na zwiększenie wydajności 
, poprawę warunków pracy jak w głównej mierze na poprawę jakości produktów wyjściowych.

Jedną z głównych zmian technologicznych była wykonana w latach 1997-1998 przebudowa 
ciągu odwadniania drobnych ziaren. W miejsce filtrów tarczowych FTPO 144 i FTPO 180 zabu-
dowano 4 sztuki wirówek sedymentacyjno-filtracyjnych typu Sb 6400 firmy BIRD. Zastosowanie 
wirówek sedymentacyjno- filtracyjnych pozwoliło na wyłączenie procesu termicznego suszenia, co 
ograniczyło koszty wzbogacania oraz wyeliminowało emisję gazowo-pyłową do atmosfery.

Odwadnianie flotokoncentratu po procesie flotacji w wirówkach sedymentacyjno-filtracyjnych 
typu BIRD prowadzone jest jednostopniowo, a następnie odwodniony produkt łączony jest z Kon-
centratem popłuczkowym.

Rys. 1. Widok wirówek sedymentacyjno-filtracyjnych Sb 6400 [4]
Pic. 1. View of sedimentary – filter centrifuges Sb 6400 [4]

Kolejną istotną zmianą w technologii wzbogacania najdrobniejszych ziaren była wymiana czę-
ści flotowników komorowych typu IZ-5 na flotowniki wielkogabarytowe typu IF-30W i IF-100 o 
pojemności cylindrycznej komory odpowiednio 30 m3 i 100 m3 produkowane przez IMN Gliwice 
oraz firmę INNOVATOR.
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Rys. 2. Widok maszyn flotacyjnych IZ-5 [4]
Pic. 2. View of flotational machine IZ-5 [4]

Rys. 3. Widok maszyny flotacyjnej IF-100 [4]
Pic. 3. View of flotational machine IF-100 [4]

Technologia odwadniania flotokoncentratu w wirówkach sedymentacyjno-filtracyjnych przy-
nosząc ww. korzyści przyniosła jednak produkt uboczny jakim są ziarna węglowe o wielkości < 25 
µm wydzielone w części sedymentacyjnej wirówki tzw. odciek z części sedymentacyjnej o para-
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metrach węgla koksującego lecz zakłócający obieg wodno-mułowy ZPMW , trudny w procesie za-
gęszczania i trudny do odzyskania.

Rys. 4. Przekrój poprzeczny wirówki sedymentacyjno-filtracyjnej [1]
Pic. 4. Cross sections of the centrifuge sedimentary-filter [1]

Z tego względu ten produkt uboczny był lokowany wraz z odpadami flotacyjnymi na dole ko-
palni jako komponent mieszaniny doszczelniającej wykorzystywanej do profilaktyki przeciwpoża-
rowej i uszczelnienia zrobów.

3. BUDOWA INSTALACJI

Pierwsze próby z odwadnianiem odcieku zostały przeprowadzone na Zakładzie Przeróbczym 
KWK „Jas-Mos” w 2005 r z wykorzystaniem prasy filtracyjnej taśmowej. Efekty pracy nie były 
zadawalające tak ze względów uzyskiwanej wilgoci produktu jak i wielkości zużycia flokulanta. 
Prowadzono jednak w dalszym ciągu próby w oparciu o mobilne prasy komorowe.

W 2009 roku podjęto decyzję o odwadnianiu sedymentu w oparciu o prasę komorowo-mem-
branową. W 2010 r. rozpoczęto procedury przetargowe na „budowę instalacji odzysku części sta-
łych z zawiesiny wodno-mułowej zawierającej ziarna o wymiarach wyłącznie poniżej 25 µm”.

Ostatecznie 17.02.2011 r rozpoczęto roboty ziemne przy budowie budynku instalacji zlokali-
zowanego w rejonie zagęszczacza promieniowego Dorra nr 455.

W budynku jednokondygnacyjnym o wymiarach 18,72 m x 11,72 m i kubaturze 2167 m3 za-
budowano następujące główne urządzenia:
1. Prasę komorowo-membranową GHT 1500x4 wraz z myjką ciśnieniową włoskiej firmy DIEM-
ME,
2. Sprężarkę śrubową SSRM 200/250 firmy INGERSOLL RAND,
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3. Pompę myjki HP-K-25-56 firmy ABEL,
4. Sprężarkę tłokową ADP 360/4 firmy Airpol,
5. Zbiorniki ciśnieniowe KP 4000x25 firmy Komnino,
6. Przenośniki taśmowe B-1200 – 2 szt.

Budynek posiada własny układ wentylacji, ogrzewania i klimatyzacji zabudowany na dachu 
budynku. Sumaryczna zainstalowana moc urządzeń elektrycznych wynosi 713 kW.

Rys. 5. Widok budynku instalacji z zagęszczacza promieniowego Dorra 455 [4]
Pic. 5. View of the completed building of the installation from Dorra 455 radial thickening [4]

Inwestycję w całości realizowaną przez firmę ZARMEN zakończono 28.10.2011r uzyskując 
założone w umowie parametry tj:
1. Wydajność 8 t/h masy suchej – bez wilgoci przemijającej Wex,
2. Wilgoć przemijającą produktu odwodnionego Wex max 28%.
3. Odzysk części stałych min.9 8 %.

Od listopada 2011r instalacja odwadniania drobnych ziaren eksploatowana jest w ruchu cią-
głym przez ZPMW KWK „Jas-Mos”. Ciągła kontrola pozwoliła zoptymalizować pracę jej po-
szczególnych urządzeń zwłaszcza prasy komorowo-membranowej typu GTH 1500 x 4.
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Rys. 6. Prasa komorowo-membranowa GHT 1500 x 4 [1]
Pic. 6. Chamber –diaphragmatic press GHT 1500 x 4 [1]

Instalacja odwadniania drobnych ziaren została zbudowana jako zespół urządzeń pracujących
w cyklu automatycznym i ręcznym. Główne urządzenie instalacji –prasa GHT 1500 posiada
4-punktowy docisk płyt zawieszonych na górnej centralnej belce.

Zasilanie prasy nadawą jest dwustronne.
Prasa wyposażona jest oprócz głowicy stałej i ruchomej w 41 płyt komorowych i 40 płyt mem-

branowych o wymiarach 1500x 1500 mm.
Powierzchnia filtracji prasy wynosi 300 m2 przy objętości komór ok.4,5 m3 i głębokości komór 

45 mm.
Układ sterowania instalacją oparty jest na sterowniku PLC kontroluje wszystkie automatyczne 

fazy pracy urządzeń.

4. WYNIKI PRACY INSTALACJI

W istniejącym dotychczas układzie technologicznym ZPMW zmieniono:
- rozdzielono odciek z części sedymentacyjnej od odpadów flotacyjnych.W celu zagęszczania od-

pady skierowano do zagęszczacza promieniowego Dorra 444 natomiast odciek do zagęszczacza 
promieniowego Dorra 455.
- uruchomiono kontrolowane dozowania flokulanta do Dorra 455 w ilości ściśle zależnej od suma-
rycznego przepływu nadawy skierowanej do odwadniania na wirówkach sedymentacyjno-filtracyj-
nych, uzyskując optimum przy ok. 95g/1 t odcieku z części sedymentacyjnej tzn. odpowiednie za-
gęszczenie wylewu i czysty przelew z Dorra,
- zagęszczony wylew spod Dorra 455 stanowi nadawę na prasę filtracyjną,
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- wylew spod Dorra 444 jako zagęszczone odpady flotacyjne stanowi komponent mieszaniny do-
szczelniającej,

W wyniku włączenia instalacji odwadniania drobnych ziaren do ciągu technologicznego ZPMW
uzyskano następujące korzyści:
1. Zwiększono produkcję węgla koksującego o ok.150 t/dobę.
2. Zmniejszono o ok. 50% ilość wytwarzanej oparciu o odpady flotacyjne i odciek mieszaniny do-
szczelniającej służącej do profilaktyki ppoż. i doszczelniania zrobów na dole kopalni.
3. Zwiększono ilość lokowanych na dole kopalni popiołów lotnych służących do profilaktyki ppoż. 
i doszczelniania zrobów.

Rys. 7. Schemat technologiczny instalacji odwadniania drobnych ziaren [3]
Pic. 7. Technological outline of the installation of deodorizing of small grains [3]

Odciek pochodzący z wirówek sedymentacyjno-filtracyjnych charakteryzuje się średnim za-
gęszczeniem ok. 40 g/dm3 przy zapopieleniu Aa śr. 14,7%. Kierowany jest do zagęszczacza pro-
mieniowego Dorra nr 455 gdzie zagęszczany jest średnio do 242 g/dm3.
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Rys. 8. Zmiany zagęszczenia odcieku z wirówek i zagęszczonego w Dorze 455[7]
Pic. 8. Changes of thickening the channel: from centrifuges and thickened in Dorr thickener 455[7]

Z poddanego odwadnianiu w prasie komorowo-membranowej materiału uzyskujemy placki fil-
tracyjne o wilgoci całkowitej W t

r średnio 26,4% i zapopieleniu Aa = 14,7%.

Rys. 9. Zmiany zawartości wilgoci W t
r i popiołu Aa w placku filtracyjnym [5,6]

Pic.9.Changes of the value of moisture Wt
r and of ash Aa filter cake [5,6]
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Ruch ciągły instalacji odwadniania pozwolił na ustawienie pracy instalacji na parametrach op-
tymalizujących wydajność i ograniczającym koszty produkcji.

Przyjęto następujące nastawy i czasokresy pracy w cyklu odwadniania:
1. Ciśnienie tłoczenia nadawy na prasę – 6 bar (wzrost ciśnienia wpływa na zużycie pompy nie
zwiększając znacznie ilości materiału odwadnianego w jednym cyklu).
2. Czas przedmuchu kolektora nadawy – 1,8 minuty.
3. Czas dosuszania placka – 8 minut (wydłużenie czasu pracy sprężarki w niewielkim stopniu ob-
niża wilgoć produktu a zwiększa zużycie energii – moc sprężarki 280 kW).
4. Okres mycia tkanin filtracyjnych prasy co 12-15 cykli gdyż zabrudzona tkanina filtracyjna:
- wydłuża czas trwania cyklu,
- zwiększa zawartość wilgoci w placku filtracyjnym,
- wpływa niekorzystnie na ustawienie głowicy ruchomej.

Ustawienia pracy instalacji pozwalają osiągnąć przy parametrach przedstawionych powyżej 
wydajność 8,8–9,2 t/ h w przeliczeniu na masę suchą, tj. 11,9-12,5 t/h przy wilgoci Wt

r = 26,4%
Odwadnianie odcieku z części sedymentacyjnej w nowo wybudowanej instalacji generuje jed-

nak koszty.
Są to obecnie koszty związane z:

Tablica 1. Zestawienie kosztów w przeliczeniu na 1 tonę produktu
odwodnionego w stanie powietrzno-suchym.[4]
Table 1. Putting costs together in the conversion on 1 tone
of product drained in the air – dry state [4]

Wyszczególnienie Koszt netto zł/t
Obsługa (3x 1 osoba/zmianę + 1 os. zm A) 8,60
Energia elektryczna bezpośrednio związana z odwadnianiem odcieku 4,35
Energia elektryczna – wartość zmienna -pozostałe urządzenia- ogrzewanie, wenty-
lacja ,klimatyzacja 5,32

Flokulant Magnafloc 336/1011 1,22
Koszt transportu samochodowego /samochód 25 t + ładowarka/ 2,80
Koszt zwałowania 1,53
Amortyzacja 19,23
Koszt części zamiennych nieobjętych gwarancją 4,30
Koszt usług remontowych oddziałów własnych 2,95
Razem 50, 30 zł/t

WNIOSKI

1. Ilość produkowanego odcieku waha się w granicach 8-10% nadawy na wirówki sedymentacyj-
no-filtracyjne i jest zależna min. od obciążenia danej wirówki, nastawionej wielkości otworów 
przelewowych jak i jej stanu technicznego.

2. Przy zakładanej produkcji netto kopalni na poziomie 7000 t/d odzysk drobnych ziaren węglo-
wych pozwoli zwiększyć produkcję do ok. 7150 t/d, co daje wzrost o ok. 38 000 t rocznie.
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3. Stopa zyskowności tej inwestycji oceniana była na poziomie 3,04 przy założeniach okresu zwro-
tu nakładów w okresie 12 miesięcy przy cenie zbytu węgla na poziomie 175 zł/t i całkowitym 
czasie trwania zadania wynoszącym 84 miesiące.

4. Stopa zyskowności tej inwestycji wyliczona w oparciu o realne parametry wynosi powyżej 20 
przy czasie trwania zadania wynoszącym 72 miesiące i cenie zbytu przekraczającej 790 zł/t.

5. Realizacja przedstawionej inwestycji spełniła oczekiwania inwestora tak w kwestii odzysku naj-
drobniejszych ziaren węgla jak i korzyści finansowych związanych z ich sprzedażą.
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Experiencing the use of Installation of the Recycling Permanent Parts
of Watery – Slurry Suspension Exclusively Containing Grains
about Dimensions 25 µm in KWK “Jas-Mos”

In the paper it was presented a way of allocate in centrifuges sedimentary-filter suspensions water-
slurry containing grains about dimensions < 25 µm –same as the channel from the sedimentary part 
and way of thickening it and draining in the installation built based on the press chamber-
diaphragmatic.
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ZASADY OCHRONY ŚRODOWISKA 
I ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU 
W DZIAŁANIACH KATOWICKIEGO 
HOLDINGU WĘGLOWEGO S.A.

mgr Urszula Mieszczak
Brol

– 923 –

Efektywna gospodarka odpadami – człowiek i środowisko



Katowicki 
Holding 

3

WPROWADZENIE

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”, której celem jest
ograniczanie negatywnych skutków oddziaływania kopalń na środowisko,
poprzez:

• kontynuowanie działań zmierzających do zapobiegania powstawania
odpadów innych niż wydobywcze, w tym niebezpiecznych,

• ograniczenie ilości wytwarzanych odpadów wydobywczych wraz
z kontynuacją możliwie maksymalnego ich zagospodarowania na
powierzchni i w wyrobiskach podziemnych kopalń oraz promowanie
„produktowego”, uwzględniającego aspekt produkcji kruszyw na
bazie skały płonnej wizerunku odpadów wydobywczych,

• zwiększenie zakresu prac rekultywacyjnych i zagospodarowania
składowisk odpadów wydobywczych oraz innych terenów i gruntów
zdegradowanych działalnością górniczą,
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• minimalizowanie wpływów eksploatacji górniczej na powierzchnię
terenu poprzez prowadzenie eksploatacji górniczej w sposób
ograniczający deformacje powierzchni terenu oraz stosowanie
w szerokim zakresie profilaktyki górniczej,

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

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

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

• likwidację źródeł nadmiernego poziomu hałasu emitowanego
do środowiska, ograniczanie poziomu emisji hałasu do środowiska
ze źródeł stanowiących obiekty technologiczne kopalń,

• ciągłe ograniczanie zużycia mediów energetycznych,
• produkcję węgli przyjaznych środowisku.
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Zadania zawarte w „Strategii ograniczania...” są również ujęte
w Programie Zarządzania Środowiskowego dla Katowickiego Holdingu
Węglowego S.A.

Celem ograniczenia, względnie eliminacji uciążliwości nieodłącznie
związanych z działalnością przemysłową zakładów górniczych prowadzona
jest szeroka działalność inwestycyjna.

Działalność inwestycyjna w kopalniach Katowickiego Holdingu
Węglowego S.A. prowadzona jest między innymi w zakresie ochrony wód
powierzchniowych, gospodarki odpadami wydobywczymi, ograniczenia
emisji pyłów i gazów do atmosfery, ochrony przed uciążliwościami hałasu
oraz w zakresie rekultywacji terenów przekształconych działalnością
górniczą.

Działalność kopalń Katowickiego Holdingu Węglowego S.A.
usprawniana jest również poprzez ich funkcjonowanie w oparciu o wymogi
Systemu Zarządzania Jakością, Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem
i Higieną Pracy oraz Systemu Zarządzania Środowiskowego.

Wdrożenie przez Katowicki Holding Węglowy S.A. Zintegrowanego
Systemu Zarządzania jest nowatorskim sposobem na poprawę efektywności
działania.
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OCHRONA WÓD POWIERZCHNIOWYCH

W celu ograniczenia ujemnego wpływu odprowadzanych ścieków,
w tym wód dołowych na wody powierzchniowe były i są realizowane
następujące inwestycje i przedsięwzięcia proekologiczne :

KWK „Murcki” 
(obecnie KWK „Murcki-Staszic” – Ruch „Boże Dary”)

„Remont komory „B” osadników centralnych wód dołowych
w Tychach-Czułowie” – lata realizacji 1999 – 2001, „Odtworzenie komory
„C” osadników centralnych” – lata realizacji 2003 – 2006 (fot. 1.).

Efektem ekologicznym zakończonych zadań jest przywrócenie
zdolności sedymentacji zawiesiny i ograniczenie jej zrzutu do rzeki
Mlecznej.
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Fot. 1. Komora „C” Osadników Centralnych.
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Kopalnia planuje realizować zadania pod nazwą „Oczyszczenie
komory „A” osadników centralnych” – lata realizacji 2011 – 2013,
„Oczyszczenie komory „B” osadników centralnych” – lata realizacji 2014
– 2016, „Oczyszczenie komory „C” osadników centralnych” – lata realizacji
2017 – 2019.

Oczekiwany efekt ekologiczny.

Realizując zadania związane z oczyszczaniem komór „A”, „B” i „C”
osadników centralnych osiągnięty zostanie efekt ekologiczny w postaci
przywrócenia zdolności sedymentacji zawiesiny i ograniczenia możliwości
ponadnormatywnego jej zrzutu do rzeki Mlecznej.
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KWK „Mysłowice-Wesoła” – Ruch „Wesoła”

„Modernizacja oczyszczalni ścieków „Bioblok” (fot. 2., fot. 3.) (lata
realizacji 1996 – 2001).

Oczyszczalnia mechaniczno – biologiczna (osad czynny)
o przepustowości 3000 m3/d, składająca się z 5 biobloków 5x400 WSm
oczyszcza ścieki bytowe z KWK „Mysłowice-Wesoła” – Ruch „Wesoła”
i osiedla Wesoła. Oczyszczalnię zmodernizowano poprzez zastosowanie
napowietrzania drobnopęcherzykowego oraz wydzielenie w modułach
oczyszczania komór denitryfikacji i defosfatacji.

Efektem modernizacji jest zmniejszenie uciążliwości akustycznej
obiektów oczyszczalni do poziomu normatywnego i uzyskanie lepszych
parametrów oczyszczania ścieków.
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Fot. 3. Poletka osadowe.
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„Budowa stacji uzdatniania wody” - lata realizacji 1985-1996 (fot. 4.).

Stacja uzdatnia wodę dołową z poz. 230 m KWK „Mysłowice
-Wesoła” – rejon „Wesoła” do celów własnych kopalni.
Ilość uzdatnionej wody około 3000 m3/dobę.

Podstawowe procesy uzdatniania to :
- usuwanie zawiesiny imętności z wody surowej,
- filtracja pospieszna połączona z odżelazianiem i odmanganianiem wody,
- dezynfekcja.

Stacja uzdatniania wody w pełni pokrywa potrzeby własne kopalni
i tym samym uniezależnia zakład od dostaw wody z RPWiK.
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Fot. 4. Stacja uzdatniania wody – widok ogólny.
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„Modernizacja oczyszczalni „Kremer” - lata realizacji 2004 – 2011 (fot. 5.).

Poszczególnymi etapami powyższego zadania inwestycyjnego były:
- modernizacja przepompowni oczyszczalni „Bioblok”,
- przekierunkowanie ścieków bytowych z oczyszczalni „Kremer” 

na oczyszczalnię „Bioblok”,
- przebudowa oczyszczalni „Kremer”.

Realizacja zadania przyczyniła się do zmniejszenia stężeń związków
biogennych w odprowadzanych ściekach bytowych. Modernizacja
oczyszczalni ścieków „Kremer” polega na przekierunkowaniu ścieków
bytowych (15,0 tys. m3/rok) z oczyszczalni „Kremer” do oczyszczalni
„Bioblok”.
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– sito spiralne.
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„Zagospodarowanie wód dołowych i odpadów uwodnionych w zrobach
kopalni” - lata realizacji 1997 – 2010.

Kopalnia zrealizowała zadanie inwestycyjne, polegające
na rozbudowie systemu instalacji zatłaczania mieszanin popiołowo
– wodnych w wyrobiskach podziemnych, dzięki czemu możliwe jest
zagospodarowanie większej ilości pyłów dymnicowych i wód słonych.

Przedmiot zadania obejmował obiekty dla przygotowania mieszaniny
samozestalającej z pyłami dymnicowymi (zlokalizowane na powierzchni
zakładu górniczego) oraz rurociągi, którymi mieszanina jest doprowadzana
do miejsc zatłaczania w podziemnych wyrobiskach górniczych.

Efektem ekologicznym jest zmniejszenie ładunku soli (Cl+SO4)
w odprowadzanych wodach dołowych w 2011 r. o ok. 8,2 tys. ton/rok.
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KWK „Wieczorek” w 1997 roku rozpoczęła realizację zadania
mającego na celu rozdzielenie wód słabo i silnie zmineralizowanych
z różnych dopływów.

Wprowadzenie selektywnego odwodnienia zakładu górniczego miało
na celu ograniczenie ładunku soli odprowadzanego do środowiska. Wody
wysoko zmineralizowane wykorzystywane są w całości na potrzeby zakładu,
natomiast wody o niższej mineralizacji odprowadzane są do potoku Bolina
Południowa I.

Efektem ekologicznym jest redukcja ładunku soli o 80% oraz łączenie
wód dołowych z oczyszczonymi ściekami z Oczyszczalni Nikiszowiec
pozwoliła na wyraźną poprawę oddziaływania kopalni na środowisko, nie
dopuszczając do przekroczenia stężenia Cl+SO4 w potoku Bolina
Południowa I powyżej 1000 mg/l.

KWK  „Wieczorek”
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KWK „Wujek” – Ruch „Wujek”

„Ochrona wód przed zanieczyszczeniem - uporządkowanie gospodarki
ściekowej zlewni rowu „Wujek” doprowadzającego ścieki do rzeki Rawy”
- lata realizacji 2003 – 2007.

W latach 2003 - 2007 w kopalni zostało zrealizowane zadanie
pn. „Ochrona wód przed zanieczyszczeniem - uporządkowanie gospodarki
ściekowej zlewni rowu „Wujek” doprowadzającego ścieki do rzeki Rawy”,
polegające na budowie kanalizacji rozdzielczej (1,6 km – kanalizacja
sanitarna, 3,5 km – kanalizacja deszczowa), co spowodowało
przekierunkowanie ścieków bytowych do kolektora sanitarnego, którym
ścieki odprowadzane są do oczyszczalni miejskiej, a następnie do rzeki
Kłodnicy (poprzednio ścieki bytowe, przemysłowe i opadowe odprowadzane
były do rowu „Wujek”, a następnie do rzeki Rawy).

Efektem realizacji zadania jest wykonana kanalizacja rozdzielcza:
- 1,6 km – kanalizacja sanitarna,
- 3,5 km – kanalizacja deszczowa.
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KWK  „Staszic” 
(obecnie KWK „Murcki-Staszic” – Ruch „Staszic”)

„Budowa osadnika do oczyszczania wód opadowych i roztopowych
z odwodnienia terenu Zakładu Głównego” – lata realizacji 2006 – 2009.

Realizacja zadania pozwoliła na dotrzymanie wielkości zanieczyszczeń
w ściekach (wodach opadowych i roztopowych) odprowadzanych do potoku
„Bolina Zachodnia”, ujętych w posiadanej przez kopalnię decyzji Wojewody
Śląskiego.

Efektem ekologicznym jest ograniczenie o 13,73 Mg/rok
(w przeliczeniu na suchą masę) ilości zawiesiny odprowadzanej do potoku
„Bolina Zachodnia” wraz z wodami opadowymi i roztopowymi.

– 940 –

Efektywna gospodarka odpadami – człowiek i środowisko



Katowicki 
Holding 

20

GOSPODARKA ODPADAMI WYDOBYWCZYMI

Przedsięwzięcia ograniczające wpływ działalności kopalń na
środowisko planowane do realizacjimają za zadanie:

- zapewnić odzysk (wykorzystanie) skały płonnej na dole kopalni,
    poprzez stosowanie jej do podsadzania ścian i likwidacji starych
    zrobów,
- ograniczyć ilość wytwarzanych odpadów.

Nie poddane odzyskowi we własnym zakresie odpady wydobywcze są
i będą przekazywane do innych przedsiębiorstw mających stosowne
pozwolenia, w celu ich zagospodarowania do robót inżynieryjnych
i prac rekultywacyjnych.
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KWK  „Staszic” 
(obecnie KWK „Murcki-Staszic” – Ruch „Staszic”)

„Modernizacja obiegu wodno – mułowego” – lata realizacji 2006 – 2008.

W latach 2006 – 2008 zrealizowano przedsięwzięcie
pn.: „Modernizacja obiegu wodno – mułowego”. Przeprowadzenie tej
modernizacji pozwoliło wprowadzić w KWK „Staszic” nową metodę
odilania mułów, która podniosła zapopielenie odpadów mułowych o 7 – 8 %.
Celem proekologicznym zadania było zmniejszenie ilości wytwarzanych
odpadów wydobywczych (mułów popłuczkowych), przy jednoczesnym
pozyskiwaniu większych ilości mułów koncentratowych. Z aktualnie
wytwarzanych mułów odpadowych, aż 31 % została wydzielona jako
produkt koncentratowy.

Efektem ekologicznym jest zmniejszenie ilości wytwarzanych odpadów
wydobywczych (mułów popłuczkowych) o 120Mg/dobę.
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KWK  „Wujek” – Ruch „Wujek”

„Rozwój i wdrożenie innowacyjnej technologii produkcji nowego kruszywa
budowlanego w KWK „Wujek” – lata realizacji 2011 – 2012.

KWK „Wujek” rozpoczęła działalność polegającą na wdrożeniu
systemu przeróbki odpadów (skały płonnej) na kruszywa certyfikowane
w KWK „Wujek”.

Przedsięwzięcie polega na wdrożeniu systemu przetwarzania odpadów
(skały płonnej) na kruszywa certyfikowane w KHW S.A. KWK „Wujek”.

Aktualny potencjał skały płonnej wydobywanej w kopalni „Wujek”,
która będzie przeznaczona na produkcję kruszywa budowlanego w ramach
przedsięwzięcia to ok. 1500 ton na dobę. Zakłada się przerobienie minimum
60 procent wydobywanej skały płonnej, co daje 975 ton kruszywa (produktu
końcowego) na dobę.
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EMISJA PYŁÓW I GAZÓW DO ATMOSFERY

Źródłem zorganizowanej emisji pyłów w kopalniach są Zakłady
Mechanicznej Przeróbki Węgla i kruszarnie. Kopalnie dążą do tego, aby
urządzenia redukujące wielkość emisji pyłu – odpylacze były w pełni
dyspozycyjne i niezależnie od upływającego czasu posiadały wysoki poziom
skuteczności, (poprzez regularne kontrolowanie oraz prowadzenie
okresowych remontów).

Emitowany metan pochodzi z systemów wentylacyjnych wyrobisk
kopalń (stacje odmetanowania i wentylatory główne).
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KWK „Mysłowice-Wesoła”

„Modernizacja stacji odmetanowania” – lata realizacji 2004 – 2009.

Przedsięwzięcie polegało na rozbudowie instalacji rurociągów do
ujmowania mieszanki metanowo-powietrznej na dole kopalni i modernizacji
istniejącej stacji odmetanowania, która zlokalizowana jest na terenie
szybów wentylacyjnych KWK „Mysłowice-Wesoła”.

Wyżej wymienione przedsięwzięcie pozwoliło na zmniejszenie emisji
metanu (gazów cieplarnianych). Efekt ekologiczny zadania polega na
zmniejszeniu emisji metanu poprzez uzyskanie lepszych parametrów
mieszanki gazowej do wykorzystania – spalania przez Zakłady Energetyki
Cieplnej S.A.

Modernizacja stacji wpłynęła na zwiększenie pozyskania z wyrobisk
górniczych metanu dla zasilania kotłowni grzewczej oraz spowodowała
poprawę bezpieczeństwa pracy, ze względu na możliwość zwiększenia ujęcia
metanu do rurociągów odmetanowania.
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Uzyskany efekt ekologiczny.

Korzyści wynikające z realizacji przedsięwzięcia są najbardziej
widoczne w przypadku bezpieczeństwa pracy i jakości powietrza,
polegają na:

− obniżeniu stężenia metanu w powietrzu na dole kopalni,

− obniżeniu emisji metanu jako gazu cieplarnianego do atmosfery,

o ok. 3,0 mln m3/rok,

− energetycznym wykorzystaniu niskoemisyjnego paliwa, jakim jest

metan.

– 946 –

Efektywna gospodarka odpadami – człowiek i środowisko



Katowicki 
Holding 

26

OCHRONA PRZED EMISJĄ HAŁASU
Zadania realizowane w celu ograniczenia uciążliwości kopalń

w zakresie emisji hałasu :

KWK „Wujek” – Ruch „Wujek”

„Modernizacja stacji wentylatorów” – lata realizacji 2002 – 2012 (fot. 6.).
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Oczekiwany efekt ekologiczny.

Realizacja powyższego zadania pozwoli na redukcję emisji hałasu
do środowiska do wartości dopuszczalnych.

KWK  „Staszic” 
(obecnie KWK „Murcki-Staszic” – Ruch „Staszic”)
„Modernizacja wraz z zabudową urządzeń płynnej regulacji wentylatora
szybu V” – lata realizacji 2007 – 2013.

Realizacja modernizacji wentylatora przy szybie V zapewni
otrzymanie właściwych parametrów wentylacyjnych dla nowej ściany
wydobywczej po zakończeniu w 2008 r. robót udostępniających poziom
900 m, przy równoczesnym efekcie proekologicznym, polegającym
na obniżeniu poziomu hałasu. Modernizacja wentylatora polegać będzie
na wymianie wirników i klap obrotowych oraz wprowadzeniu systemu
płynnej regulacji ich prędkości obrotowej.

Oczekiwany efekt ekologiczny.

Likwidacja źródeł nadmiernego poziomu hałasu emitowanego
do środowiska spowoduje obniżenie poziomu hałasu emitowanego w wyniku
pracy wentylatora przy szybie V o około 8 dB.
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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 zagospodarowując zgodnie
z posiadanymi decyzjami wydanymi przez stosowne urzędy.

Prowadzona rekultywacja przyczynia się do przywrócenia wartości
użytkowej przedmiotowych terenów oraz do zagospodarowania (odzysku)
odpadów wydobywczych. Zrekultywowane tereny poprawiają walory
krajobrazowe, stanowią między innymi pasy zieleni izolujące tereny
zabudowy mieszkalnej od terenów przemysłowych kopalń oraz poprawiają
komfort życia mieszkańców.
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KWK  „Murcki” 
(obecnie KWK „Murcki-Staszic” – Ruch „Boże Dary”)

„Zagospodarowanie zwałowiska w Katowicach – Kostuchnie” – lata
realizacji 1999 – 2007 (fot. 7.).

Kopalnia zrealizowała w wyznaczonym terminie i w całości zadanie,
dotyczące usunięcia przyczyn 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 obszarze tego zwałowiska
miedzy innymi wyciągu narciarskiego (orczykowego i krzesełkowego),
sztucznego stoku narciarskiego i saneczkowego oraz z myślą o rekreacji
w okresie zimy naturalnych tras narciarskich (zjazdowych i biegowych).

Efekt ekologiczny przedmiotowego zadania - rekultywacja
i zagospodarowanie terenu o powierzchni ok. 27 ha (kierunek rekultywacji
– zieleń urządzona).
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w Katowicach – Kostuchnie.
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„Zagospodarowanie zwałowiska w Katowicach – Murckach” – lata
realizacji 2002 – 2012 (fot. 8.).

Zwałowisko o powierzchni ok. 20 ha jest nieczynnym przemysłowo
obiektem nadpoziomowym, zlokalizowanym w dzielnicy Katowice –
Murcki.

W ramach przewidzianego do realizacji w latach 2002 – 2012 zadania,
wykonano docelowe ukształtowanie powierzchni przedmiotowego
zwałowiska wraz z drogami technologicznymi, częścią obiektów związanych
z odprowadzeniem nadmiaru wód opadowych oraz zatrawieniem
wyznaczonych powierzchni obiektu.

Do wykonania pozostała reszta obiektów umożliwiających
odprowadzenie do odbiornika powierzchniowego 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.
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Efekt ekologiczny przedmiotowego zadania - rekultywacja
i zagospodarowanie terenu o powierzchni ok. 20 ha (kierunek rekultywacji
– zieleń urządzona).

Przewidywaną funkcją omawianego obiektu po zakończeniu jego
rekultywacji i zagospodarowaniu 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 docelowym zagospodarowaniu zwałowisko w Katowicach – Murckach,
przewiduje również możliwość lokalizacji na jego terenie
w dalszej przyszłości między innymi kortów tenisowych, motelu, kąpieliska
i ośrodka odnowy biologicznej.
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– Murckach 

gatunków drzew.
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„Rekultywacja osadników „Krystyna” – lata realizacji 2005 – 2016 (fot. 9.).

Byłe osadniki wód popłuczkowych „Krystyna” położone są
na południowo – zachodnim zboczu Wzgórza Wandy na pograniczu
dzielnicy Katowice – Kostuchna i Katowice – Murcki.

Zalądowane całkowicie komory osadników „Krystyna” zostały
wyłączone z eksploatacji, stanowiąc zdegradowany w wyniku działalności
przemysłowej teren leśny .

W ramach przewidzianego do realizacji w latach 2005 – 2016 zadania,
zakończono docelowe kształtowanie bryły omawianego obiektu wraz
z częścią dróg technologicznych i rowów, w celu przygotowania jego
powierzchni do zalesienia.

W latach 2012 – 2016 planuje się wykonać zalesienie powierzchni
osadników „Krystyna” (ok. 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 Państwowym.

Teren byłych osadników „Krystyna” jako trzeci obiekt został również
włączony do „Koncepcji zagospodarowania przestrzennego Parku
Rekreacyjno – Sportowego „POŁUDNIE”.
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z komór osadników „Krystyna”, w ramach przygotowania 
do rekultywacji biologicznej.

Oczekiwany efekt ekologiczny.

Efektem realizacji przedmiotowych zadań będzie przywrócenie
środowisku zdegradowanych terenów poprzemysłowych o łącznej
powierzchni 61,4 ha (w tym: 27 ha – zwałowisko w Katowicach-Kostuchnie,
20 ha – zwałowisko w Katowicach –Murckach, 14,4 ha – osadniki
„Krystyna”).
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KWK  „Staszic” 
(obecnie KWK „Murcki-Staszic” – Ruch „Staszic”)
„Rekultywacja biologiczna hałdy skały płonnej zlokalizowanej przy szybie
III kopalni” – 2001 rok realizacji (fot. 10.).

W 2001 roku KWK „Staszic” przeprowadziła rekultywację
biologiczną hałdy skały płonnej zlokalizowanej przy szybie III kopalni.
W ramach rekultywacji na powierzchni 1,25 ha wysadzono 7 292 sztuk
drzew i krzewów.

– 957 –

Efektywna gospodarka odpadami – człowiek i środowisko



Katowicki 
Holding 

37

„Rekultywacja osadników „Zuzanna” – lata realizacji 2003 – 2020 (fot. 11.).

Osadniki „Zuzanna” zlokalizowane są w rejonie autostrady A4
i ulicy Górniczego Dorobku w Katowicach na działce o powierzchni
10 ha.

Osadniki „Zuzanna” do połowy lat osiemdziesiątych stanowiły
obiekt technologiczny KWK „Staszic”, służący do gromadzenia mułów
popłuczkowych imułów z osadników wód dołowychKWK „Staszic”.

Oczekiwany efekt ekologiczny.

Rekultywacja terenu o powierzchni ok. 10 ha zdegradowanego działalnością
górniczą wraz z poddaniem odzyskowi ok. 293900 Mg odpadów
wydobywczych i ok. 7 000 Mg odpadów energetycznych (popiołów i żużli ze
spalania węgla kamiennego).
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Fot. 11. Osadniki „Zuzanna”.
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KWK  „Mysłowice-Wesoła” – Ruch „Wesoła”

„Rekultywacja i zagospodarowanie terenu zalewiska – zapadliska przy ulicy
Spacerowej w Mysłowicach – Wesołej” – zadanie zrealizowano w latach
1997 – 2004 (fot. 12.).

Efektem ekologicznym realizacji zadania jest zrekultywowanie
i zagospodarowanie 14,5 ha terenów w kierunku leśnym i leśno
– parkowym. W ramach rekultywacji biologicznej nasadzono 9 730 sztuk
drzew oraz 7 220 sztuk krzewów. Ponadto uregulowano ciek wodny na
odcinku o dł. 0,894 km oraz odzyskano (wykorzystano) do rekultywacji
974 592,0 Mg odpadów wydobywczych.
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Fot. 12. Zrekultywowane zalewisko.
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KWK  „Kazimierz-Juliusz” Sp. z o.o.

„Rekultywacja terenu w rejonach Kazimierz i Juliusz” – lata realizacji
1988 – 2020.

Do chwili obecnej kopalnia zakończyła prace rekultywacyjne terenów
o łącznej powierzchni 29 ha, tj. teren Nr 3 (fot. 13.) w rejonie Kazimierz
oraz tereny Nr 6 (fot. 14.) i Nr 8 (fot. 15.) w rejonie Juliusz.

W trakcie realizacji są prace rekultywacyjne terenu zalewiskowego
Nr 3a o powierzchni 13,88 ha w rejonie Kazimierz. Do końca 2011 roku
zniwelowano 13,3 ha terenu nr 3a.

Tereny powyższe, po wykonaniu rekultywacji oraz niezbędnych prac
pielęgnacyjnych, przeznaczone są do przekazania Lasom Państwowym.

Teren Nr 3 o powierzchni 20 ha został zrekultywowany w latach 1990
– 1998. Został przywrócony gruntom walor użytkowy – leśny poprzez
wysadzenie około 130 tys. sztuk drzew i krzewów.
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Fot. 13. Teren zrekultywowany Nr 3 o powierzchni 20,0 ha.
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Teren zrekultywowany Nr 6 o powierzchni 6,3 ha usytuowany jest
w Sosnowcu (dzielnica Juliusz).

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.

Teren zrekultywowany Nr 8 – jest to wyrobisko popiaskowe
o powierzchni 2,85 ha, położone w granicach administracyjnych Sosnowca
w dzielnicy Maczki, w południowej części obszaru górniczego kopalni.

W latach 1992 – 95 kopalnia przeprowadziła rekultywację techniczną
przedmiotowego obiektu poprzez zasypanie wyrobiska skałą płonną.
W roku 1997 teren został zagospodarowany w kierunku leśnym poprzez
wysadzenie około 17 tys. sztuk drzew i krzewów.
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Fot. 14. Teren zrekultywowany Nr 6 o powierzchni 6,3 ha.
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Fot. 15. Teren zrekultywowany Nr 8 o powierzchni 2,85 ha.
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DOTYCHCZASOWE WYRÓŻNIENIA 
KATOWICKIEGO HOLDINGU WĘGLOWEGO S.A. 
W ZAKRESIE EKOLOGII

» Certyfikat Uczestnictwa w Programie Czystszej Produkcji” z prawem
używania znaku „Stosuję zasady Czystszej Produkcji” – 1999 r.

» Wyróżnienie w ogólnopolskim konkursie o „Ekolaury Polskiej Izby
Ekologii” w kategorii Ochrona Powietrza - 2002 r.

» Tytuł „Lider Świata Energii 2003” w kategorii „Odbiorca Roku”
- 2003 r.

» Nagroda główna w ogólnopolskim konkursie o „Ekolaury Polskiej
Izby Ekologii” w kategorii Gospodarka Odpadami, Rekultywacja
Terenów Zdegradowanych – za całokształt działań związanych
z rekultywacją terenów przekształconych działalnością górniczą
– 2004 r.

» Laureat w Narodowym Konkursie Ekologicznym „Przyjaźni
Środowisku” pod patronatem Prezydenta RP w kategorii „Produkt
Godny Polecenia” – 2005 r.

Katowicki Holding Węglowy S.A. za działania w zakresie ochrony
środowiska otrzymał między innymi:
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» Wyróżnienia w ogólnopolskim konkursie o „Ekolaury Polskiej Izby
Ekologii”, w kategorii Ochrona Powietrza oraz w kategorii
Ekoprodukt - 2005 r.

» Wyróżnienie w ogólnopolskim konkursie o „Ekolaury Polskiej Izby
Ekologii” w kategorii Ochrona Powietrza - 2006 r.

» Tytuł „Firma Przyjazna Środowisku” w Narodowym Konkursie
Ekologicznym „Przyjaźni Środowisku” pod patronatem
Prezydenta RP – 2006 r.

» Przedłużenie znaku „Firma Przyjazna Środowisku” w Narodowym
Konkursie Ekologicznym „Przyjaźni Środowisku” pod patronatem
Prezydenta RP w Kategorii Przedsiębiorstwo „Przyjazne
Środowisku” - 2007 r.

» Nadanie statusu „Partnera Polskiej Ekologii” w VIII Edycji
Narodowego Konkursu Ekologicznego „Przyjaźni Środowisku” przez
Ministra Środowiska i Ministra Gospodarki – 2007 r.

» Wyróżnienie w ogólnopolskim konkursie o „Ekolaury Polskiej Izby
Ekologii” za „poprawę gospodarki wodno-ściekowej w kopalniach:
„Mysłowice-Wesoła” (Ruch „Mysłowice”), „Wieczorek”, „Staszic”
i „Kazimierz Juliusz” – 2007 r.
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» Przedłużenie znaku „Firma Przyjazna Środowisku”
w Narodowym Konkursie Ekologicznym „Przyjaźni Środowisku”
pod patronatem Prezydenta RP w Kategorii Przedsiębiorstwo
„Przyjazne Środowisku” - 2008 r. (rys. 1.).

Rys. 1. 
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» Certyfikat „Firma Bliska Środowisku 2007” w Ogólnopolskim
Konkursie Ekologicznym „Firma Bliska Środowisku 2007” pod
honorowym patronatem Ministra Środowiska – 2008 r. (rys. 2.).

Rys. 2. 
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» Ekolaur w kategorii : „Gospodarka odpadami, rekultywacja
terenów zdegradowanych” - 2008 r. (rys. 3.).

Rys. 3. 
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» Certyfikat nadający tytuł „Mecenas Polskiej Ekologii”
w Narodowym Konkursie Ekologicznym „Przyjaźni Środowisku”
pod patronatem Prezydenta RP w Kategorii „Firma Przyjazna
Środowisku” – 2009 r. (rys. 4.).

Rys. 4.
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» Certyfikat „Firma Bliska Środowisku 2008” oraz „Wyróżnienie”
specjalne w Ogólnopolskim Konkursie Ekologicznym „Firma
Bliska Środowisku 2008” pod honorowym patronatem Ministra
Środowiska – 2009 r. (rys. 5., rys. 6.).

Rys. 6. Rys. 5. 
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» Nagroda główna w ogólnopolskim konkursie o „Ekolaury Polskiej
Izby Ekologii” w kategorii Oszczędność Energii,
Niekonwencjonalne Źródła Energii za „Poszanowanie energii
w kopalniach KHW S.A.” – 2009 r. (rys. 7., rys. 8.).

Rys. 8.Rys. 7. 
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» Certyfikat „Firma Bliska Środowisku 2009” oraz tytuł
„Ekostrateg 2009” w Ogólnopolskim Konkursie Ekologicznym
„Firma Bliska Środowisku 2009” pod honorowym patronatem
Ministra Środowiska – 2010 r. (rys. 9., rys. 10.)

Rys. 9. 

Rys. 10. 
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» Ekolaur w kategorii : „Ochrona powietrza, ochrona przed
hałasem” za „Działania proekologiczne w zakresie ograniczenia
emisji hałasu w KWK „Murcki-Staszic” – Ruch „Boże Dary” oraz
KWK „Wujek” – Ruch „Śląsk” oraz wyróżnienie w kategorii :
„Rekultywacja terenów zdegradowanych” za „Rekultywację
terenów nr 8, 6, 3 KWK „Kazimierz-Juliusz” Sp. z o.o.” – 2010 r.
(rys. 11., rys. 12.)

Rys. 11. Rys. 12. 
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» Certyfikat „Firma Bliska Środowisku” bez roku nadania.
Przedmiotowy Certyfikat nadany przez EFOE „CERT” Sp. z o.o.
potwierdza, że Katowicki HoldingWęglowy S.A. przystępując trzy
lata z rzędu do programu „Firma Bliska Środowisku” (edycja
2007, 2008, 2009) poddał się weryfikacji wewnętrznej w zakresie
spełnienia ekologicznych wymagań prawnych oraz strategii
proekologicznych i systemów zarządzania uwzględniających
aspekty ekologiczne. Certyfikat został wystawiony z trzy letnim
terminem ważności – 2010 r. (rys. 13.)

Rys. 13. 
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» Wyróżnienie na Jubileuszowej XX Szkole Eksploatacji Podziemnej
w konkursie Górniczy Sukces Roku w kategorii „Ekologia”
za realizację zadania pn. „Strategia ograniczania negatywnych
skutków oddziaływania na środowisko oraz pełnego dostosowania
do wymogów Unii Europejskiej” – 2011 r. (rys. 14.).

Rys. 14. 
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» Laureat konkursu „Eko-Firma” w ramach akcji „Od Eko-
Samorządu do Eko-Społeczeństwa” za realizację przedsięwzięć
proekologicznych pn. „Rekultywacja terenów przekształconych
działalnością górniczą w kopalniach Katowickiego Holdingu
Węglowego S.A.” oraz pn. „Rozwój i wdrożenie innowacyjnej
technologii produkcji nowego kruszywa budowlanego w KWK
„Wujek” – 2011 r. (rys. 15.).

Rys. 15. 
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» Ekolaur Dekady w ogólnopolskim konkursie o „Ekolaury Polskiej
Izby Ekologii” w kategorii : „Ochrona przed hałasem” za
„Działania proekologiczne w zakresie ograniczenia emisji hałasu
w KWK „Murcki-Staszic” – Ruch „Boże Dary” oraz KWK
„Wujek” – Ruch „Śląsk” – 2011 r. (rys. 16., rys. 17.).

Rys. 16. 
Rys. 17. 
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PODSUMOWANIE

 kontynuowanie działań zmierzających do zapobiegania powstawania
odpadów innych niż wydobywcze, w tym niebezpiecznych,

 ograniczenie ilości wytwarzanych odpadów wydobywczych wraz
z kontynuacją możliwie maksymalnego ich zagospodarowania na
powierzchni i w wyrobiskach podziemnych kopalń oraz promowanie
„produktowego” wizerunku odpadów wydobywczych. Dotychczas
prowadzona gospodarka skałą płonną, polegająca na maksymalnym
ograniczeniu jej powstawania oraz na jej gospodarowaniu - ulega
rozszerzeniu o spojrzenie „produktowe”, uwzględniające aspekt
produkcji kruszyw na bazie skały płonnej,

1. Prowadzona w kopalniach Katowickiego Holdingu Węglowego S.A.
działalność górnicza uwzględnia zasady ochrony środowiska
i zrównoważonego rozwoju.

2. Katowicki Holding Węglowy S.A. posiada opracowaną „Strategię
ograniczania negatywnych skutków oddziaływania na środowisko oraz
pełnego dostosowania do wymogów Unii Europejskiej”, której celem jest
ograniczanie negatywnych skutków oddziaływania kopalń na
środowisko, poprzez:
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 zwiększenie zakresu prac rekultywacyjnych i zagospodarowania
składowisk odpadów wydobywczych oraz innych terenów i gruntów
zdegradowanych działalnością górniczą,

 minimalizowanie wpływów eksploatacji górniczej na powierzchnię
terenu poprzez prowadzenie eksploatacji górniczej w sposób
ograniczający deformacje powierzchni terenu oraz stosowanie
w szerokim zakresie profilaktyki górniczej,

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

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

 redukcję emisji zanieczyszczeń pyłowo - gazowych do atmosfery,
w tym zwłaszcza zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych,

 likwidację źródeł nadmiernego poziomu hałasu emitowanego
do środowiska, ograniczanie poziomu emisji hałasu do środowiska
ze źródeł stanowiących obiekty technologiczne kopalń,

 ciągłe ograniczanie zużycia mediów energetycznych,
 produkcję węgli przyjaznych środowisku.

– 982 –

Efektywna gospodarka odpadami – człowiek i środowisko



Katowicki 
Holding 

62

3. Katowicki Holding Węglowy S.A. celem ograniczenia, względnie
eliminacji uciążliwości nieodłącznie związanych z działalnością
przemysłową zakładów górniczych prowadzi działalność inwestycyjną
między innymi w zakresie ochrony wód powierzchniowych, gospodarki
odpadami wydobywczymi, ograniczenia emisji pyłów i gazów
do atmosfery, ochrony przed uciążliwościami hałasu oraz w zakresie
rekultywacji terenów przekształconych działalnością górniczą.

4. Łączna powierzchnia dotychczas zrekultywowanych terenów
przekształconych działalnością górniczą w kopalniach Katowickiego
HoldinguWęglowego S.A. wynosi 157,72 ha.

5. Działalność kopalń Katowickiego Holdingu Węglowego S.A.
usprawniana jest również poprzez ich funkcjonowanie w oparciu
o wymogi Systemu Zarządzania Jakością, Systemu Zarządzania
Bezpieczeństwem i Higieną Pracy oraz Systemu Zarządzania
Środowiskowego.

6. Katowicki Holding Węglowy S.A. uczestniczy w programach
konkursowych, których celem jest dobrowolna samoocena
weryfikowana przez doświadczonych audytorów oraz umożliwiająca
jego uczestnikom zakomunikowanie szerokiemu ogółowi
zainteresowanych stron swojej wrażliwości ekologicznej oraz dokonań
w obszarze realizacji ekostrategii.
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7. Programy konkursowe przyczyniają się do stworzenia elity polskich
firm (do których zalicza się Katowicki Holding Węglowy S.A.), które
w swoich założeniach strategicznych stawiają na: Ekowizerunek,
Ekomarkę i Ekostrategię.
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Kompania Węglowa S.A. KWK „Ziemowit”

Kompania Węglowa S.A. KWK „Ziemowit”





o
o

Szk Eksploatacji Podziemnej 2012
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o nakład pracy związany z przygotowaniem stanowiska pracy w zakresie, bezpieczeństwa 
osób zatrudnionych przy wykonywaniu prac profilaktycznych.

 wykonaniu prac związanych z likwidacją zagrożenia,
 kontroli i ocenie skuteczności wzmocnienia górotworu,
 korekcie lub decyzji o wykonaniu dodatkowych prac wzmacniających górotwór.

2. OCENA STOPNIA SPĘKANIA GÓROTWORU

W wyrobiskach ścianowych o dużej koncentracji wydobycia struktura górotworu jest naruszona 
przez zwiększone ciśnienie eksploatacyjne (2). Zmiany ciśnienia eksploatacyjnego przedstawiono 
na rys. 1.

Rys. 1. Przebieg ciśnienia eksploatacji w stropie z zawałem stropu [1]
Figure 1. Run of mining pressure in roof with roof fall [1]

W wyniku zwiększonego ciśnienia eksploatacyjnego przed frontem ściany następuje przekroczenie 
wytrzymałości skał na ściskanie i powstanie rozległej strefy spękań, będącej źródłem zagrożenia 
obwałem skał stropowych.
Do ważniejszych parametrów decydujących o stateczności wyrobiska i możliwości powstania za-
grożenia opadem warstw stropowych są właściwości wytrzymałościowe, a w szczególności wy-
trzymałość skał na ściskanie Rc. Na podstawie znajomości parametrów wytrzymałościowych, na 
etapie projektowania robót eksploatacyjnych określa się klasyfikację skał stropowych. Do najpopu-
larniejszych klasyfikacji skał stropowych można zaliczyć [6]:
 klasyfikacje opisowe: Budryka, Boreckiego, Orłowa,
 klasyfikacje ilościowe: Głównego Instytutu Górnictwa, Pawłowicza.
Parametry wytrzymałościowe skał w otoczeniu wyrobisk określa się wykorzystując penetrometr 
otworowy. W warunkach KWK Ziemowit stosowany jest penetrometr Pen 206. Pomiar hydrau-
licznym penetrometrem otworowym wykonuje się w otworach wiertniczych o średnicy Ø93 mm, 
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długości otworów wynoszą 10 m w stropie i ociosie wyrobiska, 2 m w spągu wyrobiska. Badanie 
odbywa się w sposób ciągły wykonując po 2 pomiary co 10 cm otworu. W przypadku gdy na danej 
głębokości otworu  uzyskane wyniki różnią się o 50% dodatkowo wykonuje się                 3 kon-
trolny pomiar. Wyniki pomiaru są odczytywane oraz automatycznie zapisywane w rejestratorze. 
Określone parametry geomechaniczne skał w otoczeniu wyrobiska służą do wyznaczenia klasy 
skał stropowych.
Innym przydatnym parametrem dla oceny spękań górotworu jest wskaźnik RQD (z ang. Rock Qua-
lity Decignation). Parametr RQD uzyskuje się na podstawie makroskopowej analizy uzyskanego 
rdzenia obliczając procentowy udział fragmentów rdzenia o długości większej niż 10 cm w sto-
sunku do całego rdzenia. Na podstawie parametru RQD zostały zaproponowane wzory 2.1, 2.2 
określające strefę spękań opisywanych w metodach klasyfikacji górotworu RMR oraz Q.

   1,01,01100  eRQD                                                                  (2.1)

vJRQD 3,3115                                                                  (2.2)

gdzie:   ilość spękań na jednostkę długości; vJ  liczba wskaźnika nieciągłości wg. Burtona;

Dla porównania otrzymanych wyników wskaźnika RQD z badania penetrometrem, w KWK „Zie-
mowit” wykonuje się analizę strefy spękań wykorzystując do tego kamerę introskopową.
Zastosowanie kamery introskopowej pozwala na precyzyjne określenie wielkości oraz kształtu 
pęknięć i szczelin o rozwarciu większym niż 0,1 mm, a także umożliwia określenie rodzaju skał w 
otoczeniu wyrobiska. Dodatkową zaletą kamery jest dokładna lokalizacja gęstej strefy spękań, któ-
re mogą zostać pominięte w przypadku określenia RQD z rdzenia [5].

3. TECHNOLOGIA WZMACNIANIA STROPU WYROBISK EKSPLOATACYJNYCH Z ZA-
STOSOWANIEM METOD INIEKCYJNYCH

Szczególnie narażone na powstanie opadu warstw stropowych są miejsca, w których ze względów 
technologicznych konieczne jest tymczasowe odsłonięcie stropu. Zgodnie ze sztuką górniczą zale-
ca się pozostawianie łaty węgla w stropie w celu minimalizacji zagrożenia opadu słabych skał 
stropowych do wyrobiska. Nie zawsze jednak pozostawienie łaty węgla w stropie zabezpiecza wy-
robisko przed obwałem skał stropowych. W sytuacji, gdy spękania górotworu powodują powstanie 
zagrożenia obwałem skał stropowych wówczas należy zastosować odpowiednie czynności profi-
laktyczne.
Najczęstszą formą minimalizacji wystąpienia zagrożenia opadem skał stropowych lub zawałem w 
podziemnych zakładach górniczych jest wypełnianie rys, spękań i szczelin za pomocą środków 
uszczelniających w postaci klejów poliuretanowych lub środków organiczno – mineralnych.
Technologia wzmacniania polega na zatłaczaniu, pod wysokim ciśnieniem rzędu kilku MPa, kleju 
poprzez otwory iniekcyjne o długości 2,0 – 6,0 m oraz średnicy Ø42 mm. Rozmieszczenie otwo-
rów iniekcyjnych, ich długość oraz kąt nachylenia określa każdorazowo osoba dozoru, mając na 
uwadze wymagany zasięg iniekcji [2]. Na rys. 2 przedstawiono ideę metody iniekcyjnego wzmac-
niania górotworu.
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Rys. 2. Wzmacnianie górotworu w ścianie [10]
Figure 2. Rock mass strengthening in longwall [10]

Wzmacnianie górotworu może obejmować warstwy skał stropowych, jak również caliznę węglo-
wą. Klejenie skał stropowych i calizny węglowej wykonuje się również, jeżeli zachodzi koniecz-
ność zabezpieczenia ściany na czas postojów.
Iniekcję środka wiążącego w KWK „Ziemowit” wykonuje się z wykorzystaniem pompy iniekcyj-
nej. Jako spoiwo stosuje się dwuskładnikowe kleje poliuretanowe w stanie ciekłym. Zmieszane ze 
sobą dwa składniki kleju w stosunku objętościowym 1:1 zostają wtłoczone pod ciśnieniem przez 
rurkę wlewową uzbrojoną w nabojnicę do wcześniej przygotowanego otworu wiertniczego. Tech-
nologia zatłaczania środków wiążących do górotworu opiera się na wprowadzeniu odpowiedniej 
ilości mieszaniny w zależności od stopnia zeszczelinowania skały oraz możliwości wchłaniania gó-
rotworu [3].  Ciśnienie pod jakim zatłaczany jest klej stale jest kontrolowane. Klej poliuretanowy 
po zestaleniu, charakteryzuje się: dużą wytrzymałością mechaniczną oraz przyczepnością do skał i 
węgla [2].

4. TECHNOLOGIA WYPEŁNIANIA PUSTEK W STROPIE POLEGAJĄCA NA ZATŁACZA-
NIU PIANKI SZTYWNEJ

W trakcie drążenia wyrobisk korytarzowych oraz eksploatacji ścianowej może dojść do niekontro-
lowanego odspajania się warstw stropowych co może doprowadzić do powstania pustek nad obu-
dową wyrobiska. Jedną z metod wypełniania takich pustek jest zatłaczanie pianki sztywnej. Iniek-
cję środka wypełniającego pustki w KWK „Ziemowit” wykonuje się z wykorzystaniem pompy in-
iekcyjnej. Metoda polega na zatłaczaniu mieszaniny dwóch składników pianki w stosunku objęto-
ściowym 4:1. Mieszaninę wprowadza się poprzez rurki iniekcyjne w wolną przestrzeń nad obudo-
wą wyrobiska. W przypadku gdy pustki są duże i istnieje ryzyko niekontrolowanego powrotu 
środka wypełniającego do wyrobiska, pod stropem wyrobiska wiesza się płótno zamułkowe lub fo-
lię, które ograniczają powrót środka wypełniającego. Zastosowanie powyższej metody ogranicza 
dalsze powiększanie się strefy spękań oraz zabezpiecza przed dalszym opadem skał stropowych. 
Na rys. 3 przedstawiono sposób przygotowania miejsca w wyrobisku do zatłaczania pianki sztyw-
nej.
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Rys. 3. Wypełnianie pustek pianką sztywną
Figure 3. Infiling vacuums with use a rigid foam

5. TECHNOLOGIA POLEGAJĄCYCH NA UZBROJENIU WCZEŚNIEJ WYKONANYCH 
OTWORÓW PRĘTAMI LUB SZYNAMI

Zabezpieczanie skał stropowych przed ich opadem w sytuacji, gdy w wyniku działania ciśnienia 
eksploatacyjnego zasięg spękań obejmuje znaczną przestrzeń w stropie i ociosie, stosowanie meto-
dy iniekcyjnej może okazać się mało efektywne. Taka sytuacja wymusza wprowadzenie innej pro-
filaktyki opartej na: zastosowaniu urabialnych kotew drewnianych, kotew iniekcyjnych lub zabez-
pieczaniu stropu poprzez wykonanie otworów wiertniczych, do których wprowadza się pręty, od-
cinki szyn, prostek lub rur grubościennych.
W KWK „Ziemowit” podczas eksploatacji pokładu 209 ścianą 906 wystąpił opad warstw stropo-
wych na odcinku kilku sekcji, który uniemożliwił dalsze prowadzenie eksploatacji ścianą. Zabez-
pieczenie stropu w miejscu pogorszonych warunków stropowych realizowano w oparciu o następu-
jąca metodę. W związku z odsłonięciem stropu na kilku sekcjach powyżej 1,0 m zabezpieczono 
strop stropnicami drewnianymi o długości zależnej od głębokości odsłonięcia, umieszczając je jed-
nym końcem na stropnicy sekcji, a drugim w gniazdach wykonanych w ociosie węglowym pod 
stropem lub opierając je na pozostałym (tzw. stojącym) ociosie węglowym. Na każdą sekcję zało-
żono w ten sposób po dwie stropnice drewniane i ułożono na nie drewno okrągłe „na pełno", aby 
otrzymać tzw. sztuczny strop. Wykonanie zasadniczego wzmocnienia stropu polegało na odwier-
ceniu otworów wiertniczych o długości około 4,5 m i średnicy Ø151 mm. W otwory te wprowa-
dzono szyny lub prostki z kształtownika V tak, aby wystającym końcem z otworu wspierały się na 
stropnicy sekcji obudowy zmechanizowanej. W trakcie postępu ściany odsłonięty strop jest pod-
pierany przez zabudowane szyny lub prostki. Rys. 4 przedstawia ideę wykonania wzmocnienia 
stropu w ścianie.
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Rys. 4. Zabezpieczanie stropu w ścianie
Figure 4. Roof protection in longwall

Zastosowanie zabezpieczenia z wykorzystaniem zabudowy szyn wykorzystywane jest także w 
przypadku wykonywania skrzyżowania chodników podścianowych ze ścianą. Tę metodę zastoso-
wano dla ściany 914a w pokładzie 209 KWK „Ziemowit” wykonując przed frontem ściany w 
miejscu pogorszonych warunków górniczo – geologicznych wzmocnienia składającego się z szyn 
S24 umieszczonych w otworach o długości 4,5 m. Otwory wiercone były z chodnika 040 pod nie-
wielkim kątem i skośnie w kierunku czoła ściany. W miejscu wystąpienia pogorszonych warunków 
górniczo – geologicznych wykonano serię otworów. Dodatkowo wykonano po jednym otworze 
przed i za strefą pogorszonych warunków górniczo – geologicznych. Otwory te miały na celu nie-
dopuszczenie do powiększenia się strefy spękań w momencie zbliżania się frontu eksploatacyjnego 
ściany. Po wprowadzeniu do otworów szyn S24 dodatkowo zastosowano stalowy podciąg w chod-
niku 040 łączący wystające odcinki szyn. Dla poprawy efektywności zabezpieczenia wykonano se-
rią otworów iniekcyjnych poniżej i powyżej odcinka zabezpieczonego szynami.
Zabezpieczanie przodków chodnikowych powyższą metodą polega na odwierceniu kilku otworów 
o długości i średnicy określonych przez osobę dozoru ruchu. Długość i średnica otworów jest uwa-
runkowana pogorszonymi warunkami górniczo-geologicznymi. Otwory wykonuje się pod stropem 
wyrobiska a następnie wprowadza się do nich szyny. Wystający koniec szyny wiąże się zamkami 
z obudową chodnikową. Dla poprawy efektywności zabezpieczenia można wykonać serię otworów 
iniekcyjnych. Rys. 5 przedstawia ideę wykonania wzmocnienia stropu w drążonym chodniku.

Rys. 5. Zabezpieczanie stropu w chodniku
Figure 5. Roof protection in excavation
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6. INNE METODY ZABEZPIECZANIA WYROBISK EKSPLOATACYJNYCH
PRZED OPADEM SKAŁ STROPOWYCH

Inną metodą ograniczenia strefy spękań jest zastosowanie wykładki mechanicznej w postaci wor-
ków z materiałem wypełniającym umieszczonych nad obudową wyrobiska korytarzowego. Worki
wypełnia się spoiwem na bazie cementu portlandzkiego.
W KWK „Ziemowit” zastosowano worki wykładkowe w chodniku 035 w pokładzie 209 (Rys. 6).
W trakcie drążenia kombajnem chodnikowym wyrobiska korytarzowego nie jest możliwe dokład-
ne wykonanie wyłomu i dlatego między obudową (1), a górotworem (2) znajduje się pusta prze-
strzeń, w którą wkładane są worki (3). Następnie przy pomocy agregatu (4) podawana jest miesza-
nina wodno - cementowa z dodatkami wypełniająca worek oraz przestrzeń miedzy obudową a gó-
rotworem.  Zastosowanie worków wykładkowych ogranicza możliwość powstawania zagrożenia 
opadem warstw stropowych poprzez odpowiednie podparcie górotworu przez obudowę stalową. 
Stosowanie wykładki mechanicznej pozwala na zwiększenie rozstawu obudowy wyrobiska koryta-
rzowego. Idea wykonania wykładki mechanicznej przedstawiono na rysunku 6.

Rys. 6. Wykonanie wykładki mechanicznej
Figure 6. Mechanical lining execution

Kolejną metodą ograniczenia zagrożenia opadem skał stropowych stosowaną w KWK Ziemowit 
jest metoda polegająca na wykonaniu obudowy spinającej z kotwi urabialnych. Najważniejszą ce-
chą kotwi urabialnych jest duża możliwość urabiania ich za pomocą kombajnów węglowych nie 
powodując przy tym uszkodzenia organu. Kotew urabialna składa się z żerdzi wykonanej z żywicy 
poliestrowej zbrojonej włóknem szklanym, oraz podkładki wykonanej z drewna twardego. No-
śność kotwi urabialnych wynosi ok. 160 kN, a podkładki ok. 35 kN [7].
Sposób zabezpieczenia skał stropowych przed ich opadaniem, który polega na kotwieniu stropu nie
możne być stosować w stropie rozwarstwionym, słabym i rozluźnionym na skutek ruchu górotwo-
ru lub przy prowadzeniu ścian systemem zawałowym. W wyrobiskach górniczych o takich wła-
ściwościach wykorzystuje się metodę z zastosowaniem prętów lub szyn stalowych.

7. PODSUMOWANIE

W wyniku działalności górniczej w górotworze następuje zmiana pierwotnego stanu naprężenia 
powodująca niszczenie struktury skał i powstawanie spękań w otoczeniu wyrobisk. Rozległa sieć 
spękań stwarza zagrożenia związane z możliwością przemieszczenia się mas skalnych do wyrobi-
ska. Zagrożenie to występuje szczególnie w wyrobiskach eksploatacyjnych oraz korytarzowych w 
przebudowie, gdzie wymagane jest krótkotrwałe odsłonięcie stropu, ociosów lub calizny węglowej. 
Zagrożenie obwałem skał stropowych ma istotne znaczenie podczas eksploatacji grubych pokła-
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dów węgla kamiennego systemem ścianowym z zawałem stropu, gdzie ciśnienie eksploatacyjne 
powoduje powstanie rozległych pęknięć i szczelin.
Profilaktyka zagrożenia opadem skał stropowych w wyrobiskach eksploatacyjnych powinna być 
poprzedzona badaniami oraz oceną zagrożenia obejmującą m.in. pomiar wytrzymałości na ściska-
nie skał w otoczeniu wyrobiska, a także określenie zasięgu spękań. Na podstawie przeprowadzo-
nych pomiarów oraz bazując na doświadczeniu przy zwalczaniu zagrożenia, dobiera się odpowied-
nie czynności zwalczające zagrożenie.
Najczęściej stosowaną metodą usuwania zagrożenia opadem skał stropowych w KWK „Ziemowit” 
jest iniekcja substancji wiążących, w postaci klejów dwuskładnikowych, poliuretanowych pod wy-
sokim ciśnieniem. Wtłaczany klej szczelnie wypełnia szczeliny i scala górotwór tworząc zwarty 
masyw wokół wyrobiska, poprzez dobrą przyczepność do skał i węgla, dużą wytrzymałość mecha-
niczną przy zachowaniu elastyczności oraz dobre własności penetracyjne dzięki niskiej lepkości.
Inną metodą wykorzystaną przy zapobieganiu powstania obwału jest wykonanie otworów wiertni-
czych i umieszczenie w nich prętów stalowych, rur grubościennych, prostek lub fragmentów szyn. 
Tą metodę stosuje się dla likwidacji zagrożenia w miejscu pogorszonych warunków górniczo-
geologicznych w stropie rozwarstwionym, bardzo słabym i rozluźnionym gdzie iniekcja nie jest 
możliwa do zastosowania.  Jako dodatkowe zabezpieczenie wyrobiska eksploatacyjnego przed 
opadem słabych warstw stropowych może być wykonywanie obudowy spinającej z kotew urabial-
nych z tworzyw sztucznych oraz drewna. Ograniczenie powiększania się strefy spękań w czasie, 
polega na zapewnieniu odpowiedniej współpracy górotworu z obudową poprzez zastosowanie 
szczelnej wykładki mechanicznej.
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ROOF-ROCK FALL THREAT - PREVENTIVE TREATMENT AND THREAT ELIMINATION 
METHODS - COAL MINE EXPERIENCES.

The article presents characteristic of roof-rock fall threat, describes preventive treatment and shows 
methods of threat elimination, based on “Ziemowit” Coal Mine experiences in this field. The fissu-
re degree rate of rock mass, using hydraulic penetrometer and introscopy camera has been descri-
bed. The paper also describes roof strengthening technologies with injection methods usage and by 
reinforcing bore-holes with steel bars or rails.
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Możliwości zagospodarowania odpadów górniczych
z kopalni Lubelski Węgiel „Bogdanka” S.A.

Zbigniew Stopa, Laurencja Łyszczarz, Małgorzata Kamińska-Wawryszuk
Lubelski Węgiel „Bogdanka” S.A.

I. WSTĘP

Celem niniejszego artykułu jest przedstawienie szerokich możliwości gospodarczego wykorzy-
stania odpadów pogórniczych z kopalni Lubelski Węgiel „Bogdanka” S.A. Wieloletnie doświad-
czenia oraz właściwości fizyko-chemiczne odpadów pozwalają na coraz to szersze możliwości ich 
odzysku i wykorzystania.

Proces pozyskiwania węgla nierozłącznie powiązany jest z powstawaniem dużej ilości od-
padów skalnych. W przypadku kopalni „Bogdanka” średnio uzyskuje się ok. 3 mln ton rocznie od-
padów pogórniczych. Zgodnie z katalogiem odpadów są to odpady o kodzie 010412 – odpady po-
wstające przy płukaniu i oczyszczaniu kopalin inne niż wymienione w 010408 i 010411.

Tabela 1. Bilans gospodarki odpadami górniczymi w latach 1992–2008

ROK
Odpady

wytworzone
(Mg)

Odpady
zagospodarowane

(Mg)
% Udział

1992 964 100,00 293 024,00 30
1993 1 186 900,00 539 458,00 45
1994 1 534 000,00 426 300,00 28
1995 1 669 677,00 571 964,00 34
1996 1 769 820,00 588 541,00 33
1997 1 909 873,00 691 324,00 36
1998 1 924 101,00 991 078,00 52
1999 1 824 442,00 1 450 487,00 80
2000 2 043 399,00 1 549 308,00 76
2001 1 672 113,00 1 654 233,00 99
2002 1 808 447,00 1 814 197,00 100
2003 2 035 717,45 2 078 660,12 102
2004 2 093 146,76 1 949 290,72 93
2005 2 619 039,44 2524396,34 96
2006 3 074 492,22 2 532 923,72 82
2007 3 337 444,14 2 872 958,64 86
2008 3 047 322,68 2 432 345,48 80

Wieloletnie badania właściwości odpadów potwierdziły stałość parametrów fizyko-chemicz-
nych.

Szk
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Skład petrograficzny oraz mineralny karbońskich skał płonnych przedstawia poniższe zesta-
wienie (Pomiar–GIG 2007r.).

Tabela 2. Skład petrograficzny

Rodzaj skały 1980 1984 1996 2000 2004
% Udział skały

Iłowce (suma wszystkich odmian) 67 60 88 70 70

Mułowce 11 20 5 20 20

Piaskowce 9 15 7 śl. 5

Skały węglanowe (syderyty,
margle, wapienie) 13 5 0 10 5

Tabela 3. Skład mineralny odpadów górniczych

Skład mineralny 1986÷1987 1998÷2000 2002 2004 2006 2007 2008

Minerały ilaste
w tym: kaolinit,

illit, chloryt,
smektyt

61÷68
29÷30
23÷29
6÷ 7
2÷ 3

60÷65
30÷35
20÷25
5÷10
śl.÷10

60 - 65
35 - 40
20 - 25
śl.
śl.

55 –60
30 –35
20 –25
śl.
śl.

50 –55
25 –30
15 –20
5 –10
śl.

50-55
30-35
10-15
5-10
śl.

55-60
30-35
20-25
śl.
śl.

Kwarc 15÷23 20÷25 20 - 25 25 -30 30-35 30-35 25-30

Skalenie śl.÷ 1 śl.÷ 5 śl. - 5 śl. - 5 śl. - 5 śl. śl.

Syderyt 2÷ 5 2÷ 5 2 - 5 2 - 5 5 - 8 8-10 2-5

Kalcyt — śl. - śl. - - -

Piryt śl. śl. śl. - 2 śl. - 2 śl. - 2 śl. śl.

Substancja
organiczna 7÷ 9 5÷10 5 – 10 5 – 10 2 -5 5-7 7-10

Średni skład frakcyjny odpadów przeróbczych przeznaczonych do wykorzystania przedstawia 
się następująco:

 klasa 200÷20 mm (gruboziarnista) – 40÷50%,
 klasa 20÷0,5 mm (drobnoziarnista) – 30÷40%,
 klasa poniżej 0,5 mm (mułowa) – do 20%.

Skład chemiczny analizowany w wieloleciu nie wykazuje znaczących różnic – wartości uśred-
nione przedstawia tabela 3.

Niezwykle ważnym parametrem cyklicznie określanym jest radioaktywność skał. Badania wy-
kazały bardzo niskie zwartości radionuklidów, zbliżone do ilości naturalnych występujących w sko-
rupie ziemskiej (tab. 4).

Zgodnie z zaleceniami Głównego Instytutu Górnictwa w Katowicach badana skała płonna mo-
że być, pod względem bezpieczeństwa radiologicznego wykorzystywana do robót inżynieryjnych
oraz składowana na powierzchni ziemi. Może być również użyta do produkcji materiałów budow-
lanych i nie stanowi zagrożenia radiacyjnego.
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Tabela 4. Skład chemiczny skał w %

Oznaczenie %

SiO2 57,92

TiO2 0,90

Al2O3 18,41

Fe2O3 5,42

CaO 0,14

MgO 1,05

Na2O 0,20

K2O 1,95

P2O5 0,13

SO3 0,03

Str. Prażenia 13,28

Suma 99,43

Tabela 5. Stężenia radionuklidów w karbońskich skałach z kopalni Bogdanka

Data pomiaru
Stężenia radionuklidów w Bq/kg

224Ra 226Ra 228Ra 40K

Luty 1996 73 ± 7 65 ± 6 72 ± 5 616 ± 93

Czerwiec 1998 67 ± 4 67 ± 4 73 ± 3 570 ± 44

Czerwiec 2002 71 ± 3 63 ± 3 71 ± 2 576 ± 18

Maj 2004 75 ± 4 66 ± 5 75 ± 3 629 ± 29

Maj 2006 57,0 5,6 53,8 8,8 64,7 3,4 48742

Październik 2007 82,97,7 68,75,2 88,65,4 59663

Maj 2008 74,41,9 58,61,7 79,41,4 49917

Szczegółowiej odniesiono się do zawartości w odpadach górniczych metali ciężkich, z uwagi 
na to że materiały używane do różnego rodzaju prac ziemnych nie mogą przekroczyć standardów 
jakości gleby i ziemi, uwzględniając naturalne stężenia substancji w środowisku (art.104 i 105
Prawa Ochrony Środowiska).
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Stąd konieczność porównania zawartości metali ciężkich w odpadach górniczych ze standar-
dami jakości gleby i ziemi, określonymi w Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 9 września 
2002 roku.

Poniżej przedstawiono porównanie wartości dopuszczalnych zanieczyszczeń w glebie lub ziemi 
i ilości w skale płonnej z kopalni LW „Bogdanka” .

Tabela 6. Zawartość metali ciężkich w odpadach górniczych z kopalni Bogdanka mg/kg (ppm)

Zanieczyszczenie Dopuszczalne ilości
dla grup i głębokości

Ilości
w odpadach

2002 r.

Ilości
w odpadach

2004 r.

Ilości
w odpadach

2006 r.

Ilości
w odpadach

2007 r.„B” 0-0,3 m „C” 0-2,0 m

Arsen (As) 20 60 8 < 2 < 2 <2

Bar (Ba) 200 1000 457 762 502 686

Chrom (Cr) 150 500 112 81 77 66

Cyna (Sn) 20 350 < 2 < 2 < 2 <2

Cynk (Zn) 300 1000 93 138 89 98

Kadm (Cd) 4 15 < 2 < 2 < 2 <2

Kobalt (Co) 20 200 27 23 46 32

Miedź (Cu) 150 600 59 20 < 2 13

Molibden (Mo) 10 250 < 2 < 2 < 2 <2

Nikiel (Ni) 100 300 65 30 < 2 4

Ołów (Pb) 100 600 26 71 31 33

Rtęć (Hg) 2 30 < 1 < 1 < 1 <1

W cytowanym rozporządzeniu określa się standardy jakości gleby lub ziemi z uwzględnieniem 
ich funkcji aktualnej i planowanej dla następujących grup rodzajów gruntów:

Grupa A – nieruchomości gruntowe wchodzące w skład obszaru poddanego ochronie na pod-
stawie przepisów Ustawy - Prawo wodne oraz obszary poddane ochronie na podstawie przepisów o 
ochronie przyrody.

Grupa B – grunty zaliczone do użytków rolnych z wyłączeniem gruntów pod stawami i grun-
tów pod rowami, grunty leśne oraz zadrzewieniowe i zakrzewione, nieużytki, a także grunty zabu-
dowane i zurbanizowane z wyłączeniem terenów przemysłowych, użytków kopalnianych oraz te-
renów komunikacyjnych.

Grupa C- tereny przemysłowe, użytki kopalniane, tereny komunikacyjne.
W związku z wprowadzeniem powyższych unormowań porównania ilości metali ciężkich oz-

naczonych obecnie w odpadach powęglowych dokonać należy do wartości dopuszczalnych w gle-
bach terenów na których odpady te będą substytutem glebowym.

Z powyższego zestawienia wynika, że zawartości zanieczyszczeń w odpadach górniczych są 
dużo niższe od wartości dopuszczalnych gruntach powierzchniowych terenów zaliczanych do gru-
py C. Natomiast w przypadku takiego porównania do gleb terenów zaliczonych do grupy B stwier-
dzono przekroczenia ilości baru i kobaltu. W przypadku tych pierwiastków przekroczenia wynikają 
z naturalnych zawartości niezwiązanych z antropogenicznym zanieczyszczeniem badanych odpa-
dów.
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Zawartości tych pierwiastków należy uznać za naturalne i w takim przypadku zastosowanie ma 
§1 ust.4 ww. Rozporządzenia w sprawie standardów jakości gleby oraz standardów jakości ziemi, 
które mówi, że jeśli przekroczenie wartości dopuszczalnej stężenia substancji w badanej glebie lub 
ziemi wynika z naturalnie wysokiej jej zawartości w środowisku, uważa się, że przekroczenie do-
puszczalnej wartości stężeń w glebie lub ziemi nie nastąpiło. 

W przypadku odpadów górniczych z kopalni Lubelski Węgiel „Bogdanka” S.A. na podstawie 
powyższego uzasadnienia, uznać należy, że ponadnormatywne dla terenów B zanieczyszczenia ba-
rem i kobaltem w tych odpadach nie występują (Pomiar – GIG,2007 r.).

II. NIEPRZEMYSŁOWE ZAGOSPODAROWANIE ODPADÓW POGÓRNICZYCH

1. Rekultywacja
Największą ilość odpadów pogórniczych wykorzystuje się w procesie rekultywacji wyrobisk od-
krywkowych po wyeksploatowanych kruszywach. Jest to realizacja programu Wojewody Lubel-
skiego z 1994 roku zakładającego wykorzystanie skał powęglowych oraz pyłów dymnicowych do 
rekultywacji.

Roboty rekultywacyjne rozpoczyna się od przygotowania wyrobiska, tj. od niwelacji dna oraz 
zabezpieczenia nadkładu, który będzie wykorzystany do obudowy biologicznej wyrobiska.

Następnie sukcesywnie niweluje się wyrobisko odpadami i dokładnie zagęszcza. Po zakończe-
niu tego etapu formuje się nieduże wzniesienie, tak aby umożliwić spływ wód opadowych z rekul-
tywowanego terenu. Ostatnim etapem rekultywacji jest obudowa biologiczna ukształtowanej po-
wierzchni polegająca na przykryciu skał masami ziemnymi o miąższości ok. 0,5 m, przeprowadze-
niu zabiegów agrotechnicznych oraz zagospodarowaniu w kierunku darniowym lub zadrzewienio-
wym. Dobór sadzonek zgodny jest z drzewostanem rosnącym w najbliższym otoczeniu. 

Poniżej przedstawiono rekultywację z wykorzystaniem odpadów górniczych wyrobiska popia-
skowego w miejscowości Albertów i Syczyn (fot. 1, 2, 3), gdzie zastosowano tradycyjną metodę 
rekultywacyjną z zastosowaniem ziemi do okrycia odpadów.

Fot. 1. Zrekultywowane wyrobisko w miejscowości Albertów, gm. Puchaczów
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Fot. 2. Zrekultywowane wyrobisko w miejscowości Wesołówka, gm. Puchaczów

Fot. 3. Zrekultywowane wyrobisko w m. Syczyn – układ tarasowy

W przypadku przeznaczenia gruntu na użytek zielony można stosować tzw. rekultywację bez-
glebową - zgodnie z rozp. MŚ z dnia 21 marca 2006 r. w sprawie odzysku lub unieszkodliwiania 
odpadów poza instalacjami i urządzeniami.

Odpady pogórnicze są bardzo dobrym materiałem do bezglebowej rekultywacji biologicznej. 
Przy prowadzeniu takiej rekultywacji należy dodatkowo nawieźć powierzchnię substancjami mine-
ralnymi zawierającymi azot i fosfor (Pomiar – GIG, 2000 r.)

Wieloletnie obserwacje na wyrobiskach wykazują sukcesję naturalną zarówno roślin drzewia-
stych jak też zielnych, które tworzą swobodną kompozycję z gatunkami drzew rosnących w są-
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siedztwie. Na uformowane wyrobiska wchodzą rośliny, którym odpowiadają antropogenicznie 
przekształcone środowiska glebowe (fot. 4).

Fot. 4. Rekultywacja bezglebowa w miejscowości Wesołówka, gm. Puchaczów

2. Roboty drogowe
Innym, niezwykle popularnym, sposobem zagospodarowania skał odpadowych jest ich wykorzy-
stanie do wykonania podbudowy, remontów i utwardzania dróg lokalnych.

Oprócz podstawowych badań odpadów zostały przeprowadzone analizy takich parametrów jak: 
nasiąkliwość, skłonność do rozpadu ziarnowego, wytrzymałość na miażdżenie, zagęszczalność itp.

Przydatność odpadów do realizacji robót ziemnych została określona na podstawie znajomości 
parametrów fizyko-mechanicznych odniesionych do wymagań zawartych w Polskich Normach 
(Pomiar GIG, 2002). Podstawą dopuszczenia materiału do robót ziemnych są ustalenia zawarte 
w PN-S-02205 Drogi samochodowe. Wymagania i badania.

Na podstawie uzyskanych badań, należy stwierdzić, że stosowanie materiału skalnego do bu-
dowy dróg lokalnych jest wskazane i technicznie uzasadnione. Po wykonaniu korpusu drogi z łup-
ka przywęgłowego należy wierzchowinę przykryć 20 cm warstwą piasku oraz warstwą ochronną 
z humusu, żwiru lub innego kruszywa. Skarpy korpusu drogi wyniesionego ponad powierzchnię te-
renu ze względów estetycznych oraz jako przeciwdziałanie erozji należy obsypać humusem i za-
darnić.

Dotychczas wykonano szereg dróg lokalnych z wykorzystaniem odpadów pogórniczych, m.in. 
w gminie Puchaczów, Cyców, Jastków, Milejów, Urszulin i Syczyn (fot. 5).
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Fot. 5. Droga gruntowa w miejscowości Syczyn – widok na nawierzchnię z kruszywa 

Odpady te stanowiły doskonałą podbudowę pod nawierzchnię asfaltową. Ta została wykonana
m.in. droga we wsi Wesołówka w gm. Puchaczów (fot. 6).

Fot. 6. Droga asfaltowa na podbudowie z odpadów pogórniczych w miejscowości Wesołówka

3. Utwardzanie placów
Podobnie jak w przypadku robót drogowych odpady górnicze stanowią bardzo dobry materiał do 
utwardzania placów, nierówności terenu, budowy podjazdów, zjazdów. Po nawiezieniu i zagęsz-
czeniu odpadów, należy je przykryć warstwą piasku lub żwiru.

Te sposób zagospodarowania odpadów jest szeroko wykorzystywany przez mieszkańców gmin 
sąsiadujących z kopalnią.
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Odpady zostały wykorzystane m.in. w miejscowości Wierzbica jako podsypka pod blok miesz-
kalny, osiedlową drogę, plac zabaw oraz parking osiedlowy (fot. 7).

Fot. 7. Plac zabaw i blok mieszkalny w Wierzbicy z widoczną skarpą
(podwyższenie terenu skałą płonną)

4. Obiekty sportowo-rekreacyjne
To kolejna możliwość zastosowania odpadów górniczych. Odpady nadają się do budowy boisk 
sportowych, trybun przy boiskach, górek saneczkowych.

Budowę boiska sportowego rozpoczyna się od przygotowania terenu, tj. wyplantowania mas 
ziemnych oraz zabezpieczenia nadkładu, który będzie wykorzystany do obudowy biologicznej.

Następnie sukcesywnie teren niweluje się odpadami i dokładnie zagęszcza. Ostatnim etapem 
rekultywacji jest obudowa biologiczna ukształtowanej powierzchni polegająca na przykryciu skał 
masami ziemnymi o miąższości ok. 0,5 m, z czego 0,05 cm wierzchniej warstwy winien stanowić 
humus. Po przeprowadzeniu zabiegów agrotechnicznych wysiewa się trawę dobraną do tego typu 
obiektu. Podobnie jak w przypadku stosowania innych materiałów przy budowie boiska treningo-
wego należy zabudować drenaż.

W ostatnich latach zostały wykonane 2 boiska przyszkolne w miejscowości Siedliszcze boisko 
rezerwowe (treningowe) dla piłkarzy GKS „Górnik” Łęczna oraz boisko w Lisznie.

Przy Szkole Podstawowej w Siedliszczu wykonano trybunę przy boisku poprzez nawiezienie 
odpadów górniczych, wyprofilowanie korony, zadarnienie oraz amfiteatr z widownią (fot. 8, 9).
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Fot. 8. Budowa boiska przy Szkole Podstawowej w Siedliszczu 

Fot. 9. Amfiteatr w m. Siedliszcze z widokiem na górkę saneczkową

Kolejnym obiektem rekreacyjnym dla dzieci, który może powstać z odpadów górniczych są 
górki saneczkowe. Górki saneczkowe zostały wykonane przy Szkole Podstawowej w Siedliszczu 
oraz we wsi Świerszczów.

Innymi obiektami, które można realizować z wykorzystaniem skał przywęglowych są tory mo-
tokrosowe lub tory dla coraz to popularniejszych quadów. Coraz większe zainteresowanie wśród 
zwolenników strzelectwa sportowego wzbudzają plany budowy strzelnicy w miejscowości Łusz-
czów I, gm. Wólka. Zarówno budowa torów dla quadów jak i strzelnica sportowa wymagają rozle-
głych terenów i do tego celu najbardziej nadają się kilkuhektarowe wyrobiska po eksploatacji kru-
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szyw pospolitych już rekultywowane bądź częściowo zrekultywowane. W przypadku lokalizacji 
strzelnicy sportowej niezbędne jest ujęcie tego zadania w gminnym planie zagospodarowania prze-
strzennego.

5. Budownictwo hydrotechniczne
Zapotrzebowanie na masy ziemne, wykorzystywane do remontów i budowy nowych wałów prze-
ciwpowodziowych znacznie wzrosło po występujących pod koniec lat dziewięćdziesiątych powo-
dziach. Stąd też zainteresowanie odpadami pogórniczymi jako materiałem alternatywnym, mogą-
cym zastąpić dotychczas stosowane materiały, bez szkody dla środowiska naturalnego. Instytut 
Melioracji i Użytków Zielonych (IMUZ) Falenty od 2001 roku przeprowadził szereg badań doty-
czących możliwości zastosowania skał karbońskich w szeroko pojętym budownictwie hydrotech-
nicznym. Badania oprócz standardowych (fizykochemicznych) dotyczyły między innymi wodo-
przepuszczalności, wytrzymałości na ścinanie, ściśliwość, podatność na wietrzenie, wpływ wody, 
mrozu na odpady pogórnicze itp. Powyższe prace zostały zakończone w 2002 roku opracowaniem 
„Wytycznych stosowania odpadów pogórniczych z kopalni Bogdanka do budowy wałów przeciw-
powodziowych i innych budowli hydrotechnicznych”, z których wynika, że odpady te można sto-
sować:
— do budowy grobli stawów rybnych – bez ograniczeń,
— do budowy zapór o wysokości piętrzenia wody 4 m.,
— do przebudowy obwałowań, ich podwyższenia i rozbudowy, dobudowy ław – bez ograniczeń, 

z zastosowaniem wytycznych do projektowania,
— do zabudowy starorzeczy – bez ograniczeń,
— do budowy obwałowań przeciwpowodziowych – bez ograniczeń, z zastosowaniem wytycznych 

przy projektowaniu.
Opracowane wytyczne dały duże możliwości wykorzystania odpadów karbońskich do budowli 

hydrotechnicznych, które z powodzeniem zastąpiły deficytowe masy ziemne dotychczas stosowane.
Główną budowlą hydrotechniczną przy budowie której zostało wykorzystanych około 350 tys. 

ton odpadów górniczych jest nowy dwukomorowy zbiornik wód dołowych w Bogdance (fot. 10).

Fot. 10. Zbiornik wód kopalnianych w Bogdance
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Z odpadów górniczych wykonano obwałowania zbiornika, groblę rozdzielająca dwie komory 
zbiornika oraz uszczelniono odpadami dno.

Odpady górnicze były również zagospodarowane przy budowie ławki depresyjnej o długości 
ok. 4000 mb i szerokości 5 mb przy Kanale Wieprz–Krzna w Puchaczowi (fot. 11).

Ponadto w czasie powodzi w 2001 r. odpady zostały wykorzystane do umocnienia wałów prze-
ciwpowodziowych na Wiśle we wsi Kamień, gm. Wilków.

Fot. 11. Ławka depresyjna kanału Wieprz–Krzna w rejonie Puchaczowa

III. PRZEMYSŁOWE ZAGOSPODAROWANIE ODPADÓW GÓRNICZYCH

Wieloletnie badania geologiczne prowadzone w trakcie eksploatacji lubelskich pokładów węgla 
kamiennego wykazały wysoką przydatność wysegregowanych odpadów górniczych do produkcji 
budowlanych materiałów ceramicznych. W połowie lat 90-tych XX wieku, mając na uwadze prze-
prowadzone analizy i badania techniczne, wybudowano Zakład Ceramiki Budowlanej „EkoKLIN-
KIER” będący częścią grupy Lubelski Węgiel „Bogdanka” S.A., którego zadaniem jest wysoko zau-
tomatyzowane wytwarzanie cegieł elewacyjnych. Intensywna praca technologów w Bogdance 
i współpraca z ośrodkami naukowymi, pozwoliła na precyzyjne określenie procesu produkcyjnego 
cegieł tej jedynej w Europie, a drugiej na Świecie pod takim względem technologicznym i surow-
cowym wytwórni cegieł elewacyjnych.
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Fot. 12. Zakład Ceramiki Budowalnej „EkoKLINKIER”

Uruchomiona w Zakładzie Ceramiki linia produkcyjna cegieł powstała w oparciu o licencję 
francuskiej firmy Occidental Industries Paris i posiada roczną wydajność produkcyjną przekracza-
jącą 15 milionów sztuk jednostek. 

W Zakładzie Ceramiki Budowlanej „EkoKLINKIER” produkowanych jest szeroki asortyment 
cegieł klinkierowych w kolekcjach melanż, kolaż i pejzaż.

Na proces produkcyjny materiałów składają się następujące elementy:

1. Przygotowanie surowca
Odpady górnicze dla potrzeb zakładu ceramiki, wysegregowane do frakcji 20–50 mm, dostarczane 
są na kratę zasypową zakładu samochodami samowyładowczymi bezpośrednio z Zakładu Przerób-
ki Mechanicznej Węgla. Wilgotność łupka w momencie dostawy wynosi około 5%. Z kraty zasy-
powej łupek przenośnikiem taśmowym podawany jest na kruszarkę udarową, gdzie następuje jego 
rozdrabnianie do frakcji 0–10 mm, a następnie do młynów młotkowych, gdzie następuje dalsze 
rozdrabnianie do frakcji 0–2 mm. Z młynów młotkowych przenośnikiem ślimakowym surowiec 
podawany jest na sito oddzielające frakcję powyżej 1 mm.

Frakcja użyteczna 0–1 mm podawana jest na mieszadło dwuwałowe, gdzie następuje nawilże-
nie surowca do wilgotności około 11% oraz jego wymieszanie z dodatkiem schudzającym czystego 
piasku kwarcowego.

Z mieszadła dwuwałowego, ciągiem przenośników taśmowych, z wykorzystaniem przenośnika 
rewersyjnego surowiec podawany jest na dołownik, gdzie zostaje usypany w pryzmy. Na dołowni-
ku, podczas leżakowania w okresie 1–2 tygodni, następuje uśrednianie i ujednorodnianie surowca, 
prowadzące do poprawy własności plastycznych. 

2. Formowanie cegły
Z dołownika surowiec zostaje pobrany koparką wielonaczyniową na przenośnik taśmowy. Poprzez 
dozujący zasilacz skrzyniowy surowiec zostaje podany na przecierak sitowy, gdzie następuje jego
dowilżenie do wilgotności 14–15% i dalsze wymieszanie.

Z przecieraka sitowego tak przygotowana masa podawana jest na ślimakową prasę formującą.
Na prasie pod wysokim ciśnieniem ponad 30 Atm zostaje uformowane pasmo, które następnie 

jest cięte na pojedyncze cegły przy pomocy ucinacza wielostrunowego, z jednoczesnym fazowa-
niem krawędzi.
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3. Suszenie
Świeżo zaformowane cegły, przy pomocy automatycznego systemu transportowego podawane są 
na wózki suszarni cegieł. Stosowana w zakładzie suszarnia jest tzw suszarnią szybką, gdzie cegły 
zostają wysuszone do wilgotności finalnej poniżej 2% w czasie poniżej 12 godzin.

Jako czynnik suszący wykorzystywane jest gorące powietrze powstałe w końcowej części pieca 
tunelowego w strefie studzenia wypalonych cegieł. Powietrze to w suszarni tłoczone jest w prze-
ciwprądzie do ruchu wózków z suszoną cegłą.

Wysuszona cegła po opuszczeniu suszarni podawana jest przy pomocy systemu przenośników 
na automatyczne układarki składające cegłę na wozach piecowych, w ilości 6720 sztuk cegieł na 
jednym wozie.

Kompletne wozy z cegłą przejeżdżają do poczekalni, która pełni rolę bufora przed cyklem wy-
palania.

4. Wypalanie
Z poczekalni wozy z cegłą przekazywane są do pieca tunelowego, opalanego gazem, gdzie nastę-
pują kolejno procesy:
— dosuszania i dehydroksylacji w zakresie temperatur 100–6 00ºC,
— odgazowania węgla w zakresie temperatur 600–900ºC,
— spieku (wypalanie właściwe) w zakresie temperatur 900–1150ºC,
— studzenia od temperatury 1150ºC do około 200ºC po wyjeździe z pieca.
— Całość cyklu wypalania trwa od 120 do 150 godzin.

5. Rozładunek i pakowanie
Cegła z wozów, po opuszczeniu pieca, przekładana jest ręcznie na drewniane palety transportowe.
Na jednej palecie o wymiarach 1x1 m składa się 420 sztuk cegieł. Poszczególne warstwy przedzie-
lone są przekładkami tekturowymi zabezpieczającymi przed uszkodzeniami podczas transportu.
Następnie palety z cegłą zabezpieczane są folią termokurczliwą i przekazywane na magazyn wyro-
bów gotowych.

Fot. 13. Kształtki wykończeniowe Fot. 14. Cegły ręcznie formowane (wykonywane
tylko na zamówienie klienta)
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Fot. 15. Budynek SGGW w Warszawie ul. Nowoursynowska –
elewacja z kolekcji cegieł siena nova i jantar melanż

W zakładzie ceramiki prowadzone są prace nad uruchomieniem produkcji kruszyw lekkich, na 
bazie odpadów górniczych, które byłyby wykorzystywane w budownictwie inżynieryjnym.

WNIOSKI

1. Odpady pogórnicze z uwagi na właściwości fizykochemiczne oraz radiologiczne nie stanowią 
zagrożenia dla środowiska naturalnego.

2. Odpady powinny być w dalszym ciągu wykorzystywane w procesie rekultywacji wyrobisk od-
krywkowych i innych terenów niekorzystnie przekształconych.

3. Odpady karbońskie jako materiał alternatywny powinny być wykorzystywane w budownictwie 
inżynieryjnym, zwłaszcza do wykonywania podbudowy dróg lokalnych oraz dróg publicznych.

4. Należy kontynuować wykorzystanie odpadów w budownictwie hydrotechnicznym.
5. Odpady górnicze powinny być wykorzystane przez lokalne samorządy do budowy na swoich te-

renach obiektów sportowych i rekreacyjnych.
6. W związku z szerokimi możliwościami zastosowania odpadów pogórniczych zamiast określenia 

„odpad” należy stosować pojęcia: „surowiec naturalny ” lub „materiał alternatywny”.
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Kreowanie produktowego wizerunku odpadów wydobywczych
jako taniego i nieszkodliwego surowca
o szerokim zakresie zastosowań

Marek Uszko, Andrzej Ciurkot
Kompania Węglowa S.A.

STRESZCZENIE: Kopalnie Kompanii Węglowej S.A. wydobywają rocznie około 40 mln Mg wę-
gla handlowego. Podczas wydobycia i przeróbki mechanicznej węgla kopalnie wytwarzają około 
13,6 mln Mg odpadów wydobywczych. Kompania Węglowa S.A., z troską o ochronę środowiska, 
prowadzi racjonalną gospodarkę odpadami wydobywczymi w połączeniu z efektywną rekultywa-
cją gruntów i terenów niekorzystnie przekształconych. Realizowany przez Kompanię Węglową S.A. 
program gospodarki odpadami wydobywczymi skupia się na „produktowym” podejściu do wytwa-
rzanych odpadów wydobywczych. Kreowanie produktowego wizerunku odpadów wydobywczych, 
jako taniego i nieszkodliwego surowca o szerokim zakresie zastosowań przynosi efekty w postaci:
— pozyskania nowych miejsc zagospodarowania odpadów wydobywczych,
— wdrożenia nowych korzystnych dla przedsiębiorcy i środowiska technologii zagospodarowania 

odpadów wydobywczych,
— obniżenia kosztów zagospodarowania odpadów wydobywczych,
— uzyskania wpływów ze sprzedaży odpadów wydobywczych i kruszyw.

Wskazywanie ekonomicznej wartości odpadów wydobywczych i traktowanie ich jako surowca 
o szerokim zakresie zastosowań pozwala na szersze ich wykorzystanie w gospodarce, przynosząc 
wymierne korzyści przedsiębiorcy oraz środowisku.

SŁOWA KLUCZOWE: Odpady wydobywcze, odzysk w instalacjach, program gospodarki odpa-
dami wydobywczymi, odzysk poza instalacjami, kruszywa

Kompania Węglowa S.A. rocznie wydobywa około 40 mln Mg węgla handlowego netto. Proceso-
wi wydobycia i przeróbki mechanicznej węgla towarzyszy wytwarzanie odpadów wydobywczych. 
W roku 2011 kopalnie Kompanii Węglowej S.A. wytworzyły ich około 13,6 mln Mg. Bilans pro-
dukcji odpadów wydobywczych w zależności od miejsca ich wytworzenia przedstawiono na ry-
sunku 1.

Gospodarka odpadami wydobywczymi stanowi jeden z największych problemów górnictwa, co 
wynika bezpośrednio z braku systemu pozwalającego skoordynować gospodarkę tymi odpadami 
w sposób korzystny jednocześnie dla wytwórców i odbiorców. Wytworzone przez kopalnie odpady 
wydobywcze w żadnym przypadku nie są odpadami niebezpiecznymi, w związku z tym nie zagra-
żają środowisku, a odpowiednie ich wykorzystanie jest szansą na zmianę społecznego podejścia do
problemu uciążliwości z nim związanymi. Kompania Węglowa S.A., z troską o ochronę środowi-

sploatacji Podziemnej 2012
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ska, prowadzi racjonalną gospodarkę odpadami wydobywczymi w połączeniu z efektywną rekul-
tywacją terenów i gruntów niekorzystnie przekształconych. Działania nasze ukierunkowane są na:
— redukcję ilości wytwarzanych odpadów u „źródła” na etapie projektowania oraz poprzez sto-

sowanie optymalnych technik eksploatacji wyrobisk górniczych,
— zwiększenie ilości odpadów wydobywczych zagospodarowanych w podziemnych wyrobiskach,
— zwiększenie ilości odpadów wydobywczych kierowanych do procesów odzysku i recyklingu,
— zwiększenie ilości odpadów wydobywczych kierowanych do procesów odzysku poprzez ich 

gospodarcze wykorzystanie,
— minimalizację ilości unieszkodliwianych odpadów wydobywczych.

0,4 mln Mg

0,7 mln Mg

0,1 mln Mg

12,4 mln Mg

z sortowni

z flotacji

z robót przygotowawczych

Rys. 1. Bilans produkcji odpadów wydobywczych w zależności od miejsca ich wytworzenia

Zasady gospodarowania odpadami wydobywczymi zostały określone w Ustawą o odpadach wy-
dobywczych z dnia 10 lipca 2008 r. Zgodnie z tą Ustawą posiadacz odpadów jest obowiązany:
— (Art. 8. ust. 1) „ …do przedłożenia właściwemu organowi programu gospodarowania odpada-

mi wydobywczymi przed rozpoczęciem działalności związanej z wytwarzaniem lub gospodaro-
waniem odpadami wydobywczymi”;

— (Art. 11. ust. 1) „ … do uzyskania decyzji zatwierdzającej program gospodarowania odpadami 
wydobywczymi”;

— (Art. 53 ust. 1) „ … dostosować swoją działalność do przepisów ustawy do dnia 1 maja 2012
roku” (jeżeli taką działalność prowadził w dniu poprzedzającym dzień wejścia w życie ustawy).
Kopalnie Kompanii Węglowej S.A. opracowały lub są w trakcie opracowywania programów

gospodarowania odpadami wydobywczymi. Programy te z założenia, oprócz uporządkowania ca-
łokształtu spraw związanych z zagospodarowaniem odpadów wydobywczych, zakładają optymali-
zację procesów zarządzania gospodarką odpadami wydobywczymi pod względem ekonomicznym, 
technicznym i środowiskowym. Program zarządzania gospodarką odpadami wydobywczymi jest 
również elementem funkcjonującego w Kompanii Węglowej S.A. Systemu Zarządzania Środowi-
skiem zgodnego z normą ISO 14001, funkcjonującego w ramach Zintegrowanego Systemu Zarzą-
dzania. Kompania Węglowa S.A. prowadząc działalność związaną z wydobyciem i przeróbką me-
chaniczną węgla stara się ograniczać ilość wytwarzanych odpadów wydobywczych już na etapie 
projektowania oraz poprzez optymalizację zastosowanych optymalnych technik eksploatacji wyro-
bisk górniczych. Odzwierciedleniem tej zasady jest stosowanie w KW S.A. takich sposobów po-
szukiwania, rozpoznawania, wydobywania, przeróbki i magazynowania węgla, które zapobiegają 
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powstawaniu odpadów wydobywczych lub pozwalają utrzymać ich ilość na możliwie najniższym 
poziomie, jak również ograniczają negatywne oddziaływanie na środowisko. Są to tzw. działania 
„u źródła”. W stosunku do odpadów wydobywczych, których wytworzeniu nie udało się zapobiec 
Kompania Węglowa S.A. podejmuje działania mające na celu w jak największym stopniu podda-
nie ich odzyskowi poprzez gospodarcze wykorzystanie. W różnych procesach odzysku, na po-
wierzchni i na dole kopalń Kompania Węglowa S.A. wykorzystuje ok. 90% wytwarzanych odpa-
dów wydobywczych. Odpady, których nie udało się odzyskać, są bezpiecznie unieszkodliwiane na 
Centralnym Składowisku Odpadów Górniczych w Knurowie.

Realizowany przez Kompanię Węglową S.A. program gospodarki odpadami skupia się na 
„produktowym” podejściu do wytwarzanych odpadów wydobywczych. Głównym założeniem rea-
lizowanego przez Kompanię Węglową S.A. programu jest wprowadzenie nowego wizerunku od-
padów wydobywczych, jako taniego i nieszkodliwego surowca o szerokim zakresie zastosowań. 
W ramach programu realizowany jest również szereg zadań mających na celu uporządkowanie ob-
rotu odpadów wydobywczych, przy jednoczesnym dostosowaniu się do warunków formalno-
prawnych oraz niezbędnych zmian technologii, które stosuje się przy ich gospodarczym wykorzy-
staniu. Wszelkie działania prowadzone w ramach programu gospodarki odpadami wydobywczymi 
ukierunkowane są na gwarancję zabezpieczenia ciągłości ruchu kopalni oraz wykorzystanie gospo-
darcze odpadów wydobywczych z korzystnym dla Kompanii Węglowej S.A. wynikiem finanso-
wym.

Kompania Węglowa S.A. pracuje nad wizerunkiem firmy świadomej ekologicznie, zwiększają-
cej ilość odpadów wydobywczych poddawanych procesom odzysku w instalacjach.

Coraz większą rolę w tym procesie odgrywają należące do Grupy Kapitałowej Kompanii Wę-
glowej, w tym przede wszystkim spółka Haldex S.A., która wyposażona jest w:
— stacjonarne i kontenerowe zakłady przeróbcze,
— stacjonarne i mobilne węzły krusząco-sortujące,
— stacjonarne i mobilne granulatory posiadające możliwość granulacji różnych produktów, w tym 

odpadowych mułów węglowych,
— mieszalniki do podnoszenia jakości surowca, w tym do produkcji materiału Geodexbio (substy-

tutu humusu), wytwarzanego na bazie mieszaniny popiołu lotnego, osadów ściekowych i kru-
szywa z odpadów wydobywczych.
Spółka Haldex S.A. planuje zakup i budowę kolejnych instalacji, w tym instalacji do produkcji 

kruszywa spiekanego. Kompania Węglowa S.A. zamierza zwiększać stopień wykorzystania ww.
instalacji. Działania takie prowadzone w ramach grupy kapitałowej pozwalają na:
— wprowadzenie i wypromowanie nowych marek produktów uzyskanych z odzysku odpadów,
— uzyskanie pełnej kontroli nad produkcją i sprzedażą kruszywa i innych produktów mineralnych 

pochodzących z odzysku odpadów KW S.A.
W przypadku odzysku odpadów wydobywczych poza instalacjami większość odpadów wyko-

rzystywana jest do:
— wypełniania i rekultywacji terenów niekorzystnie przekształconych,
— budowy nasypów kolejowych i drogowych, podbudowy dróg i autostrad (poniżej strefy prze-

marzania gruntu),
— budowy obwałowań rzek i potoków,
— budowy, wykonania przewarstwienia oraz tzw. okrywy rekultywacyjnej zwałowisk,
— wypełniania podziemnych wyrobisk i starych zrobów,
— prac związanych z profilaktyką przeciwpożarową,
— utwardzania powierzchni terenów.

Wykorzystanie odpadów wydobywczych do w/w prac realizowanych na terenach gmin wyma-
ga uzyskania akceptacji organów samorządowych i społeczności lokalnych. Pozyskanie nowych 
miejsc zagospodarowania wymaga nawiązania ścisłej współpracy z organami samorządowymi już 
na etapie tworzenia planów zagospodarowania przestrzennego.
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W roku 2011 Kompania Węglowa S.A. zagospodarowała ok. 13,6 mln Mg wytworzonych od-
padów wydobywczych, z czego:
— 1,8 mln Mg – podano odzyskowi w instalacjach,
— 10,3 mln Mg – zagospodarowano na powierzchni,
— 0,2 mln Mg – zagospodarowano na dole,
— 1,3 mln Mg – unieszkodliwiono na CSOG W Knurowie.

Procentowy udział poszczególnych sposobów zagospodarowania odpadów wydobywczych Kom-
panii Węglowej S.A. w roku 2011 przedstawiona na rysunku 2.

13,2%

75,7%

9,6%

1,5%

odzysk w instalacjach

zagospodarowanie na powierzchni

zagospodarowanie na dole

unieszkodliwianie CSOG w Knurowie

Rys. 2. Procentowy udział poszczególnych sposobów zagospodarowania
odpadów wydobywczych Kompanii Węglowej S.A. w roku 2011

O efektywności realizowanego programu gospodarki odpadami wydobywczymi świadczy fakt, 
że w 2011 roku unieszkodliwiono (poprzez składowanie w obiektach unieszkodliwiania odpadów 
wydobywczych) zaledwie 9,6% wytworzonych odpadów których zagospodarowanie w inny spo-
sób było niemożliwe.

W ramach opracowanej strategii gospodarki odpadami wydobywczymi Kompania Węglowa S.A. 
realizuje szereg zadań polegających na odzysku kruszyw i innych produktów mineralnych z odpa-
dów zdeponowanych na zwałowiskach w latach wcześniejszych. W roku 2011 podczas eksploata-
cji hałd i składowisk pozyskano łącznie 2,4 mln Mg odpadów wydobywczych. Z uwagi na to, że 
kopalnie nie dysponują odpowiednim wyposażeniem technicznym do prowadzenia odzysku węgla 
i kruszyw, pozyskane z hałd odpady wydobywcze sprzedawane są firmom posiadającym instalacje 
do ich odzysku, w tym przede wszystkim spółce Haldex S.A. W roku 2011 firma ta pozyskała ze 
składowiska w Panewnikach i przetworzyła w swoich zakładach przeróbczych (instalacjach) 1,6 mln 
Mg odpadów wydobywczych.

Kreowanie produktowego wizerunku odpadów wydobywczych, jako taniego i nieszkodliwego 
surowca o szerokim zakresie zastosowań przynosi efekty w postaci:
— pozyskania nowych miejsc zagospodarowania odpadów wydobywczych,
— wdrożenia nowych korzystnych dla przedsiębiorcy i środowiska technologii zagospodarowania 

odpadów wydobywczych,
— obniżenia kosztów zagospodarowania odpadów wydobywczych,
— uzyskania wpływów ze sprzedaży odpadów wydobywczych i kruszyw.

Łącznie z hałd i składowisk oraz bieżącej produkcji kopalń w roku 2011 sprzedano 2,6 mln Mg 
odpadów wydobywczych, a jednostkowy wynikowy koszt zagospodarowania odpadów wydobyw-
czych obniżył się o około 2% w porównaniu do roku 2010, pomimo znacznego wzrostu cen paliw.
Dodatkowym efektem ekologicznym jest wykonanie rekultywacji terenów zdegradowanych. W ro-
ku 2011 Kompania Węglowa S.A. prowadziła prace rekultywacyjne z wykorzystaniem odpadów 
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wydobywczych na łącznej powierzchni około 400 ha, z czego prace zakończono na powierzchni 
81,5 ha.

Wskazywanie ekonomicznej wartości odpadów wydobywczych i traktowanie ich jako surowca
o szerokim zakresie zastosowań pozwala na szersze ich wykorzystanie w gospodarce, przynosząc 
wymierne korzyści przedsiębiorcy oraz środowisku.
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Jerzy Wróbel      - Południowy Koncern Węglowy S.A. 
Andrzej Fraś,      - Południowy Koncern Węglowy S.A. 
Rafał Przystaś,    - Południowy Koncern Węglowy S.A. 
 

Wykorzystanie odpadów z przeróbki mechanicznej do produkcji kruszyw  
i granulatów mułowych w Południowym Koncernie Węglowym S.A. 
 
Streszczenie: 
 
W górnictwie węgla kamiennego znaczącym problemem ekologicznym i ekonomicznym są 
odpady i frakcje drobnoziarniste, powstające w różnych stadiach działalności górniczej. 
Często przeszkodą w ich zagospodarowaniu są ich własności – konsystencja, zawilgocenie 
skład mineralogiczny lub cechy energetyczne. Są trudne do zagospodarowania, jak również 
do bezpiecznego, magazynowania, stwarzają duże problemy z transportem, załadunkiem i 
rozładunkiem.. 
 
W przedmiotowej pracy przedstawiono nowatorskie rozwiązania problemów związanych z 
zagospodarowaniem odpadów funkcjonujące na Zakładach Górniczych Południowego 
Koncernu Węglowego S.A. Przedstawiono sposób otrzymywania w instalacjach do produkcji 
ciągłej granulatów mułowych oraz kruszyw i mieszanek kruszywowych  
Pokazano praktyczne przykłady zastosowań otrzymanych z odpadów produktów.  

 
1. Wprowadzenie. 

 
Wydobywanie i wzbogacanie węgla nieodłącznie wiąże się z powstawaniem różnego 

rodzaju odpadów wydobywczych. W dotychczasowej działalności kopalń węgla kamiennego  
wydobywana wraz z węglem na powierzchnię skała płonna powstająca w różnych stadiach 
działalności górniczej traktowana była jako produkt odpadowy, balast generujący dodatkowe 
koszty i stwarzający problemy z zagospodarowaniem. Podobnie było z odpadowymi mułami 
węglowymi powstającymi w procesie wzbogacania węgla na zakładach przeróbczych, które  
w warunkach naszego klimatu, wysuszone pylą, pod wpływem deszczy ulegają rozmywaniu 
zanieczyszczając wody i gleby, a zimą tworząc zlodowaciałe bryły stanowią duży problem  
z transportowaniem ich oraz rozładunkiem. 

 
Południowy Koncern Węglowy S.A., którego  głównym przedmiotem działalności jest 

wydobycie i wzbogacanie węgla kamiennego stawia sobie, jako priorytety w sferze ekologii, 
działania które zapobiegają powstawaniu odpadów wydobywczych lub pozwalają utrzymać 
na możliwym najniższym poziomie ich ilość, jak również ograniczają negatywne 
oddziaływanie na środowisko. Konieczność ograniczenia powstawania odpadów wynika nie 
tylko z Ustawy o odpadach i Ustawy o odpadach  wydobywczych, ale również z przyjętej 
strategii Firmy w zakresie ochrony środowiska i dążeniu do powstania „kopalni 
bezodpadowej”. Stąd tez rodzą się wszystkie działania zmierzające do przetworzenia 
odpadowej skały płonnej i odpadowych mułów węglowych na użyteczne produkty. 
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O możliwości wykorzystania odpadowych mułów węglowych w energetyce oraz skały 
płonnej w różnego rodzaju robotach górniczych, inżynieryjno – komunikacyjnych, 
zdecydowały przede wszystkim szczegółowe badania własności fizyko-chemiczne  
i geotechniczne wykonane przez renomowane instytuty i ośrodki badawcze - Instytut Budowy 
Dróg i Mostów w Warszawie, Ośrodek Badań i Kontroli Środowiska w Katowicach, 
Państwowy Zakład Higieny w Warszawie, Akademię Górniczo – Hutniczą w Krakowie oraz 
inne. Przeprowadzone badania i analizy  wykazały przydatność tego rodzaju materiałów do 
różnych zastosowań dla energetyki, górnictwa, budownictwa drogowego,  wodnego lub robót 
inżynieryjnych.

2. Granulacja mułów węglowych.

Muły węglowe produkowane w Zakładach Górniczych Południowego Koncernu 
Węglowego S.A. wydzielane są z obiegów wodno-mułowych zakładów  przeróbczych 
i w zależności od właściwości wydobywanego węgla i towarzyszących skał, metod 
wzbogacania urobku oraz sposobów oczyszczania wód procesowych i dołowych, 
bardzo się różnią swoim składem chemicznym, mineralogicznym i fizycznym.
W przypadkach, kiedy muły zawierają duże ilości iłów nawet po odwodnieniu na prasach 
filtracyjnych stanowią duży problem ze względu na swoją ciastowatą, „tłustą” konsystencję 
utrudniającą rozluźnienie ich struktury w celu np. mieszania z innymi paliwami. 
W elektrowniach powodują częste problemy na etapie dozowania do procesu spalania, a ze 
względu na podwyższoną zawartość wilgoci i niską kaloryczność w małym stopniu są 
wykorzystywane w energetyce. Natomiast produkowane muły o parametrach 
energetycznych akceptowalnych przez energetykę zawodową nie są w pełni 
wykorzystywane, gdyż na przeszkodzie w ich stosowaniu stoi zazwyczaj wspomniana 
konsystencja, bądź duża zawartość wody, nawet do 40 % i brak ich oporności na warunki 
transportu i składowania.
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Dla wyeliminowania szeregu wymienionych wad, w Zakładzie Górniczym Sobieski w 
Jaworznie opracowano i wdrożono technologię granulowania mułów węglowych, które 
wcześniej ze względu na brak nabywcy stanowiły odpad wydobywczy. Podobną technologię 
planuje się wdrożyć w Zakładzie Górniczym Janina w Libiążu

Obecnie funkcjonujące technologie granulowania mułów węglowych  zakładają 
produkcję granulatów w systemie cyklicznym. W Południowym Koncernie Węglowym S.A. ze 
względu na konieczność prowadzenia bieżącej produkcji węgla oraz utrzymania ciągłości 
ruchu zakładu przeróbczego, opracowano technologię produkcji granulatów w systemie 
ciągłego działania.

Zasadnicze elementy odróżniające dotychczasowe sposoby granulowania od nowo 
opracowanej technologii, między innymi to:

Zastąpienie tradycyjnych granulatorów mieszalnikiem intensywnego działania;
Ilość i sposób podawania spoiwa do granulowania jest ściśle określona;

 Istnieje możliwość równoczesnego uszlachetniania właściwości wytwarzanego 
granulatu mułowego;
Możliwość granulowania wszelkiego rodzaju odpadów i frakcji 
drobnoziarnistych przy zastosowaniu popiołów fluidalnych. 

Otrzymywany granulat mułowy posiada parametry energetyczne  zbliżone do 
materiału wsadowego – mułu węglowego. Jest odporny na oddziaływanie środowiska 
atmosferycznego (słońce, deszcz, temperatury minusowe) oraz wymogi transportu 
i procesów technologicznych. 

Tabela 1. Charakterystyka fizykochemiczna mułów węglowych i granulatów mułowych.
Rodzaj

materiału Jednostka Wartości
średnie,

Wartości
min/ max,

materiał
badany

Muł węglowy (placki):
- wilgotność, Wtr
- popiół, Ar
- wartość opałowa, Qir
- siarka, Str

%
%

MJ/kg
%

31,0
27,5
8,3

0,75

25,0– 37,3
19,4 - 45,5
6,4 – 10,3
0,54– 0,96

30,7
29,6
8,4
0,67

Granulat mułowy: 
- wilgotność, Wtr
- popiół, Ar
- wartość opałowa, Qir
- siarka, Str

%
%

MJ/kg
%

21,0
41,2
8,0

0,68

16,2– 24,3
35,4 - 47,0
6,2 – 9,9
0,46– 0,9

22,7
39,9
8,3
0,61
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Fot. nr 1 Granulat mułowy na pryzmie w ZG Sobieski w Jaworznie. 

3. Produkcja kruszyw i mieszanek kruszywowych. 

Coraz większe zainteresowanie wykorzystaniem jako kruszywo do robót ziemnych,
drogowych i hydrotechnicznych przez firmy zewnętrzne, a także dążenie zakładu do 
minimalizacji ilości odpadów, przyczyniło się do generalnej modernizacji ciągów 
technologicznych zakładów górniczych, ukierunkowanych na otrzymywanie kruszywa 
bezpośrednio z procesu wzbogacania urobku. Modernizacja procesu wzbogacania polegała 
głównie na wprowadzeniu rozdziału w hydrocyklonach zamiast klasy 0-0,5 mm, klasę 0-0,1 
mm oraz na oczyszczaniu, tj. płukaniu przez natryski i odwadnianiu produktów niewęglowych 
z wzbogacalników DISA – z cieczą ciężką, z osadzarek pulsacyjnych i spiral, W celu 
zapewnienia pełnego klarowania wód obiegowych zabudowano dodatkowe urządzenie –
zagęszczacz lamellowy o wydajności 800m3/h. Doposażono również służby kontroli jakości 
i laboratorium w dodatkowe wyposażenie niezbędne do nadzorowania procesów produkcji 
kruszyw  i badania ich własności.
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Fot. nr 2 – Aprobata Techniczna IBDiM nr 
AT/2010-03-2576 dla kruszywa skal-
nego/kruszywa PKW i Księga Jakości systemu 
ZKP.

         Efektem tych starań było uzyskanie w 
kwietniu 2010 roku Aprobaty Technicznej IBDiM 
nr  AT/2010-03-2576 dla wyrobu Kruszywo skalne 
/ kruszywo PKW, produkowanego w Zakładach 
Górniczych wchodzących w skład Południowego 
Koncernu Węglowego S.A.
Aprobata ta jako dokument normatywny 
potwierdziła przydatność produkowanych  kruszyw 
w zastosowaniach  inżynierii komunikacyjnej do:

Nasypów i warstw pomocniczych,
podbudów pomocniczych i zasadniczych 
ulepszanych lub stabilizowanych spoiwami 
drogowymi,

w budownictwie hydrotechnicznym:
Do budowy zapór ziemnych i wałów 
przeciwpowodziowych.
a także do rekultywacji i rewitalizacji terenów 
zdegradowanych.

Równolegle prowadzono prace mające na celu  wdrożenie Systemu Zakładowej Kontroli 
Produkcji Kruszyw. ZKP stanowi podstawowy składnik systemów oceny. Jej wdrożenie jest 
jednym z wymogów Dyrektywy 89/106/EWG zgodnie, z którą posiadanie ZKP przez 
producentów wyrobów budowlanych jest obligatoryjne. Jej celem jest zapewnienie zgodności 
właściwości wyrobów wprowadzanych na rynek z normami, aprobatami technicznymi oraz 
deklarowanymi wartościami. 

System ten w połączeniu z funkcjonującym  w Południowym Koncernie Węglowym S.A. 
Zintegrowanym Systemem Zarządzania - Jakością ISO 9001:2008 , Środowiskiem - PN – N
14001, Bezpieczeństwem i Higieną Pracy - ISO 18001 gwarantuje spełnienie wszelkich 
wymogów związanych zarówno bezpieczeństwem produktu jak i nadzoru nad nim na 
każdym etapie produkcji.

Zakończone powodzeniem prace przyniosły efekt w postaci sprzedaży w 2010 roku około 
20 000 ton i w 2011 ok. 70 000 ton kruszywa do budowy dróg, 

Fot. nr 3. Budowa dróg w 
rejonie Jaworzna i
Mysłowic woj. śląskie.
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około 60 000 ton w roku 2010 i 130 000 ton w roku 2011 kruszyw do budowy wałów 
przeciwpowodziowych na Wiśle w rejonie Oświęcimia,

Fot. nr 4. Budowa wałów 
przeciwpowodziowych na Wiśle w 
miejscowości Gromiec woj. 
małopolskie. 

a także około 10 000 ton w roku 2010 kruszyw do rekultywacji i rewitalizacji terenów 
poprzemysłowych
  

Fot. nr 5. Likwidacja szybu 
wydobywczego i upadowej w
Zakładach Górniczych Trzebionka w 
Trzebini woj. małopolskie

Kolejnym krokiem konsekwentnie realizowanej „strategii firmy bezodpadowej” jest 
wdrożenie do produkcji nowego wyrobu pod nazwą mieszanki kruszywowo - spoiwowej 
z zastosowaniem skały płonnej pochodzącej z Południowego Koncernu Węglowego S.A. 
oraz różnego rodzaju spoiw, a także popiołów i żużli ze spalania węgla w zakładach 
energetycznych Grupy TAURON. 
Podobnie jak w przypadku kruszyw zainicjowano cykl badań mających na celu sprawdzenie 
a następnie udokumentowanie własności kruszyw i stosowanych spoiw. Wyniki tych badań 
w pełni potwierdziły, że  własności otrzymanych kruszyw pod względem parametrów 
wytrzymałościowych nie odbiegają od własności kruszyw naturalnych, a niejednokrotnie je
przewyższają.
Osiągnięty przy tym został jeszcze jeden cel. Uboczne produkty spalania z zakładów 
energetycznych Grupy TAURON, które do tej pory miały bardzo ograniczone zastosowanie,
w połączeniu z kruszywem PKW w roli spoiwa pozbawione zostały statusu odpadów. 
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Efektem tych prac było uzyskanie w grudniu 2010 
roku Aprobaty Technicznej IBDiM  nr  AT/2010-02-
2663 dla wyrobu „Mieszanka stabilizowana 
kruszywowo – popiołowa PKEW” oraz  w lutym 2011r.
Aprobaty Technicznej IBDiM  nr  AT/2011-02-2702
dla wyrobu „Spoiwo hydrauliczne i spoiwo 
ulepszające”

Fot. nr 6 – Aprobaty Techniczne IBDiM nr AT/2010-02-2663 dla mieszanek kruszywowo – spoiwowych i  
AT/2011-02-2702 spoiw na bazie popiołów fluidalnych.  

W październiku 2010r. wszczęto procedurę zakupu mobilnej instalacji do produkcji 
tych mieszanek na potrzeby Zakładu Górniczego Sobieski.

         Zrealizowana w grudniu 2010r.
inwestycja oparta o instalację RCC C MIX 
2/150 firmy C&B Due posiada wydajność 150 
ton /godz. Jej zaletą jest mobilność, własne 
źródło zasilania, duża wydajność oraz 
możliwość wytwarzania mieszanek i spoiw w 
systemie produkcji ciągłej nie ingerując w 
ciągłość produkcji węgla.  

           Na instalacji można produkować 
kruszywa ulepszone różnego rodzaju 
spoiwami oraz materiałami doziarniającymi 
w zależności od indywidualnych potrzeb 
klienta. 

Fot. nr 7 – Montaż Instalacji produkcji spoiw i 
mieszanek kruszywowo – popiołowych PKEW w ZG 
Sobieski..
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Fot. nr 8 – Produkcja mieszanek kruszywowych na Instalacji w ZG Sobieski. 

W roku 2012 planowane jest również w ZG Janina uruchomienie produkcji mieszanek 
kruszywowych na instalacji odwzorowanej z ZG Sobieski, gdzie produkowane będą 
kruszywa do nasypów oraz podbudów pomocniczych 0 – 20 mm.  

Ze względu na duże zainteresowanie planowane jest uruchomienie produkcji 
mieszanek i spoiw na instalacji o wydajności min.  150 ton/ godz., co może zapewnić 
dostawy kruszyw na place największych budów drogowych nie naruszając płynności pracy 
W chwili obecnej w Zakładzie Górniczym Janina w Libiążu została także wybudowana 
instalacja do podawania spoiw na przenośnik taśmowy w celu poprawy parametrów 
fizycznych produkowanego tam kruszywa 0 – 125mm.  

Podsumowanie: 

1. Wydobywanie i wzbogacanie węgla nieodłącznie wiąże się z powstawaniem różnego 
rodzaju odpadów. W większości kopalń są to odpady w postaci skały płonnej oraz 
mułów, które stwarzają problemy zarówno z ich zagospodarowanie jak 
i magazynowaniem, transportem, załadunkiem i rozładunkiem zwłaszcza w okresach 
ujemnych temperatur.  

2. W Południowym Koncernie Węglowym S.A. przyjęto politykę polegającą na dążeniu 
do eliminacji źródeł powstawania odpadów oraz ograniczania ilości ich powstawania 
na powierzchni kopalń poprzez przetwarzanie w instalacjach na użyteczne produkty 
w postaci granulatów mułowych, kruszyw oraz mieszanek kruszywowo –
spoiwowych. 

3. Produkcja granulatów mułowych na specjalnej instalacji do granulowania pozwala na 
zagospodarowanie w sposób ciągły, nie powodując przestojów w rozładunku pras 
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filtracyjnych, wytwarzanych mułów węglowych, które wcześniej ze względu na swoją 
konsystencje i inne własności fizyczne nie znajdowały nabywcy, co wiązało się z 
kwalifikowaniem ich jako odpad generując dodatkowe koszty związane z ich 
zagospodarowaniem. 

4. Produkcja kruszyw i mieszanek kruszywowych na instalacji RCC C MIX 2/150
pozwala na prowadzenie produkcji w sposób ciągły nie ingerując w ciągłość ruchu 
zakładów przeróbczych. 

5. Przetworzenie skały płonnej na kruszywa i mieszanki kruszywowe, pozwala na 
eliminację części kosztów związanych z zagospodarowaniem odpadowej skały 
płonnej, a poprzez wykorzystanie przy produkcji popiołów i żużli pochodzących z 
elektrowni i elektrociepłowni Grupy Tauron dodatkowo przyczynia się do 
zagospodarowania w sposób użyteczny  uciążliwych odpadów poelektrownianych.
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Rys. 1 Obszar górniczy KWK „Ziemowit”
Fig. 1 The mining area KWK „ Ziemowit ”

Kopalnia zbudowana jest w systemie jednoruchowym posiadającym 6 szybów: 
 1 szyb wydobywczy – nr III,
 3 szyby wentylacyjne – W-I, W-II, Szewczyk,
 2 szyby zjazdowo – materiałowe – nr I i nr II.

Szeroko rozumiany proces technologiczny prowadzony jest w oparciu o ciągle doskonalony 
Zintegrowany System Zarządzania zgodnie z wymogami norm ISO 9001:2000 i ISO 14001:2004. 
W roku 2009 Kopalnia Węgla Kamiennego "Ziemowit" w konkursie "Bezpieczna Kopalnia"
została wybrana najbezpieczniejszym zakładem górniczym spośród 30 funkcjonujących obecnie 
zakładów górniczych wydobywających węgiel kamienny. 

Lokalizacja przedsięwzięcia

Zwałowisko skały płonnej KWK „Ziemowit” jest zlokalizowane w mieście Lędziny 
w powiecie bieruńsko - lędzińskim w województwie śląskim. Całkowita powierzchnia terenu 
objęta projektem technicznej rozbudowy, rekultywacji i zagospodarowania zwałowiska wynosi 
około 29ha. Od strony zachodniej obiekt sąsiaduje z ul. Oficerską. Po stronie północnej znajdują 
się osadniki wód dołowych KWK „Ziemowit” a po stronie południowo-wschodniej jest 
zlokalizowana oczyszczalnia ścieków. 
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Rys. 2 Lokalizacja zwałowiska skały płonnej KWK „Ziemowit”
Fig. 2 Location of waste rock dump KWK „ Ziemowit ”

Fot.1 Widok aktualny 
Photo 1 The current view
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Fot.2 Widok aktualny 
Photo 2 The current view

Fot.3 Widok aktualny 
Photo 3 The current view

II.Przedmiot, cel i zakres opracowania koncepcji programowo-przestrzennej.

Koncepcja programowo-przestrzenna zmiany ukształtowania zwałowiska skały płonnej KWK 
„Ziemowit” w Lędzinach z zagospodarowaniem terenu w kierunku rekreacyjnym i edukacyjnym w 
związku z planowaną przebudową oraz zagospodarowaniem jako obiektu widokowo-rekreacyj-
nego. Zakres koncepcji określono granicami na wstępnym planie zagospodarowania terenu. (rys. 3)
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                         Rys. 3 Zakres koncepcji
Fig. 3 Range of concepts

                                                  
Koncepcja programowo-przestrzenna zagospodarowania terenu obejmuje:
 docelowe ukształtowanie terenu
 zagospodarowanie terenu w kierunku rekreacyjnym oraz jako obiektu widokowego z 

funkcją edukacji ekologicznej
 rekultywację biologiczną terenu w kierunku parkowo-leśnym 

Koncepcja stanowi propozycję nadania obszarowi zwałowiska i terenów do niego przyległych 
walorów krajobrazowych i użytkowych, która poprzez modyfikacje ukształtowania bryły pozwoli 
na wkomponowanie istniejącego zwałowiska skały płonnej w otaczający teren.  

Zakres koncepcji programowo-przestrzennej obejmuje:
 modyfikację ukształtowania bryły zwałowiska skały płonnej z wykorzystaniem odpadów 

pogórniczych KWK „Ziemowit”
 zagospodarowanie rekreacyjne terenu z nawiązaniem do sąsiadujących terenów 

przyległych 
 zagospodarowanie terenu dla pełnienia funkcji edukacji ekologicznej
 odwodnienie terenu w nawiązaniu do naturalnego spływu wód opadowych
 koncepcję rekultywacji biologicznej terenu w kierunku parkowo-leśnym

Koncepcja zaakceptowana przez KWK „Ziemowit” oraz organy samorządowe Miasta i Gminy 
Lędziny stanowi przedmiot rozwiązań technicznych, poprzedzających wydanie decyzji 
administracyjnych, związanych z zagospodarowaniem przedmiotowego terenu. Opinia wyżej 
wymienionych organów samorządowych została uwzględniona przy opracowaniu projektu 
budowlanego przebudowy i rozbudowy oraz zagospodarowania terenu przedmiotowego 
zwałowiska skały płonnej, na podstawie których zostało wydane pozwolenie na zmianę 
ukształtowania zwałowiska skały płonnej KWK „Ziemowit” z zagospodarowaniem terenu w 
kierunku rekreacyjnym i edukacyjnym.
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III. Opis prognozowanych rozwiązań ukształtowania i zagospodarowania terenu.

 granicę północną i północno-wschodnią wyznaczają tereny osadników wód dołowych 
kopalni

 granicę zachodnią ul. Oficerska wraz ze znajdującymi się w tym rejonie budynkami 
mieszkalnymi osiedla Rachowy

 granica południowa przebiega wzdłuż drogi dojazdowej od ul. Oficerskiej do oczyszczalni 
ścieków

 granicę wschodnią stanowią przylegające do obiektu pola uprawne i nieużytki

Projektowane ukształtowanie terenu
Biorąc pod uwagę projektowany kierunek zagospodarowania terenu według projektu planuje się 
ukształtowanie zwałowiska w postaci nieregularnej bryły, zakończonej dwoma kulminacjami
o rzędnych na poziomie +306,0 m n.p.m. (istniejąca) w części zachodniej i +318,0 m n.p.m. 

w części wschodniej. 
Wykonanie projektowych ścieżek rowerowych, edukacyjnych i innych elementów 
zagospodarowania terenu pozwoli w stosunkowo krótkim czasie stworzyć warunki dla korzystania 
z wykonanych elementów zagospodarowania terenu przez społeczeństwo Lędzin i okolic.
Wstępnie obliczona ilość skały płonnej z KWK „Ziemowit” konieczna do wykonania 
projektowanego zakresu robót wynosi około 215 000 m3w stanie zagęszczonym do Ismin ≥ 0,95, co 
stanowi ciężar około 420 000 Mg. 
Wierzchnia warstwa rekultywacyjna o miąższości od 0,3 do 0,5 m zostanie wykonana z gleby 
i ziemi nie zawierającej substancji niebezpiecznych w orientacyjnej ilości około 70 tys. m3,
dowiezionej spoza rejonu zwałowiska.
Do wykonania warstwy rekultywacyjnej zakłada się możliwość wykorzystania ustabilizowanych 
osadów ściekowych z oczyszczalni ścieków, zgodnie z zasadami wynikającymi z ustawy 
o odpadach.

Projektowana technologia wykonania robót ziemnych

Technologia robót związanych z docelowym ukształtowaniem zwałowiska skały płonnej 
przewiduje ułożenie gruntu nasypowego z odpadów pogórniczych KWK „Ziemowit” warstwami 
o miąższości około 0,5 m. Warstwy te będą zagęszczane walcem wibracyjnym okołkowanym 
poprzez jego minimum 5-krotny przejazd po tym samym śladzie do osiągnięcia wskaźnika 
zagęszczenia Ismin ≥ 0,95. 
W trakcie wykonywania robót Wykonawcę obowiązuje prowadzenie pomiarów wskaźnika 
zagęszczenia zgodnie z obowiązującymi normami.

Projektowane zagospodarowanie terenu

Na obszarze wierzchowiny i skarp ukształtowanej bryły przewiduje się wykonanie 
zagospodarowania rekreacyjnego oraz elementów, związanych z edukacja ekologiczną dzieci 
i młodzieży. 
Projektuje się:

 ścieżki i trasy rowerowe na ukształtowanej bryle zwałowiska
 ścieżkę rekreacyjną
 ścieżkę edukacyjną
 punkty widokowe
 drogę dojazdową
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Ściany i trasy rowerowe

Lokalizacja ścieżek i tras rowerowych będzie niewątpliwie atrakcją dla kolarskiej młodzieży. 
Projektowany tor o zróżnicowanej skali trudności pokonywanych przeszkód pozwoli na jego 
wykorzystanie przez wszystkich posiadaczy rowerów, odpowiednio przystosowanych w różnym 
przygotowaniu kondycyjnym i sprawnościowym. 

Zakłada się wykonanie trasy torów łącznej długości około 2700 m. Szerokość torów na trasie 
wynosi od 2,0 do 3,0 m. Na torach zostaną zlokalizowane przeszkody w formie pagórków 
i zagłębień o rożnej wysokości, długości i kształcie. Projektuje się, że na początku odcinka prostej 
startowej, nawierzchnia będzie utwardzona, na pozostałych odcinkach żużlowa, gruntowa. Na 
trasie przewiduje się zabezpieczenia z opon samochodowych i bali ze słomy. Z trasy toru zostaną 
usunięte kamienie, korzenie oraz inne stałe przeszkody.

Fot.4 Przykładowa nawierzchnia ścieżki rowerowej zastosowaniem zużytych opon 
           Photo 4 Sample surface using a bicycle path used tires

Ścieżka rekreacyjna
Zakłada się wykonanie gruntowej ścieżki rekreacyjnej dla uprawiania joggingu z elementami toru 
przeszkód o długości około 1250 m.  Szerokość ścieżki wynosi 2,0 m. Wzdłuż ścieżki rekreacyjnej 
zostaną zlokalizowane przeszkody terenowe w formie pagórków oraz z elementów  przestrzennych 
wykonanych z drewna. 

Ścieżka edukacyjna 
Celem edukacji ekologicznej na zrekultywowanym terenie zwałowiska jest zapoznanie 
zwiedzających z środowiskiem przyrodniczym okolic Lędzin, ukazanie negatywnych skutków 
działalności gospodarczej człowieka na tym terenie w przeszłości oraz pozytywnych działań 
zmierzających do rekultywacji, rewitalizacji terenów zdegradowanych działalnością przemysłową. 
Projektowana ścieżka ekologiczna o łącznej długości około 1100 m i szerokości 2,0 m umożliwi 
edukację ekologiczną w następujących formach:
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 ścieżki dydaktycznej po obiekcie z tablicami informacyjnymi ustanowionymi w poszcze-
gólnych punktach ścieżki umożliwiających samodzielne poznawanie obiektu,

 publikowanego przewodnika dydaktycznego po obiekcie, umożliwiającego samodzielne 
poznawanie obiektu, w wersji popularnonaukowej dla ogółu zwiedzających i w wersji 
naukowej dla nauczycieli i przewodników terenowych.

 lekcji w przyrodzie, organizowanych przez nauczycieli dla uczniów szkól podstawowych 
i, gimnazjów oraz średnich z najbliższych miejscowości.

 wycieczek dydaktycznych prowadzonych przez przeszkolonych przewodników 
terenowych

 konkursów, biegów terenowych, plenerów i wystaw

Punkty widokowe
Wierzchołki wzgórz o rzędnych +318,0 m n.p.m. oraz +306,0 m n.p.m. będą doskonałymi 
punktami widokowymi. Z tych punktów będzie można oglądać panoramę okolic Lędzin 
w promieniu kilku kilometrów. Teren na punkty widokowe zostanie wykonany z drobnoziarnistych 
odpadów pogórniczych, zagęszczonych Is ≥ 0,95, na których zostanie wykonana warstwa 
rekultywacyjna o miąższości 0,5m. Na tym terenie przewiduje się ustawienie ławeczek.

Droga dojazdowa 

Drogę dojazdową projektuje się przy wjeździe od ul. Oficerskiej. Droga o nawierzchni gruntowej 
szerokości 3,0 m zostanie wykonana z odpadów pogórniczych KWK „Ziemowit” Miejsca 
parkingowe dla maksimum 20 samochodów osobowych zostaną wykonane o nawierzchni nie-
utwardzonej z  odpadów pogórniczych, zagęszczonych do Is ≥ 0,98.

Odwodnienie terenu

Nie przewiduje się zmian odwodnienia trenu w stosunku do zatwierdzonego projektu technicznego 
oraz jego aktualizacji z 2004 roku. Dla maksymalnego ograniczenia spływu powierzchniowego 
z ukształtowanej bryły zwałowiska projektowane ścieżki rowerowe będą wykonane ze spadkiem 
do stoku około 5%.

Rekultywacja biologiczna terenu

Bezpośrednio po wykonaniu robot ziemnych całość ukształtowanej powierzchni terenu zostanie 
obsiana mieszankami traw, dobranymi dla zastosowanych odpadów pogórniczych (próby 
donicowe). W późniejszym okresie, w miarę postępu procesów glebotwórczych obiekt zostanie 
obsadzony krzewami i drzewami, o płaskim systemie korzeniowym z uwzględnieniem rozwiązań 
projektowych, przyjętych w projekcie Głównego Instytutu Górnictwa z 2004 roku. 

Alternatywą do wykonania warstwy ziemnej (rekultywacyjnej) okazać się może, wykonana przez 
służby KWK „Ziemowit” próba donicowa i polowa zatrawienia powierzchni obiektu mieszaniną 
nasion traw z pulpą dolomitową, będącą produktem ubocznym procesu wzbogacania węgla.
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Fot. 5 Próba donicowa
Photo 5 Trying donicowa

Fot. 6 Próba polowa
Photo 6 Trying field
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IV. Podsumowanie

Autorzy artykułu zaprezentowali koncepcja programowo-przestrzenną zmiany ukształtowania zwa-
łowiska skały płonnej KWK „Ziemowit” zlokalizowanego w mieście Lędziny z zagospodarowa-
niem terenu w kierunku rekreacyjnym i edukacyjnym w związku z planowaną przebudową oraz 
zagospodarowaniem jako obiektu widokowo-rekreacyjnego. Koncepcja stanowi propozycję na-
dania obszarowi zwałowiska i terenów do niego przyległych walorów krajobrazowych i użytko-
wych, która poprzez modyfikacje ukształtowania bryły pozwoli na wkomponowanie zwałowiska 
skały płonnej w otaczający teren.

Projektowane ukształtowanie skały płonnej KWK „Ziemowit” w Lędzinach wpłynie 
pozytywnie na zmiany w krajobrazie. Ponadto zagospodarowanie terenu w kierunku rekreacyjnym 
i edukacyjnym stworzą możliwości uprawiania aktywnych form rekreacji, szczególnie dla 
mieszkańców Lędzin.

The Concept Of Software – Spatial Changes In The Formation
Of Coal Mine Waste Rock Dump "Ziemowit" In Lędziny Of Land 
Development In The Direction Of Recreational And Educational

The article presents the management of waste rock dump reclamation and revitalization through an 
object-restore utility and natural values, sites (primarily forestry and agriculture), de-vastated and 
degraded by human activity and the activity focused on the revitalization of degraded industrial 
areas, the aim is to find a new use and to achieve condition in which areas change their function.
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II. KRÓTKA PREZENTACJA KWK „ZIEMOWIT”

Kopalnia „Ziemowit” położona jest w południowo – wschodniej części Górnośląskiego 
Zagłębia Węglowego. Wydobywa węgiel kamienny na obszarze górniczym „Lędziny I” 
o powierzchni 63,58 km2 zlokalizowanym w obrębach administracyjnych miast: Lędziny, Bieruń, 
Mysłowice, Tychy, Katowice oraz gmin Imielin i Chełm Śląski. Teren górniczy kopalni obejmuje 
powierzchnię około 71,15 km2.

Rys. 1 Obszar górniczy KWK „Ziemowit”
Fig. 1 The mining area KWK „ Ziemowit ”

Eksploatacja węgla energetycznego typu 31.2 systemem ścianowym z zawałem stropu od-bywa 
się w pokładach warstw łaziskich (grupy 200) i orzeskich (grupy 300) na dwóch poziomach 
wydobywczych:

 na poziomie 500 m – pokłady 308, 206/I,
 na poziomie 650 m – pokłady 207, 209.

W zależności od potrzeb odbiorców kopalnia prowadzi selektywne wydobycie ze ścian pokładu 
308.
Charakterystyczne parametry węgla, średnia jakość w pokładach w 2011 r.:

 Q ir - 23 300 kJ/kg
 Ar - 11,21  %
 Str - 1,28 %
 Wtr - 11,81 %

Kopalnia zbudowana jest w systemie jednoruchowym posiadającym 6 szybów: 
 1 szyb wydobywczy – nr III,
 3 szyby wentylacyjne – W-I, W-II, Szewczyk,
 2 szyby zjazdowo – materiałowe – nr I i nr II.
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Szeroko rozumiany proces technologiczny prowadzony jest w oparciu o ciągle doskonalony Zin-
tegrowany System Zarządzania zgodnie z wymogami norm ISO 9001:2000 i ISO 14001:2004.
W roku 2009 Kopalnia Węgla Kamiennego "Ziemowit" w konkursie "Bezpieczna Kopalnia"
została wybrana najbezpieczniejszym zakładem górniczym spośród 30 funkcjonujących obecnie 
zakładów górniczych wydobywających węgiel kamienny. 

III. ZARYS TECHNOLOGII I SCHEMAT ZAKŁADU PRZERÓBKI MECHANICZNEJ 
WĘGLA KWK „ZIEMOWIT”

Rys. 2 Schemat blokowy ZPMW KWK „Ziemowit”
Fig. 2 The flow diagram of ZPMW KWK „ Ziemowit”

Urobek z szybu transportowany jest do stacji przygotowania przenośnikami taśmowymi na 
przesiewacze wibracyjne w celu rozklasyfikowania na klasę ziarnową +200 mm i 200-0 mm. Klasa 
ziarnowa +200 mm po ręcznym wybraniu z niej na taśmie przebierczej ciał obcych, kruszona jest 
w kruszarce szczękowej i łączona z klasą 200-0 mm. Ze stacji przygotowania nadawa kierowana 
jest przenośnikami taśmowymi do Płuczki II, gdzie węgiel surowy poddawany jest klasyfikacji 
wstępnej. Klasyfikacja wstępna to sześć równoległych systemów składających się z podajników i 
przesiewaczy wibracyjnych, które wydzielają klasę 200-80 mm oraz 20-0 mm.

Z  a  ł  a  d  u  n  e  k

Stacja przygotowania węgla
Ø 200 mm

Zbiornik węgla 
surowego

Płuczka cieczy ciężkiej
80- 20 mm

Zbiorniki

OI OII Gk

Płuczka cieczy ciężkiej
200- 80 mm

Odwadnianie

Zbiorniki

Ko

Klarowanie wody 
obiegowej

Wirówka

Muł

Odwadnianie

Zbiornik miału

Skład węgla

M

Klasyfikacja wstępna
Ø 20 mm

Osadniki

Produkcja 
fluidów Ø6 mm

Zbiorniki

Klasyfikacja wstępna
Ø 80/20 mm
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Klasa ziarnowa 200-80 mm wzbogacana jest we wzbogacalniku DISA w cieczy ciężkiej 
magnetytowej. Odwadnianie koncentratu oraz odpadów prowadzone jest na przesiewaczach 
wibracyjnych. Koncentrat 200-80 mm (kostka) ładowany jest do wagonów.

Odpady wydzielone w procesie wzbogacania klasy 200-80 mm transportowane są 
przenośnikami do zbiorników kamienia zlokalizowanych w obrębie Płuczki I i po połączeniu z 
odpadami z niej kierowane są do wykorzystania przy budowie obiektu widokowo-rekreacyjnego.

Urobek o uziarnieniu 80-0 mm wydzielony w Płuczce II transportowany jest ciągiem 
przenośników taśmowych na Płuczkę I, gdzie następuje wydzielenie resztek miału na trzech 
równoległych systemach przesiewaczy wibracyjnych. Klasa ziarnowa 80-20 mm wzbogacana jest 
we wzbogacalnikach DISA. Koncentrat po spłukaniu i odwodnieniu na przesiewaczach wibra-
cyjnych poddawany jest klasyfikacji końcowej. Otrzymane sortymenty Orzech i Groszek ładowane 
są przenośnikami do wagonów i lub poprzez zbiorniki obmiarowe na pojazdy samochodowe. Od-
wodnione odpady kierowane są do zbiornika retencyjnego.
Wydzielony na przesiewaczach miał może być skierowany do wagonów przez szybki załadunek, 
do produkcji paliwa do kotłów fluidalnych w klasie ziarnowej 6-0 mm lub do magazynowania na 
kopalnianym składzie węgla. 
Skład węgla wyposażony jest w urządzenia do składowania i podejmowania węgli oraz niezależne 
mobilne układy: sortujący i kruszący.
Zakład przeróbczy posiada automatyczny układ regulacji gęstości cieczy ciężkiej magnetytowej.
Wody popłuczkowe kierowane są do odmulnika promieniowego. Odwadnianie zagęszczonych 
mułów odbywa się poprzez wirówkę sedymentacyjną lub w sytuacjach awaryjnych poprzez 
osadniki wód popłuczkowych.
Zdolność produkcyjna zakładu wynosi 1 000 t/h i jest realizowana przy wykorzystaniu:

 wzbogacalników DISA - 4 szt.
 przenośników taśmowych - o łącznej długości transportowej 5,0 km,
 przesiewaczy - 48 szt. o łącznej powierzchni roboczej 436 m2.

IV. OGÓLNY OPIS NOWYCH PRODUKTÓW

W celu zwiększenia efektu ekonomicznego kopalni oraz przystosowania oferty do wymagań 
zmieniającego się rynku energetyki zawodowej i indywidualnych odbiorców kopalnia „Ziemowit” 
przemodelowała zakład przeróbczy uzyskując nowe produkty handlowe, którymi są:

1. miał surowy o uziarnieniu 6-0 mm o wartości opałowej powyżej 18 000 kJ/kg,
2. miał surowy o uziarnieniu 20-6 mm o wartości opałowej powyżej 21 000 kJ/kg,
3. miał wzbogacony o uziarnieniu 20-6 mm o wartości opałowej powyżej 24 000 kJ/kg,
4. muł węglowy o uziarnieniu 1-0 mm i wartości opałowej około 14 000 kJ/kg.
Produkowany miał w klasie ziarnowej 6-0 mm przeznaczony jest do spalania w nowoczesnych 

kotłach fluidalnych stosowanych w energetyce zawodowej. Miały klasy ziarnowej 20-6 mm 
zarówno o Qir 21 i 24 MJ/kg przeznaczone są dla indywidualnych odbiorców użytkujących kotły 
retortowe o mocy do 1 MW.

V. OMÓWIENIE TECHNIK I TECHNOLOGII POWSTAWANIA NOWYCH PRODUKTÓW

Paliwo do kotłów fluidalnych

W latach 2007–2008 został wykonany ciąg technologiczny do produkcji paliwa do kotłów 
fluidalnych. W tym celu wykorzystano obiekty nieczynnej stacji przygotowania III oraz nie-
funkcjonującego szybkiego załadunku. Nadawę na ten ciąg stanowi miał surowy o wartości 
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opałowej 19 000 kJ/kg uzyskiwany podczas wstępnego odsiewana w Płuczce II. Proces jest 
realizowany na dwóch systemach przesiewaczy wibracyjnych z pokładami strunowymi.

Odsianą klasę 6-0 mm poprzez zbiornik o pojemności 700 t ładuje się do wagonów na 
niezależnym szybkim załadunku. Produkt górny odsiewania klasę 20-6 mm można skierować do 
załadunku wraz z miałami surowymi 20-0 mm uzyskanymi na Płuczce II lub do selektywnego 
magazynowania na kopalnianym składzie węgla. Zaprojektowany układ został całkowicie zauto-
matyzowany i przystosowany do centralnego sterowania z dyspozytorni ZPMW. 
Zbiornik miału 700 t i szybki załadunek może być wykorzystany alternatywnie do gromadzenia 
i załadunku miałów o uziarnieniu 20-0 mm podjętych ze składu węgla lub skierowanych z zakładu 
przeróbczego. Układ został zaprojektowany, by pracować z wydajnością około 5 tys. t na dobę.
W procesie klasyfikacji ziarnowej na przesiewaczach strunowych o szczelinie 6 mm powstają dwa 
produkty w proporcji: 60 % produktu dolnego oraz 40% produktu górnego.
W wyniku przesiewania miałów surowych o średniej wartości opałowej 19 000 kJ/kg następuje 
rozdział na klasy 20-6 mm o Qir 21 000 kJ/kg oraz klasę ziarnową 6–0 mm o Qir 18 000 kJ/kg. Jest 
to charakterystyczne zjawisko dla węgli eksploatowanych w KWK „Ziemowit”.

Rysunek 3 przedstawia krzywe składu ziarnowego dla podawanej do ciągu technologicznego 
nadawy oraz uzyskanych produktów przesiewania. Produkt dolny klasyfikacji spełnia wysokie 
wymogi paliwa energetycznego, po spaleniu którego powstały żużel może być wtórnie 
wykorzystany nie stanowiąc jednocześnie odpadu.

Rys. 3. Analiza składu ziarnowego paliwa do kotłów fluidalnych
Fig. 3. Analysis of the composition grain of fuel into fluidized furnaces.

Produkowane paliwo do kotłów fluidalnych o kaloryczności około 18 000 kJ/kg doskonale 
spełnia wymogi głównego odbiorcy, Elektrociepłowni Chorzów „Elcho”.
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II. ODZYSK WĘGLA Z MUŁÓW POPŁUCZKOWYCH

W roku 2009 został oddany do ruchu ciąg technologiczny do odwadniania mułów węglowych 
na bazie wirówki sedymentacyjnej sitowo-bezsitowej. Do procesu odwadniania skierowany jest 
zagęszczony muł popłuczkowy z odmulnika promieniowego typu Dorr.

Osadniki

Załadunek Zwały

Zbiornik
miału

Woda

DORRA

Zbiornik
301

Węgiel
Woda
Obieg wodno-mułowy

307

309

310 311

312

313

314

387

651632

Legenda:

308

922/a,b

3
1

Rys. 4 Ciąg technologiczny do odwadniania mułów węglowych na bazie wirówki sedymentacyjnej
Fig. 4 Technological line for draining coal pulps on the basis of the setting centrifuge
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Optymalna wydajność odwadniania tj. niskie zawilgocenie produktu odwodnionego oraz 
korzystne zagęszczenie filtratu uzyskuje się przy zagęszczeniu nadawy około 350 g/l, co 
przedstawiają poniższe wykresy (rys. 5 i rys. 6).

Rys. 5 Zawartość wilgoci w produkcie odwodnionym w zależności od zagęszczenia nadawy
Fig. 5 Content of the damp in the product drained depending on thickening the feed

Rys. 6 Zagęszczenie filtratu w zależności od zagęszczenia nadawy 
Fig.6 Thickening filtrate depending on thickening the feed
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Uzysk części stałych w produkcie odwodnionym w stosunku do ilości części stałych w nadawie 
wynosi do 75%.

W czasie wirowania zachodzą równolegle, poza samym odwodnieniem, jeszcze dwa procesy,
tj. klasyfikacja ziarnowa i wzbogacenie. Wyniki tych procesów zostały przedstawione w formie
wy-kresu na rysunku 7.

Rys.7. Wartości ciepła spalania w nadawie, produkcie odwodnionym
oraz filtracie w zależności od zagęszczenia nadawy

Fig.7. Values of the warmth of burning in feed, drained product and filtrate
depending on thickening the feed

W efekcie drobne ziarna skały płonnej o wymiarze poniżej 0,063 mm przechodzą do filtratu
powodując wzrost wartości ciepła spalania odwodnionego mułu. Obserwuje się również koncen-
trację siarki w filtracie w stosunku do jej zawartości w nadawie.

Muły popłuczkowe klasyfikowane wcześniej jako odpadowe w wyniku procesu odwadniania 
uzyskują wartość opałową powyżej 14 000 kJ/kg. Powstały w ten sposób produkt dodaje się do 
strugi miału ładowanej do wagonów o wartości opałowej 19 000 kJ/kg. Duże rozproszenie mułu
w miale nie powoduje pogorszenia parametrów energetycznych gotowego produktu handlowego.

III. PRODUKCJA PALIWA DO KOTŁÓW RETORTOWYCH

Na składzie węgla zainstalowano dwa mobilne urządzenia: kruszarkę i zestaw sortujący.
Każda z tych maszyn pełni na co dzień niezależne funkcje technologiczne związane z ruchem 
zakładu przeróbczego. Zestaw sortujący wykorzystany jest do klasyfikacji końcowej sortymentów 
grubych magazynowanych na składzie węgla w trakcie załadunku na samochody.

Kruszarka wykorzystywana jest do kruszenia na miał nadmiaru węgla w sortymencie Groszek 
oraz sortymentów grubych o dużej zawartości przerostów. Obie maszyny zestawiono ze sobą w ten 
sposób, że produkt z kruszenia skierowano na zestaw sortujący.
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Fot.1 Mobilny zestaw do produkcji paliwa do pieców retortowych
Photo1 Mobile set for the production of fuel to retort furnaces 

Celem działania było uzyskanie produktu o uziarnieniu od 20 do 6 mm z przeznaczeniem do 
pieców retortowych. Jako produkt wejściowy wykorzystano nadwyżkę wzbogaconego węgla 
sortymentu Groszek. Przezbrojono pokłady sitowe przesiewacza na sita o oczkach 6 i 20 mm oraz 
doświadczalnie dobrano obroty wirnika kruszarki udarowej zestawu mobilnego. Takie zestawienie 
maszyn pozwoliło na bieżącą kontrolę ilości nadziarna i podziarna w gotowym produkcie 
handlowym. Uzyskano produkcję klasy od 20-6 mm w ilości 52 % w stosunku do produktu 
wyjściowego, przy ciągłym zawracaniu klasy powyżej 20 mm do powtórnego kruszenia. Kopalnia 
jest na etapie uzyskania certyfikatu dla produktu górnego jako paliwa kwalifikowanego.

IV. EFEKTY EKONOMICZNE

Podstawowym celem wprowadzenia nowych produktów do oferty handlowej jest zawsze 
spodziewany dodatkowy przychód z ich sprzedaży.

1. Produkcja paliwa o uziarnieniu od 6-0 mm do kotłów fluidalnych dla energetyki zawodowej.
Materiałem wejściowym jest miał surowy, energetyczny o wartości opałowe 19 000 kJ/kg. 

Produktami końcowymi klasyfikacji są:
- Ms 6-0 mm stanowiący 60 % nadawy o wartości opałowej 18 000 kJ/kg,
- Ms 20-6 mm stanowiący 40 % nadawy o wartości opałowej 21 000 kJ/kg.
Efekt ekonomiczny uzyskano na skutek rozklasyfikowania 1 Mg miału surowego na sitach 
strunowych o szczelinie 6 mm i stworzeniu dwóch produktów handlowych.

2. Produkcja paliwa do kotłów retortowych.

Materiałem wejściowym jest nadwyżka sortymentu Groszek w klasie ziarnowej 8-31,5 mm, 
który byłby w całości skruszony i sprzedany jako miał węglowy wzbogacony o wartości opałowej 
23 000 kJ/kg.
Produktami końcowymi operacji są:
- paliwo do kotłów retortowych od 20-6 mm o wartości opałowej 24 000 kJ/kg,
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- miał 6-0 mm o wartości opałowej 23 000 kJ/kg.
Efekt ekonomiczny określono na podstawie różnicy między sprzedażą 1 Mg miału o wartości opa-
łowej 24 MJ/kg a sprzedażą otrzymanych produktów z selektywnego kruszenia i rozklasyfikowa-
nia.

3. Odwadnianie mułów popłuczkowych

Materiałem wejściowym jest zagęszczony muł odpadowy o wartości opałowej około 
9 500 kJ/kg.
Produktami końcowymi są:
- odwodniony muł węglowy o uziarnieniu 1-0 mm i wartości opałowej około Q ir 14 000 kJ/kg 

w ilości około 120 Mg /dobę,
- filtrat o zagęszczeniu około 140 g/l i wielkości ziarna poniżej 0,063 mm w ilości około 300 

m3/dobę.
Znaczny efekt ekonomiczny jest możliwy dzięki sprzedaży 75% odwodnionego mułu 

popłuczkowego w formie mieszanki z miałem węglowym o wartości opałowej Q ir 19 000 kJ/kg 
przy jednoczesnym obniżeniu do 75% kosztu wywozu mułu na zewnętrzne składowisko odpadów, 
wykorzystując część takiego materiału do prewencji ppoż. magazynowanego węgla na składzie 
kopalnianym.

VII. PODSUMOWANIE

Autorzy artykułu zaprezentowali zastosowane w przemyśle naukowe zasady wzbogacania 
i klasyfikacji, które przy poniesieniu stosunkowo niskich nakładów finansowych dają wymierne 
efekty ekonomiczne. Każde z omówionych i zastosowanych w Zakładzie Przeróbki Mechanicznej 
Węgla kopalni „Ziemowit” rozwiązań było poprzedzone badaniami przeprowadzonymi przez GIG 
Katowice lub kontrolę jakości i laboratorium własne kopalni.

Creating New Products with New Techniques and Technologies
in the Coal Mine „Ziemowit”

KWK „Ziemowit” is coal-mine which exploits hard-coal of an average calorific value of 23 726 
kJ/kg from the Orzesze and Łaziska coal beds on the mining levels 500 m and 650 m. The 
processing plant enriches coal of graining above 20 mm, and thus produces coal sizes as follows: 
cobble, nut coal, pea coal and culm. To develop its market offer, in recent years the coal-mine 
adapted its processing plant so as to produce new assortments, namely:
 crude culm of graining of 6 – 0 mm and calorific value of 18 000 kJ/kg,
 crude culm of graining of 20 – 6 mm and calorific value of 21 000 kJ/kg,
 coal slurry of graining of 1 – 0 mm and calorific value of about 14 000 kJ/kg.

To produce the above mentioned assortments, the process of classification has been made use of, 
what resulted in enrichment of the upper product, namely class 6 – 20 mm and dehydrated product 
of centrifuge. The effect was achieved as a result of the passing of the smallest gangue grains into 
the lower product of the sifting process, which is characteristic for the coal exploited by the coal-
mine „Ziemowit”. The sale of new products with a relatively low capital expenditure for their 
production yields additional remarkable economic profits.
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Jakość dostawy energii elektrycznej zagrożeniem
dla poprawnej pracy odbiorników przemysłowych

Z. Hanzelka
Akademia Górniczo-Hutnicza, Kraków

STRESZCZENIE: Niską jakość dostawy energii elektrycznej można rozważać w kategoriach 
bezpieczeństwa funkcjonalnego urządzeń oraz kosztów dodatkowych. Obydwa zagadnienia 
uzyskują coraz większe znaczenie stając się jednym z najważniejszych problemów technicznych 
dla przemysłu i firm usługowych. W artykule na podstawie kilku praktycznych przykładów 
pokazano realne zagrożenia dla napędów elektrycznych i układów sterowania występujące w
środowisku przemysłowym, a powodowane przez wybrane zaburzenia elektromagnetyczne.

SŁOWA KLUCZOWE: Jakość energii elektrycznej, wahania napięcia, zapady, wyższe harmoniczne

1. WPROWADZENIE

Niska jakość energii elektrycznej (ogólnie kompatybilności elektromagnetycznej) może być 
źródłem dodatkowych strat, a także zagrożeniem dla poprawnej pracy agregatów technologicznych 
i bezpieczeństwa obsługi. W artykule przedstawiono przykładowe zagrożenia techniczne dla 
napędów elektrycznych i układów sterowania powodowane w środowisku przemysłowym przez 
wybrane zaburzenia elektromagnetyczne - wartość, wahania, zapady oraz odkształcenie przebiegu 
czasowego napięcia.

2. ZAGROŻENIA SPOWODOWANE ZMIANĄWARTOŚCI NAPIĘCIA

Zmniejszenie wartości skutecznej napięcia powoduje redukcję momentu mechanicznego maszyny 
(w przypadku silników indukcyjnych w drugiej potędze napięcia) oraz zmianę prędkości 
obrotowej. Wzrost prądu silnika przy stałym momencie obciążenia wywołuje przepływ większych 
prądów w uzwojeniach i w konsekwencji wzrost ich temperatury i narażenie termiczne izolacji. 
Przy dużym obniżeniu napięcia może nastąpić wyłączenie silnika na skutek zadziałania 
zabezpieczenia podnapięciowego lub nadprądowego.

3. WAHANIA NAPIĘCIA

3.1. Silniki indukcyjne

Wahania napięcia na zaciskach silnika indukcyjnego powodują zmiany momentu, w konsekwencji 
mają wpływ na poślizg silnika i proces technologiczny. W skrajnych przypadkach mogą prowadzić 
do wzmożonych drgań mechanicznych, a więc do obniżenia wytrzymałości mechanicznej i 
skrócenia czasu eksploatacji silnika.
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3.2. Przekształtniki statyczne

Zmiana napięcia zasilającego w przekształtnikach sterowanych fazowo z układem stabilizacji 
parametrów po stronie prądu stałego powoduje najczęściej zmniejszenie współczynnika mocy i 
generację harmonicznych nie charakterystycznych i interharmonicznych. W przypadku napędu 
podczas hamowania zmiana napięcia może prowadzić do przerzutu falownikowego.
Na rysunkach 1 i 2 przedstawiono przebiegi prądu fazowego dla dwóch przypadków zasilania: 
rysunek 1 – sinusoidalne napięcie zasilające i rysunek 2 – w napięciu zasilającym występują
wahania napięcia. W obydwu przypadkach kąty wysterowania mostków mają tę samą wartość: 
αY=αD=0°. W wyniku zaburzenia w widmie prądu pojawiły się składowe niecharakterystyczne 
wszystkich rzędów nieobecne w widmie prądu idealnego układu 12. pulsowego (rys. 1). 
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Rys. 1. Przykładowe przebiegi prądu i napięcia (a) sieci zasilającej prostownik 12-pulsowy dla kątów 
sterowania αD=αY=0˚; (b) widmo prądu sieci
Fig. 1. Example of voltage and current waveforms (a) in the network supplying a 12-pulse rectifier for control 
angles αD=αY=0; (b) spectrum of the network current
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Rys. 2. Przykładowe przebiegi prądu i napięcia (a) sieci zasilającej prostownik 12-pulsowy dla kątów 
sterowania αY=αD=0 w przypadku wahań napięcia;  (b) widmo prądu sieci
Fig. 2. Example of voltage and current waveforms (a) in the network supplying a 12-pulse rectifier for control 
angles αD=αY=0 in the presence of the supply voltage fluctuations and (b) spectrum of the network current

4. PROCESY ŁĄCZENIOWE KONDENSATORÓW

4.1. Wyłączenia napędów

W przypadku regulowanych napędów prądu przemiennego (rys. 3) ich ograniczona odporność 
spowodowana jest głównie zmianą napięcia w obwodzie pośredniczącym i uaktywnieniem zabez-
pieczeń kontrolujących napięcie stałe w tym obwodzie. Groźba wyłączenia napędu w następstwie 
procesu łączeniowego w napięciu zasilającym, wzrostu prądu wejściowego napędu i wzrostu 
napięcia kondensatora dc (rys. 4) zależy od wielu czynników, wśród których należy wymienić: 
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wielkość baterii kondensatorów w obwodzie prądu stałego przemiennika, poziom nastawy zabez-
pieczenia napięciowego oraz wartość zastępczej indukcyjności pomiędzy dwoma kondensatorami: 
załączanym w obwodzie ac i istniejącym w obwodzie dc napędu. Przypadek taki przedstawiono na 
rysunku 4.

U I

Rys. 3. Schemat ideowy pośredniego przemiennika 
częstotliwości do zasilania napędu elektrycznego
Fig. 3. Schematic diagram of the indirect frequency 
converter supplying an electric drive

Rys. 4. Wpływ przebiegów oscylacyjnych podczas 
załączania baterii kondensatorów na prąd wejściowy 
napięciowego przemiennika częstotliwości
Fig. 4.The influence of oscillations during switching-
on a capacitor bank on the input current of a voltage-
sourced converter

Rys. 5. Wpływ wejściowych dławików na wartość 
napięcia w obwodzie dc przemiennika częstotliwości 
podczas załączania baterii kondensatorów. Oś 
pionowa jest wyskalowana w wartości napięcia 
kondensatora dc [V], a oś pozioma - w ms [6]
Fig. 5. The influence of input reactors on the 
frequency converter DC link voltage during capacitor 
bank switching-on. On the vertical axis is the DC 
voltage value in volts, the horizontal axis scale is in 
milliseconds [6]

Przykładowo, dla napędu zasilanego z sieci 480 V, wartość napięcia pobudzająca zabezpieczenie 
nadnapięciowe w obwodzie dc przemiennika jest ustawiona na poziomie 760 V (rys. 5). W takim 
przypadku międzyfazowe napięcie większe niż 120% wartości znamionowej (w praktyce prawie 
zawsze przekroczone podczas łączenia kondensatorów) może spowodować wyłączenie napędu. 
Problem ten doświadcza wielu użytkowników. Korzystnym rozwiązaniem jest zastosowanie na 
wejściu napędu dławików o odpowiednio dobranej indukcyjności tak, aby jego impedancja 
przeciwdziałała także przetężeniom prądowym doładowującym kondensator dc jak na rysunku 5.

4.2. Wzmocnienie oscylacji

Na poziomie niskiego napięcia (480 V, rys. 6) stwierdzono nieprawidłowości w działaniu układów 
sterowania procesem technologicznym. Przyczyną było bardzo znaczące odkształcenie napięcia w 
sieci niskiego napięcia (miejscu przyłączenia baterii C2) na skutek wzmocnienia oscylacji 
zainicjowanych procesem łączenia baterii C1 (rys. 7). Stopień wzmocnienia wartości szczytowej 
napięcia przekracza 2 (w jednostkach względnych). Badania wykazują, że w praktyce wartość ta 
może zawierać się w przedziale od 2-4 (dla szerokiego przedziału wartości mocy baterii 
kondensatorów niskiego napięcia).
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Rys. 6. Przykładowy schemat układu zasilania, w którym 
może wystąpić problem pobudzenia oscylacji [6]
Fig. 6. An example diagram of an industrial facility power 
supply where excitation of oscillations may occur [6]

Rys. 7. Przebiegi ilustrujące wzmocnienie 
oscylacji po stronie niskiego napięcia [6]
Fig. 7. Waveforms illustrating oscillations 
magnification at the low-voltage side [6]

5. WPŁYW ZAPADÓW NAPIĘCIA

5.1. Sprzęt informatyczny/układy sterowania 

Układy mikroprocesorowe stosowane powszechnie do sterowania złożonych procesów 
technologicznych są wyjątkowo czułe na zapady napięcia. Nieprawidłowości ich pracy mogą 
spowodować przerwanie procesu nawet, jeżeli np. napędy i inny „siłowy” sprzęt jest odporny na to 
zaburzenie. Najpowszechniej występującymi skutkami są: brak transmisji sygnałów lub błędy w 
ich przekazie. W każdym przypadku dane, które nie zostały zapisane na dysku są stracona, hasło 
dla twardego dysku może ulec zmianie lub tablica alokacji plików zostanie zmodyfikowana [8]. Po 
powrocie napięcia sprzęt taki nie będzie zdolny do poprawnego ponownego startu i może wymagać 
przeprogramowania. Przyjmując najprostszy opis zjawiska, zapad może być przedstawiony jako 
punkt na płaszczyźnie zorientowanej współrzędnymi: czas trwania zaburzenia i wartość napięcia.
O odporności sprzętu komputerowego na zmiany wartości skutecznej napięcia informuje tzw. 
charakterystyka ITIC [10] (dawniej CBEMA) przedstawiona na rysunku 8.

(a) (b)

Rys. 8. Charakterystyki: CBEMA (a) i ITIC (b)
Fig. 8. CBEMA (a) and ITIC (b) curves

Na osi poziomej zaznaczony jest czas występowania zaburzenia w ms (lub okresach przebiegu 
składowej podstawowej napięcia), natomiast na osi pionowej wartość skuteczna napięcia wyrażona 
w procentach napięcia znamionowego. Charakterystyka definiuje wartości graniczne zapadów 
i wzrostów napięcia w funkcji czasu występowania zaburzenia. Obszar pomiędzy gałęziami cha-
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rakterystyki jest obszarem akceptowalnej (z punktu widzenia sprzętu informatycznego) jakości 
energii elektrycznej. Punkty reprezentujące zdarzenia w napięciu, znajdujące się poza obszarem 
objętym gałęziami charakterystyki mogą powodować zakłócenia w pracy sprzętu informatycznego 
(komputery, sterowniki itp.) oraz czułego sprzętu elektronicznego. Zgodnie z tą charakterystyką 
sprzęt informatycznego powinien być zdolny do tolerowania ustalonych zmian napięcia zawartych 
w przedziale 90-110 % wartości znamionowej. Charakterystyka odnosi się do zaburzeń o czasie
trwania od 1μs do stanu ustalonego, o amplitudach zawartych w przedziale 0-500% napięcia 
znamionowego.
Sterowanie realizowane przez programowalne sterowniki logiczne PLC (ang. Programmable Logic 
Controller) - szeroko stosowane w zautomatyzowanych procesach przemysłowych - można przed-
stawić w postaci czterech podstawowych kroków funkcjonalnych: czytanie danych wejściowych 
(moduł wejściowy); rozwiązywanie programu sterowania (CPU); samodiagnostyka (CPU); mody-
fikacja stanów wyjść zgodnie z programem (moduł wyjściowy). Zapady napięcia mogą oddział-
ływać na moduł zasilacza (PSU), CPU, karty I/O i także na poziomy logiczne PLC podczas 
realizacji każdego z wyróżnionych kroków. Każde z tych potencjalnych miejsc zakłócenia może 
przerwać ciągłość całego procesu technologicznego. Czas cyklu, czyli czas potrzebny do realizacji 
wszystkich czterech kroków może nie przekraczać kilkunastu ms, a więc może być współmierny z 
czasem występowania zaburzeń.
Jednym ze „słabszych” elementów w PLC jest jego zasilacz. Jest to typowy układ zasilany 
napięciem przemiennym, które przekształca (najczęściej impulsowo) w napięcie stałe zasilające 
pozostałe elementy PLC. Odporność zasilacza zależy głównie od wymaganego stopnia stabilizacji 
stałego napięcia wyjściowego oraz od energii zgromadzonej w jego kondensatorach. Niekiedy 
urządzenia I/O są lokalizowane w pobliżu urządzeń wykonawczych w celu minimalizacji wyma-
ganego okablowania, pracując np. jako koncentratory danych. Wówczas krytycznymi punktami 
stają się również ich zasilacze, tym bardziej, że w większości instalacji CPU ma gwarantowane 
bezprzerwowe zasilanie realizowane za pomocą UPS, natomiast nie zawsze jest tak w przypadku 
koncentratorów.
System I/O tworzy interface pomiędzy urządzeniami peryferyjnymi – zewnętrznymi a sterow-
nikiem. Wejściowe urządzenia tj. przyciski, czujniki są hardwarowo połączone ze sterownikiem. 
Powszechny jest dyskretny charakter wejść. Napięcia progowe w oparciu o które ustalona jest 
wartość sygnału logicznego – 0 lub 1 – nie są normalizowane. Np., jeżeli zapad napięcia spowo-
duje w czasie kilku okresów obniżenie wartości sygnału wejściowego, może wyniknąć problem 
właściwego rozpoznania stanu logicznego.

5.2. Styczniki i przekaźniki

Są stosowane do łączenia lub rozłączania zarówno obwodów mocy jak i sterowania. Niezależnie 
od aplikacji występuje zawsze problem, gdy stycznik/przekaźnik rozłączy się w sposób niella-
nowany podczas zaburzenia elektromagnetycznego. Prowadzi to zwykle do niekontrolowanego 
przerwania procesu. Wielu wytwórców podaje, że ich styczniki odpadają przy 50% napięcia 
znamionowego UN, jeżeli te warunki trwają dłużej niż jeden okres [12]. Te dane zmieniają się w 
zależności od producenta, lecz w praktyce nieprawidłowość ich działania występuje często już przy 
70%UN lub więcej i czasie trwania zaburzenia dłuższym niż kilkadziesiąt ms. Większość euro-
pejskich producentów styczników, wytwarza swoje produkty zgodnie z normą IEC 60947-4-1 [13]. 
W dokumencie tym podano następujące wartości graniczne dotyczące styczników stosowanych w 
układach rozruchowych silników: (a) powinny prawidłowo zamykać obwód dla każdego napięcia o 
wartości zawartej w przedziale od 85 % do 110 % napięcia znamionowego, i (b) powinny 
prawidłowo rozwierać obwód dla każdego napięcia o wartości zawartej w przedziale od 75% do 
20% znamionowego napięcia przemiennego i od 75% do 10% znamionowego napięcia stałego. 
Wartości dotyczą stanów ustalonych. Producenci na ogół nie podają charakterystyk odpor-
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nościowych swoich styczników. Co najwyżej podają napięcia zamknięcia i odpadnięcia oraz czas 
otwarcia styków. To nie opisuje zachowania się stycznika w stanie dynamicznym podczas zapadu.
Na rysunku 9 przedstawiono typową charakterystykę odpornościową stycznika. Sygnałem, że 
stycznik może być na swojej „napięciowej granicy” jest jego charakterystyczne brzęczenie. 
Zachowanie się stycznika po zaniku zapadu jest różne w zależności od czasu trwania zaburzenia -
rysunek 10. W pierwszym przypadku po zaniku zapadu stycznik ponownie się zamknął bez 
żadnych oscylacji styków. W drugim przypadku widać, że powrót do stanu normalnego następował 
po pewnym czasie w którym nastąpiło ponowne otwarcie styków [15]. Wystąpienie tego zjawiska 
zależy od rodzaju stycznika, oraz charakteru załączanego odbiornika (dominacja indukcyjności lub 
rezystancji).

Rys. 9. Przykładowe
charakterystyki odpornościowe 
przekaźników i styczników [14]
Fig. 9. Example dip-tolerance 
curves for relays and contactors 

Rys. 10. (a) Przebieg prądu stycznika (styki) w przypadku zapadu o 
napięciu resztkowym 40 % i czasie trwania: (a) 5 okresów; (b) 20 
okresów
Fig. 10. A contactor current (contacts) during a voltage dip with 
40%residual voltage and duration of (a) 5 cycles; (b) 20 cycles

Nieprawidłowości w pracy stycznika wymagają równoczesnego wystąpienia kilku niekorzystnych 
czynników wśród których wymienić należy prócz amplitudy zapadu oraz czasu jego trwania także 
punkt przebiegu czasowego napięcia w którym rozpoczyna się zapad (faza początkowa zapadu) 
oraz punkt w którym napięcie wraca do pierwotnej wartości (faza końcowa zapadu). Nagła zmiana 
napięcia w trakcie zaburzenia powoduje bowiem złożony przebieg czasowy prądu w cewce. 
Podczas zapadu występuje składowa stała prądu mająca zasadniczy wpływ na zachowanie się 
stycznika. Nawet niewielka wartość prądu stałego może więc spowodować podtrzymanie stycznika 
przy niższej wartości skutecznej niż dla prądu przemiennego bez składowej stałej. W układach 
rozruchowych silników SN stosowane są z reguły cewki prądu stałego zasilane z sieci prądu 
przemiennego poprzez prostowniki. Ich odporność na zapady jest większa niż styczników prądu 
przemiennego. 

5.3. Regulowane napędy elektryczne

Stanowią jeden z największych problemów, jeżeli chodzi o zapady napięcia i krótkie przerwy w 
zasilaniu. Są szczególnie czułe na ten rodzaj zaburzenia, a ich często znaczące moce jednostkowe 
czynią wszelkie sposoby redukcji skutków problemem trudnym technicznie i najczęściej 
kosztownym [17]. Problem dotyczy nie tylko negatywnych efektów oddziaływania na napędy, lecz 
także oddziaływania na całe elektromagnetyczne i technologiczne środowisko, którego są częścią 
składową.
W ich przypadku charakteryzowanie zapadu napięcia jedynie w układzie współrzędnych: ampli-
tuda zapadu-czas trwania jest często zbyt dużym uproszczeniem, mimo, że jest to powszechny 
sposób opisu i podstawowy cel pomiarów. Nie uwzględnia on bowiem różnic wartości posz-
czególnych napięć fazowych (asymetrii tych napięć) i występującą także podczas zapadu zmianę 
ich kątów fazowych (rys. 11). Dodatkowo ta uproszczona charakterystyka nie uwzględnia także 
niesinusoidalnej natury przebiegu napięcia podczas zaburzenia.
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Rys. 11. Wpływ zapadu napięcia na fazę napięcia 
zasilającego
Fig. 11. The influence of a voltage dip on the supply 
voltage phase

Rys. 12. Charakterystyki odporności 
prostowników i inwertorów na zapady napięcia 
[18]
Fig. 12. Dip-tolerance curves for rectifiers and 
inverters [18]

Napędy prądu stałego i przemiennego reagują różnie na zapady napięcia, różnią się bowiem 
topologią części siłowej i układami sterowania (zarówno softwarem jak i hardwarem). Są trzy 
główne przyczyny, które sprawiają, że napędy są czułe na zapady napięcia.
Pierwsza to zasilanie układu sterowania napędu. Jeżeli zasilacze nie są w stanie zapewnić 
wystarczającego poziomu napięcia, wówczas napęd musi być wyłączony ze względu na groźbę 
utraty kontroli nad jego pracą.
Druga grupa problemów dotyczy możliwych nieprawidłowości w pracy lub nawet groźby 
wystąpienia stanu awaryjnego w części siłowej układu w następstwie zaburzenia (np. przerzut 
falownikowy w napędzie prądu stałego).
Trzecią przyczyną jest fakt, że wiele procesów, ze względów technologicznych, nie toleruje utraty 
precyzyjnej kontroli prędkości lub momentu nawet przez bardzo krótki okres czasu. 
Reakcja napędu na zapady napięcia jest, prócz wielkości opisujących zaburzenie, także funkcją 
rodzaju (typu) obciążenia oraz parametrów napędu. Pewne procesy (układy wentylatorów, 
dmuchaw itp.) mogą tolerować nawet znaczące zmniejszenie prędkości i momentu silnika. Inne 
takich zmian nie dopuszczają. Wiele procesów przemysłowych wymaga precyzyjnej i dokładnej 
kontroli parametrów tj. ciśnienie, temperatura, przepływ, itp. Ponieważ większość tych procesów 
jest napędzana przez silniki elektryczne, moment i prędkość silnika bezpośrednio wpływają na 
zmienne procesu. 
Skutki zapadów napięcia i krótkich przerw w zasilaniu są szczególnie poważne w przypadku 
napędów prądu stałego z przekształtnikami ac/dc i zasadniczo inne w porównaniu z napędami 
prądu przemiennego. Te pierwsze nie posiadają bowiem w swej strukturze magazynu energii, co 
sprawia, że są mniej odporne na rozważane zaburzenie. Na szczęście napędy dc są obecnie mniej 
powszechne, jakkolwiek duża ich liczba jest jeszcze stosowana. 
Na rysunku 12 przedstawiono przykładowe charakterystyki odporności przekształtników ac/dc. 
Widać wyraźnie, że nie nawrotne prostowniki są czułe na zapady napięcia o czasie trwania 
dłuższym od kilku ms i amplitudzie zapadu większej od 20% wartości znamionowej. Tylko w 
szczególnych warunkach mogą one tolerować redukcję napięcia do 50-60%. Nawrotne 
przekształtniki są bardziej czułe i zwykle zapady napięcia o amplitudzie większej niż 15% mogą 
spowodować awarię tych urządzeń [18]. Badania wykazują, że napędy różnego rodzaj, a nawet 
różne modele tego samego rodzaju mogą wykazywać znaczące różnice w odporności. To czyni 
niezwykle trudnym zadanie zdefiniowania jednego standardu dla sprzętu stosowanego w procesach 
przemysłowych, w tym także napędów.
Nie sterowane prostowniki są uważane za bardzo odporne na zapady napięcia. Jednakże w 
przypadku prostowników z filtrem pojemnościowym dc może  wystąpić problem podczas powrotu 
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napięcia do pierwotnej wartości. W czasie zapadu  kondensator dc rozładowuje się. Jeżeli nie są 
podjęte żadne działania zabezpieczające, wówczas podczas powrotu napięcia duża wartość prądu 
ładowania może być niebezpieczna dla elementów półprzewodnikowych prostownika (rys. 13).

W przypadku regulowanych prostowników 
o sterowaniu fazowym, podczas zapadu 
napięcia pętla sprzężenia zwrotnego stara się 
podtrzymać zadaną wartość napięcia 
wyjściowego poprzez zmniejszenie kąta 
wysterowania tyrystorów. W większości 
przypadków, podczas długich i głębokich 
zapadów, napięcie to maleje zmniejszając w 
konsekwencji prędkość silnika. Przy 
powrocie napięcia sieci, dla granicznych 
wartości kątów wysterowania tyrystorów 
może wystąpić przetężenie prądowe 
powodując zadziałanie systemu 
zabezpieczającego.
Podczas zapadu napięcia szczególnie istotne 
jest zachowanie się przekształtnika będącego 
w reżimie pracy inwertorowej (energia 
przepływa od silnika do sieci zasilającej). 
Wszelkie układy zabezpieczeń i kontroli fazy 

są w tych przypadkach z reguły zbyt wolne. Istnieje realna groźba przerzutu falownikowego (w 
najlepszym przypadku zadziałanie bezpieczników).

6. WPŁYW HARMONICZNYCH

6.1. Silniki i generatory 

Podstawowym skutkiem obecności harmonicznych napięcia i prądu w maszynach wirujących 
(asynchronicznych i synchronicznych) jest wzrost temperatury pracy spowodowany dodatkowymi 
stratami mocy. Jest to stres dla izolacji, który w przypadku długotrwałego występowania może 
skrócić czas ich eksploatacji. Wzrost strat w uzwojeniach stojana i wirnika spowodowany jest 
zarówno zwiększeniem wartości skutecznej prądu na skutek odkształcenia jak również wzrostem 
efektywnej rezystancji uzwojeń na skutek zjawiska naskórkowości. W przypadku silników 
(szczególnie asynchronicznych, trójfazowych) nawet niewielka wartość harmonicznej powoduje 
powstanie dodatkowych strumieni magnetycznych i związanych z tym dodatkowych prądów w 
uzwojeniach wirnika i rdzeniu. Dodatkowe straty od prądów wirowych zależą od sposobu 
wykonania magnetowodów maszyn - lite czy pakietowane - oraz charakterystyki magnetycznej 
żelaza. 
Dodatkowe momenty harmoniczne są rezultatem wzajemnego oddziaływania pomiędzy 
strumieniem w szczelinie powietrznej (głównie składowa podstawowa) i strumieniami wytwa-
rzanymi przez poszczególne prądy harmoniczne wirnika. Mają one także tendencję do wzajemnego 
znoszenia się. Harmoniczne tworzące układ kolejności zgodnej wytwarzają składowe momentu 
wspierające rotację silnika, podczas gdy dla pozostałych harmonicznych (5, 11, 17, 23,...) działają 
przeciwnie. Ich efekt w wypadkowej, średniej wartości momentu silnika jest w praktyce mały. 
Momenty harmoniczne mają natomiast wpływ na wartość chwilową momentu wywołując jego 
pulsację. Oscylacje mechaniczne maszyn elektrycznych zasilanych odkształconym napięciem 
osiągają swoje maksymalne wartości, gdy częstotliwość zmiennego momentu silnika jest zgodna z 

Rys. 13. Udar prądu napędu elektrycznego po zaniku 
zapadu
Fig. 13. Inrush current after voltage dip end
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częstotliwością rezonansu mechanicznego układu silnik-agregat napędzany. Istotnym czynnikiem 
jest w tym przypadku wartość momentu obciążającego silnik. Zjawisko to może wystąpić również 
w układach turbina-generator. Prądy harmoniczne w silniku mogą spowodować zwiększony 
poziom emisji zakłóceń akustycznych w porównaniu do ich wartości przy zasilaniu przebiegami 
sinusoidalnymi.

6.2. Układy przekształtnikowe i sprzęt elektroniczny

Układy przekształtnikowe traktowane są głównie jako źródło harmonicznych, znacznie rzadziej 
jako odbiorniki podlegające zakłóceniom. W praktyce jednakże ten rodzaj sprzętu, podobnie jak 
większość urządzeń elektronicznych, jest także wrażliwy na zaburzenia, w tym również na 
obecność harmonicznych. Będące tego efektem nieprawidłowości ich działania, związane są 
głównie z następującymi zjawiskami: (a) błędami synchronizacji, (b) zmianami napięcia dc w
zasilaczach; (c) błędami w czujnikach pomiarowych sygnałów wejściowych do układów 
sterowania; (d) zakłóceniami pracy elementów diagnostyki oraz zabezpieczeń itp.
Sprzęt informatyczny podobnie jak np. sterowniki programowalne, wymaga, aby w sieci, z której 
jest zasilany, współczynnik odkształcenia napięcia oraz żadna z występujących harmonicznych nie 
przekroczyły zadanych, dopuszczalnych wartości. Wyższe poziomy odkształcenia mogą powodo-
wać błędy w działaniu, często przekłamania lub utratę danych, charakterystyczne „brzęczenie” 
napędów dysków itp. Z tych powodów wiele z tych urządzeń zasilonych jest poprzez interfejsy 
wejściowe o podwyższonych wskaźnikach energetycznych. Większość sprzętu elektronicznego 
podlega także radiacyjnemu wpływowi harmonicznych.

6.3. Przekaźniki i styczniki 

Styczniki i przekaźniki działają bardzo różnie w obecności zakłóceń harmonicznych. Ich reakcja 
zależna jest nie tylko od rodzaju, typu, producenta tych urządzeń, lecz zmienia się wraz ze zmianą 
badanego egzemplarza oraz zmianą cech charakterystycznych widma przebiegu. 
Czułość styczników i przekaźników na harmoniczne prądu lub napięcia maleje wraz ze wzrostem 
rzędów harmonicznych. Większość z nich jest niewrażliwa na odkształcenie napięcia nie 
przekraczające 20%. Powyżej tej wartości może wystąpić nieprawidłowość ich działania zarówno 
w typowych jak i nietypowych warunkach pracy zabezpieczanego obiektu. 
W sieciach nN wyłącznik główny bywa niekiedy wyposażony w czujniki napięcia/prądu działające
w oparciu o pomiar wartości szczytowej. Odkształcenie harmoniczne może powodować jej wzrost 
i otwarcie wyłącznika nawet w przypadku, gdy wartość skuteczna pozostaje w bezpiecznym 
przedziale.

W artykule przedstawiono jedynie kilka wybranych typowych skutków zaburzeń elektro-mag-
netycznych występujących w warunkach przemysłowych. Omówienie ograniczono do napę-dów 
elektrycznych, układów sterowania oraz aparatury stycznikowo-przekaźnikowej. Już tych kilka 
przykładów pozwala ocenić rangę problemu i konieczność poszukiwania technicznych sposobów 
redukcji kosztów złej jakości dostawy energii elektrycznej.
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The Quality of Electric Power Supply – A Threat
to Proper Operation of Industrial Loads

Summary: Poor quality of electric power supply can be considered in terms of both the functional 
safety of equipment and extra costs. Both issues acquire recently particular importance becoming 
one of the crucial technical problems for industry and service companies. This paper, using several 
examples, shows a real threat for electric drives and control systems, occurring chiefly in an 
industrial environment due to selected electromagnetic disturbances.
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Rys. 1. System głównego odwadniania kopalni „Rydułtowy-Anna”

Pompownia głównego odwadniania przy szybie Leon II na poziomie 600 m
W pompowni zabudowane są cztery pompy wirowe typu OW200AM/11 o wydajności 5 m3/min 
każda i wysokości tłoczenia 660 m. Pompy napędzane są silnikami typu SCDem134tE o mocy 
1000 kW, na napięcie 6 kV i obrotach 1485 obr/min. Pompy zabudowane w pompowni na pozio-
mie 600 m przy szybie Leon II pompują wodę przemysłową, pochodzącą przede wszystkim z pro-
cesów technologicznych, na powierzchnię do osadników wód dołowych, dwoma rurociągami tło-
cznymi DN 300 prowadzonymi szybami Leon II i Leon III. Pompy czerpią wodę z 2 chodników 
wodnych o łącznej pojemności 2978 m3, rurociągami ssawnymi DN 250. Do chodników wodnych 
dopływa woda przepompowywana z poziomu 800 m. Chodniki wodne eksploatowane są naprze-
miennie, tj. jeden chodnik eksploatowany, a drugi czyszczony z nagromadzonego osadu.

Ilość pompowanej wody jest mierzona przy pomocy przepływomierzy elektromagnetycznych 
zabudowanych na rurociągach.

Pompownia głównego odwadniania przy szybie Leon II na poziomie 800 m
W pompowni zabudowane są trzy pompy wirowe typu OW200AM/5 o wydajności 5 m3/min każda 
i wysokości tłoczenia 300 m. Pompy napędzane są silnikami typu Sh400H4C o mocy 400 kW, na 
napięcie 6 kV i obrotach 1492 obr/min. Pompy zabudowane w pompowni przepompowywują wo-
dę przemysłową, pochodzącą przede wszystkim z procesów technologicznych, z poziomu 800 m
do chodników wodnych na poziom 600 m, dwoma rurociągami tłocznymi DN 250 prowadzonymi 
szybem Leon II. Pompy czerpią wodę z 2 chodników wodnych o łącznej pojemności 2094 m3, ru-
rociągami ssawnymi DN 250. Chodniki wodne eksploatowane są naprzemiennie, tj. jeden chodnik 
eksploatowany, a drugi czyszczony z nagromadzonego osadu.

Ilość pompowanej wody jest mierzona przy pomocy przepływomierzy elektromagnetycznych 
zabudowanych na rurociągach.
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Pompownia głównego odwadniania przy szybie Leon IV na poziomie 800 m
Pompownia głównego odwadniania zlokalizowana przy szybie Leon IV powstała w roku 2000, 
w celu przejęcia wód z likwidowanego Ruchu Rymer Kopalni Chwałowice. Jako zbiornik wodny 
dla tej pompowni wykorzystano wyrobiska dołowe pomiędzy Ruchem Rymer Kopalni Chwałowi-
ce oraz Kopalnią Rydułtowy-Anna, które odizolowano od czynnych wyrobisk Kopalni Rydułtowy-
Anna tamą wodną TW1, w wyniku czego powstał zbiornik wodny o pojemności 290 tys. m3.
W 2006 roku, w związku z likwidacją Ruchu Ignacy Kopalni Rydułtowy-Anna, pompownię zmo-
dernizowano.

W pompowni zabudowanych jest pięć pomp wirowe typu OWH200/11 o wydajności 5,25 m3/
/min każda i wysokości tłoczenia 880 m. Pompy napędzane są silnikami typu Sh500H4E o mocy 
1400 kW, na napięcie 6 kV i obrotach 1495 obr/min. Pompy zabudowane w pompowni pompują 
wodę przemysłową, bezpośrednio na powierzchnię do osadników wód dołowych, trzema rurocią-
gami tłocznymi stalowymi DN 300 prowadzonymi szybem Leon IV. Pompy pracują w układzie 
z napływem, trzema rurociągami napływowymi DN 400 wykonanymi z laminatów poliestrowo-
szklanych. Wszystkie zestawy pompowe wyposażone są w elektrozasuwy. Na rurociągach napły-
wowych, bezpośrednio przy tamie wodnej TW1 zabudowane są dodatkowe elektrozasuwy, stero-
wane z pompowni. Możliwość sterowania z pompowni, elektrozasuwami zainstalowanymi na ru-
rociągach napływowych, zabezpiecza czynne wyrobiska kopalni przed ewentualnym wdarciem się 
wody w przypadku uszkodzenia rurociągów napływowych wykonanych z laminatów poliestrowo-
szklanych.

Ilość pompowanej wody jest mierzona przy pomocy przepływomierzy elektromagnetycznych 
zabudowanych na rurociągach.

W czasie do końca marca 2012 roku zaplanowana jest likwidacja głównego odwadniania ruchu 
„Anna” i przejęcie wód dołem a tym samym zwiększenie ilości pompowanej wody szybami części 
macierzystej kopalni „Rydułtowy-Anna”. W związku postępem prac z projektowanym poziomem 
1150 i głównym odwadnianiem (planowane zakończenie prac w roku 2017) na tym poziomie nale-
ży przejąć tą ilość wód dołowych oraz zmodyfikować własny system pompowni. System odwad-
niania składa się oprócz pompowni głównego odwadniania również z pompowni lokalnych (lub
tymczasowych) charakteryzujących się następującymi cechami:
1. Silne zanieczyszczenie mechaniczne i chemiczne pompowanej wody.
2. Nieregularność dopływu wody –dopływ z kilku stanowisk odwadniających.
3. Niska przepustowość rurociągów połączeniowych.

Powyższe cechy powodują spadek pewności działania, awaryjność zestawów pompowych oraz 
konieczność objęcia szczególnym nadzorem osobowym tych miejsc. Dlatego zaprojektowano i wy-
konano pompownię w której powyższe zjawiska wyeliminowano lub ograniczono ich wpływ na ja-
kość pracy systemu odwadniania.

2. OPIS TECHNICZNY POMPOWNI

Biorąc pod uwagę możliwość wykorzystania istniejących wyrobisk, wybrano chodnik 3E1 w po-
kładzie 703 /1, a właściwie fragment o długości 30,2 m do budowy pompowni oraz przecinkę tech-
nologiczną VI-E1 na poziomie 1067 m jako planowany osadnik. Zaprojektowano układ do trans-
portu osadów w kierunku odstawy. W chodniku 3E1 zaplanowano budowę misy żelbetonowej oraz 
budowę pompowni, czyli wyposażenia energomechanicznego. Pojemność całkowita tak projekto-
wanego zbiornika wynosi około 83 m3, z czego uwzględniając poziomy technologiczne, czynna 
pojemność wynosi około 60 m3.
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Na załączonym rysunku przedstawiono rozmieszczenie poszczególnych obiektów pompowni
z wyposażeniem i rurociągami.

Zaplanowano następujący obieg wody- zlewnia w przecince technologicznej (z podziałem na 
dwa przedziały) gdzie następuje sedymentacja zanieczyszczeń, następnie spływ grawitacyjny dwo-
ma rurociągami Ø350 do chodnika 3E1 z którego przepompowanie zestawami pompowymi z pom-
pami typu OW-150/7 i silnikami o mocy 315 kW do chodników głównego odwadniania na pozio-
mie 800 m przy szybie Leon II a stamtąd na powierzchnię. Różnica wysokości wynosi około 316
metrów.

3. OPIS ZASTOSOWANYCH ROZWIĄZAŃ MECHANICZNYCH I ELEKTRYCZNYCH

Komora pomp wyposażona jest w pompy (docelowo w trzy) typu OW 150 AM/7 o wydajności 
2,66 m3/min każda i wysokości tłoczenia 476 m , napędzane silnikami o mocy 315 kW. Pompy 
podłączone są do rurociągów tłocznych DN 150. Rurociągi napływowe podłączone są bezpośred-
nio do króćców ssawnych.

W celu ograniczenia ilości rozruchów zaplanowano możliwość regulację wydajności pomp 
w celu utrzymania poziomu wody w zbiorniku na jednakowym poziomie. W fazie początkowej 
projektowania pompowni brano pod uwagę możliwość regulacji wydajności poprzez:
— Regulację przy stałej liczbie obrotów wirnika - przez przymykanie lub otwieranie zaworu na 

przewodzie tłocznym. Regulacja za pomocą dławienia charakteryzuje się znacznymi stratami 
energii. Jest to wprawdzie najprostszy, najmniej jednak ekonomiczny rodzaj regulacji.
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— Regulację przy stałej szybkości obrotowej wirnika- regulacja upustowa, polegająca na odpro-
wadzeniu części wody z przewodu tłocznego przez przewód do przewodu ssawnego tej samej 
pompy. Jest to sposób nie ekonomiczny i rzadko stosowany.

— Regulację wydajności pompy poprzez zmianę liczby obrotów jej wirnika. Ten sposób regulacji 
umożliwia w pewnym zakresie zmianę wydajności pompy w górę lub w dół w stosunku do wy-
dajności nominalnej. Straty mocy powstałe podczas takiej regulacji są znacznie mniejsze niż 
w przypadku regulacji dławieniem.

W wyniku zmiany obrotów wirnika punkt pracy P przesuwa się do P’ lub P”. Jak widać na za-
łączonym rysunku, zmiana obrotów wpływa zarówno na zmianę wydajności, jaki i na zmianę wy-
sokości podnoszenia.

Wobec powyższych ustaleń dobrano układ regulacji z przemiennikiem częstotliwości, który 
jest urządzeniem energoelektronicznym, pozwalającym na płynną regulację napięcia i częstotliwo-
ści wyjściowej zasilający silnik prądu przemiennego. Poprzez regulację częstotliwości uzyskuje się 
regulację prędkości obrotowej, natomiast poprzez zmianę wartości napięcia osiąga się zmianę Mo-
ment elektromagnetycznego silnika. Układ elektryczny wykonany został przez firmę Carboauto-
matyka S.A. i składa się z układu zasilania w skład którego wchodzą przemiennik częstotliwości 
typu PCO-1 355/6/2/11 oraz wyłącznik stycznikowy WSOCA 2-2/2/2/0/250/250. Przemiennik za-
sila zestaw pompowy P2 zaś WSCA zestaw pompowy P1. Zestaw pompowy P1 stanowi rezerwę 
zestawu P2 i zasilany jest z oddzielnej sieci 6 kV przez oddzielny transformator 6/1 kV. Układ 
elektryczny składa się również z układu sterowania i nadzoru wraz ze sterownikiem CarboLogic 
CL-MC. Zasilanie sterownika jest z zasilacza DZI 42/12/15 który z kolei jest zasilany z zamien-
nych, rezerwujących się źródeł napięcia 42 V. Układ automatyki realizuje zadania załączenia i wy-
łączenia zestawów pompowych, płynnej regulacji wydajności pompy na falowniku, nadzoru nad 
poprawnością pracy układu.

Działanie zestawów pompowych zabezpieczone jest pływakowymi czujnikami poziomu wody 
oddzielnie dla każdej pompy z uwzględnieniem zabezpieczenia przed „suchobiegiem”.

Podstawowym jednak elementem pomiarowym jest analogowa sonda typu WL52 TXA44DTD-
1CC1X. Dokonuje ona stałego pomiaru wysokości spiętrzenia wody w zbiorniku przekazując in-
formację do sterownika, który w zależności od założeń użytkownika zmienia prędkość obrotową
silnika zestawu P2 a tym samym zmienia wydajność układu pompowego. W związku z występo-
waniem wielu zmiennych przy parametryzowaniu pracy sterownika, przyjęto doświadczalnie na-
stępujący cykl pracy pompowni. Po osiągnięciu ustalonego progu załącz następuje rozruch zesta-
wu, osiągnięcie znamionowej prędkości (ok. 3000 obr./min) odpowiadającej częstotliwości f = 50 Hz 
i pracę automatyczną ze zmniejszającą się częstotliwością w celu uzyskania założonego poziomu 
wody w zbiorniku, po uzyskaniu założonego poziomu, utrzymywanie stałej częstotliwości a tym 
samego poziomu.
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W przypadku zmian w ilości wody dopływającej układ zmienia częstotliwość dążąc do utrzy-
mania założonego poziomu. Próby ruchowe wykazały, że rozpoczęcie rzeczywistego pompowania 
rozpoczyna się przy częstotliwości 33 Hz (co zależne jest od koniecznego poziomu podnoszenia 
ok. 316 m). Próby te wykazały również najlepszą jakość pracy układu gdy po rozruchu pompa 
osiąga prędkość znamionową (odpowiada częstotliwości 50 Hz) a dopiero po rozruchu dopasowuje 
do wysokości słupa spiętrzonej wody (praca w granicach 0,5-2,3 m). Zatem zakres pracy ustalony 
na chwilę obecną ustalono w granicach 35 Hz do 50 Hz. Przeprowadzono próby pracy do często-
tliwości 54 Hz, pokazując możliwość takiej pracy, lecz w chwili obecnej nie jest to konieczne. 
Rozruch, regulacja i wyłączenie odbywa się automatycznie i obecność obsługi nie jest wymagana.
Wyłączenie zestawu także odbywa się po tzw. „rampie”. W przypadku gwałtownego napływu wo-
dy uruchamia się w trybie natychmiastowym pompa P1.

Układ sterowania posiada możliwość pracy w następujących rodzajach sterowania:
— -lokalne,
— -automatycznie,
— -rewizja,
— -zdalne (automatyczne z powierzchni).

Układ umożliwia zapewnia awaryjny stop, sygnalizację przed rozruchem oraz za pomocą trans-
parentu sygnalizuje rodzaj pracy. Za pomocą czujników ciśnienia ssania i tłoczenia zabezpiecza 
ewentualne awarie na obiegach wody.

4. WNIOSKI Z EKSPLOATACJI POMPOWNI I UKŁADU POMPOWEGO

Obecnie pompownia odpompowuje około 0,7 m3/min wody w ciągu doby i stopniowo zostają prze-
kierowywane wody z kolejnych rejonów tej partii złoża oraz docelowo wody ze zlikwidowanego 
Ruchu ,,Anna”. Pompownia pracuje w cyklu automatycznym o możliwej regulowanej wydajności 
od 1,76 m3/min do 5,32 m3/min.

Spodziewane są następujące efekty –zwiększenie trwałości elementów pompy i silnika, zwięk-
szenie trwałości armatury, zwiększenie trwałości rurociągów i elementów zawieszenia rurociągów 
szczególnie w szybie, poprawa efektywności energetycznej układu odwadniania w związku z li-
kwidacją dotychczas funkcjonujących przepompowni opartych na pompach typoszeregu OS 100
lub 80 w tym całkowita likwidacja pompowni szeregowej na poziomie 960 m, obniżenie kosztów 
obsługi.

PODSUMOWANIE I UWAGI KOŃCOWE

1. Zastosowane rozwiązanie pozwala wyeliminować skomplikowane operacje manualne związane 
ze sterowaniem armaturą podczas ręcznego rozruchu pomp.

2. Praca pompy napędzanej silnikiem o zmiennej prędkości obrotowej pozwala na utrzymanie ru-
chu ciągłego pompy, a co za tym idzie ciągłego przepływu medium niezależnie od dopływu do 
zbiornika retencyjnego.

3. Zastosowanie rozruchu i zatrzymania z wykorzystaniem falownika w praktyce całkowicie eli-
minuje niekorzystne zjawiska dynamiczne powstające w tych etapach pracy w konwencjonal-
nych zestawach pompowych.

4. Zastosowane sterowanie pracą pompowni pozwala na łatwe i pełne prowadzenie ruchu w ste-
rowaniu lokalnym i automatycznym, a także z powierzchni z zachowaniem zasad bezpieczeń-
stwa.

5. Dodatkowo zastosowana kamera umożliwia podgląd pomieszczenia pompowni.
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Międzynarodowe zawody zastępów ratowniczych, jako
istotny element rozwoju służb ratownictwa górniczego

Andrzej Chłopek, Mirosław Bagiński, Jerzy Krótki, Zbigniew Kubica
Centralna Stacja Ratownictwa Górniczego

STRESZCZENIE: Zabezpieczenie ratownicze kopalń należy do kluczowych zadań w systemie
bezpieczeństwa i higieny pracy w górnictwie. Doskonalenie funkcjonowania ratownictwa górni-
czego jest celem, który wynika z coraz trudniejszych warunków środowiska pracy i potrzeby za-
pewnienia optymalnych działań w sytuacjach kryzysowych w ruchu zakładu górniczego, wymaga-
jących skutecznych działań służb ratowniczych. Zasadniczym elementem tego doskonalenia są dzia-
łania w za-kresie szkoleń i ćwiczeń oraz następująca w ten sposób wymiana doświadczeń służb ra-
towniczych, w której szczególną rolę odgrywają ćwiczenia międzynarodowe w formule zawodów 
ratowniczych, umożliwiające również międzynarodową wymianę doświadczeń. W treści referatu 
przedstawiono zasadnicze kwestie potwierdzające celowość realizacji zawodów ratowniczych, jako 
istotny element rozwoju służb ratownictwa górniczego zarówno w zakresie lokalnym krajowym, 
jak i międzynarodowym.

Początki polskiej współpracy międzynarodowej w zakresie ratownictwa górniczego sięgają lat 
pięćdziesiątych, kiedy to w ramach prac Stałej Komisji Węglowej powstała Rada Naukowo-Tech-
niczna zajmująca się zagadnieniami bezpieczeństwa pracy. Po kilku latach współpracy ustalono 
konieczność zacieśnienia tej współpracy i rozszerzenia jej na zagadnienia zarówno metod jak i tech-
niki działań ratowniczych.

Jednym z najstarszych i najbardziej wypróbowanych partnerów Centralnej Stacji Ratownictwa 
Górniczego w Bytomiu jest Główna Stacja Ratownictwa Górniczego w Ostrawie-Radwanicach. 
Współpraca pomiędzy ratownictwem polskim i czeskim rozpoczęła się w 1959 r., kiedy to podpisa-
no porozumienie pomiędzy Rządami obu krajów o współpracy w zakresie ratownictwa górniczego.

Następnie, w wyniku porozumienia podpisanego pod koniec lat siedemdziesiątych przez Mini-
strów Górnictwa Bułgarii, Czechosłowacji, Mongolii, Niemieckiej Republiki Demokratycznej, 
Polski, Rumunii, Węgier, Wietnamu i Związku Radzieckiego zwołano konferencję służb ratowni-
czych tych krajów, która uchwaliła program prac, będących przedmiotem wspólnych badań i opra-
cowań. Od tego czasu na corocznych spotkaniach dyskutowano i podsumowywano wyniki badań, 
ustalano dokumenty stanowiące podstawę prac unifikacyjnych przy konstrukcji i badaniu sprzętu 
ratowniczego jak również omawiano wnioski wynikające z charakterystycznych akcji ratowniczych
prowadzonych w poszczególnych krajach.

W tym samym czasie podpisano również porozumienie o współpracy w zakresie zapobiegania 
i likwidacji skomplikowanych awarii w odwiertach oraz erupcji ropy naftowej i gazu. Niezależnie 
od wzajemnej pomocy przy likwidacji awarii, sygnatariusze porozumienia prowadzili wspólne pra-
ce w zakresie szkolenia ratowników oraz doskonalenia metod i środków działań ratowniczych.

W ramach współpracy międzynarodowej specjaliści z CSRG S.A. brali udział w akcjach ra-
towniczych m.in. w czeskich kopalniach „CSA”, „Cingr”, „Fucik”, „Dukla”, „Doubrava” i „1-Ma-

Szk
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ja” i „Zarubek”, w bułgarskiej kopalni „Babino”, w kopalni złota „Libanon” oraz w kopalni „Deel-
kral” – RPA, w kopalniach USA („Pinacle”), kopalni „Zasiadzko” – Ukraina, Armenia (trzęsienie 
ziemi), prowadzili ekspertyzy lub szkolenia m.in. w Jugosławii, Hiszpanii, Meksyku, Argentynie, 
Indiach, Chinach i Kolumbii.

Służby ratownictwa górniczego praktycznie ze wszystkich krajów podejmują szeroko rozumia-
ną współpracę, czego przykładem może być choćby powołanie w 2001 roku z inicjatywy CSRG 
S.A. Międzynarodowego Zespołu ds. Ratownictwa Górniczego (International Mines Rescue Body 
– http://www.minerescue.org). Porozumienie wzajemnej współpracy zostało wówczas zawarte przez 
10 krajów, których liczba sukcesywnie wzrasta. Celem działań Zespołu, który organizuje spotkania 
co 2 lata (2011 – Chiny), jest propagowanie działalności służb ratownictwa górniczego na forum 
międzynarodowym oraz inicjowanie i wspieranie współpracy w zakresie ratownictwa górniczego.

Niezmiernie istotnym elementem współpracy międzynarodowej polskich służb ratownictwa gór-
niczego, jest uczestnictwo w międzynarodowych zawodach ratowniczych, które organizowane są 
już od 1998 roku.

Formuła zawodów została opracowana w USA przez Mine Safety and Health Administration.
Międzynarodowe zawody zastępów ratowniczych są doskonałą formą wymiany doświadczeń i umie-

jętności ratowników górniczych, służą podnoszeniu kwalifikacji oraz poznawaniu nowych technik prowa-
dzenia akcji ratowniczych.

Są również podstawową formą międzynarodowej integracji środowiska ratowniczego, co nabiera 
szczególnego znaczenia, przy przewidywanym i możliwym do realizacji udziału służb ratownictwa róż-
nych krajów w jednym miejscu, przy likwidacji skutków katastrofy.

Zasadnicze cele zawodów ratowniczych krajowych i międzynarodowych, pozostają od począt-
ku w ogólnym zakresie niezmienne:
— Podniesienie kwalifikacji zawodowych oraz wymiana wiedzy technicznej i organizacyjnej m.in.

jako pochodna konieczności właściwego poznania i zrozumienia regulaminu zawodów – do 
każdych zawodów, oprócz standardowych, wymaganych przepisami i planami ćwiczeń i szko-
leń ratowniczych, zespoły ratownicze przygotowują się dodatkowo zarówno pod względem 
sprawności realizacji zadań technicznych jak i w zakresie medycznym, teoretycznym i tech-
nicznym (konkurencja mechanika sprzętu ratowniczego oraz pomiarowca). Podczas przygoto-
wań do zawodów międzynarodowych poznawane są inne struktury organizacyjne służb ratow-
nictwa górniczego, regulacje formalno-prawne, technologie oraz wyposażenie ratownicze, co 
niejednokrotnie wykorzystywane jest później np. przy określaniu potrzeb i wyborze nowocze-
snego technicznego wyposażenia ratowniczego dla drużyny ratowniczej zakładu górniczego.

— Integracja międzynarodowego środowiska ratowniczego – ratownictwo górnicze jest dziedziną 
realizowaną przez zespoły ludzkie. Podczas działań ratowniczych praca w tych zespołach po-
winna charakteryzować się również wzajemnym zaufaniem w zespole oraz pomiędzy zespoła-
mi (ubezpieczenie, wspólnie wykonywane prace jednocześnie, prace wykonywane kolejno po 
sobie itp.). Jest to również jeden z ważniejszych celów przeprowadzania zawodów krajowych, 
ponieważ w większości dużych akcji ratowniczych na terenie jednego zakładu górniczego pra-
cuje wiele zastępów ratowniczych z różnych kopalń. Ratownicy na zawodach ratowniczych 
wzajemnie się poznają nie tylko w zakresie kompetencyjnym, ale również co jest niezmiernie 
istotne w ewentualnej wspólnej późniejszej pracy – w zakresie personalnym.
Formuła zawodów obejmuje następujące zasadnicze konkurencje:

— konkurencja ratownicza – zespołowa – polegająca na odpowiedniej realizacji przez zastęp ra-
towniczy, na specjalnie przygotowanym torze, wcześniej opracowanych zadań ratowniczych,

— konkurencja pomocy przedmedycznej – zespołowa – polegająca na właściwym rozpoznaniu
rodzaju i stopnia zagrożenia poszkodowanego oraz udzielania właściwej pierwszej pomocy me-
dycznej,
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— konkurencja mechanika sprzętu ratowniczego – indywidualna - polegająca na właściwej identy-
fikacji i usunięciu uprzednio przygotowanych usterek w aparacie regeneracyjnym lub po-
wietrznym butlowym,

— test teoretyczny z wiedzy ratowniczej – nie wszędzie przeprowadzany,
— konkurencja pomiarowca – indywidualna – polegająca na właściwej obsłudze zadysponowane-

go przyrządu pomiarowego oraz właściwej interpretacji uzyskanych wyników pomiarów.
Polskie ratownictwo górnicze było reprezentowane w tych zawodach w poszczególnych latach 

przez:
Lp. Rok Miejsce zawodów Drużyna Wynik

I 1998 Louisville, Kentucky, USA JRGH KGHM
Polska Miedź S.A. V miejsce ogólnie

II 2000 Las Vegas, Nevada, USA JRGH KGHM
Polska Miedź S.A. I miejsce ogólnie

III 2002 Reno, Nevada, USA JRGH KGHM
Polska Miedź S.A.

II miejsce ogólnie
I miejsce pomoc
przedmedyczna

IV 2004 Głogów, Polska
JRGH KGHM

Polska Miedź S.A.

I miejsce ogólnie
I miejsce pomoc
przedmedyczna

I miejsce mechanik
ZG Sobieski PKW S.A.

V 2006 Pingdingshan, Chiny

ZG Sobieski PKW S.A.

II miejsce ogólnie
I miejsce pomoc
przedmedyczna

IV miejsce mechanik

JRGH KGHM
Polska Miedź S.A.

VI miejsce ogólnie
III miejsce pomoc

przedmedyczna
I i III miejsce mechanik

VI 2008 Reno, Nevada, USA
ZG Sobieski PKW S.A. II miejsce ogólnie

JRGH KGHM
Polska Miedź S.A. III miejsce ogólnie

VII 2010 Wollongong, Australia

PKW S.A.

I miejsce podziemna
kopalnia

X miejsce platforma
wirtualna

VIII miejsce test
teoretyczny

JRGH KGHM
Polska Miedź S.A.

I miejsce platforma
wirtualna

II miejsce test teoretyczny

KWK Borynia JSW S.A.

VI miejsce platforma
wirtualna

VIII miejsce test
teoretyczny

VIII 2012 Donieck, Ukraina ? ?

IX 2014 Bytom, Katowice, Górny 
Śląsk, Polska ? ?
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IV Zawody, Głogów, Polska

W większości krajów uprzemysłowionych, posiadających rozwinięte górnictwo, organizowane 
są krajowe zawody służb ratownictwa górniczego (Polska, USA, Kanada, Rosja, Ukraina, Kazach-
stan, Chiny, Indie, Słowacja itp.).
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W Polsce pierwszy konkurs ratowniczy ogłosiła Centralna Stacja Ratownictwa Górniczego 
w 1967 roku, który przeprowadzono w roku 1968, natomiast krajowe zawody centralne organizo-
wane są przez CSRG S.A. od 1985 roku. Ostatnie centralne zawody drużyn ratowniczych były 
zorganizowane w Jaworznie w roku 2011, których zwycięzcą została drużyna z KWK „Borynia”, 
uprzedni uczestnik zawodów międzynarodowych przeprowadzonych w Wollongong-Australia 2010.

Zauważalny jest wzrost poziomu wyszkolenia szczególnie drużyn, które uczestniczą również 
w zawodach międzynarodowych, czego przykładem są obydwie drużyny z ZG Sobieski oraz KWK 
„Borynia”, wygrywające lub zajmujące czołowe miejsca w zawodach krajowych. Inne drużyny sta-
wiając na rozwój, mają na względzie również możliwość udziału w zawodach międzynarodowych.

Reno, Nevada/USA’2008

Przedsiębiorcy, którzy dotychczas nie zgłaszali drużyn do uczestnictwa w zawodach międzyna-
rodowych (np. KW S.A., KHW S.A.), rozważają tych zawodów również swoich drużyn, oczywi-
ście po uzyskaniu odpowiednich wyników na zawodach krajowych.

Organizatorem ostatnio przeprowadzonych, na początku listopada 2010 r. w Wollongong w Australii,
VII Międzynarodowych Zawodów Zastępów Ratowniczych, był Coal Services Pty Limited (CSPL) Au-
stralia.

W zawodach startowało 16 drużyn. Zastępy składające się z sześciu ratowników (włącznie z ka-
pitanem), podzielono na dwie grupy. W pierwszym dniu zawodów jedna grupa zastępów rywali-
zowała w podziemnej kopani węgla kamiennego „Appin”, a w druga w stacji ratownictwa. W dru-
gim dniu kolejność była odmienna. Zawody zorganizowano w taki sposób, aby symulowały rze-
czywiste sytuacje w kopalni. Zespoły były oceniane przez sędziów na podstawie obserwacji Za-
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chowań oraz wykonania założonych czynności (zadań) w określonych sytuacjach, a jednocześnie 
stosowania procedur i zasad z zakresu ratownictwa górniczego.

W stacji ratownictwa górniczego cztery z ośmiu zastępów (osiem zastępów podzielono na dwie 
grupy) przemieszczając się ze stanowiska na stanowisko, czyli w tym samym czasie, wykonywały
następujące zadania:
— rozwiązywanie testu z wiedzy teoretycznej,
— przeprowadzenie kontroli aparatów regeneracyjnych „Dräger” typu PSS BG-4,
— wykonanie zadań na stanowiskach szkoleniowych z tzw. wirtualną rzeczywistością,
— wykonanie w komorze ćwiczeń penetracji wyrobisk, pomiarów wentylacyjnych, lokalizacji za-

grożeń oraz udzieleniu pomocy przedmedycznej napotkanym poszkodowanym.

Wollongong, Australia 2010

Zwycięzcami następujących konkurencji zostali:
— podziemna kopalnia (zastępy między narodowe) – PKW S.A.,
— test teoretyczny – Fenixi (Chiny) – zastęp KGHM Polska Miedź S.A. miał również 100% trafnych od-

powiedzi, ale dłuższy czas rozwiązywania testu,
— platforma wirtualna –KGHM Polska Miedź S.A.,
— mechanicy sprzętu –Springvale Mine – NSW Australia,
— komora ćwiczeń (zastępy australijskie) – Appin Mine – NSW Australia,
— komora ćwiczeń (zastępy między narodowe) – Ukraina,
— podziemna kopalnia (zastępy australijskie) – Appin Mine – NSW Australia,
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— zwycięzca wszystkich konkurencji (zastępy międzynarodowe) – Zibo (Chiny),
— zwycięzca całości – Appin Mine – NSW Australia.

Doświadczenie, wiedza i dorobek Wyższego Urzędu Górniczego oraz Centralnej Stacji Ratow-
nictwa Górniczego S.A. pozwoliły na podjęcie w tym względzie wspólnej inicjatywy, dotyczącej 
organizacji międzynarodowych zawodów w zakresie ratownictwa górniczego w Polsce na Górnym 
Śląsku.

Z uwagi na cel i zakres bezpieczeństwa pracy w podziemnych wyrobiskach zakładów górni-
czych, podjęcie przedmiotowej inicjatywy spotkało się z akceptacją przedsiębiorców górniczych 
oraz innych jednostek ratownictwa górniczego.

W nawiązaniu do przedmiotowej inicjatywy oraz podjętych uprzednio w kraju działań, podczas 
przeprowadzonych zawodów w Wollongong, została zgłoszona przez stronę polską chęć organiza-
cji międzynarodowych zawodów ratowniczych w Polsce na Górnym Śląsku w 2012 roku. Analo-
giczny wniosek, do organizacji tych zawodów na Ukrainie, zgłosiła również strona ukraińska.

Elementem decydującym przy wyborze następnego organizatora zawodów, z uwzględnieniem 
konsultacji z IMRB (International Mines Rescue Body) był fakt uprzedniej już organizacji w Pol-
sce tego rodzaju zawodów w 2004r. przez KHGM Polska Miedź S.A.

Ukrainie natomiast takich zawodów jeszcze nie organizowała, a ponadto do uczestnictwa w za-
wodach na Ukrainie deklarację złożyli również przedstawiciele m.in. służb ratowniczych z Kazach-
stanu.

Podjęta zatem została decyzja o organizacji następnych VIII zawodów w 2012 roku na Ukrai-
nie i odbędą się one w Doniecku, natomiast organizację zawodów w 2014 roku przyznano Polsce.

W ramach rozpoczęcia przygotowań do organizacji IX Międzynarodowych Zawodów Zastę-
pów Ratowniczych w 2014 r. w Polsce na Górnym Śląsku, na początku 2011 r. odbyło się w Wyż-
szym Urzędzie Górniczym spotkanie, podczas którego ustalono zakres niezbędnych do podjęcia 
formalnych uzgodnień, tj. m.in. organizacji spotkania z przedstawicielami przedsiębiorców, utwo-
rzenia komitetu organizacyjnego oraz zespołu roboczego, który przygotuje m.in. propozycję for-
muły zawodów oraz poszczególnych konkurencji. Następnie, omówiono wspólnie w CSRG S.A. 
warianty konkurencji ratowniczych, możliwe do realizacji podczas międzynarodowych zawodów 
ratowniczych w 2014 roku.

W dalszej kolejności przeprowadzono w CSRG S.A. spotkanie przedstawicieli WUG, CSRG 
S.A. oraz przedsiębiorców, którego celem było przede wszystkim omówienie organizacji przed-
miotowych zawodów oraz określenie ramowych założeń w zakresie organizacji przygotowań do 
ich przeprowadzenia w 2014 roku.

Wytypowano przedstawicieli do komitetu organizacyjnego oraz określono do realizacji nastę-
pujące zadania:
— 2011 r. – uzgodnienia poszczególnych konkurencji (test wiedzy teoretycznej, test mechanika 

aparatowego, test pomiarowca, konkurencja pomocy przedmedycznej, konkurencja ratowni-
cza), określenie lokalizacji (wyrobiska podziemne w kopalni, sztolnia ćwiczebna, hala sporto-
wa, stadion na powierzchni) oraz zadań w konkurencji ratowniczej, opracowanie wstępnej wer-
sji regulaminu zawodów.

— 2012 r. – c.d. prac przeprowadzonych w 2011 r. wraz ze wstępnym ustaleniem zasad oceniania 
i sędziowania podczas zawodów w 2014, analiza sposobu realizacji zawodów IMRC w Do-
niecku na Ukrainie oraz wprowadzenie wniosków z tej analizy do materiałów zawodów 2014, 
przygotowanie regulaminu zawodów kwalifikacyjnych w Polsce na 2013 r.

— 2013 r. – cd. prac z 2012 r., przygotowanie i przeprowadzenie zawodów kwalifikacyjnych dla 
drużyn ratowniczych polskich zakładów górniczych, w oparciu o przewidziany do realizacji re-
gulamin zawodów IMRC 2014. Analiza danych po przeprowadzonych polskich zawodach ra-
towniczych, wprowadzenie wniosków z analizy do regulaminu organizacji IMRC 2014. Roz-
poczęcie procesu realizacji zawodów IMRC 2014.

— 2014 r. – organizacja i przeprowadzenie zawodów IMRC 2014 Polska.
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Przygotowania w przedmiotowym zakresie realizowane są jak do tej pory planowo i termino-
wo, a realizacja projektu przez specjalistów z zakresu ratownictwa górniczego powinno gwaranto-
wać osiągnięcie zamierzonego celu.

Zabezpieczenie ratownicze kopalń należy do kluczowych zadań w systemie bezpieczeństwa i hi-
gieny pracy w górnictwie.

Doskonalenie funkcjonowania ratownictwa górniczego jest celem, który wynika z coraz trud-
niejszych warunków środowiska pracy i potrzeby zapewnienia optymalnych działań w sytuacjach
kryzysowych w ruchu zakładu górniczego, wymagających skutecznych działań służb ratowniczych.

Zasadniczym elementem tego doskonalenia są działania w zakresie szkoleń i ćwiczeń oraz na-
stępująca w ten sposób wymiana doświadczeń służb ratowniczych, gdzie szczególną rolę odgrywa 
system szkoleń ratowniczych oraz ćwiczenia krajowe i międzynarodowe w formule zawodów ra-
towniczych, umożliwiające również międzynarodową wymianę doświadczeń.

Z uwagi na stały rozwój techniczny i organizacyjny na świecie, możliwość wspólnych prac ra-
towniczych w podziemnych wyrobiskach zakładów górniczych, w ramach pomocy międzynaro-
dowej, jest jak przedstawiono w treści referatu, od wielu lat realna i faktycznie realizowana.

Jest ona realizowana również w przypadku katastrof na powierzchni, w których podczas likwi-
dacji ich skutków, wzywane są również służby ratownictwa górniczego (np. trzęsienia ziemi, po-
wodzie, katastrofy budowlane).

Ratownictwo górnicze jest dziedziną realizowaną przez zespoły ludzkie. Podczas działań ra-
towniczych praca w tych zespołach, oprócz kompetencji technicznych, powinna charakteryzować 
się wzajemnym zaufaniem w zespole oraz pomiędzy zespołami, ponieważ prace ratownicze jedno-
cześnie lub przemiennie realizuje wiele zespołów ratowniczych z różnych kopalń czy służb ratow-
niczych, a w przypadku dużej skali zdarzenia również w możliwym układzie międzynarodowym.

Podczas zawodów ratowniczych ratownicy wzajemnie się poznają nie tylko w zakresie kompe-
tencyjnym, ale również w zakresie personalnym, co jest niezmiernie istotne dla ewentualnej wspól-
nej późniejszej pracy.

Wszystko to potwierdza potrzebę i celowość organizacji i realizacji wspólnych zawodów mię-
dzynarodowych, które w procesie przygotowań i uczestnictwa umożliwiają poznawanie służb ra-
townictwa górniczego innych krajów, innych regulacji formalno-prawnych, technologii oraz wypo-
sażenia ratowniczego, jak również wymianę wiedzy z analiz katastrof oraz realizacji działań ra-
towniczych przy usuwaniu ich skutków.

Rescue Competitions as an Important Element in the Development of Mine
Rescue Services in both Local National and International Levels

Securing of mines is one of the key tasks in the health and safety system in mining. Improving the 
functioning of mine rescue is a goal that results from the increasingly difficult conditions of work-
ing environment and necessity to ensure the optimal activities in emergency situations in the min-
ing plant, requiring effective emergency services. Essential part of this improvement are training 
activities and exercise and following by the exchange of experiences of rescue services, in which 
international exercises as a formula of rescue competitions play special role, also allowing the in-
ternational exchange of experiences. In the paper presents the main issues confirming the desirabil-
ity of realizing rescue competitions, as an important element in the development of mine rescue 
services in both local national and international levels.
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Metody wyznaczania dróg ucieczkowych
a rzeczywiste czasy wycofania załogi

Aneta Grodzicka
Instytut Eksploatacji Złóż, Politechnika Śląska, Gliwice

Marek Grodzicki
Huta Łabędy S.A., Gliwice
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STRESZCZENIE: W artykule przedstawiono wykorzystywane obecnie w górnictwie węgla ka-
miennego metody wyznaczania dróg ucieczkowych. Na ich podstawie dla przykładowych rejonów 
eksploatacyjnych wyznaczono czasy wycofania załogi przedstawionymi metodami oraz porówna-
no je do rzeczywistego czasu przejścia drogi ewakuacyjnej w celu weryfikacji wyznaczonych cza-
sów obliczonych na podstawie metod statystycznych. Dodatkowo wskazano problemy jakie mogą 
wyniknąć w czasie doboru metody wyznaczania dróg ucieczkowych.

SŁOWA KLUCZOWE: Górnictwo, bezpieczeństwo i higiena pracy, drogi ucieczkowe, zagrożenie 
pożarowe

1. WSTĘP

Pożar egzogeniczny w górnictwie podziemnym, choć obecnie występujący rzadko, jest jednym 
z najniebezpieczniejszych zagrożeń technicznych, występujących z bardzo dużą dynamiką rozwoju.
Niebezpieczeństwo ich wystąpienia wiąże się z szybkim rozprzestrzenianiem się w wyrobiskach 
górniczych gazów i dymów jako produktów spalania, stwarzających bardzo duże zagrożenie dla du-
żej liczby pracowników.

Najczęstszym objawem rozwijającego się pożaru jest nagły wzrost stężenia gazów pożarowych, 
w szczególności tlenku węgla oraz dymów rozprzestrzeniających się wraz z strumieniem powietrza 
przewietrzającym wyrobiska. Jednym z głównych elementów systemu zabezpieczenia przeciwpo-
żarowego pracującej załogi jest droga ucieczkowa [1].

Wyznaczanie dróg ucieczkowych jest obowiązkiem służb wentylacji oraz kopalnianych stacji 
ratownictwa górniczego dla wyrobisk eksploatacyjnych, drążonych wyrobisk ślepych oraz wszyst-
kich wyrobisk, w których prowadzony jest transport materiałów i urobku [7].

Do wyznaczania dróg ucieczkowych stosowanych jest obecnie kilka metod. Drogi ucieczkowe 
dla załogi pracującej w określonych wyrobiskach wyznacza się przed zaistnieniem zagrożenia po-
żarowego dwoma sposobami; dla oznaczonego miejsca pożaru oraz dla nieoznaczonego miejsca 
pożaru. Pierwszy sposób może prowadzić niestety do sytuacji, w której należy wyznaczyć kilka 
dróg ewakuacji, w zależności od miejsca pożaru, co może prowadzić do złego wyboru przez załogę 
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drogi ucieczkowej i w konsekwencji wydłużenia czasu wycofywania się. Drugi sposób wyznacze-
nia drogi ucieczkowej umożliwia wycofanie się załogi ze strefy zagrożonej bez znajomości miejsca 
pożaru, co jest o tyle korzystne, że minimalizuje się możliwość złego wyboru drogi ucieczkowej [1].

Najczęściej jednak kopalnie bazują na metodach opierających się na założeniu miejsca pożaru 
w konkretnym miejscu ze względu na ułatwiony sposób wyznaczenia czasu wycofania załogi z za-
grożonego miejsca. Metody te bazują na badaniach statystycznych prowadzonych przez różne 
ośrodki naukowo-badawcze. 

Celem niniejszego artykułu jest wyznaczenie przykładowej drogi ucieczkowej z wykorzysta-
niem wskazanych w artykule metod oraz weryfikacja wyników obliczeń z rzeczywistym czasem 
przejścia drogi ucieczkowej.

2. METODY WYZNACZANIA DRÓG UCIECZKOWYCH

Drogi ucieczkowe, jak już wcześniej wspomniano, są wyznaczane dla miejsc wskazanych w Planie 
Ratownictwa, w których występuje największe prawdopodobieństwo zaistnienia pożaru egzoge-
nicznego. Muszą one być na bieżąco aktualizowane. Głównym kryterium odpowiedniego wyzna-
czenia drogi ucieczkowej jest czas jej przejścia do prądu powietrza nie zadymionego.

Maksymalny czas przejścia drogą ucieczkową determinuje najczęściej czas pracy sprzętu 
ochrony dróg oddechowych wynoszący ok. 60 minut.

Metody wyznaczenia dróg ucieczkowych bazują przede wszystkim na badaniach statystycz-
nych, dla których na podstawie wielokrotnych przejść wyrobiskami górniczymi o różnych nachy-
leniach oraz w różnych warunkach przejrzystości powietrza wyznaczano czasy przejścia tymi wy-
robiskami. Metodami tymi są:
 Metoda Krupińskiego [4] – która opierała się na wyznaczeniu czasu niezbędnego do pokonania 

1 metra drogi w zależności od nachylenia wyrobiska. Jest to jedna z pierwszych metod stoso-
wanych w Polsce. Tabela 1 przedstawia zależności czasu przejścia drogi od nachylenia.

Tabela 1. Zależność czasochłonności marszu [s/m] od nachylenia [4]
Table 1. Dependence of time being consumed for the walk on the inclination of the route [s/m] [4]

Kierunek
ruchu

Nachylenie wyrobiska

0o 10o 20o 30o 40o 50o 60o 70o

Po wzniosie 1,0 1,5 2,5 4,0 6,2 9,0 12,5 18,0

Po upadzie 1,0 1,5 2,0 3,0 5,0 7,2 10,0 14,0

 Metoda Kozdrója [3] – oparta podobnie jak metoda Krupińskiego na wyznaczeniu prędkości 
poruszania się górników w zależności od nachylenia po wzniosie lub po upadzie z wprowadzo-
nymi dodatkowo parametrami; dzielącymi wyrobiska w zależności od wysokości, w zależności 
od zastosowanego aparatu oddechowego. Tabele 2 i 3 przedstawiają prędkości poruszania się 
załogi w zależności od ww. parametrów.
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Tabela 2. Prędkość [m/min] poruszania się górników zaopatrzonych w pochłaniacze CO [3]
Table 2. Velocity of the movement of miners [m/min] being equipped with CO absorbers [3]

Kierunek
ruchu

Wysokość
wyrobiska, m

Prędkość, m/min

Nachylenie wyrobiska

10o 15o 20o 30o 35o 40o 50o 60o > 60o

Po
wzniosie

<1 ,5 31,0 19,5 16,5 14,5 10,8 8,5 7,5 4,5 3,5

>1 ,5 37,0 29,0 25,5 18,0 13,5 10,5 8,5 4,5 3,5

Po
upadzie

<1 ,5 31,0 25,0 21,0 17,5 12,5 10,5 9,0 6,5 4,5

>1 ,5 37,0 30,5 25,0 21,0 15,5 13,0 11,0 8,0 5,5

Tabela 3. Prędkość [m/min] poruszania się górników zaopatrzonych w aparaty tlenowe [3]
Table 3. Velocity of the movement of miners [m/min] being equipped with oxygen respiratory device [3]

Kierunek
ruchu

Wysokość
wyrobiska, m

Prędkość, m/min

Nachylenie wyrobiska

10o 15o 20o 30o 35o 40o 50o 60o > 60o

Po
wzniosie

<1 ,5 36,5 26,5 20,5 16,0 12,0 9,0 8,5 5,0 5,0

>1 ,5 40,5 33,5 26,5 20,5 13,5 11,5 9,5 6,5 6,5

Po
upadzie

<1 ,5 36,5 28,0 22,5 18,5 14,5 13,0 11,5 8,5 6,5

>1 ,5 40,5 30,5 29,5 24,5 18,0 15,0 12,5 10,5 8,5

 Metoda W. Walkiewicza [10] oparta jest na wyznaczeniu prędkości przemieszczania załogi w 
wyrobiskach zadymionych lub nie zadymionych, gdzie głównym czynnikiem decydującym o 
prędkości poruszania się górników jest nachylenie wyrobiska. Tabela 4. przedstawia prędkości 
poruszania się załogi w zależności od nachylenia.

Tabela 4. Prędkość [m/min] poruszania się w wyrobiskach o różnym nachyleniu [10]
Table 4. Velocity of the movement [m/min] in the workings of different inclination [10]

Kierunek ruchu
Nachylenie wyrobiska

10o 20o 30o 40o 50o 60o

Po wzniosie 48,0 30,0 24,0 15,0 11,0 6,0
Po upadzie 65,0 45,5 33,0 24,0 17,0 11,0
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 Metoda Kock’a [2] – metoda niemiecka oparta, podobnie jak wcześniej opisane metody na wy-
znaczeniu czasu przejścia drogi ucieczkowej w zależności od nachylenia wyrobiska, dla które-
go wyznaczono prędkości ucieczkowe w wyrobiskach korytarzowych oraz ścianach, w których 
przyjęto także prędkość poruszania w zależności od wysokości ściany. Tabele 5 i 6 przedsta-
wiają prędkości ucieczkowe dla wyrobisk korytarzowych i ścian dla w/w metody.

Tabela 5. Prędkości [m/min] poruszania się ludzi w pochłaniaczach
w strumieniu świeżego prądu powietrza [2]
Table 5. Velocity of the movement [m/min] of people being equipped
with absorbers within the stream of fresh air [2]

Kierunek ruchu Nachylenie wyrobiska
0-4,5o 4,5-9o 9-13,5o 13,5-18o >18o

Po wzniosie 55 45 35 30 25
Po upadzie 55 60 55 45 30

Tabela 6. Prędkości [m/min] poruszania się ludzi w pochłaniaczach
w strumieniu zużytego prądu powietrza [2]
Table 5. Velocity of the movement [m/min] of people being equipped
with absorbers within the stream of used air [2]

Kierunek ruchu Nachylenie wyrobiska
0-4,5o 4,5-9o 9-13,5o 13,5-18o >18o

Po wzniosie 55 40 30 25 20
Po upadzie 55 45 35 25 20

 Metoda Instytutu Eksploatacji Złóż Politechniki Śląskiej i CSRG w Bytomiu [8] – metoda ta 
oparta była na badaniu czasów przejść wyrobiskami korytarzowymi. W badaniach brali udział 
ratownicy górniczy wyposażeni w aparaty tlenowe typu AU-9. W tabeli 7 zestawiono wyniki 
tych badań.

Tabela 7. Prędkość przejścia [m/min] wyrobiskami korytarzowymi [8]
Table 7. Velocity of the movement [m/min] of people through the mine workings [8]

Po wzniosie
Nachylenie 0o 5o 10o 15o 20o 25o 30o 40o

Prędkość 55 49 45 41 38 35 32 20

Po upadzie
Nachylenie 0 o 8 o 15 o 20 o 25 o 30 o 40 o

Prędkość 55 63 54 50 45 42 35

 Metoda GIG [6] polega na analizie przejść drogami ucieczkowymi ratowników przy założeniu, 
że wysokość wyrobiska jest nie mniejsza niż 1,8 m i występuje nachylenie wyrobiska. Wyniki 
badań zestawiono w tabeli 8.

– 1075 –

Zarządzanie bezpieczeństwem pracy w kopalniach



Tabela 8. Prędkość poruszania się ludzi w zależności od kąta nachylenia oraz zadymienia [6]
Table 8. Velocity of the movement of people in relation to the inclination and smoking [6]

N
ac

hy
le

ni
e 

w
yr

ob
isk

a 
α°

Drogi niezadymione Drogi zadymione

Kierunek przemieszczania Kierunek przemieszczania

W dół W górę W dół W górę

Długość 
drogi
[m]

Prędkość 
Przemie-
szczania
[m/min]

Długość 
drogi
[m]

Prędkość 
Przemie-
szczania 
[m/min]

Długość 
drogi
[m]

Prędkość 
Przemie-
szczania 
[m/min]

Długość 
drogi
[m]

Prędkość 
Przemie-
szczania 
[m/min]

10 3000 65 2200 48 1500 30 1100 24

20 2100 45 1500 30 1050 20 750 15

30 1500 33 1100 24 750 15 550 12

40 1100 24 700 15 550 12 350 7

50 800 17 500 11 400 8 250 5

60 500 11 300 6 250 5 150 3

Rysunki 1 i 2 przedstawiają zależności prędkości przemieszczania się załogi od kąta nachylenia 
wyrobiska dla metody GIG

Rys. 1. Zależność prędkości przemieszczania się
załogi w pochłaniaczach wyrobiskami zadymio-
nymi w górę (A) i w dół (B) od kąta nachylenia [6]
Figure 1. Dependence of movement velocity of
the mine crew being equipped with absorbers
in the smoke-filled workings upwards (A) and
downwards (B) on the inclination of the workings

Rys. 2. Zależność prędkości przemieszczania się
załogi w pochłaniaczach wyrob. niezadymionymi
w górę (A) i w dół (B) od kąta nachylenia [6]
Figure 2. Dependence of movement velocity
of the mine crew being equipped with absorbers
in the not smoke filled workings upwards (A) and 
downwards (B) on the inclination of the workings
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 Metoda Instytutu Eksploatacji Złóż Politechniki Śląskiej [9] – oparta na badaniach statystycz-
nych, w których badano prędkość poruszania się załogi w świeżym lub zadymionym prądzie 
powietrza w zależności od nachylenia wyrobiska. Na podstawie przeprowadzonych badań dla 
ułatwienia wyznaczania czasów przejścia górników stworzono nomogram, z którego w łatwy 
sposób można odczytać prędkość przejścia wyrobiska. Rysunek 3 przedstawia opisany nomo-
gram.

 

Rys. 3. Nomogram do wyznaczania czasu przejścia wyrobiska na podstawie
jego nachylenia oraz występującego lub braku występującego zadymienia [9]
Figure 3. A nomogram for determination of time of passage through a working 
on the basis of its inclination and presence of the smoke [9]

3. PRZYKŁADY PRZEJŚCIA DRÓG UCIECZKOWYCH DLA WYBRANYCH
REJONÓW EKSPLOATACYJNYCH ORAZ DOBÓR ODPOWIEDNIEJ
METODY WYZNACZENIA CZASU PRZEJŚCIA

Dla przykładowych rejonów wentylacyjnych przedstawionych na rysunkach 4 i 5 wyznaczono cza-
sy przejścia dróg ucieczkowych z zagrożonych wyrobisk wszystkimi omówionymi wcześniej me-
todami. W obu przypadkach miejscem wystąpienia pożaru był wlot do rejonu ściany. Usytuowanie 
miejsc pożaru na wlotach do rejonów umożliwiło objęcie strefą zagrożenia dymami maksymalnej 
długości wyrobisk w obu przypadkach. Ewakuujący się górnicy mieliby możliwość wyjścia z za-
grożonych wyrobisk rejonów ścian jedynie w atmosferze zanieczyszczonej dymami pożarowymi, 
co spowodowałoby konieczność użycia aparatów ucieczkowych.

W obu przypadkach sumaryczne długości wyrobisk ewakuacyjnych przekraczały 3000 m; 
w pierwszym przypadku dokładnie 3703 m, w drugim 3105 m.

W tablicach 9 i 10 zestawiono czasy przejścia dróg ucieczkowych wyznaczone ww. metodami 
statystycznymi. Analizując wyznaczone czasy przejścia można zauważyć że są one mocno zróżni-
cowane. Dla pierwszego przykładu minimalny czas przejścia to 69 min 40 s wyznaczony metodą 
Walkiewicza, maksymalny zaś to 120 min 10 s wyznaczony metodą Instytutu Eksploatacji złóż.

Dla drugiego przykładu minimalny czas przejścia został wyznaczony metodą Krupińskiego i wy-
nosił 57 min 30 s, najdłuższy zaś to także czas wyznaczony metodą Instytutu Eksploatacji złóż, 
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który wynosił 81 min 50 s. Dodatkowo w obu przykładach podano rzeczywiste czasy przejścia obu 
dróg ucieczkowych. Dla pierwszego przykładu rzeczywisty czas przejścia wynosił 97 min. Naj-
bliższą pod względem długości czasu okazała się metoda Kock’a o czasie równym 94 min 30 s.

Dla drugiego przykładu rzeczywisty czas przejścia wyniósł 79 min. Najbardziej zbliżona pod
względem obliczonego czasu przejścia załogi do czasu rzeczywistego przejścia była metoda Ko-
zdrója. Jak można zauważyć metody zbliżone pod względem długości czasu przejścia w stosunku 
do rzeczywistych czasów przejścia nie pokrywają się. Jest to związane przede wszystkim z nachy-
leniem wyrobisk drogi ewakuacyjnej.

Dobór metody wyznaczania dróg ucieczkowych nie jest narzucony przepisami. Kopalnie same 
dobierają metodę, która nie zawsze dla danych warunków jest najbardziej odpowiednia. 

Wydłużenie czasu przejścia drogi ewakuacyjnej powyżej 60 min wiąże się niestety z koniecz-
nością utworzenia dodatkowego punktu wymiany aparatów ucieczkowych, co niewątpliwie podno-
si koszty zabezpieczenia przeciwpożarowego załogi zatrudnionej w danym rejonie. W obu przed-
stawionych przykładach dróg ewakuacyjnych występuje konieczność zabudowy komór wymiany 
aparatów ucieczkowych, choć nie wszystkie metody na to wskazują. W drugim przykładzie czas 
wyznaczony metodą Instytutu Eksploatacji Złóż Politechniki Śląskiej wskazuje na konieczność za-
łożenia nawet 2 miejsc wymiany aparatów.

Kopalnie wybierają najczęściej metody, dla których czasy przejścia drogi ucieczkowej są krót-
kie. Niestety podejście takie wiąże się z wystąpieniem zagrożenia związanego z możliwością wy-
czerpania zapasu tlenu w aparacie ucieczkowym i ryzykiem zatrucia produktami spalania niesio-
nymi wraz z strumieniem powietrza. Dotyczy to oczywiście dróg ucieczkowych w zużytym prą-
dzie powietrza.

Rys. 4. Przykład 1 drogi ucieczkowej dla ściany 1 w pokładzie 620 [5]
Figure 4. Example 1 Escape routes for the longwall No. 1 in the seam 620 [5]
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Tablica 9. Tablica dla przykładu 1.
Table 9. Table for the example No. 1.

Nazwa
wyrobiska

Kąt
nachylenia
wyrobiska

Długość
wyrobiska

Czas przejścia załogi wg omawianych metod wyznaczania drogi ucieczkowej

1 2 3 4 5 6 7 8

Chodnik 1
bad. -7o 1206 30min 29min 

50s
18min 

30s
26min 

50s
19min 

10s
30min 

10s
33min 

30s 30 min

Ściana 1 9o 199 5min 4min 50s 4min 10s 5min 4min 20s 6min 50s 7min 10s 8 min

Chodnik ½
bad. 8o 1200 30min 29min 

40s 25min 30min 26min 
40s

36min 
20s

41min 
20s 34 min

Chodnik
kier. 2 5o 300 6min 20s 7min 20s 5min 20s 7min 30s 6min 10s 9min 8min 10s 6 min

Przecznica
620 12o 523 13min 12min 

50s
10min 

50s
17min 

30s
11min 

40s
17min 

30s
20min 

10s 10 min

Pochylnia
10/1 15o 125 4min 10s 4min 30s 3min 10s 5min 3min 5min 30s 5min 5 min

Przekop
odstawczy 4o 150 3min 10s 3min 40s 2min 40s 2min 40s 3min 4min 30s 4min 50s 4 min

Łączny czas wycofania 91min 
40s

92min 
40s

69min 
40s

94min 
30s 74min 109min

50s
120min

10s 97 min

1 – Metoda Krupińskiego 5 – Metoda CSRG
2 – Metoda Kozdrója 6 – Metoda GIG
3 – Metoda Walkiewicza 7 – Metoda IEZ
4 – Metoda Kock’a 8 – Rzeczywisty czas przejścia

Rys. 5. Przykład 2 drogi ucieczkowej dla ściany N-7 w pokładzie 330 warstwa 1 [5]
Figure 5. Example 2 Escape routes for the longwall N-7 in the seam 330 layer 1 [5]
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Tablica 10. Tablica dla przykładu 2
Table 10. Table for the example No. 2.

Nazwa
wyrobiska

Kąt
nachylenia
wyrobiska

Długość
wyrobiska

Czas przejścia załogi wg omawianych metod wyznaczania drogi ucieczkowej

1 2 3 4 5 6 7 8

Przek. do
chodn. N-7 2o 150 2min 30s 3min 40s 3min 10s 2min 40s 2min 40s 3min 10s 3min 40s 5min

Chodnik N-7 3o 1200 20min 29min 
40s 25min 21min 

50s 24min 26min 
10s

30min 
50s 20min

Ściana N-7 8o 245 6min 10s 6min 5min 10s 6min 10s 5min 30s 7min 20s 7min 20s 15min

Chodnik 
nadśc. N-7 0o 980 16min 

20s
24min 

10s
20min 

20s
17min 

50s
17min 

50s
20min 

20s
23min 

20s 19min

Poch. N-7 11o 420 10min 
40s

10min 
20s 14min 14min 9min 20s 16min 

10s 14min 18min

Chodnik N-5 2o 110 1min 50s 2min 40s 2min 20s 2min 2min 2min 20s 2min 40s 2min

Łączny czas wycofania 57min 
30s

76min 
30s 70min 64min 

30s
61min 

20s
75min 

30s
81min 

50s 79min

1 – Metoda Krupińskiego 5 – Metoda CSRG
2 – Metoda Kozdrója 6 – Metoda GIG
3 – Metoda Walkiewicza 7 – Metoda IEZ
4 – Metoda Kock’a 8 – Rzeczywisty czas przejścia

4. WYZNACZANIE RZECZYWISTEGO CZASU PRZEJŚCIA DROGI UCIECZKOWEJ

Drugim istotnym elementem wyznaczania czasów przejścia dróg ucieczkowych jest rzeczywisty 
czas przejścia drogi. W tym przypadku o ile w ogóle kopalnie przeprowadzają taki chronometraż 
jest on wykonany przy współudziale ratowników górniczych.

W czasie przejścia drogi ucieczkowej ratownikowi mierzy się czas jej przebycia. Ratownik jest 
zaopatrzony w aparat ucieczkowy ćwiczebny oraz przyciemniane gogle mające symulować zady-
mienie powietrza w wyrobisku kopalnianym. Metoda ta obarczona jest niestety wieloma błędami 
wyznaczenia czasu ewakuacji. Aparat stosowany do wyznaczania czasu ewakuacji to aparat ćwi-
czebny, który jedynie imituje prawdziwy aparat ucieczkowy. Przy jego stosowaniu nie występuje 
efekt nagrzewania się aparatu i konieczności oddychania gorącym powietrzem, nie występuje także 
odpowiedni opór oddechowy. W związku z tym ratownik w znacznie mniejszym stopniu męczy się 
oddychając przez niego.  Stosowane gogle także symulują jedynie zadymienie powietrza.

Elementem, który najbardziej wypacza wyznaczenie czasu przejścia drogi ewakuacyjnej jest 
sam ratownik. W czasie wycofywania się wyrobiskiem ratownik nie odczuwa stresu związanego 
z zagrożeniem, który jest jednym z ważniejszych elementów mogących wydłużyć czas ewakuacji. 
Stosowanie aparatu ćwiczebnego w znacznie mniejszym stopniu wpływa na zmęczenie ratownika. 
Najważniejsza jednak to sama adaptacja i kondycja osoby ewakuującej się. Ratownik górniczy to 
osoba o ponadprzeciętnych parametrach fizjologicznych, które weryfikowane są często na szczegó-
łowych wysiłkowych badaniach lekarskich dopuszczających do pracy na stanowisku ratownika 
górniczego. Kondycja fizyczna ratowników zawsze przewyższa kondycję statystycznego pracow-
nika dołowego. Dodatkowo ogólna znajomość i sposób poruszania się wyrobiskami kopalnianymi 
oraz lepsza znajomość zagrożeń naturalnych i sposób radzenia sobie w sytuacjach stresogennych 
wpływa niewątpliwie na szybszy czas przejścia drogi ewakuacyjnej.
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Wyznaczenie rzeczywistego czasu przejścia drogi ucieczkowej jest niewątpliwie cenną infor-
macją umożliwiającą weryfikację czasu ewakuacji wyznaczonego jedną z metod analitycznych. 
Wykorzystanie do tego celu ratowników górniczych wypacza rzeczywisty czas przejścia drogi 
ucieczkowej. Najbardziej wiarygodnym sposobem wyznaczenia czasu przejścia drogi ucieczkowej 
byłoby wyłonienie spośród załogi pracującej na stanowisku pracy, z którego nastąpiłaby ewakua-
cja, jednego górnika, wyposażenia go w aparat ucieczkowy ćwiczebny oraz gogle i zmierzenia jego 
czasu przejścia drogi ewakuacyjnej. Dodatkowo, aby wprowadzić czynnik zmęczenia, należałoby 
wykonać taki pomiar pod koniec zmiany roboczej. 

W przypadku wystąpienia rzeczywistego zagrożenia pożarowego czas wycofywania się grupy 
ewakuujących się górników jest najczęściej czasem najwolniej poruszającego się górnika w grupie,
co także wpływa na wydłużenie czasu ewakuacji.

PODSUMOWANIE

Przedstawione w artykule metody wyznaczania dróg ucieczkowych oraz przykłady obliczania cza-
sów przejścia dla dwóch przykładowych rejonów eksploatacyjnych miały na celu wskazanie różnic 
jakie mogą wyniknąć przy ich wyznaczaniu w zależności od parametrów geometrycznych wyro-
bisk przynależnych do drogi ucieczkowej. Dodatkowo wskazano problemy jakie mogą wyniknąć w 
czasie doboru metody wyznaczania dróg ucieczkowych.

Do wyznaczenia czasu ewakuacji drogą ucieczkową kopalnie wybierają najczęściej metody, 
dające najkrótsze czasy przejścia. Niestety podejście takie wiąże się z wystąpieniem zagrożenia 
związanego z możliwością wyczerpania się zapasu tlenu w aparacie ucieczkowym i ryzykiem za-
trucia produktami spalania niesionymi wraz z strumieniem powietrza.

Założeniem artykułu było wskazanie nie tylko sposobów wyznaczania czasów przejścia wyro-
biskami ale także możliwość ich weryfikacji przez rzeczywiste przejście drogi ucieczkowej przez 
pracowników kopalni.

Wykorzystanie w tym celu ratowników górniczych jest błędne w związku z znacznie lepszymi 
ich parametrami fizjologicznymi i kondycją fizyczną, które to w większości przypadków przewyż-
szają parametry fizjologiczne i kondycję statystycznego pracownika dołowego.

W celu wyznaczenia rzeczywistego czasu przejścia drogi ucieczkowej należy zamiast ratowni-
ka górniczego wyłonić spośród załogi pracującej na stanowisku pracy, z którego nastąpiłaby ewa-
kuacja jednego górnika, któremu zmierzono by czas ewakuacji i czas ten byłby niewątpliwie bar-
dziej zbliżony do rzeczywistego czasu przejścia statystycznego górnika.

W czasie doboru i wyznaczania dróg ewakuacji załogi służby kopalniane powinny zwracać 
przede wszystkim uwagę na bezpieczeństwo wycofującej się załogi a nie na koszty poniesione na 
zabezpieczenie drogi ewakuacyjnej.
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Methods for Determination of Escape Routes
versus Real Times for Crew Withdrawal

The paper presents methods for determination of escape routes, which are currently being in use in 
Polish coal mining. On the basis of selected mining operation areas, the times of withdrawal of the 
mining crews has been calculated with the use of mentioned methods and compared with actual 
times of evacuation, in aim to verify the times calculated on the basis of statistical calculations. 
Additionally certain problems of determination of escape routes determination have been pointed 
out within the paper.
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Wypadki w niemieckich kopalniach węgla kamienego 
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Ponad 70 % wszystkich 
wypadków wiąże się z logistyką 
tzn. wystąpiły podczas poruszania 
się ludzi lub przemieszczania 
materiałów w ruchu zakładu. 

Dlaczego bezpieczeństwo pracy w logistyce jest takie ważne? 
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Przez znaczny wysiłek w zakresie: Technika, Organizacja, Człowiek 
do ciągłego i długotrwałego zmniejszenia ilości wypadków 
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Fundamentem sukcesu są trzy filary  
tzw. „Model TOC“ naszego przedsiębiorstwa 
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Pierwszym etapem w drodze do bezpiecznego górnictwa była realizacja 
kroków dotyczących rozwiązań technicznych 
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Maszyny 
urządzenia 
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Osobiste 
wyposażenie 
ochronne 
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Rozwój systemów transportu  na dole kopalni 

„Od konia do kolejki spalinowej“ 
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Szczególne wyzwania procesu logistycznego w zakresie bezpieczeństwa pracy 
i ochrony zdrowia zostały rozwiązane konkretnymi posunięciami 

Rozwiązania 

 

 Planowanie miejsc przeładunku materiału 

 Standartyzacja elementów uchwytujących 

 Standartyzacja elementów uchwytujących na 
zakładowych środkach produkcji 

 Optymalizacja  stacji  tankowania 

TECHNIKA 

Maszyny i urządzenia 

Przyczyny 

Metodyka Ergonomia / PSA 

 

 Brak systematycznych dostaw 

 Niedostateczna ilość i jakość elementów 
uchwytujących  

 Często brak elementów uchwytujących 
na zakładowych środkach produkcji 

 Brak możliwości tankowania 
bezpiecznymi metodami 
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Optymalizacja stacji tankowania 
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Szczególne wyzwania procesu logistycznego w zakresie bezpieczeństwa pracy 
i ochrony zdrowia zostały rozwiązane konkretnymi posunięciami 

TECHNIK 

Rozwiązania 

    

  Wykonanie  stosownej kabiny  kierowcy 

  Oświetlenie stacji przeładunkowych 

  Bezprzewodowa komunikacja Intercom 

  Urządzenia pomagające przy wsiadania 

  Urządzenia pomocnicze dla transportu oraz 
 przenoszenia przedmiotów 

TECHNIKA 

Maszyny / Urządzenia 

Przyczyny 

Metody Ergonomia 

 

 Wymuszona pozycja położenia ciała  

 Niedostateczne oświetlenie 

 Sygnalizacyjna  lampą nachełmną 

 Dostep do kabiny kolejki podwieszanej 

 Urazy poprzez ściśnięcie lub 
zakleszczenie 
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Oświetlenie stacji przeładunkowych 

– 1093 –

Zarządzanie bezpieczeństwem pracy w kopalniach



Bezpieczeństwo -  czynniki sukcesu w logistyce 

RAG Mining Solutions GmbH 12 

Drugi etap realizacji poprawy bezpieczeństwa w logistyce na dole kopalni 
odnosił się do posunięć organizacyjnych 
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Szczególne wyzwania procesu logistycznego w zakresie bezpieczeństwa pracy 
i ochrony zdrowia zostały rozwiązane konkretnymi posunięciami 

Rozwiązania 

   
Samodzielna struktura organizacyjna 

Jasny podział odpowiedzialności 

Grupa specjalistów do spraw logistyki 

Ujednolicenie kontroli i sprawozdawczości 

Regularne uzgadnianie dyspozycji z klientem 

Organizacja 

Struktury 

Przyczyny 

Procesy Systemy 

 Pracownicy logistyki należą do różnych 
   działów/oddziałów 
 Niespójny podział zadań w ruchu 
   zakładu 
 Brak jednolitego standardu firmy 
 Trudne do zrozumienia procesy 
   transportu 
 Dostawy niezgodne z potrzebami 
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Ujednolicenie kontroli i sprawozdawczości 
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Szczególne wyzwania procesu logistycznego w zakresie bezpieczeństwa pracy 
i ochrony zdrowia zostały rozwiązane konkretnymi posunięciami 

Rozwiązania 

   
 Sterowanie dostawą  materiałów nowych  
    i zwrotnych 
 Zgodny z koniecznością załadunek i transport 
 Proces Lean Management w logistyce 
 Połączenie Bezpieczeństwo Pracy, Ochrona 
    Zdrowia, Ochrona Środowiska 
    z procesem Lean Management 

Organizacja 

Struktury 

Przyczyny  

Procesy Systemy 

 
 Dostawy poniżej/powyżej 
    zapotrzebowania 
 Brak konfekcjonowania towarów 
 Niewykorzystany potencjał optymalizacji 
 Bezpieczeństwo Pracy, Ochrona 
    Zdrowia, Ochrona Środowiska nie 
    włączone w proces 
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Kontrola materiału podczas nowej dostawy i zwrotu 
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Szczególne wyzwania procesu logistycznego w zakresie bezpieczeństwa pracy 
i ochrony zdrowia zostały rozwiązane konkretnymi posunięciami 

Rozwiązania 

 Dyspozytornie transportu 

 Plany utrzymania ruchu i konserwacji 

 Standardowe oznakowanie jednostek 

    transportowych 

 System kodów kreskowych 

 Rozkłady jazdy dla transportu 

Organizacja 

Struktury 

Przyczyny 

Procesy Systemy 

 Nieskoordynowane procesy transportu 

 Awarie i usterki kolejek podwieszanych 

 Nieprzypisane jednostki transportowe 

 Utrudniona obserwacja procesu 

    przebiegu transportu materiału 

 Nieoptymalne wykorzystanie zdolności 

    transportowych 
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Standardowe oznakowanie jednostek transportowych/system kodów kreskowych 
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Trzeci etap prowadzący do poprawy bezpieczeństwa pracy odnosił się do 
realizacji posunięć personalnych 

ORGANIZACJA TECHNIKA CZŁOWIEK 

 
Motywacja 
Zachowanie 

Trening 

Informacja 
Komunikacja 
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Szczególne wyzwania procesu logistycznego w zakresie bezpieczeństwa pracy 
i ochrony zdrowia zostały rozwiązane konkretnymi posunięciami 

Rozwiązania 

 Uczestnictwo pracowników 

 Projekt „Rozpoznanie zagrożenia” 

 Dni informacyjne pod tytułem ; 

    „Bezpieczna praca w logistyce“ 

 Bezpieczeństwo Pracy, Ochrona Zdrowia 

    i Ochrona Środowiska jest priotytetowym    

 zadaniem kadry zarządzającej 

Człowiek 

Motywacja / Zachowanie 

Przyczyny 

Trening Informacja  
Komunikacja 

 Brak pracy zespołowej 

 Brak uświadomienia istniejących  

 zagrożeń 

 Brak jednolitego, spójnego konceptu 

 Brak uwrażliwienia świadomości 

   pracowników 

 Poprawa kwalifikacji dozoru 
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Włączenie pracownika do planowania, podejmowanie 
decyzji, wdrażanie środków i sposobów postępowania.    

Wiedza 
 Umiejętności 
 Doświadczenie 
 Poglądy 
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Szczególne wyzwania procesu logistycznego w zakresie bezpieczeństwa pracy 
i ochrony zdrowia zostały rozwiązane konkretnymi posunięciami 

Rozwiązania 

 Intensywne treningi i oferty szkoleń 
    (wewnetrzne/zewnętrzne) 
 Prawo jazdy np. dla spągowych kolejką 
     szynowych, podwieszanych kolejk spalinowych 
     oraz akumulaturowych lub też manipulatorów transportu 
     przodkowego 
 Transport i mocowanie ładunków, 
    zabezpieczenie ładunku 
 Sifa+, warsztaty BHP 
 Szkolenia kierowników  

 

Człowiek 

Motywacja / Zachowanie 

Przyczyny 

Trening Informacja  
Komunikacja 

 Niewystarczające kwalifikacje  
 Dokumentacja kwalifikacji 
 Przekazywanie wiedzy podstawowej 
 Kwalifikacje specjalistów ds. 
    bezpieczeństwa związanych z logistyką 
 Ponadzakładowa wymiana 
    doświadczeń specjalistów do spraw 
    bezpieczeństwa 
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Transport , umocowanie i zabezpieczenie ładunku 
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Specyficzne wyzwania procesu logistycznego w zakresie bezpieczeństwa pracy 
i ochrony zdrowia zostały rozwiązane konkretnymi posunięciami 

Rozwiązania 

 Jasno określone zlecenia transportowe 
 Aktualne informacje przesyłane przez 
    dyspozytornię transportu 
 Rozmowy pracownicze i zespołowe  
 Grupy pracownicze  „Lean” 
 Codziennie akltualizowane informacje na 
temat zdarzeń w transporcie poprzez tzw.  
   „Info-Points“  

Człowiek 

Motywacja/Zachowanie 

Przyczyny 

Trening Informacja 
Komunikacja 

 Częsty transport  ”na zawołanie” 
 Brak bliskich czasowo informacji 
    dotyczące zakłóceń w logistyce 
 Jednokierunkowa komunikacja 
 Optymalizacja przez udział 
    współpracowników 
 Informacje współpracowników 
    logistyki/transportu 
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Fundamentem sukcesu są trzy filary tzw. „ Model TOC“ naszego 
przedsiębiorstwa 

Opłacalność Gospodarcza 
Ciągłe udoskonalanie 

ORGANIZACJA 
 

Struktury 

Procesy 

Systemy 

CZŁOWIEK  
 

Motywacja 
Zachowanie 

Trening 

Informacja 
Komunikacja 

TECHNIKA 

Maszyny 
Urządzenia 

Metody 

Środki 
ochrony 
osobistej  

Systemy zarządzania 
Kierownictwo 

Kultura Przedsiębiorstwa 
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Podsumowanie … 

Bezpieczeństwo pracy musi być naturalną częścią codziennej 
pracy  

Niezbędna jest konsekwencja, dyscyplina i odpowiedzialne 
postępowania   

Bezpieczeństwo pracy jest warunkiem wydajnej produkcji  

Tylko przez integrację obszarów -Technika-Organizacja-Człowiek 
możliwe jest uzyskanie stanu wypadkowego „ZERO”  

Nieodzownym jest bezwarunkowe współdziałanie wszystkich 
szczebli kierowniczych  
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Oferta RAG Mining Solution dotycząca bezpieczeństwa pracy, ochrony zdrowia i środowiska 
jest peałna i zawiera m.in.  

 
Bezpieczniejsze 

i bardziej ekonomiczne 
obchodzenie się  

z materiałami 
wybuchowymi 

Bezpieczne 
obchodzenie się 

z materiałami 
niebezpiecznymi 

Przeprowadzenie 
oceny ryzyka, środki 

natychmiastowe 
i zapobiegawcze 

Optymalne 
stosowanie 

środków ochrony 
indywidualnej 

Analiza i opis 
istniejącej 
sytuacji  

Zapewnienie 
bezpieczeństwa 

pracy jako funkcji 
zarządzania 

Podwyższenie 
kwalifikacji 

Strukturyzacja 
organizacji 

bezpieczeństwa 
pracy  

Strukturyzacja 
organizacji 

bezpieczeństwa 
pracy  Gwarancja: 

bezpieczeństwo 
pracy jest funkcją 

menadżerską 
Prewencja             

w zakresie ochrony 
przeciwwybuchowej 
i przeciwpożarowej  
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      Przykładowa oferta Bezpieczeństwa Pracy, Ochrony Zdrowia, Ochrony 
Środowiska w zakresie logistyki 

Analiza kompletnych zdarzeń transportu 
z uwzględnieniem bezpieczeństwa pracy oraz aspektów 
ekonomicznych 
 
 
 Bezpieczne podnoszenie, przenoszenie 

i opuszczanie ciężarów 
 
 Bezpieczne korzystanie z urządzeń do 

podnoszenia/opuszczania ciężarów 
 

 Bezpieczny transport materiałów 
 

 Bezpieczne obchodzenie się z materiałami 
niebezpiecznymi 
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Szkolenia i dokształcanie w zakresie Bezpieczeństwa Pracy, 
Ochrony Zdrowia, Ochrony Środowiska 

 Szkolenia i dokształcanie 
specjalistów ds. bezpieczeństwa 
 

 Szkolenia i dokształcanie 
pełnomocników ds. bezpieczeństwa 
 

 Szkolenia i dokształcanie 
kierownictwa w zakresie 
Bezpieczeństwo Pracy, Ochrona 
Zdrowia, Ochrona Środowiska 
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Gdzie są Wasze  korzyści ? 

■ Przejrzystość procesów  
 

■ Redukcja wypadków  
 

■ Zmniejszenie kosztów  
 

■ Stabilność procesów 

Prawo 
bezpie- 

czeństwa 

Trwały  
sukces 

Wykorzystanie 
efektu 

synergii 

Wysoko- 
wydajne 
procesy 

Akceptowa- 
ne procesy 

Przejrzystość 
bazy 

informacyjnej 

Koncepcje 
„szyte na 

miarę” 
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Dyrektor Sprzedaży  
Europa Centralna i Wschodnia 
Marek Growiec  
Shamrockring 1 
44623 Herne, Niemcy 
Tel: +48 669 323 686 
marek.growiec@ragms.com 
http://www.ragms.de  

Kierownik Sprzedaży, 
Polska 
Bożena Szczepanik 
Shamrockring 1 
44623 Herne, Niemcy 
Tel:+49 (0) 23 23 - 15 53 11 
bozena.szczepanik@ragms.com 
http://www.ragms.de  

Prosimy o kontakt 
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Dziękuję za uwagę 
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Warunki pracy w polskim górnictwie

Adam Hassa, Krzysztof Matuszewski
Wyższy Urząd Górniczy, Katowice

STRESZCZENIE: W referacie przedstawiono podstawowe informacje dotyczące warunków pracy 
w polskim górnictwie. Omówiono kształtowanie się zagrożeń wynikających z występowania 
czynników szkodliwych i uciążliwych dla zdrowia. Przedstawiono zachorowalność na choroby 
zawodowe w poszczególnych działach górnictwa. Następnie przedstawiono ocenę dotychczasowej 
profilaktyki zdrowotnej oraz koncepcję poprawy warunków pracy w górnictwie.

SŁOWA KLUCZOWE: Górnictwo, warunki pracy, higiena pracy, choroby zawodowe

1. WPROWADZENIE

Warunki pracy wpływają w znacznym stopniu na zdrowie pracowników. Oczywisty jest 
wpływ warunków pracy na samopoczucie fizyczne i psychiczne pracowników, a więc warunki 
pracy są znaczącym elementem determinującym komfort życia społeczeństwa. Systematycznie 
wzrasta też w społeczeństwach świadomość wartości i ceny zdrowia oraz jego niepowtarzalności. 
Z tego też powodu polepszanie i wyrównywanie warunków życia i pracy obywateli Unii Euro-
pejskiej jest jednym z głównych celów polityki społecznej Unii Europejskiej, wpisanej już w trak-
tat z Maastricht w 1992 roku. W polityce społecznej obowiązuje zasada nie ingerowania w wew-
nętrzne kompetencje krajów członkowskich, lecz ich inspirowanie, poprzez wspólne zobowiązania 
dla poprawy warunków życia i pracy obywateli.

Według Głównego Urzędu Statystycznego [ 2 ] „warunki pracy to zespół czynników 
występujących w środowisku pracy wynikających z procesu pracy oraz czynników związanych                
z wykonywaniem pracy”, na które narażeni są pracujący. Przez zagrożenie związane ze 
środowiskiem pracy, należy rozumieć „wpływ na pracownika szkodliwych czynników,
występujących w procesie pracy, których stężenie lub natężenie przekracza obowiązujące NDS 
(najwyższe dopuszczalne stężenie) i NDN (najwyższe dopuszczalne natężenie), polskie normy lub 
inne normy higieniczne”. Przez zagrożenie związane z uciążliwością pracy należy rozumieć 
„szkodliwy wpływ na pracownika czynności roboczych wykonywanych w wymuszonej pozycji ciała, 
w warunkach ciężkiego wysiłku fizycznego lub w warunkach szczególnej uciążliwości” [ 2 ].

Charakterystyka warunków pracy w górnictwie, zaprezentowana w niniejszym referacie, oparta 
jest na podstawie wniosków z kontroli w zakładach górniczych przeprowadzonych przez 
pracowników Departamentu Warunków Pracy Wyższego Urzędu Górniczego oraz danych 
statystycznych opracowanych w Departamencie Pracy Głównego Urzędu Statystycznego [ 2 ].
Informacje o zapadalności na choroby zawodowe pochodzą z Centralnego Rejestru Chorób 
Zawodowych Instytutu Medycyny Pracy w Łodzi [ 3 ].

sploatacji Podziemnej 2012
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2. WARUNKI PRACY W POLSCE

Wagę problemu warunków pracy można przybliżyć posługując się danymi z krajów Unii 
Europejskiej. Przykładowo, w krajach Unii Europejskiej(dane z 1996 roku) rocznie utracono 200 
mln dni roboczych w wyniku wypadków przy pracy, 10 mln dni roboczych w wyniku strajków i aż 
600 mln dni roboczych w wyniku chorób zawodowych. Zatem straty w wyniku chorób 
zawodowych, będące niewątpliwie następstwem warunków pracy, stanowiły ponad 70% 
utraconych dni roboczych. Dane te dotyczą krajów tzw. „starej Unii” , gdzie standardy ochronne w
zakresie warunków pracy są przeważnie wyższe niż w Polsce (Rys. 1).

Rys. 1. Liczba straconych milionów dni roboczych w krajach UE
Figure 1. The number of lost millions working days  in EU countries

Na wniosek Minister pracy i polityki społecznej rząd ustanowił wieloletni program 
„Poprawa bezpieczeństwa i warunków pracy”. Program realizowany jest etapowo. Pierwszy etap 
obejmował lata 2008-2010, a etap drugi będzie realizowany w latach 2011-2013. Program                     
ma doprowadzić do znacznego ograniczenia liczby zatrudnionych w warunkach narażających               
na oddziaływanie czynników szkodliwych i uciążliwych dla zdrowia [ 1 ].

W Polsce prawo każdego do bezpiecznych i higienicznych warunków pracy jest zapisem 
konstytucyjnym (Art. 66 Konstytucji RP), a bezwzględny obowiązek zapewnienia pracownikom 
bezpiecznych i higienicznych warunków pracy nakłada na pracodawcę Kodeks pracy ( Art. 15 ).

Egzekwowaniu zapisów Kodeksu pracy służą działania organów nadzoru nad warunkami 
pracy. Najszersze uprawnienia kontrolne w tym zakresie ma oczywiście Państwowa Inspekcja 
Pracy. W branży górniczej ponadto czuwają nad warunkami pracy takie organa jak nadzór 
górniczy (Wyższy Urząd Górniczy i okręgowe urzędy górnicze), Urząd Dozoru Technicznego, 
Inspekcja Sanitarna, a także służby medycyny pracy, związki zawodowe, społeczni inspektorzy 
pracy, niektóre organizacje społeczne oraz część publikatorów.

W ostatnich latach dodatkowy wpływ na polepszanie warunków pracy w Polsce ma
przynależność do Unii Europejskiej, która w obszarze dotyczącym warunków pracy wykazuje dość 
znaczną aktywność, objawiającą się przyjmowaniem kolejnych strategii w tym zakresie.

Nowym istotnym elementem oddziaływania na sferę warunków pracy są również 
nowoczesne systemy zarządzania, zyskujące coraz większą liczbę zastosowań w przemyśle.

         W KRAJACH  UNII EUROPEJSKIEJ   

LICZBA STRACONYCH MILIONÓW DNI ROBOCZYCH  

            spowodowanych  przez:

WYPADKI [200]
25%

CHOROBY 
ZAWODOWE [600]

74%

STRAJKI I LOKAUTY 
[10]

1%
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Należą do nich; system zarządzania jakością, system zarządzania środowiskiem oraz,                              
w największej mierze, system zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy. Fakt ich wdrożenia 
wpływa korzystnie na wizerunek przedsiębiorstwa, bywa więc szeroko eksponowany, stając się 
gwarantem nowoczesności każdego przedsiębiorstwa i istotnym argumentem zwiększającym jego 
konkurencyjność.

Tak szerokie postrzeganie bezpieczeństwa w miejscu pracy i warunków pracy 
spowodowało uruchomienie  szeregu działań na rzecz zmniejszania negatywnego wpływu procesu
pracy na człowieka. Powstały wręcz nowe gałęzie nauki i przemysłu zajmujące się humanizacją 
pracy, czyli dostosowaniem jej do możliwości psychofizycznych człowieka, powodując wzrost 
zapotrzebowania na wiedzę, technologię i środki profilaktyczne związane z ochroną człowieka                
w środowisku pracy. 

W Tabeli 1 przedstawiono rozmiar problemu zatrudnionych w warunkach zagrożenia                    
w Polsce, na przestrzeni  ostatnich pięciu lat [ 2 ].

Tabela 1. Zatrudnienie w warunkach zagrożenia w Polsce
Table 1. Employment in hazardous conditions in Poland

Tabela 1. ZATRUDNIENIE  W WARUNKACH ZAGROŻENIA  
W POLSCE

2006 2007 2008 2009 2010
Liczba zatrudnionych 

w warunkach zagrożenia 590 528 593 973 601 105 551 500 528 805
Zatrudnieni w warunkach zagrożenia             

na 1000 zatrudnionych 116,1 113,2 112,2 104,4 97,9

Z przedstawionych w Tabeli 1 danych wynika, że w 2010 roku w Polsce 528 805 osób 
zatrudnionych było w warunkach zagrożenia związanego ze środowiskiem pracy, z uciążliwością 
pracy lub zagrożenia związanego czynnikami mechanicznymi, a wskaźnik na 1000 zatrudnionych 
wyniósł 97,9. Dane te odnoszą się do liczby 5 399 431 zatrudnionych w zakładach objętych 
badaniem (podmioty sprawozdawcze o liczbie pracujących powyżej 9 osób) [ 2 ].
Pomimo, że liczba pracujących w warunkach zagrożenia w ostatnich latach maleje, co świadczy 
o pozytywnym procesie zachodzącym w dziedzinie warunków pracy w Polsce, to jednak problem 
ten dotyczy jeszcze ponad pół miliona zatrudnionych.
Najwięcej zatrudnionych w warunkach zagrożenia w 2010 roku było w następujących działach 
gospodarki narodowej  (w nawiasie podano wskaźnik  na 1000 zatrudnionych) [ 2 ]:

 Przetwórstwo przemysłowe  - 276 604 - ( 138,2),
 Górnictwo i wydobywanie - 74 980 - ( 426,5),
 Budownictwo – 47 182 - ( 108,1).

W 2010 roku najwyższy wskaźnik narażonych na 1000 zatrudnionych stwierdzono w sekcji B
według PKD, Górnictwo i wydobywanie - 426,5, przy wskaźniku krajowym wynoszącym 97,9.

Praca w warunkach zagrożenia środowiskowego lub wykonywana z pewną uciążliwością 
ma szkodliwy wpływ na zdrowie pracowników. Zakres tej szkodliwości oceniany bywa  
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najczęściej poprzez zapadalność na choroby zawodowe.

Przedstawione w Tabeli 2 dane odzwierciedlają rozmiar problemu zapadalności na choroby 
zawodowe w Polsce na przestrzeni ostatnich pięciu lat [ 3 ].

Tabela 2. Liczba stwierdzonych chorób zawodowych w Polsce
Table 2. Number of identified occupational diseases in Poland

Tabela 2. LICZBA STWIERDZONYCH CHORÓB ZAWODOWYCH 
W POLSCE

2006 2007 2008 2009 2010

Liczba chorób zawodowych 3129 3285 3546 3146 2933
Liczba chorób zawodowych 
na 100 tys. zatrudnionych 32,8 33,5 34,7 29,9 28,3

W 2010 roku stwierdzono w Polsce 2933 przypadków chorób zawodowych wśród pracowników 
gospodarki narodowej, a współczynnik zachorowalności na 100 tys. zatrudnionych wyniósł 28,3.

Najwięcej chorób zawodowych w 2010 roku stwierdzono w następujących działach 
gospodarki narodowej (w nawiasie podano współczynnik zachorowalności na 100 tys. 
zatrudnionych) [ 3 ]:
 Przetwórstwo przemysłowe - 799 – (35,3),
 Górnictwo i wydobywanie - 671 – ( 368,2),
 Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo 567 – (418,5).

Najwyższą zapadalnością na choroby zawodowe na 100 tys. zatrudnionych odznacza się 
Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo – 418,5.

Z przedstawionych danych wynika, że w Polsce wysokie wskaźniki, zarówno dotyczące liczby 
zatrudnionych w warunkach zagrożenia jak również zapadalności na choroby zawodowe,  
stwierdza się w sekcji B wg PKD - Górnictwo i wydobywanie.

Upoważnia to niestety do stwierdzenia, że górnictwo jest w Polsce branżą o dużej szkodliwości 
środowiska pracy.

3. WARUNKI PRACY W POLSKIM GÓRNICTWIE 

Górnictwo, jak to stwierdzono w poprzednim rozdziale jest w Polsce branżą o dużej 
szkodliwości środowiska pracy. Potwierdzają to dane o zatrudnieniu w warunkach zagrożenia, 
które  przedstawiono w Tabeli 3 [ 2 ].
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Tabela 3. Zatrudnienie w warunkach zagrożenia w górnictwie 

Table 3. Employment in hazardous conditions in the mining

Tabela 3. ZATRUDNIENIE  W WARUNKACH ZAGROŻENIA  
W GÓRNICTWIE 

2006 2007 2008 2009 2010
Liczba zatrudnionych w warunkach 

zagrożenia 73 149 74 329 73 189 74 962 74 980
Zatrudnieni w warunkach zagrożenia             

na  1000  zatrudnionych 389,7 439,0 419,6 426,4 426,5

Z danych przedstawionych w Tabeli 3 wynika, że w ostatnich pięciu latach liczba zatrudnionych w 
warunkach zagrożenia w górnictwie utrzymuje się na zbliżonym poziomie, a wskaźnik liczby 
pracujących w warunkach zagrożenia na 1000 zatrudnionych ma tendencję rosnącą. Wskaźnik 
zatrudnionych w warunkach zagrożenia jest w górnictwie  przeszło czterokrotnie większy niż w 
gospodarce narodowej, co pokazano na Rysunku 2. Pewne zdziwienie musi budzić fakt, że wśród 
zatrudnionych w warunkach zagrożenia w górnictwie jest aż 1538 kobiet. 

Rysunek 2 . Procent zatrudnienia w 
warunkach zagrożenia w 2010 roku

9,8

42,7

POLSKA Górnictwo 

Rys. 2 . Procent zatrudnienia w warunkach zagrożenia w 2010 roku

Figure 2. Percentage of workers in hazardous conditions in 2010
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Dodatkowym elementem, który ze szczególnym nasileniem występuje w górnictwie, jest  
równoczesne działanie kilku czynników szkodliwych w środowisku pracy.

Procent zatrudnionych, którzy pracują w warunkach zagrożenia przez więcej niż jeden czynnik
szkodliwy przedstawiono na Rysunku 3.

Rysunek 3. Procent zatrudnienia                        
w warunkach zagrożenia w 2010 roku

przez więcej niż jeden czynnik szkodliwy 

2,3%
19,4%

POLSKA Górnictwo 

Rys. 3 . Procent zatrudnienia w warunkach zagrożenia w 2010 roku przez więcej niż jeden czynnik szkodliwy 

Figure 3. Percentage of workers in hazardous conditions in 2010 by more than one adverse factor

Z Rys. 3 wynika, że w gospodarce narodowej 2,3 % osób jest zatrudnionych w warunkach 
zagrożenia przez więcej niż jeden czynnik szkodliwy w środowisku pracy, podczas gdy                        
w górnictwie dotyczy to aż 19,4% pracujących.

Na podstawie przedstawionych danych można stwierdzić, że procent zatrudnionych                           
w warunkach zagrożenia jest w górnictwie ponad cztery razy większy niż w całej gospodarce 
narodowej, a procent zatrudnionych w warunkach zagrożenia więcej niż jednym czynnikiem, 
przekracza wskaźnik krajowy ponad osiem razy.

Kształtowanie się zachorowalności zawodowej w górnictwie na przestrzeni ostatnich lat 
przedstawiono w Tabeli 4 [ 3 ].
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Tabela 4. Liczba stwierdzonych chorób zawodowych w górnictwie 
Table 4. The number of identified diseases in mining

Tabela 4.  LICZBA STWIERDZONYCH CHORÓB ZAWODOWYCH 
W GÓRNICTWIE

2006 2007 2008 2009 2010

Liczba chorób zawodowych 569 608 610 546 671
Liczba chorób zawodowych 
na 100 tys. zatrudnionych 309,1 336,6 340,6 297,5 368,2

(Posiłkując się  danymi  o  zachorowalności zawodowej należy zawsze mieć na uwadze zjawisko  
„przesunięcia czasowego"  z uwagi na trwający około 5 do 10 lat okres, po którym następuje 
ujawnianie się choroby zawodowej). 

Z Tabeli 4 wynika, że w latach 2006 – 2010 stwierdzano w górnictwie corocznie około 600
chorób zawodowych, z zauważalną tendencją wzrostową. Świadczyć to może tylko o jednym -
począwszy od 2006 roku nie są zauważalne żadne pozytywne wyniki procesu poprawy warunków 
pracy i prowadzonej profilaktyki zdrowotnej w górnictwie.

Jednakże na podstawie nawet pobieżnej oceny danych statystycznych, dotyczących 
warunków pracy i zachorowalności zawodowej w górnictwie, można zauważyć, że istnieje między 
nimi pewien brak korelacji. Przejawia się on w sposób następujący. Warunki pracy w górnictwie są 
(9,8% - 42,7%) cztery razy  „gorsze" niż średnia krajowa, natomiast zachorowalność na choroby 
zawodowe (28,3 – 368,2) przewyższa średnią krajową aż trzynaście razy .

Wydaje się, że wyjaśnieniem tego zjawiska może być tylko stwierdzenie o wyjątkowo  
agresywnym charakterze występujących w górnictwie szkodliwości środowiska pracy.

Stwierdzenia te upoważniają do wyciągnięcia następującego wniosku, że nie obserwuje się procesu
polepszania warunków  pracy w polskim górnictwie.

Strukturę zapadalności na choroby zawodowe w górnictwie w 2010 roku w zależności od 
jednostek chorobowych przedstawiono w Tabeli 5.
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Tabela 5. Struktura zapadalności na choroby zawodowe w górnictwie w 2010 r. 
Table 5 The structure of occupational diseases in the mining industry in 2010

Tabela 5 . STRUKTURA ZAPADALNOŚCI 
NA CHOROBY  ZAWODOWE 

W GÓRNICTWIE 
w 2010 roku

Liczba stwierdzeń Procent [%]

Pylice płuc 548 81,7 %

Ubytek słuchu 71 10,6 %

Zespół wibracyjny 29 4,3, %

Przewlekłe zapalenie  oskrzeli 2 0,3 %

Inne choroby  zawodowe 21 3,1 %

RAZEM 671 100%

Z Tabeli 5 wynika, że dwie jednostki chorobowe (pylice płuc oraz ubytek słuchu )obejmują około 
90% wszystkich chorób zawodowych, co potwierdza oczywistą opinię, że największe zagrożenie 
środowiska pracy w górnictwie stanowią zapylenie i hałas. 
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Rysunek 4. LICZBA CHORÓB ZAWODOWYCH              
W GÓRNICTWIE  w 2010 r.  RAZEM  671  z tego: 

97%

0%1% 2%
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WĘGLA (647) 
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Rys. 4  Liczba chorób zawodowych w górnictwie w 2010 roku
Figure 4 Number of occupational diseases in the mining in 2010.

Z danych zaprezentowanych na Rys. 4 wyraźnie widać, że w górnictwie węgla (węgiel kamienny, 
węgiel brunatny) notuje się 97% wszystkich chorób zawodowych stwierdzanych w górnictwie.

4. KONCEPCJA POPRAWY WARUNKÓW PRACY W POLSKIM GÓRNICTWIE 

Warunki pracy w polskim górnictwie są złe o czym świadczy procent zatrudnionych                  
w warunkach zagrożenia, który jest ponad cztery razy większy niż w całej gospodarce narodowej, 
a procent zatrudnionych w warunkach zagrożenia więcej niż jednym czynnikiem, przekracza 
wskaźnik krajowy ponad osiem razy. Efektem tych warunków pracy jest wskaźnik 
zachorowalności na choroby zawodowe w górnictwie, który aż trzynaście razy przekracza 
wskaźnik krajowy. Ze względu na to, że pylica płuc w kopalniach węgla kamiennego jest
najliczniej stwierdzaną chorobą zawodową w polskim górnictwie, poprawa warunków pracy 
w największym stopniu powinna dotyczyć ograniczenia zapylenia.

Przedstawiając koncepcję poprawy warunków pracy w polskim górnictwie należy 
ponownie przeanalizować dotychczas funkcjonujące rozwiązania systemowe dotyczące 
ograniczania zachorowalności na pylicę płuc. W dotychczasowym systemie ograniczania 
zachorowalności na pylicę płuc w kopalniach węgla kamiennego można wyróżnić cztery 
elementy:

1. ograniczanie zapylenia w miejscu jego powstawania,
2. wyposażenie pracowników w odpowiednie środki ochrony,
3. profilaktyka medyczna,
4. zmiany w przepisach.
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4.1. Ograniczanie zapylenia w miejscu jego powstawania

Zapylenie występujące w zakładach górniczych jest najbardziej niebezpiecznym 
i szkodliwym czynnikiem środowiska pracy zarówno w aspekcie jego szkodliwości dla zdrowia 
jak i wybuchowości. Metody przeciwdziałania zagrożeniu pyłowemu oparte są na działaniach 
zmierzających do obniżenia ilości pyłu wytwarzanego w czasie procesów produkcyjnych oraz 
zwiększenia skuteczności wytrącania pyłu z powietrza.
Do najważniejszych środków profilaktyki technicznej należą:
 zmiana procesu technologicznego pod kątem zmniejszenia emisji pyłu;
 pozbawienie lotności pyłu w miejscu jego powstawania za pomocą wody;
 stosowanie instalacji odpylających.

Jednakże warunkiem skuteczności wszystkich tych metod jest utrzymywanie w
odpowiednim stanie instalacji do zwalczania zagrożenia pyłowego. Jednocześnie należy wdrażać
nowe rozwiązania techniczne zmniejszające zapylenie takie jak na przykład instalacje zraszające
powietrzno-wodne. W kopalniach węgla kamiennego, zagrożonych wybuchem pyłu węglowego,
prowadzi się opylanie pyłem kamiennym, który z kolei sam w sobie jest dodatkowym 
niekorzystnym czynnikiem w aspekcie szkodliwości dla zdrowia.

Kontrole problemowe przeprowadzane przez pracowników nadzoru górniczego wykazały, 
że nie zawsze sprawność instalacji do zwalczania pyłu jest właściwa. Bardzo często już na 
wlotach powietrza do przewietrzanych przodków ścianowych i korytarzowych są przekraczane 
dopuszczalne stężenia pyłów. Jest to sytuacja najgorsza z możliwych, gdyż załoga używa sprzętu 
ochrony indywidualnej najczęściej tylko podczas prac najbardziej pyłotwórczych, nie mając 
świadomości, że przekroczenie dopuszczalnych stężeń pyłu na stanowisku pracy ma charakter 
stały.

4.2. Wyposażenie pracowników w odpowiednie środki ochrony

Gdy pomimo ograniczania zapylenia przekracza ono stężenia i natężenia dopuszczalne 
(NDS, NDN) wówczas stosuje się środki ochrony biernej w postaci środków ochrony indywidualnej. 
Środkami ochrony indywidualnej, przeciwko nadmiernemu zapyleniu, są ochrony układu 
oddechowego. W kopalniach węgla kamiennego stosuje się półmaski filtrujące lub półmaski            
z wymiennymi filtrami. Sprzęt ten powoduje jednak pewne uciążliwości podczas oddychania i jest 
stosowany przez pracowników niechętnie i tylko sytuacjach ocenianych subiektywnie jako 
zagrożenie. Na rynku istnieje wiele wzorów, modeli i producentów sprzętu filtrującego.

Istnieje jednak problem skuteczności stosowanych środków ochrony układu oddechowego. 
Wydaje się, że półmaski z wymiennymi filtrami są bardziej skuteczne niż półmaski filtrujące, 
a równocześnie obserwuje się w kopalniach węgla kamiennego odchodzenie od tego typu sprzętu 
na rzecz półmasek jednorazowych filtrujących, tańszych, wygodniejszych w dystrybucji                    
i nie wymagających prac konserwacyjnych.

4.3. Profilaktyka medyczna

Profilaktyka medyczna powinna zapewnić całkowitą ochronę pracownika przed czynnikami 
szkodliwymi dla zdrowia w środowisku pracy. Skuteczna profilaktyka medyczna wymaga rzetelnej 
informacji o występujących zagrożeniach opartej o systematyczne pomiary, ich ocenę                            
i archiwizację jako niezbędnego warunku prawidłowego doboru środków ochrony indywidualnej.                       
W szeregu kopalniach węgla kamiennego wykorzystywane są systemy komputerowe 
wspomagające profilaktykę medyczną w zakresie narażenia na pyły szkodliwe dla zdrowia                     
w środowisku pracy. Systemy te, przeznaczone są do monitorowania pracowników z uwagi                    
na pracę w zagrożeniu, umożliwiają stosowanie różnych metod organizacyjnych poprzez 
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zmniejszanie liczby osób przebywających w strefach zagrożenia oraz pozwalają na stosowanie rotacji 
pracowników na stanowiskach o największym zagrożeniu.
Widocznym zjawiskiem jest również zbyt mała skuteczność profilaktyki 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?

4.4 Zmiany w przepisach 
Można również rozważyć zmiany w przepisach wykonawczych dotyczących warunków 

pracy i ochrony zdrowia. W zakresie ochrony pracowników przed pyłami szkodliwymi dla zdrowia
można rozważyć podwyższenie klasy ochronnej środków ochrony indywidualnej w zależności od 
stwierdzanych wartości zapylenia na stanowiskach pracy. Można również zwiększyć 
odpowiedzialność kierownika ruchu zakładu górniczego za kontrolę i monitorowanie skuteczności 
zwalczania zagrożenia pyłami szkodliwymi dla zdrowia.        

Reasumując, wstępna analiza wszystkich czterech elementów dotyczących warunków 
pracy w kopalniach węgla kamiennego wskazuje na możliwe uchybienia lub nieprawidłowości 
w dotychczasowych procedurach. Musi tak być, a świadczy o tym nie tylko nadmierna 
zachorowalność na pylicę płuc w kopalniach węgla kamiennego, ale również obserwowany wzrost 
tych zachorowań. Ta sytuacja powoduje, że dotychczasowe procedury dotyczące warunków pracy 
w polskim górnictwie, a w szczególności ochrony pracowników przed pyłami szkodliwymi                   
dla zdrowia z uwagi na ich małą skuteczność należy ponownie przeanalizować.

5.  PODSUMOWANIE.

Uzyskanie całkowicie bezpiecznych dla zdrowia warunków pracy w górnictwie, z uwagi            
na jego specyfikę, zawsze będzie dość trudne i mocno ograniczone. Nie znaczy to jednak, że 
niemożliwe, chociaż często związane z dodatkowymi kosztami. Dlatego też tym większe zadania 
spoczywają na poszczególnych ogniwach służb medycyny pracy. Działanie tych służb polega na 
stałym monitorowaniu szkodliwości środowiska pracy, wyznaczeniu odpowiedniej profilaktyki 
oraz prowadzeniu właściwej metodyki wczesnego diagnozowania chorób zawodowych. Niestety 
sprawność tych służb ciągle jeszcze trzeba ocenić jako niewystarczającą. 

Na podstawie szeregu obserwacji, zawartych w niniejszym referacie, warunki pracy                            
w górnictwie można scharakteryzować następująco:

 górnictwo jest w Polsce branżą gdzie warunki pracy są złe,
 szkodliwości środowiska pracy występujące w górnictwie mają wyjątkowo agresywny 

charakter, są powszechne, a często działają równocześnie,
 większość zatrudnionych w górnictwie pracuje w warunkach zagrożenia, a efektem tego jest 

jeden z najwyższych w kraju poziom zachorowalności zawodowej,
 największe zagrożenie w górnictwie stanowią zapylenie i hałas,
 największe zagrożenie pyłowe występuje w kopalniach węgla kamiennego, 
 proces polepszania warunków pracy w górnictwie nie jest odczuwalny,
 dotychczasowa profilaktyka chorób zawodowych w polskim górnictwie jest nieskuteczna,                   

a szczególnie dotyczy to pylicy płuc w górnictwie węgla kamiennego,
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 istnieje potrzeba stworzenia nowej koncepcji poprawy warunków pracy i profilaktyki chorób 
zawodowych w polskim górnictwie, ze szczególnym uwzględnieniem profilaktyki pylicy płuc 
w kopalniach węgla kamiennego.
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Working conditions in the polish mining industry
ABSTRACT : The paper presents basic information about working conditions in the Polish mining 
industry. Presents the evolution of risks arising from the presence of harmful agents and harmful to 
health. Presents the incidence of occupational diseases in various branches of mining. Then 
provides an assessment of the current concept of preventive health care and improve working 
conditions in mining.
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Załamanie i nakładanie się fal dźwiękowych podstawą
konstrukcji akustycznego tłumika hałasu

R. Krzykowski
Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe „EKO-WIN”, Bedlno

STRESZCZENIE: Wykorzystanie zjawiska załamania i nakładania się fal dźwiękowych do budo-
wy tłumika hałasu typu UTH stosowanego do wentylatorów górniczych różnych typów. Wskaza-
nie na zmiany konstrukcyjne i uzyskanie dzięki nim zwiększonej skuteczności tłumika.

SŁOWA KLUCZOWE: Hałas, tłumik hałasu, metody ograniczania hałasu, górnictwo

1. WSTĘP

Centralny Instytut Ochrony Pracy – Państwowy Instytut Badawczy określa hałas jako wszelkie nie-
pożądane, nieprzyjemne, uciążliwe lub szkodliwe dźwięki oddziałujące na zmysł i narząd słuchu, 
na inne zmysły oraz części organizmu człowieka. Hałas podobnie jak inne dźwięki, to drganie 
wprawionych w ruch cząsteczek powietrza rozchodzące się w postaci fal akustycznych. Podsta-
wowymi wielkościami charakteryzującymi hałas są:
 ciśnienie akustyczne p [Pa] – to różnica między chwilową wartością ciśnienia powietrza w Mo-

mencie przejścia fali akustycznej a wartością ciśnienia atmosferycznego. Hałasy o niskich po-
ziomach ciśnienia akustycznego odbierane sa jako ciche, a o wysokich jako głośne.

 częstotliwość akustyczna [Hz] – to liczba okresów drgań, jakie wywołują cząsteczki powietrza 
w jednostce czasu. Hałasy o niskich częstotliwościach odbierane są jako dźwięki niskie, nato-
miast o wysokich częstotliwościach jako dźwięki wysokie.
Podstawowym skutkiem oddziaływania hałasu na narząd słuchu jest czasowe lub trwałe prze-

sunięcie progu słyszenia.
Badania wykazują, że po przekroczeniu przez hałas poziomu dźwięku rzędu 75 dB mogą wy-

stępować zaburzenia funkcji fizjologicznych organizmu, wynikające z powiązań nerwowych dróg 
słuchowych z innymi układami organizmu człowieka np. układem nerwowym, czy układem krąże-
nia.

Hałas o poziomie dźwięku przekraczającym 80 dB może mieć istotny wpływ na wydajność i ja-
kość pracy (brak koncentracji, pogorszenie zrozumiałości mowy, percepcja sygnałów ostrzegaw-
czych).

Ze względu na ochronę słuchu pracowników ustalone zostały najwyższe dopuszczalne wartości 
hałasu jakie mogą występować w miejscu pracy. Jeżeli pracownik pracuje osiem godzin dziennie, 
przez pięć dni w tygodniu, w hałasie, który się nie zmienia, to poziom dźwięku A tego hałasu nie 
może przekraczać 85 dB. Gdyby poziom hałasu był większy niż 85 dB to u pracownika zacznie 
dochodzić do trwałych uszkodzeń słuchu, które będą się pogłębiać aż do czasu, gdy narażenie na 
hałas się nie zmniejszy. Jeżeli poziom hałasu jest cały czas stały i wyższy niż 85 dB to czas pracy 

Szk Eksploatacji Podziemnej 2012
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w tym hałasie powinien być krótszy niż osiem godzin (ale uwaga: nie jest dopuszczalna, nawet 
przez krótki okres czasu, praca w hałasie, którego poziom przekracza 115 dB!).

2. ZMIANY W BUDOWIE TŁUMIKA HAŁASU

Hałas jest najpowszechniejszym zagrożeniem występującym w środowisku życia i pracy. Jak wy-
nika z analizy dokumentów Instytutu Medycyny Pracy w Łodzi około 30% chorób zawodowych 
stanowią choroby wywołane szkodliwym działaniem hałasu na organizm ludzki. Najwięcej przy-
padków uszkodzenia słuchu wywołanego hałasem odnotowano w górnictwie, hutnictwie żelaza, 
przemyśle metalowym i drzewnym. Poziom hałasu wytwarzany przez wentylatory tak powszech-
nie stosowane w górnictwie sięga 115 dB. Jeżeli źródło hałasu i pracownik znajdują się w po-
mieszczeniu (a za takie należy przyjąć dół kopalni) wówczas oprócz fal bezpośrednich emitowa-
nych przez źródło dźwięku, w naszym przypadku wentylator, dochodzą do uszu pracownika fale 
odbite (strop, inne urządzenia). Ważnym jest aby możliwie jak najwięcej fal skupić w jednym 
miejscu, a kształtując odpowiednio powierzchnię spowodować aby część fal się wzajemnie wyeli-
minowała, poprzez wielokrotne załamanie i nałożenie na siebie po odbiciu z przeciwnym zwrotem. 
Takie założenia stały się podstawą do stworzenia tłumika hałasu o dużo większej dźwiękochłonno-
ści niż dotychczas stosowane i wykorzystywane w górnictwie.

Dzięki odpowiednio ukształtowanej powierzchni wnętrza tłumika, zwiększona została o 87% 
powierzchnia pochłaniania.

Rys. 1. Odbicie fali dźwiękowej na powierzchni kątowników w tłumiku hałasu UTH
Figure 1. Reflection of acoustic wave on the surface of the angles in the noise silencer UTH
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Widać wyraźnie, jak na nieregularnej powierzchni fale dźwiękowe wzajemnie się eliminują.
Przepływająca fala dźwiękowa na rysunku 2a przechodząc przez tłumik częściowo zostanie 

wchłonięta przez materiał dźwiękochłonny jakim jest wyłożony tłumik, a część fali swobodnie wy-
dostanie się na zewnątrz tłumika nie napotykając oporu.

Rys. 2a. Przepływ i tłumienie fali dźwiękowej przez tłumik hałasu UTH – tłumik hałasu
o gładkiej powierzchni tłumiącej
Figure 2a. Flow and damping of acoustic waves by silencer UTH –silencer
with a smooth surface damping

Na rysunku 2 b przepływająca fala dźwiękowa napotyka na załamanie powierzchni odbijając 
się od niej i trafiając na inną falę o przeciwnym zwrocie, część fali zostaje pochłonięta przez mate-
riał dźwiękochłonny, a część (znacznie mniejsza) opuści swobodnie komorę tłumika.

Rys. 2b. Przepływ i tłumienie fali dźwiękowej przez tłumik hałasu UTH – tłumik hałasu
o powierzchni tłumiącej z kątowników
Figure 2b. Flow and damping of acoustic waves by silencer UTH – silencer
with a surface damping of the angles
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Rys. 3. Uniwersalny tłumik hałasu typu UTH-630
Figure 3. General purpose noise silencer UTH-630

3. WYNIKI BADAŃ I CERTYFIKATY

W jednostce atestującej dokonano prób i badań konkretnego tłumika hałasu UTH-630 i UTH-800.
Przedmiotem badania było określenie zdolności tłumienia hałasu uniwersalnych tłumików ha-

łasu UTH-630 i UTH-800.
Pomiary przeprowadzono zgodnie z wymaganiami normy PN-EN ISO 3746:2011. Pomiarów do-

konano na otwartej przestrzeni pomiędzy budynkami, w odległości 5 m do najbliższej zabudowy.
W trakcie badań każdego z tłumików wykonano 2 serie pomiarowe:

 badanie przy pracującym wentylatorze typu WWG630/B/18,5 bez zastosowania tłumików,
 badanie przy pracującym wentylatorze typu WWG630/B/18,5 z zamontowanymi obustronnie 

2 tłumikami hałasu typu UTH.
Pomiary dokonano w punktach pomiarowych, których wykaz zamieszczono w tabelach 1a÷b,

a rozmieszczenie przedstawia rysunek 4.

Tabela 1a. Zestawienie średnich zmierzonych parametrów dźwięku w wybranych punktach
pomiarowych P1÷P11 przy pracującym wentylatorze – dla tłumika UTH-630
Table 1a. Statement of average measured sound parameters in the selected measuring
points P1÷P11 when working fan – for silencer UTH-630

Punkt
pomiarowy

LAeq*
[db(A)]

bez zamontowanych
tłumików

LAeq*
[db(A)]

z zamontowanymi
tłumikami

Zdolność tłumienia
w poszczególnych

punktach
pomiarowych

[dB]

Uśredniona zdolność
tłumienia hałasu

[dB]

P1 102,87 81,03 21,84

20,66

P2 104,64 79,64 25,00
P3 103,77 78,29 25,48
P4 97,76 91,53 6,26
P5 102,76 77,62 25,14
P6 97,67 82,57 15,10
P7 104,20 79,17 25,03
P8 101,45 88,70 12,75
P9 105,78 80,13 25,65
P10 102,24 79,92 22,32
P11 101,59 78,91 22,68
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Tabela 1b. Zestawienie średnich zmierzonych parametrów dźwięku w wybranych punktach pomiarowych
P1÷P11 przy pracującym wentylatorze – dla tłumika UTH-800
Table 1b. Statement of average measured sound parameters in the selected measuring points P1÷P11
when working fan – for silencer UTH-800

Punkt
pomiarowy

LAeq*
[db(A)]

bez zamontowanych
tłumików

LAeq*
[db(A)]

z zamontowanymi
tłumikami

Zdolność tłumienia
w poszczególnych

punktach
pomiarowych

[dB]

Uśredniona zdolność
tłumienia hałasu

[dB]

P1 102,87 81,99 20,88

19,70

P2 104,64 80,60 23,75
P3 103,77 79,25 24,52
P4 97,76 92,49 5,27
P5 102,76 78,58 24,18
P6 97,67 83,53 14,14
P7 104,20 80,13 24,07
P8 101,45 89,70 11,75
P9 105,78 81,14 24,64
P10 102,24 80,93 21,31
P11 101,59 79,76 21,83

*LAeq [db(A)] – ekwiwalentny poziom dźwięku.
**Niepewność pomiarowa przyrządu wynosi: U = 0,046*WWSK (WWSK – wartość wskazana przez kamerę termowizyjną).

Rys. 4. Rozmieszczenie punktów pomiarowych podczas badań dotyczących zdolności tłumienia hałasu
z wykorzystaniem uniwersalnego tłumika hałasu typu UTH-630 i UTH-800
Figure 4. Arrangement of measuring points at research on effectiveness of noise damping
with the use of general purpose noise silencer UTH-630 and UTH-800

Wynikiem badań atestów było uzyskanie certyfikatu.
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ZAKOŃCZENIE

Nowe rozwiązanie przedstawione powyżej spowodowało, że dzięki istniejącym prawom fizyki uda-
ło się osiągnąć znaczące ograniczenie poziomu hałasu, zgodnie z certyfikatami uzyskanymi dla 
prezentowanych wyrobów skuteczność tłumienia dźwięku dla tłumika odmiany UTH-630 wynosi 
20,66 dB, a dla tłumika UTH-800 19,70 dB, przy średniej skuteczności wyrobów tego typu w gra-
nicach 13÷14 dB. Konstrukcja tego typu wyrobów była możliwa dzięki wykorzystaniu nowych 
rozwiązań technologicznych, ale również dzięki zwiększonym nakładom inwestycyjnym.

Powyższe tłumiki zostały wprowadzone na rynek w 2011 roku m.in. w kopalniach „Pniówek”, 
„Brzeszcze”, „Bielszowice”, gdzie w warunkach ruchowych potwierdzono ich wysoką skuteczność.
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Refraction and Interference of Acoustic Waves Basis
for the Construction of Acoustic Noise Silencer

The use of the phenomenon of refraction and interference of acoustic waves to construct UTH-ty-
pe silencer, used for various types of mining fans. Indication of construction changes and achieved 
through it increased effectiveness of the silencers.
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1. WPROWADZENIE

Od 2005 roku w Zakładzie Aerologii i Bezpieczeństwa Górniczego wdrażany jest model współpra-
cy ze strukturami ratownictwa górniczego w zakresie przygotowania kadry inżynierskiej. Oczywi-
ście od wielu lat w Zakładzie były realizowane prace inżynierskie, magisterskie, a nawet doktor-
skie wykonywane przez pracowników zatrudnionych w strukturach ratownictwa górniczego. Od 
2008 roku uruchomione zostały nawet studia podyplomowe w zakresie aerologii i ratownictwa 
górniczego, gdzie wielu słuchaczy było ratownikami górniczymi. Głównym jednak impulsem do 
stworzenia sformalizowanego modelu współpracy były planowane prace naukowe z dziedziny bhp 
i ratownictwa górniczego, których podjęcie deklarowali pracownicy Zakładu Aerologii i Bezpie-
czeństwa Górniczego. Została podpisana umowa o współpracy CSRG i Instytutu Eksploatacji Złóż 
i w ramach tej umowy przystąpiono do opracowania i wdrożenia modelu współpracy.

Od 2008 roku poszerzono zakres współpracy Zakładu Aerologii i Bezpieczeństwa Górniczego 
ze strukturami służb wentylacyjnych i ratowniczych Zakładów Górniczych w zakresie przygoto-
wania kadry inżynierskiej. W pierwszej fazie współpraca opierała się na uczestnictwie pracowni-
ków służb kopalnianych w zajęciach seminaryjnych i laboratoryjnych z takich przedmiotów, jak: 
wentylacja i klimatyzacja kopalń, bezpieczeństwo i higiena pracy oraz ratownictwo górnicze. Dru-
ga faza współpracy zapoczątkowana w roku 2010 objęła uczestnictwo studentów studiów stacjo-
narnych na zajęciach laboratoryjnych odbywających się na terenie Zakładu Górniczego. Zajęcia 
laboratoryjne na terenie Zakładu Górniczego odbywały się z przedmiotów aerologia górnicza oraz 
BHP i ratownictwo górnicze. Zakładem Górniczym była Kopalnia Węgla Kamiennego „Halemba-
Wirek”, a w kolejnym roku dołączyła Kopalnia Węgla Kamiennego „Bolesław Śmiały”.

2. MODEL WSPÓŁPRACY

2.1. Model współpracy OSRG Zabrze z Zakładem Aerologii i Bezpieczeństwa Górniczego

Jak już wspomniano we wprowadzeniu, w Zakładzie Aerologii i Bezpieczeństwa Górniczego reali-
zowano wiele prac dyplomowych, których autorami byli pracownicy struktur ratownictwa górni-
czego. Nie zawsze jednak tematy tych prac były związane z ratownictwem górniczym. Często po-
ruszały tematy z zakresu wentylacji, klimatyzacji, zagrożeń naturalnych itp. Od 2005 roku działa-
nia autorów artykułu zmierzały do skoordynowania działań, jeszcze przed etapem wyboru tematu 
pracy dyplomowej, aby pracownicy struktur ratownictwa mogli realizować prace związane ze swo-
im zawodem. Doskonałą okazją stał się do tego fakt, iż kilku pracowników OSRG Zabrze było 
studentami studiów inżynierskich na specjalności Eksploatacja Złóż i Zagospodarowanie Odpa-
dów. W związku z realizowaną w Zakładzie pracą doktorską dotyczącą bezpieczeństwa termiczne-
go górników, postanowiono ukierunkować badania, skoordynować je w potrzebnym zakresie 
i w pełni wykorzystać potencjał, zarówno OSRG Zabrze, jak i Zakładu Aerologii i Bezpieczeństwa 
Górniczego. OSRG Zabrze dysponuje komorą ćwiczebną, w której prowadzone są badania. Wyko-
rzystano tutaj fakt konieczności wykonywania obowiązkowych ćwiczeń przez ratowników górni-
czych w OSRG. Badania te są w dalszym ciągu kontynuowane, a ich efektem będą kolejne prace 
dyplomowe. Przed przystąpieniem do ćwiczeń, u każdego z ratowników, przeprowadzane jest pod-
stawowe badanie lekarskie. Całe ćwiczenie składa się z dwóch części. Pierwsza obejmuje pięcio-
minutową próbę wysiłkową bez aparatów regeneracyjnych. Druga część obejmuje kilkukrotne 
przejście zastępu ratowników przez specjalną komorę ćwiczebną. Podczas przejścia wykonywane 
są również ćwiczenia wysiłkowe. W zależności od potrzeb i ustalonego harmonogramu badań 
zmianie ulegają rodzaje ćwiczeń wysiłkowych w części drugiej. Dotyczą one jednak zazwyczaj ty-
powych czynności ratowniczych (transport kostki, budowa tamy, cięcie bali) lub polegają na pod-
noszeniu ciężarka. Ratownicy ubrani są najczęściej w standardową odzież roboczą oraz wyposaże-
ni w różnego rodzaju aparaty oddechowe. Zmiana rodzaju aparatów jest jednym z podstawowych 

– 1135 –

Zarządzanie bezpieczeństwem pracy w kopalniach



elementów odróżniających serie badań od siebie. Pozwala to na ocenę ich skuteczności i przydat-
ności w polskim górnictwie.

Cały przebieg ćwiczeń jest na bieżąco monitorowany. Dodatkowym zabezpieczeniem jest lin-
ka, dająca możliwość ćwiczącym przerwania testu w dowolnym momencie (na przykład, gdyby ra-
townik źle się poczuł). W przypadku uruchomienia zabezpieczenia nawiew ciepłego powietrza do 
komory zostaje przerwany i włącza się dodatkowa wentylacja.

Podczas ćwiczeń w Stacji Ratownictwa Górniczego środowisko określane jest jako ciepłe i go-
rące, gdyż odzwierciedla to stan faktyczny, z jakim mają do czynienia ratownicy uczestniczący 
w akcji pod ziemią.

Cały czas zapewniona jest opieka medyczna dyżurnego lekarza Stacji, który to także dokonuje 
pomiarów ciśnienia krwi oraz tętna.

Wszystkie ćwiczenia, podczas których odbywają się badania, realizowane są pod nadzorem 
pracowników naukowo-dydaktycznych Zakładu Aerologii i Bezpieczeństwa Górniczego, którzy są 
także autorami metodyki badań.

Dodatkowo, jako nowość w tego typu badaniach, pracownicy Zakładu Aerologii i Bezpieczeń-
stwa Górniczego zaproponowali przeprowadzanie badań psychologicznych. Z uwagi na dużą kom-
plikację tego typu badań ograniczają się one w tej chwili do przeprowadzania badań ankietowych. 
Została w tym celu opracowana specjalna ankieta, która zawiera pytania dotyczące wieku, stażu 
pracy, stażu ratowniczego, wypadkowości, zadowolenia z pracy, zmęczenia po pracy, odczuwania 
wpływu trudnych warunków mikroklimatu, czasu potrzebnego na aklimatyzację do trudnych wa-
runków klimatycznych, prowadzonego trybu życia, uprawiania sportu, używek. W ostatnim czasie 
wprowadzono również ankiety, których zadaniem jest ocena poziomu kultury bezpieczeństwa wśród 
ratowników górniczych. Jest to temat nowy, a wyniki ankiet, w aspekcie wykonywania tak niebez-
piecznego zawodu, mogą się okazać bardzo interesujące.

Rys. 2.1. Model współpracy struktur ratownictwa górniczego
z Zakładem Aerologii i Bezpieczeństwa Górniczego
Figure 2.1. Model of co-operation of structures of mining rescue work
with Institution of Aerology and Mining Safety

Od 2008 roku uruchomiono w Politechnice Śląskiej studia podyplomowe w zakresie aerologii 
i ratownictwa górniczego, między innymi z inicjatywy CSRG, które już ukończyło ponad 70 osób,
głównie kadra inżynierska z kopalń oraz Jednostki Ratownictwa.
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Od dziesiątek lat prowadzone są zajęcia laboratoryjne dla studentów Politechniki Śląskiej reali-
zowane na terenie i przez specjalistów CSRG, jak również prowadzone są liczne prace naukowo-
badawcze w zakresie trudnych warunków mikroklimatu (badania w OSRG Bytom, badania z wy-
korzystaniem komory klimatycznej w CSRG), dróg ucieczkowych oraz obecnie rozpoczętych ba-
dań realizowanych z udziałem CenMed (Spółki CSRG S.A.), jak również wspólnej inicjatywy 
w ramach jednego z konsorcjów przystąpienia do projektu badań w zakresie łączności ratowniczej 
NCBiR.

2.2. Model współpracy Działów Wentylacji i Kopalnianych Stacji Ratownictwa Górniczego
z Zakładem Aerologii i Bezpieczeństwa Górniczego

W Zakładzie Aerologii i Bezpieczeństwa Górniczego podjęto próbę wprowadzenia innowacyjnych 
metod kształcenia kadr inżynierskich we współpracy z Działami Wentylacji i KSRG KWK „Ha-
lemba-Wirek” oraz KWK „Bolesław Śmiały”. Wybór Działu Wentylacji podyktowany był faktem 
realizacji zajęć laboratoryjnych na terenie Zakładu Górniczego z przedmiotów dotyczących tema-
tyki, którą na co dzień zajmują się pracownicy tego Działu. W poprzednim podrozdziale przedsta-
wiono model współpracy struktur ratownictwa górniczego z Zakładem Aerologii i Bezpieczeństwa 
Górniczego. Dotyczył on jednak w głównej mierze prowadzonych badań i realizacji prac dyplo-
mowych. Obejmował głównie studentów studiów niestacjonarnych. W modelu przedstawionym 
poniżej głównym celem jest zastosowanie innowacyjnych metod kształcenia studentów studiów 
stacjonarnych. Są to nierzadko osoby, dla których jest to jeden z pierwszych kontaktów z Zakła-
dem Górniczym.

Rys. 2.2. Model współpracy struktur Zakładu Górniczego z Zakładem Aerologii i Bezpieczeństwa Górniczego
Figure 2.2. Model of co-operation of structures of Mine with Institution of Aerology and Mining Safety

Poza zajęciami laboratoryjnymi celem autorów jest chęć zainteresowania studentów dalszą współ-
pracą z Zakładem Górniczym (praktyki, realizowane tematy prac dyplomowych). Nie bez znacze-
nia jest fakt, iż studenci mają okazję osobiście przekonać się na przykład o specyfice pracy ratow-
nika górniczego. KSRG KWK „Halemba-Wirek” i „Bolesław Śmiały” dysponują komorami ćwi-
czebnymi, w których prowadzone są badania. Dzięki temu możliwe było przeprowadzenie ze stu-
dentami ćwiczeń praktycznych w tych komorach. Wszystkie ćwiczenia, w których uczestniczyli 
studenci, realizowane były pod nadzorem pracowników naukowo-dydaktycznych Zakładu Aerolo-
gii i Bezpieczeństwa Górniczego oraz Kierownika KSRG, a także pod kontrolą lekarską.

Struktura ZG

Kierownik 
Ruchu ZG

Kopalniana Stacja
Ratownictwa Górniczego

Kierownik KSRG

Główny
Inżynier

Wentylacji

Politechnika 
Śląska

Wydział Górnictwa 
i Geologii

Instytut 
Eksploatacji Złóż

Zakład Aerologii 
i Bezpieczeństwa 

Górniczego

Realizacja zajęć
laboratoryjnych
oraz ćwiczeń
na terenie ZG

Szkolenia

Wdrożenia

Projekty 
naukowo-
badawcze

Publikacje

Zakres współpracy Struktura uczelni

– 1137 –

Zarządzanie bezpieczeństwem pracy w kopalniach



2.3. Elementy współpracy jednostki ratownictwa z kopalnianymi stacjami ratownictwa górniczego 

Centralna Stacja Ratownictwa Górniczego S.A. jest autorem lub współautorem wielu opracowań 
i/lub regulacji formalno-prawnych, w tym m.in.:
 Wytyczne użytkowania pochłaniaczy CO2 – ćwiczebnych w aparatach regeneracyjnych typu 

W-70 z tlenem sprężonym w butli.
 Metoda oceny stanu zagrożenia wybuchowego gazów pożarowych.
 Sposoby prowadzenia akcji ratowniczych w trudnych warunkach mikroklimatu w podziemnych 

wyrobiskach zakładów górniczych.
 Sposoby wykonywania tam izolacyjnych przeciwwybuchowych.
 Sposób prowadzenia akcji ratowniczych i prac profilaktycznych z wykorzystaniem gazów inert-

nych.
 Niezbędny zestaw środków i sprzętu medycznego do dyspozycji lekarza biorącego udział w ak-

cji ratowniczej. Sposób przeprowadzania przeglądów lekarskich ratowników przed wyjściem 
z bazy ratowniczej do strefy zagrożenia.

 Wymagania w zakresie oświetlenia osobistego ratowników górniczych.
 Metodyka badań lekarskich i psychologicznych oraz kryteria i zasady oceny zdolności do pracy 

w ratownictwie górniczym.
 Organizacja medycznej służby ratownictwa górniczego Centralnej Stacji Ratownictwa Górni-

czego.
Przedmiotowe opracowania powstały m.in. we współpracy z uczelniami technicznymi, instytu-

tami i jednostkami naukowo-badawczymi, w tym: Centralnym Instytutem Ochrony Pracy Państwo-
wym Instytutem Badawczym, Głównym Instytutem Górnictwa, Akademią Górniczo-Hutniczą, Po-
litechniką Śląską i Wrocławską.

Z inicjatywy CSRG S.A., na podstawie posiadanego doświadczenia praktycznego oraz labora-
toryjnego, jak również zapotrzebowania służb ratownictwa górniczego, przygotowano propozycje 
dwu butlowych aparatów powietrznych (MSA Auer, Fenzy, FASER S.A.) do zastosowań w służ-
bach ratownictwa górniczego, w podziemnych wyrobiskach zakładów górniczych, szczególnie 
w trudnych warunkach mikroklimatu.

Na bazie tego rozwiązania skompletowane zostały przez innych producentów tego rodzaju wy-
posażenia, inne powietrzne aparaty dwu butlowe, dostępne obecnie również na polskim rynku.

W Centralnej Stacji Ratownictwa górniczego została poddana pełnym badaniom w odniesieniu 
do wymagań normatywnych, zdecydowana większość izolującego sprzętu ochrony układu odde-
chowego, zarówno ucieczkowego jak i ratowniczego, wprowadzonego do polskich zakładów gór-
niczych, w tym m.in.:
 aparat regeneracyjny typu W-70 z tlenem sprężonym w butli, również ze schładzaczem,
 aparat regeneracyjny typu W-2000 z tlenem sprężonym w butli,
 aparat regeneracyjny typu BG 4EP z tlenem sprężonym w butli,
 aparat regeneracyjny typu BioPak 240R z tlenem sprężonym w butli,
 aparat regeneracyjny typu R-30 z tlenem sprężonym w butli,
 aparat powietrzny butlowy typu APS-3N/4080,
 aparaty ucieczkowe typu AU-9D i L z tlenem chemicznie związanym,
 aparaty ucieczkowe typu SR-100 i 100A z tlenem chemicznie związanym,
 aparaty ucieczkowe typu OXY K50S z tlenem chemicznie związanym,
 aparaty ucieczkowe typu SZSS-1PV z tlenem chemicznie związanym,
 aparaty ucieczkowe typu SR-60 z tlenem chemicznie związanym.

Wszystkie ww. badania i wiele innych przeprowadzono we współpracy z jednostkami nauko-
wo-badawczymi, laboratoriami producentów oraz w zdecydowanej większości z Centralnym Insty-
tutem Ochrony Pracy Państwowym Instytutem Badawczym.
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W zakresie ww. sprzętu ochrony układu oddechowego prowadzono również szereg innych ba-
dań, w odniesieniu do sprecyzowanych dodatkowych wymagań.

Działalności CSRG S.A. w odniesieniu do kopalń polega również na innowacyjnym wyposaże-
niu Jednostki, które jest udostępniane w procesie szkoleniowym dla kopalń, na przykład:
 wprowadzenie do standardu stosowania kamizelek chłodzących i schładzaczy SAT-2M do apa-

ratów W-70 w OSRG, w zakresie wyposażenia dyżurujących ratowników z kopalń;
 pierwszy zakup aparatów BG-4 w 1998 r., doświadczenia z ich praktycznej eksploatacji w ak-

cjach ratowniczych, wnioski, a następnie doposażenie w 2004 roku w PSS-BG-4EP oraz prze-
prowadzenie szkolenia dla wszystkich przewodników zgłoszonych z kopalń;

 pierwszy zakup dwubutlowych aparatów powietrznych butlowych APS w 1999 r., doświadcze-
nia z ich eksploatacji, wnioski, a następnie PSS-7000 oraz przeprowadzenie szkolenia wszyst-
kich ratowników na pogotowiach realizowanych w ORG;

 wprowadzenie do stosowania pierwszych pulsometrów w działaniach ratowników górniczych;
 prowadzenie specjalistycznych szkoleń w zakresie między innymi wyposażenia ratowniczego, 

środków ochrony osobistej, skutkujących przekazaniem wiedzy umożliwiającej zmiany w wy-
posażeniu KSRG i zakładów górniczych (pierwsze informacje o nowych aparatach ucieczko-
wych począwszy od OXY K 50, SzSS-1PV i pozostałych aparatach ucieczkowych, podjęcie 
działań skutkujących zdecydowanym ograniczeniem stosowania w polskich kopalniach POG-
ów oraz AU-9, pierwsze praktyczne informacje o aparatach roboczych BG4, BioPak 240R, Air 
Elite oraz Biomix.
Wyżej wymienione elementy stanowią niezmiernie istotny element bezpośredniej wymiany wie-

dzy praktycznej, pożytecznej na wielu płaszczyznach działań kopalń.
Na bieżąco określane i przedstawiane są możliwe do wspólnego prowadzenia obszary działań,

które w istotny sposób wpływają na podniesienie poziomu i dalszy rozwój polskiego i światowego 
ratownictwa górniczego.

3. PRACE DYPLOMOWE PRACOWNIKÓW STRUKTUR RATOWNICTWA
GÓRNICZEGO JAKO EFEKT DZIAŁANIA MODELU WSPÓŁPRACY

Od czasu rozpoczęcia wdrażania modelu współpracy zostało przebadanych prawie pięciuset ra-
towników górniczych. Udało się przebadać kilka typów aparatów oddechowych. Należy podkreślić 
fakt, iż nigdy jeszcze na świecie nie przetestowano na tylu osobach tak różnorodnego sprzętu ra-
towniczego. Poza standardowymi, wycofywanymi już z użycia aparatami W-70 i W-2000, przeba-
dano nowość na polskim rynku, jaką są nowoczesne aparaty powietrzne (PSS-90, PSS-100 oraz 
PSS-7000). Efektem tych badań są już obronione oraz realizowane prace dyplomowe pracowników 
OSRG Zabrze. Na szczególne wyróżnienie zasługuje tutaj praca Pana inż. Damiana Stolarskiego 
pt. „Badania ratowników górniczych w aspekcie zagrożenia klimatycznego realizowane w Okrę-
gowej Stacji Ratownictwa Górniczego”. Została ona doceniona przez Radę Wydziału Górnictwa 
i Geologii, która zdecydowała o wyróżnieniu tej pracy. Dodatkowo praca ta była laureatem kon-
kursu na najlepszą pracę dyplomową realizowaną na Wydziale Górnictwa i Geologii. Inną pracą 
zasługującą na wymienienie jest praca magisterska Pana mgr. inż. Mirosława Sobczaka pt. „Anali-
za i ocena obciążenia termicznego przy wykonywaniu typowych prac ratowniczych w aparatach 
powietrznych”. Poruszona w niej tematyka dotyczy wprowadzania do polskiego ratownictwa no-
woczesnych aparatów powietrznych i jest wyjątkowo cennym wkładem w rozwój nowoczesnego 
ratownictwa górniczego. W ramach Studium Podyplomowego wykonywane są prace końcowe. 
Także tutaj sprawdza się model współpracy Zakładu Aerologii i Bezpieczeństwa Górniczego 
z OSRG Zabrze. Przykładem może być zrealizowana praca pt. „Próba określenia bezpieczeństwa 
termicznego ratowników na podstawie analizy wyników badań w jednostce ratownictwa górnicze-
go”. W chwili obecnej realizowane są kolejne dwie prace dyplomowe – jedna magisterska, druga 
inżynierska.
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Należy podkreślić, że prawie zawsze wyniki badań i wnioski sformułowane w tych pracach 
znajdują swoje praktyczne zastosowanie w ratownictwie górniczym, a często też w normalnym 
górnictwie. Wykonane analizy pozwoliły na sformułowanie wielu interesujących z punktu widze-
nia techniki, fizjologii i psychologii wniosków, które w wielu przypadkach zostały już opubliko-
wane jako artykuły w prasie fachowej lub referaty na konferencjach krajowych i zagranicznych. 
Przychylna reakcja środowiska górniczego staje się motywacją dla pracowników Zakładu do cią-
głego ulepszania modelu współpracy i jej kontynuowania.

4. DOROBEK NAUKOWY I PUBLIKACYJNY BĘDĄCY EFEKTEM WSPÓŁPRACY

W ramach współpracy pomiędzy Zakładem Aerologii i Bezpieczeństwa Górniczego a strukturami 
ratownictwa górniczego opublikowano wiele artykułów oraz wygłoszono kilkanaście referatów. 
Dodatkowo wybrane badania stały się częścią zrealizowanej pracy doktorskiej dr. inż. Zbigniewa 
Słoty pt. „Określenie wpływu wydatku energetycznego, aklimatyzacji i ubioru na obciążenie ter-
miczne organizmu pracowników kopalń podziemnych”. Należy podkreślić fakt, iż badania prowa-
dzone są w dalszym ciągu i należy spodziewać się kolejnych publikacji.

Lista wybranych publikacji, będących efektem współpracy:
 Słota K., Słota Z.: Odnowa organizmu po znacznym wysiłku fizycznym w gorącym środowi-

sku pracy. Bezpieczeństwo Pracy i Ochrona Środowiska w Górnictwie. Miesięcznik WUG 
nr 9/2006, str. 29–34. Katowice 2006.

 Słota K., Słota Z.: Zagrożenia zdrowotne w gorących środowiskach pracy polskich kopalń. IV 
Szkoła Aerologii Górniczej, str. 393–397. Kraków 2006.

 Słota K., Słota Z., Stolarski D.: Ćwiczenia w Stacji Ratownictwa Górniczego w aspekcie moż-
liwości badania zmian wybranych parametrów fizjologicznych organizmu ludzkiego. XXXIII 
Dni Techniki ROP 2007, str. 133–140. Rybnik 2007.

 Słota K., Słota Z., Stolarski D.: Analiza wyników badań uzyskanych podczas ćwiczeń ratow-
ników górniczych w OSRG jako pomoc w określaniu bezpieczeństwa termicznego pracowni-
ków w warunkach zagrożeń skojarzonych. XXXIV Dni Techniki ROP 2008, str. 93–100. 
Rybnik 2008.

 Słota Z., Słota K.: Opis badań psychologicznych i lekarskich przeprowadzanych przez CSRG 
i wykorzystywanych przy kwalifikacji górników do pracy w ratownictwie górniczym oraz
w trudnych warunkach klimatycznych. XVII Szkoła Eksploatacji Podziemnej 2008. Sympozja
i Konferencje nr 72, str. 423–432. Wydawnictwo IGSMiE PAN. Kraków 2008.

 Słota Z., Słota K.: Wyniki badań psychologicznych i lekarskich przeprowadzanych przez 
CSRG w ratownictwie górniczym będące podstawą do określenia wpływu niekorzystnych wa-
runków klimatycznych na organizm górników. XVII Szkoła Eksploatacji Podziemnej 2008. 
Sympozja i Konferencje nr 72, str. 637–648. Wydawnictwo IGSMiE PAN. Kraków 2008.

 Słota K., Słota Z., Stolarski D.: Badanie zmian wybranych parametrów fizjologicznych orga-
nizmu ludzkiego podczas ćwiczeń w Okręgowej Stacji Ratownictwa Górniczego. XVII Szkoła 
Eksploatacji Podziemnej 2008. Sympozja i Konferencje nr 72, str. 433–440. Wydawnictwo 
IGSMiE PAN. Kraków 2008.

 Słota K., Słota Z.: Badania lekarskie i psychologiczne przeprowadzane przez CSRG jako pod-
stawa do określenia wpływu niekorzystnych warunków klimatycznych na organizm górnika. 
Bezpieczeństwo Pracy i Ochrona Środowiska w Górnictwie. Miesięcznik WUG nr 3/2008, str. 
28–33. Katowice 2008.

 Słota Z., Słota K., Stolarski D.: Określanie bezpieczeństwa termicznego ratowników górni-
czych podczas ćwiczeń w OSRG. Przegląd Górniczy nr 9–10/2008, str. 35–39. Katowice 2008.

 Słota K., Słota Z., Stolarski D.: Próba określenia bezpieczeństwa termicznego pracowników –
analiza wyników badań ratowników górniczych w OSRG. XVIII Szkoła Eksploatacji Pod-
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ziemnej 2009. Sympozja i Konferencje nr 74, str. 245–252. Wydawnictwo IGSMiE PAN. Kra-
ków 2009.

 Słota K., Słota Z., Maciaszek M.: Porównanie rozwiązań zapewniających ochronę dróg odde-
chowych i bezpieczeństwo termiczne w polskim ratownictwie górniczym – badania w KSRG 
KWK „Halemba”. XVIII Szkoła Eksploatacji Podziemnej 2009. Sympozja i Konferencje nr 74,
str. 235–244. Wydawnictwo IGSMiE PAN. Kraków 2009.

 Maciaszek M., Słota Z., Słota K.: Zapotrzebowanie na tlen i zmiany parametrów fizjologicz-
nych u ratowników górniczych wyposażonych w aparaty typu PSS. Materiały konferencyjne 
V Szkoły Aerologii Górniczej, Wrocław 2009.

 Sobczak M., Słota K., Słota Z.: Analiza obciążenia termicznego ratowników górniczych pod-
czas rutynowych ćwiczeń w OSRG w aparatach powietrznych. Materiały konferencyjne 
V Szkoły Aerologii Górniczej, Wrocław 2009.

5. ZAJĘCIA LABORATORYJNE W KOPALNIANEJ STACJI RATOWNICTWA
GÓRNICZEGO KWK „HALEMBA-WIREK” RUCH „HALEMBA”
JAKO EFEKT DZIAŁANIA MODELU WSPÓŁPRACY

Polskie ratownictwo górnicze dysponuje w głównej mierze standardowymi, wycofywanymi już 
z użycia aparatami W-70. KSRG „Halemba-Wirek” Ruch „Halemba” dysponuje także nowoczes-
nymi aparatami powietrznymi (PSS-90 oraz PSS-100), a w niedługim czasie również aparatami 
PSS BG-4 PLUS. Dzięki temu było możliwe zapoznanie studentów z najnowocześniejszym sprzę-
tem stosowanym w ratownictwie górniczym do ochrony dróg oddechowych. Zajęcia na terenie 
KSRG zostały podzielone na trzy części. Część pierwsza obejmowała zagadnienia teoretyczne do-
tyczące trudnych warunków mikroklimatu, pracy w atmosferze niezdatnej do oddychania oraz in-
nych zagrożeń. Część druga obejmowała praktyczne zapoznanie się z obsługą aparatów. Część 
trzecia z kolei polegała na ćwiczeniach w aparatach powietrznych, które odbywały się w komorze 
ćwiczeń KSRG. Przed przystąpieniem do próby w komorze uczestnicy zajęć poddawani byli bada-
niu polegającemu na pomiarze ciśnienia tętniczego krwi oraz tętna, a także pomiarze masy ciała 
oraz wzrostu. Dodatkowo dokonano pomiaru temperatury skóry oraz temperatury wewnętrznej. 
Wszyscy studenci wyposażeni zostali w pulsometry, z których wartości kontrolowane były na bie-
żąco. Na poniższych zdjęciach (rys. 5.1) przedstawiono przebieg zajęć.

Rys. 5.1a. Przebieg zajęć w KSRG
Figure 5.1a. Course of occupations in Mine Station
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Rys. 5.1b. Przebieg zajęć w KSRG
Figure 5.1b. Course of occupations in Mine Station

6. ZAJĘCIA LABORATORYJNE W SZTOLNI SZKOLNEJ KWK „HALEMBA-WIREK” 
RUCH „HALEMBA” JAKO EFEKT DZIAŁANIA MODELU WSPÓŁPRACY

KWK „Halemba-Wirek” Ruch „Halemba” dysponuje dobrze wyposażoną sztolnią, która pomocna 
jest w kształceniu adeptów górnictwa. W ramach prowadzonych zajęć na terenie ZG skorzystano 
również z możliwości i doświadczenia kadry instruktorskiej prowadzącej zajęcia w tej sztolni. Stu-
denci mieli możliwość praktycznego zapoznania się ze sposobem obsługi i eksploatacji maszyn 
i urządzeń górniczych, ale przede wszystkim zwrócono uwagę na niebezpieczeństwa wynikające
ze specyfiki ruchu Zakładu Górniczego. Podczas spotkania w salce wykładowej na terenie sztolni 
ze Zbigniewem Nowakiem, który 111 godzin oczekiwał pod ziemią na pomoc ratowników, poło-
żono nacisk na aspekty psychologiczne wynikające z pracy w dużym stresie oraz w stanie wyso-
kiego ryzyka. Na zdjęciach (rys. 6.1 oraz 6.2) przedstawiono przebieg zajęć na terenie sztolni.
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Rys. 6.1. Zajęcia na terenie sztolni
Figure 6.1. Occupation on terrain of mine tunnel

Rys. 6.2. Spotkania w salce wykładowej na terenie sztolni ze Zbigniewem Nowakiem
Figure 6.2. Meeting in lectures room on terrain of mine tunnel with Zbigniew Nowak
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7. ELEMENTY WSPÓŁPRACY JEDNOSTKI RATOWNICTWA GÓRNICZEGO
ZE SŁUŻBAMI RATOWNICZYMI PRZEDSIĘBIORCY, UCZELNIAMI
TECHNICZNYMI ORAZ JEDNOSTKAMI NAUKOWO-BADAWCZYMI

W służbach ratownictwa górniczego sektora węglowego funkcjonuje około 6000 ratowników, 
z którymi w skali roku Centralna Stacja Ratownictwa Górniczego S.A. – Jednostka Ratownictwa 
Górniczego, współpracuje bezpośrednio podczas prowadzenia szkoleń i ćwiczeń oraz działań ra-
towniczych.

Doświadczenie CSRG S.A. pozyskane m.in. z przeprowadzonych działań ratowniczych, badań 
oraz praktycznego wykorzystania wyposażenia ratowniczego, przekazywane jest na bieżąco w ra-
mach współpracy z zakładami górniczymi, zarówno podczas prowadzonych ww. szkoleń i ćwiczeń 
ratowniczych, jak i podczas corocznych, minimum czterdziestu w skali roku, konsultacji w zakre-
sie ratownictwa górniczego prowadzonych przez w zakładach górniczych.

Wymiana doświadczeń jest również realizowana podczas organizowanych cyklicznie spotkań 
technicznych z przedstawicielami działów wentylacji oraz Kierownikami KSRG, organizowanych 
w OSRG.

Niezmiernie istotna jest również możliwość bezpośredniego przekazu doświadczenia w ramach
współpracy z uczelniami technicznymi, m.in. studentom tych uczelni podczas prowadzonych 
w CSRG S.A. lub bezpośrednio na terenie uczelni wykładów.

Ten zakres działań mógłby być realizowany w zdecydowanie szerszym wymiarze, z oczywistą 
korzyścią dla studentów.

Bardzo ważna dla bezpieczeństwa prowadzenia działań ratowniczych, była realizacja badań pt. 
„Wpływ warunków mikroklimatu na bezpieczeństwo ratowników górniczych podczas akcji ratow-
niczych prowadzonych w trudnych warunkach mikroklimatu w podziemnych zakładach górnicz-
ych. Fizjologiczne kryteria bezpiecznego czasu pracy ratowników w trudnych warunkach mikro-
klimatu.”, w których uczestniczyły CIOP-PIB i CSRG S.A., co zaowocowało ww. opracowaniem 
pt. „Sposoby prowadzenia akcji ratowniczych w trudnych warunkach mikroklimatu w podziem-
nych wyrobiskach zakładów górniczych”, wykorzystywanym podczas prowadzenia pożarowych 
akcji ratowniczych w zakładach górniczych, przy zidentyfikowanych pomiarami trudnych warun-
kach mikroklimatu.

W tym zakresie CSRG S.A. przewiduje organizację i przeprowadzenie badań aktualizujących, 
uwzględniających obecny stan wiedzy w zakresie fizjologii człowieka, nowoczesne metody ba-
dawcze oraz aktualne wyposażenie ratownicze.

Przy bezpośredniej współpracy z Głównym Instytutem Badawczym – KD Barbara, przeprowa-
dzono cykl badań i analiz, co skutkowało ww. opracowaniem pt. „Sposoby wykonywania tam izo-
lacyjnych przeciwwybuchowych” z powodzeniem wykorzystywanym podczas prowadzenia akcji 
ratowniczych w zakładach górniczych podczas akcji pożarowych.

Prowadzone są ponadto w ramach bieżących potrzeb prace badawcze w zakresie nowych kon-
strukcji tam przeciwwybuchowych, z wykorzystaniem m.in. różnych materiałów wypełniających.

Przedstawiciele CSRG S.A. współpracowali w procesie realizacji zadań badawczych oraz kon-
sultacji technicznych dotyczących sprzętu ochrony układu oddechowego do wykorzystania w pod-
ziemnych wyrobiskach zakładów górniczych m.in. z następującymi podmiotami:
 FSRiLG FASERS.A. – Polska,
 Drager Safety – Niemcy,
 MSA Auer – Niemcy,
 Sperian – Francja,
 Biomarine – USA,
 Ocenco – USA,
 DZGA – Ukraina.
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Centralna Stacja Ratownictwa Górniczego S.A. wykonywała badania sprzętu ochrony układu 
oddechowego po katastrofach i wypadkach w zakładach górniczych, jak również wielokrotne eks-
pertyzy w ramach spraw spornych, w tym m.in.:
 KWK „Niwka-Modrzejów”,
 KWK „Pokój”,
 KWK „Rydułtowy-Anna”,
 KWK „Halemba”,
 KWK „Zofiówka”.
 KWK „Krupiński”.

W tym zakresie najczęściej wykonywane były ekspertyzy na zlecenie Prokuratury, Wyższego 
Urzędu Górniczego oraz samych zakładów górniczych.

Posiadanie kompetencji technicznych w tym obszarze, oznacza oprócz pracy wykwalifikowanej 
kadry technicznej, konieczność stosowania w procesach badawczych wyspecyfikowanego wyposa-
żenia laboratoryjnego.

W procesach badawczych sprzętu ochrony układu oddechowego prowadzone są zarówno bada-
nia laboratoryjne, służące określeniu mierzalnych parametrów technicznych sprecyzowanych w iden-
tyfikowalnych dokumentach odniesienia (dyrektywach, normach zharmonizowanych itp.), jak i ba-
dania eksploatacyjne służące określeniu parametrów związanych z bezpośrednią eksploatacją bada-
nego sprzętu w symulowanych warunkach eksploatacyjnych, umożliwiające m.in. uzyskanie infor-
macji związanych z ergonomią jego użytkowania.

W badaniach laboratoryjnych stosowane jest wyłącznie wyposażenie pomiarowe, które w nie-
zbędnym zakresie objęte jest nadzorem metrologicznym, znajdując w uzyskiwanych wartościach 
pomiarowych spójność przez ich powiązanie z międzynarodowym układem jednostek miar, zapew-
niając we wszystkich przypadkach gdy to jest możliwe, odniesienie wyników badań i pomiarów do 
wzorców państwowych.

Wykorzystanie w ww. procesach badawczych przygotowanych uprzednio metod badawczych, 
jak również przedmiotowego wyposażenia badawczego, zapewnia utrzymanie stabilności i powta-
rzalności procesów badawczych, i znajduje bezpośrednie przełożenie kompetentność oraz rzetel-
ność ich realizacji oraz na zachowanie niezbędnej precyzji.

Badania eksploatacyjne sprzętu ratowniczego prowadzone są zawsze w sposób bezpieczny dla 
uczestniczących w nich ratowników górniczych, jak również badania dotyczące ratowników górni-
czych, które w wymaganych przypadkach realizowane są po uzyskaniu stosownej akceptacji Ko-
misji Etyki Lekarskiej.

PODSUMOWANIE

Należy podkreślić, że opracowane modele współpracy przynoszą korzyści zarówno Zakładowi Ae-
rologii i Bezpieczeństwa Górniczego (dorobek badawczy i publikacyjny, innowacyjne metody kształ-
cenia), jak i strukturom ratownictwa górniczego (szkolenie kadr, testowanie nowych rozwiązań, 
dodatkowe badania ratowników górniczych, zachęcenie młodzieży do pracy w górnictwie). Wnio-
ski z uzyskanych badań w ramach współpracy często znajdują zastosowanie w normalnej pracy 
górników pod ziemią w warunkach dużego obciążenia termicznego. Niewątpliwą zasługą efektów 
działania realizowanego modelu jest uświadomienie wielu decydentom, jak ważną rolę w badaniach 
naukowych mogą odegrać struktury ratownictwa, które do tej pory były często pomijane. Chodzi 
tutaj szczególnie o Okręgowe Stacje Ratownictwa Górniczego oraz Kopalniane Stacje Ratownic-
twa Górniczego. Mają one bowiem znaczny potencjał, zarówno jeśli chodzi o zasoby ludzkie, 
jak i wyposażenie techniczne. Tylko ścisłe zacieśnianie współpracy oraz wdrażanie i doskonalenie 
opracowanego modelu może przynieść oczekiwane rezultaty w postaci opracowania konkretnych 
rozwiązań dla polskiego górnictwa. W przypadku takich działań skraca się znacznie droga od roz-
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wiązań koncepcyjnych do wdrożeń. Mimo dość krótkiego okresu wdrażania opracowanego modelu 
autorzy są przekonani o jego przydatności i konieczności kontynuowania takiej współpracy.

Współpraca ta nie byłaby możliwa bez przychylności władz Politechniki Śląskiej, Centralnej 
Stacji Ratownictwa Górniczego w Bytomiu oraz Kompanii Węglowej oraz Kierownictwa Kopalń
Węgla Kamiennego „Halemba-Wirek” i „Bolesław Śmiały”, za co autorzy niniejszym składają ser-
deczne podziękowania.

Warto niewątpliwie na zakończenie wspomnieć o realizowanych wspólnie przez uczelnie, jed-
nostki i instytuty naukowo-badawcze oraz jednostki ratownictwa górniczego projektach rozwojo-
wych w wymiarze zarówno krajowym, jak i europejskim, dotyczących również ratownictwa górni-
czego.

W ramach części europejskiego projektu „EMTECH”, dotyczącej wprowadzenia zakresu no-
wych technologii pomocniczych dla ewakuacji kopalni i ratownictwa, przeprowadzonego w ramach 
Europejskiego Programu Badawczego dla Węgla i Stali, CSRG S.A. prowadziła testy laboratoryjne 
i eksploatacyjne.

Koordynatorem projektu był MRSL – Mines Rescue Service Ltd. (Wlk. Brytania) natomiast 
w projekcie uczestniczyli również: AITEMIN (Hiszpania), DMT (Niemcy), EMAG – EMAG (Pol-
ska), Geocontrol (Hiszpania), HUNOSA (Hiszpania), Minetronics (Niemcy), MRSL (Wlk. Bryta-
nia), RAG – RAG (Niemcy), UK Coal (Wlk. Brytania).

Realizowane są prace dotyczące projektu europejskiego i-Protect „Inteligentny system PPE dla 
personelu pracującego w środowisku o wysokim ryzyku”, finansowanego ze środków pozyskanych 
z Komisji Europejskiej – 7. Program Ramowy Wspólnoty Europejskiej (dot. badań, rozwoju tech-
nologicznego i wdrożeń 2007–2013).

Koordynatorem projektu jest CIOP-PiB, natomiast w projekcie uczestniczą również: BAM 
(Niemcy), COLOROBBIA (Włochy), FIOH (Finlandia), IBV (Hiszpania), KOMAG (Polska), 
LEIA (Hiszpania), SPERIAN (Francja), VFDB (Niemcy), AEROSEKUR (Hiszpania), COALE-
SENSES (Niemcy), NEOVISION (Polska), PKN ORLEN (Polska), ORNEULE (Finlandia), SA-
FIBRA (Czechy) i CSRG S.A., której została przydzielona rola współpracowania założeń tech-
nicznych oraz realizacji testów prototypów w warunkach dołowych jako tzw. „end-user”. Głów-
nym celem projektu jest opracowanie koncepcji sprzętu ochrony osobistej PPE, który będzie sta-
nowił aktywną ochronę i źródło informacji dla osób pracujących w warunkach wysokiego zagro-
żenia, tj. strażacy, służby ratownictwa górniczego i chemicznego.

Realizowany będzie również projekt pt. „Opracowanie funkcjonalnego systemu bezprzewodo-
wej łączności ratowniczej z możliwością stosowania w wyrobiskach zagrożonych wybuchem me-
tanu i/lub pyłu węglowego”, w ramach strategicznego projektu badawczego pt.: „Poprawa bezpie-
czeństwa pracy w kopalniach”. Partnerami w projekcie, którego liderem jest Akademia Górniczo-
Hutnicza – Wydział Inżynierii Mechanicznej i Robotyki, będą: Główny Instytut Górnictwa, Insty-
tut Łączności – Państwowy Instytut Badawczy, EC Project Sp. z o.o., M&A Capital Sp. z o.o.,
eSecure Sp. z o.o., Ex Solution Adrian Skrobek, Profil Met Sp. J.K. Jasiński, Ł. Leiter oraz CSRG
S.A.

Analiza efektów dotychczas podjętych prac potwierdza, że wspólne działania oraz ścisłe zacie-
śnianie współpracy jednostek naukowych, jednostek ratownictwa górniczego i kopalnianych służb 
ratownictwa górniczego, przynoszą oczekiwane rezultaty w zakresie bezpieczeństwa, w postaci 
opracowywania konkretnych rozwiązań dla polskiego górnictwa w ramach rozwoju ratownictwa 
górniczego.
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Aspekty bezpiecznego wyprowadzenia zwiedzających
z podziemnych obiektów turystycznych

Piotr Pal, Krzysztof Słota, Zbigniew Słota, Mirosław Bagiński

STRESZCZENIE: Referat podejmuje zagadnienia dotyczące turystyki podziemnej realizo-
wanej w coraz większym wymiarze Polsce w obiektach podziemnych, w aspekcie potrzeby 
należytego zabezpieczenia turystów zwiedzających takie obiekty, szczególnie w indywidu-
alne środki ochrony układu oddechowego oraz konieczności wypracowania metod gwaran-
tujących odpowiedni plan ewakuacji na wypadek zagrożenia pożarowego.

SŁOWA KLUCZOWE: Ratownictwo górnicze, bezpieczeństwo, ewakuacja, podziemne obiek-
ty turystyczne

1. WPROWADZENIE

Na przełomie ostatnich lat w Polsce, jak i na całym świecie, wzrastało zainteresowanie 
turystyką podziemną. Trudno tak naprawdę jednoznacznie określić przyczyny tego trendu. 
Pewne jest natomiast, że podwoje podziemnych wyrobisk są dla ludzi czymś tajemniczym, 
osobliwym, czymś, co dla zwykłego człowieka wydaje się być niedostępnym. Człowiek 
z natury jest istotą ciekawą i empiryczną, którego źródłem poznania są doznania zmysłowe
docierające do naszego umysłu. Dlatego też nie jeden z nas, pragnie poznać tajemnice 
ciemnych przestworzy, w których człowiek znalazł źródło swojej egzystencji i w jakiś se-
kretny, nierozerwalny sposób jest z nimi związany. Monotonia oraz problemy związane z 
trudami życia codziennego spowodowała, że ludzie coraz częściej i chętniej szukają od-
skoczni, która pozwala na regenerację sił, również sfery psychicznej. Odpowiednio wyko-
rzystany i spędzony czas, jest gwarantem dobrego wypoczynku i nabrania nowych sił psy-
chofizycznych do pracy i zmagań z codziennością.

Turystyka podziemna to rozwijający się trend, który jest coraz bardziej zauważalny i przy-
ciąga coraz większe rzesze ludzi, chcących poznać podziemny świat, który w ich uznaniu 
jest tajemniczy, posiadający osobliwą magię miejsca. W obiektach strategiczno-militarnych 
możemy poznać warunki socjalno-bytowe walczących żołnierzy oraz ludzi znajdujących 
w nich schronienie, a w zabytkowych kopalniach – narzędzia, maszyny i urządzenia oraz 
sposoby udostępniania i wydobywania bogactw ukrytych w Ziemi. W podziemnych maga-
zynach, tunelach, w tajnych przejściach i korytarzach można poznać związane z nimi le-
gendy oraz pomysłowość i finezję ludzkiej twórczości. Kierując się tymi potrzebami, na-
przeciw wychodzą nam fascynaci zabytków, którzy rozpowszechniają dawną kulturę i pracę
poprzez udostępnianie wciąż nowo otwieranych tras, m.in. dawnych wyrobisk górniczych.
Z wielkim zainteresowaniem zwiedzamy dawne miejsca pracy górników, obrazujące ich de-
terminację, wysiłek i wyobraźnię, która pozwalała na wydobywanie cennych surowców.

Szk
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W dzisiejszej Polsce mamy wiele zabytkowych kopalń prezentujących pracę i sposoby wy-
dobywania kopalin na przełomach wieków i mimo wielu podobieństw, każda z nich jest 
różna, ma swoją historię, tajemnicę, a nawet legendę. Zwiedzanie takich miejsc jest wielką, 
niezapomnianą przygodą, która oprócz wielu wrażeń staje się swoistą środowiskową lekcją 
historii, pozostającą niejednokrotnie we wspomnieniach do końca życia.

Ciągły wzrost zainteresowania turystką podziemną, spowodowało powstaniem różnych 
Stowarzyszeń, m.in. Stowarzyszenie Podziemne Trasy Turystyczne Polski z siedzibą w Kra-
kowie, promujące podziemne trasy turystyczne Polski, dążące do podnoszenia standardu ta-
kich tras poprzez wymianę i upowszechnianie najlepszych wzorców i osiągnięć w sferze 
ekonomicznej, organizacyjnej i innych, łącznie z próbą wprowadzania wymogów jakości 
poprzez certyfikację1. Inne Stowarzyszenia to np. „Pro Futuro” powołane na rzecz restaura-
cji i udostępnienia turystom zabrzańskiej Głównej Kluczowej Sztolni Dziedzicznej oraz 
Polskie Towarzystwo Ochrony Zabytków Podziemnych HADES-Polska. Fascynacja pod-
ziemnymi zabytkami znalazła również swoje zainteresowanie w pracach naukowych, gdzie 
w jednej z nich wypracowano definicję „trasy podziemnej”, która w dotychczasowych opra-
cowaniach, nie była jednoznacznie identyfikowana2.

2. BEZPIECZEŃSTWO OSÓB ZWIEDZAJĄCYCH
PODZIEMNE OBIEKTY TURYSTYCZNE

Z roku na rok wzrasta liczba turystów zwiedzających podziemne wyrobiska górnicze, 
a właściciele tych zabytków prześcigając się w swojej twórczości, dokonują wszelkich sta-
rań w celu udostępnienia i uatrakcyjnienia dalszych ich części.

Udostępniając wyrobiska podziemne zwiedzającym, należy jednak pamiętać o bezpie-
czeństwie turystów, uwzględniając zagrożenia, z jakimi możemy się spotkać w takich obiek-
tach. Problem ten zauważyli zarówno naukowcy (m.in. Polit. Śl., AGH, Polit. Wrocł. i in.), 
jak i profesjonalne służby ratownicze, którzy zwracają uwagę na właściwy poziom zabez-
pieczenia i rekultywacji obecnych i nowo udostępnianych obiektów podziemnych. Zagad-
nienia te są poruszane w różnych konferencjach i sympozjach naukowych oraz stanowią 
jedną z działalności niektórych wyższych uczelni. Podniesienie tego tematu jest sprawą za-
sadniczą, gdyż turystom przebywającym w wyrobiskach podziemnych, należy zagwaranto-
wać maksymalny, możliwy poziom bezpieczeństwa, mając na uwadze różny przedział wie-
ku i poziom sprawności fizycznej oraz kultury bezpieczeństwa, jak również potencjalne 
skutki zidentyfikowanych uprzednio zagrożeń. Ryzyko wystąpienia poważnego zagrożenia 
z przyczyn naturalnych w takich obiektach jest znikome. Natomiast należy liczyć się z tzw. 
czynnikiem ludzkim oraz energomaszynowym. W tym kontekście, najpoważniejszym za-
grożeniem w takich obiektach, staje się zagrożenie pożarowe. Grupy turystyczne tworzą do-
rośli oraz dzieci i młodzież, których kontakt ze środowiskiem wyrobisk podziemnych jest 
znikomy, a w niejednym przypadku pierwszy, co równoważy się z ograniczoną wiedzą kul-
tury bezpieczeństwa w takim środowisku. Nierozsądne i brawurowe zachowania się szcze-
gólnie osób w młodym wieku, mogą umknąć uwadze opiekunów i stanowić przyczynę po-
wstania zagrożenia. Nie wykluczone jest również, iż stan awaryjny zainstalowanych w wy-
robiskach urządzeń i sieci energetycznych, może spowodować zagrożenie pożarowe. Na-
stępnymi czynnikami zagrożenia pożarowego mogą być eksponaty historyczne stanowiące 
elementy wystaw, izby pamięci zlokalizowane w podziemnych komorach oraz rodzaj zasto-
sowanej obudowy zabezpieczającej wyrobiska, czy też inne elementy wyposażenia wyro-
bisk górniczych i komór. Należy stwierdzić zatem, iż zagrożenie pożarami egzogenicznymi
w obiektach podziemnych nie jest wykluczone. W wielu podziemnych komorach organizo-
wane są imprezy kulturalno-oświatowe (m.in. spektakle teatralne, artystyczne), dzienne po-
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byty rehabilitacyjno-lecznicze, nawet imprezy sportowe, czy uroczystości religijne, kończąc 
na imprezach okolicznościowych (np. biesiady, wesela). Komory te są wyposażone w różny 
sprzęt i obudowane niejednokrotnie materiałem o nieokreślonych właściwościach trudno-
palności. W takich okolicznościach, nieodpowiednie zachowanie się uczestników tych im-
prez może okazać się źródłem pożaru. Jako przykład można tu wymienić zdarzenie mające 
miejsce w podziemiach skansenu górniczego „Królowa Luiza” w Zabrzu dnia 21.09.2010 r.,
gdzie w wyniku zaprószenia ognia, zapaliła się dekoracja użyta do przedstawienia spektaklu 
teatralnego wystawianego przez aktorów Teatru Nowego, II części „Dziadów”3. Widzami 
była ponad stuosobowa grupa ludzi, w tym dzieci i młodzież, którą trzeba było ewakuować. 
Pożar był na tyle groźny, że musiały interweniować dwa zastępy straży pożarnej oraz ra-
townicy górniczy OSRG Zabrze, Centralnej Stacji Ratownictwa Górniczego S.A. w Byto-
miu. Na szczęście pożar wybuchł tuż po zakończeniu spektaklu, gdy turyści zaczęli opusz-
czać wyrobiska i nie spowodował negatywnych skutków dla turystów.

Zdarzenie skutkujące koniecznością ewakuacji turystów miało również miejsce w Ko-
palni soli w Wieliczce 22 lipca 2009 roku, gdzie awarii uległo jedno z dwóch źródeł zasila-
nia energetycznego kopalni, w rozdzielni głównej, zlokalizowanej na powierzchni kopalni4.
Pożar spowodowało zwarcie w instalacji elektrycznej. Zgodnie z procedurami bezpieczeń-
stwa, zawrócono grupę turystyczną udającą się do wyrobisk kopalni, a z dołu ewakuowano 
wszystkich turystów. Co prawda nie stworzyło to zagrożenia pożarowego osób znajdują-
cych się w wyrobiskach podziemnych, nie mniej jednak realnym być może stało się zagro-
żenie, gdzie przy potencjalnie niesprzyjających okolicznościach, mogło dojść do stworzenia 
w wyrobiskach górniczych, atmosfery o np. obniżonej zawartości tlenu.

Jak wynika z powyższych rozważań, nie można całkowicie wyeliminować zagrożenia 
pożarowego w tego rodzaju obiektach. Dlatego właściciele i zarządcy takich obiektów po-
winni dokładać wszelkich starań w celu właściwego zabezpieczenia osób zwiedzających 
podziemne wyrobiska, przede wszystkim pod tym względem. Nie jest to jednak łatwa i pro-
sta sprawa. W celu wykonania właściwego zabezpieczenia, należy kierować się odpowied-
nimi przepisami. Jednak obecne regulacje prawne nie są do końca przystosowane do dzi-
siejszych realiów w zakresie adoptowania i udostępniania podziemnych tras turystycznych.
Wyrobiska górnicze zabytkowych kopalń nie mogą podlegać „Prawu Budowlanemu”, gdyż 
Ustawy tej nie stosuje się do wyrobisk górniczych, a „Prawo Geologiczne i Górnicze” 
w dość skąpy i wybiórczy sposób podejmuje to zagadnienie, traktując takie obiekty po czę-
ści tak samo jak zakłady górnicze, co kłóci się z ich charakterem, w odniesieniu do charak-
teru zakładów górniczych, wydobywających kopaliny. Również współpraca Straży Pożarnej
z Jednostką Ratownictwa Górniczego powinna mieć swoje uregulowania prawne w celu 
skoordynowania właściwych działań i kompetencji, zapewniających skuteczność ewentual-
nych interwencji w przedmiotowych obiektach.

W obecnym stanie rzeczy, kierując się różnymi przepisami, właściciel przystosowując 
wyrobiska górnicze do celów turystycznych, sam musi decydować i odpowiadać za sposób
ich przygotowania, gwarantującego bezpieczeństwo zwiedzającym. W związku z czym po-
winien on z wielką starannością i moralną odpowiedzialnością za osoby przebywające 
w podziemiach, zadbać o odpowiedni dobór rozwiązań techniczno-proceduralnych w czym 
może posiłkować się doświadczeniem np. jednostek ratownictwa górniczego czy kierunko-
wych uczelni technicznych.

3. ELEMENTY SYSTEMU BEZPIECZEŃSTWA W PODZIEMNYCH
TRASACH TURYSTYCZNYCH ZABYTKOWYCH OBIEKTÓW

Obowiązkiem przedsiębiorców zarządzających podziemnymi obiektami turystycznymi, 
powinno być dokonanie audytu trasy turystycznej w celu zlokalizowania i zidentyfikowania 
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miejsc potencjalnego źródła zagrożenia pożarowego. W oparciu o tą wiedzę, w zależności 
od wielkości obiektu, układu wyrobisk i ich przewietrzaniu, należałoby dokonać analizy 
dróg ucieczkowych w celu dokonania wyboru rozwiązania, zapewniającego bezpieczną ewa-
kuację zwiedzających, na wypadek zaistnienia skutków zagrożenia pożarowego.

Turyści zjeżdżający do podziemi zabytkowych kopalń, powinni być w określony spo-
sób, zapoznani ze specyfiką wyrobisk górniczych, szczególnie z potencjalnym zagrożeniem 
pożarowym i z podstawowymi zasadami bezpieczeństwa oraz procedurami ujętymi w sys-
temie bezpieczeństwa pożarowego. Każdy przewodnik grupy zwiedzających jest odpowied-
nio przeszkolony na okoliczność wystąpienia zagrożenia pożarowego dlatego też każde jego 
działania powinny dać turystom poczucie bezpieczeństwa. Jednym z takich elementów mo-
głoby być wyposażenie przewodnika w specjalną linkę o odpowiedniej długości w celu po-
wiązania turystów podczas wystąpienia zagrożenia pożarowego. Pozwoliłoby to na minima-
lizację zagrożenia pobłądzenia turystów w wyniku ewentualnej paniki, ale przede wszyst-
kim uporządkowałoby szyk i usprawniło ewakuację. Drogi ucieczkowe, w miarę możliwo-
ści, powinny być wyposażone w jak największą ilość ułatwień, a utrudnienia zmniejszone 
do minimum. Przykładowo, ułatwieniem mogłyby być liny rozciągnięte wzdłuż trasy ewa-
kuacyjnej, zawieszone na wysokości poręczy schodów, a na obudowie wyrobiska w odpo-
wiednim układzie, namalowane pasy farbą odblaskową, w odpowiednio kontrastowym ko-
lorze, ułatwiające orientację w czasie marszu. Kolejnym ułatwieniem mogłyby być zamon-
towane na skrzyżowaniach bramki wymuszające kierunek poruszania się, zamontowane na 
zawiasach, umożliwiając w razie potrzeby transportu czy innych robót, swobodne prze-
mieszczenie się ekip remontowych do dalszej części wyrobisk kopalnianych. Wejścia do 
wyrobisk nie tworzących trasę turystyczną, powinno się zagrodzić w odpowiedni sposób np.
rozciągniętą linką, sznurem bądź łańcuchem, w celu zasygnalizowania zakaz wstępu. W nie-
których przypadkach, można byłoby rozważyć zainstalowanie łączności bezprzewodowej 
np. na bazie kabla promieniującego wzdłuż trasy wycieczkowej, umożliwiającej w każdej 
chwili kontakt przede wszystkim z dyspozytorem kopalni (obiektu turystycznego).

Z psychologii wynika, iż ludzie mają tendencję do podejmowania szybkich, pobieżnych 
opinii, w oparciu o łatwo dostępne informacje szczególnie zewnętrzne. Tak więc turyści, 
w kontakcie z elementami bezpieczeństwa, dotykając linek, przechodząc obok bramek i 
rozciągniętych łańcuchów zabraniających wejście do innego wyrobiska, widząc oznako-
wanie wyznaczające kierunek ewakuacji, czy mijając komorę aparatów ucieczkowych, 
oprócz roz-koszowania się bogactwami muzealnymi i naturą środowiska podziemnych wy-
robisk, mają świadomość i poczucie priorytetu bezpieczeństwa.

4. STOSOWANY SPRZĘT OCHRONY UKŁADU ODDECHOWEGO
W ZABYTKOWYCH KOPALNIACH

Procedury bezpieczeństwa zamieszczone w planie ratownictwa, wymuszają stosowanie
w wybranych zabytkowych kopalniach, ucieczkowego sprzętu ochrony układu oddechowe-
go. Niektóre z nich, wyposażają turystów np. w pochłaniacze ochronne typu POG – 8M,
skuteczne w odniesieniu do określonych stężeń CO. Jednak przeprowadzone testy w 2009 r.
na grupie turystów, mające na celu dobór i analizę rozwiązań zapewniających bezpieczną 
ewakuację turystów z wyrobisk górniczych, w przypadku wystąpienia zagrożenia pożaro-
wego, potwierdzają, że sprzęt ten z uwagi na swoje ograniczenia w zastosowaniu może oka-
zać się mało pomocny, czy wręcz bezużyteczny. Pochłaniacz typu POG–8M jest sprzętem 
ochrony układu oddechowego, którego skuteczne działanie obwarowane jest uwarunkowa-
niami określonych stężeń gazów. Użycie jego wiąże się również z dużymi utrudnieniami dla 
wszystkich tych, którzy nie przeszli wcześniej odpowiedniego przeszkolenia z zakresu użyt-
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kowania tego sprzętu, szczególnie dla dzieci, gdzie ustnik pochłaniacza trzeba odpowiednio 
włożyć do usti oddychać przy zablokowanym oddechu nosowym. Powietrze podczas oddy-
chania jest suche, a ślinę trzeba umiejętnie połykać. W przypadku podrażnienia gardła i wzbu-
dzenia odruchu wykrztuśnego, kontynuacja użytkowania pochłaniacza jest bardzo utrudnio-
na i sytuacja taka może stwarzać poważne zagrożenia dla zdrowia i życia użytkownika
w odniesieniu do otaczającego zagrożenia.

W 2009 roku, przeprowadzono próbę ewakuacji turystów z podziemnych wyrobisk gór-
niczych, na wypadek wystąpienia zagrożenia pożarowego. Ćwiczenia prowadzone były na 
poziomie 320m jednego z obiektów turystycznych z udziałem ratowników górniczych, a na-
stępnie z grupą turystów złożoną z 14 osób w wieku od 12 do 57 lat (dwunastu dorosłych 
i dwoje dzieci). Zakres ćwiczeń z udziałem ratowników górniczych, obejmował przejście 
trasy turystycznej w celu określenia czasu przejścia między poszczególnymi węzłami wen-
tylacyjnymi przy wykorzystaniu dostępnych na polskim rynku aparatów ucieczkowych, sto-
sowanych w polskim górnictwie, takich jak AU-9L, SR-60T, EEBD M-20.2.5

Zadaniem grupy turystów było natomiast przejście jak największej ilości wyrobisk gór-
niczych, dla praktycznego określenia czasu przejścia kolejnymi wyrobiskami, odnosząc go 
do czasu ochronnego działania używanego pochłaniacza górniczego POG 8M i zbadania 
możliwości sposobu radzenia sobie turystów w wyniku powstałej konieczności samoratowa-
nia się, pokonując utrudnienia i wykorzystując ułatwienia występujące na drogach uciecz-
kowych.

Przed rozpoczęciem próby ewakuacji, osoby biorące udział w testach, zostały poin-
struowane o celach ćwiczeń oraz przeszkolone z zakresu użytkowania pochłaniacza górni-
czego typu POG-8M i TPG 8 (pochłaniacz treningowy).

Rys. 1. Instruktaż posługiwania się pochłaniaczem typu TPG-8
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Po przedstawieniu celu testów i przeszkoleniu z zakresu używania pochłaniacza trenin-
gowego typu TPG 8, grupa przeszła wytyczone odcinki drogi ucieczkowej z użyciem po-
chłaniacza treningowego.

Rys. 2. Przejście turystów drogami ucieczkowymi w pochłaniaczach typu TPG-8

Po przejściu trasy przez turystów, przeanalizowano zidentyfikowane spostrzeżenia
W niektórych przypadkach założenie pochłaniacza trwało nawet 2 minuty. Były osoby,

które podczas ćwiczeń dostały tzw. śliniawki, parę osób nie tolerowało gumy z której wy-
konana były ustniki pochłaniaczy (były to osoby młode) oraz dwie osoby, które zdjęły po-
chłaniacz w wyniku problemów z oddychaniem (mężczyzna 18 lat, kobieta 29 lat).

Izolujący, ucieczkowy sprzęt ochrony układu oddechowego, który był użyty do ćwiczeń 
przez grupę ratowników górniczych, jest sprzętem o zdecydowanie wyższym poziomie och-
rony, aczkolwiek skomplikowanej konstrukcji, dlatego też jego stosowanie w górnictwie, 
oparte jest na okresowym, praktycznym szkoleniu każdego pracownika, podczas którego 
przypominane są wiadomości teoretyczne i ćwiczone są umiejętności manualne w zakresie 
posługiwania się nim, połączone z przejściem wyrobiskami komory ćwiczebnej w Kopal-
nianej Stacji Ratownictwa Górniczego. Stosowanie takiego sprzętu przez osoby, a zwłasz-
cza dzieci, które nigdy nie miały z nim do czynienia, może stanowić poważny problem, bo-
wiem każdy typ tego rodzaju aparatów ucieczkowych, charakteryzuje się koniecznością 
właściwego włożenia ustnika do ust i zablokowania oddechu nosem przez założenie klipsa 
na nos. Ten sposób oddychania bez wcześniejszego przećwiczenia może okazać się dla wie-
lu użytkowników wielkim obciążeniem i utrudnieniem, łącznie z problemami, które wyni-
kły w opisanych wcześniej badaniach z udziałem turystów.

Zatem powyższe testy wykazują konieczność poszukiwań również innych rozwiązań or-
ganizacyjno-technicznych, które gwarantowałyby pełne bezpieczeństwo turystów w obiek-
tach, w których istnieje uzasadniona potrzeba jego posiadania i który byłby skuteczny 

– 1152 –

Zarządzanie bezpieczeństwem pracy w kopalniach



w swoim działaniu, a zarazem jak najmniej uciążliwy i akceptowalny przez wszystkich jego 
potencjalnych użytkowników w podziemnych wyrobiskach obiektów turystycznych.

Na podstawie przeprowadzonych rozważań wynika, iż w wielu przypadkach najlepszym 
sprzętem ucieczkowym dla zwiedzających podziemne trasy, jest sprzęt kapturowy wyposa-
żony w półmaski. Sprzęt taki wyklucza konieczność wkładania ustnika do ust, blokowania 
oddechu nosowego klipsem, oraz osłania całą twarz, zapewniając uzyskanie należytej szczel-
ności przy dostatecznym polu widzenia, i bez konieczności stosowania dodatkowych okula-
rów. Na polskim rynku jest wiele typów ucieczkowych aparatów oczyszczających i izolują-
cych różnych producentów. Daje to możliwość doboru takiego sprzętu, który byłby właści-
wy dla charakterystyki podziemnej trasy turystycznej i był zgodny z postanowieniami Dy-
rektywy Unijnej wprowadzonej do Polskiego Prawa Rozporządzeniem Ministra Gospodarki
z dnia 21 grudnia 2005 roku.

5. KAPTUROWY SPRZĘT UCIECZKOWY OCHRONY UKŁADU ODDECHOWEGO

5.1. Sprzęt oczyszczający

Na poniższych rysunkach przedstawiono przykłady dostępnego na rynku oczyszczającego
kapturowego sprzętu ucieczkowego.

   

Rys. 3. Filtropochłaniacz ucieczkowy

Rys. 4. Kaptur ucieczkowy - Smoke Hood firmy MSA
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Rys. 5. KAPTUR SR 77-2 Smoke

Rys. 6. Kaptur ucieczkowy SECURA 2000 POŻ

Rys. 7. Kaptur ucieczkowy Dräger PARAT C
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            model 756                                     model 761

Rys. 8. Kaptur ucieczkowy Climax

5.2. Sprzęt izolujący

Na poniższych rysunkach przedstawiono przykłady dostępnych na rynku izolujących kaptu-
rowych aparatów ucieczkowych.

Rys. 9. Aparat ucieczkowy SPIROSCAPE

Rys. 10. Aparat ucieczkowy FENZY BIO-S-CAPE
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Rys. 11. Powietrzny aparat ucieczkowy Dräger Saver CF

Rys. 12. Aparat ucieczkowy S-Cap-Air firmy MSA

Zaprezentowany przykładowy sprzęt ucieczkowy, należy do grupy sprzętu oczyszczają-
cego i izolującego. Przystosowany jest do stosowania wszędzie tam, gdzie zaistnieje po-
trzeba ucieczki czy ewakuacji w wyniku nagłego wybuchu pożaru, a dym i gazy pożarowe 
mogą zagrażać zdrowiu i życiu osób znajdujących się w zasięgu ich działania. W przypadku 
sprzętu oczyszczającego, należy pamiętać, że jego użytkowanie może mieć miejsce tylko 
wtedy, gdy stężenie tlenu w środowisku zagrożonym nie będzie mniejsze jak 17%.

Prezentowany sprzęt, mimo różnych producentów, ma bardzo zbliżone do siebie rozwią-
zania konstrukcyjne.

Zestawy oczyszczające składają się z kaptura z paskami nagłowia i wmontowaną wew-
nątrz silikonową półmaską. Uszczelnienie kaptura wokół szyi jest miękkie, wykonane z usz-
czelki odpornej na działanie ozonu i nie dopuszcza dymu do środka kaptura. Niektóre kap-
tury posiadają wydłużenie o krótszy lub dłuższy kołnierz, stanowiący osłonę włosów, kar-
ku, ramion oraz szyi. Daje to dodatkową osłonę przed takimi czynnikami, jak woda czy pył. 
Kaptury wykonane są z materiałów (np. poliuretanu) powlekanych PCV z podszewką lub 
bez, odporne na bardzo wysoką temperaturę i krótkotrwałe działania płomienia. Rozmiar 
kapturów jest przeważnie uniwersalny, a dzięki paskom nagłowia jest możliwość dokładne-
go dopasowania go do każdego kształtu i wymiarów głowy. Wyposażony jest w jeden lub 
dwa pochłaniacze, filtropochłaniacze, o czasie ochronnego działania minimum 15 min. Wi-
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zjery kapturów, często panoramiczne, pokryte powłoką antymgielną, zapewniają dobrą wi-
doczność.

Aparaty izolujące wyposażone są w kaptury oddechowe z wizjerem panoramicznym
oraz wysokociśnieniowe butle powietrzne dwu lub trzy litrowe. Butle są stalowe, bądź kom-
pozytowe, o ciśnieniu 200 albo 300 bar z zaworem redukcyjnym z automatycznie regulo-
wanym przepływem powietrza. Elementy aparatu umieszczone są w torbie umożliwiającej 
noszenie i użytkowanie aparatu. W torbie wykonane jest okno umożliwiające obserwację 
wskazania manometru. Aparaty są wyposażone w sygnał alarmowy w formie gwizdka ostrze-
gawczego, informującego o kończącym się zapasie powietrza w butli. Kaptury są tak zapro-
jektowane, aby strumień powietrza wytwarzał niewielkie nadciśnienie w ich wnętrzu, celem
zapewnienia stałego dopływu powietrza, by w pełni izolować użytkownika, zapewniając mu 
jednocześnie maksymalny komfort. Czas ochronnego działania tych aparatów zależy od
wielkości i ciśnienia butli i kształtuje się w granicach 10–20 minut.

Aparaty są bardzo proste w obsłudze, ich zakładanie jest łatwe, wystarczy otworzyć za-
wór i założyć kaptur. Przystosowane są do noszenia przez osoby noszące okulary, brodę lub 
wąsy. Dzięki wbudowanej wewnętrznej półmasce, nie ma potrzeby wkładania ustnika do 
ust, a wizjer nie pokrywa się mgłą i minimalizuje martwą przestrzeń w kapturze.

Przedstawiony sprzęt jest przeznaczony do noszenia przy sobie lub do instalowania na 
ścianie, bądź też składowania go w specjalnych komorach AU, w specjalnych pojemnikach.

Dobór odpowiedniego sprzętu ochrony układu oddechowego, powinien być poprzedzo-
ny szczegółową analizą dróg ucieczkowych z dokładnym rozeznaniem czasu jaki jest po-
trzebny na ich pokonanie. Aparaty izolujące prezentowane powyżej, stanowią duży komfort 
użytkowania dla tego typu zastosowań, niestety cechują się krótkim czasem ochronnego 
działania, dlatego też ich skuteczność może okazać się niewystarczająca w przypadku wy-
buchu pożaru w rejonie szybu wdechowego i zadymieniu wszystkich wyrobisk. Mogą być 
jednak wykorzystane jako jeden z etapów bezpiecznego wyprowadzenia zwiedzających, np. 
do ewakuacji do miejsca uprzednio przygotowanego jako bezpieczne (komora ratunkowa, 
odpowiednie rozwiązanie układu wentylacyjnego, itp.), gdzie ewakuowani będą mogli ocze-
kiwać na pomoc przez ekipy ratunkowe.

W podziemnych obiektach turystycznych, w których istnieje potrzeba stosowania uciecz-
kowego sprzętu ochrony układu oddechowego, lepszym rozwiązaniem wydaje się być, 
sprzęt regeneracyjny, którego czas ochronnego działania jest znacznie dłuższy. Na obecną 
chwilę nie ma kapturowego ucieczkowego sprzętu regeneracyjnego, który posiadałby walo-
ry prezentowanego powyżej sprzętu, co stwarza konieczność dokonania wyboru w aktualnie 
dostępnym na rynku i być może pracą nad stworzeniem nowego modelu ucieczkowego apa-
ratu kapturowego.

6. KOMORA RATUNKOWA

Jednym z innowacyjnych rozwiązań w zakresie systemów bezpieczeństwa w ratownictwie 
górniczym, są komory ratunkowe, pozwalające na schronienie się osób na wypadek pożaru, 
deficytu tlenowego czy wystąpienia zagrożenia gazowego, gdzie inne środki nie mają zasto-
sowania, a droga ucieczki jest zbyt długa bądź odcięta. Zagrożenie gazowe w podziemnych 
obiektach turystycznych jest raczej znikome, choć nie można tu wykluczyć również świa-
domego działania np. terrorystycznego. Komory ratunkowe, mogą być zrealizowane np. 
w postaci kontenerów różnej konstrukcji o wymiarach zależnych od dostępnej przestrzeni
i liczby osób mających znaleźć w nich schronienie.
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Rys. 13. Przykładowe komory ratunkowe6

Komory ratunkowe są wyposażone w dopływ powietrza oddechowego które wytwarza 
w komorze lekkie nadciśnienie, zapobiegające zanieczyszczeniu powietrzem z zewnątrz.
W razie potrzeby, powietrze wewnątrz komory jest regenerowane w obiegu zamkniętym, 
oraz schładzane jednostką klimatyczną. Dodatkowym wyposażeniem takich komór mogą 
być np. umywalka, toaleta, apteczka pierwszej pomocy, nosze i koce. Istnieje również moż-
liwość wyposażenia takich komór w aparaty ratownicze czy ucieczkowe.

Rys. 14. Przykładowe elementy wyposażenia komory ratunkowej7
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Zastosowanie komór ratunkowych jest etapem pośrednim ewakuacji osób z dołu kopalni 
na powierzchnię. W górnictwie, komory ratunkowe zyskują coraz większą popularność.

W podziemnych obiektach turystycznych z reguły długość tras turystycznych nie jest 
zbyt długa, co przekłada się na długość dróg ucieczkowych, dlatego też zasadność stosowa-
nia takich komór powinna być poddana bardzo szczegółowej analizie. Jednak w zależności 
od warunków i złożoności obiektu podziemnego, może to stanowić alternatywne rozwiąza-
nie bezpiecznego wyprowadzenia zwiedzających z podziemnych obiektów

7. PRZEWOŹNY WYCIĄG RATOWNICZY

Podziemne wyrobiska górnicze, charakteryzują się m.in. tym, iż kontakt z nimi jest możli-
wy tylko dzięki maszynom wyciągowym. Chcąc dostać się do wyrobisk podziemnych ko-
palni i wydostać z nich, musimy liczyć na sprawność tych maszyn. Wyjątek stanowią wyro-
biska udostępnione sztolniami. W skrajnie niekorzystnej sytuacji, gdy dojdzie do powstania 
pożaru podziemnego, a stan awaryjny unieruchomi maszynę wyciągową, jedyną drogą ewa-
kuacji staje się przedział drabinowy. Jednak ze strony praktycznej, ewakuacja zwiedzają-
cych podziemne wyrobiska górnicze przedziałem drabinowym, jest raczej niemożliwa z uwa-
gi na trudność sprawnego wyjścia po drabinach osób do tego nieprzygotowanych w szcze-
gólności dzieci i osoby starsze.

Rys. 15. Samojezdne wyciągi szybowe CSRG S.A. w Bytomiu

Samojezdny wyciąg ratowniczy przeznaczony jest do m.in. do prowadzenia akcji ratow-
niczej w szybach podczas ewakuacji ludzi uwięzionych w podziemnych wyrobiskach górni-
czych, zastępując ewakuację przedziałem drabinowym. Wyciąg ratowniczy służy do ewa-
kuacji ludzi nie tylko w sytuacji zagrożenia pożarowego, ale również w przypadku uszko-
dzenia liny nośnej urządzenia wyciągowego, prowadników, czy unieruchomienia klatki 
w szybie w wyniku awarii maszyny wyciągowej.

Przewoźny Wyciąg Ratowniczy, jako samojezdna maszyna wyciągowa, umożliwia 
w krótkim czasie przygotowanie do pracy oraz przeprowadzenie ewakuacji, bez dodatko-
wych, skomplikowanych przedsięwzięć techniczno-organizacyjnych.

PODSUMOWANIE

Przestrzenie podziemnych wyrobisk cechują się określoną kubaturą, w których podczas po-
wstania pożaru możliwe jest w stosunkowo krótkim czasie, wypełnienie ich gazami poża-
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rowymi oraz zadymienie ograniczające widoczność. Osoby znajdujące się w tym momencie 
w tych wyrobiskach, należy w jak najkrótszym czasie wyprowadzić do prądu świeżego po-
wietrza, bądź schronić w komorach ratunkowych w oczekiwaniu na pomoc. Odpowiednio 
dobrany, rozmieszczony, bądź noszony przy sobie ucieczkowy sprzęt ochrony układu odde-
chowego, bądź też system ewakuacji, staje się w takiej sytuacji niezbędnym elementem
bezpiecznej ewakuacji zwiedzających podziemne wyrobiska. Ucieczkowy sprzęt ochrony 
układu oddechowego z kapturem zapewnia zwiedzającym wyższy komfort użycia niż apa-
raty ucieczkowe stosowane przez pracowników w górnictwie podziemnym, z uwagi na pro-
stą konstrukcję i sposób użytkowania niewymagający specjalnego szkolenia. Sprzęt kaptu-
rowy nadaje się do użytku przez osoby dorosłe, jak i dzieci, łatwo dopasowuje się do kształ-
tu głowy, a półmaska nie wymaga stosowania uciążliwego ustnika i klipsa na nos.

W związku z brakiem przepisów specjalnie dedykowanych podziemnym trasom tury-
stycznym, regulujących ogólne i szczegółowe zasady bezpieczeństwa w zakresie ewakuacji 
w sytuacji kryzysowej, zachodzi konieczność stworzenia takich uregulowań prawnych, któ-
re w jasny sposób zdefiniowałyby i określiły zagadnienia związane z takimi obiektami 
w celu ich właściwego przygotowania, udostępniania i monitorowania, gwarantującego tu-
rystom właściwe bezpieczeństwo, nie zmniejszając atrakcyjności takich obiektów i bez istot-
nych uciążliwości dla zwiedzających. W obecnej sytuacji, przedsiębiorcy dysponujący i udo-
stępniający trasy podziemnych wyrobisk, muszą we własnym zakresie, według własnych lub 
pozyskanych doświadczeń i umiejętności, kierując się moralną odpowiedzialnością oraz wie-
dzą techniczną, zadbać o właściwe zabezpieczenie turystów, przebywających w podzie-
miach, na okoliczność ewentualnego wystąpienia zagrożenia pożarowego.

Dlatego też celowa jest w tym zakresie bieżąca współpraca z jednostkami naukowo-ba-
dawczymi, uczelniami technicznymi oraz jednostkami ratownictwa górniczego zabezpie-
czającymi przedmiotowe obiekty w zakresie ratowniczym, która powinna skutkować wspól-
nym opracowywaniem dedykowanych dla tych obiektów, systemów zabezpieczeń w odnie-
sieniu do zidentyfikowanych potrzeb.
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Aspects of Safe Exit of Visitors from
the Underground Tourist Facilities

The paper presents issues regarding underground tourism which is increasingly realized in 
Poland, in underground facilities, in aspects of need for security of tourists visiting these fa-
cilities, particularly in personal respiratory protection system and the necessity to develop 
methods of ensuring an adequate evacuation plan in the event of a fire hazard.
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2. PIANA FENOLOWA O WŁAŚCIWOŚCIACH ANTYPIROGENNYCH [2]

Zastosowana podczas prób i badań piana fenolowa POROFLEX® antypirogeniczny przeznaczona 
jest do stosowania w podziemnych wyrobiskach zakładów górniczych w pomieszczeniach zaliczo-
nych do stopnia „a”, „b” i „c” niebezpieczeństwa wybuchu metanu oraz klasy „A” i „B” niebezpie-
czeństwa wybuchu pyłu węglowego.

Piana fenolowa POROFLEX® antypirogeniczny, stosowana jest w górnictwie podziemnym do 
wypełniania pustek w górotworze, zrobach, za obudową, tamowania, izolowania, uszczelniania.

Użycie piany jako nośnika antypirogenów, skutkuje również zmniejszeniem skłonności węgla 
do samozapalenia poprzez dezaktywację powierzchni z którą ma kontakt piana. Stosowanie dwu-
składnikowej piany fenolowej POROFLEX® antypirogeniczny polega na wymieszaniu w miejscu 
stosowania – w odpowiednim agregacie pompowym – obu komponentów (składników) piany (ży-
wicy i katalizatora) - i wtłoczeniu do wypełnianej przestrzeni.

Pianę fenolową POROFLEX® antypirogeniczny otrzymuje się mieszając 4 części objętościowe 
żywicy z 1 częścią objętościową katalizatora, jednak w razie potrzeby, stosunek ten może ulec 
zmianie.

Piana fenolowa POROFLEX® antypirogeniczny jest wprowadzona do obrotu – w tym stosowa-
na w podziemnych wyrobiskach zakładów górniczych – na podstawie certyfikatu uprawniającego 
do oznaczania wyrobu znakiem bezpieczeństwa B, wystawionego przez uprawnioną Jednostkę 
Certyfikującą.

Piana fenolowa POROFLEX® antypirogeniczny spełnia także wymagania higieniczne, co zo-
stało udokumentowane Atestem higienicznym wystawionym przez Państwowy Zakład Higieny 
w Warszawie.

Podstawowymi składnikami (komponentami) do wytworzenia piany fenolowej POROFLEX®

antypirogeniczny są:
 żywica fenolowo-formaldehydowa z dodatkami uszlachetniającymi (decydująca o własnościach 

gotowej piany). Jest to jednorodna, lepka ciecz o barwie od jasno do ciemnobrązowej.
 katalizator – wodny roztwór mieszaniny kwasów fenylosulfonowego, siarkowego (VI) i fosfo-

rowego (V) z dodatkami uszlachetniającymi. Jest to ciecz o barwie od pomarańczowej do ciem-
noczerwonej.

2.1. Przeznaczenie i zastosowanie piany

Dwuskładnikowa piana fenolowa POROFLEX® antypirogeniczny przeznaczona jest do stosowania 
w podziemnych wyrobiskach zakładów górniczych do wszelkich prac w zakresie:
 wypełniania pustek w górotworze, zrobach, tamach, wokół obudów,
 konsolidacji zgruzowanego górotworu, spękań (rys.),
 izolacji i uszczelniania tam, wokół tam, zrobów, przejścia przekopów przez pokłady węgla, 

wykonania stref nie palnych,
 dezaktywacji powierzchni węgla skłonnego do samozapłonu.

Jest to produkt, który dezaktywuje powierzchnię węgla, zmniejszając jego skłonność do samo-
zapalenia (zaliczony do IV klasy inhibitorów procesu samozagrzewania – antypirogenów – zgod-
nie z klasyfikacją GIG), samoistnie wysokospienialny, trudnopalny o właściwościach antyelektro-
statycznych.

2.2. Wytwarzanie piany

Pianę wytwarza się z dwóch składników, tj. żywicy i katalizatora, przez zmieszanie ich w stosunku 
objętościowym 4:1.

Do wypełnianej przestrzeni tłoczy się składniki pompą przeznaczoną do tego typu pian, poda-
jącą w proporcjach 4:1, np. pompą JWPD z napędem hydraulicznym lub pneumatycznym.
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Wytwarzanie piany odbywa się w następujący sposób:
 zanurza się przewody ssące pompy do pojemników z komponentami piany, tak aby sięgały oko-

ło 50 mm od dna pojemnika – odpowiednio do pojemnika z żywicą wkłada się wąż ssący żywi-
cy, a do pojemnika z katalizatorem wkłada się wąż ssący katalizatora;

 zestaw iniekcyjny kieruje się w miejsce podawania piany i otwiera zawory odcinające;
 następnie otwiera się główny zawór zasilający i uruchamia pompę;
 na wylocie zestawu iniekcyjnego otrzymuje się lekką spienioną, półpłynną mieszaninę, która 

po kilku sekundach rozpoczyna zwiększanie swojej objętości, jednocześnie tężejąc.

2.3. Środki bezpieczeństwa przy stosowaniu piany fenolowej

Pianę fenolową POROFLEX® antypirogeniczny należy stosować zgodnie z certyfikatem do wypeł-
niania pustek, konsolidacji, izolacji i uszczelniania.

Nie należy spożywać posiłków, ani pić napojów w czasie kontaktu z preparatami. Przed spoży-
ciem pokarmów lub napojów, jak i po zakończeniu pracy należy umyć starannie ręce.

Komponenty piany fenolowej nie wykazują tendencji do samozapalenia się:
 katalizator – do temperatury 110°C nie zapala się,
 żywica – do temperatury 100°C nie zapala się.

Komponent POROFLEX® antypirogeniczny – żywica przywiera do nie zakrytych miejsc skó-
ry. W razie zetknięcia się ze skórą należy go natychmiast wytrzeć a zwilżone żywicą miejsca skóry 
spłukać wodą. W razie rozlania istnieć może zagrożenie poślizgnięcia się.

Do prac prowadzonych przy użyciu piany fenolowej POROFLEX® antypirogeniczny powinni 
być zatrudnieni pracownicy przeszkoleni w zakresie stosowania technologii pianowania. Przeszko-
lenie pracowników powinno być udokumentowane na piśmie. Szkolenie powinno swoim zakresem 
objąć: zapoznanie się z instrukcją bezpiecznego stosowania, oceną toksyczności i szkodliwości oraz 
kartami charakterystyki komponentów piany.

Załoga wykonująca prace pianowania górotworu przy użyciu piany fenolowej powinna być wy-
posażona w sprzęt ochrony osobistej taki, jak:
 kwasoodporna odzież ochronna,
 szczelnie przylegające okulary ochronne typu skrzynkowego lub gogle,
 kwasoodporne rękawice ochronne,
 ochrona układu oddechowego – w normalnych warunkach pracy nie jest wymagana, w przy-

padku przekroczenia wartości NDS w środowisku pracy należy stosować maski lub półmaski 
z filtrem kombinowanym do gazów i par kwaśnych oraz organicznych.
Stanowisko pracy powinno być wyposażone w:

 pojemnik z czystą wodą do ewentualnego przemycia oczu lub skóry,
 czyste ścierki.

3. METODYKA BADAŃ

Proponowana metodyka badań miała za zadanie określenie obszarów problemowych oraz sposobu 
pomiarów w wybranych punktach, koniecznych do stworzenia metody i sposobu postępowania, 
przy stosowaniu antypirogenicznej piany fenolowej w profilaktyce zagrożenia pożarowego w ko-
palni węgla kamiennego. Większość prac prowadzona była z wykorzystaniem nowoczesnego 
sprzętu pomiarowego, komputerowego i oprogramowania w KWK „Halemba-Wirek”.

W celu opracowania prawidłowej metodyki badań oraz w celu zaznajomienia się z rzeczywi-
stym przebiegiem zmian parametrów temperaturowych w zatłaczanej przestrzeni, przed przystąpie-
niem do zasadniczych badań, przeprowadzono pomiary wstępne wraz z ich szczegółową analizą. 
Analiza wyników pomiarów pozwoliła na prawidłowe ukierunkowanie badań w ich zasadniczej 
części.
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Założony cel pracy, wymusił w sposób zasadniczy wybór metodyki badań, a w szczególności 
dobór wyrobisk, w których powinny być wykonane badania.

W fazie pomiarów wstępnych skupiono się głównie na pomiarach temperaturowych i gazome-
trycznych. Do tego celu wykorzystano odwierty, którymi zatłaczana była piana fenolowa. Następ-
nie przystąpiono do analiz ilości zatłaczanej piany.

Otwory wiercono z ociosów wyrobiska pod kątem 45° (otwory południowe i północne) oraz 
w stropie wyrobiska. Na długości 2 m dokonywano pomiaru temperatury pierwotnej górotworu. 
Następnie zwiększano głębokość otworów do 6 m i zaczynano wtłaczania środka antypirogennego.

Kontrolę skuteczności działania środków antypirogennych sprawdzano wykonując blisko pier-
wotnych otworów nowe, sprawdzając na głębokości 2 m temperaturę skał.

4. WYBÓR WYROBISKA

Na wyrobisko przewidziane do prowadzenia prób wybrano drążony chodnik transportowy w po-
kładzie 402 w partii „L” na poziomie 1030 m w KWK „Halemba-Wirek” [1]. Było to podyktowa-
ne faktem, że wyrobisko bezpośrednio łączy kopalnię „Halemba-Wirek” z kopalnią „Bielszowice”. 
Ponadto chodnik transportowy prowadzony był w węglu i bezpośrednio połączony z wyrobiskiem 
kamiennym – przekopem 2. Dodatkowo w trakcie prowadzonych prac kontrolnych w jednym z ot-
worów stwierdzono niewielkie stężenia tlenków węgla.

Chodnik transportowy w pokładzie 402 [1] zlokalizowany jest w środkowej części partii „L” 
i drążony jest od przekopu nr 2 do granicy obszaru górniczego „Halemba II”. Prowadzony jest na 
całą grubość pokładu. Miąższość pokładu 402 wynosi od 1,6 m do 1,9 m i zalega na głębokości od 
950 m przy granicy obszaru górniczego „Halemba II” do 990 m przy przekopie nr 2. Rozciągłość 
pokładu ma kierunek NW-SE przy średnim nachyleniu 7° w kierunku południowym.

Chodnik będzie w całości drążony w I stopniu zagrożenia wodnego.
Na odcinku projektowanego chodnika nie przewiduje się żadnych zaburzeń geologicznych, 

z uwagi jednak na brak rozpoznania złoża w tym rejonie, sytuacja geologiczna może ulec zmianie.
Według otworu P-17 w stropie pokładu 402 zalega 8,7 m łupka ilastego, 0,6 m węgla 1,8 m

piaskowca, 2,7 m łupka ilastego, 1,3 m węgla pokł. 401, 12,9 m łupka ilastego. Według otworu 
Kłodnica-4 zalega 2,8 m łupku ilastego, 0,6 m węgla 1,6 m piaskowca, 7,2 m łupka ilastego, 0,6 m
węgla pokł. 401, 6,7 m łupka ilastego.

Według otworu P-17 w spągu pokładu 402 zalega 17,0 m łupka ilastego, 0,4 m węgla, 5,4 m
łupka ilastego, 23,0 m piaskowca. Według otworu Kłodnica-4 w spągu pokł. 402 występuje 11,8 m
łupka ilasto-piaszczystego, 3,6 m piaskowca, 2,8 m łupka ilasto-piaszczystego, 0,5 m węgla, 6,5 m
łupka ilasto-piaszczystego.

Pokład 402 w partii „L” zaliczony został do III kategorii zagrożenia metanowego Decyzją Dy-
rektora OUG w Gliwicach z dnia 07.07.2009 r. Chodnik transportowy w dniu 22.07.2009 r. przez 
Kierownika Ruchu Zakładu Górniczego został objęty granicą pola metanowego IV kategorii Za-
grożenia Metanowego.

Pokład 402 zaliczony został do klasy B zagrożenia wybuchem pyłu węglowego.
W pokładzie 402 nie występuje zagrożenie tąpaniami.
Pokład 402, w rejonie projektowanego wyrobiska, zaliczony został do I stopnia zagrożenia wod-

nego.
W pokładzie 402 nie występuje zagrożenie wyrzutami gazów i skał.
Wskaźniki pożarowe dla pokładu 402 w partii „K” kształtują się następująco:

 grupa samozapalności II, skłonność do samozapalenia mała,
 Sza

(237) = 63°C/min., Sza'
(190) = 17°C/min., energia aktywacji A = 55 kJ/mol.

Po rozpoczęciu drążenia chodnika transportowego wykonane zostaną pomiary wskaźników po-
żarowych charakteryzujące węgiel pokładu 402 w partii „L”.
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Rys. 4.1. Rejon chodnika transportowego w pokładzie 402/L
Figure 4.1. Region of transport gallery in bed 402/L
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5. WYNIKI POMIARÓW

5.1. Temperatura pierwotna w chodniku transportowym

Poniżej przedstawiono tabelę z wynikami pomiarów temperatury pierwotnej górotworu wzdłuż 
chodnika transportowego. Okresowo były wykonywane także pomiary kamerą termowizyjną oraz 
pobierano próby gazowe z wierconych i doszczelnianych otworów.

Tabela 5.1. Wyniki pomiarów temperatury pierwotnej górotworu
Table 5.1. Results of measurements of primitive temperature of rocks

Lp. Metr bieżący chodnika, m Temperatura pierwotna górotworu, °C
1. 53,0 37,5
2. 105,5 37,6
3. 175,5 37,4
4. 284,0 36,9
5. 366,0 36,7
6. 419,5 36,8
7. 479,0 36,7
8. 573,5 36,2
9. 691,5 36,1

10. 761,0 35,8
11. 889,0 35,6
12. 1080,0 35,4

5.2. Temperatury mierzone w otworach

Poniżej przedstawiono tabele z wynikami pomiarów temperatury zmierzonej w otworach przed 
i po zatłoczeniu antypirogenicznej piany fenolowej. Dodatkowo umieszczono informacje o datach 
wykonanych pomiarów oraz ilości zatłoczonej piany. 1 komplet to około 136 kg piany (106 kg 
żywicy i 30 kg katalizatora), co umożliwia wypełnienie ok. 3 m3 pustej przestrzeni.

Tabela 5.2. Wyniki pomiarów temperatury zmierzonej w otworach
przed zatłoczeniem antypirogenicznej piany fenolowej
Table 5.2. Results of measurements of temperature measured
in openings before crowd of antypyrogenous phenol foam

Data Metr Kierunek Głębokość, m Temperatura
na głębokości 2 m, °C

Ilość tłoczonej piany, 
kpl

21.04.2011 r. 58 północ 6 35,1 0,25
południe 6 38,1

26.04.2011 r.
59 północ 6 35,5

0,25południe 6 36,1
60 południe 6 38,2

27.04.2011 r. 44 południe 6 40,2 0,5
północ 6 35,3

28.04.2011 r. 45 północ 6 34,5 1
południe 6 52,1

29.04.2011 r. 46 południe 6 48,2 1
północ 6 35
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Tabela 5.3. Wyniki pomiarów temperatury zmierzonej w otworach
po zatłoczeniu antypirogenicznej piany fenolowej
Table 5.3. Results of measurements of temperature measured
in openings after crowd of antypyrogenous phenol foam

Data Metr Kierunek Głębokość, m Temperatura na głębokości 2 m, °C

06.05.2011r.

58 północ 2 28,5
południe 2 31,1

59 północ 2 31,3
południe 2 32,3

60 południe 2 33,2

44 południe 2 32,3
północ 2 32,1

45 północ 2 32,1
południe 2 33,0

46 południe 2 33,1
północ 2 28,5

Rys. 5.1. Wyniki pomiarów temperatury zmierzonej w otworach
przed i po zatłoczeniu antypirogenicznej piany fenolowej
Figure 5.1. Results of measurements of temperature measured in openings
before and after crowd of antypyrogenous phenol foam

PODSUMOWANIE

Przedstawiona w artykule metodyka badań oraz uzyskane za jej pomocą wstępne pomiary posłuży-
ły autorom do przeprowadzenia analizy możliwości stosowania antypirogenicznej piany fenolowej 
w profilaktyce zagrożenia pożarowego. W chodniku transportowym w pokładzie 402 w partii „L” 
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na poziomie 1030 m w KWK „Halemba-Wirek” uzyskane rezultaty są bardzo zachęcające. Uzy-
skano znaczne obniżenie temperatury w miejscach zatłaczania piany. W otworach 45 i 46 drążo-
nych w kierunku południowym było to aż 19 i 15°C. W pozostałych otworach spadek temperatury 
wynosił od 2,5 do 8°C. Należy tutaj przypomnieć, że zmniejszenie temperatury, w miejscach wtła-
czania piany, wpływa znacząco na wydłużenie tam okresu inkubacji pożaru endogenicznego. Spo-
wolnieniu bowiem ulega proces zamozagrzewania się węgla. Zastosowana w próbach antypiroge-
niczna piana fenolowa posiada świadectwa badań potwierdzające zaliczenie tego środka do IV kla-
sy inhibitorów procesu zamozagrzewania.

Autorzy zwracają tutaj uwagę, że pomimo uzyskanych pozytywnych rezultatów wykonanych 
prób i doświadczeń, istnieje konieczność kontynuacji badań w tym temacie. Powinny one objąć 
między innymi rozważenie możliwości stosowania antypirogenicznych pian fenolowych w szer-
szym zakresie profilaktyki przeciwpożarowej oraz analizę doboru miejsc i ilości tłoczonej piany. 
Badania w KWK „Halemba-Wirek” prowadzone są w dalszym ciągu, a ostatnio na podobne próby, 
w szerszym zakresie, zdecydował się Dział Wentylacji w KWK „Knurów-Szczygłowice”. Autorzy 
mają nadzieję, że o ich przebiegu i uzyskanych rezultatach będą mogli poinformować środowisko 
górnicze już w ciągu najbliższych kilku miesięcy.

LITERATURA

[1] Dokumentacja techniczna drążenia chodnika transportowego w pokładzie 402 partia L. KWK „Halemba-
Wirek”, Ruda Śląska.

[2] Instrukcja bezpiecznego stosowania piany fenolowej POROFLEX® antypirogeniczny. Nr dok.: SChM –
147/10. „SCHAUM – CHEMIE MIKOŁÓW” Sp. z o.o., Mikołów 2010.

Analysis of Possibility of Applying the Antypyrogenous Phenol Foam
in Prophylaxis of Fire Threat in „Halemba-Wirek” Coal Mine

Underground fires are one from the most often stepping out and the most serious threats in coal 
mining. In mines are endogenous and exogenous fires. Particularly dangerous are endogenous fires.

In moment in which comes to emanation of gases or already open fire steps out, it is on work-
ing preventive often then for late. It therefore was one should also undertake every working the 
aiming to decrease of threat endogenous fires. Article has on aim the performance of analysis of 
possibility applying the antypyrogenous phenol foam in prophylaxis of fire threat in „Halemba-
Wirek” Coal Mine. It the proposal was contained was in him the worked out method of reduction 
of fire threat across applying the phenol foams about proprieties the antypyrogenous numbered to 
IV class of inhibitors of processes the self-heat. It the proposed methodology of investigations in 
work was showed was as well as preliminary received on this basis measurements. It got results 
were introduced was in figure of schedules and graphs. It in article was recapitulation the attention 
was turned was on positive results of executed tests and experiences as well as it was showed on 
necessity of continuation of investigations in this subject.
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TF, gdzie wykorzystano jej dodatkową funkcję w postaci nawiewu chłodnego powietrza do popra-
wy komfortu cieplnego zatrudnionej pod ziemią załogi.

2. REJON ŚCIANY 9 W POKŁADZIE 405/1

Rys. 2.1. Schemat rejonu ściany 9
Figure 2.1. Scheme of region of longwall 9
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Jako miejsce instalacji mobilnej stacji wybrano rejon ściany 9 w pokładzie 405/1. Ściana 9 zlo-
kalizowana jest na głębokości od –500 do –475 m, w pokładzie zaliczonym do II kategorii zagro-
żenia metanowego, II stopnia zagrożenia tąpaniami, klasy B zagrożenia wybuchem pyłu węglowe-
go i I stopnia zagrożenia wodnego. Rejon ściany 9 pokazano na schemacie (rys. 2.1).

3. STACJA MOBI TF

3.1. Opis urządzenia [2, 3]

Mobilna stacja do wymiany aparatów ucieczkowych zasilana świeżym powietrzem poprzez kopal-
niany rurociąg sprężonego powietrza (lub z butli ze sprężonym powietrzem) wyposażony w zawór 
sterujący. Stacja ma kształt zewnętrzny zbliżony do stożka ściętego skierowanego węższą częścią 
ku górze. Stacja jest przymocowywana do obudowy za pomocą uchwytów. W górnej (węższej) 
części osłony zamontowany jest rezonator dźwiękowy, sygnalizujący działanie stacji, oraz realizo-
wany jest nadmuch świeżego powietrza. Konstrukcja stacji umożliwia stały napływ świeżego po-
wietrza do wnętrza konstrukcji, a przepływ powietrza jest kontrolowany poprzez sterownik powie-
trza, uruchamiany płytą naciskową. Do zaworu sterownika świeże powietrze dostarczane jest ruro-
ciągiem magistrali sprężonego powietrza lub butli ze sprężonym powietrzem. Na zewnętrznej po-
wierzchni osłony stacji ułożone są pasy odblaskowe w celu polepszenia widoczności miejsca zain-
stalowania stacji. Dodatkowo osłona stacji zaopatrzona może być, w co najmniej jedno okno prze-
ziernika kontrolnego. Mobilna stacja do wymiany aparatów ucieczkowych według z uwagi na 
zwartą i prostą konstrukcję oraz niewielkie rozmiary i wagę, pozwala na rozmieszczenie dowolnej 
ilości tych stacji w wyrobiskach górniczych. Stacja charakteryzuje się łatwością instalacji w miej-
scach, w których usytuowane są zawory czerpalne z instalacji sprężonego powietrza. Jako alterna-
tywne rozwiązanie dopuszcza się wyposażenie stacji w autonomiczne źródło zasilania sprężonym 
powietrzem zmagazynowanym w butli, co uniezależnia miejsce montażu stacji od przebiegu magi-
strali centralnego przesyłu 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 naci-
skową pozwala na ergonomiczne stosowanie stacji umożliwiające posługiwanie się obydwiema rę-
kami w trakcie wymiany aparatu ucieczkowego. Zastosowanie pasów sygnalizacji odblaskowej, 
zespołu sygnalizacji dźwiękowej oraz kontrolnych okien przeziernych, pozwala na łatwą i bez-
pieczną lokalizację stacji w wyrobiskach górniczych.

3.2. Sposób korzystania ze stacji [2, 3]

Pracownik wchodząc do wnętrza przestrzeni ograniczonej osłoną stacji i stojąc na spągu wyrobiska 
odcinkiem ciała poniżej strefy lędźwiowo-krzyżowej wywiera nacisk na płytę naciskową sterowni-
ka. Następuje wlot powietrza poprzez przewód zasilania powietrzem do króćca rezonatora dźwię-
kowego. Nadmuch powietrza jest sygnalizowany dźwiękowo. Po odczekaniu paru sekund ciągłego 
nadmuchu powietrza pracownik może przystępować do wymiany aparatu ucieczkowego. Zwolnie-
nie nacisku na płytę naciskową spowodowaną opuszczeniem stacji przez pracownika z nowo wy-
mienionym aparatem powoduje odcięcie dopływu powietrza z rurociągu magistrali powietrza do 
przewodu zasilania powietrzem. Mobilna stacja wymiany aparatów ucieczkowych jest gotowa do 
przyjęcia kolejnego pracownika.

3.3. Wykorzystanie stacji do poprawy warunków klimatycznych
(zmniejszenia obciążenia termicznego) [1]

W założeniach konstruktorów stacja miała pełnić także dodatkową funkcję. W rejonach zagrożo-
nych klimatycznie służyć może również do poprawy komfortu cieplnego zatrudnionej tam załogi. 
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Zaznaczyć należy, że stacja wykorzystywana w charakterze stacji regeneracyjnej może być uży-
wana tylko pod warunkiem jej podłączenia do stałej instalacji dostawczej powietrza. Jej użycie 
w celu zmniejszenia obciążenia termicznego nie różni się zasadniczo od sposobu korzystania opi-
sanego w rozdziale 3.2. Po wejściu pod osłonę, uruchomieniu poprzez nacisk plecami lub inną czę-
ścią ciała płyty sterującej zaworem dopływowym, do przestrzeni wewnątrz osłony napływa ciągle 
powietrze, które chłodzi pracownika. Osoba przebywająca pod osłoną decyduje o czasie nawiewu 
powietrza (czasie regeneracji). Po schłodzeniu się pracownika, opuszczając przestrzeń pod osłoną, 
zawór dopływowy automatycznie zostaje zamknięty, tym samym zamykając dopływ świeżego po-
wietrza, pozostając w gotowości do następnego użycia.

Rys. 3.1. Sposób korzystania ze stacji
Figure 3.1. Mean using from station

4. ZABUDOWA STACJI MOBI TF W CHODNIKU 9A

Jak już wspomniano w rozdziale 2 stacja została zabudowana w rejonie ściany 9. Na miejsce loka-
lizacji stacji został wybrany chodnik 9a. Było to podyktowane panującymi tam warunkami klima-
tycznymi. Na rysunku 4.1 zostały przedstawione temperatury termometrów suchego, wilgotnego 
oraz katatermometru wilgotnego, a także ilości powietrza w rejonie ściany 9.
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Rys. 4.1. Schemat z wykonanymi pomiarami
Figure 4.1. Scheme with executed measurements
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Rys. 4.2. Stacja zainstalowana w chodniku 9a (po prawej w trakcie użycia)
Figure 4.2. Installed in gallery 9a station (after right in track use)

5. POMIARY WARUNKÓW KLIMATYCZNYCH W MIEJSCU ZABUDOWY STACJI

Po zainstalowaniu stacji przystąpiono do pomiarów parametrów powietrza w wyrobisku oraz w sa-
mej stacji.

Tabela 5.1. Pomiary parametrów powietrza oraz obliczone wskaźniki mikroklimatu
Table 5.1. Measurements of parameters of air and counted coefficients of microclimate

Miejsce pomiaru: wyrobisko w miejscu zabudowy mobilnej stacji
ts
°C

tw
°C

w
m/s

Kw
K°w

WBGT
°C

tzk
°C

ATE
°C

WDC
(praca umiarkowana)

WDC
(praca ciężka)

29,1 26,3 1,3 11,4 27,2 26,1 25,9 0,99 1,08
Miejsce pomiaru: pomiar w środku mobilnej stacji przed uruchomieniem

ts
°C

tw
°C

w
m/s

Kw
K°w

WBGT
°C

tzk
°C

ATE
°C

WDC
(praca umiarkowana)

WDC
(praca ciężka)

29,4 26,6 0,7 11,1 27,5 27,0 26,9 1,05 1,12
Miejsce pomiaru: pomiar w środku mobilnej stacji po uruchomieniu

ts
°C

tw
°C

w
m/s

Kw
K°w

WBGT
°C

tzk
°C

ATE
°C

WDC
(praca umiarkowana)

WDC
(praca ciężka)

27,2 24,4 4,3 22,8 25,3 21,2 21,4 0,75 0,89
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Pomiarów dokonywano za pomocą psychrometru Assmana (temperatura termometru suchego 
i wilgotnego), katatermometru (natężenie chłodzenia powietrza) oraz anemometru (prędkość prze-
pływu powietrza). Na podstawie pomiarów wyznaczono wskaźniki mikroklimatu (WBGT, tzk, 
ATE oraz WDC).

PODSUMOWANIE, WNIOSKI

Analizując wyniki pomiarów parametrów powietrza oraz obliczone wskaźniki mikroklimatu moż-
na stwierdzić, że stacja spełnia swoją dodatkową funkcję w postaci urządzenia zmniejszającego 
obciążenie termiczne organizmu. Po uruchomieniu zaworu doprowadzającego powietrze pod osło-
nę stacji temperatura termometru suchego i wilgotnego spadła o 2°. Zwiększyło się znacznie natę-
żenie chłodzenia powietrza (o ponad 100%). Wartości wszystkich wskaźników mikroklimatu obni-
żyły się. Według wskaźnika dyskomfortu cieplnego warunki klimatyczne przed uruchomieniem 
stacji były bardzo trudne i niebezpieczne dla zdrowia. Po uruchomieniu stacji wskaźnik dyskom-
fortu cieplnego uległ obniżeniu od 0,23 do 0,30 (do wartości = 0,75 dla pracy umiarkowanej i =
= 0,89 dla pracy ciężkiej), co świadczy o poprawie warunków klimatycznych i znacznym zmniej-
szeniu obciążenia termicznego działającego na organizm pracowników.

Dodatkowo po wykonaniu prób autorzy doszli do następujących wniosków:
 mobilność stacji została potwierdzona poprzez prostotę konstrukcji oraz bardzo szybki montażu 

oraz ewentualny demontaż i kolejny montaż (np. przy przebudowie wyrobiska);
 poprawność obsługi została sprawdzona także na kilkunastu górnikach, którym celowo nie 

udzielono specjalnego instruktażu korzystania ze stacji (nikt nie miał problemów z korzysta-
niem ze stacji);

 stacja nie wymaga dużego ciśnienia sprężonego powietrza z rurociągu, aby uzyskać pożądany 
efekt (w zupełności wystarczy ciśnienie o wartości 2 bar);

 zainstalowanie w chodniku 9a stacji, której dodatkową funkcją będzie poprawienie komfortu 
pracy, spotkało się z pozytywnym odzewem ze strony zatrudnionej w tym rejonie załogi.
Artykuł miał na celu pokazanie przykładu działań zmniejszających obciążenie termiczne dzia-

łające na organizm pracownika, zatrudnionego w trudnych warunkach mikroklimatu, z użyciem 
stacji MOBI TF, gdzie wykorzystano jej dodatkową funkcję w postaci nawiewu chłodnego powie-
trza do poprawy komfortu cieplnego zatrudnionej pod ziemią załogi. Podczas przeprowadzonych 
prób okazało się, że stacja MOBI TF w stopniu wystarczającym spełnia swoją funkcję, nawiewane 
powietrze jest chłodne i rzeczywiście powoduje zmniejszenie obciążenia termicznego działającego 
na organizm pracownika. Zatrudniona w rejonie załoga może korzystać z urządzenia podczas pla-
nowych przerw w pracy oraz w razie zaistnienia sytuacji krytycznych (np. złe samopoczucie lub 
zasłabnięcie na skutek dużego obciążenia termicznego). Prostota konstrukcji, małe gabaryty oraz 
nieskomplikowany sposób montażu czynią z tego urządzenia idealne rozwiązanie do zastosowania 
i rozpowszechniania w miejscach, gdzie zachodzi konieczność zmniejszenia obciążenia termiczne-
go górników.
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Improvement of the Miners’ Thermal Safety near Utilization
the Station MOBI TF in KWK “Knurów-Szygłowice”

The depth of exploitation in Polish mining undergoes the continuous growth. The primitive tem-
perature of rocks with her grows up together with. Thermal burden of miners' organism workers in 
relationship from this enlarges on the deepest levels and in distant excavations where to assure 
good climatic conditions only for help of classic ventilating methods hard. It therefore was one 
should was also undertake every the aiming to decrease of thermal burden working as well as as-
suring safe climatic conditions. Article has on aim show example such workings from use station 
MOBI TF it where she was used was in figure of ventilation of cool air additional function to of 
thermal comfort engaged under the ground of crew improvement. It during conducted tests turned 
out, that station MOBI TF in sufficient degree fulfils his function blowed air is cool and really de-
crease thermal acting on worker's organism burden causes. It the description in article was con-
tained was the region it the station, measurements of climatic conditions in which was installed 
was as well as the measurements of parameters of air during using from station. The engaged in re-
gion crew can use from device during planned pauses in work or in critical situations (for example: 
the bad mood or the faintness on result of large thermal burden). The simplicity of construction and 
small dimensions are creating the ideal solution to use and the disseminating in places where ne-
cessity of decrease of the miners' thermal burden sets.
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Szacowanie względnego ryzyka dla pracownika
w oparciu o rozpoznane zagrożenia w rejonie ściany

Stanisław Trenczek
Instytut Technik Innowacyjnych EMAG, Katowice

STRESZCZENIE: W artykule przedstawiono główne założenia realizowanego projektu struktural-
nego pt. „Informatyczny system wspomagania kompleksowego zarządzania zagrożeniami górni-
czymi”. Przypomniano też aktualne klasyfikacje zagrożeń naturalnych oraz znaczenie oceny ryzy-
ka. Pokazano nowy sposób szacowania względnego ryzyka dla pracowników przebywających
w rejonie ściany eksploatacyjnej wynikający z rozpoznania potencjalnego poziomu występujących 
zagrożeń. Na przykładzie przebadanych rejonów ścian zaakcentowano różnice dokonanych osza-
cowań ryzyka.

SŁOWA KLUCZOWE: Górnictwo podziemne, zagrożenia naturalne, rejon ściany, ryzyko dla pra-
cownika

1. WPROWADZENIE

Zagrożenia występujące w kopalniach węgla kamiennego są zróżnicowane pod względem: często-
ści i poziomu występowania, przewidywalności wzrostu poziomu, skutków przekroczenia poziomu 
tolerowalnego. Projekt pt. „Informatyczny system wspomagania kompleksowego zarządzania za-
grożeniami górniczymi” – realizowany przez Główny Instytut Górnictwa przy współudziale pra-
cowników Instytutu Technik Innowacyjnych EMAG i Politechniki Śląskiej ma na celu opracować 
narzędzie wspomagające decydentów w podejmowaniu działań. Rezultatem projektu mają być:

- możliwość porównania pod względem zagrożeń wszystkich rejonów eksploatacyjnych,
- monitorowanie parametrów charakteryzujących zagrożenia,
- obliczanie i wizualizacja wskaźników określających poziom potencjalny i poziom rze-

czywisty zagrożeń,
- ocena poziomu ryzyka,
- sygnalizowanie zmian poziomu według kryteriów oceny ryzyka,
- wysyłanie komunikatów ostrzegawczych i alarmowania,
- uruchamianie zabezpieczeń chroniących załogę i ruch zakładu górniczego przed skutkami 

przekroczenia poziomu nietolerowalnego,
- wizualizacja komunikatów z procedurami bezpieczeństwa,
- wyższy poziom zarządzania bezpieczeństwem załogi i ruchu zakładu górniczego.

Ocena ryzyka zawodowego [2] wymagana jest przez prawo geologiczne i górnicze [11], które 
w art. 117 zobowiązuje przedsiębiorcę – m.in. – do (pkt 1) rozpoznawania zagrożeń związanych
z ruchem zakładu górniczego i podejmowania środków zmierzających do zapobiegania i usuwania 
tych zagrożeń, a także do (pkt. 4) oceny i dokumentowania ryzyka zawodowego oraz stosowania
niezbędnych rozwiązań zmniejszających to ryzyko, w tym przez sporządzenia dokumentu bezpie-
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czeństwa i ochrony zdrowia. Ponadto w art. 118 nakazuje kierownikowi ruchu zakładu górniczego 
dokonywać zaliczania złoża, pokładów, wyrobisk, ich części oraz innych przestrzeni w zakładach 
górniczych, w których występują pewne zagrożenia naturalne do poszczególnych stopni, kategorii 
lub klas zagrożeń. Zobowiązuje go też – w przypadku kopalń węgla kamiennego – do uwzględnia-
nia wyników badań przeprowadzonych przez rzeczoznawcę do spraw ruchu zakładu górniczego 
oraz opinii tego rzeczoznawcy, a więc wykorzystywana jest do tego wiedza wynikająca z rozpo-
znania potencjalnego poziomu takich zagrożeń, jak zagrożenia [11]: tąpaniami, metanowe, wyrzu-
tami gazów i skał, wybuchem pyłu węglowego, klimatyczne, wodne, i substancjami promienio-
twórczymi. Z kolei w przypadku stwierdzenia okoliczności (określonych w tych przepisach) wska-
zujących na zmiany parametrów zagrożeń w stosunku do dokonanych zaliczeń zobowiązany jest 
do zmiany zaliczenia danego zagrożenia.

Należy też nadmienić, że w stosunku do prawa geologicznego i górniczego obowiązującego do 
31 grudnia 2011 r. [9] nie uwzględnia się w tych zaliczeniach zagrożenia działaniem pyłu szkodli-
wego dla zdrowia, a uwzględnia zagrożenie klimatyczne. Dodać jeszcze należy, że zarówno po-
przednio obowiązująca ustawa [9], jak i obecna [11] nie uwzględniają zagrożenia pożarem endo-
genicznym jako zagrożenia wymagającego zaliczenia, chociaż jest ono bez wątpienia zagrożeniem 
naturalnym i podlega klasyfikacji [3]. Niezależnie od tego w proponowanym szacowaniu ryzyka 
dla pracownika pod uwagę brane są i te zagrożenia.

2. OCENA BEZWZGLĘDNEGO RYZYKA

Na podstawie badań przeprowadzonych w ramach wspomnianego projektu [1] można stwierdzić, 
że w rejonach eksploatacyjnych kopalń węgla kamiennego Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A., 
Kompanii Węglowej S.A. i Katowickiego Holdingu Węglowego S.A. wyróżnia się zagrożenia:

- powszechnie występujące: zagrożenie pyłami szkodliwymi dla zdrowia, zagrożenie poża-
rami endogenicznymi, zagrożenie wybuchem pyłu węglowego,

- o wysokiej częstości występowania (>50% rejonów eksploatacyjnych): zagrożenie meta-
nowe, zagrożenie tąpaniami,

- o średniej częstości występowania (>30% i ≤50%): zagrożenie klimatyczne (systematycz-
nie wzrastające), zagrożenie wodne (zazwyczaj o najniższym poziomie),

- występujące sporadyczne: zagrożenie wyrzutami gazów i skał, zagrożenie radiacyjne na-
turalnymi substancjami promieniotwórczymi.

Stąd też wpływ poziomu występującego zagrożenia – zarówno potencjalnego jak i rzeczywi-
stego – na ryzyko dla pracownika jest również zróżnicowany i zależny od: charakteru zagrożenia,
stopnia jego przewidywalności, dynamiki skutków jego wystąpienia, częstości występowania (ta-
bela 1) [7].

Szacowanie ryzyka zawodowego realizowane jest w każdej kopalni w zgodności z Dyrektywą 
Ramową 89/391/EWG [6] oraz Kodeksem Pracy [10]. Jednak przedstawione poniżej szacowanie
poziomu ryzyka potencjalnego dla pracownika zatrudnionego w rejonie ściany eksploatacyjnej 
charakteryzuje się nieco innym podejściem – jest to kompleksowa ocena ryzyka potencjalnego 
utraty zdrowia lub życia. Jest ona efektem pewnej zrealizowanej już części [7, 8] projektu. Dotyczy 
to stanowisk pracy zlokalizowanych w rejonie wyrobiska ścianowego i wyrobisk przyścianowych 
oraz brygad: ścianowej, transportowej i konserwacyjno-remontowej, a także pracowników: obsługi 
przenośników odstawy urobku, prowadzących prace profilaktyczne, nadzoru itp.

W projekcie, dla potrzeb oceny ryzyka dla pracownika znajdującego się w rejonie ściany oparto 
się [8] na zakresie mogących wystąpić skutków spi jako:

- wypadek lekki          - sp = 1,
- wypadek ciężki        - sp = 2,
- wypadek śmiertelny - sp = 3.
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Tablica 1. Zestawienie stopni przewidywalności i prawdopodobieństwa skutków wystąpienia zagrożenia [7]
Table 1. Comparison of degrees of predictability and probability of hazard occurrence [7]

Stopień przewidywalności Stopień prawdopodobnych skutków
War-
tość 
kni

Ocena Zagrożenie
War-
tość 
ksi

Ocena Zagrożenie

0

nie ma po-
trzeby 
przewidy-
wania

Nie występuje zagrożenie:
- tąpaniami, 
- metanowe,
- wybuchem pyłu węglowego,
- działaniem pyłów 

szkodliwych dla zdrowia
- wyrzutami gazów i skał, 
- wodne, 
- radiacyjne,
- klimatyczne,

0

nie ma po-
trzeby 
przewidy-
wania

Nie występuje zagrożenie:
- tąpaniami, 
- metanowe,
- wybuchem pyłu węglowego,
- działaniem pyłów 

szkodliwych dla zdrowia,
- wyrzutami gazów i skał, 
- wodne, 
- radiacyjne,
- klimatyczne,

1
łatwo-
przewi-
dywalne

- wybuchem pyłu węglowego,
- działaniem pyłów 

szkodliwych dla zdrowia,
- wodne,
- radiacyjne,
- klimatyczne,

1
bez 

wypadków  
śmiertelnych

- działaniem pyłów 
szkodliwych dla zdrowia,

- wodne,
- radiacyjne,
- klimatyczne,

2
średnio-
przewi-
dywalne

- metanowe,
- pożarowe 2

wypadki
śmiertelne 
(kilka)

- tąpaniami,
- pożarowe,

3
trudno-
przewi-
dywalne

- tąpaniami,
- wyrzutami gazów i skał, 3 katastrofa

- metanowe,
- wybuchem pyłu węglowego,
- wyrzutami gazów i skał

Uznano, że potencjalne wystąpienie zdarzenia z udziałem danego zagrożenia naturalnego C ip
zależne jest od jego poziomu potencjalnego C ipi, natomiast realność rzeczywistego wystąpienia 
zdarzenia zależna jest od poziomu rzeczywistego. Niezależnie od tego praktyka pokazuje, że skutki 
wystąpienia zdarzenia z udziałem zagrożeń naturalnych jest zróżnicowana. Dlatego daje to praw-
dopodobieństwo wystąpienia każdego z wyżej wymienionych skutków przy niektórych zagroże-
niach, a przy innych – tylko w niektórych z powyższych kategorii wypadków. 

W ocenie ryzyka potencjalnego RP występującego zagrożenia dla pracownika P w kontekście 
danego zagrożenia C i istotny jest jego potencjalny poziom C ipi – stopień, kategoria, klasa, po-
ziom, czy grupa – związany z ewentualnymi skutkami spi, co pozwala określić wagę potencjalną 
tego zagrożenia wpzi. Można to wyrazić jako

RPP (C ipi) = wpzi = Σspi = 0÷35, 
 

co pokazano w poniższym zestawieniu (tabl. 2) [8].

Przyjęto też [8], że ocena bezwzględnego ryzyka potencjalnego RP, związana ze wszystkimi 
występującymi zagrożeniami ΣC i dla pracownika P, wyrażana jest według kryteriów oceny po-
ziomu potencjalnego ryzyka, jako:
- ryzyko niskie – RPP-I – potencjalny uszczerbek na zdrowiu, 

gdy poziomy zagrożeń Cipi występują tylko do wartości wpzi nie większych niż podanych (tab. 2) 
w pozycjach:

                                     C1.2, C2.3, C3.1, C4.3, C5.2, C6.2, C7.3, C8.2, C9.4.
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Tablica 2. Zestawienie wagi potencjalnego zagrożenia w ocenie ryzyka dla pracownika [8]
Table 2. List of weights of potential hazards in the risk evaluation for a worker [8]

Zagrożenie Ci Cipi
Poziom zagrożenia Waga skutków zdarzenia

spi
Waga zagro-
żenia wpzisp = 1 sp = 2 sp = 3

tąpaniami C1

C1.1 nie występuje - - - 0
C1.2 I stopień 1 - - 1
C1.3 II stopień 1 2 - 3
C1.4 III stopień 1 2 3 6

metanowe C2

C2.1 niemetanowy - - - 0
C2.2 I kategoria - - - 0
C2.3 II kategoria 1 - - 1
C2.4 III kategoria 1 2 - 3
C2.5 IV kategoria 1 2 3 6

wybuchem pyłu 
węglowego C3 C3.1 klasa A - - - 0

C3.2 klasa B 1 2 3 6

działaniem pyłów 
szkodliwych C4

C4.1 I poziom - - - 0
C4.2 II poziom - - - 0
C4.3 III poziom 1 - - 1
C4.4 IV poziom 1 2 - 3

wyrzutami gazów 
i skał C5

C5.1 nieskłonny - - - 0
C5.2 skłonny 1 - - 1
C5.3 I kategoria 1 2 - 3
C5.4 II kategoria 1 2 3 6

wodne C6

C6.1 nie występuje - - - 0
C6.2 I stopień 1 - - 1
C6.3 II stopień 1 2 - 3
C6.4 III stopień 1 2 3 6

radiacyjne C7
C7.1 nie występuje - - - 0
C7.2 kategoria A - - - 0
C7.3 kategoria B 1 - - 1

pożarowe C8

C8.1 I grupa - - - 0
C8.2 II grupa 1 - - 1
C8.3 III grupa 1 2 - 3
C8.4 IV grupa 1 2 - 3
C8.5 V grupa 1 2 3 6

klimatyczne C9

C9.1 nie występuje - - - 0
C9.2 I Poziom Krytyczny - - - 0
C9.3 II Poziom Krytycz-

ny - - - 0

C9.4 III Poziom Krytycz-
ny 1 - - 1

- ryzyko średnie – RPP-II – potencjalna utrata zdrowia,
gdy poziomy zagrożeń Cipi występują tylko do wartości wpzi nie większych niż podanych (tab. 2)
w pozycjach:

                                       C1.3, C2.4, C3.2, C4.4, C5.3, C6.3, C7.3, C8.3, C9.4,
- ryzyko wysokie – RPP-III – potencjalna utrata życia, gdy jednocześnie:

- występuje poziomu C3.2,
- występuje co najmniej jeden maksymalny poziom zagrożeń z następujących pozycji (tab. 2):

                                                  C1.4, C2.5, C5.4, C6.4, C8.5.
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Jednak dalsze analizy pokazują, że nie wyczerpuje to całości zagadnienia związanego z oceną 
ryzyka – dotychczasowa ocena określa bowiem bezwzględne warunki sprzyjające zaistnieniu zda-
rzenia.

3. SZACOWANIE POZIOMU RYZYKA WZGLĘDNEGO

Do oszacowania poziomu względnego ryzyka pracownika przebywającego w rejonie eksploatacyj-
nym (ściany) uwzględnić należy tak istotne elementy jak czas trwania warunków sprzyjających na-
rażeniu pracownika na zdarzenie oraz możliwość uniknięcia zdarzenia. W pierwszym przypadku 
wyraźnie rozróżni się ryzyko dla pracowników stale znajdujących się w rejonie ściany od pracow-
ników przybywających tam tylko doraźnie (kontrola, konserwacja, dozór). Z kolei w drugim wy-
różni się te z zagrożeń, których przewidywalność jest większa – a przez to możliwość ograniczenia 
wystąpienia ich skutków jest również większa, od zagrożeń o trudno przewidywalnych skutkach 
ich wystąpienia i jednocześnie mniejszej możliwości ich wystąpienia.

Szacowanie poziomu ryzyka względnego oparto na metodach stosowanych w dyrektywach 
związanych z bezpieczeństwem SIL [4, 5].

Punktem wyjściowym jest więc ocena bezwzględnego ryzyka:
- ryzyko niskie – RPP-I,
- ryzyko średnie – RPP-II,
- ryzyko wysokie – RPP-III.
Z kolei dla czasu trwania warunków sprzyjających narażeniu pracownika na zdarzenie przyjęto 

dwa poziomy:
- narażenie krótkotrwałe – poniżej połowy czasu trwania zmiany roboczej – N-I,
- narażenie długotrwałe – powyżej połowy czasu trwania zmiany roboczej – N-II,

podobnie jak dla możliwości uniknięcia zdarzenia:
- możliwe pod pewnymi warunkami – M-I,
- prawie niemożliwe – M-II.
Można więc dokonać oszacowania poziomu względnego ryzyka do jednego z siedmiu pozio-

mów – od poziomu a do poziomu g, co przedstawia niższy graf (rys. 1).
W oparciu o przywołane już wyniki badań można znaleźć przykład najwyższego i najniższego 

poziomu względnego ryzyka. Najwyższy, najniebezpieczniejszy poziom – poziom g – oszacowany 
zostałby dla pracowników zatrudnionych w ścianie eksploatującej pokład zaliczony do III stopnia 
zagrożenia tąpaniami, IV kategorii zagrożenia metanowego, klasy B zagrożenia wybuchem pyłu 
węglowego, II stopnia zagrożenia wodnego oraz zaklasyfikowany w rejonie ściany do stopnia 3.
(IV poziomu) zagrożenia pyłami szkodliwymi dla zdrowia, IV grupy samozapalności i III Poziomu 
Krytycznego pod względem zagrożenia klimatycznego, a nieco niższy – poziom f – dla pracowni-
ków czasowo przebywających w tym rejonie. Z kolei poziom najniższy, stosunkowo bezpieczny –
poziom b – oszacowany zostałby dla pracowników czasowo przebywających w rejonie ściany eks-
ploatującej pokład nietąpiący, niemetanowy i nie zagrożony pod względem klimatycznym oraz za-
liczony do klasy A zagrożenia wybuchem pyłu węglowego, I stopnia zagrożenia wodnego i zakla-
syfikowany w rejonie ściany do stopnia 2 (III poziomu) zagrożenia pyłami szkodliwymi dla zdro-
wia i II grupy samozapalności, a nieco wyższy – poziom c – dla pracowników stale przebywają-
cych w rejonie takiej ściany.
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Rys. 1. Sposób szacowania poziomu względnego ryzyka dla pracownika (opracowanie własne)
Fig. 1. Method of relative risk level evaluation for a worker (own development)

4. PODSUMOWANIE

Projekt pt. „Informatyczny system wspomagania kompleksowego zarządzania zagrożeniami górni-
czymi” – realizowany przez Główny Instytut Górnictwa przy współudziale pracowników Instytutu 
Technik Innowacyjnych EMAG i Politechniki Śląskiej ma na celu opracować narzędzie wspoma-
gające decydentów w podejmowaniu działań zmierzających do obniżenia poziomu zagrożeń.

Wpływ poziomu występującego zagrożenia – zarówno potencjalnego jak i rzeczywistego – na 
ryzyko dla pracownika jest zróżnicowany i zależny od: charakteru zagrożenia, stopnia jego prze-
widywalności, dynamiki skutków jego wystąpienia, częstości występowania.

Ocena bezwzględnego ryzyka potencjalnego RP związana jest ze wszystkimi występującymi 
zagrożeniami i ze względu na stwierdzone spektrum ich występowania w przebadanych rejonach 
ścian przyjęto trzystopniową skalę w ocenie bezwzględnego ryzyka dla pracownika.

Dla oszacowania poziomu względnego ryzyka dla pracownika przebywającego w rejonie eks-
ploatacyjnym (ściany) oparto się na metodach stosowanych w dyrektywach związanych z bezpie-
czeństwem SIL – uwzględniono czas trwania warunków sprzyjających narażeniu pracownika na 
zdarzenie oraz możliwość uniknięcia zdarzenia.
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Z przykładów wynikających z występujących, stwierdzonych badaniami warunków natural-
nych wynika, że bardzo duże zróżnicowanie poziomów ryzyka może wystąpić w przypadkach od-
powiednio zróżnicowanych warunków naturalnych, natomiast w mniejszym stopniu odniesie się to 
do czasu narażenia pracownika przebywającego w tych samych warunkach jak i do możliwości 
uniknięcia zdarzenia.

Artykuł powstał w ramach realizacji projektu nr POIG.01.030.01-00-048/08.
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Relative Risk Evaluation for a Worker on the Basis
of the Hazards Recognized at a Longwall Area

The paper presents the main principles of the realized structural project entitled: “Support infor-
matics system of a comprehensive management of the mining hazards”. There has been also refer-
red to current classification of natural hazards and significance of the risk assessment. A new met-
hod of the relative risk evaluation for workers staying at a working face area, resulted from reco-
gnition of a potential level of occurring hazard has been shown in the paper. The differences in the 
risk evaluations based on examples of investigated longwall areas have been emphasized.
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Dlaczego potrzebne jest kompleksowe zarządzanie 
zasobami 

 Niska efektywność ekonomiczna i złożoność nadmiarowej struktury 
zarządzania zasobami 

 Konieczność mierzenia dostępności, kosztu i wykorzystania wszystkich 
zasobów strategicznych oraz zarządzania tymi wskaźnikami 

 Konwergencja technologii operacyjnych i informatycznych 

                    Kolej, Przesył energii elektrycznej/gazu, Drogi, Telekomunikacja, Wodociągi 

Strategia 
zasobów 

     Plan Ocena  
i projekt 

Tworzenie 
/ nabycie 

Eksploa-
tacja 

Konser-
wacja 

Mody-
fikacja Likwidacja   

Cykl życia zasobu 
Tradycyjne  

klasy zasobów 

Instalacje przemysłowe 

Nieruchomości i wyposażenie 

Transport i floty 

Infrastruktura 

                      Grunty, Biura, Magazyny, Powierzchnie handlowe, Szkoły, Szpitale, Porty lotnicze 

                      Górnictwo, Tekstylia, Chemia, Petrochemia, Elektronika, Żywność, Biotechnologia, 
                      Farmacja, Energetyka 

                      Obronność, Linie lotnicze, Transport ciężarowy, Transport morski, Kolej, Transport 
                       publiczny 

 

 

 

 

Sprzęt informatyczny i sieci                     Komputery, Sieci, Routery, Aplikacje, Autowykrywanie, Centrum wsparcia  
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Portfolio produktów 
Core Solutions 

Utilities Life Sciences Nuclear Power 

Linear Assets Calibration 

Industry Solutions 

Add-On Solutions 

Transportation 

Asset Configuration 
Manager 

Government 

Spatial 

Change & Corrective 
Action Mgr 

Scheduler 

Oil & Gas 

Archiving Service Provider 

MX Mobile Inventory 
Mgr MX Mobile Asset Mgr 

Maximo Asset 
Management 

Maximo Asset 
Mgmt Essentials 

SMART Mobile 
Work Mgr 

SMART Mobile 
Inventory Mgr 

SMART Mobile 
Auditor MX Mobile Work Mgr Everyplace 

Maximo for Energy 
Optimization 

SAP ERP Adapter Oracle ERP Adapter Primavera Adapter MS Project Adapter 

Maximo Data Center 
Infrastructure Mgmt 

Real Time Asset 
Locator 

Internal Service 
Provider 

Intelligent Building 
Management 

Safety Risk & 
Compliance 
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Magic Quadrant for Enterprise Asset Management for Transmission 
and Distribution 

16 September 2009 

© Gartner, Inc. 

Kristian Steenstrup 
 T&D 

D: G00170316 
The Magic Quadrant is copyrighted September 2009 by Gartner, 

Inc. and is reused with permission. The Magic Quadrant is a 
graphical representation of a marketplace at and for a specific 

time period. It depicts Gartner’s analysis of how certain vendors 
measure against criteria for that marketplace, as defined by 
Gartner. Gartner does not endorse any vendor, product or 

service depicted in the Magic Quadrant, and does not advise 
technology users to select only those vendors placed in the 

“Leaders” quadrant. The Magic Quadrant is intended solely as a 
research tool, and is not meant to be a specific guide to action. 

Gartner disclaims all warranties, express or implied, with respect 
to this research, including any warranties of merchantability or 
fitness for a particular purpose. This Magic Quadrant graphic 

was published by Gartner, Inc. as part of a larger research note 
and should be evaluated in the context of the entire report. The 

Gartner report is available upon request from IBM. 
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Wartość zarządzania zasobami 

Ograniczone 
zasoby 

Ramy 
prawne 

Maksymalizacja 
zwrotu  

z inwestycji 

Najwyższa 
niezawodność 

Najniższy 
koszt 

Ograniczenie 
kosztu robocizny 

Usprawnienie 
planowania 

Niższy poziom zapasów 

Mniej przestojów 

Zarządzanie 
ryzykiem 

Zgodność 
z przepisami 

Maksymalna wydajność produkcji 

Widoczność 

Zachowanie 
zdobytej wiedzy 

– 1232 –

Informatyka w górnictwie



© 2011 IBM Corporation 6 2/17/2012 

Total Life Cycle Costs 

Planowanie 
      

Użytkowanie          
    

Utrzymanie 

     
Instalacja 

Rozmieszczenie 
Likwidacja Wartość 

zbycia 
Koszt 

zakupu 

Dlaczego zarządzać całym cylkem życia? 

Większość firm dyskutuje o assetach tylko w momencie zakupu …… ale koszt zakupu to 
zwykle mniej niż 20% całkowitego kosztu cyklu życia ( Total Life Cycle Costs ) 

Produkcja Infrastruktura Flota IT 

Zakup 
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Cykl życia zasobów 

Zgodność 
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Cykl życia zasobów– faza planowania 
Planowanie 

• Tworzenie budżetu 
•Wsparcie dla tworzenia budżetu i cykli rozliczeniowych dzięki dostarczaniu dokładnych 
danych na temat kosztów operacyjnych i związanych z utrzymaniem. 
•Dostosowanie planów i budżetu do wymagań biznesowych związanych z zasobami. 
•  

• Technologia obsługująca nowe rozwiązania i wymianę technologii 
•Określanie odpowiedniego sprzętu i usług dla nowych projektów, nowych przejęć i nowo 
przyjętych pracowników 
•Określenie korporacyjnej strategii dotyczącej czasu trwania cyklu życia. 
•Określenie cykli i dat odnawiania, ustawienie automatycznych alertów. 
 

• Planowanie dzierżawy zasobów 
•Wykonanie analiz finansowych opłacalności zakupu lub dzierżawy. 
•Negocjowanie okresów i warunków dzierżawy z firmami leasingowymi. 
•Aktywne planowanie zakończenia okresu dzierżawy. 
 

• Sprawdzanie listy zasobów 
•Monitorowanie poziomów magazynowych i automatyczne ponowne wysyłanie zamówień. 
•Ponowne wykorzystanie zwróconych zasobów. 

•   
• Określanie niezawodności zasobów 

•Wykorzystanie danych systemu obsługującego centrum wsparcia, dotyczących awarii 
zasobów i średniego czasu naprawy, do określenia niezawodności zasobów i do 
podejmowania działań naprawczych, jeśli są potrzebne. 

Dostosowanie działań 
do strategii 

korporacyjnej 

•Wymagania 
biznesowe 
•Odnawianie 
technologii  
•Ponowne 
wykorzystanie 
zasobów 
•Budżetowanie 
•Zarządzanie 
umowami i 
dzierżawami 
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Cykl życia zasobów– faza nabycia 
Wsparcie LOB (Line of Business) 

– Wsparcie celów biznesowych dzięki zaspokojeniu zapotrzebowania na zasoby 
 

Ponowna instalacja słabo wykorzystanych zasobów  
– Zamiast kupowania nowego sprzętu i oprogramowania można ponownie wykorzystać istniejące 

zasoby 
 

Dział zakupów 
– Wykonuje zatwierdzanie w przepływach pracy dotyczących przejmowania zasobów, żądań 

dotyczących zakupów i zamówień. 
– Kieruje zamówienia do dostawców. 
– Automatyczna zmiana zamówień w zależności od poziomów magazynowych i planowanego zużycia. 
– Zakup dzierżawionych zasobów po zakończeniu okresu dzierżawy. 

 

Odbieranie zasobów, sprawdzanie poprawności faktur i odsyłaczy do umów. 
– Określanie, jakie zasoby należy sprawdzić po ich otrzymaniu. 
– Skanowanie odebranych zasobów na rampie załadowczej. 
– Porównywanie odebranych zasobów z fakturami, sprawdzanie odbiorów częściowych, uzgadnianie 

faktur z zamówieniami i umowami. 
– Autoryzacja płatności. 
– Powiązanie zasobów z zamówieniami i umowami. 

 

Negocjowanie umów z dostawcami 
– Uzyskiwanie wielu ofert (zapytania ofertowe) od dostawców. 
– Wykorzystanie skonsolidowanych danych dotyczących zamówień do negocjowania umów. 
– Wizualizacja wydajności dostawcy. 
 

Zarządzanie dzierżawami sprzętu 
– Automatyczne łączenie wykrytych zasobów z dzierżawą. 

Pozyskiwanie 

•Przepływy pracy 
zatwierdzane przez 
Dział Zakupów  
•Decyzje o zakupie lub 
ponownym 
wykorzystaniu 
•Weryfikowanie faktur i 
umów 

Negocjowanie umów w 
celu maksymalizacji 

wartości  
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Cykl życia zasobów - faza instalowania 
Tworzenie rekordu zasobu 

– Automatyczne tworzenie rekordów dla zasobów i znaczników 
umieszczanych na zasobach. 

 
Przypisywanie zasobów 

– Przypisywanie zasobu do projektu lub do indywidualnego użytkownika 
– Przypisuje pracownika, projekt, centrum kosztowe i informacje o 

lokalizacji zasobu wykorzystując dane z systemu kadrowego i 
finansowego. 
 

Instalowanie zasobów 

– Powiadamianie użytkownika końcowego o odbiorze zasobu. 
– Ustalanie terminu instalacji z użytkownikiem końcowym. 
– Wykorzystanie centrum wsparcia do utworzenia zgłoszeń usługi 

serwisowej. 
– Wykorzystanie oprogramowania obsługującego udostępnianie dzięki 

integracji z przepływem pracy. 
  

Śledzenie zasobów 

– Śledzi zmiany w zasobach, przesunięcia, zwroty. 
– Wiadomo, jakimi zasobami się dysponuje, gdzie one są i kto je użytkuje. 

•Przypisywanie i 
instalowanie 
zasobów 
•Wykorzystanie 
narzędzi centrum 
wsparcia i 
udostępniania usług 
•Śledzenie zasobów 

Instalacja 
/Rozmieszczenie 

Procesy zapewniające 
standaryzację przyjętego 
zwrotu z inwestycji 
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Cykl życia zasobów - faza zarządzania 
Standardowe operacje przenoszenia, dodawania, zmiany (Move, Add, Change - MAC) 

– Planowanie funkcji MAC; zarządzanie utraconymi i skradzionymi zasobami. 
– Rozliczanie kosztów operacyjnych zasobów. 
– Optymalizacja procesów zarządzania zmianą. 
 

Uzgadnianie zasobów 
– Porównanie autoryzowanych zasobów z zainstalowanymi zasobami. 
 

Szacowanie ryzyka 
– Szacowanie ubezpieczeń pokrywających całkowite koszty zasobu. 
 

Zarządzanie zgłoszeniami serwisowymi dotyczącymi zasobów 
– Przyspieszenie obsługi zgłoszeń przez centrum wsparcia i rozwiązywanie incydentów przy 

wykorzystaniu informacji na temat gwarancji, stanu magazynu i zasobów. 
 

Kontrole wewnętrzne i zewnętrzne 
– Identyfikowanie i rozwiązywanie problemów ze zgodnością. 
– Weryfikowanie stanu magazynu dzięki kompletnemu i dokładnemu widokowi dostępnych 

zasobów IT. 
– Dostarczanie kontrolerowi zgodności oprogramowania dokładnych i pełnych danych. 

 

Zarządzanie odnawianiem gwarancji i umów. 
– Wykorzystanie wiedzy o wykorzystaniu oprogramowania przy negocjacjach. 
– Zarządzanie umowami, negocjowanie warunków. 
– Konsolidowanie umów 

•Zamykanie zdarzeń MAC 
•Uzgadnianie zasobów 
•Zarządzanie zgłoszeniami 
serwisowymi 
•Obsługa kontroli 
•Odnawianie umów 

Implementacja architektury 
wsparcia i procesów w celu 

podniesienia produktywności i 
poziomu zadowolenia 

użytkowników 

Użytkowanie, Utrzymanie 
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Cykl życia zasobów - faza wycofania 
Śledzenie sposobów zakończenia cyklu życia zasobu 

– Zgodność z firmowymi i prawnymi regulacjami dotyczącymi utylizacji. 
– Śledzenie i zarządzanie procesem pozbywania się zasobów: za pośrednictwem 

firmy utylizacyjnej, na aukcji, poprzez przekazanie lub zakupienie przez 
pracownika. 

– Śledzenie kosztów związanych z czyszczeniem zasobów, utylizacją, 
pakowaniem i wysyłaniem zwracanych zasobów. 

  
Zarządzanie końcowym etapem cyklu życia  

– Wycofywanie zasobów zgodnie z korporacyjną strategią dotyczącą czasu 
trwania cyklu życia. 

– Automatyczne powiadamianie o odnawianiu dzierżaw. 
– Zarządzanie umowami i płatnościami dla dostawców. 
– Wykrywanie ostatniego zalogowania się użytkownika w celu odtworzenia 

zasobu. 
– Określenie dodatkowego sprzętu/oprogramowania. 
– Zainicjowanie procesów zastępowania zasobów. 
– Powiązanie planów bezpieczeństwa z określonymi typami zasobów. 
– Zapewnienie dobrego nadzoru i prawidłowego rozliczania dzięki zachowywaniu 

pełnej historii zasobów. 
 

Zarządzanie zutylizowanymi zasobami 

– Czyszczenie zasobów. 
– Zwrot dzierżawionych zasobów w wymaganym stanie. 
– Importowanie listy utylizacji od dostawcy. 
– Utylizacja sprzętu i jej weryfikacja. 

Wycofywanie 

•Procesy czyszczenia i 
utylizacji zasobów 
•Zakończenie dzierżawy 
•Inicjowanie 
zastępowania zasobów 

Umożliwia 
uporządkowane 
pozbywanie się 

zasobów: 
zutylizowanych, 
zlicytowanych, 

oddanych i 
zakupionych przez 

pracowników. 
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Korzyści i potwierdzona wartość dla klienta 

Wykorzystanie potencjału pracowników — WZROST O 10-30% 

Wykorzystanie zasobów — WZROST O 3-5% 

Zakupy urządzeń — SPADEK O 3-5% 

Zwroty kosztów napraw w ramach gwarancji — WZROST O 10-50% 

Wymagany poziom zapasów — SPADEK O 20-30% 

Koszty utrzymania zapasów — SPADEK O 5-20% 

Koszty materiałów — SPADEK O 5-10% 

Zakupy robocizny — SPADEK O 10-50% 
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ROI 
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Czas 

ROI 
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Wyzwanie:   
 Słaba kontrola oznacza wzrost nakładów operacyjnych, 

kapitałowych oraz poziomu ryzyka co odbija się na możliwości 
szybkiego wzrostu 
– Finance Week:1 Tylko 40% zasobów w firmie jest dobrze 

opisanych i może być łatwo odszukanych 
– Ponad 85% problemów z dostępnością usług jest efektem 

ubocznym zmian dokonanych w infrastrukturze 
Rozwiązanie: Zintegrowana kontrola zasobów 
 Pomaga lepiej wykorzystywać zasoby i  zapewnia efektywne 

procesy zarządzania dostępem i kontrolę zmian. Przy zachowaniu 
istniejących technologii pozawala maksymalizować zwrot z 
inwestycji oraz ograniczyć ryzyko “[EAM zapewnia] 30% 

oszczędności w 
pierwszym roku... i kolejne  
5-10% rocznie w ciągu 
następnych 5 lat”  

                                  Gartner 

1 Finance Week: Counting the Cost: Keith Dolby - 23-Apr-2007 

Nie tylko biznes. Nie tylko technologia.  
Zintegrowana kontrola zasobów i środków trwałych. 
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Poziomy dojrzałości 

Poziom 
dojrzałości Strategia Złożoność systemów Perspektywa 

biznesowa Ukierunkowanie Systemy 

Poziom 5 Zwiększanie 
wartości 

Jeden, wspólny system dla 
wszystkich procesów 
związanych  
z podstawową działalnością 

Całe przedsiębiorstwo Oferta / 
zarządzanie 

Strategic Asset and 
Service Management 

Poziom 4 Zorientowana 
serwisowo 

Złożone systemy wspierające 
główne cele biznesowe 

Wybrane procesy w 
ramach 

przedsiębiorstwa 

SLA, dopasowanie 
biznesowe Service Management 

Poziom 3 Proaktywna 
Złożone systemy dla 
poszczególnych typów 
procesów 

Grupa zakładów Niezawodność Asset Management 

Poziom 2 Reaktywna Oddzielne systemy dla 
poszczególnych procesów Zakład Wydajność 

Dedykowane systemy 
dla wybranych 

zagadnień 

Poziom 1 Chaotyczna Fragmentaryczne, manualne Wydział Gaszenie pożarów Podstawowe,  
„na zeszyt” 

Źródło: Gartner (zmodyfikowany) 
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Wiedza podstawą do usprawniania 

 pełna inwentaryzacja zasobów 

 pełna informacja odnośnie relacji 
zachodzących między zasobami 

 pełna informacja o planowanych i 
zaharmonogramowanych pracach 

 pełna informacja o obciążeniach 
pracowników i zapotrzebowaniu na 
materiały i usługi firm zewnętrznych 
w dalekim horyzoncie czasowym 

Mierzalność procesów pozwala na ich łatwą optymalizację i 
zarządzanie zapewniając w ten sposób łatwo dostępne raportowanie 
biznesowe i możliwość konfiguracji własnych widoków kluczowych 

wskaźników wydajności 

Widoczność czyni wszelkie zjawiska zachodzące  
w obrębie naszej organizacji mierzalnymi: 
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Widoczność: 

•Prawidłowo zdefiniowane 
procesy, konsole zarządcze i 
wskaźniki KPI i KBI pozwalają na 
efektywne zarządzanie na 
dowolnym poziomie organizacji 
bez względu na to czy zasoby 
nasze liczymy w setkach, 
tysiącach czy dziesiątkach 
tysięcy  

•Bez tego nie wiadomo jakie 
problemy są najbardziej istotne i 
pilne, jaki jest realny wymiar 
problemów, jaki obrać kierunek i 
które aktywności będą miały 
najlepsze przełożenie na 
efektywność pracy.  
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 informacja dostaje się do sytemu 
w miejscu jej powstawania i bez 
zniekształceń wędruje przez system 

 na dowolnym poziomie 
zarządzania istnieje dostęp do 
wszelkich potrzebnych informacji 

 system integruje wszelkie procesy 
związane z zarządzaniem w 
obrębie organizacji 

 dowolne zmiany związane z 
interfejsem, procesami, 
uprawnieniami automatycznie 
docierają do każdej komórki naszej 
organizacji 
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Platforma Tivoli’s PAE 7.5 – Raportowanie 

Raportowanie 

BIRT Open Database 
Platform 

External Report 
 Integration 

Tivoli 
Common 
Reporting 
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Raportowanie Ad Hoc (QBR)- dostępne z 
większości aplikacji 

– 1248 –

Informatyka w górnictwie



© 2011 IBM Corporation 22 2/17/2012 

Raportowanie Ad Hoc (QBR) 

1.  Zastosuj bieżący 
filtr 
2.  Struktura obiektów 

4.  Wybór pól 

3.  Dostępne pola 
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Wybór sortowania i 
grupowania 

Raportowanie Ad Hoc (QBR) 
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Tivoli Common Reporting 
 Do TCR został dodany IBM Cognos 8.4 BI Reporting 

– Zawiera narzędzia do administrowania i tworzenia raportów 

 Najwyższej klasy narzędzie do analityki i raportowania jest dostępne dla 
klientów Tivoli bez dodatkowych opłat 
– Restrykcja licencyjna dotycząca raportowania  “danych Tivoli” 
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Wartość, którą Cognos wnosi dla klientów Tivoli 
1. Znacznie uproszczone tworzenie raportów   

 Uruchamianie webowego Report Studio w kontekście raportu 
• Można uruchamiać raporty dostępne out-of-the-box jak i uruchomić edytor w celu dokonania 

zmian 

2. Raportowanie Ad-Hoc 
 Tworzenie raportów ad-hoc i dokonywanie zmian „w locie” 
 Nawet początkujący użytkownik będzie w stanie szybko nauczyć się tworzenia 

raportów metodą drag & drop w programie Query Studio – większa dostępność 
raportów przy małym nakładzie na szkolenie 

3. Dodatkowe funkcjonalności 
 Automatyczne wysyłanie raportów mailem 
 Dodatkowe formaty zapisu raportów 

• XML 
• Excel 2000 & 2000 Single Sheet, 2002 i 2007 
• CSV  

 Precyzyjne konfigurowanie dostępu do danych  (autoryzacja na poziomie wiersza) 
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Tivoli Common Reporting 1.3 komponenty .next 
Query Studio (web-based) 

 Intuicyjny, samoobsługowe raportowanie “ad hoc” 
 Drag and drop 
 Łatwe sortowanie i filtrowanie 
 Zapis, edycja i udostępnianie  

Report Studio (web-based) 

 Tworzenie i edycja bardziej zaawansowanych raportów 

 Query Studio functions plus 
– Parametryzacja 

– Globalizacja 

– Zaawansowana edycja zapytań 

– Dodatkowe typy wykresów (n.p, mapy, mierniki) 

 Wspólna infrastruktura 
 Plug-and-play 
 Wspólne zabezpieczenia, metadane, administracja, portal 

Framework Manager 
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TCR .next Report Designers 

Report Studio 
Uruchamiany z interfrejsu 
TIP ( Tivoli Integrated Portal ) 

Query Studio 
Dostępne przez interfejs 
TIP ( Tivoli Integrated Portal 
) 
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Informacje on-line o obciążeniu zasobów na 
różnym poziomie agregacji 
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Wdrożenie nowego 
systemu wiąże się 
zawsze z dużymi 
wyzwaniami 
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Wzrost złożoności 
 Różniące się technologie i infrastruktura 

usług  

Szybki i nieustające zmiany 
 Konsolidacja przemysłu, konwergencja 

technologii 

Wzrastające koszty 
 Nieefektywność procesów, administracji, 

utrzymania infrastruktury 

Kłopoty ze zgodnością 
 bezpieczeństwo, audyty i wymagania 

ustawowe 
Brak kontekstu usługowego 
 Odseparowani ludzie, procesy , 

technologie, informacje 
Source: IBM Global CEO Survey, Jan. 2006 

0 10 20 30 40 

Niewystarczający  
dostęp do informacji 

kulturowe 

fundusze 

Problemy z własnymi  
 zasobami ludzkimi 

Niedojrzałość procesowa 

Nieelastyczna infrastruktura 

  Przeszkody w innowacjach 

Wyzwania związane z wprowadzaniem innowacji 
i wzrostem 
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Gotowe 
raporty 

Silnik 
Raportów 

Przez www 

Wspólny 
inerfejs 

Dostęp do 
danych oparty 

na rolach 

Bazujący na 
rolach 

Konfigurowalny 

Definiowanie 
raportów 

Wizualizacja 
danych 

Workflow 

Wspólna 
konfiguracja 

Interfejs 

Model danych 

Usługi i zarządzanie przepływem pracy ( workflow ) 

Współpraca Powiadomienia Eskalacje Bezpieczeństwo 

CIs 
•Atrybuty 
•Relacje 

Wspólny podsystem danych 

Zasoby 
•Atrybuty 
•Relacje 

Procesy 
•Związane z CI i 

zasobami 

Meta Dane 
•Konfiguracja 

•Procesy 

Integracja 

Infrastruktura 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

>OPC Serwery                              >Scada                                              >Automatyka przemysłowa 

Produkty do zarządzania operacyjnego           oprogramowanie  IBM i Non-IBM 

Tivoli’s Process Automation Engine 

Enterprise 
Asset Mgmt Scheduler Asset 

Navigator Calibration Facility Mgmt Transportation 
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Komponenty architektury 
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Skalowalność wertykalna i  horyzontalna 

Server Server ServerServer

HD

CPU

RAM

Vertical
Scaling

Horizontal
Scaling

Rozbudowa sprzętowa 
pojedynczego nodu lub 
upgrade do większego.  
Określa się to mianem  
skalowania wertykalnego. 

Dodawanie nowych nodów i dystrybucja danych i obciążenia 
pomiędzy nodami. Określa się to mianem  skalowania 
horyzontalnego. 
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Jedna instancja , obsługa firm o zasięgu globalnym 
 

 Wielojęzykowość  

– Formatki i dane 

– Wsparcie dla Unicode 

 Wielowalutowość 

 Wiele stref czasowych 

Database 

 Organization 2 Organization 1 

S
ite 1 

S
ite 2 

S
ite 3 

S
ite 4 

S
ite 5 

S
ite 6 

 Organization 3 

S
ite 7 

S
ite 8 
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Wyrafinowane mechanizmy dostępu do danych i 
funkcjonalności, dnamiczny interfejs 
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Przepływ pracy ( workflow ) 
Prawidłowa dystrybucja pracy 
Nadzór nad prawidłowym przebiegiem procesów  
Ochrona naszych istotnych zasobów 
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Eskalacja – proaktywność i automatyzacja  
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Czynności procesu workflow i eskalacji 
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Paleta kontrolek 

Właściwości kontrolki 

Łatwa konfiguracja i rozbudowa 

   

Łatwe w obsłudze graficzne 
narzędzia do konfiguracji 
bazy danych, interfejsu, 
rozbudowy funkcjonalności 
systemu 

Bez potrzeby ręcznego 
tworzenia kodu 

Rozbudowa szybka, 
nieograniczona i nie 
utrudniająca kolejnych 
aktualizacji systemu 
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Wiele poziomów dostosowania produktu do 
własnych potrzeb 

 Konfiguracja systemu 

 Przepływy pracy 

 Eskalacje notyfikacje 

 Nowe kolumny, nowe 
tabele, nowe aplikacje, 
nowe formatki 

 Programowanie z 
wykorzystaniem MBO, 
klasami pól, akcji, zadań 
crone itd. 
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Bogate mechanizmy integracyjne 

IBM Tivoli Base Services 

Baza danych 

Maximo 
Business 
Objects 
(MBOs) 

Obiekty  
integracyjne 

i punkty  
integracji 

Interfejsy Zewnętrzny system 

• Ruch wychodzący 

• Ruch przychodzący 
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Integracja z CTI 
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Rozbudowana funkcjonalność odbierania 
wiadomości email 
zgłaszanie, update rekordu lub dziennika komunikacji, 
odpytywanie 
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 Alternatywny wielowątkowy tryb 
komunikacji 

 Sesja jest zapisywana w logu 
pracy 
 

 Google Talk 
 Microsoft Office Communicator 
 Jabber 
 Sametime 

Integracja z komunikatorami 
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• Brak zrozumienia potrzeb biznesu po stronie 
ludzi technicznych   

• Słabe wyobrażenie o technologii, jej 
metodach i  potencjale do wspierania celów 
biznesowych po stronie ludzi zarządzających 
ze strony biznesowej 

• Różne spojrzenie, język, priorytety powodują 
trudności w komunikacji 

• Efektem są słabo wspierane przez 
technologię procesy biznesowe 

• Technologia nie zorientowana na korzyści 
biznesowe 

• Niejednokrotnie ogromny niewykorzystany 
potencjał technologiczny 
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• Dopasowywanie aplikacji do własnych potrzeb 
nie wymaga dogłębnej wiedzy technologicznej   

• Stworzenia nowych aplikacji można dokonać 
myszką 

• Procesy workflow, role, eskalacje, szablony 
komunikacyjne tworzy się łatwo w intuicyjny 
sposób, łatwe definiowanie KPI 

• Właściwi ludzie zajmują się odpowiednimi 
rzeczami – biznes kształtowaniem procesów, IT 
wykorzystuje swój potencjał tam gdzie jest on 
konieczny 

• Można skupić się na funkcjonalności i 
potrzebach, rozwiązywać problemy, tworzyć, 
nadzorować i optymalizować procesy 

• Można skoncentrować się na korzyściach 
biznesowych 
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To technologia decyduje, że 
rzeczy pozornie funkcjonalnie 
podobne znacznie różnią się 
potencjałem 

Technologia jest bardzo istotna  
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Zarządzanie Zasobami 

 Wszystkie informacje w jednym miejscu 
– Ewidencja maszyn, urządzeń, infrastruktury technicznej 
– Kluczowe informacje o urządzeniu 
– Miejsca Powstawania Kosztów (MPK) 
– Lokalizacja urządzenia 
– Hierarchia urządzenia 
– Kategorie i klasyfikacje 
– Podzespoły i części zamienne 

 Informacje historyczne 
– Cykl życia urządzenia 
– Przesunięcia – zmiany lokalizacji 
– Historia serwisowania 

 Analizy i Raporty 
– Analiza kosztów utrzymania 
– Awaryjność i dostępność 
– Najczęstsze problemy 

Zasób 

Tytuł 
Opis 

Klasyfikacja 
... 

Hierarchia 

Historia 
- Lokalizacje 
- Prace 
- Zgłoszenia 

Koszty 

Dodatkowe informacje 

Wszystkie informacje dostępne w jednym miejscu 
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Zasoby i lokalizacje operacyjne 
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Kody usterek 
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Liczniki, grupy liczników 
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Klasyfikacja hierarchiczna z dziedziczeniem parametrów 
KLASYFIKACJA I 

PARAMETR 1 

PARAMETR 2 

PARAMETR 3 

PARAMETR n 

KLASYFIKACJA II 

PARAMETR 1 

PARAMETR 2 

PARAMETR 3 

PARAMETR m 

KLASYFIKACJA k 

PARAMETR 1 

PARAMETR 2 

PARAMETR 3 

PARAMETR i 

* * * 
KLASYFIKACJA 1.1 

PARAMETR 1 

PARAMETR 2 

PARAMETR 3 

PARAMETR 1.1 

PARAMETR 1.2 

* * * 
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Klasyfikacja 
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Wyszukiwanie po klasyfikacji i parametrach 
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Maximo Asset Management 7.5 - Zasoby 
 Tworzenie dowolnych relacji 

pomiędzy zasobami 

 Graficzny komponent do 
wizualizacji relacji 

57 
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0                                                 50                                              100 ZASÓB LINIOWY 

PARAMETRY LINIOWE 
OGRANICZENIE PRĘDKOŚCI  65              55 

PARAMETR LINIOWY  WARTOŚĆ 1  WARTOŚĆ 2  WARTOŚĆ 3 

 0                               70 ZLECENIE PRACY  

 30                               100 ZLECENIE PRACY  
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Linear Visual Control 

– Purpose 
• Display linear data in a more intuitive manner 
• Allow users to analyze linear assets by ‘stacking’ multiple data elements 
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UMOWY ( CONTRACTS ) 

•Umowa wzorcowa (*) 

•Umowy zakupu 

•Umowa zbiorcza 

•Umowa cenowa 

•Umowa zakupu 

•Umowa na robociznę zewnętrzną 

•Umowa leasingowa  

•Umowa najmu 

•Umowa gwarancyjna 

•Umowa serwisowa 
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UMOWY ZAKUPU 
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Sprzedawca 

Faktura 

Odbiór 

Zamówienie 

Zapytanie Ofertowe 

ZAPOTRZEBOWANIE 

Zakupy 

Kontrakty 
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Zapotrzebowania, Ofertowanie, Zamówienia 
 Zgłaszanie zapotrzebowania 

– Podzespoły 
– Materiały 
– Usługi 

 Ofertowanie 
– Wysyłanie ofert do wielu dostawców 

 Zamówienia 
– Warunki dostawy 

 Dostawy 
– Dostawy częściowe 

 Fakturowanie 
 e-commerce adapter 

–Ofertowanie i zamówienia drogą elektroniczną 
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KONTA 
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OKRESY ROZLICZENIOWE I WALIDACJA 
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Baza rozwiązań 

69 2/17/2012 
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Dostęp do informacji – tablica ogłoszeń, masowe 
wysyłanie wiadomości email 
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Zlecenia pracy i plany pracy 
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Bezpieczeństwo pracy i procedury 
• Zagrożenia i środki 

ostrożności 

• Materiały niebezpieczne 

• Procedury oznakowania  
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Konserwacja zapobiegawcza i monitorowanie stanu technicznego 
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Zarządzanie pracą 
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Maximo Scheduler 
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Pozycje magazynowe 

 Pozycje magazynowe 
–Składowane / nieskładowane 
–Partiowalność 
–Kody stanu 
–Zestawy 
–Struktura 
–Pozycje zastępcze 

 Pozycje rotujące 
–Przeglądy 
–Kalibracje 
–Historia 

 Usługi standardowe 
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Wzorzec pozycji 
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Struktury zespołu pozycji 
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Magazyny 
 Dowolna ilość magazynów, dowolne relacje pozycja - magazyn 

 Metody wyceny: średnioważenie, cena ewidencyjna, LIFO. FIFO 

 Gospodarka narzędziowa 

 Rezerwacja części zamiennych 

 Analiza ABC 

 Wiekowanie 

 Grupy towarowe i kody towarowe 

 Dostawcy, kody dostawców, ceny zakupów 

 Automatyczne uzupełnianie stanów magazynowych ( punkt ponownego 
zamawiania / ekonomiczna ilość zamawiania ) 

 Partiowanie, zestawy i kody stanu 

 Struktury zespołu pozycji i pozycje zastępcze 

 Urządzenia przenośne np. palmtop z czytnikiem kodów kreskowych 

– 1307 –

Informatyka w górnictwie



© 2011 IBM Corporation 82 2/17/2012 

Dodatki i rozszerzenia 

Rozwiązanie Klienta 

Rozwiązanie Branżowe 

maximo 
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Rozwiązania na urządzenia mobilne 
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Maximo Everywhre 
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Urządzenia przenośne 
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Spatial 
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Architecture Design 
Maximo User Interface with Embedded GIS Web Controls 

ArcGIS 9.2 or 
earlier 

Maximo SPATIAL 

RDBMS 

ESRI – ArcMap 
Desktop 

Application 
Editor 

Maximo 
Maximo Business 

Components 

Spatial Database Engine 

ESRI 
ArcGIS Server 9.2 

ArcObjects 

Web Server (HTTP) 

J2EE Application Server (WebLogic/WebSphere) 

Maximo Web Controls 
Tables, Fields, Tabs 

GIS Web Controls 
Map, Layers, Toolbar, Search 

GIS 

Intergraph, 
MapInfo, 

Smallworld etc 

Safe 
Software’s 
FME  tools 

DIE 
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Address Locator Search 
 Navigation by Address 

 Address Locators are designed to 
use various address data formats 

 TeleAtlas provides address data sets  

 Address data accuracy is important – 
a point or interpolated? 

Push pin identifies 
location of address 

A list of addresses in a Result 
Set. Check box toggles the 
location push pins for each 
address.  
 
Right-click and Zoom window 
centers the selected address 
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Update Application List 

Update Application List performs a query for any 
linked Maximo records that match the selected 
GIS features in the Working Set 
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Calibration 
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Solution Value 

 IBM Maximo Calibration provide mature Calibration capabilities and functionalities 
for all users where calibration of tools and special equipments is essential for quality 
production output and delivery. 

 

 IBM Maximo Calibration is fully integrated in the Maximo Asset Management 
solution. This is a key differentiator and advantage from other available (but stand-
alone) calibration solutions.  

 

 The Calibration Application roadmap shows a continuing commitment to the 
industry beyond the current release. 
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Data Sheet Template Application 

 Data Sheets  - set up at System, Organization or Site level. Recommend System Level for 
multi-sites. 

 Under Revision Control – once set to APPR no longer editable    

 Data Sheet Revision Control 
 Calibration Points 
 Function Checks 
 Dynamic Checks 
 Repeatable Test Points 
 Manual Data Sheets 
 Non-Linear Data Sheets 
 Tolerance on Input or Output 
 Squared and Squared Root Calculations 
 Clipped Limits on Input and Output  
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Work Order Tracking (Cal) – Data Sheets 

 Work Order must be in at least APPR status for Data Sheet fields to be editable. 

 All As Found and As Left data must be entered for Required Data Sheets before a Work Order 
can be set to Complete or Closed Status. 

 Only the Data Sheet statuses of ‘Missing’ or ‘Broken’ allows you to circumvent this rule. 
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Work Order Tracking (Cal) – Data Sheets 

Certificate Number 

 Certificate Numbers are required for Calibrations done outside the facility. 

Environmental Conditions 

 Ability to enter Temperature, Humidity and Barometric Pressure at the time of calibration. 

Comment Fields  

Ability to enter in notes on the Status of the Data Sheet for future reference. 
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View Calibration History 

Select Action Menu > Assets (Cal) and Locations (Cal) 

 View past calibration Work Order results for the asset or location once the work order status 

is set to Complete or Closed. 
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Maximo Mobile Work Management with Calibration 

 Asset & Location Details 
– (Work History, Meters, Spare Parts, 

etc.) 
 Job Plans 
 Safety plans 
 Scheduled Dates & Priorities  
 Identify and Create 

– Work Orders 
– Service Requests 

 Route/Rounds Management 
 Reporting Actuals  

– (Resource Usage, Labor Time, Asset 
Downtime, Meter Readings, 
Observations, Inspections & Failure 
Reports) 

 Attached Documents 
– (Equipment drawings, Spec sheets, 

Safety notes.) 
 Barcode / RFID support 

 Calibration data entry 
 Datasheets 

Standard Features Calibration Option 
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Maximo 
for Service Providers 
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Product Overview -  
Service Provider Business Model 

Service Provider 

Customer 

Internal Resources External Resources 

Asset Asset Asset Asset 

Assign 

Buy From (Pay) 

Owns 

Assign / Schedule 

Customer Agreement 

Customer 

Asset Asset Asset Asset 

Owns 
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Customer Use Cases 
Multi-Customer 

Org A 
Org B 

Site B1 
Site B2 

Site A1 
Site A2 

Site A3 

Customer 1 Locations 

Customer 2 Locations 
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Customer Object Relationships 

Customer Customer 

Location 

Asset 

Sales Order Ticket 

Response 

Plan 
SLA 

Agreement 

Address 

Work Order 

Configuration 

Item 

Person 
Attribute 

Classification 
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Billing Process 

Create Batch
Review Lines

Correct / Adjust / Hold
$$

Send to Accounting

Customer Review

Disputes / ApprovesResolve Disputes
Finalize Bill

Held and 

Disputed Items 

Are Carried into 

The Next Batch 
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Customer Billing 
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Functional Architecture 

• Services Provided  

• Assets Entitled 

• Billing Parameters  

• Terms & Conditions 

• Performance. Incentives 

• Penalties 

Customer Customer 

Schedules Schedules Price Schedules 

Std. Service Items 

• ID Service Provider to Respond 
based upon Service Commodity, 
Skills, Location, time-to-respond, 
Availability, Quality and Cost 

Work Order 
Service Request 

Person Group  

• Completed Transactions 

• Specific Time Periods 

• Specific Billing Events 

• Electronic, Faxed,Mailed 

• Company Details 

• Addresses, Contacts  

• Agreements & SLA’s 

Customer 
Management 

Customer 
Billing 

Customer 
Agreement 

Contract 

PO 

Suppliers 

Service Desk/ 
Work Mgmt. 

Asset 

Location 

Person      Asset 
Owner       Asset 

Custodian 

Response Plan  

Service Level 
Agreement 

Service Catalog 

• Special Fees & Charges  

• Adjustments 

• Asset Counts / Usage 

• Asset Performance 

Sales Order 
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Magic Quadrant for Enterprise Asset Management for Transmission 
and Distribution 

16 September 2009 

© Gartner, Inc. 

Kristian Steenstrup 
 T&D 

D: G00170316 
The Magic Quadrant is copyrighted September 2009 by Gartner, 

Inc. and is reused with permission. The Magic Quadrant is a 
graphical representation of a marketplace at and for a specific 

time period. It depicts Gartner’s analysis of how certain vendors 
measure against criteria for that marketplace, as defined by 
Gartner. Gartner does not endorse any vendor, product or 

service depicted in the Magic Quadrant, and does not advise 
technology users to select only those vendors placed in the 

“Leaders” quadrant. The Magic Quadrant is intended solely as a 
research tool, and is not meant to be a specific guide to action. 

Gartner disclaims all warranties, express or implied, with respect 
to this research, including any warranties of merchantability or 
fitness for a particular purpose. This Magic Quadrant graphic 

was published by Gartner, Inc. as part of a larger research note 
and should be evaluated in the context of the entire report. The 

Gartner report is available upon request from IBM. 
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Maximo jest WSZĘDZIE! 

Energetyka jądrowa 
 42 instalacji na całym świecie 
 >25% udział w rynku Ameryki Płn. 
 Southern, TXU, Daya Bay, Fortum, 

DTE, Dominion, TVA     

Górnictwo / metalurgia / minerały 
 30 klientów na całym świecie 
 Największy na świecie producent 

stali 
 BemaGold  Alcoa, Yallourn, Syncrude 

Petrochemia, przemysł chemiczny 
 200 klientów na całym świecie 
 5 spośród 10 przedsiębiorstw na 

liście Fortune 500 
 BP, Flint Hills, Chevron,      
 ADNOC, El Paso, BOC Gases 

Wodociągi / kanalizacja 
 125 klientów na całym świecie 
 11 spośród 30 największych miast 
 MWRA, MWD, Honolulu, Corpus 

Christi, LADPW, Thames    

Przesył i dystrybucja 
 80 klientów na całym świecie 
 Specjalny zespół programistów 
 APS, DTE, NiSource, ESKOM, ConEd, 

Scotia Gas  

Paliwa kopalne/elektrownie wodne 
 160 klientów na całym świecie 
 10 spośród 20 przedsiębiorstw na 

liście Fortune 1000 
 Duke, Xcel, NYPA, LCRA, NRG, 

Bureau of Rec 
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Maximo jest WSZĘDZIE! 

Porty lotnicze 
 100 klientów na całym świecie 
 7 spośród 13 najbardziej ruchliwych 
 BAA, DIA, Swissport,  Schiphol, Las 

Vegas, Detroit 

Hotele i turystyka 
 100 dużych hoteli, kasyn, parków 

rozrywki 
 Starwood, MGM, Mohigan Sun 

Casino, Disney World 

Spedycja/logistyka 
 70 klientów 
 JB Hunt, Fedex, Coca-Cola 

Enterprises, Frito Lay, DHL, 
Albertsons 

Kolej i przewozy 
 100 klientów na całym świecie 
 Amtrak, Tube Lines, Washington 

Metro, Long Island Rail Road, BAM 
Rail 

Lotnictwo 
 40 klientów na całym świecie 
 17 używa produktu w procesach 

utrzymania samolotów 
 Northwest (Compass), Aires, 

Shanghai, Boeing, Rolls Royce 

Flota morska, porty i terminale  
 75 klientów na całym świecie 
 26 używa produktu w procesach 

utrzymania statków 
 BC Ferry, Hutchinson Ports, Port of 

Seattle, Stolt Offshore 
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Maximo jest WSZĘDZIE! 

Przemysł lotniczy i zbrojeniowy 
 50 klientów na całym świecie 
 11 z 12 największych 

przedsiębiorstw 
 Boeing, EADS, BAE systems  
 Lockheed Martin, Raytheon 

Handel detaliczny 
 40 klientów na całym świecie 
 5 z 10 czołowych przedsiębiorstw 
 Albertson, Target, Sears,  
 Sainsbury, Darty, GAP 

Sektor biomedyczny 
 150 klientów na całym świecie 
 11 z 12 czołowych przedsiębiorstw  
 Abbott, Alcon, Amgen, BMS,  
 Sanofi-Aventis, Eli Lilly, J&J 

Artykuły spożywcze 
 75 klientów na całym świecie 
 5 z 10 czołowych przedsiębiorstw    
 Cargill, Nestle, Sara Lee,   
 Coca Cola, Gen’l Mills, Diageo  

Elektronika i produkty 
przemysłowe 

 85 klientów na całym świecie 
 6 z 9 największych przedsiębiorstw 
 Samsung, Philips, Motorola,  
 Intel, TI, Tyco Electronics 

Przemysł samochodowy 
 80 klientów: OEM / poziom 1   
 7 z 10 czołowych przedsiębiorstw 
 GM, Ford, Toyota, VW-AUDI,    
 Daimler-Chrysler, Hyundai 
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Maximo jest WSZĘDZIE! 

Instytucje federalne USA (cywilne) 
 56 klientów 
 Departament Skarbu, NASA, GSA, 

Urząd ds. Weteranów 

Służba zdrowia 
 92 klientów na całym świecie 
 Mass General Hospital, Barnsley 

District Hospital, Baptist Hospital - 
Louisville 

Szkolnictwo 
 127 klientów na całym świecie 
 Cornell University, Johns Hopkins 

University, Detroit Public Schools, 
Perdue Univ. 

Instytucje rządowe (poza USA) 
 48 klientów na całym świecie 
 armia Holandii, siły powietrzne Arabii 

Saudyjskiej, Kanadyjska Mennica 
Królewska, armia Izraela 

Instytucje samorządowe/stanowe 
 125 klientów 
 AK Dept. of Admin., State of CA, GA 

Dept. of Admin. Svcs., Maryland 
DOT, LA County DPW 

Instytucje federalne USA 
(wojskowe) 

 84 klientów 
 US Air Force, US Army, US Marine 

Corps, US Navy  
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Maximo jest WSZĘDZIE! 

Bankowość i obrót papierami 
wartościowymi 

 50 klientów z sektora bankowości 
 15 klientów z sektora obrotu 

papierami wartościowymi 
 State Street, Freddie Mac, AMEX, 

Merrill Lynch, HSBC 

Dostawcy usług (ITSM) 
 15 klientów na całym świecie 
 Usługi zarządzane, outsourcing 
 CSC, Getronics, Accenture,            

HP 

Dostawcy usług (EAM) 
 110 klientów na całym świecie 
 Wyposażenie i instalacje 

przemysłowe 
 Honeywell, ABB, Johnson Controls, 

UNICCO 

Media i telewizja kablowa 
 17 klientów na całym świecie 
 Głównie zasoby klasy wyposażenia 
 BBC, Turner Broadcasting, Universal 

Studios 

Telekomunikacja 
 20 klientów na całym świecie 
 Sukces w sektorze telefonii 

komórkowej 
 T-Mobile, Vodafone, Proximus, 

Qualcomm 

Ubezpieczenia 
 10 klientów na całym świecie 
 Jeden z pierwszych klientów ITSM - 

Amerus 
 Allstate, Mutual of Omaha, AmerUs, 

Banque de France 

– 1335 –

Informatyka w górnictwie



© 2011 IBM Corporation 110 2/17/2012 

– 1336 –

Informatyka w górnictwie



    KHW S.A. - informatyczne wsparcie               
procesu zrządzania produkcją górniczą przy 

wykorzystaniu kompleksu

SZYK2/KPT  

autorstwa COIG S.A.  
                                                               Marek Hełka COIG S.A. Katowice

SZYK2/KPT 

Kraków 20 – 24 luty 2012r.
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AGENDA

SZYK2/KPT 

 Cel wdrożenie kompleksu SZYK2/KPT w KHW S.A. 

 Kompleks SZYK2/KPT  - moduły, integracja w ramach kompleksu

 Przebieg wdrożenie SZYK2/KPT w KHW S.A. 

 Efekty uzyskane po wdrożeniu kompleksu SZYK2/KPT

Kraków 20 – 24 luty 2012r.
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CELE WDROŻENIA

SZYK2/KPT 

 Wsparcie procesów decyzyjnych w KHW S.A. poprzez uzyskanie wiarygodnej wiedzy
o budżetach, realizacji rzeczowej i finansowej zadań, a w efekcie projektów

 Objęcie systemem zadaniowym wszystkich obszarów działalności w zakładach      
KHW S.A.

 Wsparcie procesów decyzyjnych w KHW S.A. poprzez uzyskanie wiarygodnej wiedzy 
o stanie zagospodarowania maszyn i urządzeń

 Wsparcie procesów decyzyjnych w KHW S.A. poprzez uzyskanie pełnej informacji o 
codziennej realizacji zadań produkcyjnych

 Wsparcie procesów planowania długo i krótkoterminowego, w tym elementów planu 
PTE na podstawie budżetu zadań

 Wprowadzenie zarządzania procesami zachodzącymi w KHW S.A. poprzez tworzenie 
dowolnych projektów w układzie kontrolingowym na bazie projektów dziedzinowych 
z obszaru: produkcji, inwestycji, remontów, serwisu, itp. 

Kraków 20 – 24 luty 2012r.
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KOMPLEKS SZYK2/KPT

SZYK2/KPT 

• Moduł Harmonogramowania Produkcji - THPR – planowanie, harmonogramy, zasoby, 
relacje

• Monitorowanie Procesu Produkcji - TMRPP2 –

• Moduł Zarządzania Zadaniami - TMZZ2 – projekty, zadania, zlecenia, plany, realizacja, 
monitoring

• Gospodarka Środkami Produkcji - TGŚP –
rezerwacje, historia, koszty utrzymania, analizy wykorzystania

• Rozliczenie Energii – TENE2/TENE3 – ewidencja mediów - energia elektryczna, para, 
gorąca woda, sprężone powietrze, woda pitna i przemysłowa oraz metan

• Moduł Rozliczania Produkcji – TRP - charakterystyki górniczo-geologiczne,  

• Moduł Gospodarki Złożem – TGZOP - ewidencja parcele i grup parcel, filary, pola, 
pokłady, warstwy, koncesje, obszary górnicze.

Kraków 20 – 24 luty 2012r.
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Moduł Harmonogramowania Produkcji 
SZYK2/KPT/THPR 

uruchomiony w KHW S.A. umożliwia:

 Ewidencję elementarnych danych o realizowanych i planowanych 
robotach górniczych (udostępniających, przygotowawczych,
wybierkowych, zbrojeniowych, likwidacyjnych i  innych)

 Definiowanie i analizę wariantów planów produkcji
 Planowanie niezbędnych zasobów ( materiały, ludzie, wyposażenie 

techniczne )
 Generowanie histogramów zapotrzebowania na zasoby produkcyjne  
 Generowanie wykresów Gantt’a dla robót górniczych 
 Generowanie różnorodnych raportów , analiz i sprawozdań

Kraków 20 – 24 luty 2012r.
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Harmonogramowanie produkcji
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 Rejestrowanie informacji z zakresu produkcji górniczej dotyczącej wydobycia, 
postępu dla ścian, robót przygotowawczych i pozaprzodkowych

 Rejestracja danych dot. zbrojenia i likwidacji ścian  – ilość sekcji i rynien 
uzbrojonych i zlikwidowanych w ciągu zmiany

 Rejestrowanie danych o innych robotach (nieplanowanych w THPR.) - ilość metrów 
w trakcie zmiany, a także o awariach i postojach 

 Rejestrowanie  danych o pracy szybów – ilość skipów oraz ton wyciągniętego 
urobku w ciągu każdej godziny, zmiany

 Rejestrowanie danych o ruchu załogi – stan zatrudnienia, absencje
 Emisja na potrzeby kierownictwa  kopalni i zarządu spółki wszelkiego rodzaju 

raportów dyspozytorskich z zakresu produkcji górniczej 

Moduł Raportowania Procesu Produkcji 
SZYK2/KPT/TMRPP2 

uruchomiony w KHW S.A. umożliwia:

Kraków 20 – 24 luty 2012r.
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1. prowadzenie projektów w oparciu o zadania i zlecenia z obszaru:
 remontów
 serwisów
 inwestycji
 produkcji

2. jest narzędziem wspierającym zarządzanie w zakresie: 
 planowania  projektów, zadań, zleceń
 realizacji zleceń
 monitorowania zleceń
 realizacji planu remontów, serwisów , inwestycji i produkcji

Moduł Zarządzania Zadaniami 
SZYK2/KPT/TMZZ2 

uruchomiony w KHW S.A. umożliwia:

Kraków 20 – 24 luty 2012r.
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 Utworzenie struktury maszyn z podziałem na podzespoły, komponenty (MSR)
 Rezerwowanie maszyn i urządzeń dla planowanych robót 
 Profilaktyka - kontrola przestrzegania harmonogramu planowanych przeglądów i 

remontów maszyn i urządzeń
 Kompletację, wymianę podzespołów oraz zarządzanie nimi
 Monitorowanie faz pracy maszyn i urządzeń oraz miejsc, w których się znajdują wraz z 

możliwością śledzenia historii tych zmian
 Monitorowanie kosztów utrzymania zasobu
 Powiązanie wprowadzonego typu maszyny/urządzenia 

z elektroniczną dokumentacja techniczną, instrukcjami obsługi itd. 
 Analizę awaryjności, zagospodarowania kompleksów ścianowych i chodnikowych
 Tworzenie kart prac maszyn i urządzeń na podstawie ich historii pracy i wszystkich 

innych dostępnych danych (awarie, remonty, przeglądy, zmiany typów, zmiany faz 
zagospodarowania, przemieszczenia itp.) 

SZYK2/KPT 

Moduł Gospodarki Środkami Produkcji 
SZYK2/KPT/TGŚP

uruchomiony w KHW S.A. umożliwia:

Kraków 20 – 24 luty 2012r.
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WDROŻENIE – REALIZACJA

SZYK2/KPT 

 Etap I – pierwsze spotkania, powołanie zespołu koordynacyjnego, pierwsze 
uzgodnienia – 05.2011

 Etap II – określenie warunków uruchomienia poszczególnych modułów, 
przygotowanie zasobów, szkolenia użytkowników – 05-09.2011,

 Etap III - uruchomienie produkcyjne modułów TMRPP2 i THPR – 01.07.2011

 Etap IV – uruchomienie produkcyjne modułu TMZZ2 w zakresie inwestycji –
01.08.2011

 Etap V – uruchomienie produkcyjne modułów TGŚP i TMZZ2 w zakresie 
remontów – 03.10.2011

 Etap VI – realizacja prac związanych ze zgłoszonymi przez użytkowników 
uwagami, modyfikacje aplikacji, prace rozwojowe –       11-12.2011

 Etap VII – ujęcie produkcji w projekty kontrolingowe – 01-06.2012     

Kraków 20 – 24 luty 2012r.
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WDROŻENIE – REALIZACJA 

SZYK2/KPT 

 Uzgodniono zasady funkcjonowania kompleksu KPT w KHW S.A. w 
zakresie :

 wspólnych i jednolitych słowników i kartotek 

 jednolitych zasad raportowania i sprawozdawczości

 Przeszkolono wytypowanych pracowników z wszystkich kopalń i Biura 
Zarządu KHW S.A.  – ok. 300 osób

 Uruchomiono kompleks SZYK2/KPT  - moduły THPR, TMRPP2, TMZZ2 i 
TGŚP we wszystkich zakładach KHW S.A. 

Kraków 20 – 24 luty 2012r.
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CELE WDROŻENIA 

SZYK2/KPT 

Cele zostały osiągnięte dzięki wdrożeniu 
kompleksu SZYK2/KPT 

 co zostało osiągnięte ?

 przy pomocy jakich środków ?

Kraków 20 – 24 luty 2012r.
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Efekty wynikające z wdrożenia kompleksu SZYK2/KPT
 Standaryzacja planowania i monitorowania: jednolita struktura, atrybuty, zasoby, wersjonowanie

  Zmiana koncepcji planowania: limity obszarowe 

  Poprawa precyzji planowania: uchwytne, weryfikowalne

 Standaryzacja sposobu szacowania usług:
indeksacji

 Skrócenie do minimum czasu załatwiania spraw: 

 Bieżąca kontrola budżetu uruchamianych zleceń:

 Monitorowanie kosztów/nakładów przed ich powstaniem: decyzja w trakcie tworzenia potrzeby

 Monitorowanie kosztów usług: 

 Mechanizmy wczesnego ostrzegania:

 Prowadzenie karty obiektu, maszyny:

 Pełna dokumentacja w systemie:

Możliwość nowego ujęcia procesów produkcji  poprzez projekty  
kontrolingowe
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Przed wdrożeniem kompleksu SZYK2/KPT możliwe było obserwowanie
kosztów w trzech podstawowych układach:

I. układ procesowy, dający odpowiedź na pytanie co jest realizowane, a może ściślej
w jakim obszarze działamy – roboty udostępniające, eksploatacja, przewietrzanie,
wzbogacanie, itd.

II. układ topograficzny, precyzujący gdzie dana rzecz się rozgrywa, czyli nic innego
jak konkretne miejsca pracy.

III. układ organizacyjny, dający odpowiedź na pytanie kto (ORK) – wykonuje robotę,
odpowiada itd. Wszystkie układy zbudowane są w sposób hierarchiczny co
umożliwia uzyskanie żądanej szczegółowości.

Kontrolingowe układy obserwacji kosztów:

Kraków 20 – 24 luty 2012r.
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Kontrolingowe układy obserwacji kosztów
Po wdrożeniu kompleksu SZYK2/KPT w KHW S.A. a szczególnie
modułów THPR i TMZZ2 możliwe stało się spojrzenie na planowanie
i kontrolowanie kosztów w układzie IV – układzie projektowym
uwzględniającym między innymi np. podział kopalni na obszary
wydobywcze i grupowanie robót górniczych w celu osiągnięcia
określonego celu.

Uzyskaliśmy w ten sposób   IV układ –

układ projektowy służący:

• planowaniu robót i ich budżetowaniu

• kontroli kosztów w dowolnym układzie 

Kraków 20 – 24 luty 2012r.
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UKŁAD PROJEKTOWY

Kraków 20 – 24 luty 2012r.

– 1353 –

Informatyka w górnictwie



SZYK2/KPT

Przejście z układu 
dziedzinowego na kontrolingowy

Inwestycje

Zadanie 1

Zadanie 2

Zadanie 3

Zadanie 31

Zadanie 32

Zadanie 33

Projekty dziedzinowe

Remont

Zadanie a

Zadanie b

Zadanie c

Zadanie c1

Projekt kontrolingowy

Produkcja

Zadanie A

Zadanie B

Zadanie C

Zadanie C1

Zadanie C2

Zadanie 1

Ściana  nnn

Zadanie 31

Zadanie A

Zadanie b

Zadanie c1

Powiązanie zadań z proj. kontrolingowym

Zadanie C2

Zadanie 33

Zadanie C1
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TMZZ2-

Kraków 20 – 24 luty 2012r.
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Kompleks SZYK2/KPT w 
KHW S.A.

Dziękuję za uwagę

SZYK2/KPT 

Kraków 20 – 24 luty 2012r.
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Centralny Ośrodek Informatyki Górnictwa SA 
XXI Szkoła Eksploatacji Podziemnej,   Kraków 20-24.02.2012r. 

Integracja rozwiązań informatycznych 
w obszarze ekspedycji kolejowej i 

samochodowej  

 
 

                         Grzegorz Hytel 
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 Podstawowe poziomy integracji: 
• integracja aplikacji , 

• integracja danych,  

• integracja sieciowa,  

• integracja systemowa, 

• integracja automatyki 

INTEGRACJE ROZWIĄZAŃ INFORMATYCZNYCH  

Integracja odnosi się do organizacji systemów 
(komputerowych, produkcyjnych lub administracyjnych) i 
polega na zespoleniu tych systemów tak, aby mogły one 

korzystać nawzajem ze swoich zasobów, takich jak dane, pliki 
lub urządzenia.  

XXI Szkoła Eksploatacji Podziemnej,   Kraków 20-24.02.2012r. 
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OTOCZENIE KOMPLEKSU SPRZEDAŻY 

BI Bussines Intelligence 
Bussines Object  

BPU Szyna integracyjna  

Systemy  
ważenia 

Książka 
kancelaryjna 

Niezależne 
laboratorium 

Systemy 
przewoźników 

SZYK2 

KFK 
FOZS  

Obsługa Zakupu i Sprzedaży 
FCR2  

Centralne Rozrachunki 

KLM 
LRU  

Rejestr Umów 

KSK 
e-SP 

Sprawozdawczość Publiczna 

KPT 
THPR 

Planowanie i  
Harmonogramowanie Produkcji 

TMRPP2 
Raportowanie  

Procesów Produkcji 

KKW 
WMDM 

Kartoteki Systemowe WCKK 
Centralna Kartoteka Kontrahentów 

WKSO2 
Kartoteka Strukturalno Organizacyjna WADM 

Elektroniczne Zarządzanie  
Użytkownikami i Uprawnieniami 

KSP 
Kompleks sprzedaży 

 
-Ekspedycja kolejowa 

- Ekspedycja samochodowa 

XXI Szkoła Eksploatacji Podziemnej,   Kraków 20-24.02.2012r. 
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INTEGRACJE NA POZIOMIE APLIKACJI 

INTEGRACJE STOSOWANE W OBSZARZE EKSPEDYCJI 
KOLEJOWEJ I SAMOCHODOWEJ 

Aplikacja firmy zewnętrznej kontrolująca proces ważenia 

XXI Szkoła Eksploatacji Podziemnej,   Kraków 20-24.02.2012r. 
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INTEGRACJE NA POZIOMIE DANYCH 

Wewnętrzna integracja danych ORACLE–INFORMIX   
z wykorzystaniem ORACLE TRANSPARENT GATEWAY 

XXI Szkoła Eksploatacji Podziemnej,   Kraków 20-24.02.2012r. 

Aplikacje na bazie 
ORACLE 

CENTRALNY  
INFORMIX 

INFORMIX 
ZAKŁAD 1 

INFORMIX 
ZAKŁAD N.. 

Baza ORACLE 

INFORMIX 
ZAKŁAD 2 

– 1361 –

Informatyka w górnictwie



INTEGRACJE NA POZIOMIE DANYCH 

XXI Szkoła Eksploatacji Podziemnej,   Kraków 20-24.02.2012r. 

INTEGRACJA POPRZEZ PLIKI TEKSTOWE 

OBCY SYSTEM 
WAŻENIA 

I ZAŁADUNKU 
KSP 

SERWER 
WYMIANY 
PLIKÓW 

– 1362 –

Informatyka w górnictwie



INTEGRACJE NA POZIOMIE DANYCH 

XXI Szkoła Eksploatacji Podziemnej,   Kraków 20-24.02.2012r. 

INTEGRACJA POPRZEZ MECHANIZM ODBC  

TABELA W BAZIE DANYCH 

ODBC 

KSP 

ODBC 

OBCY SYSTEM 
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INTEGRACJI MIĘDZYSIECIOWA 

XXI Szkoła Eksploatacji Podziemnej,   Kraków 20-24.02.2012r. 

SERWER 
WYMIANY 
PLIKÓW 
SAMBA 

Baza DBASE 

OPROGRAMOWANIE 
DOS 

Novell NetWare  WAN  

Baza INFORMIX 

Baza ORACLE 
OPROGRAMOWANIE 

KSP 
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INTEGRACJI MIĘDZYSYSTEMOWA 

XXI Szkoła Eksploatacji Podziemnej,   Kraków 20-24.02.2012r. 

SERWER UPOWAŻNIEŃ 
INTERNETOWYCH

PROCEDURY
GENERACJI PIN

SERWER
APLIKACYJNY

SERWER VPN

PROCEDURY
GENERACJI PIN

BOK 1

BOK 2

BOK N

AUTORYZOWANY
SPRZEDAWCA 1

AUTORYZOWANY
SPRZEDAWCA 2

AUTORYZOWANY
SPRZEDAWCA N

REALIZACJA UPOWAŻNIEŃ 
INTERNETOWYCH

KONTROLA STANU
BAZY DANYCH

KIRK 5040 HandsetWYSYŁKA SMS

– 1365 –

Informatyka w górnictwie



INTEGRACJI MIĘDZYSYSTEMOWA 

XXI Szkoła Eksploatacji Podziemnej,   Kraków 20-24.02.2012r. 

INTEGRACJA Z KOLEKTORAMI DANYCH 

Baza ORACLE 

SERWER  
HTTP 

WINDOWS MOBILE 
ANDROID 

IOS 
MAC 

WebService 
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INTEGRACJI MIĘDZYSYSTEMOWA 

INTEGRACJA Z SYSTEMAMI MONITORINGU 

XXI Szkoła Eksploatacji Podziemnej,   Kraków 20-24.02.2012r. 

FTP 
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INTEGRACJA Z SYSTEMAMI WIZUALIZACJI 
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INTEGRACJI MIĘDZYSYSTEMOWA 
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INTEGRACJA URZĄDZEŃ AUTOMATYKI 

XXI Szkoła Eksploatacji Podziemnej,   Kraków 20-24.02.2012r. 

Ethernet Network

` ` `

AXIS

`

` `

KONTROLA PROCESU PRODUKCJI

OCHRONA - MONITORING

C

Ch

C

Station C

CCh

C

PLC

PLC

PLC

PODGLĄD OPERACYJNY

WAGI SAMOCHODOWEWAGI KOLEJOWE

WAGI TECHNOLOGICZNE

C

PLC
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INTEGRACJA URZĄDZEŃ AUTOMATYKI 

XXI Szkoła Eksploatacji Podziemnej,   Kraków 20-24.02.2012r. 

PLC 

PLC 

STEROWANIE URZĄDZENIAMI PO RS485 

SZYNA RS485 

– 1370 –

Informatyka w górnictwie



XXI Szkoła Eksploatacji Podziemnej,   Kraków 20-24.02.2012r. 

Integracja rozwiązań informatycznych w obszarze ekspedycji kolejowej  
i samochodowej  

 
 

Integracja jak fazy projektu: 
 

• dziki entuzjazm  
• rozczarowanie rzeczywistością  
• kompletny zamęt  
• szukanie winnych  
• karanie niewinnych  
• awansowanie tych, którzy nie brali w tym udziału  
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XXI Szkoła Eksploatacji Podziemnej,   Kraków 20-24.02.2012r. 

Integracja rozwiązań informatycznych w obszarze ekspedycji kolejowej  
i samochodowej  

 
 

DZIĘKUJĘ  
ZA 

UWAGĘ 
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Wsparcie Controllingu
spółek węglowych 
przez platformę

Business Intelligence

Kraków 20 – 24 luty 2012r.

Business Intelligence 
Platforma analityczno-

Przemysław Kapica COIG S.A. Katowice
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Business Intelligence 
Platforma analityczno-

Kraków 20 – 24 luty 2012r.

Agenda:

• Business Intelligence w COIG

•

• Raporty i analizy

• Podsumowanie
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Business Intelligence 
Platforma analityczno-

Business Intelligence 
w COIG-u

Kraków 20 – 24 luty 2012r.
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Business Intelligence 
Platforma analityczno-

Centralny Ośrodek Informatyki Górnictwa S.A. od 
ponad siedmiu lat jest dostawcą 

systemów klasy Business Intelligence (BI) 
w sektorze przemysłu wydobywczego węgla 

kamiennego

Kraków 20 – 24 luty 2012r.
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Business Intelligence 
Platforma analityczno-

Dzięki nieustannemu rozwojowi infrastruktury 
technicznej, podążaniu za najnowszymi trendami na 

rynku BI oraz
inwestycjom w kadrę

rozwiązania dostarczane przez COIG SA oparte są 
o najnowsze osiągnięcia technologiczne

w dziedzinie bezpiecznego 
składowania, przetwarzania 

i prezentacji danych. 

Kraków 20 – 24 luty 2012r.
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Business Intelligence 
Platforma analityczno-

Wiedza teoretyczna oraz praktyczne 
umiejętności specjalistów zatrudnionych w 
COIG SA potwierdzone zostały zdobyciem 
certyfikatów 
z administracji hurtownią danych Sybase 
IQ, platformą Business Objects
oraz wykorzystaniem powyższych narzędzi 
do budowy raportów i analiz.

Kraków 20 – 24 luty 2012r.
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Business Intelligence 
Platforma analityczno-

rok
2005

rok
2012

SAP Business Objects 4.0,
Oracle Business Intelligence

SAP Sybase IQ 15.4, Oracle 11g, 
IBM DB2

ponad 1800 użytkowników w 
największej instalacji

ponad 100 raportów ad-hoc 
dziennie, kilkadziesiąt publikacji

dostęp przez www

Business Objects 6.5

Sybase IQ 12.5

kilkunastu użytkowników

narzędzia typu desktop

Kraków 20 – 24 luty 2012r.
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Business Intelligence 
Platforma analityczno-

Wraz z rozwojem flagowego produktu COIG SA jakim 
jest SZYK2, udostępnianie są klientom kolejne 

warstwy metadanych pozwalające analizować coraz to 
nowe obszary biznesowe 

Kraków 20 – 24 luty 2012r.
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Aktywa
Trwałe 

i Finansowe
(FATF) 

Business Intelligence 
Platforma analityczno-

Elektroniczny
Rejestr Umów 

(LRU)

Gospodarka 
Środkami Produkcji

(TGŚP)

Zbyt Węgla
(SP)

Księga
Główna 
(FKG)

Rozliczone 
Koszty 
(FRK)

Obsługa 
Zakupu 

i Sprzedaży
(FOZS)

Kompleks 
Finansowo – Księgowy

(KFK)

Administrtor
(WADM)

Kompleks 
Logistyki 

Materiałowej 
(KLM)

Raporty 
dzienne

Monitorowanie  
i Raportowanie 

Procesów 
Produkcji
(TMRPP)

Harmonogramowanie
Procesów
Produkcji
(THPR)

Moduł Zarządzania 
Zadaniami
(TMZZ2)

Kompleks 
Zatrudnieniowo 

Płacowy 
(KZP)

Kompleks 
Produkcyjno -

Techniczny
(KPT) Centralne 

Rozrachunki 
(FCR)

Kraków 20 – 24 luty 2012r.
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Business Intelligence 
Platforma analityczno-

Controlling kosztów

Kraków 20 – 24 luty 2012r.
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Business Intelligence 
Platforma analityczno-

Organizacja kopalni węgla kamiennego

Kraków 20 – 24 luty 2012r.

 struktura oddziałów (komórki organizacyjne)
średnio 230 oddziałów na zakład

 struktura procesów (stanowiska kosztów)
średnio 1150 stanowisk kosztów w obrębie zakładu

 struktura obiektów (miejsca pracy)
średnio 1250 miejsc pracy w zakładzie
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Business Intelligence 
Platforma analityczno-

Zarządzanie i modelowanie struktury organizacyjnej

Kraków 20 – 24 luty 2012r.

 nieograniczona ilość poziomów w strukturach

 dekretacja kosztów na węzły rzeczywiste i agregujące

 każdy element w strukturze posiada swój czas życia
 każda struktura posiada czas obowiązywania

 możliwość występowania równocześnie kilku struktur 
w obrębie zakładu

 Kartoteka Strukturalno Organizacyjna 
– SZYK2/KKW/WKSO2

 możliwość występowania węzłów rzeczywistych i umownych

– 1384 –

Informatyka w górnictwie



Fragment struktury 
miejsc pracy

węzły rzeczywiste

węzły umowne

Kraków 20 – 24 luty 2012r.
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Kraków 20 – 24 luty 2012r.

Problemy z którymi borykał się controlling 

 duża złożoność struktur zakładu 
(kilkanaście poziomów zagłębienia, duża liczba węzłów)

 struktury nieujednolicone 
(brak możliwości porównywania zakładów)

 obiekty niepodpięte do struktur

 brak narzędzia pozwalającego porównywać struktury
na poszczególnych kopalniach 
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Kraków 20 – 24 luty 2012r.

Etap pierwszy realizacji projektu

 stworzenie struktur kontrolingowych
(oddziałów, miejsc pracy, stanowisk kosztów)

 zamodelowanie w systemie BI warstwy metadanych 
umożliwiającej analizę utworzonych struktur 
kontrolingowych
(umożliwienie porównania struktur w obrębie wszystkich 
zakładów, wykaz obiektów nieuwzględnionych w 
strukturze)
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Kraków 20 – 24 luty 2012r.

Etap drugi realizacji projektu

 stworzenie raportów statycznych i dynamicznych
(struktury rozwinięte do określonych poziomów, raporty 
umożliwiające drążenie danych w trzech płaszczyznach)

 rozbudowa funkcjonalności obecnego modelu analizy 
kosztów o możliwość analizowania struktur drzewiastych
(spłaszczenie i odpowiednie zamodelowanie)
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Business Intelligence 
Platforma analityczno-

Raporty i analizy

Kraków 20 – 24 luty 2012r.
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Kraków 20 – 24 luty 2012r.
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Kraków 20 – 24 luty 2012r.

agregowania danych w ramach struktury 

– 1391 –

Informatyka w górnictwie



Kraków 20 – 24 luty 2012r.

oddziały

Kraków 20 – 24 luty 2012r.Kraków 20 – 24 luty 2012r.

miejsca pracy

stanowiska
kosztów
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Business Intelligence 
Platforma analityczno-

Kraków 20 – 24 luty 2012r.

Studium przypadku, drążenie danych
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Kraków 20 – 24 luty 2012r.

Kolejne etapy drążenia
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Kraków 20 – 24 luty 2012r.
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Business Intelligence 
Platforma analityczno-

Przygotowane raporty umożliwiły służbom
controllingowym pełny przegląd
przez koszty ponoszone przez
kopalnie węgla kamiennego.

Dodatkowo umożliwiły
porównanie wydatków ponoszonych
przez główne procesy działalności
wskazując najlepiej i najgorzej
prosperujące zakłady. 

Kraków 20 – 24 luty 2012r.
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Business Intelligence 
Platforma analityczno-

Podsumowanie

Kraków 20 – 24 luty 2012r.
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Business Intelligence 
Platforma analityczno-

Business Intelligence umożliwia kierownictwu 
dopasowanie czynności operacyjnych do strategii 

firmy, natomiast monitorowanie kluczowych 
wskaźników biznesowych ułatwia zarządzanie 

wydajnością przedsiębiorstwa.

Kraków 20 – 24 luty 2012r.
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Business Intelligence 
Platforma analityczno-

Zastosowanie systemów BI w spółkach węglowych 
zwiększa szybkość oraz trafność 

podejmowanych decyzji.

Kraków 20 – 24 luty 2012r.
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DZIĘKUJĘ 
ZA PAŃSTWA UWAGĘ

Business Intelligence 
Platforma analityczno-

pkapica@coig.pl

Kraków 20 – 24 luty 2012r.
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Koncepcja Jednolitej Mapy 
Cyfrowej w JSW S.A. 

 
XXI Eksploatacji Podziemnej 

Kraków 21.02.2012 

Krzysztof Stawarczyk 
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Stan obecny 
• organizacja prowadzenia dokumentacji w dziale TMG na 
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Zagrożenie tąpaniami w kopalniach Kompanii Węglowej S.A.

– ocena i działania
Marek Uszko, Leszek Kloc, Adam Barański
Kompania Węglowa S.A., Katowice

STRESZCZENIE: W artykule scharakteryzowano w sposób ogólny stan zagrożenia tąpaniami 
w kopalniach Kompanii Węglowej S.A. Zwrócono uwagę na pewne nieprawidłowości w stosowa-
niu metody sejsmologii górniczej, których nasilenie przypada na przełom wieku. Omówiono dzia-
łania podjęte dla wyeliminowania negatywnych zjawisk interpretacyjnych i ich efekty. Przedsta-
wiono realizację koncepcji oceny stanu zagrożenia tąpaniami z wykorzystaniem oddziałowych 
systemów obserwacji sejsmologicznych. Wskazano kierunki dalszych działań zmierzających 
do uzyskania pełniejszej oceny stanu zagrożenia tąpaniami w kopalniach Kompanii Węglowej S.A.

SŁOWA KLUCZOWE: zagrożenie tąpaniami, ocena, działania, efekty, kierunki rozwoju.

1. ZAGROŻENIE TĄPANIAMI W KOPALNIACH KOMPANII WĘGLOWEJ S.A. 

Kompania Węglowa S.A. powstała 1 lutego 2003 r. Po kolejnych restrukturyzacjach, w grudniu
2011 r., w skład Kompanii wchodziło 15 kopalń. Kompania jest aktualnie największym producen-
tem węgla kamiennego w Polsce i posiada największe zasoby w skali kraju – ponad 50 %.
W 2011 r. w kopalniach KW S.A. wydobyto 39,1 mln ton węgla, tj. 51,7 % produkcji krajowej.
Większość kopalń wchodzących w skład KW S.A. należy do grupy kopalń o dużym nasileniu 
zagrożeń naturalnych. Najpowszechniej występującymi zagrożeniami naturalnymi w kopalniach 
Kompanii i mającymi jednocześnie największy wpływ na procesy produkcyjne, są zagrożenia: 
pożarowe (teoretycznie 100 % wydobycia), metanowe ( 64 % udziału wydobycia w 2011 r.) 
i tąpaniami ( 64 % wydobycia w 2011 r. – rys.1).

Duży udział wydobycia z po-
kładów zagrożonych tąpaniami 
wynika głównie z:
– dużej i dalej wzrastającej 

głębokości eksploatacji,
– rozwiniętej tektoniki złoża,
– zaszłości eksploatacyjnych 

powstałych podczas długo-
letniej eksploatacji wielo-
pokładowego złoża,

– zwiększającej się intensyw-
ności wydobycia (wysoko-
wydajne kompleksy ścia-
nowe).

Niezagrożone
tąpaniami
36,2 %

I stopień
ZT 37,2 %

II stopień
ZT 6,2 %

III stopień
ZT 20,4 %

Kompania Węglowa S.A. 2011 r.
63,8% wydobycia z pokładów
zagrożonych tąpaniami

Rys. 1. Procentowy udział wydobycia z pokładów zagrożonych
tąpaniami w Kompanii Węglowej S.A.

Fig. 1. Percentage share of  production from rockburst threated-seams 
in Kompania Węglowa S.A.
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Na 15 kopalń zgrupowanych w chwili obecnej w KW S.A. – 13 prowadzi eksploatację w pokła-
dach zagrożonych tąpaniami (rys.2). 
Kopalnie nie eksploatujące w warunkach zagrożenia tąpaniami to: Bolesław Śmiały i Chwałowice. 

KATOWICE

KWK 
Marcel

KWK 
Jankowice

KWK 

KWK
Bolesław Śmiały

KWK 
Knurów-

KWK 
-

Makoszowy

KWK 
Bielszowice

KWK  
Ziemowit

KWK 
Piast

KWK 
Pokój

KWK 
-

Anna

KWK Bobrek-
Centrum

KWK
Piekary

Centrala 

KWK 
Brzeszcze

KWK 
Halemba-

Wirek

100 % wydobycia z III stopnia ZT

100 % wydobycia z I-III stop. ZT

˃ 50 % wydobycia z I-III stopnia ZT

˂ 50 % wydobycia z I-III stopnia ZT 

Rys. 2. Kopalnie Kompanii Węglowej S.A. eksploatujące pokłady zagrożone tąpaniami
Figure 2. Mines of  Kompania Węglowa S.A. exploiting seams susceptible to rockbursts

W kopalni „Bobrek-Centrum” 100 % wydobycia uzyskiwane jest z najwyższego III stopnia zagro-
żenia tąpaniami. W trzech kopalniach, tj.: „Pokój”, Bielszowice” i „Rydułtowy-Anna” 100% wy-
dobycia uzyskiwane jest z pokładów zaliczonych do III i I stopnia zagrożonych tąpaniami, w tym 
z III ZT odpowiednio: 93 %, 91 % i 59 %.
W kolejnych siedmiu kopalniach udział wydobycia z pokładów zagrożonych tąpaniami przekracza 
50 % wydobycia ogółem.
Zagrożenie tąpaniami, a w niektórych obszarach (kop. „Piast” i „Ziemowit”) zagrożenie sejsmicz-
ne, stanowi realny problem, wpływający w istotny sposób na możliwości wydobywcze kopalń.

W ostatniej dekadzie, porównując z początkiem lat dziewięćdziesiątych ubiegłego stulecia, w ko-
palniach tworzących obecnie Kompanię Węglową S.A., tak jak w całym przemyśle węglowym,
odnotowano spadek liczby tąpnięć oraz spowodowanych nimi wypadków oraz zniszczeń 
i uszkodzeń wyrobisk górniczych. Pomimo ustabilizowania się liczby tąpnięć i ich skutków na 
stosunkowo niskim, w porównaniu do okresów poprzednich poziomie, wielkości te nie wykazują 
dalszej tendencji spadkowej. Prawdopodobnie można to wiązać z wymiernym parametrem, jakim 
jest stosunek wydobycia z pokładów zagrożonych tąpaniami do wielkość wydobycia ogółem [4]
oraz z czynnikami trudno mierzalnymi, jakimi są: 
 prowadzenie lub czasowe odstąpienie od eksploatacji rejonów silnie zagrożonych,
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 potrzeba podejmowania eksploatacji odprężającej w warunkach dużego zagrożenia tąpaniami 
ze względu na wyczerpywanie się możliwości eksploatacji w rejonach wcześniejszego odprę-
żenia eksploatacyjnego,

 prowadzenie eksploatacji w partiach „resztkowych” (kończące się zasoby licznych kopalń) 
oraz o złożonej budowie geologicznej (uskoki, wymycia, przegięcia pokładów itp.).

Istotny wpływ wymienionych czynników dla kopalń KW S.A. zdaje się potwierdzać fakt, że po-
mimo znacznego spadku wydobycia ogółem, z 69-72 mln t w latach 1994-97 do 39,1 mln t w roku 
2011, procentowy udział wydobycia z pokładów zaliczonych do zagrożonych tąpaniami wzrósł 
w tym okresie z 31,3 % do około 64 % (nawet do 67,0 % w 2008 r.), a z najwyższego III stopnia 
zagrożenia wzrósł z 10 % do ponad 20 % (rys. 3.).
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Aktywność w kopalniach KW S.A. (wstrząsy o E ≥ 1,0 x 104J  i  E ≥ 1,0 x 105J) 
w odniesieniu do wydobycia, w tym z pokładów zagrożonych tąpaniami

Wydobycie ogółem Wydobycie z pokładów niezagrożonych tąpaniami
Wydobycie - suma I+II+III stopień zagrożenia tąpaniami Wydobycie z III stopnia zagrożenia tąpaniami
Liczba wstrząsów o energii E  ≥ 10 4 J Liczba wstrząsów o energii E  ≥ 10 5 J
Serie4 Linia trendu (wydobycie ogółem)
Linia trendu (wydobycie niezagrożone tąpaniami) Linia trendu (suma I+II+III stopień zagrożenia tąpaniami)

Okres od powstania KW S.A.

Dane źródłowe: PARG S.A. i  KW S.A.   Oprac. PP/PPZ    

Rys. 3. Wydobycie i aktywność (wstrząsy) z obszarów górniczych kopalń tworzących od 01.02.2003 r. 
Kompanię Węglową S.A.

Fig. 3. Coal production and seismic activity in mining areas of coal mines integrated 
in Kompania Węglowa S.A. since  01.02.2003

Liczby rejestrowanych wstrząsów o energiach E ≥ 1,0 ∙ 104 J utrzymują się w ostatnich latach na po-
ziomie pomiędzy 3,2 – 6,5 tys./rok natomiast wstrząsów silnych o energiach E ≥ 1,0 ∙ 105 J rejestrowa-
nych jest od 400 do ponad 1 000 rocznie. Aktywność w zakresie wstrząsów silnych jest w dużym stop-
niu uzależniona od bieżących lokalizacji frontów eksploatacyjnych w rejonach o dużym zagrożeniu 
tąpaniami względnie charakteryzujących się wysoką sejsmicznością bez przełożenia na realne zagroże-
nie tąpaniami (horyzonty warstw wstrząsogennych w dużych, kilkusetmetrowych odległościach nad 
eksploatowanymi pokładami).
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Okresowo obserwowany jest wzrost liczby 
wstrząsów bardzo silnych o energiach rzędu 
107J i wyższych, w tym w kopalniach, które 
dotychczas nie były uznawane za silnie zagro-
żone tąpaniami, np.: ”Knurów”, „Ziemowit”, 
„Piast” oraz „Szczygłowice”. 

W ostatnich latach rejestrowano również dwa 
wstrząsy o energii rzędu 109 J, w 2007 r. 
w KWK „Bobrek-Centrum” oraz w 2010 r. 
w KWK „Piast”. Poprzednio wstrząsy o takich
energiach wystąpiły:
- w rejonie „bytomskiem” – w 1980 i 1981r., 

w obszarze górniczym zlikwidowanej ko-
palni „Szombierki”,

- w rejonie kopalń „nadwiślańskich” –
w 1992 r., w obszarze górniczym zlikwi-
dowanej kopalni „Czeczott”.

Tabela 1. Aktywność – wstrząsy silne 
Table 1. Activity – strong tremors

Okres
obser-
wacji

Liczby wstrząsów silnych
w kolejnych przedziałach SUMA

105 J 106 J 107 J 108 J 109 J

2003 562 103 17 682 
2004 381 60 4 1 446 
2005 710 109 12 1 832 
2006 426 73 19 2 520 
2007 363 59 5 1 1 429 
2008 513 87 11 1 612 
2009 453 63 10 2 528 
2010 868 152 11 1 1 1 033
2011 591 116 17 3 727

SUMA 4 867 822 106 12 2 5 809

2. PROFILAKTYKA TĄPANIOWA

Występujące w przeszłości bardzo duże zagrożenie tąpaniami w polskim górnictwie węgla ka-
miennego przyczyniło się do szerokiego rozwoju metod profilaktyki tąpaniowej [2]. W profilakty-
ce tej, a szczególnie prognozie stanu zagrożenia tąpaniami, od kilkudziesięciu lat podstawowymi 
są metody geofizyczne takie jak: obserwacje sejsmologiczne i sejsmoakustyczne, pomiary sej-
smiczne (profilowania, prześwietlania, geotomografia) oraz test wierceń małośrednicowych. 
Od lat dziewięćdziesiątych ubiegłego stulecia obserwuje się również duży udział metod analitycz-
nych, szczególnie dla określania zasięgu i wielkości stref koncentracji ciśnień w otoczeniu frontów 
ścian czy też drążonych wyrobisk korytarzowych. 
Normą stało się również prognozowanie maksymalnej energii wstrząsów dla projektowanych rejo-
nów eksploatacji oraz oddziaływania wstrząsów na powierzchnię.
Obserwacje i pomiary dołowe w powiązaniu z metodami analitycznymi tworzą kompleks metod 
służących ocenie zmian stanu zagrożenia tąpaniami w rejonach prowadzonych robót górniczych.
Wszystkie wyrobiska ścianowe i korytarzowe prowadzone w kopalniach Kompanii, w pokładach 
zaliczonych do III stopnia zagrożenia tąpaniami, objęte są ciągłymi obserwacjami sejsmologicz-
nymi i sejsmoakustycznymi, we wszystkich też wykonuje się wiercenia małośrednicowe. 
Systematycznie wzrasta zakres wykorzystywania metod dodatkowych, uzupełniających obserwacje 
ciągłe. Metody sejsmiczne, w różnych odmianach, stosowane były w ostatnich kilku latach w oko-
ło 60 % ścian, w tym praktycznie we wszystkich zaliczonych do III stopnia zagrożenia tąpaniami. 
Stosunkowo szerokie zastosowanie, jako metoda uzupełniająca dla oceny stanu zagrożenia tąpa-
niami, ma metoda wzbudzonej aktywności sejsmoakustycznej. Pomiary takie wykonywane są 
w miejscach potencjalnie silnie zagrożonych, względnie określanych jako „trudno obserwowalne”
ze względu na sposób rozcięcia złoża i ograniczoną możliwość rejestracji ciągłych.

Z metod profilaktyki aktywnej najczęściej wykonywane są strzelania wstrząsowe i strzelania tor-
pedujące w stropie, w tym ukierunkowane szczelinowanie skał stropowych. 
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Spośród kopalń Kompanii Węglowej S.A. wiodącą, w zakresie powszechności stosowania i sku-
teczności strzelań torpedujących, jest od wielu lata KWK „Bielszowice”, a w ostatnim okresie
również KWK „Bobrek-Centrum”.
Powszechne stosowanie metod profilaktyki biernej, tj. wyznaczanie stref szczególnego zagrożenia 
tąpaniami, ograniczonego lub całkowitego ruchu załogi, stosowanie w miejscach niebezpiecznych 
telewizji przemysłowej i zdalnego sterowania maszynami i urządzeniami w decydującym stopniu 
przyczyniły się do ograniczenia liczby wypadków spowodowanych tąpnięciami.

3. ISTOTNE DZIAŁANIA MODERNIZACYJNE

3.1. Dołowe obserwacje sejsmologiczne i nowe kryteria oddziaływania wstrząsów na powierzchnię

Od czasu powstania Kompanii Węglowej S.A., zdając sobie sprawę ze skali występowania zagro-
żenia tąpaniami i potrzeby utrzymywania znacznego wydobycia z pokładów zagrożonych tąpania-
mi podjęto szereg działań dla poprawy bezpieczeństwa prowadzenia eksploatacji  w trudnych wa-
runkach geologiczno-górniczych.

Jednym z istotnych działań była poprawa jakości obserwacji sejsmologicznych.

W momencie powstania Kompanii Węglowej S.A. w kopalniach, które weszły w jej skład, istniały 
znaczne rozbieżności w określaniu energii wstrząsów silnych, tzn. o E ≥ 1 ∙ 10 5 J [2, 8].
Problem ten, na przełomie wieków, dotyczył praktycznie wszystkich polskich kopalń, których 
eksploatacji towarzyszyła aktywność sejsmiczna w zakresie wstrząsów silnych [1, 6].
W 2004 i 2005 roku Biuro Produkcji KW S.A. 
zorganizowało szereg spotkań z kopalnianymi 
służbami ds. tąpań o charakterze informacyj-
no – szkoleniowym. Analizowano systemy 
obserwacji i sposoby interpretacji. Mając na 
uwadze podniesienie bezpieczeństwa pracy 
w kopalniach eksploatujących pokłady zagro-
żone tąpaniami Prezes Zarządu Kompanii 
Węglowej S.A. wydał 15 maja 2006 r. Zarzą-
dzenie w sprawie: wytycznych do opracowania 
„Zasad postępowania w przypadku wystąpie-
nia przejawów wzmożonej aktywności sej-
smicznej górotworu” w zakładach górniczych 
Kompanii Węglowej S.A. w Katowicach.
Celem Zasad było ujednolicenie w skali Kom-
panii Węglowej S.A. postępowania w przypad-
kach wystąpienia aktywności sejsmicznej mo-
gącej stanowić zagrożenie dla załogi zatrud-
nionej w wyrobiskach górniczych. 
Ujednolicenie w skali KW S.A. zasad postę-
powania po wstrząsach silnych w sposób zde-
cydowany wpłynęło na poprawę jakości ob-
serwacji sejsmologicznych w zakresie wstrzą-
sów silnych, co dobitnie ilustrują zestawienia 
zamieszczone na rysunku 4.
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Fig. 4. Comparison of the amount of tremors
in mines of KW S.A. and GRSS GIG
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W górnej części rys. 4 przedstawiono zależność liniową liczby wstrząsów rejestrowanych przez 
kopalnie i GIG, natomiast w dolnej części pokazano odniesienie rejestracji kopalń do obserwacji 
GRSS wyrażone w procentach.
Do zastosowania takiego odniesienia upoważnia fakt, że sieć Głównego Instytutu Górnictwa jest 
siecią regionalną, korelującą swoje rejestracje z obserwatoriami Polskiej Akademii Nauk, które 
z kolei włączone są do światowej sieci sejsmologicznej. Obserwacje GRSS są i powinny być pozio-
mem odniesienia dla obserwacji kopalnianych.

Kolejnym działaniem, które w sposób pośredni wpłynęło na poprawę jakości prowadzonych ob-
serwacji sejsmologicznych, szczególnie w zakresie wstrząsów silnych, było opracowanie przez 
GIG, we współpracy z Kompanią Węglową S.A., w latach 2006–2007 i wdrożenie do stosowania 
w KW S.A. (2008 r.) Górniczej Skali Intensywności oddziaływania wstrząsów na powierzchnię 
GSI-GZWKW [3, 7]. Szczegółowe omówienie skali GSI-GZWKW jest przedmiotem oddzielnego 
artykułu, w tym ograniczono się do przedstawienia kilku podstawowych informacji. 
W zależności od parametrów opisujących drgania oraz od warunków prowadzonej oceny oddzia-
ływań sejsmicznych na powierzchni, skalę GSI-GZWKW podzielono na dwa rodzaje:
a) GSI-GZWKW-V – skala oparta na parametrach: amplitudzie prędkości drgań poziomych gruntu 

(PGVHmax) oraz czasu ich trwania (tHV), stosowana do oceny intensywności drgań dla wstrzą-
sów zaistniałych oraz dla wstrząsów prognozowanych. Skala wyróżnia 4 stopnie, dla których 
opisano wpływ oddziaływania wstrząsów górniczych w budynkach i liniowych obiektach in-
frastruktury podziemnej, intensywność odczuwania drgań przez ludzi i uciążliwość użytko-
wania obiektów budowlanych, w korelacji z parametrami drgań. 

b) GSI-GZWKW-A – skala oparta na parametrach: amplitudy przyspieszenia drgań poziomych
gruntu w paśmie częstotliwości do 10 Hz (PGAH10) oraz czasu ich trwania (tHa). Ze względu 
na nieco gorszą korelację obserwowanych skutków zalecana do stosowania jako pomocnicza 
oraz w przypadku informacji archiwalnych.

Od czasu rozpoczęcia prac nad skalą GSI w obszarze kopalń Kompanii Węglowej S.A. dokonano 
znacznej rozbudowy powierzchniowych sieci sejsmometrycznych, szczególnie w rejonach o naj-
większej aktywności sejsmicznej, tj.: kopalń „Piast”, „Ziemowit”, „Rydułtowy-Anna” i „Bobrek-
Centrum”. Analiza silnych zjawisk sejsmicznych, na licznych stanowiskach pomiarowych, pozwa-
la na ciągłe uzupełnianie bazy danych i weryfikację skali GSI-GZWKW.
Analiza bogatego materiału empirycznego wskazuje, że w rejonie zarejestrowanych drgań wywo-
łanych najsilniejszymi wstrząsami w kopalniach Kompanii Węglowej S.A. (w tym o energiach 
rzędu 109 J), obserwowano, poza jednym przypadkiem, jedynie uszkodzenia nie konstrukcyjne 
w postaci powstawania nowych lub powiększanie się starych rys oraz pęknięć i uszkodzeń elemen-
tów wykończeniowych budynków. Uszkodzenia dotyczyły populacji budynków nie przekraczają-
cej 5% zabudowy wokół stanowisk, przy których rejestrowano najsilniejsze drgania.
Stosowanie Górniczej Skali Intensywności GSI-GZWKW pozwala na zdecydowanie bardziej wia-
rygodną ocenę skutków drgań od wstrząsów górniczych. Dotychczas stosowane skale (np. MSK), 
takiej wiarygodności nie gwarantowały i prowadziły często do błędnych ocen. Nowa skala GSI-
GZWKW wykorzystuje lepszy, pełniejszy i bardziej uzasadniony fizycznie opis drgań wywołanych 
wstrząsami górniczymi na powierzchni.
Górnicza skala intensywności drgań GSI-GZWKW jest pierwszą w skali kraju, jak również na świe-
cie, empiryczną skalą dla oceny oddziaływania wstrząsów górniczych na powierzchnię i na ludzi.
Na rys. 5 przedstawiono weryfikację skali GSI-GZWKW (wersja prędkościowa i przyspieszeniowa)
dokonaną na podstawie ponad 300 wstrząsów, z uwzględnieniem ich parametrów sejsmologicz-
nych oraz skutków (uszkodzeń w budynkach) wywołanych tymi wstrząsami. Stopień III jest jesz-
cze słabo udokumentowany, a prace nad jego uzupełnieniem i weryfikacją trwają na bieżąco po 
zaistnieniu wstrząsów o bardzo wysokich parametrach drgań.
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Fig. 5. Verification  of  empirical Mining Intensity Scale GSI-GZW KW for tremors from KW S.A.

Objaśnienia:
– wstrząsy, po których wystąpiły, nowe uszkodzenia elementów wykończeniowych; w jednym przy-

padku stwierdzono pęknięcie ściany szczytowej budynku, co zakwalifikowane zostało do uszkodzenia 
konstrukcyjnego,

– wstrząsy, po których wystąpiły drobne uszkodzenia elementów wykończeniowych (nowe lub powięk-
szenie się starych uszkodzeń),

– wstrząsy mocno odczute przez mieszkańców, sporadycznie powiększanie się istniejących uszkodzeń,
– wstrząsy nie odczute przez ludzi bądź odczute słabo i nie wywołujące żadnych skutków w budynkach.

Kolejnym istotnym problemem, któremu poświęcono uwagę przy analizie obserwacji sejsmolo-
gicznych prowadzonych przez kopalnie KW S.A. była znikoma rejestracja wstrząsów niskoenerge-
tycznych, tj. o energiach rzędu 102 i 103 J [8].
W wielu kopalniach analizowano zjawiska sejsmiczne o energiach począwszy od 104 J. Tymcza-
sem najwięcej informacji o zmianach stanu zagrożenia, w zrozumieniu tempa narastania aktywno-
ści jako przejawu zmian równowagi masywu skalnego wokół wyrobisk górniczych, zawarte jest 
w niższym przedziale energetycznym, gdzie występuje odpowiednio duża ilość zjawisk pozwalają-
ca na pełniejszą analizę obserwacji.
Po „uporządkowaniu” problemu rejestracji wstrząsów wysokoenergetycznych rozpoczęto szczegó-
łowe analizy konfiguracji wszystkich kopalnianych sieci sejsmologicznych, wyposażenia aparatu-
rowego i programowego pod kątem poprawy prowadzonych obserwacji. Ustalono, że istotnymi 
przyczynami braku rejestracji wstrząsów słabych są:
― konfiguracje sieci sejsmologicznych (ze stosowaniem głównie sejsmometrów) w tzw. układzie 

kopalnianym, a nie oddziałowym – duże odległości „czujników” od frontów eksploatacyjnych,
― wprowadzanie do detekcji zjawiska sejsmicznego warunku rejestracji przez 4 lub więcej czuj-

ników pomiarowych (dążenie do dużej dokładności lokalizacji zjawisk sejsmicznych), co przy 
znacznych odległościach wzajemnych stanowisk pomiarowych w sposób naturalny (tłumienie) 
eliminuje możliwość zapisywania i rejestracji wstrząsów niskoenergetycznych,

― zbyt małe wykorzystywanie możliwości instalowania „ruchomych” stanowisk pomiarowych 
otaczających rejony eksploatacyjne z wykorzystaniem geofonów niskoczęstotliwościowych, 

― w wielu przypadkach dość stare aparatury sejsmologiczne i zbyt mała liczba stanowisk pomia-
rowych nie obejmujących swym zasięgiem wszystkich rejonów eksploatacyjnych,

― problemy związane z obserwowaniem rejonów przygranicznych i peryferyjnych – rejony eks-
ploatacyjne „na zewnątrz” sieci pomiarowych.
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Znaczna część z wymienionych barier w rejestracji słabych zjawisk sejsmicznych była możliwa
do usunięcia, nawet przy istniejącej bazie aparaturowej i oprogramowaniu, jednak pod warunkiem 
zrozumienia znaczenia wstrząsów słabych dla obserwacji przejawów zmian równowagi masywu 
skalnego wokół wyrobisk górniczych. 
Analizy jakości obserwacji sejsmologicznych dokonywane tak na szczeblu Centrali KW S.A., 
jak również przez zainteresowane kopalnie, przyczyniły się do podejmowania działań moderniza-
cyjnych. Do najważniejszych z nich można zaliczyć:
 zainstalowanie nowych systemów sejsmologicznych w kopalniach: „Brzeszcze”, „Rydułtowy-

Anna”, „Knurów-Szczygłowice”, „Sośnica-Makoszowy”, „Jankowice”, „Bobrek-Centrum”,
„Piast” i „Ziemowit”

 poszerzenie bazy aparaturowej, oprogramowania względnie modernizację sieci sejsmologicz-
nych w kopalniach: „Marcel”, „Bielszowice” i „Piekary”,

 wprowadzanie „ruchomych” stanowisk pomiarowych dla okonturowania rejonów eksploata-
cyjnych z wykorzystywaniem geofonów niskoczęstotliwościowych. 

Podjęte działania przynoszą już pewne efekty. W latach 2003-2005 rejestrowano jedynie 22 % do 
24 % sumy wstrząsów o energiach E = 102 – 103 J wyliczonych z rozkładu teoretycznego, przy 
założeniu, że liczba wstrząsów o energii rzędu 102 J równa się liczbie wstrząsów o energii rzędu 
103 J. Od 2007 r. obserwowana jest poprawa rejestracji wstrząsów niskoenergetycznych (rys. 6).
Liczby rejestrowanych wstrząsów niskoenergetycznych wzrastają osiągając w latach 2007-2011 
od 34 % do 44 %, średnio 39 % wielkości odpowiadających rozkładowi teoretycznemu.
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Rys. 6. Rozkłady ilościowo-energetyczne wstrząsów rejestrowanych w kopalniach Kompanii Węglowej S.A.
Fig. 6. Energy-quantitive distributions of tremors registered in mines of Kompania Węglowa S.A. 

Na rysunku 6 przedstawiono również rejestracje kopalni „Marcel”, które wskazują, że jeśli tylko 
jest zrozumienie i odpowiednie zaangażowanie ze strony służb kopalnianych, to jest możliwa reje-
stracja zjawisk sejsmicznych w pełnym przedziale energetycznym ze wstrząsami słabymi włącznie.
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3.2. Zastosowanie nowych metod w bieżącej (codziennej) ocenie stanu zagrożenia tąpaniami

W ramach przytoczonych wcześniej działań modernizacyjnych, w 2008 r. w kopalni „Bobrek-
Centrum” na Ruchu „Bobrek” rozpoczęto instalację 64 kanałowego systemu sejsmologicznego 
SOS wraz z oprogramowaniem SEISGRAM i MULTILOK produkcji GIG. Instalowany system 
miał docelowo (2011 r.) zapewnić obserwacje sejsmologiczne w obszarach górniczych „Bobrek” 
i „Centrum”, w których funkcjonowały dwie różne, starszego typu aparatury sejsmologiczne.
Wdrażanie tego systemu zbiegło się w czasie 
z propagowaną przez Zespół Zagrożeń Natu-
ralnych KW S.A. ideą konfigurowania kopal-
nianych sieci sejsmologicznych, z wydziela-
niem „podsieci” oddziałowych (ścianowych) 
(rys. 7.) dla rejonów o dużym zagrożeniu 
tąpaniami.
Uwzględniając możliwości nowej bazy apara-
turowej zainstalowanej w KWK „Bobrek-
Centrum” i kwalifikacje kadry inżynierskiej
służby ds. tąpań, wprowadzono szereg nowa-
torskich rozwiązań dla oceny stanu zagroże-
nia tąpaniami, wykorzystujących rozwiązania
interpretacyjne opracowane w ostatnich la-
tach, w ramach prac badawczych lub specja-
listycznych ekspertyz [9]. Prace w KWK 
„Bobrek-Centrum” realizowane były i są 
nadal w ścisłej współpracy z kadrą naukową 
GIG.

 

Rys. 7. Idea obserwacji sejsmologicznych 
w kopalniach Kompanii Węglowej S.A.

Fig. 7. The idea of seismologic observations 
in mines of Kompania Węglowa S.A.

Do najważniejszych ze zrealizowanych w latach 2010-11 zadań można zaliczyć:
– tworzenie w ramach sieci ogólnokopalnianej, wydzielonych systemów obserwacji oddziało-

wych składających się z 4-8 ruchomych stanowisk pomiarowych (rys. 9.),
– połączenie dołowej sieci sejsmologicznej z powierzchniową siecią sejsmometryczną (rys. 8.),
– wykorzystywanie systemów oddziałowych do bieżącego stosowania metody tomografii pasyw-

nej dla analizy zmian rozkładów naprężeń w otoczeniu czynnych frontów eksploatacyjnych na 
bazie pomiaru prędkości fal sejsmicznych 
generowanych nawet słabymi wstrząsami,

– zastosowanie ciągłych pomiarów pikowych 
amplitud prędkości drgań (PPV) w chodni-
kach przyścianowych.

Oddziałowe systemy obserwacji sejsmologicz-
nych zapewniają pełną rejestrację wstrząsów
od energii E = 1 ∙ 102 J, a nawet  niższych. Tak 
prowadzone obserwacje pozwalają na wyko-
rzystywanie dla oceny stanu zagrożenia, poza 
tomografią pasywną również analizy zmian 
współczynnika „b” rozkładu Gutenberga-
Richtera oraz parametrów źródła sejsmicznego 
dla licznych zbiorów wstrząsów.
Kopalnia prowadzi analizy licznych parame-
trów sejsmicznych dla wypracowania kryte-
riów oceny zagrożenia tąpaniami.

 

Rys. 8. Idea zmodernizowanych obserwacji sejsmolo-
gicznych w kopalni „Bobrek-Centrum”

Fig. 8. The idea of modernized seismologic 
observations in „Bobrek-Centrum” coal mine
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Na rysunku 9 przedstawiono konfigurację oddziałowego system obserwacji sejsmologicznych 
w konfiguracji z fragmentem system kopalnianego, a na kolejnym rysunku 10 mapę pola prędkości 
fali podłużnej obliczonej w oparciu o metodę tomografii pasywnej.

SOS 23

Rys. 9. Schemat obserwacji sejsmologicznych w KWK „Bobrek-Centrum” Ruch „Centrum”
Fig. 9. The scheme of  seismologic observations in „Bobrek-Centrum” coal mine 

(“Centrum” mining area)

Stosowanie metody tomogra-
fii pasywnej do cyklicznych 
(praktycznie ciągłych) analiz 
zmian rozkładów naprężeń 
w bezpośrednim otoczeniu 
frontu eksploatacyjnego daje 
możliwość doboru właściwych
środków profilaktyki dla pro-
wadzonych robót górniczych.

Realizowane w okresie ostat-
nich kilku lat prace w kopalni 
„Bobrek-Centrum” wskazują 
na możliwość uzyskania isto-
tnych jakościowych zmian 
w ocenie stanu zagrożenia 
tąpaniami.

Rys. 10. Mapa pola prędkości fali podłużnej obliczona w oparciu 
o metodę tomografii pasywnej

Fig. 10. Map of velocity of P-waves based on method 
of passive tomography
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4. PODSUMOWANIE – WNIOSKI  

Zgromadzony bogaty materiał dokumentacyjny potwierdza występowanie w kopalniach Kompanii 
Węglowej S.A., przynajmniej w pewnych rejonach, znacznego zagrożenia tąpaniami. Niewielka
liczba tąpnięć, rejestrowanych w ostatnich latach, w kopalniach KW S.A. może świadczyć 
o znacznej skuteczności stosowanych działań profilaktycznych, z których najskuteczniejszymi 
wydają się być:
– właściwe projektowanie i koordynacja prowadzonych robót górniczych,
– rygory organizacyjno-techniczne – ograniczające lub eliminujące zatrudnianie pracowników 

w rejonach lub miejscach określonych jako zagrożone.

Od czasu powstania KW S.A. w metodach obserwacyjnych i prognostycznych udało się wyelimi-
nować lub ograniczyć, nasilające się na przełomie wieku, negatywne zjawiska, powodujące wypa-
czenia w ocenie stanu zagrożenia i pośrednio będące przyczyną rozpraszania sił i środków na dzia-
łania profilaktyczne.

Zrealizowane działania modyfikujące obserwacje sejsmologiczne, polegające na:
 konfiguracji systemów oddziałowych (ścianowych) z instalowaniem sond pomiarowych 

w bliskiej odległości od frontów ścianowych,
 idei połączenia powierzchniowych stanowisk systemów sejsmometrycznych z podziemnymi 

systemami sejsmologicznymi dla poprawy dokładności wyznaczania składowej „Z” wstrząsów 
(dokładnego określania horyzontów warstw wstrząsogennych w otoczeniu prowadzonej eks-
ploatacji),

 wprowadzeniu do analizy stanu zagrożenia tąpaniami interpretacji poszerzonej o standardowo 
wyznaczane parametry źródła wstrząsu,

 wykorzystaniu metody tomografii pasywnej do cyklicznych (wykonywanych z częstotliwością 
nawet co kilka dni) analiz zmian rozkładów naprężeń w bezpośrednim otoczeniu frontów eks-
ploatacyjnych,

 ciągłym stosowaniu metody PPV do oceny stopnia potencjalnego zagrożenia stateczności wy-
robisk przyścianowych poddanych oddziaływaniu wstrząsów górniczych,

wskazują na możliwość jakościowej zmiany w ocenie stanu zagrożenia tąpaniami i skuteczniej-
szym doborze środków profilaktyki dla ograniczenia zagrożenia w rejonach prowadzonych robót 
górniczych.

Wydaje się, że postęp w zakresie oceny stanu zagrożenia tąpaniami wymaga dalszej modernizacji 
systemów pomiarowych, wprowadzania nowych metod interpretacyjnych ale również lepszego
wykorzystania już istniejących metod obserwacji i pomiarów.

Odrębnym zagadnieniem stało się w ostatnim czasie oddziaływanie wstrząsów na powierzchnię, 
a w zasadzie oddźwięk społeczny i medialny tego zjawiska. Opracowanie Górniczej Skali Inten-
sywności GSI-GZWKW pozwala na zdecydowanie bardziej wiarygodną ocenę skutków drgań od 
wstrząsów górniczych. Kontynuowane są dalsze prace weryfikacyjne w tym zakresie. 

Podjęte i kontynuowane w Kompanii Węglowej S.A. działania, związane z rozwojem metod po-
miarowo-interpretacyjnych w zakresie profilaktyki tąpaniowej, jak również z poszerzeniem i uno-
wocześnieniem pomiarów oraz ocen oddziaływania wstrząsów na powierzchnię, wpisują się 
w strategię zrównoważonego rozwoju górnictwa węgla kamiennego, która powinna zapewnić 
harmonijny rozwój sfery produkcyjnej, środowiskowej i społecznej [5]. 
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Rockburst hazard in mines of Kompania Węglowa S.A. 
– evaluation and activities

Keywords: rockburst hazard, evaluation, activities, effects, directions of development

Abstract. The article generally describes  current state of  rockburst hazard in coal mines of Kom-
pania Węglowa S.A.  Some errors in  the usage of  mining seismology method, that intensified at 
the turn of the century   were  also pointed out. The activities undertaken to eliminate negative 
interpretation phenomenons and effects of these activities.  Implementation of the idea to evaluate  
the situation regarding rockburst hazard with the use of  district systems of seismologic observa-
tions. Directions of  further activities for more comprehensive evaluation of  state of  rockbursts 
hazard in mines of Kompania Węglowa S.A were indicated.
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Lp. Rodzaj parametru Jednostka UwagiRuch Ruch 

Makoszowy

1.
Powierzchnia obszaru 

górniczego
km² 32,4 28,4 60,8

2.

m 550 ÷ 1100 400 ÷ 1050

3.
m 1,2 ÷ 10 1,2 ÷ 10,15

4.
m³CH4/ min 76,0 7,83

5. naturalne:

-wodne

-gazowe (metanowe)

-wybuchem

-

-wyrzuty gazu i

kategoria

klasa

I , II

niemetan, I,II,III,IV

A ,B

I , II

niemetan, I,II,III,IV

A ,B

6.
4 ÷ 5

dwóch 

Ruchach

7.
osób 5590

8.

handlowego

t/d 17500

t 4 450 000

-Makoszowy” 
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-Makoszowy” 

             w przedziale 8 ÷ 14 m3CH4/min. 

Aktualnie prognozowana i rzeczywista 

3CH4/min.  

3CH4/min.
             W wyrobiskach korytarzowych 

odmetanowanie nie jest prowadzone. 

130 m3CH4/min, a aktualnie wynosi 
76 m3CH4/min. Na wykresie 

3CH4/min 

-Makoszowy” 
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3CH4
w latach 2000-2011

-Makoszowy” 
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uwalnianego podczas eksploatacji metanu oraz bariera

jego przez systemy wentylacyjne powoduje separacji

metanu systemami odmetanowania i wyprowadzenia go na .

Z uwagi na jego wielokrotne, szkodliwe na klimat (21 x w stosunku

do CO2), jego zagospodarowanie lub utylizacja staje jednym z priorytetowych dla

górniczych odmetanowanie w oparciu o powierzchniowe

stacje odmetanowania i integralnie z podziemne .

KW S.A. KWK -Makoszowy” w ostatnich siedmiu lat

elementy z odmetanowaniem i zagospodarowaniem

metanu:

system podziemnych wraz z pionowym otworem

ø400mm o 550m wraz z

odmetanowania (marzec 2007r.)

gazowy agregat kogeneracyjny o mocy 2MW 2009r.)

instalacja spalania metanu (marzec 2011r.)

-Makoszowy” 
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Instalacja spalania metanu obejmuje:
instalacje gazu metanowego w rejonie powierzchniowej stacji
odmetanowania,

DN 300 o ok. 680m stacje odmetanowania
z spalania,

typu z spalania . pochodni
wodny - firmy LOOS, dostosowany do

opalania gazem metanowym wraz z wymagania
z jego przeznaczenia,

wody z obiegu komory spalania wraz
odprowadzeniem odebranego do powietrza atmosferycznego;

stanowi 8 szt, wentylatorowych o znamionowej mocy
1,25 MW .

Instalacja spalania metanu jest w zautomatyzowana tak w zakresie jak
i elastycznego dostosowania parametrów pracy w od gazu i jego
parametrów. Maksymalna moc instalacji spalania metanu wynosi 10 MW przy maksymalnej

spalanego metanu 20,0 nm3/min (100% CH4)

-Makoszowy” 
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Slajd nr 7

-Makoszowy” 
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Instalacja spalania metanu zrealizowana przy wykorzystaniu mechanizmów

procedury Joint Implementation przewidzianym z Kioto. Partnerem umowy

zredukowanej emisji jest partner .

Zastosowane techniczne zgodne z wymogami Aneksu nr 13. Zastosowanie

komory spalania (zamiast otwartej) w sposób zasadniczy poprawia warunki

z pochodni w górniczych

kopaliny palne.

Od eksploatacji (czerwiec 2011) do grudnia 2011 roku instalacja spalania

2 571 480 nm3 CH4 (100% CH4). spalanego metanu od 5 do

12,5 nm3 CH4 (100% CH4). Prognozowana jednostek zredukowanej emisji

w spalenia takiej metanu wynosi 33 573.

W przypadku ustania z Kioto instalacja spalania gazu zostanie

w cieplny kopalni, dla odbiorców.

-Makoszowy” 
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                 PODSUMOWANIE

1.W przypadku powierzchniowych instalacji odmetanowania, z uwagi na wymogi

ochrony instalacje przetwarzania metanu

i jego do atmosfery.

energia elektryczna,

3. z Kioto, w mechanizm Wspólnych (JI)

sfinansowanie zrealizowanych inwestycji w jednostek

zredukowanych emisji.

4. Inwestycje z zagospodarowaniem metanu bardzo

zwrotu).

-Makoszowy” 
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Instrument do bezpośredniego określania
fizycznego stanu powietrza w kopalni

Dirk Bütefür; Andrzej Czapliński
Wärme-Austausch-Technik GmbH, Niemcy

Władysław Turkiewicz
KGHM Cuprum, Centrum Badawczo-Rozwojowe, Wrocław

STRESZCZENIE: Przyrząd TEZETKA jest instrumentem do pomiaru, wykazywania oraz transmi-
sji wartości danych na podstawie których oceniane są warunki klimatyczne w podziemnych wyro-
biskach. Dane te również można wykorzystać np. do wyznaczenia wartości depresji naturalnej ko-
palni. W artykule podano podstawowe informacje dotyczące budowy, danych technicznych oraz
sposobu posługiwania się przyrządem. Przedstawiono również oprogramowanie PC umożliwiające 
przesyłanie uzyskanych z pomiarów wyników do komputera w celu zaprezentowania ich w formie 
tabelarycznej, graficznej i dokonania statystycznej oceny oraz eksportowanie opracowanych w ten 
sposób danych z komputera.

WPROWADZENIE

Przyrząd TEZETKA został zaprojektowany i skonstruowany dla potrzeb kopalnianych służb wen-
tylacyjnych. Przyrząd zasadniczo służy do wyznaczenie wartości tzw. temperatury zastępczej kli-
matu w celu oceny warunków klimatycznych kopalń podziemnych [1]. Można nim również wy-
znaczyć wartość depresji naturalnej np. dla przeanalizowania rozpływu powietrza w kopalnianej 
sieci wentylacyjnej. Żeby uzyskać aktualne wartości temperatury zastępczej klimatu czy depresji 
naturalnej kopalni należy określić temperaturę suchą i wilgotną, ciśnienie oraz prędkość przepływu 
powietrza. Klasyczne wyznaczenie wartości tych wielkości wymaga stosowania dwóch lub trzech 
przyrządów tj. barometru, psychroaspiratora i anemometru. Posługiwania się tymi przyrządami jest 
uciążliwe i czasochłonne. Na ogół trudno jest wykonać więcej jak 40 pomiarów w ciągu 1,5 godzi-
ny. Przyrządem TEZETKA dokonuje się pomiaru wartości wszystkich wyżej wymienionych para-
metrów powietrza oraz wyznacza się wartości zaprogramowanych wielkości, bezpośrednio w wy-
robisku, a w podanym wyżej okresie czasowym można nim dokonać 1800 pomiarów.

Celem niniejszej publikacji jest podanie podstawowych informacji dotyczących przyrządu TE-
ZETKA dla jego przyszłych użytkowników w kopalni. 

1. OGÓLNA INFORMACJA O PRZYRZĄDZIE TEZETKA

Przyrząd TEZETKA jest poręcznym, zasilanym akumulatorem instrumentem służącym do pomia-
ru, wyznaczania, wykazywania, rejestrowania oraz transmisji wartości danych określających fi-
zyczny stan powietrza w kopalniach podziemnych [2]. Przyrząd wyposażony jest w czujniki do

Szk

 

– 1446 –

Dobre praktyki i zasady w wentylacji i klimatyzacji kopalń



pomiaru temperatury, wilgotności względnej, prędkości przepływu i ciśnienia powietrza. Przyrząd 
jest wyposażony również w mikroprocesor służący do określenia tzw. temperatury wilgotnej, gę-
stości oraz objętości właściwej powietrza a także do wyznaczenia wartości temperatury zastępczej 
klimatu lub depresji naturalnej kopalni

Aktualne wartości mierzonych, określanych i wyznaczanych parametrów powietrza oraz po-
jemności pamięci przyrządu i stanu naładowania akumulatora zostają wykazywane na wyświetla-
czu przyrządu, bezpośrednio w wyrobisku. Żeby uzyskać pełny obraz z przeprowadzonych pomia-
rów, ich wyniki transmituje się z przyrządu TEZETKA do komputera z systemem MS - Windows. 
Tutaj przejęte wyniki prezentowane są całościowo w postaci zestawień tabelarycznych lub diagra-
mów graficznych. Ocena wyników dokonywana jest na podstawie analizy uzyskanych wartości z po-
miarów, z wykorzystaniem komfortowego Software‘u (Windows 2000, NT, XP oraz Windows 7) 
oraz zawartą w nim bibliotekę wzorów.

Przyrząd TEZETKA wyposażony w standardowy moduł pamięci 512 kByte mieści wartości 
wyników z 16 384 interwałów czasowych. Wystarcza to przy interwale czasowym 1 minuty na 11 
dni, a przy interwale 5 sekund na ca. 22 godziny pomiarów. Przyrząd wykazuje i rejestruje warto-
ści z pomiarów w zadanym mu interwale czasowym od 3 s do 1 min.

Przyrząd TEZETKA jest zasilany zabudowanymi w nim akumulatorami i przez to może być 
użyty zawsze i w każdym miejscu. Ładowanie akumulatorów odbywa się przez ładowarkę przy-
rządu, podłączonej do gniazdka sieci elektrycznej. Czas ładowania akumulatorów wynosi od 3 do 4 h.

Temperatura zastępcza klimatu                                                          Depresja naturalna kopalni

Fot. 1. Przyrząd TEZETKA wyznaczający temperaturę zastępczą klimatu i depresję naturalną
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Podstawowe dane przyrządu TEZETKA
Zakres pomiarowy Dane techniczne

Wilgotność względna 20–95% < +/-3% Wymiary

Rozdzielczość 0,1% bez głowicy sensorów 148; 78; 50 mm
(HBT)

Czas zadziałania T 90 = < 3 min z głowicą sensorów 180; 78; 50 mm
(HBT)

Temperatura -10°C do 50°C Ciężar 230 g

Dokładność 0,5% +/-1 Digit Wyświetlacz Graficzny LCD Display

Rozdzielczość 0,1°C Zasilanie Akumulator litowo-
-jonowy

Prędkość powietrza 0,1 do 8 m/s Pamięć Nieulotna do 4 MByte

Ciśnienie powietrza 900 do 1200 hPa Interfejs USB 2.0

2. ZAŁĄCZENIE PRZYRZĄDU TEZETKA DO PRACY

Foliowa klawiatura przyrządu TEZETKA posiada cztery funkcje
przełączające z odpowiednim meldunkiem zwrotnym.
Przyciskami klawiatury wywoływane są poszczególne funkcje
przyrządu. W celu odczytania wartości z dokonywanych
pomiarów należy zainicjować przycisk Zal/Wyl.
Inicjacje tego przycisku przywołują kolejno 3 ekrany
informujące o aktualnych wartościach mierzonych parametrów
powietrza oraz na ich podstawie wyznaczonych warunków
klimatycznych lub wentylacyjnych w miejscu przeprowadzanego
pomiaru, a także o aktualnych parametrach pracy przyrządu.

3. OPROGRAMOWANIE PC DLA PRZYRZĄDU TEZETKA

3.1. Instalacja oprogramowania MDSTZK

Instalację oprogramowania można przeprowadzić na komputerze z systemem operacyjnym MS-
WINDOWS XP lub nowszym. Płytę CD należy włożyć do stacji dysków CD-ROM/DVD lub wy-
brać inny nośnik danych. Następnie należy wywołać menadżer plików (Explorer) i wybrać stację 
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dysku z nośnikiem pliku MDSTZK Setup-(.........).zip. Na skutek dwukrotnej inicjacji lewego przy-
ci-sku myszki przy jej wskaźniku znajdującym się na pliku MDSTZK Setup.exe na ekranie moni-
tora ukazuje się następujący obraz:

Inicjacja lewego przycisku myszki z jej wskaźnikiem na polu Dalej pokazuje ścieżkę (stacja 
dysku i plik) automatycznie instalowanego programu.

3.2. Wywołanie programu MDSTZK

Program MDSTZK wywołuje się inicjacją przycisku myszki następujących pól funkcji Start, Pro-
gram(me), MDSTZK albo prościej, przez poniższą ikonę (MDSTZK) na ekranie monitora:

Pasek narzędziowy Menu służy do wywołania wszystkich ważniejszych funkcji programu
W Menu – Plik znajdują się następujące funkcje:
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W Menu – Nastawa znajdują się następujące funkcje:

3.3. Transmisja danych z pomiaru i ich zabezpieczenie

Inicjując pole funkcji Wczytaj stan w oknie
monitora ukazują się dane, których wartości muszą
być zgodne z wartościami ukazującymi się na
ekranie parametrów pracy wyświetlacza
przyrządu. Następnie należy sprawdzić dane, które
mają być transmitowane. W tym celu należy
wskaźnikiem myszki zainicjować pole funkcji

Przeczytaj dane
Teraz dane zostają przekazywane a postęp tej
transmisji uwidoczniony jest w okienku w postaci
wzrastania zielonej belki. Udana transmisja jest
wykazana w ostatnim wierszu na monitorze

Dane odebrane!.
Następnie należy z szablonu pliku wybrać
funkcję Zapisz jako... nadać nową nazwę pliku
oraz zapisać transmitowane dane w tym pliku.

Ustaw/uruchom rejestrator
Wówczas rozpocznie się przekazywanie danych
z przyrządu do komputera.

4. OPRACOWANIE I PRZEDSTAWIENIE TABELARYCZNE WYNIKÓW

4.1. Otwarcie tablicy i jej opracowanie

Po dokonaniu transmisji wyników należy uaktywnić wskaźnikiem myszki funkcję Tablica. Pola, 
z zarejestrowanymi wartościami wyników z pomiarów, każdej kolumny są przedstawione w kolo-
rach. Kolory te przypisane są przez program w następujący sposób: przebieg wartości od minimum 
do maksimum w danej kolumnie odpowiada przebiegowi od koloru niebieskiego przez zielony, 
żółty do czerwonego z wszystkimi odcieniami tych kolorów. W ten sposób każdorazowa zmiana 
wartości z pomiaru jest wyraźniej zaznaczona.
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Wprowadzając wskaźnik myszki na dowolne miejsce w wybranej kolumnie i przyciskając jej 
prawy klawisz na monitorze ukazuje się tablica dialogowa MDSTKZ – Ustawienia nastaw pro-
gramowych w celu prezentacji wyników.
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5. OPRACOWYWANIE I PRZEDSTAWIENIE GRAFICZNE WYNIKÓW

5.1. Wywołanie programu z grafiką

Przesłane z przyrządu TeZetKa wyniki można przy użyciu komputera zaprezentować również 
w ich postaci graficznej. W tym celu w pasku narzędziowym menu należy zainicjować wskaźni-
kiem myszki pole Graf.

Teraz uzyskane wartości zostają przedstawione w diagramie liniowym w funkcji amplitudy 
czasu. Lewa i prawa strona diagramu zaopatrzona jest po dwie Y – osie, które zostały przystoso-
wane do skali wynikającej z rozpiętości wartości wyników.

Pod diagramem umieszczone są data i godzina pomiaru oraz nazwy i symbole poszczególnych 
kolumn zawartych w tabelarycznej prezentacji wyników. Przesuwając wskaźnik myszki w obrębie 
diagramu, dla każdego punktu grafu tego obszaru, w najniższym wierszu monitora, wyświetlana 
jest data oraz godzina wraz z odpowiadającym im wynikiem z pomiaru.
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6. STATYSTYCZNA ANALIZA WYNIKÓW

6.1. Otwarcie tablicy statystycznej i posługiwanie się nią

Po dokonanej, z przyrządu TeZetKa, transmisji wyników z pomiarów należy z paska menu wybrać 
funkcję Statystyka. Inicjacja wskaźnikiem myszki pola tej funkcji otwiera następującą tablicę:

W wyniku inicjacji pola Moduł/Wzór w znajdującym się poniżej oknie ukazują się nazwy i sym-
bole mierzonych wielkości w celu wyboru ich wyników do przeprowadzenia analizy statystycznej. 
Następnie w oknach Okres od oraz Okres do należy określić obszar czasowy. Inicjując funkcję 
Automat. wybór czasu zostaje automatycznie naniesiony początek i koniec czasu pomiaru, który 
może być później manualnie korygowany. Następuje wybór wartości wyników mierzonych wiel-
kości i ukazują się w oknach Automat. Min/Max wybrane z bloku pomiarowego najniższe Wart.
Min oraz najwyższe Wart. Max wartości wyników wybranej wielkości. Następnie funkcją Liczba
obszarów wyznacza się liczbę kolumn (max 10), w których zostaną podane liczbowe i procentowe 
wartości rozkładu częstości wyników. Teraz inicjując wskaźnikiem myszki pole funkcji Oblicz,
tablica do prezentacji wyników w ich statystycznym ujęciu przedstawia się jak poniżej:
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Różnice między minimalnymi i maksymalnymi wartościami dolna/górna granica z bloku po-
miaru, zostają podzielone na jednakowo równe obszary kolumn w kolejności wzrastania wartości 
rejestrowanych w nich wyników z pomiarów, co wykazują dwa pierwsze wiersze diagramu tablicy.

W wierszu trzecim diagramu wykazane są sumy ilości wyników z pomiarów rejestrowanych 
w poszczególnych kolumnach. Wiersz Wartość procentowa wykazuje procentowo liczbę występu-
jących wyników rejestrowanych w poszczególnej kolumnie do liczby będącą sumą wszystkich wy-
ników rejestrowanych w kolumnach wybranego parametru, co w sposób obrazowy przedstawiają 
również poszczególne słupki diagramu tablicy.

7. EKSPORT WYNIKÓW POMIARÓW

7.1. Eksport tablic

W szablonie Plik/Wyślij znajdują się różne formaty dla eksportu danych. Znajdujące się w tablicy 
jedna lub wszystkie wartości poprzez naciśnięcie klawisza myszki zostają wybrane do żądanego 
formatu i tam przeobrażone z nową nazwą pliku są odłożone do foldera.

MS EXCEL format pliku, CSV format tablicy, HTML internetowy format pliku
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7.2. Eksport grafiki

Szablon pliku Plik/Wyślij umożliwia wybór formatu dla eksportu danych. Eksport i przeobrażenie 
w wybrany format pliku ukażą się na monitorze jeśli pliki graficzne sporządzone zostały w forma-
cie BMP, JPG oraz WMF. Uzyskane pliki graficzne mogą zostać dalej opracowywane programami 
kreślarskimi np. MS-Paint. Można zatem, rysunki te zaopatrzyć w strzałki wskazujące lub linie np. 
wartości granicznych.

Pixel format grafiki, JPG komprymowany format pliku, WMV format MS-Windows

ZAKOŃCZENIE

Od września 2010 do marca 2011 r. przyrząd TEZETKA przechodził testy weryfikacyjne w trzech 
kopalniach Zagłębia Miedziowego. Testy te zostały przeprowadzane w warunkach dołowych przez 
pracowników KGHM CUPRUM wspólnie ze służbami ruchowymi Zakładów Górniczych KGHM.

Po uzyskaniu pozytywnej opinii z przeprowadzonych testów weryfikacyjnych uruchomiono 
produkcję tych przyrządów dla kopalń miedzi. Obecnie przyrząd jest przygotowywany do badań 
atestacyjnych w celu dopuszczenia go do pracy w kopalniach węgla. Rozpoczęcie produkcji przy-
rządu TEZETKA dla kopalń z zagrożeniem metanowym planuje się na trzeci kwartał roku 2012.
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Kontynuacja działań zmierzających do pełnego 
zagospodarowania metanu pokładów węgla z kopalń 

Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A.
       
         

mgr inż. Kazimierz Gatnar
Jastrzębska Spółka Węglowa S.A.

Zespół Zarządzania Energią i Gospodarki Metanem
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KWK Budryk
OG Ornontowice I, II

35,97 km2

       
         

Obszar Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A.
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UJĘCIE METANU
[tys. m3]

Kopalnia 2006 2007 2008 2009 2010 2011

„Borynia” 11.532 6.368,2 6.462,6 4.030,6 9.273,6 6.602,1

„Budryk” Poza JSW S.A. 12.208,9 15.104,7 13.803,8 13.409,7

„Jas-Mos” 11.246 11.675,0 9.303,5 9.591,8 9.844,3 9.118,8

„Krupiński” 34.731 30.737,3 46.833,2 44.135,0 40.601,2 42.116,1

„Pniówek” 46.657 52.541,3 44.143,0 44.853,7 43.862,8 49.113,3

„Zofiówka” 21.984 22.486,8 16.991,3 15.419,2 14.530,4 15.370,0

JSW S.A. 126.150 123.808,6 135.942,5 133.135,0 131.916,1 135.730,0
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Ujęcie
tys. m3/rok

Wykorzystanie
tys. m3/rok

% Sposób wykorzystania

135.730,0 96.831,2 71

8.077,8

1.175,7
4.118,3

58,5
2.725,3
74.443,4

15.239,5
18.561,8
33.300,9
7.341,2

11.740,5

1.447,3
10.293,2
2.569,5

Zakłady JSW S.A.
w tym:
Kotły gazowe Ruch „Borynia”
Suszarnia flotokoncentratu kop. „Krupiński”
Silniki Caterpillar kop. „Krupiński”
Silnik gazowy JMS 612 GS Ruch „Borynia”
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
LNG Silesia

96.831,2 Ogółem
46.377,9 w tym silniki gazowe

STRUKTURA ODBIORÓW 2011
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Inwestycje związane z ujęciem i wykorzystaniem metanu

Inwestycja Nakłady
[mln zł]

I. Układy kogeneracyjne
1997  Silnik TBG632 V16 o mocy 3,0 MWel nr 1 w kop. „Krupiński”
2005 Silnik TCG2032 V16 o mocy 3,9 MWel nr 2 w kop. „Krupiński”
2006 Silnik TCG2032 V16 o mocy 3,9 MWel nr 3 w kop. „Pniówek”
2008 Silnik JMS 612 GS    o mocy 1,8 MWel w kop. „Borynia”
2011  Silniki G3520 C CMM o mocy 2 x 2,0 MWel w kop. „Krupiński”
2011  Silnik  TCG2032 V16 o mocy 4,0 MWel w kop. „Pniówek”
2011  Silniki TCG2032 V16 o mocy 4,0 MWel w EC „Moszczenica”

II. Układ centralnej klimatyzacji kop. „Pniówek”
2000 Silniki TBG632 V16 o mocy 2 x 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 kop. „Jas-Mos”
2005 Modernizacja stacji odmetanowania kop. „Pniówek”

IV. Inne działania
1998 Zabudowa kotłów gazowych o mocy 2x1,2 MWt w kop. „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

12,7
11,5
11,6

53,0

3,6
9,0

1,2
5,5

15,0
1,4

Razem 158,8
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PROGRAM NA LATA 2011 - 2012

Inwestor Rok

• zabudowa układu kogeneracyjnego na bazie silnika 
gazowego 
o mocy 4,0 MWel w kop. „Krupiński”

JSW S.A. 2011

• zabudowa układu kogeneracyjnego na bazie silnika 
gazowego 
o mocy 4,0 MWel w EC „Moszczenica”

SEJ S.A. 2011

• zabudowa układu kogeneracyjnego na bazie silnika 
gazowego 
o mocy 4,0 MWel w EC „Pniówek”

SEJ S.A. 2011

• wykorzystanie nadwyżek metanu z kopalń „Budryk”, 
„Pniówek” i „Krupiński” w technologii CNG (sprężanie gazu) 
(aktualna umowa 6 mln m3/rocznie CH4)

CNG 
Jastrzębie
Sp. z o.o.

2012
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Kogeneracyjny układ energetyczny
w EC „Suszec”
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Trójgeneracyjny układ energetyczno chłodniczy 
w EC „Pniówek”
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INNE DZIAŁANIA ZWIAZANE Z GOSPODARCZYM 
WYKORZYSTANIEM METANU

Modernizacja sieci przesyłowych gazu
Znaczny stopień zużycia a w niektórych fragmentach wręcz dewastacji sieci rurociągów
przesyłowych gazu biegnących w terenie intensywnych szkód górniczych spowodował
konieczność wymiany 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 przebudowa na rurociągi PE z tworzyw sztucznych) przez
Spółkę Energetyczną „Jastrzębie” S.A. w latach 2004 – 2007 kosztem  22 mln zł. Dzięki tej
inwestycji jest możliwość przesyłu potrzebnych ilości gazu od dostawcy (kopalnie JSW S.A.)
do odbiorów w SEJ S.A. Będąc właścicielem sieci rurociągów SEJ S.A. świadczy na rzecz
JSW S.A. usługę przesyłu gazu.
Modernizacja stacji odmetanowania
Konieczna budowa (# VI kop. „Jas-Mos”) i modernizacja (kop. „Pniówek” i kop. „Krupiński”)
stacji odmetanowania została przeprowadzona przez JSW S.A.. Celem tych inwestycji, które
pochłonęły 22,6 mln zł było zapewnienie właściwego poziomu ujęcia metanu a także
spełnienie wymagań stawianych przez silniki gazowe oraz uzyskanie odpowiednich
parametrów pracy sieci przesyłowej.
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ZESTAWIENIE SILNIKÓW GAZOWYCH

Rok Miejsce zabudowy

Dane techniczne Zużycie CH4
[mln. m3]

     2010         Od uruchomienia
               do 31.12.2010 r.

Producent Typ Moc Obroty
min -1

Sprawność
%

1997     kop.  „Krupiński” MWM Deutz         TBG632V16         3,0 MWel
        3,4 MWt

1000 82,5 6,2 77,2

2000
kop. „Pniówek”

       w układzie centralnej 
               klimatyzacji

MWM Deutz 2 x TBG632V16 2 x 3,2 MWel
2 x 3,7 MWt

1000 82,5 11,4 138,8

2003 kop. „Budryk”
ZPC Żory Sp. z o.o.

MWM Deutz 3 x TBG620V20K      
        5,0 MWel
        5,3 MWt

1500 80,6 8,6 62,0

2005     kop.  „Krupiński” MWM Deutz       TCG2032V16         3,9 MWel
        4,2 MWt

1000 86,9 7,1 42,5

2006     kop. „Pniówek” MWM Deutz       TCG2032V16         3,9 MWel
        4,2 MWt

1000 86,9 8,0 30,2

2008     kop. „Borynia” JENBACHER           JMS612GS         1,8 MWel
        2,0 MWt

1500 84,0 3,8     7,4

2011 EC „Moszczenica” MWM Deutz TCG2032V16          4,0 MWel
        4,2 MWt

1000 86,9 Uruchomienie X 2011 r.

2011 KWK „Pniówek” MWM Deutz TCG2032V16          4,0 MWel
        4,2 MWt

1000 86,9 Uruchomienie XI 2011 r.

2011 KWK „Krupiński” Caterpillar 2 x G3520C CMM    2 x 2,0 MWel
2 x 2,2 MWt

1500 87,0 Uruchomienie XII 2011 r.

                               OGÓŁEM       36,0 MWel
      39,3 MWt

45,1 358,1
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ZMIANY W PRAWIE ENERGETYCZNYM

Nowelizacja Prawa Energetycznego z dnia 08.01.2010 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…”
a) opalanej metanem uwalnianym i ujmowanym przy dołowych robotach

górniczych w czynnych, likwidowanych lub zlikwidowanych
kopalniach węgla kamiennego lub gazem uzyskanym 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.

– 1466 –

Dobre praktyki i zasady w wentylacji i klimatyzacji kopalń



12

       
         

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 zainteresowanie potencjalnych inwestorów,

• opłata zastępcza została ustalona przez Prezesa URE na nierealnym
poziomie tak w stosunku do własnego Komunikatu za rok 2009 jak w relacji do
kosztów inwestycji i produkcji w wysokiej kogeneracji na gazie rurociągowym
PGNiG,

• w świetle powyższego nie należy spodziewać się znaczącego zwiększenia
inwestycji w obszarze wykorzystania tego paliwa.
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OPŁATA  ZASTĘPCZA

                  udział     opłata zastępcza
żółta    3,1%     128,80 zł/MWh

fioletowa      1,4%       59,16 zł/MWh 

udział     opłata zastępcza

3,3%     127,15 zł/MWh

1,6%      59,16 zł/MWh 

udział     opłata zastępcza

3,5%     128,80 zł/MWh

1,6%      60,00 zł/MWh 

     2010 2011            2012

Wg komunikatu Prezesa URE za rok 2010
• Średnia cena sprzedaży energii elektrycznej w wysokiej kogeneracji wynosiła
      Energia elektryczna

→opalanej paliwami gazowymi lub o mocy poniżej 1 MWel         187,74 zł/MWh
→opalanej metanem uwalnianym i ujmowanym przy
dołowych robotach górniczych

→pozostała niesprecyzowana wyżej         190,47 zł/MWh

243,59 zł/MWh

Prawo Energetyczne Art. 9a, pkt 8a
Ozm – jednostkowa opłata zastępcza nie niższa niż 30% i nie wyższa niż 120% średniej ceny  
            sprzedaży na rynku konkurencyjnym 

• Średnia cena sprzedaży energii na rynku konkurencyjnym     195,32 zł/MWh
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INFORMACJA O METANIE
Ujęcie [mln m3]

2008 2009 2010

Metan uwolniony
w trakcie robót górniczych

99,4 78,2 81,6

Metan ujęty odmetanowaniem 46,8 44,1 40,6

Efektywność odmetanowania [%] 47% 56% 50%

– 1470 –

Dobre praktyki i zasady w wentylacji i klimatyzacji kopalń



16

       
         

INFORMACJA O METANIE
[mln m3]

2008 2009 2010

Ujęcie metanu 46,8 44,1 40,6

Wykorzystanie metanu ogółem 20,8 20,1 19,8

- suszarnia flotokoncentratu kopalni 5,1 4,6 4,5

- silniki SEJ S.A. (3,0 MWel i 3,9 MW el) 14,6 13,6 13,3

- kotły SEJ S.A. 1,1 1,9 2,0

Stopień wykorzystania 44% 46% 49%
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VSP

SEJ

71%

29%

66%

34%

POKRYCIE POTRZEB KOPALNI 
energia elektryczna 

47 614 MWh 44 815 MWh
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PRZESŁANKI KOLEJNEGO UKŁADU 
o mocy 4,0 MWel

● występujące i prognozowane nadwyżki gazu 
z odmetanowania kopalni

● możliwość pozyskania dodatkowej tańszej 
energii elektrycznej i ciepła

● zmniejszenie emisji metanu do atmosfery
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PROCEDURA PRZETARGOWA

● lata 2009 – 2010 przygotowanie i przeprowadzenie 
przetargu publicznego na realizację inwestycji „pod klucz”

● oferty składa 8 wykonawców

● wybór konsorcjum Controll Process – Eneria

● 08.11.2010 r. podpisanie umowy z 12 – miesięcznym 
terminem realizacji

– 1474 –

Dobre praktyki i zasady w wentylacji i klimatyzacji kopalń



20

       
         

DANE TECHNICZNE UKŁADU

Typ agregatu:                G3520 C CMM Caterpillar

Moc znamionowa:         2,0 MWel + 2,2 MWt

Napięcie generatora:    6kV

Ilość:                             2 szt.

Moc:                4,0 MWel + 4,4 MWt

Sprawność:     87%

Cały układ
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Produkcja:

● energia elektryczna       25 000 MWh
● ciepło        45 000 GJ

Tańsza energia dla kopalni: 7 mln zł

EFEKTY EKONOMICZNE
roczna praca układu

Zużycie: 6,5 mln m3 CH4 (efekt ekologiczny)
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DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ
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KWK „Jankowice”

Dane górniczo-geologiczne

sploatacji Podziemnej 2012
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2.2. Wyposażenie ściany

Ściana wyposażona jest w kombajn węglowy typu JOY 4LS20, obudowę zmechanizowaną 
typu B-W 16/37 POz, przenośnik ścianowy Rybnik-850 i przenośnik podścianowy Grot-850.

2.3. Zagrożenie metanowe w rejonie ściany Z-8 w pokładzie 408/1

Pokład 408/1 w rejonie ściany Z-8, zaliczony został do III kategorii zagrożenia metanowego 
decyzją Dyrektora OUG w z dnia 07.10.2010 r. L.Dz. RYB/730/0004/10/08550/2K. Wszystkie 
wyrobiska w rejonie ściany Z-8, jak i na drodze odprowadzenia powietrza z tej ściany zaliczone są 
do stopnia „c” niebezpieczeństwa wybuchu metanu.

W przedmiotowym rejonie pokład 408/1 jest rozpoznany pod względem zagrożenia metano-
wego prowadzoną wcześniej eksploatacją, szczególnie ścianą Z-7, której pole wybiegu usytuowane 
jest w bezpośrednim sąsiedztwie (powyżej, z płotem ok. 25 m) pola ściany Z-8. Rejony ww. ścia-
ny, jak i ściany Z-8 zostały okonturowane wynikami przeprowadzonych badań metanonośności w 
trakcie drążenia wyrobisk przygotowawczych. Metanonośność pokładu 408/1 w wyrobiskach 
przygotowawczych dla ściany Z-8, określona z pomiarów przeprowadzonych przez Zakład Odme-
tanowania Kopalń „ZOK” Sp. z o.o. w czasie ich drążenia, wynosiła maksymalnie: 

- 3,79 m3CH4/Mgcsw w chodniku nadścianowym Z-8,
- 4,78 m3CH4/Mgcsw w Z-8.

Z rozkładu metanonośności w pokładzie 408/1 w przedmiotowym rejonie wynika, że rośnie ona 
wraz z głębokością zalegania pokładu w kierunku północno-zachodnim. 

Perspektywiczna prognoza metanowości dla ściany Z-8 wykonana została w maju 2010 r. 
przez Dział Badań i Prognozowania Metanowości Zakładu Odmetanowania Kopalń „ZOK” Sp. z o.o. 
w Jastrzębiu. Prognozę wykonano w oparciu o mapy pokładowe, przekroje geologiczne złoża, pro-
file otworów wiertniczych, wyniki badań metanonośności pokładów węgla, dane techniczno-ru-
chowe projektowanej ściany oraz analizę metanowości dotychczas prowadzonych wyrobisk oraz 
eksploatowanej ściany Z-7. Opracowana prognoza metanowości ściany podaje ilości metanu wy-
dzielającego się z desorbowalnych zasobów metanu, w obrębie strefy górotworu podlegającej 
wpływom projektowanej eksploatacji, do środowiska ściany w zależności od postępu dobowego 
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wyrobiska eksploatacyjnego. Wielkości tego wydzielania zostały oddzielnie obliczone dla: pokła-
dów podbieranych, piaskowców podbieranych, pokładu wybieranego, pokładów nadbieranych i pias-
kowców nadbieranych. W poniższej tabeli 1 przedstawiono prognozowane szczytowe wielkości 
wydzielania metanu na wybiegu ściany Z-8 w pokładzie 408/1 w zależności od dobowego wydo-
bycia oraz postępu frontu eksploatacyjnego (wg prognozy „ZOK” Sp. z o.o. z maja 2010 r.).

Tabela 1

Prognozowana metanowość bezwzględna ściany progV Z-8 w pokładzie 408/1

Wydobycie, 
Mg/dobę 1051 1577 2102 2628 3153 3679 4204 4730 5255 5781 6306

Postęp, 
m/dobę 1,0 1,5 2,0 2,5 3,0 3,5 4,0 4,5 5,0 5,5 6,0

progV ,

m3/min
10,62 13,99 17,01 19,80 22,41 24,89 27,25 29,53 31,72 33,84 35,90

W świetle prognozowanego poziomu wydzielania metanu w czasie eksploatacji ściany Z-8
w pokładzie 408/1, kopalnia założyła zwalczanie zagrożenia metanowego oraz pożarowego (wpa-
danie do zrobów pozabilansowego pokładu 407/3) poprzez zastosowanie przewietrzania ściany 
w układzie na „U” oraz dodatkowo zastosowanie odmetanowania centralnego. Wydobycie od po-
czątku uruchomienia eksploatacji ścianą Z-8 w pokł. 408/1 prowadzone było na dwóch zmianach 
w ciągu doby w systemie naprzemiennym (zm. I i III).

2.4. Sposób przewietrzania rejonu ściany Z-8 w pokładzie 408/1

Do ściany Z-8 powietrze doprowadzane jest z szybu wdechowego 8 na poziom 700 m, dalej 
wyrobiskami przyszybowymi, przekopem zachodnim II na poziomie 700 m, przekopem łączącym I 
przekopem zachodnim I , pochylnią Z-9 w pokładzie 408/1 i chodnikiem Z-8 w pokładzie 408/1.
Ze ściany Z-8, w etapie przewietrzania systemem na U powietrze odprowadzane było chodnikiem 
nadścianowym Z-8 w pokładzie 408/1, chodnikiem Z-7 w pokładzie 408/1, pochylnią wentylacyj-
ną I w pokładzie 408/1, chodnikiem nadścianowym Z-7 w pokładzie 408/1, przekopem taśmowym 
na poziomie 400 m, chodnikiem wentylacyjnym I (bad.) w pokładzie 408/1, przekopem zachodnim 
I na poziomie 400 m, chodnikiem kierunkowym III na poziomie 400 m, przekopem wentylacyjnym 
I na poziomie 400 m, przekopem wentylacyjnym do pokładu 507 na poziomie 400 m, pochylnią 
technologiczną w pokładzie 507, pochylnią wentylacyjną w pokładzie 507, przekopem pod upa-
dową z poziomu 250 m i objazdem na poziomie 260 m do szybu wentylacyjnego 4. Do ściany Z-8
doprowadzane było min. 1300 m3 powietrza na minutę w zależności od rzeczywistego poziomu 
zagrożenia metanowego oraz kształtowania się zagrożenia pożarowego. Metanowość kryterialna 
dla takiej ilości powietrza z uwzględnieniem doświeżania wentylatorem elektrycznym wyniosła 
19,07 m3CH4/min. Metanowość kryterialna bez doświeżania wentylatorem elektrycznym wynosiła 
16,7 m3CH4/min. Chodnik nadścianowy Z-8 i chodnik Z-8 likwidowane były na bieżąco za postę-
pem ściany poprzez wyrabowanie obudowy.

– 1481 –

Dobre praktyki i zasady w wentylacji i klimatyzacji kopalń



3. ZAGROŻENIE METANOWE W TRAKCIE EKSPLOATACJI ŚCIANY Z-8 W POKŁ. 408/1 I 
ZMIANA SPOSOBU PRZEWIETRZANIA ŚCIANY

3.1. Analiza zagrożenia metanowego w trakcie eksploatacji ściany Z-8 w pokł. 408/1
systemem na „U”.

Ściana Z-8 w pokł. 408/1 jest eksploatowana systemem podłużnym z zawałem stropu. Od 
momentu rozruchu do 25 listopada 2011r. przewietrzana była systemem na „U”. Sposób przewie-
trzania ściany przedstawiono na poniższym schemacie.

W związku z wynikami prognozy, w ścianie Z-8 od momentu rozpoczęcia eksploatacji sto-
sowane jest centralne odmetanowanie. Dla odmetanowania ściany Z-8 opracowano projekt tech-
niczny odmetanowania. Odmetanowanie ściany Z-8 prowadzone jest pod depresją powierzchnio-
wej stacji odmetanowania zabudowanej w rejonie szybu nr 3. Otwory odmetanowania podłączone 
są do zabudowanego w chodniku nadścianowym Z-8 rurociągu odmetanowania o średnicy 300
mm, który w odległości ok. 300m przed ścianą przechodzi w dwa rurociągi o średnicy  200mm. 
Otwory skierowane są do stref odprężeń eksploatacyjnych. W celu objęcia jak największej prze-
strzeni zrobowej oddziaływaniem depresyjnym otworów metanowych zaprojektowano kąty od-
chylnia osi otworów od osi chodnika nadścianowego Z-8 w granicach od 5 do 400. Długości otwo-
rów wynoszą od 80,0 do 120,0 m, co zapewnia penetrację górotworu w interwale pomiędzy 10 
a 25 krotnością eksploatowanej warstwy pokładu. Wysokość wydobycia oraz wyniki metanowości 
bezwzględnej i ujęcia metanu w ścianie Z-8 w pokł. 408/1 w okresie od momentu jej uruchomienia 
do listopada 2011 przedstawiono w tabeli nr 2.

Miesiąc Wydobycie

[Mg/dobę]

Metanowość
bezwzględna
[m3CH4/min]

Ujęcie metanu

[m3CH4/min]

Efektywność 
odmetanowania

[%]
Czerwiec 985 3,41 0,11 -

Lipiec 1977 27,11 16,31 60
Sierpień 1505 34,70 18,20 52
Wrzesień 2338 37,19 24,19 65
Październik 1944 35,85 22,35 62

Listopad 1873 36,10 20,80 58
Tabela 2. Wyniki rzeczywistej metanowości w systemie na U i wielkości wydobycia
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W sierpniu 2011 roku ujęcie metanu na stacji odmetanowania przy pracujących w układzie 
równoległym dwóch sprężarkach było szczytowe i nie można było go zwiększyć. W związku z tym,
dla zwiększenia ujęcia metanu, z końcem sierpnia 2011 roku dodatkowo zabudowano dołową 
inżektorową stację odmetanowania w chodniku nadścianowym Z-8 w pokładzie 408/1 powyżej 
przecinki transportowej nr 3 wraz z rurociągiem średnicy 200 mm doprowadzonym do ściany. 
Umożliwia ona ujęcie metanu na maksymalnym poziomie 10 m3 czystego CH4/min.

Dla likwidacji zagrożenia metanowego na skrzyżowaniu ściany z chodnikiem odprowadzają-
cym powietrze ze ściany zabudowano wentylator powietrzny VPAV - 630 z odcinkiem lutni ø 600
mm zabudowany w przegrodzie wentylacyjnej, strumienice wentylacyjne typu SUW – 150/300/6, 
dysze sprężonego powietrza lub rury perforowane, wąż perforowany w górnych sekcjach, kierow-
nice z tkaniny wentylacyjnej w sekcjach w górnym odcinku ściany. Stosowany jest również stały 
nadmuch sprężonego powietrza na całej długości przenośnika ścianowego w dolnym prowadzeniu 
łańcucha. W początkowym okresie eksploatacji nadmuch na część zawałową chodnika nadściano-
wego stwarzał WLE zabudowany w przecince nr 3.

Analiza stanu zagrożenia metanowego i pożarowego prowadzona jest na bieżąco na doraź-
nych lub kwartalnych posiedzeniach kopalnianych zespołów. Metanowość bezwzględna omawia-
nej ściany określana jest dobowo w dni robocze w oparciu o wskazania czujników metanometrycz-
nych. Próby powietrza do analizy laboratoryjnej celem określenia wskaźników pożarowych pobie-
rane są codziennie w dni robocze, natomiast do laboratorium GIG pobierane są trzy razy w tygo-
dniu. Z uwagi na utrzymujący się wysoki poziom zagrożenia metanowego i brak możliwości wy-
korzystania potencjału produkcyjnego ściany Z-8 w pokł. 408/1 podjęto decyzję o wydrążeniu 
równoległego chodnika wentylacyjnego Z-8 do chodnika nadścianowego celem zmiany sposobu 
przewietrzania ściany Z-8 w pokł. 408/1 na tzw. „krótki Y”. W drugiej połowie sierpnia rozpoczęto 
drążenie chodnika wentylacyjnego Z-8 w pokł. 408/1 w odległości ok. 5 m od chodnika nadścia-
nowego Z-8 w pokł. 408/1.

W związku z zaobserwowaną znaczną rozbieżnością pomiędzy prognozowaną metanowością 
bezwzględną a metanowością rzeczywistą Główny Instytut Górnictwa - Kopalnia Doświadczalna
„Barbara”, wykonała nowa prognozę metanowości bezwzględnej dla ściany Z-8 w pokł. 408/1.

Przekrój 
(wybieg)

Prognozowana metanowość bezwzględna progV [m3/min] ściany Z-8 w pokładzie 408/1, 

przy postępie dobowym:
3,5 m

3121Mg/d
4,0 m

3567Mg/d
4,5 m

4013Mg/d
5,0 m

4459Mg/d
6,0 m

5351Mg/d
7,0 m

6243Mg/d
8,0 m

7134Mg/d
S2 (100−200 

m) 37,89 39,83 41,78 43,72 47,31 50,63 53,95

S3 (200−300 
m) 37,89 39,83 41,78 43,72 47,31 50,63 53,95

S4 (300−400 
m) 37,42 39,31 41,20 43,09 46,52 49,86 53,16

S5 (400−500 
m) 37,42 39,31 41,20 43,09 46,52 49,86 53,16

S6 (500−600 
m) 34,80 36,87 38,93 40,98 44,39 47,67 50,97

S7 (600−700 
m) 34,80 36,87 38,93 40,98 44,39 47,67 50,97

S8 (700−800 
m) 31,56 33,64 35,63 37,64 41,18 44,46 47,68

S9 (800−900 
m) 31,56 33,64 35,69 37,64 41,18 44,46 47,68
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Przekrój 
(wybieg)

Prognozowana metanowość bezwzględna progV [m3/min] ściany Z-8 w pokładzie 408/1, 

przy postępie dobowym:
3,5 m

3121Mg/d
4,0 m

3567Mg/d
4,5 m

4013Mg/d
5,0 m

4459Mg/d
6,0 m

5351Mg/d
7,0 m

6243Mg/d
8,0 m

7134Mg/d
S10 

(900−1000 
m)

30,85 32,76 34,76 36,58 40,43 44,28 48,14

S11 
(1000−1100 

m)
30,85 32,76 34,76 36,58 40,43 44,28 48,14

S12 
(1100−1200 

m)
27,63 29,47 31,30 33,13 36,91 40,64 44,39

S13 
(1200−1300 

m)
27,63 29,47 31,30 33,13 36,91 40,64 44,39

S14 
(1300−1400 

m)
27,63 29,47 31,30 33,13 36,91 40,64 44,39

S15 
(1400−1500 

m)
24,59 26,34 28,09 29,84 33,35 36,85 40,37

S16 
(1500−1600 

m)
24,59 26,34 28,09 29,84 33,35 36,85 40,37

S17 
(1600−1700

m)
21,40 23,08 24,76 26,49 30,01 33,52 37,02

S18 (1700m 
do końca) 21,40 23,08 24,76 26,49 30,01 33,52 37,02

3.2. Zmiana sposobu przewietrzania ściany Z-8 w pokł. 408/1 z systemu na „U” na system na tzw. 
„krótki Y”.

W dniu 25 listopada 2011 r. nastąpiła zmiana sposobu przewietrzania ściany Z-8 w pokł. 408/1 
z „U” na tzw. „krótki Y”. Ściana Z-8 w pokł. 408/1 przewietrzana jest obecnie wznoszącym prą-
dem powietrza gdzie powietrze:
- doprowadzane jest chodnikiem Z-8 oraz chodnikiem wentylacyjnym Z-8,
- odprowadzane jest chodnikiem nadścianowym Z-8 w pkł. 408/1,
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Chodnik Z-8 likwidowany jest za postępem frontu ściany. Maksymalna długość chodnika Z-8 za 
ścianą może wynosić maksymalnie 10 m. Chodniki: nadścianowy Z-8 i wentylacyjny Z-8 likwi-
dowane są w trzech etapach, z zachowaniem ustalonych przez KRZG zasad bezpieczeństwa.
W pierwszym etapie następuje częściowa likwidacja izolacji ze środków chemicznych wykonanej 
w przecince poprzedzającej. Odległość pomiędzy przecinkami wynosi 20 – 36 m. Średni tygo-
dniowy postęp ściany Z-8 w pokł. 408/1 wynosił w styczniu ok. 30-35m.

W drugim etapie następuje wykonanie korków izolacyjnych o grubości minimum 1m ze środków 
chemicznych (pian fenolowych) w chodniku nadścianowym Z-8 oraz w chodniku wentylacyjnym 
Z-8 w pokł. 408/1.
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W trzecim etapie następuje wykonanie korka izolacyjnego o grubości min. 2m ze spoiw szybko-
wiążących o wytrzymałości min. 16 MPa w chodniku nadścianowym Z-8 w pokł. 408/1.

Przebicie przecinki do chodnika nadścianowego Z-8 do czasu jej zaizolowania wykonywane jest 
bez prowadzenia żadnych prac górniczych w ścianie i przy wyłączonym napięciu w ścianie Z-8
w pkł. 408/1. W czasie tych prac w ścianie Z-8 przebywać mogą wyłącznie służby wentylacyjne 
i odmetanowania, których zadaniem jest bieżące monitorowanie i usuwanie zagrożenia metanowe-
go oraz niezbędne regulacje otworów odmetanowania.

– 1486 –

Dobre praktyki i zasady w wentylacji i klimatyzacji kopalń



Przez ścianę aktualnie przepływa 1450 m3 powietrza na minutę a chodnikiem wentylacyjnym Z-8
w stronę ściany płynie 550 m3 powietrza na minutę. Łącznie chodnikiem wentylacyjnym płynie 
2000m3/min powietrza. Kryterialna metanowość bezwzględna dla ściany przewietrzanej z doświe-
żaniem prądu powietrza dla przyjętej w dokumentacji technicznej minimalnej ilości powietrza 
1100 m3/min wynosi 16,9 m3/min. 

Dla likwidacji zagrożenia metanowego na wylocie ze ściany Z-8 zabudowane są: wentylator po-
wietrzny VPAV-630 z odcinkiem lutni fi 600 zabudowany w chodniku wentylacyjnym przed 
frontem ściany, dysze sprężonego powietrza, strumienice typu SUW, rury perforowane oraz kie-
rownice z tkaniny wentylacyjnej w sekcjach w górnym odcinku ściany. Ilość i bieżące rozmiesz-
czenie pomocniczych urządzeń wentylacyjnych uzależnione jest od kształtowania się stanu zagro-
żenia metanowego w zawale ściany. 

3.3. Analiza zagrożenia metanowego w trakcie eksploatacji ściany Z-8 w pokł. 408/1 systemem 
na tzw. „krótki Y”.

Po zmianie systemu przewietrzania na „krótki Y” zaobserwowano znaczący spadek zagroże-
nia metanowego w ścianie i w otoczeniu jej zrobów pomimo wzrostu metanowości bezwzględnej. 
Znacznie wzrosła ilość ujmowanego metanu i kształtuje się w granicach 31-43m3 CH4/min (przy 
maksymalnej koncentracji do 100%). Przy zastosowaniu systemu przewietrzania na „U” ujęcie 
metanu wynosiło odpowiednio 11-24 m3 CH4/min (przy maksymalnej koncentracji do 70%). Tak 
znaczący wzrost udziału odmetanowania wynika z faktu ujmowania metanu z wiązek nie tylko 
przed frontem ściany ale przede wszystkim z utrzymywanych wiązek za jej frontem – z otamowa-
nej przestrzeni chodnika nadścianowego Z-8 . W celu objęcia jak największej przestrzeni zrobowej 
oddziaływaniem depresyjnym otworów metanowych zaprojektowano nowe kąty odchylnia osi 
otworów od osi chodnika nadścianowego Z-8 w granicach od 20 do 1050. Długości otworów wy-
noszą od 80,0 do 120,0m, co zapewnia penetrację górotworu w interwale pomiędzy 10 a 25 krot-
nością eksploatowanej warstwy pokładu. W ścianie Z-8, w chodnikach: wentylacyjnym Z-8 i nad-
ścianowym Z-8, nie stwierdza się przekroczeń dopuszczalnych stężeń CH4. Poza jednostkowymi 
przypadkami, niezwiązanymi z robotami eksploatacyjnymi, praktycznie nie występują przekrocze-
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nia dopuszczalnych stężeń CH4 powyżej 2%. Umożliwiło to zwiększenie ilości zmian wydobyw-
czych w ścianie oraz zwiększenie wydobycia dobowego. Wysokość wydobycia oraz wyniki meta-
nowości bezwzględnej i ujęcia metanu w ścianie Z-8 w pokł. 408/1 w grudniu 2011 i styczniu 2012 
przedstwiono w tabeli nr 3.

Miesiąc Wydobycie

[Mg/dobę]

Metanowość
bezwzględna
[m3CH4/min]

Ujęcie metanu

[m3CH4/min]

Efektywność 
odmetanowania

[%]
Grudzień 3814 47,90 33,50 70
Styczeń 4526 54,84 35,84 65

Tabela 3. Wyniki rzeczywistej metanowości w systemie na „krótki Y” i wielkości wydobycia

Dla planowanego docelowego postępu ściany 5 do 6 m / dobę, najwyższa prognozowana me-
tanowość ściany wynosząca od 43,72 do 47,31 m3/min miała wystąpić w przekrojach S2 – S3 
(wybieg 100–300 m). Aktualnie po uzyskaniu postępu 573 m i średnim wydobyciu dobowym na 
poziomie 4076 Mg/dobę, co daje postęp 6,2 m/dobę rzeczywista metanowość bezwzględna wynosi 
56,5 m3CH4/min. Wg prognozy powinna wynosić dla tych warunków 45,0 m3CH4/min. W miarę 
postępu ściany jej metanowość wg prognozy GIG powinna maleć, osiągając na końcowym wybie-
gu wartość od 26,49 do 30,01 m3 /min przy postępie od 5,0 do 6,0 m/dobę.

4. WNIOSKI KOŃCOWE

4.1. Zmiana sposobu przewietrzania ściany Z-8 w pokł. 408/1 pozwoliła na odsunięcie w głąb 
zrobów wysokich koncentracji metanu utrzymujących się w zawale ściany w jej górnym odcinku.
Przełożyło się to bezpośrednio na spadek ilości przekroczeń dopuszczalnych stężeń metanu i wzrost 
bezpieczeństwa prowadzonych robót w ścianie.
4.2. Uzyskano zwiększenie zmianowości, postępu ściany do średnio 6 m na dobę i wydobycia, któ-
re obecnie utrzymuje się na poziomie przekraczającym 4000t/dobę.
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4.3. Pomimo niekorzystnego pod względem pożarowym systemu przewietrzania wydrążenie prze-
cinek pomiędzy chodnikami: nadścianowym i wentylacyjnym Z-8 w odległościach odpowiadają-
cym uzyskiwanemu tygodniowemu postępowi ściany umożliwia okresową likwidację obu chodni-
ków i ograniczenie niekorzystnych migracji powietrza przez zroby.
4.4. Ograniczono znacząco poziom zagrożenia skojarzonego metanowo-pożarowego. Stosując sys-
tem przewietrzania na „U” realny poziom zagrożenia metanowego był ewidentnie wyższy. Utrzy-
mywały się wysokie koncentracje metanu w zrobach, które stwarzały realne zagrożenie wypływu 
metanu do pola ściany i chodnika nadścianowego. Ograniczony postęp ściany (średnio 3,0-3,5 m/ 
/dobę) mógł spowodować po dłuższym czasie rozwój procesów samozagrzewania się węgla prze-
padającego do zawału z pozabilansowego pokładu 407/3. Zmiana sposobu przewietrzania ściany 
na „krótki Y” wpłynęła na odsunięcie wysokich koncentracji metanu w głąb zrobów a tym samym 
możliwe było zwiększenie postępu ściany do 6,0 m na dobę. Tak znaczące zwiększenie postępu 
ściany jest korzystne pod względem ograniczenia zagrożenia pożarowego.

– 1489 –

Dobre praktyki i zasady w wentylacji i klimatyzacji kopalń



Ocena statystycznych wskaźników pracy chłodziarki TS-300B

Zbigniew Kuczera, Rafał Łuczak, Piotr Życzkowski
Akademia Górniczo-Hutnicza im. St. Staszica, Kraków

STRESZCZENIE: W artykule, na podstawie analizy statystycznej przedstawiono wskaźniki jako-
ści pracy chłodziarki powietrza TS-300B z wyparną chłodnicą wody CWW-420. Do określenia 
wskaźników wykorzystano statystyczne metody estymacji liniowej i nieliniowej danych otrzyma-
nych z obliczeń numerycznych. Obliczenia numeryczne polegały na rozwiązaniu równań opisują-
cych rzeczywiste procesy zachodzące w chłodziarkach bezpośredniego działania współpracujących 
z wyparnymi chłodnicami wody. Moc cieplną parownika chłodziarki TS-300B opisano równania-
mi, w których wartości odpowiednich współczynników i wykładników zmodyfikowano do prost-
szej postaci. Uzyskano w ten sposób zależności określające moc cieplną parownika w funkcji 
istotnych parametrów wpływających na jego moc. W artykule dokonano porównania wyznaczo-
nych funkcji regresji wielorakiej i przedstawiono je w formie tabelarycznej i graficznej.

SŁOWA KLUCZOWE: Górnicza chłodziarka bezpośredniego działania, chłodnica wyparna, regre-
sja wieloraka

1. WPROWADZENIE

W artykule przedstawiono analizę uzyskanych z obliczeń numerycznych rezultatów mocy 
cieplnej parownika sprężarkowej chłodziarki TS-300 współpracującej z wyparną chłodnicą wody 
CWW-420. Chłodziarki sprężarkowe bezpośredniego działania są stosowane w wyrobiskach gór-
niczych w celu poprawy warunków mikroklimatu, które niejednokrotnie z powodu niedotrzymy-
wania odpowiednich warunków pracy chłodziarki odbiegają od prognozowanych. W niniejszym 
artykule postawiono, jako cel określenie praktycznych kryteriów jakości pracy chłodziarki TS-300 
pod kątem efektywnego wykorzystania mocy chłodniczej.

Kryteria te określono w postaci równań opisujących moc chłodniczą parownika w funkcji wy-
branych parametrów powietrza wlotowego do parownika oraz wyparnej chłodnicy wody.

W artykule [1] przedstawiono pracę przedmiotowej chłodziarki pod kątem efektywności wy-
korzystania mocy chłodniczej na podstawie wykonanych pomiarów parametrów pracy na stacji 
prób producenta urządzeń chłodniczych. Uwzględniając wyniki pomiarów in situ, zawartych w [1],
dokonano na podstawie modelu matematycznego chłodziarki bezpośredniego działania [2,3] obli-
czeń numerycznych mocy chłodnicy. Obliczenia te pozwoliły rozszerzyć zakres zmienności para-
metrów decydujących o pracy chłodziarki. Na ich podstawie określono wpływ parametrów termo-
dynamicznych i strumienia objętościowego przepływającego powietrza na wlocie do parownika 
chłodziarki i wyparnej chłodnicy wody na moc chłodniczą parownika.

Wyniki obliczeń numerycznych uzyskano poprzez rozwiązanie odpowiedniego układu rów-
nań, stanowiącego model matematyczny opisujący rzeczywiste procesy fizyczne zachodzące w po-
wietrzu chłodzonym chłodziarką o działaniu bezpośrednim z określonym czynnikiem chłodniczym 

Szk Eksploatacji Podziemnej 2012, Materia
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i w chłodnicy wyparnej współpracującej z tą chłodziarką. W tworzących model matematyczny 
równaniach parownik i skraplacz potraktowano, jako elementy o parametrach skupionych.

Obliczenia numeryczne wykonano łącznie dla 24 wariantów różniących się między sobą da-
nymi wejściowymi, którymi były parametry powietrza na wlocie parownika: temperatura, wilgot-
ność względna, natężenie przepływu powietrza oraz na wlocie wyparnej chłodnicy: temperatura, 
wilgotność względna i natężenie przepływu powietrza. 
Zależność mocy parownika od wymienionych parametrów wejściowych przedstawiono w postaci 
równań. Wartości odpowiednich współczynników i wykładników równań określono z wykorzysta-
niem metod statystycznych. W tabeli 1 zestawiono dane uzyskane z obliczeń numerycznych, które 
zostały wykorzystane w analizie statystycznej. Efektem tej eksploracji było uzyskanie kryterium 
jakości w postaci modelu statystycznego określającego wpływ zmian wartości parametrów powie-
trza wlotowego do parownika i wyparnej chłodnicy wody na moc cieplną parownika. Ocena stop-
nia wykorzystania mocy parownika w odniesieniu do jego mocy znamionowej pozwala skutecznie 
przeciwdziałać nieprawidłowej lub nieefektywnej pracy lokalnego układu chłodzenia powietrza.

2. ANALIZA STATYSTYCZNA

Przeprowadzona analiza statystyczna mocy chłodniczej chłodziarki bezpośredniego działania 
TS-300B z wyparną chłodnicą wody CWW-420 polegała na wyznaczeniu wzajemnego związku 
zmiennych niezależnych (parametry wymienione poniżej) na zmienną zależną (moc cieplna pa-
rownika).  Zmiennymi niezależnymi określającymi wartość funkcji mocy chłodnicy są parametry:
- Vp – wydatek przepływu powietrza przez parownik [m3/min],
- tp – temperatura powietrza na wlocie do parownika [oC],
- φp – wilgotność względna powietrza na wlocie do parownika [%],
- tc – temperatura powietrza na wlocie do wyparnej chłodnicy wody [oC],
- φc – wilgotność względna powietrza na wlocie do wyparnej chłodnicy wody [%],
- Vp – wydatek przepływu powietrza przez wyparną chłodnicę wody [m3/min].

Zmienne niezależne determinują moc cieplną parownika i wyparnej chłodnicy wody, która 
powinna zapewnić odbiór ciepła ze skraplacza jak i strumień ciepła wynikający z pracy sprężarki.

Siłę związku pomiędzy mocą cieplną parownika a parametrami wpływającymi na jej wartość 
określono z zastosowaniem regresji wielorakiej. Współczynnik regresji wielorakiej informuje o 
tym, jak skorelowana jest zmienna zależna ze wszystkimi zmiennymi niezależnymi. Jego wartość 
podniesiona do kwadratu przedstawia procent rozrzutu danych wyjaśniony poprzez dane równanie 
statystyczne.

W pracy wykorzystano dwie metody estymacji nieliniowej [4]:
- metodę Hooke’a-Jeevesa przemieszczania układu – metoda polega na przesuwaniu – w każdej 

iteracji – układu punktów w nowe miejsce. Długości kroków przesuwania są stale modyfikowa-
ne, tak aby trafić w optimum,

- metodę Hooke’a-Jeevesa i quasi-Newtona – metoda ta łączy zalety metody Hooke’a-Jeevesa i 
metody quasi-Newtona. Pierwsza metoda wylicza wstępne wartości estymowanych parametrów, 
które wykorzystywane są jako wartości początkowe w następnej metodzie.

W przeprowadzonej analizie przez N oznaczono wyliczoną według funkcji regresji moc pa-
rownika [kW], przez Nz moc parownika wyznaczoną na podstawie równania statystycznego ze 
zmodyfikowanymi współczynnikami funkcji, a przez Np. oznaczono moc parownika uzyskaną z 
obliczeń numerycznych. Modyfikacja odpowiednich współczynników i wykładników funkcji pole-
gała na takim zaokrągleniu wartości, aby uzyskać dogodniejszą do praktycznego zastosowania 
formę równania, przy jak najwyższym współczynniku korelacji.
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Przy kompilacji modeli statystycznych korzystając z w/w metod otrzymano trzy modele 
statystyczne opisujące pracę chłodnicy powietrza: liniowe – równanie (3), nieliniowe uzyskane 
metodą Hooke’a-Jeevesa przemieszczania układu – równanie (4) i nieliniowe określone metodą 
Hooke’a-Jeevesa i quasi-Newtona – równanie (5).
Utworzone funkcje zmodyfikowano poprzez zmianę wartości współczynników w przypadku regre-
sji liniowej – równanie (6) oraz poprzez zmianę wartości współczynników i wykładników w przy-
padku regresji nieliniowej, odpowiednio równanie (7) i (8).

Tabela 1. Wyniki obliczeń numerycznych dla chłodziarki TS-300B z chłodnicą wyparną wody CWW-420.

Table 1. Results of numerical calculations for the TS-300 refrigerator with the CWW-420 evaporative water 
cooler.

Nr serii
pomiarowej

System chło-
dzenia

Moc pa-
rownika

pN

Parametry powietrza wlotowego
do parownika do chłodnicy wyparnej

Wydatek ob-
jętościowy

pV
Temperatura

pt
Wilgotność 
względna

p
Temperatura

ct
Wilgotność 
względna

c

Wydatek obję-

tościowy cV
kW m3/min °C % °C % m3/min

1

TS-300B
i

CWW-420

239,5 500 32,5 69,41 29 71,21 500
2 181,0 500 32,5 69,41 29 80,11 500
3 194,9 500 32,5 69,41 30 71,27 500
4 136,6 500 32,5 69,41 30 80,18 500
5 270,1 500 32,5 69,41 29 71,21 580
6 200,9 500 32,5 69,41 29 80,11 580
7 216,1 500 32,5 69,41 30 71,27 580
8 150,2 500 32,5 69,41 30 80,18 580
9 270,1 500 32,5 69,41 29 71,21 660
10 204,4 500 32,5 69,41 29 80,11 660
11 218,4 500 32,5 69,41 30 71,27 660
12 152,4 500 32,5 69,41 30 80,18 660
13 211,4 350 32,5 69,41 27 71,08 580
14 222,6 350 32,5 78,08 27 71,08 580
15 231,6 350 34,5 69,55 27 71,08 580
16 243,5 350 34,5 78,24 27 71,08 580
17 270,1 500 32,5 69,41 27 71,08 580
18 283,9 500 32,5 78,08 27 71,08 580
19 295,7 500 34,5 69,55 27 71,08 580
20 310,4 500 34,5 78,24 27 71,08 580
21 321,7 650 32,5 69,41 27 71,08 580
22 337,8 650 32,5 78,08 27 71,08 580
23 339,1 650 34,5 69,55 27 71,08 580
24 343,3 650 34,5 78,24 27 71,08 580

Wykorzystując program Statistica 8.0, wyznaczono funkcje regresji liniowej oraz nieliniowej 
na poziomie ufności 0,95 dla równań w ogólnej postaci:

06c15c4p13p2p1 ttVN   cV [kW] (1)
  cG VEtDCtBAVN c1cp1pp  [kW] (2)

gdzie 60   są współczynnikami funkcji regresji liniowej, zaś A, B, C, D, E, G oraz 
 ,,,,, są odpowiednio współczynnikami oraz wykładnikami funkcji regresji nieliniowej. 

Równania statystyczne określające pracę chłodnicy powietrza, wyznaczone za pomocą regresji 
wielorakiej mają postać:

34,486

087,0398,2907,10825,2874,23315,0



 cVcctpptpVN 
(3)
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18,102,0

28,1524,03,165,374,105,02,2155,088,0745,0

cV

cctpptpVN



 
(4)

2,1021,0

09,05,155102,05,197625,101,0035,05,1777131,1032,0

cV

cctpptpVN



 
(5)

Aby uzyskać dogodniejszych do praktycznego wykorzystania postaci funkcji, przekształcono 
wartości współczynników oraz wykładników występujących w równaniach. Nowe funkcje ozna-
czone, jako Nz mają postać:

4911,03,27,108,27,233,0  cVcctpptpVzN  (6)

2,102,03,15,03,17,37,106,02,216,09,063,0 cVcctpptpVzN   (7)

2,102,0

1,0174902,0182795,114,004,0160043,103,0

cV

cctpptpVzN



 
(8)

Dla wszystkich otrzymanych równań wyliczono współczynniki korelacji oraz moce korelacji, uzy-
skane wyniki zawiera tabela 2.

Tabela 2. Współczynniki korelacji i moce korelacji dla poszczególnych równań statystycznych opisujących 
pracę chłodziarki powietrza TS-300B

Table 2. Correlation coefficients and correlation powers for particular statistic equations describing the work 
of the TS-300B air refrigerator

Lp. Rodzaj regresji R R2

1 liniowa 0,87 0,76
2 liniowa ze skorygowanymi wartościami współczynników funkcji 0,87 0,76
3 nieliniowa metodą Hooke’a-Jeevesa przemieszczenia układu 0,88 0,77

4 nieliniowa metodą Hooke’a-Jeevesa przemieszczenia układu ze 
zmodyfikowanymi wartościami współczynników funkcji 0,88 0,77

5 nieliniowa metodą Hooke’a-Jeevesa i quasi-Newtona 0,85 0,72

6 nieliniowa metodą Hooke’a-Jeevesa i quasi-Newtona ze zmody-
fikowanymi wartościami współczynników funkcji 0,85 0,72

Porównując wartości współczynników korelacji dla odpowiednich równań przed i po modyfi-
kacji funkcji, można stwierdzić, iż wartości tych wskaźników nieznacznie (tysięczne części) różnią 
się od siebie. Zamieszczone w tabeli 2 wartości zostały zaokrąglone do setnych części, przez co są 
tożsame. Modyfikacja liczbowa współczynników i wykładników funkcji nie pogorszyła dopaso-
wania regresyjnego. W tabeli 3 podano wartości mocy cieplnej parownika (N), mocy cieplnej pa-
rownika dla skorygowanej wartości współczynników (Nz) a także odchyłki bezwzględne (N,
Nz) i względne (N, Nz) mocy parownika uzyskane metodą regresji liniowej na podstawie war-
tości obliczonych.
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Tabela 3. Moc parownika chłodziarki TS-300B oraz odchyłki mocy od wartości obliczonych dla regresji li-
niowej przed i po modyfikacji wartości współczynników funkcji.

Table 3. Evaporator’s power of the TS-300B refrigerator and power deviations from the calculated values for 
linear regression before and after modification of function coefficient values

N
r w

ar
ia

nt
u

po
m

ia
ro

w
eg

o

System chłodze-
nia

Moc parownika

pN

Moc parownika oraz odchyłki mocy od wartości obliczonych

dla regresji liniowej dla regresji liniowej po modyfikacji wartości 
współczynników

Moc parowni-

ka N
Odchyłka bez-
względna

N

Odchyłka 
względna

N

Moc parowni-
ka

zN

Odchyłka bez-
względna

zN

Odchyłka 
względna

zN
kW kW kW % kW kW %

1

TS-300B 
i

CWW-420

239,5 199,6 39,9 16,7 199,5 40,0 16,7
2 181,0 178,2 2,8 1,5 179,0 2,0 1,1
3 194,9 188,5 6,4 3,3 188,7 6,2 3,2
4 136,6 167,2 -30,6 -22,4 168,2 -31,6 -23,1
5 270,1 206,5 63,6 23,5 207,5 62,6 23,2
6 200,9 185,2 15,7 7,8 187,0 13,9 6,9
7 216,1 195,5 20,6 9,5 196,7 19,4 9,0
8 150,2 174,1 -23,9 -15,9 176,2 -26,0 -17,3
9 270,1 213,5 56,6 21,0 215,5 54,6 20,2

10 204,4 192,2 12,2 6,0 195,0 9,4 4,6
11 218,4 202,5 15,9 7,3 204,7 13,7 6,3
12 152,4 181,1 -28,7 -18,8 184,2 -31,8 -20,9
13 211,4 181,4 30,0 14,2 184,2 27,2 12,9
14 222,6 205,9 16,7 7,5 208,5 14,1 6,3
15 231,6 229,6 2,0 0,9 232,0 -0,4 -0,2
16 243,5 254,1 -10,6 -4,4 256,3 -12,8 -5,3
17 270,1 228,7 41,4 15,3 229,2 40,9 15,1
18 283,9 253,2 30,7 10,8 253,5 30,4 10,7
19 295,7 276,8 18,9 6,4 277,0 18,7 6,3
20 310,4 301,4 9,0 2,9 301,3 9,1 2,9
21 321,7 275,9 45,8 14,2 274,2 47,5 14,8
22 337,8 300,4 37,4 11,1 298,5 39,3 11,6
23 339,1 324,1 15,0 4,4 322,0 17,1 5,0
24 343,3 348,6 -5,3 -1,5 346,3 -3,0 -0,9

Analizując moce cieplne parownika oraz odchyłki względne i bezwzględne (tabela 3) wyzna-
czone na podstawie równań liniowych, można stwierdzić, iż zastosowanie regresji wielorakiej po-
zwala uzyskać wartości mocy cieplnej parownika zbliżone do wyników otrzymanych z obliczeń 
numerycznych. Moc parownika wyliczona na podstawie równania (3) dla wariantu 5, dla którego 
wystąpiła największa odchyłka, jest mniejsza o 63,6 kW (23,5%) od wydajności cieplnej uzyskanej 
z obliczeń numerycznych. Wartość średnia odchyłki obliczonej mocy parownika dla wszystkich 
analizowanych wariantów jest równa 24,2 kW, co daje 10,3% wartości mocy cieplnej parownika.

Opis mocy parownika równaniem ze zmodyfikowanymi współczynnikami funkcji – równanie 
(6), daje nieznaczną poprawę jakości dopasowania, dla której średnia odchyłka względna analizo-
wanych wariantów zmniejszyła się do 10,2%.
Zależność między wartościami mocy cieplnej parownika (Np) a określonymi na podstawie równań 
statystycznych dla regresji liniowej opartej na wynikach obliczeń numerycznych (N) przedstawia 
rysunek 1. Analogiczne zależności dla skorygowanych wartości współczynników funkcji regresji 
przedstawia rysunek 2.
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Rys. 1. Współzależność obserwowanych i przewidywanych mocy cieplnych parownika dla regresji liniowej
Figure 1. Correlation of observed and predictable thermal powers of evaporator for linear regression
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Rys. 2. Współzależność obserwowanych i przewidywanych mocy cieplnych parownika dla regresji liniowej 
ze skorygowanymi wartościami współczynników funkcji

Figure 2. Correlation of observed and predictable thermal powers of evaporator for linear regression with cor-
rected values of function coefficients

Otrzymane wyniki obliczeń mocy cieplnej parownika przy zastosowaniu regresji nieliniowej 
metodą Hooke’a-Jeevesa przemieszczania układu zawarto w tabeli 4.
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Tabela 4. Moc parownika chłodziarki TS-300B oraz odchyłki mocy od wartości obliczonych dla regresji nie-
liniowej metodą Hooke’a-Jeevesa przemieszczania układu przed i po modyfikacji wartości 
współczynników i wykładników funkcji.

Table 4. Evaporator’s power of the TS-300B refrigerator and power deviations from the calculated values for 
non-linear regression by using the Hooke-Jeeves method of pattern moves before and after modi-
fication of function coefficient and exponent values

N
r w

ar
ia

nt
u

po
m

ia
ro

w
eg

o

System 
chłodzenia

Moc pa-
rownika

pN

Moc parownika oraz odchyłki mocy od wartości obliczonych

dla regresji nieliniowej dla regresji nieliniowej po modyfikacji 
wartości współczynników i wykładników

Moc pa-
rownika

N

Odchyłka 
bezwzględna

N

Odchyłka 
względna

N

Moc pa-
rownika

zN

Odchyłka 
bezwzględna

zN

Odchyłka 
względna

zN
kW kW kW % kW kW %

1

TS-300B 
i

CWW-420

239,5 201,9 37,6 15,7 201,3 38,2 16,0
2 181,0 181,8 -0,8 -0,5 180,1 0,9 0,5
3 194,9 188,7 6,2 3,2 187,8 7,1 3,6
4 136,6 168,6 -32,0 -23,4 166,6 -30,0 -2,0
5 270,1 207,7 62,4 23,1 208,0 62,1 23,0
6 200,9 187,7 13,2 6,6 186,8 14,1 7,0
7 216,1 194,5 21,6 10,0 194,6 21,5 10,0
8 150,2 174,4 -24,2 -16,1 173,4 -23,2 -15,4
9 270,1 213,8 56,3 20,9 215,0 55,1 20,4

10 204,4 193,7 10,7 5,2 193,8 10,6 5,2
11 218,4 200,5 17,9 8,2 201,5 16,9 7,7
12 152,4 180,5 -28,1 -18,4 180,3 -27,9 -18,3
13 211,4 186,2 25,2 11,9 188,0 23,4 11,1
14 222,6 204,4 18,2 8,2 205,9 16,7 7,5
15 231,6 232,6 -1,0 -0,4 235,9 -4,3 -1,8
16 243,5 250,9 -7,4 -3,0 253,9 -10,4 -4,3
17 270,1 233,8 36,3 13,4 234,5 35,6 13,2
18 283,9 252,0 31,9 11,2 252,4 31,5 11,1
19 295,7 280,2 15,5 5,2 282,3 13,4 4,5
20 310,4 298,5 11,9 3,8 300,3 10,1 3,2
21 321,7 279,7 42,0 13,1 279,5 42,2 13,1
22 337,8 297,9 39,9 11,8 297,5 40,3 11,9
23 339,1 326,1 13,0 3,8 327,4 11,7 3,5
24 343,3 344,4 -1,1 -0,3 345,4 -2,1 -0,6

Zastosowanie regresji nieliniowej metodą Hooke’a-Jeevesa przemieszczania układu do wyznacze-
nia współczynników i wykładników funkcji opisującej moc parownika dało poprawę dopasowania 
funkcyjnego. Średnia odchyłka mocy parownika jest niższa niż w przypadku regresji liniowej i 
wynosi 9,9%. Uzyskane względne i bezwzględne odchyłki dla równania ze zmodyfikowanymi 
współczynnikami funkcji nieznacznie się zmniejszyły, co nie przyniosło istotnych różnic. Moce 
cieplne parownika obliczone z równań określonych metodą Hooke’a-Jeevesa przemieszczania 
układu przedstawiają rysunki 3 i 4.
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Rys. 3. Współzależność obserwowanych i przewidywanych mocy cieplnych parownika dla regresji nielinio-
wej metodą Hooke’a-Jeevesa przemieszczenia układu

Figure 3. Correlation of observed and predictable thermal powers of evaporator for non-linear regression by 
using the Hooke-Jeeves method of pattern moves
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Rys. 4. Współzależność obserwowanych i przewidywanych mocy cieplnych parownika dla regresji nielinio-
wej metodą Hooke’a-Jeevesa przemieszczenia układu ze skorygowanymi wartościami współczyn-

ników funkcji
Figure 4. Correlation of observed and predictable thermal powers of evaporator for non-linear regression by 

using the Hooke-Jeeves method of pattern moves with corrected values of function coefficients

Otrzymane wyniki obliczeń przy zastosowaniu regresji nieliniowej metodą Hooke’a-Jeevesa i 
quasi-Newtona zawiera tabela 5.
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Tabela 5. Moc parownika chłodziarki TS-300B oraz odchyłki mocy od wartości obliczonych dla regresji nie-
liniowej metodą Hooke’a-Jeevesa i quasi-Newtona przed i po modyfikacji wartości współczynni-
ków i wykładników funkcji.

Table 5. Evaporator’s power of the TS-300B refrigerator and power deviations from the calculated values for 
non-linear regression by using the Hooke-Jeeves method of pattern moves the quasi-Newton met-
hod before and after modification of function coefficient and exponent values

N
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o

System 
chłodzenia

Moc pa-
rownika

pN

Moc parownika oraz odchyłki mocy od wartości obliczonych

dla regresji nieliniowej dla regresji nieliniowej po modyfikacji 
wartości współczynników i wykładników

Moc pa-
rownika

N

Odchyłka 
bezwzględna

N

Odchyłka 
względna

N

Moc pa-
rownika

zN

Odchyłka 
bezwzględna

zN

Odchyłka 
względna

zN
kW kW kW % kW kW %

1

TS-300B 
i

CWW-420

239,5 196,0 43,5 18,2 196,8 42,7 17,8
2 181,0 184,8 -3,8 -2,1 183,4 -2,4 -1,4
3 194,9 181,5 13,4 6,9 183,5 11,4 5,9
4 136,6 170,4 -33,8 -24,7 170,1 -33,5 -24,5
5 270,1 203,1 67,0 24,8 203,6 66,5 24,6
6 200,9 191,9 9,0 4,5 190,2 10,7 5,3
7 216,1 188,6 27,5 12,7 190,2 25,9 12,0
8 150,2 177,5 -27,3 -18,2 176,8 -26,6 -17,7
9 270,1 210,3 59,8 22,1 210,5 59,6 22,1

10 204,4 199,2 5,2 2,5 197,1 7,3 3,5
11 218,4 195,9 22,5 10,3 197,2 21,2 9,7
12 152,4 184,8 -32,4 -21,2 183,8 -31,4 -20,6
13 211,4 192,4 19,0 9,0 195,8 15,6 7,4
14 222,6 203,6 19,0 8,5 211,4 11,2 5,0
15 231,6 234,6 -3,0 -1,3 240,0 -8,4 -3,6
16 243,5 245,8 -2,3 -0,9 255,7 -12,2 -5,0
17 270,1 233,4 36,7 13,6 231,7 38,4 14,2
18 283,9 244,6 39,3 13,8 247,3 36,6 12,9
19 295,7 275,6 20,1 6,8 275,9 19,8 6,7
20 310,4 286,8 23,6 7,6 291,6 18,8 6,0
21 321,7 278,5 43,2 13,4 271,0 50,7 15,7
22 337,8 289,6 48,2 14,3 286,7 51,1 15,1
23 339,1 320,7 18,4 5,4 315,3 23,8 7,0
24 343,3 331,9 11,4 3,3 331,0 12,3 3,6

Uzyskane średnie odchyłki mocy parownika wyznaczone na podstawie równania (5) i (8) wy-
noszą 11,1%, co potwierdziło fakt, iż modyfikacja wartości współczynników i wykładników w 
tych równaniach nie zmieniła dopasowania regresyjnego. Moce cieplne parownika obliczone z 
równań otrzymanych metodą Hooke’a-Jeevesa i quasi-Newtona przedstawiają rysunki 5 i 6. 
W wyniku analizy rezultatów otrzymanych z równań określonych analizowanymi metodami przed 
i po modyfikacji odpowiednich współczynników funkcji, można stwierdzić, że nieznaczne odchył-
ki nie wpływają znacząco na funkcjonalność tych postaci funkcji, a po modyfikacji współczynni-
ków równania te są dogodniejsze do zastosowania
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Rys. 5. Współzależność obserwowanych i przewidywanych mocy cieplnych parownika dla regresji nielinio-
wej metodą Hooke’a-Jeevesa i quasi-Newtona

Figure 5. Correlation of observed and predictable thermal powers of evaporator for non-linear regression by 
using the Hooke-Jeeves and quasi-Newton methods
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Rys. 6. Współzależność obserwowanych i przewidywanych mocy cieplnych parownika dla regresji nielinio-
wej metodą Hooke’a-Jeevesa i quasi-Newtona ze skorygowanymi wartościami współczynników funkcji

Figure 6. Correlation of observed and predictable thermal powers of evaporator for non-linear regression by 
using the Hooke-Jeeves and quasi-Newton methods with corrected values of function coefficients

Opis mocy cieplnej parownika chłodziarki TS-300B za pomocą przedstawionych równań kryte-
rialnych wskazuje, że najmniejsze wartości odchyłek względnych uzyskuje się korzystając z zależ-
ności otrzymanej metodą Hooke’a-Jeevesa przemieszczania układu (równanie 7) ze skorygowa-
nymi wartościami współczynników funkcji mocy chłodnicy. Nieznacznie gorsze wyniki daje za-
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stosowanie regresji liniowej ze zmodyfikowanymi wartościami współczynników równania (rów-
nanie 6), jednak ze względu na łatwiejszą formę tej funkcji, równanie to może być stosowane 
w praktyce górniczej do oceny pracy chłodziarki TS-300B współpracującej w wyparną chłodnicą 
wody.

WNIOSKI

Moc cieplną parownika chłodziarki TS-300B współpracującej z wyparną chłodnicą wody opi-
sano równaniami, w których wartości odpowiednich współczynników i wykładników wyznaczono 
na drodze statystycznej. Uzyskano w ten sposób zależności określające moc cieplną parownika 
w funkcji istotnych parametrów wpływających na jego moc. Spośród wszystkich przedstawionych 
równań opisujących moc cieplną chłodnicy, najmniejsze odchyłki względne uzyskuje się stosując 
równanie (7). Najbardziej dogodną formą do celów praktycznych jest model liniowy ze zmodyfi-
kowanymi wartościami współczynników funkcji – równanie (6). Nieliniowe modele regresji wielo-
rakiej również mogą być wykorzystywane w zakładach górniczych, jakkolwiek ich bardziej skom-
plikowana postać może stanowić pewne utrudnienie w warunkach ruchowych. Przedstawione mo-
dele regresji wielorakiej opisujące moc cieplną chłodnicy pozwalają służbom wentylacyjnym i ener-
gomaszynowym dobrać moc cieplną chłodziarki na etapie projektowania systemu lokalnego chło-
dzenia oraz miejsce lokalizacji wyparnej chłodnicy wody przy maksymalnie wykorzystanej mocy 
parownika.

Praca naukowa finansowana ze środków na pracę statutową 11.11.100.598.
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Statistical Evaluation of the TS-300B Refrigerator Work’s Indicators

In the paper, on a base of statistical analysis, the quality indicators of work of the TS-300B air re-
frigerator with the CWW-420 evaporative water cooler were presented. Statistical methods of line-
ar and non-linear estimation of data obtained from numerical calculations were used to determine 
the indicators. These numerical calculations were obtained from the equations, which described the 
real processes in direct refrigerators with evaporative water coolers. Thermal power of refrigera-
tor’s evaporator was presented on the base of equations, in which values of proper coefficients and 
exponents were modified to a simpler form. In this way relations, which determined evaporator’s 
thermal power in function of significant parameters were obtained. In the article, the comparison of 
determined function of multiple regressions was made and was presented in the tabular and graph-
ical forms.
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Dobre praktyki w zakresie klimatyzacji wyrobisk
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STRESZCZENIE: W artykule przedstawiono rozwiązania klimatyzacji kopalń podziemnych. 
Omówiono ideę klimatyzacji wyrobisk podziemnych oraz scharakteryzowano systemy klimaty-
zacji ze względu na ich lokalizację a także w zależności od zastosowanego czynnika pośredni-
czącego (chłodziwa) w układzie chłodzenia. Szerzej zostało omówione wykorzystanie lodu su-
chego w klimatyzacji kopalń. Podane zostały przykłady rozwiązań systemów klimatyzacji dla 
kopalń w Południowej Afryce. Przedstawiono wykorzystanie lodu zawiesinowego dla klimatyzacji 
kopalń. W podsumowaniu przybliżono perspektywy i kierunki rozwoju klimatyzacji podziemnych 
kopalń.

SŁOWA KLUCZOWE: Wentylacja kopalń – Zagrożenie klimatyczne – Klimatyzacja 

1. 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 
pracy na znacznym obszarze, oraz nieprzyjaznym dla człowieka środowiskiem pracy. Oprócz 
zagrożeń technicznych wynikających z procesów technologicznych występują również zagrożenia 
naturalne związane z otaczającym wyrobiska górotworem (wodne, gazowe, wyrzutami gazów 
i skał, wybuchami gazów i pyłów, tąpaniami, klimatyczne). Zapewnienie stabilnych w czasie para-
metrów 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 schodzenia z eks-
ploatacją na głębsze poziomy. 
W wyrobiskach podziemnym, którymi przepływa powietrze występują naturalne i technologiczne 
źródła dopływu strumienia ciepła. W wyniku tego w wyrobiskach podziemnych występują wy-
sokie temperatury, co po uwzględnieniu równie wysokiej wilgotności powietrza powoduje znaczne 
pogorszenie warunków klimatycznych. Powoduje to obniżenie takich funkcji organizmu człowie-
ka, jak zdolność percepcji, koncentracji, uwagi, spostrzegawczości [30]. Ten niekorzystny wpływ 
temperatury i wilgotności na organizm ludzki określamy pojęciem zagrożenia klimatycznego.

2. ROZWIĄZANIA KLIMATYZACJI WYROBISK GÓRNICZYCH  
Przy konieczności chłodzenia znacznej ilości miejsc pracy na dole kopalni i zapotrzebowaniu na 
większe moce chłodnicze stosuje się agregaty chłodnicze, które są usytuowane na powierzchni lub 
pod ziemią. W miarę wzrostu ilości maszyn klimatyzacyjnych instalowanych na dole w kopalni 
osiąga się również granicę, powyżej której nie można już odprowadzić ciepła skraplania do 
zużytego prądu powietrza. W takiej sytuacji ciepło skraplania musi być odprowadzane rurociągami 
na powierzchnię. 
W technice klimatyzacji kopalń występują obecnie dwie tendencje:

- stosowanie klimatyzacji lokalnej lub grupowej poprzez instalowanie maszyn klimatyzacyj-
nych mniejszej mocy w bezpośrednim sąsiedztwie oddziałów wydobywczych (rys.1),

sploatacji Podziemnej 2012
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- stosowanie klimatyzacji centralnej poprzez instalowanie maszyn klimatyzacyjnych o du-
żych mocach chłodniczych na powierzchni lub maszyn klimatyzacyjnych na dole w cen-
tralnym miejscu kopalni i transportujących "zimno" do oddziałów wydobywczych (rys.2).

W większości kopalń podziemnych następuje etapowy wzrost zagrożenia klimatycznego związany 
z koniecznością wybierania złoża na niższych poziomach głębokościowym po okresie wybierania 
złoża na wyższym poziomie. 

parownik

skraplacz

sprężarka

Zawór eksp.

Obieg skraplacza

Obieg parownikaAgregat chłodniczy
(Ziębiarka)

wyparne
chłodnie 
wody

chłodnice
powietrza

IDEA KLIMATYZACJI

Rys. 1 Schemat ideowy klimatyzacji o działaniu pośrednim
Fig. 1. The idea chart of indirect action of air conditioning
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ciśnienia
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wtórny
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chłodnice
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chłodnie 
wody

IDEA KLIMATYZACJI

Rys. 2 Schemat ideowy klimatyzacji centralnej z agregatami na powierzchni
Fig.2. The idea chart of central air conditioning with surface aggregates

W górnictwie podziemnym niezbędne jest wykorzystywanie różnych układów klimaty-
zacji przy zwiększającym się zapotrzebowaniu mocy chłodniczych. Z uwagi na lokalizację urzą-
dzeń klimatyzacyjnych wyróżnić można trzy układy klimatyzacji wyrobisk:

- klimatyzację lokalną,
- klimatyzację grupową,
- klimatyzację centralną.

W zależności od czynnika pośredniczącego (chłodziwa) wymienione wcześniej układy klimaty-
zacji można podzielić na układy z zastosowaniem:

- wody lodowej,
- suchego lodu (wykorzystywanego do wytworzenia wody lodowej, najczęściej na dole ko-

palni ),
- zawiesiny lodowej (lodu zawiesinowego).

2.1. Klimatyzacja lokalna 
W układach klimatyzacji lokalnej wykorzystuje się niestacjonarne, indywidualne urządzenia 
chłodnicze przeznaczone do schładzania powietrza w jednym wyrobisku. Urządzenia chłodnicze 
mogą być o działaniu pośrednim lub bezpośrednim. Aktualnie w polskich kopalinach węgla 
kamiennego odchodzi się od urządzeń o działaniu pośrednim na rzecz urządzeń o działaniu 
bezpośrednim. Urządzenia takie składają się z agregatu chłodniczego wraz ze skraplaczem, który 
połączony jest przewodami elastycznymi obiegu czynnika chłodniczego z parownikiem, który 
stanowi chłodnicę powietrza. Ciepło skraplania może być odprowadzane bezpośrednio przez 
strumień wody chłodzącej skraplacz do ścieku kopalnianego lub poprzez rurociągi wodne do 
wyparnej chłodnicy wody (rys.3). Moc chłodnicza takich urządzeń nie przekracza 450 kW. Jeżeli 
w wyrobisku konieczne jest zlokalizowanie kilku chłodnic powietrza, lub w pobliżu istnieją wy-
robiska, w których należy również schładzać powietrze, rezygnuje się z urządzeń indywidualnych 
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na rzecz stacjonarnych agregatów chłodniczych dostarczających wodę chłodzoną do kilku 
wodnych chłodnic powietrza. Kopalnia wkracza wtedy w etap klimatyzacji grupowej, zwanej 
również klimatyzacja zdecentralizowaną [30].
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 do stanowisk pracy)
- kierunek przepływu powietrza zuzytego  (odpływającego 
  ze stanowisk pracy)

LEGENDA

- kierunek przesuwania się frontu eksploatacji

- strefa zawału skał za frontem eksploatacji  

- tamy regulujące rozpływ powietrza

- agergat chłodniczy 

- wentylatory lutniowe

wodne chłodnice ścianowe

- lutniociąg

Rys. 3. Przykład klimatyzacji lokalnej wyrobisk rejonu ściany eksploatacyjnej
Fig.3. Example of workings’ local air conditioning of the exploitation longwall district

2.2. Klimatyzacja grupowa
W układach klimatyzacji grupowej wykorzystuje się jeden lub dwa agregaty chłodnicze w układzie 
równoległym schładzania wody. Sumaryczna moc chłodnicza agregatów wynosi od 1000 kW do 
3000 kW. Agregaty najczęściej lokalizowane są w pobliżu rejonów eksploatacyjnych, a ciepło 
skraplania oddawane jest w wyparnych chłodnicach wody do strumienia powietrza, które nie 
dopływa do stanowisk pracy (rys. 4).
W przypadku wysokiej temperatury i wilgotności powietrza w całym rejonie utrudnione jest 
oddawanie ciepła skraplania do powietrza. Agregaty lokalizuje się wtedy w pobliżu szybów 
wdechowych a wodę chłodzoną doprowadza się rurociągami izolowanymi do chłodnic powietrza, 
odległych nawet o klika tysięcy metrów. Może istnieć jeden układ klimatyzacji grupowej wraz z 
utrzymywaniem klimatyzacji lokalnej w pozostałych rejonach eksploatacyjnych lub kilka 
zdecentralizowanych układów klimatyzacji grupowej. Do układów klimatyzacji grupowej włączyć 
można dodatkowo wytwornicę lodu, której skraplacz będzie włączony do tego układu.
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wymiennik ciepłaparownikskraplacz ścianowe chłodnice powietrza

Rys. 4. Przykłady najczęściej wykorzystywanych układów klimatyzacji grupowej
Fig.4. Examples of the most frequent used group air conditioning systems

Jeżeli zapotrzebowanie na moc chłodniczą w kliku lub we wszystkich rejonach eksploatacji 
przekracza 5 MW to najczęściej rezygnuje się z zespołów wyparnych chłodnic wody na rzecz 
trójkomorowego wymiennika ciśnienia i system klimatyzacyjny przekształca się w system 
klimatyzacji centralnej zwanej również klimatyzacją scentralizowaną [30].

2.3. Klimatyzacja centralna 
Klimatyzacja centralna związana jest z lokalizacją urządzeń odbierających ciepło skraplania na 
powierzchni i lokalizacją agregatów chłodniczych na powierzchni, pod ziemią lub na powierzchni i 
pod ziemią (rys. 5). Układ klimatyzacji składa się z obiegów niskiego i wysokiego ciśnienia wody 
wraz z reduktorem ciśnienia na dole kopalni. W układach klimatyzacji centralnej wykorzystuje się
agregaty chłodnicze chłodzące wodę, która jest nośnikiem zimna w wodnych chłodnicach 
powietrza [31]. 
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Rys. 5. Przykłady najczęściej wykorzystywanych układów klimatyzacji centralnej
Fig.5. Examples of the most frequent used central air conditioning systems

3. WYKORZYSTANIE LODU SUCHEGO W KLIMATYZACJI KOPALŃ 
W pośrednich systemach chłodzenia jako czynnik pośredniczący (chłodziwo) jest 

stosowana woda lodowa (z uwagi na odległość od centralnego miejsca wytwarzania do chłodnic 
powietrza w rejonach za wodę lodową uznaje się wodę o temp. 1,5  3,0 oC, w przeciwieństwie do 
powierzchniowych instalacji gdzie temperatura ta wynosi 6 oC).

Woda lodowa wytwarzana może być z lodu suchego dostarczonego na dół kopalni 
z powierzchni rurociągiem lub orurowanym otworem wiertniczym. Lód taki składuje się 
w specjalnym zbiorniku (mieszalniku), do którego dostarczana jest woda ciepła powracająca 
z chłodnic powietrza zainstalowanych w rejonach eksploatacyjnych. Ochłodzona woda kierowana 
jest do chłodnic powietrza zainstalowanych w rejonach eksploatacyjnych.

W przypadku klimatyzacji centralnej z powierzchniową instalacją do wytwarzania lodu 
można zrezygnować z budowy wysokociśnieniowego rurociągu w szybie dla wody podgrzanej 
pochodzącej ze stopionego lodu, gdyż jej przyrost w obiegu chłodniczym wynosi około 20%, pod 
warunkiem, że w systemie głównego odwadniania występują odpowiednie rezerwy w 
odpompowaniu wody dołowej. W tym rozwiązaniu obieg wody jest otwarty i wymaga stałego 
uzupełniania, co wiąże się ze wzrostem kosztów eksploatacyjnych. Niemniej jednak w chwili 
obecnej istnieje możliwość wytwarzania lodu z wody zanieczyszczonej i słonej. 

Sposób wytwarzania zimna przy zastosowaniu wytwornicy lodu próżniowego jest 
procesem skomplikowanym. W przypadku braku uzyskania ciepła odpadowego do zasilania 
wytwornicy lodu, energochłonność procesu wytwarzania pary ma znaczny wpływ na koszty 
eksploatacyjne.

W drugiej połowie lat osiemdziesiątych w kopalniach złota w RPA zastosowano lód do 
transportu mocy chłodniczej z powierzchni do wyrobisk dołowych. Wykorzystanie lodu jako 
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chłodziwa związane jest ze stosunkiem ciepła topnienia lodu równego 333,3 kJ/kg do ciepła 
właściwego wody, które wynosi 4,188 kJ/kgK. Ciepło topnienia lodu równe jest ciepłu 
potrzebnemu do podgrzania wody o 333,3/4,188 = 79,7oC. 

W klimatyzacji, w górnictwie zimna woda w stosowanych obiegach zostaje ogrzana 
o około 10 - 20°C. Wobec tego do przeniesienia takiej samej ilości ciepła potrzebna jest 5 ÷ 8 razy 
większa masa wody niż lodu. Możliwość znacznego zmniejszenia masy chłodziwa doprowadziło 
do prac związanych z produkcją, uzyskaniem pożądanej granulacji i transportem lodu oraz 
wymianą ciepła. 

Do korzyści związanych ze stosowaniem lodu zaliczyć można:
- możliwość przeniesienia dużej mocy chłodniczej mniejszym rurociągiem szybowym niż w 

przypadku przepływu zimnej wody (zwiększenie ilości miejsca w przekroju szybu, 
łatwiejsze zamocowanie rurociągu o mniejszej średnicy, korzystniejszy rozkład naprężeń 
w rurociągu o mniejszej średnicy)

- zmniejszenie ilości wyposażenia pomocniczego do obsługi klimatyzacji na dole 
(szczególnie pomp),

- zmniejszenie zapotrzebowania na energię elektryczną w stosunku do układów, w których 
ziębiarki układu klimatyzacyjnego znajdują się na dole,

- woda recyrkulacyjna w obiegu podziemnym jest chłodzona przez bezpośredni kontakt i 
topnienie w centralnym podziemnym zbiorniku wody o temperaturze zbliżonej do 0°C (w 
innych systemach chłodzenia najniższą osiągalną, temperaturą jest na ogół 6°C, jeżeli do 
bezpośredniego chłodzenia powietrza wykorzystuje się parownik), co pozwala zmniejszyć 
wydatek wody w tym obiegu,

- możliwość zastosowania mniejszych wymienników ciepła oraz innych urządzeń 
pomocniczych.
Przenoszenie lodu odbywało się metodą pneumatyczną, lód we wlotowej części rurociągu 

jest suchy lub prawie suchy i ma kilka stopni Celsjusza poniżej zera. Do produkcji lodu 
wykorzystano dobrze sprawdzone i dostępne maszyny wytwarzające lód do celów przemysłu i
handlu żywnością. Na rysunku 6 przedstawiono schemat modelowej instalacji z lodem jako 
chłodziwem.

Wytworzony w centralnej chłodnicy (generatorze lodu) na powierzchni lód o temperaturze 
od -1 do -0,5°C, podawany jest przenośnikiem do rurociągu ułożonego w szybie i opuszczany na 
dół kopalni do mieszalnika. W mieszalniku następuje zmieszanie lodu z wodą ciepłą pochodzącą z 
obiegu powrotnego wody z chłodnic powietrza na dole. Woda z mieszalnika przepompowana jest 
do zbiornika wody zimnej, skąd jest pobierana do obiegu chłodniczego, wymuszonego pompą 
elektryczną stanowiącego niskociśnieniowy obieg zasilania chłodnic powietrza. Woda podgrzana 
w procesie chłodzenia powietrza jest kierowana z powrotem do mieszalnika, a część jest 
odpompowywana na powierzchnię odrębnym rurociągiem wysokociśnieniowym. Woda ciepła 
może być również odprowadzona do mieszalnika oraz osadników i odpompowana na powierzchnię 
w systemie odwadniania głównego kopalni. W tym przypadku obieg lodowo-wodny jest otwarty i 
wymaga stałego uzupełniania ubytków, co z ekonomicznego punktu widzenia jest niekorzystne. 
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Rys. 6. Klimatyzacja centralna z instalacją do wytwarzania lodu [29]
Fig.6. Central air conditioning with installation to produce ice [29]

3.1. Własności fizyczne lodu 
Lód wykazuje jedne z wyższych wartości ciepła topnienia w przyrodzie i w temperaturze 273 K
przyjmuje wartość 334,8 kJ/kg. Gęstość lodu wynosi 916,8 kg/m3, następnie w temperaturze 
topnienia zwiększa się do 999,868 kg/m3 i rośnie aż do temperatury 3,9834°C, gdzie osiąga 
maksymalną wartość 999,972 kg/m3 (przy ciśnieniu normalnym). Dzięki temu lód unosi się na 
wodzie. Wybrane właściwości lodu przedstawiono w tabeli 1. 

Tabela 1. Wybrane właściwości fizyczne wody i lodu w temperaturze 0oC [7]
Tab.1. Chosen physical properties of water and ice in the temperature of 0oC [7]

Parametr Jednostka Woda Lód
Właściwe ciepło krystalizacji (wody), topnienia lodu kJ/kg 333,7 334,8
Gęstość kg/m3 999,84 916,8
Właściwa pojemność cieplna kJ/kgK 4,23 2,12
Współczynnik przewodności cieplnej W/mK 0,55 2,22
Współczynnik objętościowej rozszerzalności cieplnej 1/oC -68,28 x 10-6 1,58x10-4

Lepkość dynamiczna Pa s 1,793 x 10-3 W funkcji temperatury
Lepkość kinematyczna m2/s 1,793 x 10-6 -

Właściwości fizyczne lodu zmieniają się wraz z temperaturą lodu poniżej 0oC [7]. Ciecze po 
przejściu w stan stały w większości charakteryzują się większą gęstością, ale nie woda. Woda 
osiąga maksymalną gęstość w temperaturze 4oC, a względny przyrost objętości przy zamarzaniu 
wynosi około 8,5%. Lepkość wody również zachowuje się inaczej niż innych cieczy, bo przy 
obniżaniu ciśnienia w zakresie temperatur poniżej 30oC zmniejsza się [7]. Lód wytwarzany w 
warunkach otoczenia temperatur dodatnich nazywa się sztucznym lodem. Lód wykorzystywany w 
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procesach technologicznych (przemysłowych lub spożywczych) nosi nazwę lodu 
technologicznego. Woda podczas krystalizacji przyjmuje różną strukturę krystalizacyjną w 
zależności od ciśnienia i temperatur. Aktualnie istnieje 14 odmian strukturalnych lodu, z czego 
ostanie dwie odkryte zostały przez Brytyjczyków w 2006 roku [16]. 
W zależności od sposobu wytwarzania lodu można go podzielić na 7 rodzajów (tabela 2).

Tabela 2. Charakterystyka rodzajów lodu sztucznego [7]
Tab.2. Characteristic of different sort of artificial ice [7]

Rodzaj lodu Wymiary, kształt
Średnia temperatura na 

końcu procesu 
wytwarzania

Cykliczność produkcji

Blokowy (płytowy) 500 x (500 ÷ 2000) x (50 ÷ 
100) od 5 do 200kg -10 ÷ - 15 Okresowy

Łuskowy 2 ÷ 3 -2 ÷ - 4 Ciągły
Śniegowy 0,05 ÷ 0,5 -0,5 Ciągły

Kostkowy
 10 ÷ 20 x (10 ÷ 15) od 15 x 
15 x 6 do 25 x 25 x 15 lub inne 
kształty cienkościenne

-3, -8 Okresowy

Rurkowy  10 ÷ 20 x 1500 ÷ 2000 -2 ÷ -5 Okresowy
Granulowany  4 ÷ 8 -4 ÷ -6 Ciągły
Kruszony 20 x (20 ÷ 30) x (5 ÷ 15) -5 ÷ -10 Okresowy lub ciągły

Wytwornice lodu technologicznego można podzielić na [7]:
1. Przemysłowe wytwornice lodu blokowego i rurkowego:

- solankowe wytwornice lodu blokowego (wydajność od 4 do 100 Mg/dobę),
- płytowe wytwornice lodu blokowego z bezpośrednim systemem chłodzenia (do 60 

Mg/dobę),
- blokowo-rurowe i blokowo-płytowe wytwornice lodu (wydajność od 3 do 300 

Mg/dobę),
- wytwornice lodu rurkowego (wydajność do 70 Mg/dobę). 

2. Bębnowe wytwornice lodu typu łuskowego (wydajność do 50 Mg/dobę).
3. Wytwornice lodu zawiesinowego (ice-slurry):

- skrobakowe generatory lodu śnieżnego (wydajność od 3 do 500 kW), 
- generatory lodu próżniowego (wydajność od 150 kW do 25 MW), 
- aparaty fluidyzacyjne, 
- wytwornice z bezpośrednim kontaktem czynnika z pulpą. 

4. Generatory śniegu i lodu granulowanego:
- generatory wykorzystujące metodę dalekonośnej strugi hydraulicznej (wydajność od 50 

do 150 m3/h), 
- generatory wykorzystujące metodę strugi pneumohydraulicznej (wydajność do 3 m3/h), 
- generatory wykorzystujące metody wentylacyjne (wydajność do 37 m3/h). 

Najczęściej w klimatyzacji kopalń wykorzystuje się wytwornice lodu blokowego i rurkowego oraz 
wytwornice lodu zawiesinowego zwanego również lodem binarnym [1, 3, 4, 5, 6, 21]. Lód 
powszechnie wykorzystywany jest górnictwie południowo - afrykańskim. Systemy klimatyzacji są 
jednak odmienne od polskich systemów, przede wszystkim z uwagi na odmienną technologię 
eksploatacji złota, platyny czy rud miedzi lub niklu w stosunku do górnictwa węglowego [17, 18]. 
Z uwagi na temperaturę pierwotną skał, zapotrzebowanie mocy chłodniczej w kopalniach jest 
znaczne i dochodzi nawet do 100 MW [1]. 

3.2. Charakterystyka systemu klimatyzacji kopalń głębokich w Południowej Afryce 
Systemy klimatyzacji zcentralizowanej w kopalniach RPA składają się z trzech stopni schładzania 
powietrza, które są konsekwencją zarówno etapowości rozbudowy systemów jak również 
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wykorzystywania wody chłodzonej do celów technologicznych (np. roboty wiertnicze) [1, 13, 15, 
20]. Pierwszy stopień chłodzenia powietrza, który jako pierwszy został w wielu kopalniach 
uruchomiony, związany jest z ochładzaniem powietrza wlotowego do szybu. Najczęściej 
wykorzystuje się w tym celu chłodnice bezprzeponowych (komory zraszania). Chłodzone jest do 
90% strumienia masy powietrza sprowadzanego szybem, a temperatura powietrza w komorach 
zraszania osiąga wartości od 6oC do 9oC [1].
W stacji klimatyzacyjnej wykorzystuje się wentylatory, które wtłaczają powietrze do szybu 
wdechowego. Podstawowym celem schładzania powietrza jest obniżenie przyrostu temperatury od 
auto – kompresji powietrza sprowadzanego pionowo w dół oraz od dopływu ciepła od skał. W 
przypadku kiedy chce się uzyskać niższe temperatury powietrza wykorzystuje się wodę zimną z 
zasobników z lodem do schładzania powietrza w komorze zraszania, uzyskując temperaturę 
powietrza poniżej 5oC [11]. 
Chłodnice bezprzeponowe w kopalniach afrykańskich instaluje się również na podszybiach lub w 
głównych wyrobiskach doprowadzających powietrze do rejonów eksploatacyjnych. Woda 
doprowadzana może być z powierzchownej lub z podziemnej stacji klimatyzacji centralnej. Jeżeli 
temperatura wody jest niższa od temperatury punktu rosy to powietrze w takiej chłodni może 
zostać ochłodzone i osuszone. Wykorzystuje się również chłodnice przeponowe zasilane wodą 
chłodzoną. Taki system nazywa się wtórnym chłodzeniem (drugi etap chłodzenia). Instalacja 
wodna w kopalni jest najczęściej obiegiem otwartym, a woda odprowadzana jest na powierzchnię 
systemem odwadniania lub dodatkowym systemem niezależnym. Na powierzchni jest uzdatniana i 
zawracana do pierwotnego, powierzchownego systemu chłodzenia. Wykorzystuje się energię wody 
sprowadzanej rurociągiem montując turbiny i generatory prądu na podszybiu [1, 15].
Kopalnie eksploatujące złoże poniżej poziomu 1300 m realizują w rejonach eksploatacyjnych 
trzeciorzędne schładzanie powietrza (trzeci etap schładzania), w celu zapewniania wymaganych 
parametrów powietrza [1, 21]. Wykorzystywana w chłodnicach bezprzeponowych (komorach 
zraszania) woda posiada temperatury od 10oC do 20oC. Część wody zużywana jest jednak w 
procesie produkcyjnym, co powoduje, że nawet około 20% mocy chłodniczej przekazywane jest 
poza system klimatyzacji [13, 20]. Trójetapowe schładzanie powietrza oraz wykorzystywanie 
wody schładzanej do celów technologicznych powoduje, że zwiększają sie koszty klimatyzacji. 
Stosowanie obiegów zamkniętych nie jest możliwe z uwagi na koszty związane z 
przepompowywaniem wody. 
Zaletą stosowania bezprzeponowych chłodnic powietrza jest niższy koszt inwestycyjny, mobilność 
oraz łatwość rozbudowy sieci chłodniczej stosunku do chłodnic przeponowych. Nie we wszystkich 
miejscach istnieje jednak możliwość stosowania komór zraszania i odprowadzania wody do 
systemu odwadniania. 
Rysunek 7 przedstawia schemat systemu chłodniczego z trójetapowym schładzaniem powietrza. 
Chłodnice przeponowe w wtórnym systemie (etap drugi) są jednak najważniejsze z uwagi na 
efektywność schładzania powietrza, szczególnie jeżeli rejony nie są odległe od szybów 
wdechowych. Wtórny i trzeciorzędny system schładzania powietrza są zasilane wodą wytwarzaną 
w powierzchniowej lub podziemnej stacji klimatyzacyjnej. Powierzchniowa stacja klimatyzacyjna 
wytwarza wodę o temperaturze najczęściej 5,0 °C. Jeśli rejony eksploatacyjne są odległe od szybu, 
zakłada się wytwarzanie wody o temperaturze 1,0 °C i wykorzystanie systemu trzeciorzędnego 
schładzania powietrza. 
Woda z systemu odwadniania jest częściowo wykorzystywana w układzie chłodniczym. 
Schładzana jest w wstępnych wieżach chłodniczych i zasila obieg pierwotnego schładzania 
powietrza (etap pierwszy) oraz może być przesyłana do stacji klimatyzacyjnej. Z uwagi na warunki 
klimatyczne w RPA w wieżach chłodniczych można ochłodzić wodę do temperatury około 24,0 °C 
w okresie letnim.

– 1510 –

Dobre praktyki i zasady w wentylacji i klimatyzacji kopalń



chłodnice 
przeponowe
i bezprzeponowe
w rejonach 
eksploatacyjnych

chłodnice 
bezprzeponowe
w rejonach 
eksploatacyjnych

Turbina Peltona

Turbina Francisa

 powietrza (etap 1)

 powietrza (etap 2)  powietrza (etap 2

Stacja 
chłodziarek

Stacja 
chłodziarek

Wieża chłodnicza
(pre-cooling)

Wieża chłodnicza
obiegu skraplacza

Wieża chłodnicza
obiegu skraplacza

Stacja 
chłodziarek

Tama/zbiornik
wody ciepłej

Tama/zbiornik
wody zimnej

zbiornik
wody 
zimnej

zbiornik
wody 
ciepłej

Rys. 7. Schemat wieloetapowego schładzania powietrza w kopalniach afrykańskich, wg [1]
Fig.7. Chart of multi stage air cooling in African coal mines [1]

Jako przedstawiono na rysunku 7 woda schłodzona w powierzchniowej stacji klimatyzacji 
centralnej doprowadzona jest na dół kopalni grawitacyjne. W turbinach zamieniana jest energia 
potencjalna na energię mechaniczną. Woda dopływa do zbiornika (tamy wodnej), z której 
doprowadzana jest do turbiny Francisa lub wprost do chłodnic powietrza. Woda przepływa 
rurociągami izolowanymi. Zawór trójdrożny rozdziela wodę do systemu odwadniania lub do 
trzeciorzędnego systemu schładzania powietrza. 
Jeżeli woda powrotna odprowadzana jest niezależnym od systemu odwadniania systemem, to 
dopływa do „czystej” tamy wodny ciepłej. Koszty pompowania obniżane są o około ¼ w stosunku 
do obiegów zamkniętych.
Turbiny są w stanie wyprodukować około 55% do 60% wymaganej energii elektrycznej zużywanej 
w takim systemie chłodniczym. Turbina Peltona musi być umieszczana powyżej poziomu 
zbiornika pośredniego w celu zapewnienia wymaganej energii potencjalnej dla przepływu do 
zbiornika. Turbiny Francisa nie są powszechnie dostępne, zwykle projektowane i wykonywane są 
na zamówienie a ich cena jest znacznie wyższa od turbin Peltona. 
Wykorzystywanie schłodzonej wody do celów technologicznych oraz do klimatyzacji, jak również 
wzrost głębokości eksploatacji spowodowały wzrost zapotrzebowania mocy chłodniczej w 
kopalniach złota, platyny czy miedzi (m. in. kopalnie należące do Anglo Platinum, AngloGold 
Ashanti, Gold Fields Ltd). Wzrost mocy chłodniczej spowodował znaczny wzrost zużycia energii 
elektrycznej i wzrost kosztów produkcji w przypadku tradycyjnych systemów chłodniczych. 
Tradycyjny system chłodniczy rozbudowany został o podziemne i powierzchniowe zasobniki 
wody zimnej i ciepłej. Powierzchniowe stacje klimatyzacyjne wyposażone mogą być w chłodziarki 
połączone w układy równoległe, szeregowe lub mieszane ze zbiornikami pośrednimi. Taki układ 
zwany jest w kopalniach afrykańskich układem kaskadowym [11].
W kopalni złota Harmony Tshepong w Kopanang należącej do AngloGold Ashanti wykorzystuje 
się równoległe bloki chłodziarek. W kopalni platyny Amandelbult należącej do Anglo Platinum 
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używa się chłodziarek w układzie szeregowym, a w kopalni South Deep należącej do Gold Fields 
układu kaskadowego jak na załączonym rysunku 8.
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11. Podziemny zbiornik/tama wody ciepłej 1
12. Podziemny zbiornik/tama wody ciepłe 2 
13. Podziemna stacja chłodziarek 

obieg wody zimnej
obieg wody ciepłej

zawór sterujący
pompa

LEGENDA

ch. 1 ch. 5
5.1. 3. ch. 2

6. 7.2. ch. 3 8.
uzupełnianie

ch. 4
do szybu 
wdechowego

4.

Rys. 8. Przykładowy system klimatyzacji centralnej z kaskadowym z układem chłodziarek na powierzchni –
kopalnia  złota South Deep [wg 13, 20]
Fig. 8. Example of central air conditioning system with cascade surface cooler system – goldmine in South 
Deep [13,20]

Kopalnia Mponeng jest jedną z najgłębszych kopalń w RPA, w której temperatura pierwotna skał 
na głębokości 3500 m osiąga 54,5oC [4, 5]. System klimatyzacji kopalni, który został wdrożony w 
2007 roku, ma zadanie utrzymać temperaturę na termometrze mokrym poniżej 27,5oC. Kopalnia od 
dłuższego czasu poszukiwała rozwiązań zwiększających efektywność energetyczną systemu 
klimatyzacji. Rozbudowano system tam (zbiorników) wodnych oraz uruchomiono pięć stacji 
klimatyzacyjnych po 11 MW mocy chłodniczej każda, które schładzają wodę od 10oC do 3oC. 
Kopalnia zainstalowała również 3 turbiny z generatorami prądu o mocy 2 x 1,8 MW i 2,8 MW, 
które pracują 24 godziny na dobę przez 7 dni w tygodniu i wytwarzają 32GWh energii elektrycznej 
w ciągu miesiąca, co pokrywa 2,3% zapotrzebowania energii w całej kopalni. Planuje się 
zabudowę czwartej turbiny (rys.9). 

– 1512 –

Dobre praktyki i zasady w wentylacji i klimatyzacji kopalń



stacja wytwarzania
lodu

wieża chłodnicza
wstępnego schładzania

x3

x4

x4

x2

x2
x4

2
x

D
N

40
0

1
x

D
N

40
0

2
x

D
N

40
0

2
x

D
N

40
0

1
x

D
N

50
0

1
x

D
N

50
0

1
x

D
N

40
0

1x
D

N
40

02
x

D
N

40
0

108 kg/s
32

6
kg

/s

3600m3

30 kg/s

69 kg/s

658 kg/s

powierzchniowa 
stacja chłodziarek

750 kg/s

chłodnica powietrza wlotowego
komora zraszania

6000m3

2200m3

2200m3

chłodnica

woda
technologiczna

woda z podsadzki 1
x

D
N

40
0

komora 
zraszania

3 MW

komora 
zraszania

8 MW

60 kg/s

200 kg/s 270 kg/s

57
kg

/s

12
kg

/s

Turbina
290-500

Turbina
290-500

2200m3

chłodnice powietrza

Zbiornik lodu
4500m3

332 kg/schłodnice 
powietrza

94 kg/s

238 kg/s

60 kg/s

94 kg/s
3600m3

3600m3
60 kg/sprzelew

3600m3

do Tau Tona
130 kg/s

2200m3 50 kg/s

Poziom 45

Poziom 70

Poziom 110

Poziom120

Poziom109

Poziom 84

36
5

kg
/s

Zbiornik lodu

Rys. 9. Schemat instalacji chłodniczej w klimatyzacji kopalni Mponeng [wg 4, 5]
Fig. 9. Chart of cooling installation in air conditioning in Mponeng mine [4,5]

Kopalnia wybudowała nowy zbiornik o pojemności 4500 m3 z zainstalowanym wymiennikiem 
ciepła, przez który przepływa mieszanka wodno - lodowa o temperaturze zbliżonej do 0oC (w stacji 
wytwarzania lodu około -3oC) w okresie poza szczytową taryfą energetyczną. Podczas szczytowej 
taryfy, lód przechowywany jest w zbiorniku a przez tamę przepływa woda, dostarczana do obiegu 
chłodniczego w kopalni. 
Lód śniegowy wytwarzany jest w 9 generatorach lodu o mocy jednostkowej 3000 kW 
produkujących w sumie 4200 Mg lodu na dzień, który sprowadzany jest do zbiorników na 
Poziomie 84 i Poziomie 110. W roku 2009 dobudowano 3 kolejne wytwornice lodu. Całkowita 
moc chłodnicza zainstalowanych urządzeń chłodniczych w kopalni wynosi 82 MW, a w obiegu 
podziemnym znajduje się około 2040 m3/h wody. Wzrost zapotrzebowania mocy chłodniczej w 
klimatyzacji centralnej kopalni może wiązać się ze znacznym wzrostem kosztów inwestycyjnych i 
eksploatacyjnych lub wprost z brakiem możliwości rozbudowy istniejącego systemu. W takich 
przypadkach rozwiązanie może stanowić wykorzystanie lodu.
Górnictwo w RPA, Bostwanie, Tanzani posiada bogate doświadczenia w wykorzystywaniu lodu w 
klimatyzacji kopalń. Lód wykorzystywany jest jednak głównie jako „akumulator zimna” w 
zbiornikach, z których pobierana jest woda lodowa lub, w których zabudowane są wymienniki 
ciepła. 
Rozwiązania z przesłaniem lodu do wymienników ciepła (chłodnic powietrza) są znane w 
górnictwie podziemnym (doświadczenia górnictwa Niemieckiego), jednak z uwagi na pojawiające 
się problemy z transportem i wymianą ciepła w tych wymiennikach rozwój techniki dla górnictwa 
w tym zakresie jak do tej pory nie nastąpił. W innych gałęziach przemysłu z powodzeniem 
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wykorzystuje się juz lód zawiesinowy w wymiennikach ciepła dlatego stanowić on będzie 
perspektywę rozwoju klimatyzacji kopalń podziemnych.

3.3. Doświadczenia górnictwa światowego z wykorzystaniem lodu zawiesinowego w 
klimatyzacji wyrobisk

Jako czynnik pośredniczący (chłodziwo) w pośrednich systemach chłodzenia wykorzystywany 
może być poza wodą lodową również lód zawiesinowy. Lód zawiesinowy zwany jest inaczej 
zawiesiną lodową lub lodem binarnym. Zawiesina lodowa jest mieszaniną kryształków lodu 
wodnego i wody lub wody z dodatkiem środka obniżającego temperaturę krzepnięcia. Pierwsze 
instalacje wykorzystujące lód zawiesinowy zastosowano w kopalniach niemieckich w drugiej 
połowie XX wieku.
Lód zawiesinowy w porównaniu do tradycyjnych chłodziw posiada wiele zalet, najważniejsze z 
nich to [22,23,24]:

- duża właściwa wydajność cieplna (ze względu na dużą wartość ciepła topnienia lodu),
- wysokie wartości współczynników przejmowania ciepła,
- możliwość akumulacji ciepła,
- możliwość akumulacji „zimna”,
- neutralność wobec środowiska.

Instalacja z wykorzystaniem lodu zawiesinowego i wysokociśnieniowego wymiennika została 
zbudowana na jednej z chińskich kopalń (rys.10).

Rys. 10. Schemat instalacji z zawiesiną lodową i wysokociśnieniowym wymiennikiem ciepła
Fig. 10. Chart of installation with ice-slurry and high pressure heat exchanger.
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4. PERSPEKTYWY ROZWOJU KLIMATYZACJI KOPALŃ 
W polskim górnictwie podziemnym, zwłaszcza węgla kamiennego i miedzi, następuje znaczne 
pogorszenie cieplnych warunków pracy spowodowane przede wszystkim:

1. wzrostem głębokości eksploatacji i przyrostem temperatury pierwotnej skał,
2. koncentracją produkcji powodującą zwiększenie strumienia ciepła z urobku i górotworu 

oraz od skumulowanej dużej mocy urządzeń, 
3. niedostatecznym zakresem zastosowania kompleksowej prewencji wentylacyjno-chłodni-

czej.
W związku z tym, że polskie kopalnie węgla kamiennego będą prowadziły eksploatację na dużych 
głębokościach, zapewnienie prawidłowych warunków klimatycznych będzie podstawowym 
czynnikiem decydującym o wynikach techniczno - ekonomicznych i bezpieczeństwie pracy. 
Prewencja w zakresie poprawy warunków klimatycznych powinna być ukierunkowana głównie na:

1. ograniczenie strumienia ciepła emitowanego z górotworu do wyrobisk górniczych przez ich 
termoizolację,

2. kontrolowane ograniczanie nawilżania powietrza kopalnianego w wyniku ujmowania wody 
w kopalni do rurociągów lub innych pojemników zamkniętych,

3. ograniczenie emisji ciepła z maszyn i urządzeń, przewodów energetycznych 
zainstalowanych w wyrobiskach, 

4. zapewnienie intensywnej wentylacji; przy czym strumień objętościowy powietrza może być 
zdeterminowany zdolnością wentylacyjną kopalni oraz wpływem na inne zagrożenia 
naturalne jak metanowe, pożarowe i pyłowe,

5. stosowanie urządzeń chłodniczych.
Problematyka wpływu cieplnych warunków na zdrowie i wydajność pracy pracowników w wielu 
kopalniach o dużym zagrożeniu klimatycznym nie jest odpowiednio rozumiana, a często jest 
ograniczana do spełnienia wymagań przepisów. 
Opanowanie trudnych warunków klimatycznych w kopalniach podziemnych będzie możliwe 
jedynie poprzez kompleksowe zastosowanie wielu środków technicznych, w tym szczególnie: 
termoizolacji wyrobisk, hydroizolacji, ograniczenia wilgotności powietrza kopalnianego, 
intensywnej wentylacji wyrobisk i stosowania klimatyzacji (lokalnej, grupowej i centralnej).
W zakresie stosowanej obecnie koncepcji chłodzenia występuje tendencja chłodzenia powietrza w 
miejscach wyrobisk górniczych, gdzie znajdują się stanowiska pracy górników (zastosowania 
chłodnic ścianowych i kabin klimatyzacyjnych). W przeszłości panowało przekonanie o 
możliwości chłodzenia powietrza w kopalniach w stopniu zapewniającym prawidłowe warunki 
cieplne we wszystkich wyrobiskach górniczych na stanowiskach pracy. Okazuje się, że realizacja 
techniczna takiego systemu klimatyzacji jest możliwa, ale wymaga znacznych nakładów 
inwestycyjnych oraz ponoszenia wysokich kosztów eksploatacyjnych.
W przyszłości można spodziewać się rozwoju systemów klimatyzacyjnych w kopalniach 
podziemnych przy uwzględnieniu:

1. koncentrowania mocy chłodniczej w wyrobiskach w miejscach pracy poprzez szerokie 
stosowanie przodkowych i ścianowych chłodnic o małej mocy i kabin klimatyzacyjnych 
związanych z urządzeniami technicznymi,

2. rozszerzenia stosowania kabin klimatyzacyjnych integralnie związanych z urządzeniami 
górniczymi i z stanowiskami pracy w rejonach wydobywczych,

3. wprowadzenia komór klimatyzacyjnych dla wypoczynku górników: w czasach przerw 
posiłkowych, wymaganych przepisami po przebywaniu w podwyższonej temperaturze,

4. wprowadzenia systemów odprowadzania ciepła poprzez specjalne urządzenia chłodnicze z 
urządzeń technologicznych, urządzeń energetycznych i elektrycznych oraz spalinowych,

5. stosowania pociągów klimatyzowanych dla transportu górników do rejonów zagrożonych 
klimatycznie,
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6. wprowadzenia do stosowania przez górników osobistych urządzeń dla chłodzenia np. 
hełmów, ubrań lub kombinezonów,

7. stopniowego łączenia wszystkich systemów klimatyzacji w różne konfiguracje zmierzające 
do utworzenia jednego systemu centralnego zapewniającego odprowadzenie ciepła poza 
rejon; np. do wyrobisk będących kanałami cieplnymi oraz na powierzchnię

8. konieczności wprowadzenia nowoczesnych regulacji prawnych, określających bezpieczne 
warunki pracy górników, bazujących na wyznaczaniu dopuszczalnych obciążeń cieplnych 
górników zatrudnionych na poszczególnych stanowiskach pracy.

Artykuł został zrealizowany w ramach prac statutowych w AGH  nr 11.11.100.281
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Good Practices in the Range of Workings’ Air-Conditioning

The article presents the solutions of the underground coal mines’ air conditioning. The idea of the 
underground workings’ air conditioning was described. In the article also systems of the air 
conditioning taking into considerations their localization and the agent (coolant) used in the 
cooling system were characterized. Broader description was made for the usage of dry ice in the 
coal mines’ air conditioning. The samples of certain solution of air conditioning system for coal 
mines in the South Africa were presented. The usage of suspended ice for the air conditioning of 
coal mines was presented. The summary was focused on presenting perspectives and directions of 
underground coal mine air conditioning development.
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Nowe spojrzenie na kategoryzację
zagrożenia metanowego

Nikodem Szlązak
Wydział Górnictwa i Geoinżynierii, AGH – Akademia Górniczo-Hutnicza im. St. Staszica, Kraków

STRESZCZENIE: W warunkach polskich kopalń kategoryzacja opiera się o oznaczoną metanono-
śność. Jednak w trakcie eksploatacji przepisy odnoszą się do utrzymania dopuszczalnego stężenia 
metanu w powietrzu kopalnianym. W świecie klasyfikacje zagrożenia metanowego opierają się na 
różnych zasadach. Jako kryterium podziału przyjmuje się wydzielanie gazu (metanu) odniesioną 
do wielkości wydobycia (gazowość względną). W klasyfikacji przyjmuje się również ilość wydzie-
lanego gazu (metanu) w czasie (metanowość bezwzględna). 
Analizując podejście w różnych krajach do podziału kopalń pod względem zagrożenia metanowe-
go podano propozycję kategoryzacji w polskich kopalniach węgla kamiennego. 

WSTĘP 

Kategoryzacja zagrożenia metanowego w polskich zakładach górniczych jest aktualnie regulowana 
przez Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 14 czerwca 2002 r. w 
sprawie zagrożeń naturalnych w zakładach górniczych. Zagrożenie metanowe odnoszone jest do 
udostępnionych pokładów lub ich części. Natomiast skala zagrożenia metanowego określana jest w 
polach metanowych na podstawie oznaczonej metanonośności. W podziemnych zakładach górni-
czych wydobywających węgiel kamienny udostępnione pokłady lub ich części zalicza się do jednej 
z czterech kategorii zagrożenia metanowego [2]. Zaliczenie do poszczególnej kategorii zagrożenia 
metanowego następuje poprzez stwierdzenie występowania metanu pochodzenia naturalnego w 
węglu (metanonośności) w przeliczeniu na czystą substancję węglową (csw) w ilości:

 dla I kategorii zagrożenia metanowego od 0,1 do 2,5 m3/Mg csw,
 dla II kategorii zagrożenia metanowego od 2,5 do 4,5 m3/Mg csw,
 dla III kategorii zagrożenia metanowego od 4,5 do 8,0 m3/Mg csw,
 dla IV kategorii zagrożenia metanowego powyżej 8,0 m3/Mg csw.

Dodatkowo do IV kategorii zagrożenia metanowego zalicza się udostępniony pokład lub jego 
część w przypadku wystąpienia nagłego wypływu metanu albo wyrzutu metanu i skał. W rozpo-
rządzeniu tym znajduje się również definicja metanonośności, rozumianej jako objętościowa ilość 
metanu pochodzenia naturalnego, zawarta w jednostce wagowej w głębi calizny węglowej [2].
Niezależnie od tego dla obszarów zagrożonych metanem ustala się granice pola metanowego w 
podziemnym zakładzie górniczym wydobywającym węgiel kamienny [2]. Powinny one być tak 
ustalone, aby pole to objęło pokład lub jego część, a także wyrobiska, którymi odprowadzane jest 
powietrze z tego pola, oraz wyrobiska, w których może nastąpić zmiana kierunku przepływu po-
wietrza powodująca dopływ metanu.
Wprowadza się również podział wyrobisk w polach metanowych w podziemnych zakładach górni-
czych wydobywających węgiel kamienny w zależności od niebezpieczeństwa wybuchu metanu [2]. 
Zgodnie z tym wyrobiska dzieli się na niezagrożone wybuchem, stanowiące wyrobiska ze stop-
niem „a” niebezpieczeństwa wybuchu metanu, jeżeli nagromadzenie metanu w powietrzu powyżej 
0,5 % jest wykluczone, oraz zagrożone wybuchem ze stopniem „b” i „c”. Ze stopniem „b” w przy-
padku jeżeli w normalnych warunkach przewietrzania nagromadzenie metanu w powietrzu powy-
żej 1 % jest wykluczone. Natomiast ze stopniem „c”, jeżeli nawet w normalnych warunkach prze-
wietrzania nagromadzenie metanu w powietrzu może przekroczyć 1 %.

Szk
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W podziemnych zakładach górniczych wydobywających rudy metali nieżelaznych lub sól ustala 
się dwie kategorie zagrożenia metanowego [2]. Udostępnione złoża soli lub ich części zalicza się 
do pierwszej kategorii zagrożenia metanowego, jeżeli stwierdzono w powietrzu występowanie 
metanu pochodzenia naturalnego albo metanu wraz z innymi gazami wybuchowymi pochodzenia 
naturalnego o łącznej zawartości powyżej 0,1 %. Natomiast do drugiej kategorii zagrożenia meta-
nowego jeżeli wystąpił nagły wypływ metanu pochodzenia naturalnego oddzielnie lub łącznie z 
innymi gazami lub wyrzut metanu i skał, w wyniku których zawartość gazów wybuchowych w 
powietrzu była większa niż 1 %.
Udostępnione złoża rud lub ich części zalicza się do pierwszej kategorii zagrożenia metanowego, 
jeżeli stwierdzono w powietrzu występowanie metanu o zawartości powyżej 0,1 %. Natomiast do 
drugiej kategorii zagrożenia metanowego, jeżeli występuje możliwość wzmożonego wydzielania 
lub nagłego wypływu metanu z górotworu lub z wody dopływającej do wyrobisk.

OZNACZANIE METANONOŚNOŚCI W POKŁADACH WĘGLA KAMIENNEGO 

Zgodnie z Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 28 czerwca 2002 r. w sprawie bezpieczeń-
stwa i higieny pracy, prowadzenia ruchu oraz specjalistycznego zabezpieczenia przeciwpożarowe-
go w podziemnych zakładach górniczych [1] w pokładach węgla prowadzi się badania metanono-
śności. Rozporządzenie określa miejsca dokonywania tych badań, oraz wskazuje, że badania wy-
konuje rzeczoznawca zgodnie z opracowaną metodyką.
W załączniku 5 do niniejszego rozporządzenia znajduje się wykaz metod oznaczania zawartości 
metanu pochodzenia naturalnego w węglu i zakres ich stosowania. Zgodnie z załącznikiem 5 pod-
stawową metodą oznaczania zawartości metanu pochodzenia naturalnego w węglu (metanonośno-
ści) jest metoda bezpośrednia. Jednakże rozporządzenie nie określa w jaki sposób należy wykony-
wać oznaczenie, podając jedynie, że metoda jest wykonywana przez rzeczoznawcę. Określono 
również w jakich przypadkach można stosować metodę desorbometryczną dla określenia metano-
nośności pokładów węgla, oraz metodę wskaźnikową badania zawartości metanu w otworach.
W okresie 2009-2010 przeprowadzono badania kopalniane w ramach projektu rozwojowego, któ-
rego celem było opracowanie nowej metody oznaczania metanonośności pokładów węgla. 
W badaniach realizowanych w ramach projektu dokonano oceny dotychczas stosowanych metod 
oznaczania metanu pochodzenia naturalnego w węglu. Dla realizacji celu dokonano analizy proce-
dur przygotowania i przeprowadzenia badań metanonośności w pokładach węgla i w laboratorium 
badawczym. Stosowane procedury mają zastosowanie dla badania stanu zagrożenia metanowego w 
podziemnych zakładach górniczych, które wykonuje rzeczoznawca ds. ruchu zakładu górniczego 
zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki [1] oraz załącznikiem nr 5 do rozporządzenia.
Analiza dotychczasowych metod oznaczania metanonośności pozwoliła na opracowanie jednolitej 
procedury pobierania próbek węgla i wyznaczenia zawartości metanu w próbce w laboratorium. W 
dotychczas wykorzystywanych przez rzeczoznawców metodach oznaczania metanonośności istnia-
ły różnice w metodyce badawczej, oraz w sposobie wyliczania straty gazu powstałej w czasie po-
bierania prób.
Jednym z najistotniejszych czynników decydujących o prawidłowym określeniu metanonośności 
pokładów węgla jest określenie strat gazu w czasie pobierania próbki węgla w warunkach kopal-
nianych. W celu określenia strat metanu w trakcie pobierania prób węgla do analizy przeprowa-
dzono badania sorpcji i desorpcji metanu na próbkach węgla. Wykonane badania sorpcji i desorpcji 
metanu na węglu w różnych wartościach ciśnienia nasycenia pozwoliły na ustalenie zależności 
umożliwiającej obliczenia strat metanu w czasie pobierania próbki węgla w wyrobiskach górni-
czych.
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OCENA ZAGROŻENIA METANOWEGO W KOPALNIACH WĘGLA KAMIENNEGO 

W polskich przepisach są podane zasady, które dają podstawę do prawidłowego postępowania 
przedsiębiorców oraz osób uczestniczących w procesie wydobywania kopalin, gwarantujące mak-
symalne bezpieczeństwo pracy i ruchu zakładów górniczych. W ustawie z dnia 4 lutego 1994r. 
Prawo geologiczne i górnicze (Dz. U. z 2005r. Nr 228, poz. 1947 z późn. zm.), zawarto zasadnicze 
nakazy dotyczące bezpiecznego prowadzenia ruchu zakładów górniczych a w szczególności [5]:

• obowiązek prowadzenia ruchu zakładu górniczego na podstawie planu ruchu, zgodnie 
z zasadami techniki górniczej oraz sporządzania przez przedsiębiorcę plan ruchu każdego 
zakładu górniczego, w którym określa się szczegółowe przedsięwzięcia niezbędne dla za-
pewnienia bezpieczeństwa pożarowego oraz bezpieczeństwa i higieny pracy pracowników
zakładu górniczego (Art. 64 ust. 1 i ust. 2);

• nakaz niezwłocznego wstrzymania ruchu zakładu górniczego – w razie powstania zagro-
żenia życia, zdrowia ludzkiego, nadzwyczajnego zagrożenia środowiska lub bezpieczeń-
stwa zakładu górniczego – do czasu usunięcia zagrożenia (Art. 66); 

Postanowienia Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 14 czerwca 
2002 r. w sprawie zagrożeń naturalnych w zakładach górniczych (Dz. U. Nr 94, poz.841 z późn. 
zm.) - wydane na podstawie Art.73a ust.3 Prawo geologiczne i górnicze [5] mają podstawowe 
znaczenie dla oceny występujących w zakładach górniczych zagrożeń naturalnych oraz bezpiecz-
nego prowadzenia ruchu, bowiem określają:

• kryteria oceny występujących w zakładach górniczych zagrożeń naturalnych: tąpaniami, 
metanowego, wyrzutami gazów i skał, wybuchem pyłu węglowego, wodnego, radiacyjne-
go naturalnymi substancjami promieniotwórczymi a także działaniem pyłów szkodliwych 
dla zdrowia,

• szczegółowe zasady oraz sposoby zaliczania złóż (pokładów), ich części lub wyrobisk do 
poszczególnych stopni (kategorii, klas) zagrożeń.

Przepisy tego rozporządzenia są efektem wielu lat doświadczeń i wyników prac badawczych, jed-
nostek naukowych polskiego górnictwa oraz praktyki górniczej. 
Przepisy Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 28 czerwca 2002 r. w sprawie bezpieczeń-
stwa i higieny pracy, prowadzenia ruchu oraz specjalistycznego zabezpieczenia przeciwpożarowe-
go w podziemnych zakładach górniczych (Dz. U. Nr 139, poz. 1169z późn. zm.) - wydane na pod-
stawie Art.78 ust.1 Prawo geologiczne i górnicze [5] to zbiór szczegółowych zasad bezpieczeństwa 
pracy, zasad oceniania i dokumentowania ryzyka zawodowego, stosowania niezbędnych środków
profilaktycznych. W rozporządzeniu systemowo są ustalone zasady i warunki prowadzenia [1]:

1) różnego rodzaju robót górniczych (wiertniczych, szybowych, korytarzowych, systemów
wybierania, robót strzałowych, obudowy wyrobisk, podsadzania wyrobisk i doszczelnia-
nia zrobów);

2) przewietrzania i klimatyzacji, w tym przewietrzania za pomocą wentylatorów głównych, 
za pomocą lutniociągów oraz pomocniczych urządzeń wentylacyjnych. 

Rozporządzenie reguluje zasady rozpoznawania i zwalczania zagrożeń występujących w zakładzie 
górniczym, zasady stosowania maszyn, urządzeń i instalacji, zagadnienia higieny pracy i ochrony 
zdrowia. Opisane przepisy regulują zwłaszcza wymagania prowadzenia robót w warunkach po-
szczególnych zagrożeń, także w razie ich współwystępowania. Zawierają rygorystyczne obowiązki 
załogi, w tym osób kierownictwa i dozoru ruchu w razie podwyższenia się stanu zagrożeń natural-
nych. 
W rozporządzeniu [1] definiuje się sposób postępowania w przypadku zaistnienia zagrożenia me-
tanowego o danym poziomie (poziom zagrożenia jest definiowany przez zaliczenie udostępnione-
go pokładu lub jego części do odpowiedniej kategorii zagrożenia metanowego oraz w innych przy-
padkach w oparciu o wykonaną prognozę metanowości, lub oznaczoną metanonośność). Sposób
postępowania odnosi się do:
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 zakresu prac jakie mogą być prowadzone w przypadku stwierdzenia danego poziomu za-
grożenia metanowego,

 środków zabezpieczających, które należy stosować,
 prowadzenia pomiarów,
 zabezpieczenia metanometrycznego,

Niniejsze rozporządzenie precyzuje co należy rozumieć pod pojęciem pola niemetanowego. Mia-
nowicie zgodnie z § 244 [1] pole niemetanowe to takie, w którym próbach powietrza pobranych do 
analizy laboratoryjnej, zawartość metanu jest mniejsza lub równa 0,1 % lub oraz w zakładach gór-
niczych wydobywających węgiel kamienny, oznaczona metanonośność metanonośności jest mniej-
sza lub równa 0,1 m3/Mg w przeliczeniu na czystą substancję węglową.
W rozporządzeniu [1] zdefiniowane zostały również zawartości metanu w powietrzu, które nie 
mogą być przekraczane. Przykładowo nie może być przekroczona wartość 2 % metanu dla wyro-
bisk eksploatacyjnych czy wartość 0,75 % metanu dla szybów wentylacyjnych. Rozporządzenie 
szczegółowo określa co należy wykonać w przypadku przekroczenia zawartości metanu w powie-
trzu dla danego wyrobiska lub przy wykonywaniu danej pracy. 
Stan zagrożenia metanowego kontroluje się poprzez pomiar zawartości metanu w powietrzu meta-
nomierzami przenośnymi, oraz przez systemy zabezpieczeń metanometrycznych, umożliwiające 
ciągły pomiar i rejestrację zawartości metanu oraz wyłączenie urządzeń elektrycznych w czasie nie 
dłuższym niż 15 sekund. W przepisach są podane szczegółowe zasady zakresu kontroli zawartości 
metanu w powietrzu kopalnianym w szczególności uwzględniając lokalizację czujników metano-
metrycznych oraz zasięg oraz zakres wyłączeń urządzeń elektrycznych. 
W warunkach stwierdzonego zagrożenia w wyrobiskach analizuje się i kontroluje stan zagrożenia 
metanowego w szczególności w przypadku zmian w przewietrzaniu lub zaobserwowaniu zmian 
wywołanych wpływem robót górniczych. Co najmniej raz w miesiącu wykonuje się pomiary i 
obliczenia, w celu określenia metanowości bezwzględnej w rejonach wentylacyjnych i w wyrobi-
skach wybierkowych oraz drążonych wyrobiskach 
Rozporządzanie [1] określa, że w przypadku projektowania eksploatacji pokładów węgla, których 
metanonośność jest większa niż 2,5 m3/Mg w przeliczeniu na czystą substancję węglową, oraz 
pokładów, nad którymi w odległości do 120 m lub pod którymi w odległości do 60 m zalegają 
niewyeksploatowane pokłady węgla o metanonośności większej niż 2,5 m3/Mg w przeliczeniu na 
czystą substancję węglową, opracowuje się prognozy metanowości bezwzględnej dla całego wy-
biegu wyrobisk wybierkowych oraz określa się wartości kryterialnej metanowości bezwzględnej. 
W przypadku wyrobisk korytarzowych podawana jest inna wartość metanonośności. Mianowicie 
przy projektowaniu wyrobiska korytarzowego o długości powyżej 200 m w pokładach węgla o 
metanonośności większej niż 4,5 m3/Mg w przeliczeniu na czystą substancję węglową, opracowuje 
się prognozy metanowości bezwzględnej wyrobisk.
W niektórych przypadkach obostrzenia odwołują się do wartości metanowości uzyskanej w wyni-
ku przeprowadzenia prognozy metanowości. Przykładowo § 243a. mówi, że projekty techniczne 
wraz z technologią, dla rejonów wentylacyjnych ścian, w których prognoza metanowości bez-
względnej przewiduje przekroczenie 40 m3/min, opiniuje specjalna komisja, a w § 260 [1] pojawia 
się zapis, że eksploatację ścian o metanowości bezwzględnej powyżej 25 m3/min i przewietrzanych 
wzdłuż calizny węglowej 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.
Dodatkowo w przypadku zaliczenia udostępnionego pokładu węgla lub jego części do grupy meta-
nowych, dokonuje się jego przyporządkowania do jednej z 4 kategorii zagrożenia metanowego na 
podstawie oznaczonej metanonośności. Owe przyporządkowanie będzie określać jakie prace mogą 
być wykonywane przy stwierdzeniu danego poziomu zagrożenia metanowego.
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Niezależnie od kategorii zagrożenia metanowego ustalonej zgodnie z [2] obowiązują zasady okre-
ślone w [1] i wynikające z tego faktu obostrzenia. Zaliczenie udostępnionego pokładu lub jego 
części do jednej z czterech kategorii zagrożenia metanowego nie wpływa na fakt utrzymywania 
zawartości metanu w wyrobiskach. Dopuszczalne zawartości są jednakowe i niezależnie do wystę-
pującej kategorii zagrożenia metanowego.
Należy stwierdzić, że elementy (metanonośność, izolinie metanonośności, gazonośność), które 
określają zagrożenie metanowe nie są zakresowo tożsame. Zagrożenie metanowe powinno być 
określone na podstawie wielkości wydzielania metanu czyli na podstawie metanowości bez-
względnej., którą można w przybliżeniu podać na podstawie prognoz wydzielania metanu.
Zaliczenie udostępnionego pokładu lub jego części do odpowiedniej kategorii zagrożenia metano-
wego niejednoznacznie mówi o wielkości (skali) zagrożenia metanowego. Nie uwzględnia ono 
takich czynników naturalnych jak zaburzenia tektoniczne, obecność w skałach otaczających meta-
nu związanego i wolnego, obecności pokładów wyżej i niżej leżących, czyli odnosi się tylko do 
udostępnionego pokładu, w którym aktualnie są prowadzone prace. Klasyfikacja nie uwzględnia 
również czynników technicznych takich jak postęp, wielkość wydobycia oraz ilość doprowadzane-
go powietrza. Wszystkie te czynniki w znaczący sposób wpływają na kształtowanie się zagrożenia 
metanowego. Aktualnie obowiązujące przepisy nie uwzględniają również współwystępowania 
innych zagrożeń naturalnych włącznie z zagrożeniem metanowym, które w znaczący sposób mogą 
zwiększyć stan zagrożenia metanowego (np. współwystępowanie zagrożenia metanowego i tąpa-
niami).
W obecnym stanie można powiedzieć, że praktycznie o stanie (skali) zagrożenia metanowego 
decyduje powoływana w rozporządzeniu [1] (§ 254 i § 255) prognoza metanowości. Decyzję o
wyborze sposobu obliczania prognozy dokonuje rzeczoznawca. Wykonana przez rzeczoznawcę 
prognoza podaje skalę zagrożenia metanowego. Określona w prognozie metanowość wpływa na 
dodatkowe przedsięwzięcia, które należy podjąć w przypadku osiągnięcia danej wartości.

KLASYFIKACJA ZAGROŻENIA METANOWEGO W INNYCH KRAJACH 

Rozwiązania techniczne i prawne związane z prowadzeniem robót górniczych w warunkach zagro-
żeń naturalnych zależą od zakresu prowadzonych robót górniczych i ich nasilenia, a tym samym 
specyfiki górnictwa danego kraju. Niemniej jednak poniżej przedstawiono kategoryzację zagroże-
nia metanowego w wybranych krajach. 

Stany Zjednoczone Ameryki - wszystkie podziemne kopalnie i powierzchniowe zakłady są sklasy-
fikowane do jednej z kategorii lub podkategorii w celu ochrony ludzi przed zagrożeniem wybuchu 
metanem i pyłu zawierającego części lotne. Kategorie i podkategorie zdefiniowane są w sposób 
następujący [7]:
Kategoria I odnosi się do kopalń prowadzących wydobycie łatwopalnej kopaliny, z której wydziela 
się metan lub istnieje możliwość jego wydzielenia opierając się na historii kopalni lub geologii 
obszaru, gdzie położona jest kopalnia. Kategoria ta jest podzielona na podkategorie I-A, I-B, I-C w 
sposób następujący:

• podkategoria I-A odnosi się do kopalń prowadzących wydobycie łatwopalnej kopaliny 
gdzie wydziela się metan, a w której 

A - oznacza stężenie metanu o wartości 0,25% lub wyższe które zostało wykryte w at-
mosferze kopalnianej i jest potwierdzone przez analizy laboratoryjne, 
B - nastąpiło zapalenie metanu, 

• podkategoria I-B odnosi się do kopalń prowadzących wydobycie łatwopalnej kopaliny z 
której wydziela się metan lub istnieje możliwość jego wydzielenia opierając się na historii 
kopalni lub geologii obszaru, na którym kopalnia się znajduje, a w której
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A - stężenie metanu o wartości 0,25% lub wyższe nie zostało wykryte w atmosferze 
kopalnianej, 
B - nie nastąpił zapalenie metanu, 

• podkategoria I-C odnosi się do kopalń, w których wydobywana kopalina jest łatwopalna a 
pył zawiera części lotne w ilości 60% lub więcej oznaczone przy pomocy wolnej wilgoci. 

Poza tym w USA występuje różnorodność kopalń wydobywających rudy metali i niemetali, w 
których metan uwalniany jest do atmosfery w bardzo różny sposób. Z tego powodu poszczególnym 
kopalniom przypisano kategorię określającą potencjalne zagrożenie metanem. MSHA (Instytut 
Bezpieczeństwa Kopalnianego i Administracji Zdrowia) w 1985 roku zdefiniował różne kategorie 
gazowości kopalń [7] według standardów federalnych, jak przedstawiono poniżej.

• Kategoria I - odnosi się do kopalń wydobywających łatwopalną kopalinę albo uwalniającą 
metan albo mającą możliwość jego uwolnienia. W obrębie tej kategorii istnieje kilka pod-
kategorii, w zależności od aktualnej obecności metanu (od 0,25% lub więcej) lub wystę-
powania zapalenia (podkategoria I-A) lub też jego braku (podkategoria I-B). Podkategoria 
I-C ustalona została do uwzględnienia potencjalnego zagrożenia ze strony łatwopalnego 
pyłu. Kategoria I odnosi się głównie do kopalń olejów łupkowych.

• Kategoria II - odnosi się do regionalnych kopalń soli, w przypadku których historia ko-
palni lub geologia jej położenia wskazuje na potencjalną możliwość wystąpienia wyrzu-
tów. Podobnie jak w przypadku kategorii I występują tu dwie podkategorie, w zależności 
od wystąpienia wyrzutu, który uwalnia 0,25% metanu (podkategoria II-A) lub nie (podka-
tegoria II-B).

• Kategoria III - odnosi się do kopalń, które zajmują się wydobyciem nie palnej kopaliny, z
której uwalnia się metan na poziomie wybuchowym, lub jest zdolna do formułowania 
wybuchowej mieszaniny z powietrzem, bądź ma do tego potencjał bazując na historii ko-
palni lub geologii powierzchni, na której ta kopalnia jest usytuowana. Łatwopalność ga-
zów zdefiniowana jest swoim położeniem na rysunku 1. Kategoria III odnosi się głównie 
do kopalni Trona (Trona- rodzima sól, składająca się z kombinacji obojętnego i kwaśnego 
węglanu sodu Na2CO3.2HNaCO3.2H2O. Występuje jako białe krystaliczne włókna w 
słonych jeziorach i źródłach- inaczej nazywane urao lub nitrum)

• Kategoria IV - odnosi się do kopalń wydobywających nie palną kopalinę, a z której wy-
dziela się metan na poziomie nie wybuchowym i nie jest zdolna do tworzenia mieszanin 
wybuchowych z powietrzem. Kopalnia potasowe w Nowym Meksyku charakteryzują się 
zawartością metanu w glinie i pokładach łupków w górotworze równorzędnie z wysoką 
procentową zawartością obojętnego azotu. Kategoria IV odnosi się głównie do kopalń po-
tasowych. 

• Kategoria V - odnosi się głównie do kopalń ropy naftowej. Wszystkie kopalnie, które nie 
są umieszczone w żadnej z powyższych kategorii i podkategorii.

• Kategoria VI - obejmuje kopalnie niegazowe. 
Każda kategoria (lub sektor przemysłowy) ma swój własny zestaw wymagań dla monitorowania i 
kontrolnych pomiarów. Kategorie I, II i V w dużym stopniu odpowiadają standardom kopalń węgla 
kamiennego, z w pełni dopuszczalnym wyposażeniem w otoczeniu produkcji. Kategoria II rozpo-
znaje czy występuje tylko możliwość uwalniania metanu w niebezpiecznych ilościach podczas 
wierceń, przecinki i robót strzelniczych i z tego powodu te czynności są kontrolowane. Kategoria 
IV ma kilka ograniczeń, z monitorowaniem gazów jako podstawowym wymogiem. 
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Rosja i Ukraina - w zależności od wielkości metanowości względnej kopalnie eksploatujące wę-
giel kamienny są podzielone na pięć kategorii [3]: 
Podział kopalń na kategorie ze względu na metan Względna metanowość, m3/Mg
I do 5
II od 5 do 10
III od 10 do 15 
Ponad kategoria 15 lub więcej, wypływy gazów 
Niebezpieczne ze względu na wyrzuty Pokłady z niebezpieczeństwem wyrzutów gazów i 

skał

Natomiast dla kopalń rud stosuje się cztery kategorie: 
Podział kopalń na kategorie ze względu na metan Wydzielanie gazów (metan + wodór) w czasie doby 

w odniesieniu do średniego wydobycia 1 m3 rudy
I do 7
II od 7 do 14
III od 14 do 21 
Ponad kategoria ponad 21 lub więcej, wypływy gazów 

Chiny - podział na kategorie zagrożenia metanowego w kopalniach węgla kamiennego dokonywa-
ny jest na podstawie metanowości względnej, metanowości wentylacyjnej oraz charakteru wydzie-
lania metanu: 

• Kategoria 1 - niskie zagrożenie metanowe kopalni: względne wydzielanie metanu w ko-
palni jest mniejsze lub równe 10 m3/Mg, a wentylacyjne wydzielanie metanu w kopalni 
jest mniejsze lub równe 40 m3/min.

• Kategoria 2 - wysokie zagrożenie metanowe kopalni: względne wydzielanie metanu w
kopalni jest większe niż 10 m3/Mg, a wentylacyjne wydzielanie metanu w kopalni jest 
większa niż 40 m3/min.

• Kategoria 3 - obejmuje zagrożenie wydzielania metanu wraz wyrzutem węgla (skał) oraz 
metanu (dwutlenku węgla). 

Indie - kopalnie są przydzielane do trzech stopni gazowości, które są ujęte następująco: 
1. „Pokład gazowy pierwszego stopnia” oznacza, eksploatowany pokład węgla lub jego 

część w kopalni, bez względu na to czy palny gaz jest w danej chwili wykryty czy nie w 
powietrzu w dowolnym miejscu eksploatacji, lub jeśli zawartość palnego gazu została 
wykryta w powietrzu i nie przekracza 0,1%, a względne wydzielanie takiego gazu nie 
przekracza 1 m3/Mg wydobycia. 

2. „Pokład gazowy drugiego stopnia” oznacza, eksploatowany pokład węgla lub jego część 
w kopalni, w którym zawartość palnego gazu w powietrzu w dowolnym miejscu eksploat-
acji pokładu wynosi więcej niż 0,1% lub względne wydzielanie gazu palnego przekracza 
1 m3/Mg wydobycia, ale nie przekracza 10m3/Mg wydobycia.

3. „Pokład gazowy trzeciego stopnia” oznacza, eksploatowany pokład węgla lub jego część 
w kopalni, gdzie względne wydzielanie gazu palnego przekracza 10m3/Mg wydobycia. 

Australia - brak jest jednoznacznej klasyfikacji zagrożenie metanowego. W przepisach podano 
zasady rozpoznawania i zwalczania zagrożenia metanowego. Uwzględniono zasady stosowania 
maszyn, urządzeń i instalacji w warunkach zagrożenia. Przepisy podają również obowiązki i spo-
sób postępowania w razie wystąpienia zagrożenia metanowego. Podane w przepisach dopuszczalne 
stężenia stanowią wymóg, który należy osiągnąć za pomocą środków wentylacyjnych i technicz-
nych. Zawartość metanu w australijskich złożach węgla dochodzi do 25 m3/Mg csw. 
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Pokłady węgla w których zawartość metanu równa się 9 m3/Mg csw lub więcej są uznawana za 
"bardzo gazowe". W tabeli przedstawiono możliwe problemy związane z udostępnieniem i eksplo-
atacją w zależności od metanonośności w pokładzie węgla.

Zakres Zawartość metanu w pokładzie, m3/Mg csw
Problemy z udostępnieniem pokładu do eksploatacji > 6.0 
Problemy z eksploatacją > 3.0 
Możliwość zagrożenia wyrzutami gazów i skał 7.0 - 9.0

Słowacja - kopalnie ze względu na występowanie metanu dzielą się na 2 kategorie[4]:
A niegazowe i B gazowe. Za niegazowe kopalnie uznaje się te, w których stężenie metanu nie 
osiąga 0,1 % przy przewietrzaniu, oraz nawet po zaprzestaniu przewietrzenia na 24 godziny stęże-
nie metanu nie osiągnie 1% a stężenia innych gazów łatwopalnych lub par nie osiągną 25 % dolnej 
granicy wybuchowości. Nie uwzględniane są gazy pożarowe. 
Natomiast kopalnie gazowe dzielą sie na: A - kopalnie II klasy niebezpieczeństwa i są to wszystkie 
kopalnie, w których występuje niebezpieczeństwo wyrzutu skał, węgla i gazów oraz kopalnie, 
które do tej klasy zaklasyfikował Urząd Górniczy. B - kopalnie I klasy niebezpieczeństwa, są to 
inne kopalnie gazowe.

PROPOZYCJA NOWEJ KATEGORYZACJI DLA ZAGROŻENIA METANOWEGO 

W kopalniach węgla kamiennego:

Dla rozwiązania problemu kategoryzacji zagrożenia metanowego w polskich kopalniach węgla 
kamiennego proponuje sie rozważenie dwóch wariantów. Zgodnie z założeniem pierwszego wa-
riantu złoże lub złoża kopaliny użytecznej w podziemnych zakładach górniczych dzieli się na pola 
niemetanowe i pola metanowe.
Zgodnie z założeniem drugiego wariantu podziemne zakłady górnicze wydobywające węgiel ka-
mienny dzieli się na kopalnie niemetanowe oraz kopalnie metanowe. Natomiast w podziemnych 
zakładach górniczych wydobywających kopaliny niepalnie (sól kamienną, rudy metali nieżela-
znych) złoże lub złoża kopaliny użytecznej dzieli się na pola niemetanowe i pola metanowe.

Wariant I

Udostępniane pokłady węgla kamiennego lub ich części zalicza się do:
• niemetanowych – w przypadku stwierdzenia metanonośności (metanu pochodzenia natu-

ralnego) poniżej 0,1 m3/Mg csw,
• metanowych – które dzieli się na:

• I kategorii zagrożenia metanowego – w przypadku stwierdzenia metanonośności 
(metanu pochodzenia naturalnego) od 0,1 m3/Mg csw do 2,5 m3/Mg csw,

• II kategorii zagrożenia metanowego – w przypadku stwierdzenia metanonośności 
(metanu pochodzenia naturalnego) powyżej 2,5 m3/Mg csw, lub w przypadku wystą-
pienia nagłego wypływu metanu lub wyrzutu metanu i skał.

Wyrobiska w polach metanowych w podziemnych zakładach górniczych wydobywających węgiel 
kamienny zalicza się do wyrobisk:

• niezagrożonych wybuchem metanu, stanowiących wyrobiska ze stopniem „a” niebezpie-
czeństwa wybuchu metanu, jeżeli nagromadzenie metanu w powietrzu powyżej 0,5 % jest 
wykluczone,

• ze stopniem „b” niebezpieczeństwa wybuchu metanu, jeżeli nawet w normalnych warun-
kach przewietrzania nagromadzenie metanu w powietrzu może przekroczyć 0,5 %.

Ocena stanu zagrożenia metanowego w kopalni prowadzącej eksploatację powinna być dokony-
wana w oparciu o prognozę metanowości wyrobisk.
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Wariant II

Podziemne zakłady górnicze wydobywające węgiel kamienny dzieli się na kopalnie:
• niemetanowe – w przypadku stwierdzenia metanonośności (metanu pochodzenia natural-

nego) poniżej 0,1 m3/Mg csw,
• metanowe – w przypadku stwierdzenia metanonośności (metanu pochodzenia naturalne-

go) większej lub równej 0,1 m3/Mg csw.
Wyrobiska w podziemnych zakładach górniczych wydobywających węgiel kamienny zalicza się 
do wyrobisk:

• niezagrożonych wybuchem metanu, stanowiących wyrobiska ze stopniem „a” niebezpie-
czeństwa wybuchu metanu, jeżeli nagromadzenie metanu w powietrzu powyżej 0,5 % jest 
wykluczone,

• ze stopniem „b” niebezpieczeństwa wybuchu metanu, jeżeli nawet w normalnych warun-
kach przewietrzania nagromadzenie metanu w powietrzu może przekroczyć 0,5 %.

Ocena stanu zagrożenia metanowego w kopalni prowadzącej eksploatację powinna być dokony-
wana w oparciu o prognozę metanowości wyrobisk.

W kopalniach rud metali nieżelaznych i soli:

Udostępnione złoża rudy metali nieżelaznych i soli lub ich części zalicza się do:
• niemetanowych – w przypadku stwierdzenia w powietrzu kopalnianym zawartości metanu 

lub metanu wraz z innymi gazami wybuchowymi poniżej 0,2 % (nawet przy wyłączonej 
wentylacji),

• metanowych – które dzieli się na:
• I kategorii zagrożenia metanowego – jeżeli stwierdzono w powietrzu kopalnianym 

występowanie metanu lub metanu wraz z innymi gazami wybuchowymi o zawartości 
0,2 % lub większej,

• II kategorii zagrożenia metanowego – jeżeli wystąpił nagły wypływ metanu oddziel-
nie lub łącznie z innymi gazami lub wyrzut metanu i skał, w wyniku których zawar-
tość gazów wybuchowych w powietrzu była większa niż 1%.

WNIOSKI 

Analizę skutków wprowadzenia nowej klasyfikacji zagrożenia metanowego odniesiono do aktual-
nie obowiązujących aktów prawnych i uwzględniono wszystkie konieczne do wprowadzenia zmia-
ny związane z nową klasyfikacją.
Zmiana klasyfikacji zagrożenia metanowego nie wpłynie w istotny sposób na zapisy znajdujące się 
w obowiązujących aktach prawnych regulujących bezpieczeństwo prowadzenia robót w podziem-
nych zakładach górniczych.
Podsumowując można stwierdzić, że generalna zasada podziału na kopalnie metanowe i niemeta-
nowe polega na stwierdzeniu występowania metanu w powietrzu kopalnianym. Przy ocenie stanu 
zagrożenia metanowego niezbędne jest uwzględnienie budowy geologicznej złoża.
Proponowany sposób kategoryzacji zagrożenia metanowego w polskich warunkach jest właściwy i 
uwzględnia skalę zagrożenia metanowego. 

Artykuł został zrealizowany w ramach zadania nr 1 w ramach strategicznego projektu badawczego  
pt. Poprawa bezpieczeństwa pracy w kopalniach nr SP/K/1/143586/11
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The New Look On the Categorization of Methane Hazard

The categorization in polish coal mines is based on methane – bearing. However, during exploita-
tion certain regulations refer to holding acceptable methane concentration in the mine air. Catego-
rizations of methane all over the world are based on different rules. As a criterion of division, 
emission of gas (methane) referred to magnitude of exploitation (relative methane content) is ac-
cepted. It is also possible to accept the quantity of emitted gas (methane) in time (absolute methane 
content).
Analysis of various attitudes to division of coal mines due to methane hazard in different countries 
allowed to prepare approach of categorization in polish coal mines.
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Nowa metoda oznaczania metanonośności
w pokładach węgla kamiennego

Nikodem Szlązak, Marek Borowski, Marek Korzec, Dariusz Obracaj, Justyna Swolkień
Wydział Górnictwa i Geoinżynierii, AGH Akademia Górniczo-Hutnicza im. St. Staszica, Kraków,

STRESZCZENIE: Celem referatu jest przedstawienie  oceny dotychczas stosowanych metod 
oznaczania zwartości metanu w pokładach węgla. W tym celu przeprowadzono analizę procedur 
przygotowania i przeprowadzenia zasad pobierania próbek w kopalniach węgla oraz  prowadzenia
badań laboratorium. Analiza dotychczasowych metod oznaczania metanonośności pozwoliła na 
opracowanie jednolitej procedury pobierania próbek węgla i wyznaczenia zawartości metanu w 
próbce w laboratorium.
Jednym z istotnych elementów procesu badawczego jest określenie strat metanu w trakcie 
pobierania prób węgla. W celu określenia tych strat przeprowadzono badania sorpcji i desorpcji 
metanu na próbkach węgla. Uzyskane wyniki dla różnych wartości ciśnienia nasycenia pozwoliły 
na ustalenie zależności umożliwiającej obliczenia strat metanu w czasie pobierania próbki węgla w 
wyrobiskach górniczych. W wyniku przeprowadzonych analiz podano sposób określania 
metanonośności w pokładach węgla.

WSTĘP

W ostatnich latach metoda oznaczania metanonośności była krytykowana przez wielu badaczy z 
powodu błędów związanych między innymi z [2, 5, 6, 7]:

 nieprzystosowaniem metodyki badawczej do współczesnych warunków eksploatacji 
pokładów na znacznie większych głębokościach niż wówczas, gdy metoda ta została  
opracowana. Było to w latach 70-tych ubiegłego stulecia, kiedy to średnia głębokość 
eksploatacji wynosiła 400 m,

 niedoszacowaniem lub przeszacowaniem wyniku oznaczenia metanonośności spowodo-
wanym przede wszystkim niewłaściwym sposobem wyliczania straty gazu podczas 
poboru próbek węgla do pojemników hermetycznie zamykanych,

 sposobem opróbowania pokładów, czyli reprezentatywnością pobranej próbki,
 brakiem standaryzacji warunków termobarycznych przy pomiarach objętości desorbu-

jącego gazu,
 przeliczaniem oznaczanych zawartości metanu w próbce węgla na czystą substancję 

węglową. 
Problem weryfikacji metody oznaczania metanonośności był także niejednokrotnie podnoszony 
podczas prac komisji powypadkowych powoływanych przez Prezesa Wyższego Urzędu 
Górniczego w Katowicach, po tragicznych wydarzeniach związanych z wybuchami metanu i skał. 
W okresie 2009-2010 przeprowadzono badania kopalniane i laboratoryjne przez Akademię 
Górniczo-Hutniczą, Centrum Badań i Dozoru Górnictwa Podziemnego Sp. z o. o., Główny Instytut 
Górnictwa Kopalnia Doświadczalna BARBARA i Zakład Odmetanowania Kopalń ZOK Sp. z o. o
[8, 9]. w ramach projektu rozwojowego. Celem prowadzonych badań było opracowanie nowej 
metody oznaczania metanonośności pokładów węgla. W tym celu dokonano analizy procedur 
postępowania przy poborze próbek węgla w przodkach wyrobisk korytarzowych, analizie 
laboratoryjnej dostarczonych próbek oraz opracowaniu i przekazaniu wyników z oznaczenia 
metanonośności pokładów węgla. Stosowane procedury mają zastosowanie dla badania stanu 
zagrożenia metanowego w podziemnych zakładach górniczych, które wykonuje rzeczoznawca ds. 

Szk

 

– 1528 –

Dobre praktyki i zasady w wentylacji i klimatyzacji kopalń



ruchu zakładu górniczego zgodnie z § 249 rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 28.06.2002 
w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy, prowadzenia ruchu oraz specjalistycznego 
zabezpieczenia przeciwpożarowego w podziemnych zakładach górniczych (Dz. U Nr 139 poz. 
1169 z 2002 r.) oraz załącznikiem nr 5 do rozporządzenia [1, 3, 4].
Jednym z najistotniejszych czynników decydujących o prawidłowym określeniu metanonośności 
pokładów węgla jest określenie strat gazu w czasie pobierania próbki węgla w warunkach 
kopalnianych.

BADANIA SORPCJI PRÓBEK WĘGLA POBRANYCH W KOPALNIACH 

W celu określenia strat metanu w trakcie pobierania prób węgla do analizy przeprowadzono 
badania na analizatorze grawimetrycznym IGA. Układ mierników i kontrolerów ciśnienia 
utrzymuje stałe ciśnienie podczas procesu sorpcji. W związku z czym proces przebiega nie tylko w 
warunkach izotermicznych, ale również przy stałym ciśnieniu. Pozwala to na śledzenie kinetyki 
sorpcji w warunkach stałej aktywności chemicznej sorbatu. Wykonując te sorpcje dla wielu 
punktów ciśnieniowych można wyznaczyć zależność parametrów kinetycznych procesu sorpcji od 
stężenia sorbatu w próbce, czy nad próbką. Za pomocą metod stosowanych w IGA wyznaczyć 
można nie tylko izotermy sorpcji i desorpcji, ale także parametry kinetyczne obu procesów w 
funkcji temperatury i stężenia sorbatu.
Wykorzystywany do badań analizator został wyprodukowany przez firmę Hiden Isochema. Zestaw 
składa się z analizatora termograwimetrycznego typ IGA-001 wraz z wyposażeniem dodatkowym 
(dodatkowy manometr o zakresie 0-1 bar, stanowisko wysokiej próżni, reaktor zintegrowany z 
grzejnikiem odgazowania i układem chłodzącym). Urządzenie pozwala na pracę w temperaturach 
od -196 do 1000 oC, oraz w warunkach ciśnienia od ultra niskiego do 20 bar.
Zwierciny przywiezione z pomiaru poddano suszeniu w 25oC przez 8h, następnie przesiano je na 
sicie 500 µm, do badania wykorzystując frakcję poniżej 500 µm. Po umieszczeniu próbki o wadze 
ok. 0,100g w aparacie, poddano ją działaniu metanu pod ciśnieniem 0,5MPa przez godzinę, po
czym ustalono ciśnienie na 0,1MPa przez okres 15min. W kolejnym kroku ustalono ciśnienie 
1,0MPa, przez godzinę, poczym ustawiono ciśnienie 0,1MPa, przez 15min. W ostatnim kroku 
ustalono ciśnienie 1,5MPa przez godzinę, a następnie 0,1MPa przez 15min. Całość badania 
przeprowadzono przy zadeklarowanej temperaturze wynoszącej 25oC. Parametrami notowanymi 
podczas eksperymentu były: temperatura próbki, ciśnienie wewnątrz reaktora, waga próbki, czas 
trwania eksperymentu.
Na rysunku 1 przedstawiono izotermy sorpcji na różnych próbkach węgla pobranych z różnych 
pokładów węgla kamiennego. Badania prowadzono przy zmianie ciśnienia od 0,1 do 1,5MPa.
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Rys. 1. Izotermy sorpcji na różnych próbkach węgla przy zmiennej wartości ciśnienia
Fig 1. Isotherms of sorption on different samples of coal in variable pressure value

Otrzymane izotermy sorpcji aproksymowano równaniem Langmuira. Obliczenia wykonano dla 
izotermy Langmuira w postaci:

(1)
gdzie:
p – ciśnienie metanu, MPa,
M – metanonośność przy danym ciśnieniu, m3/Mg csw, 
MN – metanonośność dla ciśnienia nasycenia, m3/Mg csw,
b – współczynnik.  

Na rysunku 2 przedstawiono aproksymacje izoterm sorpcji dla badanych próbek 
zależnością (1). Wykonane aproksymacje izoterm sorpcji pozwoliły na wyznaczenie 
metanonośności dla ciśnienia nasycenia.
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Rys.2. Izotermy sorpcji wg Langmuira dla badanych próbek węgla
Fig. 2. Langmuir sorption isotherms for examine coal samples

BADNAIA DESORPCJI METANU NA PRÓBKACH WĘGLA KAMIENNEGO POBRANEGO 
WKOPALNIACH 

Proces desorpcji metanu na próbka węgla przeprowadzano również na analizatorze 
grawimetrycznym IGA. Do badań wykorzystywano te same próbki węgla, na których wyznaczano 
metanonośność pokładu węgla. Po upływie czasu nasycenia, próbki podawane były procesowi 
desorpcji w czasie. Na rysunku 3 przedstawiono zależność zmian metanonośności w funkcji czasu 
po zmniejszeniu ciśnienia ze stanu nasycenia do ciśnienia równego 0,1MPa. Rysunek 3
przedstawia desorpcje metanu przy stałych wartościach ciśnienia nasycenia. Na rysunku 4
przedstawiono natomiast zmiany desorpcji metanu dla wybranych próbek przy różnych 
wartościach ciśnienia nasycenia.
Tak wykonane badania pozwalają na określenie strat metanu w czasie pobierania próbki węgla w 
warunkach kopalnianych.
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Rys. 3. Desorpcja metanu w zależności od ciśnienia nasycenia
Fig.3. Methane desorption due to saturation pressure
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Rys. 4. Desorpcja metanu  przy różnych wartościach ciśnienia nasycenia
Fig 4. Methane desorption due to different values of saturation pressure

Wielkość strat metanu ustalono w oparciu o krzywe desorpcji metanu na węglu kamiennym. Po 
nasyceniu próbki zdejmowano ciśnienie i określano krzywą desorpcji metanu z próbki.
Przebieg desorpcji metanu z próbki aproksymowano zależnością: 

(2)
gdzie: 
M – metanonośność próbki w czasie T, m3/Mg
Mo – metanonośność początkowa ( w chwili rozpoczęcia desorpcji), m3/Mg  
T – czas od rozpoczęcia desorpcji metanu z próbki, min 
a, n – współczynniki uzależnione od właściwości węgla i procesu desorpcji.
Niezależnie od opisu zmian desorpcji metanu zależnością (2) określono wielkość strat metanu w 
czasie pierwszych 2 minut od rozpoczęcia procesu desorpcji. Na rysunku 5 przedstawiono 
zależność współczynnika a w funkcji metanonośności określonej po upływie 2 min od rozpoczęcia 
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desorpcji. Z aproksymacji wyników uzyskuje się zależność na wielkość współczynnika a w funkcji 
metanonośności po upływie 2 min w postaci:

a= 0,085M(2) (3)

Współczynnik korelacji r który wyraża liniową zależność między dwiema parametrami wynosi 
0,704 natomiast współczynnik determinacji r2 jest równy 0,496. Wartość r2 mówi nam jaką część 
zmienności wyjaśnia model regresji.
Na rysunku 6 przedstawiono natomiast zmianę współczynnika n w funkcji metanonośności po 
upływie 2 min. Z wykresu oraz aproksymacji wynika, że współczynnik n przyjmuje stałą wartość 
równą 0,5.
Na rysunku 7 przedstawiono wybrane porównanie wyników desorpcji węgla z wartościami 
obliczonymi wzorem (2) z uwzględnieniem współczynnika a obliczonego z wzoru (3) i przyjętego 
współczynnika n=0,5.
Mając na uwadze powyższe zależności otrzymano wzór określający wartość metanonośności w 
odniesieniu do metanonośności wyznaczonej w laboratorium w postaci:

(4)
gdzie:
M(2) – metanonośność próbki węgla wyznaczona w laboratorium, m3/Mg csw
Mo – metanonośność istotna pokładu węgla, m3/Mg csw .
Metanonośność wyznaczoną w laboratorium należy przeliczyć na metanonośność istotną z wzoru 
(4).

Rys.5. Zależność współczynnika a od metanonośności po 2 minutach
Fig. 5.Dependence of a coefficient in respect to methane-bearing after two minutes
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Rys.6. Zależność wykładnika n od metanonośności po 2 minutach
Fig. 6. Dependence of n exponent in respect to methane-bearing after two minutes
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Rys.7. Zależność desorpcji metanu z próbki w czasie badań i obliczona zależnością (4)
Fig.7. Dependence of methane sample desorption in time of examine and calculated with equation (4)

ZALEŻNOŚĆ WSKAŹNIKA DESORPCJI OD METANONOŚNOŚCI WĘGLA 

Zależność metanonośności węgla od wskaźnika desorpcji określonego po upływie 2 minut od 
zamknięcia w naczyniu hermetycznym próbki węgla była niejednokrotnie przedmiotem analizy. 
Rysunek 8 przedstawia zależność metanonośności węgla od wskaźnika desorpcji dla wyników 
metanonośności uzyskanych z prowadzonych badań.
Z tego rysunku wynika, że zależność metanonośności pokładu węgla od wskaźnika desorpcji może 
być opisana zależnością:

, m3/Mg csw (5)
gdzie:

- wskaźnik desorpcji określony po 2 minutach od zamknięcia próbki węgla w pojemniku, kPa,
M – metanonośność pokładu węgla, m3/Mg csw.
Intensywność desorpcji i zawartość metanu w pokładzie węgla są parą cech między którymi 
istnieje zależność. Współczynnik korelacji r, który wyraża liniową zależność między dwoma
parametrami wynosi 0,9157, natomiast współczynnik determinacji r2 jest równy 0,8384. Wartość r2

mówi nam jaką część zmienności wyjaśnia model regresji. Współczynnik r2 jest tym bliżej 
wartości 1, im model lepiej opisuje dane. Z obliczeń wynika, że powiązanie pomiędzy parametrami 
można wytłumaczyć liniowo aż w 84% wyników. 
Powyższa zależność umożliwia podczas pobierania próby określenie metanonośności pokładu 
węgla.
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Rys. 8. Zależność metanonośności od wskaźnika desorpcji
Fig. 8. Dependence of methane-bearing in respect to desorption coefficient.

OPRACOWANIE NOWEJ METODY OZNACZANIA METANONOŚCI POKŁADÓW WĘGLA 

Metoda ruchowa oznaczania metanonośności w pokładach węgla

Przeprowadzone badania wskazują, że zawartość metanu w pokładach węgla powinna być oparta o 
pobieranie próby zwiercin podczas wiercenia otworu w pokładzie z przedziału 3,5 do 4,0m. 
Sposób pobierania zwiercin z otworów został przedstawiony w propozycji przygotowanej normy
(Projekt normy). Pobierane zwierciny umożliwiają określenie metanonośności podczas pobierania 
prób zwiercin przy wykorzystaniu wskaźnika desorpcji określonego desorbometrem 
manometrycznych oraz podczas badań pobranej próbki w laboratorium.
Desorbometryczna metoda określania metanonośności pokładów węgla została opracowana z 
przeznaczeniem do ruchowego stosowania przez kopalniane służby wentylacyjne. Metoda ta 
polega na określaniu przybliżonej metanonośności pokładu węgla na podstawie ustalonej 
statystycznie zależności między metanonośnością i wielkością wskaźników desorpcji. W 
odróżnieniu od skał płonnych węgiel charakteryzuje się właściwościami sorpcyjnymi gazów w tym 
w szczególności metanu. Objętość V metanu zasorbowanego przez węgiel jest funkcją ciśnienia p
metanu w węglu: 

(6)
Badania wykonane zarówno w Polsce jak i za granicą wykazały, że zależność ta ma charakter 
hiperboliczny. Po obniżeniu ciśnienia metanu, w otoczeniu pobranej próbki węgla zachodzi proces 
odwrotny, to jest desorpcja metanu z węgla. Ilość desorbującego metanu wyrażona wskaźnikiem 
desorpcji jest funkcją początkowej wielkości ciśnienia metanu w węglu p:

(7)
Na podstawie wykonanych pomiarów można stwierdzić, że zależność powyższa ma również 
charakter hiperboliczny, przy czym dąży do zera dla ciśnienia początkowego metanu w węglu 
zbliżającego się do 0,098MPa.
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Zestawienie powyższych równań pozwala dojść do wniosku, że istnieje relacja między wielkością 
wskaźnika desorpcji i zawartością metanu w węglu:

(8)
Można zatem określić zawartość metanu w węglu na podstawie wielkości wskaźnika desorpcji. 

Metoda bezpośrednia zwiercinowa oznaczenia metanonośności pokładów węgla

Metoda wyznaczenia metanonośności oparta na pobieraniu zwiercin podczas wiercenia otworu na 
długości 3,5 do 4,0 m od dotychczas stosowanej metody różni się sposobem pobierania próby 
zwiercin oraz określeniem strat metanu podczas pobierania próby. Z analizy czasu pobierania 
zwiercin do naczyń hermetycznych wynika, że proces pobierania próby można zakończyć w czasie 
2 minut. W miejscu pobierania próby z pokładu węgla wierci się dwa otwory i z tych otworów 
pobierane są dwie próby zwiercin odpowiednio przesianych na zestawach sit. Po 2 minutach 
pojemniki są szczelnie zamykane i w laboratorium następuje proces mielenia i wyznaczenia 
zawartości metanu w przeliczeniu na czystą substancję węglową. W procedurze wyznaczania 
zawartości metanu należy uwzględnić odniesienie uzyskanych wartości metanu do warunków 
odniesienia, które winny wynosić: temperatura 200C i ciśnienie 101,325kPa. Jako wartość 
metanonośności pokładu węgla przyjmuje się wartość większą z dwóch pobranych prób. 
Wyznaczona wartość metanonośności pokładu węgla w przeliczeniu na czystą substancję węglową 
powinna być powiększona o wartość strat metanu podczas pobierania zwiercin z otworu. Straty 
metanu w czasie 2 minut pobierania próby można obliczyć z wzoru (4) [10, 11].

PODSUMOWANIE 

Celem badań było dokonanie obiektywnej oceny dotychczas stosowanych metod oznaczania 
metanu pochodzenia naturalnego w węglu. Dla realizacji celu dokonano analizy procedur 
przygotowania i przeprowadzenia badań metanonośności w pokładach węgla i w laboratorium 
badawczym. Analiza dotychczasowych metod oznaczania metanonośności pozwoliła na 
opracowanie jednolitej procedury pobierania próbek węgla i wyznaczenia zawartości metanu w 
próbce w laboratorium.
W celu określenia strat metanu w trakcie pobierania prób węgla do analizy przeprowadzono 
badania sorpcji i desorpcji metanu na próbkach węgla. Wykonane badania sorpcji i desorpcji 
metanu na węglu w różnych wartościach ciśnienia nasycenia pozwoliły na ustalenie zależności 
umożliwiającej obliczenia strat metanu w czasie pobierania próbki węgla w wyrobiskach 
górniczych.
W oparciu o przedstawione zależności opracowano projekt normy oznaczania zawartości metanu w 
pokładach węgla. W tym projekcie przedstawiano sposób postępowania przy pobieraniu próby w 
kopalni i w laboratorium. 

Artykuł został zrealizowany w ramach prac statutowych w AGH  nr 11.11.100.281 
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Method for Determining Methane-Bearing Capacity in Coal Seams

The aim of this paper is to present an objective estimation of methods (used so far) for determining 
methane content in coal seams. To achieve this goal preparatory and conducting procedures of 
obtaining samples in coal mines and carrying out lab experiments were analyzed. The analysis of 
the methods used so far for determining methane bearing capacity allowed to come up with a uni-
form procedure of obtaining coal samples and determining methane content in a sample in a lab.
One of the essential elements of the research process is to determine methane losses while 
obtaining coal samples. The research into sorption and desorption of methane in coal samples was 
conducted in order to determine the losses. The results obtained for different values of saturation 
pressure allowed to determine the dependence that enabled to calculate methane losses while 
obtaining coal samples in mining excavations. As a result of the conducted analyses method for 
determining methane bearing capacity in coal seams is presented. 
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Wpływ termoizolacji drążonego wyrobiska
na warunki klimatyczne

N. Szlązak, D. Obracaj
AGH Akademia Górniczo-Hutnicza, Wydział Górnictwa i Geoinżynierii,
Katedra Górnictwa Podziemnego

STRESZCZENIE: Drążenie wyrobisk podziemnych na dużych głębokościach związane jest z trud-
nościami utrzymania wymaganych przepisami górniczymi parametrów powietrza. Jednym z istot-
nych czynników wpływających na warunki klimatyczne w wyrobisku jest dopływ ciepła od gó-
rotworu do powietrza w wyrobisku. W referacie omówiono celowość stosowania termoizolacji 
ociosów wyrobisk chodnikowych. Przedstawiono parametry typowych materiałów termoizola-
cyjnych do stosowania w wyrobiskach podziemnych. Wykorzystując metodę prognozowania tem-
peratury powietrza określono wpływ izolacji na warunki klimatyczne w przykładowym wyrobisku.
Na tej podstawie sprecyzowano wnioski co do celowości i skuteczności stosowania termoizolacji 
wyrobiska podczas jego drążenia.

SŁOWA KLUCZOWE: Wentylacja, klimatyzacja, termoizolacja wyrobisk górniczych

1. WPROWADZENIE

Ciepło dopływające do powietrza od skał o wysokiej temperaturze pierwotnej jest, obok ciepła od 
maszyn i urządzeń energetycznych, głównym czynnikiem powodującym pogorszenie warunków 
klimatycznych w wyrobiskach górniczych na znacznych głębokościach.
Ruch ciepła przez powierzchnię skał odsłoniętych w wyrobisku odbywa się drogą konwekcji, 
parowania wilgoci oraz promieniowania. Zakłada się że skały są ośrodkiem ciągłym, warstwowo 
jednorodnym i izotropowym. Transport energii w skałach zachodzi jedynie drogą przewodnictwa 
cieplnego, a powierzchnie izotermiczne są równoległe do brzegu masywu skalnego (kontakt 
powietrza w wyrobisku z górotworem) [4, 11].
Przewodzenie ciepła przez skały i kompleksy skalne wynika z przepływu energii cieplnej w kie-
runku od wyższego do niższego poziomu energetycznego (pól temperatury). Nierównomierność 
rozkładu temperatur w skale jest warunkiem przewodzenia przez nią ciepła. Rozkład temperatury 
zależy od przewodności cieplnej, jednostkowego zagęszczenia strumienia ciepła i grubości posz-
czególnych warstw skalnych. Zmiana temperatury zaznacza się na powierzchniach granicznych. 
Przepływ ciepła jest zgodny z prawem Fouriera dla ciał izotropowych i przepływa prostopadle do 
powierzchni izotermicznych, przy czym jednostkowe zagęszczenie strumienia ciepła jest propor-
cjonalne do pochodnej w tym kierunku [4, 11, 12].
Współczynnik przewodnictwa cieplnego określa zdolność do przewodzenia ciepła, wyraża całko-
wity strumień ciepła przepływający podczas przepływu ustalonego przez jednostkę powierzchni 
skały, o jednostkowej grubości przy jednostkowej różnicy poziomów energetycznych (temperatur) 
między powierzchniami granicznymi warstw skalnych w jednostce czasu. Współczynnik przewod-
nictwa cieplnego  (W/mK) ma określoną wartość w danym stanie cieplnym skały i jest jej para-
metrem fizycznym. 
O wyrównywaniu poziomów energetycznych (temperatur) decyduje współczynnik wyrównywania 
temperatury a (m2/s), niekiedy zwany również współczynnikiem wychładzania lub nagrzewania. 
Współczynnik ten jest to stosunek współczynnika przewodzenia ciepła do iloczynu gęstości 
przestrzennej  (kg/m3)  i pojemności cieplnej właściwej c (J/(kgK4).

Szko
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Zakresy wartości współczynników i a skał, określone metodami laboratoryjnymi (w warunkach 
niestacjonarnego lub stacjonarnego przepływu strumienia ciepła) lub na podstawie badań 
bezpośrednich w otworach wiertniczych czy w wyrobiskach górniczych są podane w literaturze [1, 
2].
Przenoszenie ciepła ze skał do powietrza związane jest z konwekcyjnym przepływem ciepła. 
Określając proces przenoszenia ciepła korzysta się z współczynników przenikania i wnikania  
(przejmowania) ciepła [2, 11, 12]. 
W przypadku znacznej różnicy pomiędzy temperaturą ociosu a powietrzem następuje znaczący 
przepływ strumienia ciepła droga promieniowania cieplnego. Procesy promieniowania cieplnego 
mają pewien wpływ na temperaturę powietrza kopalnianego [2]. Przekazywanie ciepła 
promieniowania zachodzi na dwa sposoby:

 emisja i pochłanianie promieniowania przez powietrze jako gaz zawierający w swoim 
składzie parę wodną i dwutlenek węgla,

wymiana ciepła przez przewodnictwo i konwekcję w powierzchni (skalnej, wyposażenia 
wyrobiska, np. lutniociąg), na którą pada promieniowanie z innej powierzchni. 

Temperatura pierwotna skał powyżej 45 oC powoduje, że w bilansie cieplnym wyrobiska oprócz 
przenikania ciepła z górotworu znaczący udział ma również promieniowanie cieplne ociosów.  
Istnieje pogląd że jedną z metod poprawy warunków klimatycznych może być termoizolacja 
ociosów wyrobisk. 
Na podstawie drążonego wyrobiska korytarzowego na poziomie ok. 1300 m w dalszej części 
referatu przedstawiono analizę wpływu termoizolacji na warunki klimatyczne w tym wyrobisku.

2. PARAMETRY PRZYKŁADOWEGO WYROBISKA WYKONYWANEGO
NA POZIOMIE 1300 M

Dla analizy wpływu termoizolacji wyrobiska na kształtowanie się w nim warunków klimatycznych 
przyjęto wyrobisko wykonywane na poziomie 1300 m, przy czym pierwszy jego odcinek 
wykonywany jest po upadzie z poziomu około 1100 m. Parametry geometryczne wyrobiska 
wynoszą:
 docelowa długość 1860 m
 obudowa ŁP 11/V32/4/CORL
 średnie nachylenie: odcinek ok. 170 m pod kątem 4 o,  następnie 3 ‰.
Wyrobisko wykonywane jest głównie w łupkach ilastych i piaszczystych , przechodząc częściowo 
przez warstwy piaskowca drobnoziarnistego. Wyrobisko w pierwszym odcinku przecina cztery 
pokłady węgla. 
Przekop przewietrzany jest za pomocą wentylacji odrębnej tłoczącej. Instalacja lutniowa składa się 
z wentylatora typu 1255 B/E, oraz lutni elastycznych 1200 mm. Parametry powietrza w prądzie
opływowym wynoszą: temperatura 26,6 oC, wilgotność względna 68 %. Pozostałe dane 
przedstawiono w tabeli 2.

3. PROGNOZA WARUNKÓW KLIMATYCZNYCH BEZ TERMOIZOLACJI 

3.1. Założenia do prognozy

Prognozę temperatury i wilgotności powietrza przeprowadzono w oparciu o program komputerowy 
AGHWEN-3.4 wykorzystujący metodę prognozy temperatury w lutniociągach [8, 9, 10]. W 
prognozie przyjęto wartości średnie współczynnika przewodnictwa cieplnego skał g
i współczynnika wyrównywania temperatury skał a, ustalone na podstawie profilu geologicznego
wokół wyrobiska.
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Jeśli ciepło dopływa na drodze konwekcji i promieniowania to w procesie wnikania ciepła od 
ścianki do powietrza przyjmuje się sumaryczny współczynnik przejmowania ciepła. Sumaryczny 
współczynnik przejmowania ciepła przez powietrze w wyrobisku obliczono wg zależności:
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gdzie:
p – współczynnik wymiany ciepła drogą promieniowania, W/(m2K);
Aw – przekrój poprzeczny wyrobiska, m2;
Qśr – średni strumień powietrza w wyrobisku z wentylacją lutniową, m3/s:

w

o
wsr Q

QQQ                                                                        (2)

Qw – wydajność wentylatora, m3/s.
Qo – strumień powietrza doprowadzany do czoła przodka w wyrobisku, m3/s.
Współczynnik wymiany ciepła drogą promieniowania p określono zgodnie z radiacyjnym  
strumieniem ciepła odniesionym do różnicy temperatur ścianki i powietrza. W przypadku jeśli 
mamy powierzchnię skalną o jednakowej temperaturze na obwodzie wyrobiska to radiacyjny 
współczynnik wnikania ciepła może być obliczany wg zależności [2]:

3'
srcgfpr Tc                                                                        (3)

gdzie:
Cc – techniczna stała promieniowania, Cc 5,67, W/(m2K4); 
Tsr– średnia arytmetyczna temperatury ścianki i temperatury powietrza, K; 
 f – współczynnik emisyjności skał, przyjmuje się 0,9; 
g– współczynnik emisyjności gazu (H2O i CO2) zależny od wilgotności powietrza oraz 
zawartości CO2. Współczynnik ten dla powietrza kopalnianego o wilgotności około 90 % wynosi 
0,287.
Z uwagi na temperaturę pierwotną skał w którym wykonywane jest wyrobisko przeprowadzono 
obliczenia radiacyjnego współczynnika wnikania ciepła dla założenia średniej temperatury w 
wyrobisku 28 oC. Wyniki przedstawiono w tabeli 1.
Wartość radiacyjnego współczynnika wnikania ciepła ’r=1,77 W/(m2K) uwzględniono 
w dalszych obliczeniach.
Pozostałe dane do prognozy temperatury i wilgotności powietrza zestawiono w tabeli 2.

Tabela 1. Obliczenia radiacyjnego współczynnika wnikania ciepła do powietrza
Table 1. Result of calculation of surface coefficient of heat radiation transfer 

Parametr Jednostka Wartość
temperatura ścianki, sc

oC 42 40 38
techniczna stała promieniowania, cc W/(m2K4) 5,67
współczynnik wzajemnej emisyjności, ’=f+g - 0,27
temperatura powietrza, To

oC 28
radiacyjny współczynnik wnikania ciepła, ’ri W/(m2K) 1,792 1,774 1,757
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Tabela 2. Dane do prognozy warunków klimatycznych wyrobisku
Table 2. Data for forecasting of thermal conditions in a working

Lp. Parametr symbol wartość jednostka
1 długość wyrobiska Lw 1860 m
2 miąższość pokładu m 0 m
3 długość lutniociągu L l 1890 m
4 przekrój poprzeczny wyrobiska F 18,6 m2

5 postęp v 2 m/db
6 temperatura pierwotna górotworu na poz. 1290m tpg 51,2 oC
7 średni kąt nachylenia wyrobiska  -3 deg
8 pionowy gradient temperatury pierwotnej  0,2 K/m
9 temperatura powietrza w prądzie opływowym to 26,6 oC

10 wilgotność względna powietrza w prądzie opływowym o 68 %
11 wilgotność właściwa powietrza w prądzie opływowym xo 0,0147 kg/kg
12 obliczeniowa temperatura powietrza za wentylatorem to 28,8 oC
13 obliczeniowa wilgotność właściwa powietrza za wentylatorem xo 0,0147 kg/kg
14 moc silników w przodku wyrobiska Nmech-p 155 kW
15 moc elektryczna urządzeń w trasie (docelowy wybieg) Nmech-w 645 kW
16 wsp. wyrównywania temperatury skał a 5,08·10-7 m2/s
17 średni współczynnik przewodnictwa cieplnego skał  2,3665 W/(m·K)
18 wsp. przenikania ciepła przez ścianki lutniociągu kp 2,501 W/(m2K)
19 sumaryczny wsp. przejmowania ciepła  5,387 W/(m2K)

 
3.2. Wyniki prognozy

Wstpene wyniki obliczeń wykazały, że w celu utrzymania temperatury powietrza poniżej 33 oC
konieczne będzie zabudowa trzech chłodnic powietrza na trasie lutniociągu. Najkorzystnioejszym 
ze względów chłodniczych jest zabudowa chłodnic:
- chłodnca 300 kW nr 1 za wentylatorem lutniowym,
- chłodnica 300 kW nr 2 w boczniku lutniociągu odległości ok. 1200m od wlotu do wyrobiska,
- chłodnica 200 kW nr 3 przesuwana za postępem w odległości od 100 do 200 m od przodka w 
zależności od temperatury powietrza w przodku. 
Wyniki obliczeń dla 3 chłodnic przedstawiono w tabeli 3 i na rysunku 1. Proponowany schemat 
wentylacji odrębnej przedstawiono na rysunku 2.
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Rys. 1. Prognoza rozkładu temperatury powietrza w lutniociągu i w wyrobisku
Fig.1. Forecast of  air temperature distribution in ductline and heading
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Tabela 3. Wyniki prognozy warunków klimatycznych w wyrobisku z chłodzeniem powietrza
Table 3. Forecast’s results of climatic conditions in working with air coolig

Lp. parametr symbol wartość jednostka
1 obliczeniowa wydajność wentylatora Qw 13,90 m3/s
2 obliczeniowy strumień powietrza w przodku Qo 7,15 m3/s
3 obliczeniowa temperatura powietrza za wentylatorem to 28,8 oC
4 obliczeniowa wilgotność właściwa powietrza za wentylatorem xo 0,0147 kg/kg
5 spiętrzenie wentylatora pwent 3569 Pa
6 moc silnika wentylatora Nw 51548 W
7 przyrost temperatury na wentylatorze tw 2,17 oC
8 obliczeniowa temperatura powietrza za chłodnicą nr 1 tch 20 oC
9 obliczeniowa wilgotność właściwa powietrza za chłodnicą nr 1 xch 0,0147 kg/kg

10 odległość bocznika nr 1 od wentylatora Lb1 1220 m
11 obliczeniowa temperatura powietrza za bocznikiem nr 1 tb1 25,6 oC
12 obliczeniowa wilgotność właściwa powietrza za bocznikiem nr 1 xb2 0,0147 kg/kg
13 odległość bocznika nr 2 od wentylatora Lb2 1500 m
14 obliczeniowa temperatura powietrza za bocznikiem nr 2 tb 23,2 oC
15 obliczeniowa wilgotność właściwa powietrza za bocznikiem nr 2 xb 0,0147 kg/kg
16 przyrost w strefie przodkowej tp 1,73 oC
17 przyrost temperatury od źródeł dodatkowych w wyrobisku td 2,03 oC
18 Liczba Fouriera Fo 9,693 -

19 Liczba Biota Bi 4,720 -

20 Liczba Kirpiczewa K 0,406 -
21 zagęszczenie strumienia wilgoci m 1,6x10-6 kg/(m2s)
22 Zredukowana liczba Kirpiczewa Kz 0,406
23 temperatura powietrza  na wylocie z lutniociągu tl 24,3 oC
24 temperatura powietrza  w przodku tp 25,9 oC
25 wilgotność właściwa powietrza  w przodku xp 14,4 g/kg
26 temperatura powietrza  na wylocie z wyrobiska tw 30,1 oC
27 wilgotność właściwa powietrza  na wylocie z wyrobiska xw 16,4 g/kg

4. MATERIAŁY TERMOIZOLACYJNE DLA WYROBISK CHODNIKOWYCH

Dla termoizolacji wyrobiska rozpatrzono pięć materiałów dostępnych na rynku do tego celu.
Materiał 1 - Piana na bazie życwicy mocznikowo-formaldehydowej o współczynniku 

przewodnictwa cieplnego  λ = 0,031 W/(m·K), 
Materiał 2 - Piana na bazie żywicy fenolowo-formaldehydowej o współczynniku przewodnictwa 

cieplnego λ = 0,047-0,035 W/(m·K),
Materiał 2 -  Torkret  o wytrzymałości  na ściskanie 2,21 MPa i współczynniku przewodnictwa 

cieplnego λ = 0,07 W/(m·K),
Materiał 4 - Torkret  o wytrzymałości  na ściskanie  1,7-4,6 MPa i współczynniku przewodnictwa 

cieplnego λ = 0,25 W/(m·K),  
Materiał 5 - Torkret  o wytrzymałości  na ściskanie  1,7-3,5 MPa i współczynniku przewodnictwa 

cieplnego λ = 0,1 W/(m·K),  
Pianami można wypełniać pustki lub przestrzenie ograniczone luźnym deskowaniem czy opinką 
(wykonanie tzw. „oganianki”). Nie ma wtedy jednak pewności co do równomierności grubości 
wypełnienia na całym obwodzie i długości wyrobiska.
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Rys. 2. Schemat przewietrzania przekopu poz. 1300 m wraz ze schładzaniem powietrza

Fig. 2. Ventilation scheme of drift level 1300 m with air cooling system

Lepszą metodą jest metoda zastosowana w KWK „Wujek” Ruch Śląsk [3], gdzie wykorzystano 
„rękawy” (worki wykonane z foli). Rękawy układano za obudową podczas jej zabudowy w 
przodku. Piana podawana była do rękawów przy pomocy pompy z mieszalnikiem. Grubość 
uzyskiwanej powłoki izolacyjnej wahała się pomiędzy 0,1 m, a 0,4 m (średnio 0,15 m). 
Teoretycznie można pokrywać ociosy poprzez natrysk na obudowę istniejącą. Wadą jest brak 
trwałości i brak uzyskania odpowiedniej grubości warstwy. Okres trwałości pianek 
termoizolacyjnych w warunkach górniczych wynosi od 1 do 3 lat [5].
Rozpatrywane w niniejszej pracy torkrety  można nanosić bezpośrednio na istniejącą obudowę, 
czyli nie ma konieczności wykonywania dodatkowych prac. Wymaga jednak kilkakrotnego 
nakładania warstwy torkretu, a pod względem termoizolacyjności i trwałości optymalna grubość 
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warstwy to ok. 15 cm. Torkret może być wykonany jako warstwa z jednego rodzaju torkretu, bądź 
w połączeniu z torkretem wzmacniającym. 
Torkret termoizolacyjny może pomimo tego ulegać spękaniu pod wpływem ruchu górotworu 
i pracy obudowy wyrobiska. Wykonanie termoizolacji ogranicza dopływ ciepła od górotworu do 
powietrza ale powoduje też ograniczenie jego wychładzania, dlatego zachodzić będzie konieczność 
wykonywania poprawek termoizolacji w miejscach jej uszkodzenia.
Przy wyborze konkretnego materiału termoizolacyjnego jednym z najistotniejszych kryteriów jest 
jednak wartość współczynnika przewodnictwa cieplnego. Podawane wartości tych 
współczynników sprawdzono doświadczalnie, gdyż są one określane na podstawie norm 
budowlanych a warunki górnicze są jednak odmienne.
Na stanowisku laboratoryjnym wyznaczania współczynnika przewodnictwa cieplnego skał na 
Wydziale Górnictwa i Goinżynierii, KGBiG przeprowadzono badania próbek powyższych 
materiałów  [5].
Materiały izolacyjne w budownictwie bada się różnymi metodami, jednak najczęściej jest to 
metoda ustalonego strumienia ciepła przy następujących założeniach: 

stała temperatura średnia próbki, najczęściej jest to średnia temperatura badania 
wynosząca 10 oC,

stała różnica temperatur na powierzchniach próbki, najczęściej 20 oC,
stały i jednorodny strumień ciepła przecinający obszar pomiarowy próbki.

Wynik odnosi się najczęściej do próbki pozbawionej wilgoci.
Dla warunków górnictwa podziemnego, gdzie występuje inny rozkład temperatur pomiędzy 
górotworem a powietrzem w wyrobisku współczynnik przewodnictwa cieplnego nie będzie 
odzwierciedlał rzeczywistego strumienia przewodzonego ciepła.
Badania przeprowadzono w różnych zakresach cieplnego dla badanych materiałów w zakresach 
temperatur 20 – 70oC, każdorazowo przy zachowaniu ustabilizowanego procesu przewodzenia 
ciepła [5].
Średnie wartości współczynników przewodnictwa cieplnego, które odpowiadają zakresowi 
temperatur skał powyżej 50oC dla badanych materiałów wynoszą:

 Materiał 1 =0,10 W/(m·K),
 Materiał 2 =0,12 W/(m·K),
 Materiał 3 =0,62 W/(m·K),
 Materiał 4 =0,33 W/(m·K),
 Materiał 5 =0,26 W/(m·K).

Należy stwierdzić, że parametry podawane przez producentów odbiegają od wyników badań 
laboratoryjnych.

5. PROGNOZA WARUNKÓW KLIMATYCZNYCH Z TERMOIZOLACJĄ 

5.1. Założenia do prognozy

Przewodnictwo cieplne w warstwie izolującej termicznie przegrodę budowlaną różni się od 
odpowiedniego procesu w warstwie materiału izolującego powierzchnię skalną. W jednym i 
drugim przypadku warstwa z materiału o niskim współczynniku przewodnictwa cieplnego 
zwiększa opór cieplny. Przy tych samych temperaturach powietrza następuje spadek gęstości 
strumienia ciepła przepływającego. Ze wzrostem oporu cieplnego na powierzchni skał musi 
nastąpić zmniejszenie gęstości strumienia ciepła przejmowanego przez powietrze. Jednak 
dodatkowy opór cieplny utrudni wymianę ciepła i spowolni obniżanie temperatury skał 
bezpośrednio za warstwą izolacyjną. W skałach w pewnym stopniu wychłodzonych, na które 
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nałoży się materiał termoizolacyjny, z czasem nastąpi przyrost temperatury w stosunku do stanu 
istniejącego wcześniej.
Dla rozpatrywanego przykładu w metodzie prognozy warunków klimatycznych dokonano zmian 
współczynników związanych z izolacją ociosów. Na wielkość strumienia cieplnego płynącego od 
skał wpływa współczynnik przewodnictwa cieplnego materiału izolacyjnego  iz i jego grubość .
W metodzie uwzględniono zmniejszenie przekroju poprzecznego wyrobiska z uwagi na grubość 
izolacji. Jednostkowy strumień cieplny dopływający od skał jest zależny między innymi od 
zastępczego współczynnika wymiany ciepła z. Z teorii wymiany ciepła wynika, że przy założeniu 
średnicy zastępczej wyrobiska bez izolacji wynosi Do i z izolacją D1 , zastępczy współczynnik 
wymiany ciepła z jest równy:
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Współczynnik ten uwzględnia procesy przejmowania ciepła od strony powietrza oraz 
przewodnictwo cieplne w materiale termoizolacyjnym o współczynniku  iz.
Dla wyrobiska częściowo izolowanego (bez izolowanego spągu) przyjęto założenie, że strumień 
ciepła dopływający do powietrza jest sumą strumieni ciepła z i-tej części obwodu wyrobiska:





n

i
isis Bqq

1

, W/m                                                                 (5)

gdzie:
Bi – udział części obwodu wyrobiska.
Strumienie ciepła traktuje się jako strumienie w przepływie cylindrycznym obwodu izolowanego i 
obwodu nieizolowanego. Dla rozważanego przypadku przyjęto:

spspsizizss BqBqq   , W/m                                                                     (6)
Gdzie indeksy oznaczają:
- iz – indeks odnoszący się do dopływu ciepła przez izolację,
-sp – indeks odnoszący się do dopływu ciepła od spągu wyrobiska.

5.2. Wyniki prognozy

W obliczeniach założono termoizolację ociosów i spągu wyrobiska o grubości 0,15 m i 
współczynniku przewodnictwa cieplnego  iz=0,1 W/(m·K).
Obliczenia wykonano dla wyrobiska bez izolacji i dla pełnej izolacji – łącznie ze spągiem.  Udział 
spągu w obwodzie wyrobiska wynosi 31 %. Na podstawie udziału spągu w obwodzie obliczono 
szacunkowy udział strumienia ciepła przenikającego przez spąg wyrobiska. Dla tak przyjętych 
założeń upraszczających można przyjąć że udział strumienia ciepła przenikającego przez spąg 
analizowanego wyrobiska w szacunkowym udziale strumienia ciepła przenikającego przez spąg i 
ociosy wynosi od 55 % do 41 %. Uwzględniono również, że wyrobisko nie jest izolowane na 
długości 5 m od czoła przodka. Wartość zastępczego przejmowania ciepła obliczono na podstawie 
wyznaczonych różnic w strumieniach powietrza bez izolacji i z całkowitą izolacją wyrobiska.
Obliczenia przeprowadzono wariantowo przyjmując:

wariant 1 -  iz=0,2 W/(m·K), =0,15 m i z=1,035 W/(m2K),
wariant 2 -  iz=0,1 W/(m·K), =0,15 m i z=0,576 W/(m2K).

Wyniki obliczeń wykazują, że zastosowanie termoizolacji spowoduje utrzymanie temperatury w 
przodku poniżej 33 oC przy jednej chłodnicy 300 kW za wentylatorem lutniowym. 
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Na rysunkach 3 i 4 przedstawiono rozkład temperatur w lutniociągu i wyrobisku dla różnych 
współczynników  iz. Różnica temperatur powietrza w przodku przy różnych wariantach wynosi 
około 1 oC. Obliczeniowa temperatura powietrza wzdłuż wyrobisk będzie malała. 
Po zastosowaniu dodatkowej chłodnicy w boczniku lutniociągu o mocy 200 kW w odległości ok. 
200 m od czoła przodka temperatura w przodku będzie niższa od 27 oC (rys. 5 i 6).
Porównanie wyników prognozy temperatury z termoizolacją i bez termoizolacji przedstawiono w 
tabeli 4.
Zastosowanie termoizolacji podczas drążenia wyrobiska polepszy warunki klimatyczne w przodku 
i wzdłuż wyrobiska lecz nie wyeliminuje konieczności stosowania klimatyzacji. 
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Rys. 3. Prognoza rozkładu temperatury w przekopie dla termoizolacji ociosów i schładzania powietrza jedną 
chłodnicą (wariant 1 -  iz=0,2 W/(m·K))

Fig. 3. Forecast of  air temperature distribution in a drift for insulation of walls and air cooling by one cooler 
(variant 1 -  iz=0,2 W/(m·K))
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Rys. 4. Prognoza rozkładu temperatury w przekopie dla termoizolacji ociosów i schładzania powietrza jedną 
chłodnicą (wariant 2 -  iz=0,1 W/(m·K))

Fig. 4. Forecast of  air temperature distribution in a drift for insulation of walls and air cooling by one cooler 
(variant 2 -  iz=0,1 W/(m·K))
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Rys. 4. Prognoza rozkładu temperatury w przekopie dla termoizolacji ociosów i schładzania powietrza 
dwiema chłodnicami (wariant 1 -  iz=0,2 W/(m·K))

Fig. 4. Forecast of  air temperature distribution in a drift for insulation of walls and air cooling by two coolers 
(variant 1 -  iz=0,2 W/(m·K))
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Rys. 6. Prognoza rozkładu temperatury w przekopie dla termoizolacji ociosów i schładzania powietrza 
dwiema chłodnicami (wariant 2 -  iz=0,1 W/(m·K))

Fig. 6. Forecast of  air temperature distribution in a drift for insulation of walls and air cooling by two coolers 
(variant 2 -  iz=0,1 W/(m·K))

Tabela 4. Porównanie wyników  prognozy temperatury powietrza z i bez termoizolacji ociosów przekopu
Table 4. Comparison of forecast’s results of climatic conditions with and without insulation of drift’s walls  

Parametr, jednostka Wartość
bez termoizolacji

wymagana moc chłodnicza, kW 300 300+300 300+300+200
temperatura na wylocie z lutniociągu, oC 36,4 28,0 24,3
temperatura w przodku, oC 38,4 29,7 25,9
temperatura na wylocie z wyrobiska, oC 35,4 34,1 30,1
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z termoizolacją  - wariant 1 - liz =0,2 W/(m·K)
wymagana moc chłodnicza, kW 300 300+200
temperatura na wylocie z lutniociągu, oC 30,6 25,1
temperatura w przodku, oC 32,4 26,7
wilgotność właściwa w przodku, g/kg 14,7 14,3
temperatura na wylocie z wyrobiska, oC 27,2 22,4
wilgotność właściwa na wylocie, g/kg 16,2 16,0

z termoizolacją  - wariant 2 - liz =0,1 W/(m·K)
moc chłodnicza, kW 300 300+200
temperatura na wylocie z lutniociągu, oC 30,1 24,9
temperatura w przodku, oC 31,9 26,3
wilgotność właściwa w przodku, g/kg 14,7 14,3
temperatura na wylocie z wyrobiska, oC 26,5 22,0
wilgotność właściwa na wylocie, g/kg 16,2 16,0
 

6. PODSUMOWANIE

1. Przeprowadzona analiza właściwości cieplnych skał wokół drążonego przekopu na poz.
1300 m wykazała, że strumień ciepła dopływający od górotworu do powietrza na drodze 
konwekcji i promieniowania będzie znacząco wpływał na cieplne warunki pracy w tym 
wyrobisku. 

2. Termoizolacja ociosów wyrobisk w przypadku wysokiej temperatury pierwotnej ma 
znacznie przy jej wykonywaniu za postępem drążonego przodka. Możliwe jest wtedy 
uzyskanie poprawy cieplnych warunków pracy w wyrobisku. Współczynnik 
przewodnictwa cieplnego materiału termoizolacyjnego  iz powinien wynosić co najmniej 
0,1 W/(m·K). 

3. Termoizolacja spągu wyrobiska za pomocą analizowanych materiałów nie jest technicznie 
możliwa. Spąg stanowi ok. 31 % obwodu przekopu. Różnica temperatur powietrza na 
końcu wyrobiska pomiędzy pełną izolacją i izolacją bez spągu wynosi od 0,5 do 2 oC w 
zależności od czasu i prędkości przepływu powietrza. 

4. Podawane przez producentów wartości współczynnika  iz określane są na podstawie norm 
budowlanych do termoizolacji budynków (badania w otoczeniu 10 oC przy różnicy 
temperatur 20 oC). 

5. Wykonanie przekopu na poz. 1300 m jest możliwe bez termoizolacji ociosów. Zapewnienie 
temperatury poniżej 28 oC w końcowym etapie drążenia wyrobiska wymagać będzie 
zabudowy 3 chłodnic powietrza o łącznej mocy 800 kW. Termoizolacja przekopu w 
trakcie jego drążenia przy pomocy analizowanych materiałów termoizolacyjnych nie 
przyniesie zdecydowanej poprawy warunków klimatycznych w przodku. Pomimo 
wykonania termoizolacji ociosów konieczne będzie schładzanie powietrza. 
Zapotrzebowanie mocy chłodniczej wynosić będzie co najmniej 500 kW.

Artykuł zrealizowano w ramach prac statutowych AGH nr 11.11.100.281
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Influence of Thermal Insulation of Walls of Driven Heading
On the Climatic Conditions

The driving of underground headings on large depths is connected with difficulties of keeping the 
parameters of air required with mining safety regulations. The heat flux from rock to air in heading 
is one of essential factor influencing on climatic conditions. The efficacy of thermal insulation of 
walls of headings is discussed in the paper. The parameters of typical heat-insulating materials to 
applying in underground excavations are presented. Influence of isolation materials on climatic 
conditions is evaluated using a method of air temperature forecast. On this basis the conclusions on 
wall insulation effectiveness during driving of headings are drawn.
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Działania podejmowane w kopalniach Jastrzębskiej
Spółki Węglowej S.A. mające na celu zwiększenie
efektywności odmetanowania

Andrzej Tor, Antoni Jakubów
Jastrzębska Spółka Węglowa S.A.
Damian Araszczuk
KWK „Borynia-Zofiówka” Ruch Zofiówka

STRESZCZENIE: W artykule przedstawiono analizę ujęcia metanu poprzez odmetanowanie, które 
jest prowadzone w kopalniach Jastrzębskiej Spółki Węglowej od momentu udostępniania złoża w 
budowanych kopalniach do chwili obecnej.
Metan uwalniany w trakcie prowadzonych robót górniczych jest średniorocznie w około 41%
ujmowany pod depresją centralnych, powierzchniowych stacji odmetanowania do rurociągów i
przesyłany na powierzchnię, a w około 59% odprowadzany z wyrobisk górniczych z powietrzem 
kopalnianym. 
Skutecznym środkiem profilaktyki metanowej jest odmetanowanie górotworu. W celu uzyskania 
możliwie najwyższej skuteczności tej profilaktyki należy zwiększać efektywność odmetanowania. 
Biorąc pod uwagę ciągły wzrost, w ostatnich latach, zagrożenia metanowego, podjęto w
kopalniach JSW S.A. działania mające na celu zwiększenie efektywności odmetanowania poprzez 
m.in. wdrażanie odmetanowania wstępnego oraz zastosowanie drenażowych chodników 
nadległych do odmetanowania eksploatacyjnego.

SŁOWA KLUCZOWE: zagrożenie metanowe, odmetanowanie górotworu, efektywność odme-
tanowania

1. WPROWADZENIE

Metan i związane z nim zagrożenie wybuchowe jest nadal jednym z najgroźniejszych zjawisk 
towarzyszących wydobyciu węgla kamiennego. Równocześnie jest ono jednym z najbardziej 
powszechnych zagrożeń występujących w złożach węgla.

Metan towarzyszący pokładom węgla wydzielający się do wyrobisk górniczych stanowi źródło 
poważnego zagrożenia dla zatrudnionych pod ziemią górników oraz zagrożenia ciągłości ruchu 
kopalni. Wydzielanie metanu z urobionego węgla i zrobów, stwarza poważne zagrożenie w 
zakresie bezpieczeństwa pracy, zarówno w formie zagrożenia wybuchem lub zapaleniem, jak i 
możliwości powstania atmosfery beztlenowej. O stopniu zagrożenia świadczą tragedie, które z tych 
przyczyn wystąpiły w kopalniach. 

Pomimo znaczącego postępu w rozpoznawaniu i zwalczaniu zagrożenia metanowego, 
obserwuje się jego narastanie w wielu obszarach górniczych. Związane jest to ze wzrastającą 
głębokością prowadzenia eksploatacji i coraz wyższą w związku z tym metanonośnością, 
ciśnieniami gazów oraz malejącą przepuszczalnością pokładów węgla.

sploatacji Podziemnej 2012
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Prowadzenie eksploatacji pokładów węgla w kopalniach metanowych wymaga stosowania 
specjalnych działań technicznych celem niedopuszczenia do przekroczenia bezpiecznej wielkości 
stężenia gazu w powietrzu kopalnianym. Dobór odpowiednich środków zwalczania zagrożenia 
metanowego poprzedzony musi być już na etapie projektowania robót górniczych określeniem 
prognozowanej metanowości dla danego wyrobiska.

Podstawowym sposobem jest stosowanie odpowiednich systemów wentylacyjnych z 
intensywnym strumieniem powietrza. Często jednak sposoby wentylacyjne są mało skuteczne i 
konieczne jest odciąganie metanu z pokładu węgla i skał otaczających. 

Obniżanie zagrożenia metanowego poprzez odmetanowanie kopalń przyczynia się do poprawy 
bezpieczeństwa załóg górniczych oraz utrzymania ciągłości pracy maszyn zmniejszając liczbę 
postojów w wyniku wyłączeń energii elektrycznej po przekroczeniu wartości progowych stężenia 
metanu. Efektywne systemy odmetanowania to oprócz możliwości pozyskiwania metanu jako 
źródła energii, również ograniczanie ujemnych skutków na środowisko naturalne wynikających 
z odprowadzania metanu do atmosfery.

Systemy wentylacji i odmetanowania kopalni wpływają na obniżenie zagrożenia metanowego 
zarówno w wyrobiskach udostępnionych jak i w przestrzeniach odizolowanych, bezpośrednio nie 
przewietrzanych. 

W dotychczas stosowanej technologii odmetanowania wyróżnia się następujący podział metod 
odgazowania górotworu:
 odmetanowanie wyrobisk korytarzowych,
 odmetanowanie wyprzedzające - prowadzone przed rozpoczęciem projektowanej eksploatacji 

węgla w górotworze nieodprężonym, w którym panuje pierwotny, naturalny stan naprężeń,
 odmetanowanie eksploatacyjne - prowadzone równocześnie z eksploatacją pokładów węgla w 

górotworze, w którym naturalna równowaga złoża została naruszona eksploatacją, a sam 
proces odmetanowania prowadzi się w skałach o zmieniającym się w czasie stanie naprężeń,

 ujęcie metanu z otamowanych przestrzeni starych zrobów.
Odmetanowanie górotworu jest najskuteczniejszym środkiem zwalczania zagrożenia metano-

wego, zapewniającym zmniejszenie wypływów metanu do przestrzeni roboczych oraz zapobie-
ganie lub zmniejszenie objawów, takich jak np. wydmuchy, nagłe wyrzuty metanu i węgla, itp. 
Najskuteczniejszą metodą okazało się drenowanie metanu z górotworu i otamowanych zrobów, 
odprowadzanie go osobnymi rurociągami na powierzchnię, wykorzystując depresję pomp stacji 
odmetanowania. Metoda ta pomaga w utrzymaniu żądanych parametrów wentylacyjnych, stawia 
jednak określone wymagania odnośnie sposobów udostępniania i przygotowania do eksploatacji
metanonośnych pokładów węgla. 

Odmetanowanie górotworu przy pomocy otworów drenażowych polega na wykonaniu 
bezpośrednio z wyrobiska lub wcześniej wykonanych wnęk wiązek otworów i odpowiednie 
podłączenie ich do rurociągu odmetanowania. Ponieważ w sąsiedztwie wyrobiska górotwór jest 
spękany, to w celu ograniczenia dopływu powietrza do otworu drenażowego otwór w tej strefie jest 
uszczelniany poprzez zacementowaną rurę obsadową. Jednakże uszczelnienie to nie jest idealne i 
do otworu drenażowego zasysana jest pewna ilość powietrza. W czasie eksploatacji otworu 
powstają dodatkowo szczeliny będące wynikiem działania naprężeń eksploatacyjnych, które 
powodują, że z czasem dopływ powietrza do otworu wzrasta, co w konsekwencji powoduje 
obniżenie koncentracji metanu w ujmowanej mieszaninie.

Odmetanowaniem ujmowana jest mieszanina metanowo-powietrzna o koncentracji 50-70 % 
CH4. Taki sposób odmetanowania powoduje, że strumień mieszanki jest stały natomiast 
koncentracja CH4 zmienia się w zależności od:

- zmian ciśnienia barometrycznego,
- dopływu gazu z otworów drenażowych i zza tam izolacyjnych,
- szczelności sieci rurociągów dołowych. 
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Za odmetanowaniem złóż węgla kamiennego przemawiają aspekty:
- bezpieczeństwa, wynikające z ujęcia metanu do rurociągów i tym samym obniżenia ilości 

emitowanego metanu do prądów wentylacyjnych,
- ekologiczne, ze względu na ochronę środowiska  naturalnego poprzez zmniejszenie emisji 

metanu do atmosfery,
- ekonomiczne, wynikające ze zmniejszenia ilości powietrza koniecznego do przewietrzania 

wyrobisk i zysku ze sprzedaży dwóch nośników energii - węgla i metanu.
Biorąc pod uwagę ciągły wzrost, w ostatnich latach, zagrożenia metanowego, podjęto w

kopalniach JSW S.A. działania mające na celu zwiększenie efektywności odmetanowania poprzez 
m.in. wdrażanie odmetanowania wstępnego oraz zastosowanie drenażowych chodników 
nadległych do odmetanowania eksploatacyjnego.

Przytoczona powyżej, przy podziale metod odgazowania górotworu, definicja odmetanowania
wyprzedzającego określa, że jest to „odmetanowanie prowadzone przed rozpoczęciem 
projektowanej eksploatacji węgla w górotworze nieodprężonym, w którym panuje pierwotny, 
naturalny stan naprężeń”, natomiast chcąc odróżniać powyższą metodę odmetanowania 
wyprzedzającego od obecnie wdrażanej metody odmetanowania w kopalniach JSW S.A. będziemy 
używać nazwy „odmetanowanie ”. Wdrażane odmetanowanie wstępne prowadzone jest 
przed rozpoczęciem eksploatacji i w czasie jej trwania, w obrębie górotworu nie objętego 
ciśnieniem eksploatacyjnym związanym z eksploatacją ściany. Należy podkreślić, że otwory 
odmetanowania projektowane są w strefach górotworu częściowo odprężonego, będącego 
wynikiem wcześniej dokonanej eksploatacji w danym rejonie. Otwory do odmetanowania 
wstępnego projektowane mogą być również w pobliżu gazonośnych stref zaburzeń tektonicznych
występujących w sąsiedztwie projektowanej eksploatacji.

Uzyskane pozytywne doświadczenia z przeprowadzonych w kilku rejonach ścian wierceń dla 
odmetanowania wstępnego wskazują, że dalsze doskonalenie tej metody może przynieść wymierne 
efekty w postaci zmniejszenia nasycenia metanem złoża węgla, a tym samym poprawy 
bezpieczeństwa pracy dla zatrudnionych załóg górniczych.

2. WYSTĘPOWANIE I WYDZIELANIE METANU W KOPALNIACH JSW S.A.

Jastrzębska Spółka Węglowa S.A. prowadzi działalność górniczą w pięciu kopalniach, których 
łączny obszar wydobywczy wynosi około170 km2. Są to kopalnie: „Borynia-Zofiówka”, „Budryk”,
„Jas-Mos”, „Krupiński” i „Pniówek”.

Kopalnie JSW S.A. od momentu powstania funkcjonują w trudnych warunkach górniczo-
geologicznych oraz w warunkach wysokiego poziomu zagrożeń naturalnych, w tym zagrożenia 
metanowego i wyrzutami metanu i skał.

Metanonośność pokładów Górnośląskiego Zagłębia Węglowego jest bardzo nierównomierna. 
W północnej i środkowej części Zagłębia na niektórych obszarach metan nie występuje lub 
występuje w nieznacznych ilościach. Natomiast w południowej części Zagłębia znajdują się
obszary o bardzo silnej metanowości.

Zagrożenie metanowe występuje we wszystkich kopalniach Spółki i jest najpoważniejszym 
zagrożeniem naturalnym. W kopalni „Borynia-Zofiówka" Ruch „Borynia” pokłady zaliczone są do 
III kategorii zagrożenia metanowego, a w kopalni „Budryk” pokłady są zaliczone od I do IV 
kategorii oraz występują pokłady niemetanowe. W pozostałych kopalniach, tj. „Jas-Mos”, 
„Krupiński”, „Pniówek” i „Borynia-Zofiówka” Ruch „Zofiówka” pokłady węgla zaliczone są do 
IV (najwyższej) kategorii zagrożenia metanowego. Największe zagrożenie metanowe występuje w 
KWK „Pniówek", która zajmuje pierwsze miejsce pod względem wydzielania metanu oraz 
charakteryzuje się najwyższym ujęciem metanu z odmetanowania (tabela nr 1).
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Odmetanowanie pokładów węgla kamiennego stanowi bardzo ważny i skuteczny środek 
profilaktyki metanowej i jest prowadzone obecnie w 19 polskich kopalniach. W 2010 r. ujęto 
odmetanowaniem 255,9 mln m3 metanu, z czego w kopalniach JSW S.A. 142,9 mln m3, tj. 55,9%. 
Efektywność odmetanowania kopalń za 2010 r. wyniosła 30,7%  [7].

W kopalniach JSW S.A. w roku 2010 około 53 % ujęcia metanu pochodziło z drenowania 
górotworu otworami wiertniczymi, pozostałą ilość stanowiło ujęcie z otamowanych zrobów. Z 
odmetanowania wyrobisk korytarzowych udostępniających i przygotowawczych uzyskano 
4,38 mln m3CH4, to jest 3,1 %, z odmetanowania ścian uzyskano 71,83 mln m3CH4, to jest 
50,2 %, natomiast ujęcie metanu z otamowanych przestrzeni starych zrobów wynosiło 
66,79 mln m3CH4, to jest 46,7 % [7].

                                                     Metanowość kopalń JSW S.A. w 2011 r.                                   Tabela 1

Kopalnia
Metanowość 
względna
[m3/Mg]

Metanowość bezwzględna
[m3/min]

Efektywność 
odmetanowania

[%]wentylacja odmetanowanie razem
Borynia 9,07 33,80 12,56 46,36 27,09
Budryk 17,51 63,44 25,51 88,95 28,68
Jas-Mos 12,04 18,65 17,35 36,00 48,19
Krupiński 40,25 49,72 80,13 129,85 61,71
Pniówek 46,88 144,67 93,44 238,11 39,24
Zofiówka 29,62 62,64 29,24 91,88 31,79
JSW SA 25,90 372,92 258,23 631,15 40,91

Na przestrzeni ostatnich dziesięciu lat w kopalniach Jastrzębskiej Spółki Węglowej obserwuje 
się wzrost metanowości bezwzględnej. Szczególnie podkreślić należy wzrost metanowości w 
kopalni „Borynia”, będącej dotychczas najmniej zagrożoną pod względem metanowym kopalnią 
JSW S.A. W ostatnich latach występował stały wzrost metanowości bezwzględnej kopalni od 
23,00 m3 CH4/ min w 2001r. do 84,25 m3 CH4/ min w 2006r. 

Wzrost zagrożenia metanowego w ostatnim dziesięcioleciu (np. w kopalniach „Borynia” i 
„Krupiński”) spowodował konieczność wielokrotnego zwiększenia ilości ujmowanego metanu, co 
potwierdza, że odmetanowanie kopalń stanowi bardzo ważny i skuteczny środek profilaktyki 
metanowej, a jednocześnie dowodzi poprawności działań służb wentylacyjnych.

Dla poprawy efektywności systemów odmetanowania kontynuowane są prace nad ciągłym 
monitorowaniem systemów i sieci odmetanowania oraz modernizacją stacji odmetanowania.

3. PODEJMOWANE DZIAŁANIA DLA ZWIĘKSZENIA EFEKTYWNOŚCI 
ODMETANOWANIA

W silnie metanowych kopalniach Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A. wentylacyjne sposoby 
zwalczania zagrożeń metanowych od początku ich budowy były niewystarczające, co zmusiło do 
stosowania innego sposobu zwalczania zagrożeń metanowych, jakim jest odmetanowanie. 
Odmetanowanie otworami drenażowymi prowadzone jest z wyrobisk korytarzowych 
udostępniających i przygotowawczych oraz chodników przyścianowych czynnych wyrobisk 
eksploatacyjnych. 

Odmetanowanie wyprzedzające w kopalniach wchodzących w skład Jastrzębskiej Spółki 
Węglowej S.A. stosowane było na szeroką skalę w latach sześćdziesiątych i siedemdziesiątych 
ubiegłego wieku, a konieczność jego  stosowania podyktowana była prowadzeniem robót 
górniczych w bliskim sąsiedztwie stropu karbonu, przykrytego grubą warstwą nieprzepuszczalnych 
iłów mioceńskich oraz wysokiego nasycenia złoża metanem (szczególnie metan wolny 
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gromadzący się w przystropowej części karbonu). Powyższe roboty górnicze prowadzone były 
powyżej głębokości 400 m.

Obecnie w drążonych wyrobiskach korytarzowych, głównie w pokładach zagrożonych 
wyrzutami metanu i skał, w kopalniach „Pniówek” i „Zofiówka” prowadzi się odmetanowanie 
wyprzedzające o zróżnicowanym zakresie i efektywności. Ma ono szczególnie duży wpływ na 
zmniejszanie zagrożenia wyrzutowego, przy drążeniu wyrobisk, w otoczeniu których występują 
zaburzenia geologiczne, z którymi są związane strefy spiętrzenia gazowego. Przyczyną 
ograniczonej efektywności odmetanowania wyprzedzającego jest zmniejszająca się wraz z 
głębokością prowadzenia robót górniczych przepuszczalność gazowa złoża. Badania potwierdzają, 
że przepuszczalność węgla jest znacznie większa niż skał otaczających i wzrasta w kierunku 
równoległym do uławicenia, a maleje ze wzrostem uwęglenia oraz wzrostem głębokości (a zatem i 
ze wzrostem ciśnienia). W warunkach kopalń górnośląskich przepuszczalność gazowa w 
pokładach węgla w górotworze nienaruszonym robotami górniczymi (nieodprężonym) maleje wraz 
z głębokością zalegania.

Metan z pokładu nieodprężonego, na skutek niewielkiej przepuszczalności gazowej, 
charakteryzuje się małym przepływem w kierunku otworów odmetanowania. Z pokładów 
zalegających powyżej głębokości 400 m można prowadzić wyprzedzające, o zadowalającym 
efekcie, odmetanowanie złoża. Poniżej głębokości 400 m w nienaruszonym (nieodprężonym) złożu 
ilość metanu ujętego wyprzedzającym odmetanowaniem, podczas drążenia wyrobisk 
przygotowawczych okonturowujących parcelę ściany, jest niewielka i wpływa nieznacznie na 
zmniejszenie metanonośności pokładów i warstw w otoczeniu parceli projektowanej eksploatacji, 
tym samym ma niewielki wpływ na zmniejszenie ilości metanu wydzielającego się do środowiska  
podczas eksploatacji.

Obecnie w polskich kopalniach węgla  kamiennego roboty górnicze w pokładach metanowych 
są prowadzone poniżej 400 m, co przy malejącej wraz z głębokością przepuszczalności pokładów 
węgla, wyklucza możliwość prowadzenia z drążonych wyrobisk przygotowawczych, efektywnego 
odmetanowania wyprzedzającego eksploatację. Ujęcie metanu z nieodprężonego złoża, za pomocą 
otworów drenażowych wykonanych z wyrobisk korytarzowych, powoduje odgazowanie 
niewielkiej jego ilości w bezpośrednim sąsiedztwie otworów. Dopływ metanu do otworów jest 
niewielki, pomimo utrzymującego się często dużego stężenia metanu [5].

Objętość metanu ujmowanego odmetanowaniem wyprzedzającym z wyrobisk korytarzowych w
kopalniach węgla kamiennego w 2010r. stanowiła 3,1% całkowitej ilości ujętego metanu.

Oprócz opisu przedstawionego powyżej, tematyka poprawy efektywności odmetanowania ścian 
została przedstawiona w kilku publikacjach autora [5]. 

W opinii autora w/w publikacji zwiększenie efektywności odmetanowania rejonów eksploata-
cyjnych należy wiązać z obszarami odprężonych stref górotworu w otoczeniu eksploatacji, 
charakteryzujących się zwiększoną przepuszczalnością gazową.

Biorąc pod uwagę ciągły wzrost zagrożenia metanowego w kopalniach węgla kamiennego w 
ostatnich latach oraz wystąpienie szeregu zdarzeń (katastrof) związanych z zagrożeniem 
metanowym, w tym w maju br. w KWK „Krupiński”, postanowiono, pomimo znanych trudności 
jakie mogą wystąpić w tym przedsięwzięciu, podjąć działania mające na celu zwiększenie 
efektywności odmetanowania w kopalniach JSW S.A. Przedsięwzięcie to zamierza się realizować 
poprzez m.in. wdrażanie odmetanowania wstępnego oraz zastosowanie drenażowych chodników
nadległych w stosunku do projektowanej eksploatacji (tego typu chodniki nie były dotychczas 
stosowane w kopalniach JSW S.A.).

Jak już wspomniano powyżej, odmetanowanie wyprzedzające w kopalniach wchodzących w 
skład Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A. stosowane było na szeroką skalę w latach 
sześćdziesiątych i siedemdziesiątych ubiegłego wieku, z uwagi na wysokie nasycenie złoża 
metanem. Obecnie roboty górnicze w kopalniach Jastrzębskiej Spółki prowadzone są na 
głębokościach znacznie poniżej wspomnianych 400 m, a rejony eksploatacyjne charakteryzują się 
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dużym zróżnicowaniem kształtowania się zagrożenia metanowego, od niskiego poziomu do 
wielkości wymagających podejmowania szczególnych, nieraz nowatorskich działań dla 
zapewnienia bezpieczeństwa prowadzenia robót. Mając na uwadze poziom zagrożenia 
metanowego oraz konieczność zapewnienia bezpieczeństwa pracy załóg górniczych zatrudnionych 
w kopalniach JSW S.A. podjęto szerokie, wielokierunkowe działania, wśród których 
najistotniejsze to :
 nawiązanie kontaktów i współpraca z jednostkami naukowo-badawczymi, w tym z Głównym 

Instytutem Górnictwa w Katowicach w celu wypracowania najbardziej efektywnych rozwiązań 
i metodyki w przedmiotowym zakresie. W tym celu zlecono kopalni Doświadczalnej „Barbara”
opracowanie koncepcji odmetanowania wstępnego pokładów węgla oraz analizy zastosowania 
chodników drenażowych do odmetanowania eksploatacyjnego wraz z oceną skuteczności 
odgazowania złoża w warunkach naszych kopalń. To opracowanie będzie podstawą do 
rozszerzenia zakresu robót związanych z odmetanowaniem w kierunku poprawy jego 
efektywności.

 nawiązanie kontaktów i zbieranie informacji na temat doświadczeń górnictwa polskiego i 
światowego w zakresie metod i technologii prowadzenia odgazowania górotworu oraz 
rozpoznanie rynku usług wiertniczych na świecie, pod kątem prowadzenia wierceń 
kierunkowych z wyrobisk dołowych,

 powołanie wspólnie z firmą ZOK zespołu roboczego, którego zadaniem jest przygotowanie 
firmy ZOK do prowadzenia odmetanowania wstępnego i koordynacja działań między firmą a 
Jastrzębską Spółką i jej  kopalniami,

 zwiększenie potencjału możliwości wykonywania wierceń otworów metanowych poprzez 
zakup sprzętu wiertniczego i utworzenie w KWK „Borynia-Zofiówka” Ruch Borynia własnego 
oddziału robót wiertniczych, 

 dokonanie w kopalniach inwentaryzacji sieci odmetanowania i podjęcie prac modernizacyjnych 
dla przygotowania posiadanych stacji i rurociągów odmetanowania do zwiększonego ujęcia 
metanu,

 budowa nowych bądź modernizacja istniejących stacji odmetanowania,
 przeprowadzenie w kopalniach analizy rejonów planowanych do eksploatacji w najbliższych 

latach pod kątem występującego lub prognozowanego zagrożenia metanowego i konieczności 
prowadzenia odmetanowania wstępnego,

 przygotowanie projektów i harmonogramów rozcinek rejonów w których wprowadzone będzie 
odmetanowanie wstępne pod kątem zapewnienia uzyskania jak najlepszych efektów 
odmetanowania wstępnego,

3.1. Doświadczenia uzyskane w KWK „Borynia-Zofiówka” Ruch Zofiówka

Pierwsze próby wprowadzenia i stosowania odmetanowania wstępnego w Jastrzębskiej Spółce 
Węglowej zostały przeprowadzone w kopalni „Borynia-Zofiówka” Ruch Zofiówka, gdzie 
odmetanowanie to prowadzono w polach eksploatacyjnych: ściany B-1 w pokł. 406/1, ściany F-1
w pokł.406/1, ściany G-4 w pokł. 412łg+łd i jest w trakcie prowadzenia w polu eksploatacji 
projektowanej ściany G-6 w pokł. 412łg+łd.

a) odmetanowanie wstępne parceli ściany B-1 pokł. 406/1
Eksploatacja ściany B-1 w pokładzie 406/1, wyposażonej w nowoczesny kompleks strugowy, 

prowadzona była w rozpoznanej partii złoża w pokładzie 406/1, o miąższości maks. 1,2 m, na 
głębokości od około 869 do 916m ppt od dnia 17.08.2009r. do dnia 18.04.2010r. Ściana B-1
przewietrzana była systemem na „U”. Do ściany doprowadzono 1200 m3/min powietrza. Według 
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wykonanych podczas drążenia chodników przyścianowych i dowierzchni ścianowej badań 
metanonośności stwierdzono maksymalne metanonośności węgla od 6,66 do 8,43m3CH4/Mgcsw
(rys.1).

Rys. 1 Rozkład metanonośności pierwotnej w 
pokładzie 406/1[1]

Rys. 2 Rozmieszczenie otworów odmetanowania [1]

Prognoza metanowości bezwzględnej dla ściany B-1 w pokładzie 406/1 przewidywała 
wydzielanie metanu w ilości  20,48 m3CH4/min dla założonej zdolności wydobywczej 4000 t/d. 
Kopalnia dla obniżenia zagrożenia metanowego w rejonie ściany podjęła wiercenie otworów 
odmetanowania wstępnego przed rozpoczęciem ruchu ściany. Otwory odmetanowania zostały 
odwiercone z chodnika nadścianowego B-1 – łącznie 12 otworów, którymi ujęto do czasu rozruchu 
ściany w dniu 17.08.2009r. 542 016m3CH4 oraz chodnika podścianowego B-1 w pokładzie 406/1 -
łącznie 21 otworów, którymi ujęto 47 952m3CH4. Całkowite ujęcie metanu z rejonu ściany B-1 w 
pokładzie 406/1 przed jej rozruchem wyniosło 589 698 m3CH4.

Z uwagi na to, że dla docelowego wydobycia 4000 Mg/d zwalczanie zagrożenia metanowego 
wyłącznie środkami wentylacyjnymi było niewystarczające, zastosowano odmetanowanie 
eksploatacyjne. Otwory drenażowe przy odmetanowaniu eksploatacyjnym wykonano z chodnika 
nadścianowego i podścianowego ściany B-1 (rys. 2). Koncepcja odmetanowania nie była typowa, 
zakładała bowiem dodatkowe ujęcie metanu otworami drenażowymi z chodnika podścianowego 
oraz wykorzystanie istniejącego układu wyrobisk w pokładzie 405/1, tj. chodnika badawczego 
nadścianowego B-3 w pokł. 405/1 jako chodnika drenażowego, ponieważ 75% objętości zrobów 
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ściany B-3 w pokładzie 405/1 została objęta zasięgiem górnej strefy desorpcji ściany B-1 w 
pokładzie 406/1. W pewnym sensie taki układ przypominał metodę odmetanowania z
wykorzystaniem chodnika drenażowego, która cechuje się bardzo dużą efektywnością ujęcia 
metanu (nawet powyżej 90%, przy korzystniejszym usytuowaniu chodnika w górnej strefie 
desorpcji ściany eksploatowanej) [1].

b) odmetanowanie wstępne parceli ściany F-1 pokł. 406/1
Eksploatacja ściany F-1, wyposażonej w nowoczesny kompleks strugowy, prowadzona jest w 

rozpoznanej partii złoża w pokładzie 406/1, o miąższości 1,1 do 1,4 m, na głębokości od około 799 
do 858m ppt od dnia 15.09.2011r. do nadal.

Ściana F-1 w pokładzie 406/1 prowadzona jest w systemie przewietrzana na „U”. Do ściany 
doprowadzane jest 1200 m3/min powietrza, natomiast poprzez wentylator i lutniociąg w chodniku 
nadścianowym F-1 w pokładzie 406/1 w rejon skrzyżowania ściany F-1 z chodnikiem 
nadścianowym F-1 doprowadzane jest dodatkowo 500m3/min powietrza. Według wykonanych 
podczas drążenia chodników przyścianowych i dowierzchni ścianowej badań metanonośności 
stwierdzono maksymalnie 7,53 m3CH4/Mgcsw.

Rys. 3. Szkic rozmieszczenia otworów odmetanowania wstępnego dla ściany F-1 pokł. 406/1

Prognoza dynamiczna metanowości bezwzględnej dla ściany F-1 w pokładzie 406/1, 
opracowana przez KD Barbara, przy planowanym wydobyciu dobowym od 2000 do 2500 Mg/dobę 
wynosi w zakresie  29,12 - 32,48 m3CH4/min. 

Kopalnia, dla obniżenia zagrożenia metanowego w rejonie przedmiotowej ściany, podjęła 
wiercenie otworów odmetanowania wstępnego przed rozpoczęciem ruchu ściany. Otwory 
odmetanowania wiercono z chodnika podścianowego F-1 w pokładzie 406/1, łącznie 45 otworów 
w 12 zbiorach (rys. 3), którymi w okresie 13.11.2009r. do 15.09.2011r., tj. do czasu rozruchu 
ściany F-1 ujęto 538 416 m3CH4.

Od czasu rozpoczęcia eksploatacji ściany F-1 w pokładzie 406/1 w dniu 15.09.2011r. do
31.12.2011r. maksymalna metanowość bezwzględna ściany wyniosła średnio 29,80 m3CH4/min za 
miesiąc listopad 2011r., z czego średnie ujecie metanu wyniosło 13,1 m3CH4/min. 

Przedstawione powyżej przykłady odmetanowania ścian wyposażonych w kompleksy strugowe 
pokazują, że w warunkach zagrożenia metanowego wybieranie pokładów cienkich może być 
prowadzone efektywnie, pod warunkiem uzyskania wysokiej efektywności odmetanowania.
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c) odmetanowanie wstępne parceli ściany G-4 w pokładzie 412łg+łd i 412łg
Eksploatacja ściany G-4, wyposażonej w najwyższy w polskim górnictwie zmechanizowany 

kompleks ścianowy z obudową TAGOR-23/54-POz, prowadzona jest w rozpoznanej partii złoża 
w pokładzie 412 łg+łd  i 412 łg, o miąższości od 3,1 do 5,8 m, na głębokości od około 876 do 
959m ppt od dnia 1.12.2011r. do nadal. Przedmiotowa ściana jest drugą w kolejności z trzech 
zaprojektowanych do eksploatacji w partii G w tym pokładzie.

Ściana G-4 w pokładzie 412łg przewietrzana jest systemem na „Y”. Do ściany chodnikiem 
podścianowym G-4 dostarczane jest 1800m3/min powietrza, natomiast chodnikiem nadścianowym 
G-4 na wylot ze ściany doprowadzane jest 800m3/min powietrza. Według wykonanych podczas 
drążenia chodników przyścianowych i dowierzchni ścianowej badań metanonośności stwierdzono 
maksymalną wartość 9,91m3CH4/Mgcsw w chodniku podścianowym G-4, w części środkowej 
wybiegu  eksploatowanej ściany G-4. Na podstawie dotychczasowych oznaczeń metanonośności 
stwierdzono, że pokład 412 łg+łd  i 412 łg w partii G charakteryzuje się wysokim nasyceniem 
metanem. Wzrost nasycenia złoża metanem występuje w kierunku uskoku Jastrzębskiego tj. w 
kierunku wschodnim. Kierunek ten, jest również zgodny ze wzrostem głębokości zalegania 
pokładów w partii G, co jest potwierdzeniem ogólnie zakładanego wzrostu metanonośności 
pokładu wraz z jego głębokością zalegania. Ponadto przy drążeniu wyrobisk przygotowawczych w
partii „G” w pokładzie 412 łg+łd i 412 łg występowały bardzo liczne przekroczenia parametrów 
wyrzutowych, jak również gwałtowne wydzielanie się metanu, występujące podczas wykonywania 
robót strzałowych, a także wypływ około 545m3 metanu w chodniku transportowym G-2. 

Rys. 4. Szkic rozmieszczenia otworów odmetanowania wstępnego dla ścian G-4 i G-6 pokł. 412

Według prognozy dynamicznej metanowości bezwzględnej dla ściany G-4 KWK „Borynia-
Zofiówka” Ruch Zofiówka, opracowanej przez KD Barbara, maksymalne wydzielanie się metanu 
do środowiska ściany, przy planowanym wydobyciu dobowym od 3000 do 5000 Mg/dobę 
wyznaczono w zakresie  49,92 - 74,41 m3CH4/min. Z opracowanej prognozy wynika, że najwyższa 
metanowość bezwzględna wystąpi w środkowej części wybiegu ściany G-4 (wybieg 200 – 300m). 
Z prognozy tej wynika również, że przy stałym wydobyciu dobowym, metanowość ściany 
uzależniona będzie od wysokości furty eksploatacyjnej, co ma istotne znaczenie ponieważ  w 
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połowie wybiegu ściany tj. między 200 m a 300m planuje się zwiększenie furty eksploatacyjnej z 
3,1 m do 5,3 m, w celu wybierania również pokładu 412 łd. Założenie to, wynika z warunków 
geologicznych tj. malejącej na wybiegu ściany wzajemnej odległości pokładów 412łd i 412łg [2].

Kopalnia, dla obniżenia zagrożenia metanowego w rejonie przedmiotowej ściany, podjęła 
wiercenie otworów odmetanowania wstępnego już podczas drążenia chodników przyścianowych 
oraz dowierzchni ścianowej i kontynuowała do czasu rozruchu ściany. Szkic rozmieszczenia tych 
otworów przedstawiono na rys. 4. Łącznie do dnia 30.01.2012r. z parceli ściany G-4 ujęto 
846 864m3 metanu.   

Stosowany układ przewietrzania ściany G-4 na „Y” dobrze sprawdza się warunkach wysokiego 
zagrożenia metanowego, ponieważ korzystnie odsuwa wysokie stężenia metanu od pola roboczego 
ściany w stronę zrobów oraz umożliwia prowadzenie efektywnego odmetanowania z chodników 
przyścianowych. Jednak przy tym układzie przewietrzania, w istniejących warunkach górniczo-
geologicznych (występowanie w odległości 5-17 m w stropie węgla pokładu 411/3 o miąższości 
0,7-1,2 m oraz uskoków na wybiegu ściany G-4), należy liczyć się z wysokim zagrożeniem 
pożarowym (pożarem endogenicznym) [2].

Rys. 5. Lokalizacja chodnika nadległego nad ścianą G-4, stropowych otworów drenażowych wierconych z 
chodnika nadścianowego, strefy zawału pełnego (obszar zaznaczony na niebiesko) oraz obszaru efektywnego 
dopływu metanu z górotworu – kolor żóty [2].

W związku z tym kopalnia przewiduje możliwości zmiany układu przewietrzania i 
zastosowanie systemu na „U” po caliźnie węglowej. Po zmianie układu przewietrzania należy się 
liczyć się ze spadkiem efektywności odmetanowania prowadzonego z chodników przyścianowych, 
dlatego dla obniżenia stanu zagrożenia metanowego w rejonie, zaprojektowany został chodnik 
nadległy drenażowy (przekop wentylacyjny G-4)  w skałach stropowych tej ściany. Chodnik ten 
zlokalizowany został w strefie zawału wysokiego ściany (nad krawędzią zawału pełnego) oraz w 
obszarze efektywnego dopływu metanu z górotworu do zrobów ściany G-4 (rys. 5, obszar 
zaznaczony kolorem żółtym). Aktualnie trwa drążenie w/w przekopu wentylacyjnego G-4.

Założona odległość (w rzucie poziomym około 50m) chodnika nadległego od chodnika 
nadścianowego G-4 zapewnia optymalne usytuowanie chodnika nadległego między krawędzią 
efektywnego dopływu metanu z górotworu a stropowymi otworami odmetanowania wierconymi z
chodnika nadścianowego G-4 [2].

Biorąc pod uwagę fakt, że głównym źródłem emisji metanu do środowiska ściany G-4 jest 
pokład wybierany i skały spągowe (nadbierane), należy się liczyć, że ujęcie metanu chodnikiem 
nadległym będzie ograniczone. Fakt, iż emisja metanu do środowiska ściany G-4 pochodzić będzie 
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głównie z pokładu wybieranego oraz skał spągowych (nadbieranych) wpłynie na ujęcie metanu
chodnikiem drenażowym i możliwość wzrostu zagrożenia pożarowego (samozagrzewanie węgla 
pokładu 411/3). Dlatego kopalnia w razie konieczności będzie przygotowana do zastosowania
odpowiedniej profilaktyki przeciwpożarowej. Należy podkreślić, że zaprojektowany system 
odmetanowania dla rejonu ściany G-4 będzie dokładnie monitorowany, a zdobyte doświadczenia 
zostaną wykorzystane przy zastosowaniu nowej metody w innych rejonach eksploatacyjnych.

d) odmetanowanie wstępne parceli ściany G-6 w pokładzie 412łg+łd +412łg
Parcela projektowanej ściany G-6 w pokł. pokł. 412łg+łd i 412łg bezpośrednio przylega do 

chodnika podścianowego G-4 w  pokł. 412łg+łd +412łg. Chodnik nadścianowy tej ściany będzie 
drążony równolegle do chodnika podścianowego G-4 w odległości około 5 m od tego wyrobiska. 
Wiercenie otworów do parceli ściany G-6 rozpoczęto we wrześniu 2011r. Łącznie odwiercono 24 
otwory o długościach 70-90 m wykonane w pokładzie 412łg+łd i 412łg (rys. 4). Po uruchomieniu 
ściany G-4 liczba otworów odmetanowania wstępnego w parceli ściany G-6 systematycznie się 
zmniejsza, gdyż otwory po przejechaniu frontu ścianowego są likwidowane wraz z chodnikiem 
podścianowym G-4. Do dnia 30.01.2012r., w ramach odmetanowania wstępnego z parceli ściany
G-6 ujęto 916 560 m3CH4.

3.2. Koncepcja prowadzenia odmetanowania w ścianie B-11 pokład 348 KWK „Krupiński”

Ściana B-11 pokł. 348 będzie czwartą z kolei wybieraną w polu eksploatacyjnym na północ od 
uskoku Warszowickiego, o zrzucie w tym rejonie około 80 ÷ 140 m. Pierwsze dwie ściany, 
wybrane w latach 2000 - 2005, posiadały metanowość bezwzględną w przedziale 28 ÷ 46 m3/min. 
Kolejno pozostawiono niewybraną część pokładu, przeznaczoną do wybrania ściany B-11, a
wyeksploatowano poniżej, w latach 2008 - 2010, ścianę B-13, o metanowości bezwzględnej 
zawierającej się w przedziale 55 ÷ 92 m3/min. W związku z tym projektowana ściana B-11, 
stanowiąca jak gdyby „ścianę zamykającą” dotychczasowej eksploatacji, wybierana będzie w pasie 
pomiędzy zrobami ścian B-9 a B-13, na głębokości 750 ÷ 860 m [3].

Na szczególną uwagę zasługują przyjęte do stosowania środki profilaktyki w zwalczaniu 
zagrożenia metanowego,, a szczególności zastosowany, w przypadku tej ściany, system 
przewietrzania (na „Y” z podwójnym chodnikiem wentylacyjnym) oraz sposób prowadzenia
odmetanowania ściany B-13 (pozwalający na uzyskiwanie efektywności odmetanowania 
przekraczającej niejednokrotnie 70%). Maksymalne ujęcie metanu w dniu 18.04.2008r. wyniosło 
121,0 m3/min (151,3 m3/min mieszanki metanowo-powietrznej). Z uwagi na wysokie zagrożenie 
metanowe, dla poprawy skuteczności działań profilaktycznych m.in. ograniczono postęp dobowy 
ściany z 6,5 do 4,5 m/dobę oraz ustalono, że w przypadku wzrostu zagrożenia metanowego, należy 
w mniejszych odstępach wykonywać połączenia wentylacyjne pomiędzy chodnikiem 
nadścianowym B-13 a chodnikiem wentylacyjnym B-13. Ponadto, dla poprawy bezpieczeństwa 
ruchu zakładu górniczego, zabudowano dołową stację odmetanowania na poziomie 620m, co 
umożliwiło zwiększenie ujęcia metanu w rejonie eksploatowanych ścian [6].
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Rys. 6. Szkic rejonu ściany B-11 pokł. 348 oraz projektowanego chodnika drenażowego w pokł. 347/1

Wyniki badań metanonośności wykonane na obrysie projektowanej ściany B-11 kształtują się 
w przedziale 5,532 – 10,780 m3/Mgcsw , co wskazuje, że eksploatacja wiązać się będzie z bardzo 
wysoką metanowością bezwzględną. Przyjmując stosowany dotychczas w ścianach sąsiednich 
zakres środków profilaktyki metanowej należałoby á priori zakładać zmniejszenie postępu (i 
wydobycia) w ścianie, co wiąże się nie tylko z zagrożeniem metanowym, ale i pożarowym. 

W związku z powyższym zlecono do Kopalni Doświadczalnej „Barbara” wykonanie prognozy 
metanowości bezwzględnej oraz opracowanie koncepcji prowadzenia odmetanowania w ścianie B-
11 pokł. 348. Wykonane opracowanie [3] zawiera analizę i ocenę zagrożenia metanowego, 
możliwości skutecznego zwalczenia tego zagrożenia z zastosowaniem wysokoefektywnego 
odmetanowania oraz propozycje takich działań, wynikających z analizy, aby zapewnione zostało 
bezpieczeństwo eksploatacji i spełnienie wymagań przepisów bezpieczeństwa, przy jednoczesnym 
zapewnieniu odpowiedniego poziomu wydobycia.

Planowane warunki eksploatacji ściany B-11 przedstawiają się następująco:
- długość ściany - od 240 do 249 m,
- miąższość eksploatacyjna - do 3,30 m,
- wybieg ściany - 1050 m,
- przewidywany postęp - 3,0 m/dobę,

Prowadzona powyżej pokładu 348 eksploatacja nie spowodowała (ze względu na znaczne 
odległości) odprężenia i odgazowania w istotnym stopniu pokładu 348 ani pokładów zalegających
w jego warstwach stropowych. Poniżej pokładu 348 eksploatacja nie była prowadzona.

Wyniki prognozy metanowości bezwzględnej z uwzględnieniem nierównomierności 
wydzielania się metanu, wpływu odmetanowania oraz dopływu metanu ze zrobów ściany B-13
wskazują, że przy średnim miesięcznym postępie ściany 3,0 m/d, możliwe jest wystąpienie 
metanowości bezwzględnej z przedziału 49 - 115 m3/min, natomiast już przy zwiększeniu postępu 
do 4,0 m/d maksymalna metanowość bezwzględna może osiągać 139 m3/min.

Biorąc powyższy poziom zagrożenia metanowego pod uwagę uznano, że wysoce efektywnym 
sposobem odmetanowania jest stosowanie chodnika drenażowego nadległego. W warunkach 
wysokiej prognozy metanowości ściany, przy zaleganiu w stropie w odpowiedniej odległości od 
eksploatowanego pokładu kolejnego pozabilansowego pokładu daje pewność dużej efektywności 
ujęcia w/w gazu i zapewnienie rytmiczności wydobycia (efektywność ujęcia 80%) [4].

W przedmiotowym przypadku rozważano lokalizację chodnika drenażowego w dwóch 
wariantach (rys. 6) - w pokładzie 345/1, zalegającym w odległości około 72 m nad pokładem 348 i 
miąższości brutto około 1,4 m (0,6 m-netto), jednak jego zaleganie w dalszej części złoża nie jest 
potwierdzone wynikami rozpoznania geologicznego oraz w pokładzie 347/1, zalegającym w 
odległości 20 - 32 m nad pokładem 348 i miąższości około 0,90 - 1,50 m na długości pola ściany 
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B-11. Usytuowanie chodnika drenażowego w pokładzie 345/1 powodowałoby, że początek jego 
funkcjonowania nastąpiłby po uzyskaniu przez ścianę B-11 wybiegu ponad 70 m.

Uwzględniając powyższe oraz założenia, że minimalna odległość chodnika drenażowego od 
pokładu wybieranego powinna być większa, niż wysokość zawału pełnego (bezpośredniego), tj. w 
tym przypadku 5 x 3,7 m (najwyższa miąższość wybieranego pokładu) = 18,5 m, wybrano 
lokalizację w pokładzie 347/1.

W związku ze spełnieniem powyższych założeń opracowano [3] usytuowanie chodnika 
drenażowego w polu ściany (około 48 m w rzucie poziomym od chodnika wentylacyjnego B-11), 
wyznaczono prawidłową jego długość oraz miejsce szczelnej izolacji (sposób wykonania korka), 
jak również zaprojektowano w tym chodniku odwiercenie 63 otworów drenażowych o łącznej 
długości 4 531 m.

Podano sposób prowadzenia odmetanowania oraz określono pewne niekorzystne czynniki 
utrudniające jego prowadzenie z zastosowaniem chodnika drenażowego, mogące powodować 
spadek koncentracji metanu w przedmiotowym chodniku a wzrost zagrożenia pożarowego w
zrobach ściany B-11. Wielkość ujęcia metanu z zastosowaniem chodnika drenażowego dla 
wymienionego postępu 3 m/d wynosić może od 34 do 92 m3/min, a przy postępie 4 m/d – od 42 do 
111 m3/min .

Aktualnie prowadzone są roboty górnicze zmierzające do wydrążenia powyższego chodnika 
drenażowego.

4. WNIOSKI KOŃCOWE

a) odmetanowanie wstępne może być w określonych warunkach górniczo-geologicznych istotnym 
elementem zwalczania zagrożenia metanowego, niejednokrotnie warunkującym prowadzenie 
bezpiecznej eksploatacji w rejonach o wysokiej metanowości bezwzględnej,

b) w sprzyjających warunkach górniczych i technicznych efektywnym sposobem odmetanowania 
jest stosowanie tzw. chodników drenażowych nadległych. W warunkach wysokiej prognozy 
metanowości bezwzględnej ściany, przy zaleganiu w stropie w odpowiedniej odległości od 
eksploatowanego pokładu kolejnego pozabilansowego pokładu daje pewność dużej 
efektywności ujęcia w/w gazu i zapewnienie rytmiczności wydobycia (efektywność ujęcia 
80%).

c) na przykładzie wyników  uzyskanych z odmetanowania wstępnego prowadzonego w  rejonach 
ściany B-1 w pokł. 406/1 i ściany F-1 w pokł.406/1 oraz z wyrobisk przygotowawczych dla 
ściany G-4 w pokł. 412łg+łd i 412łg w KWK „Borynia-Zofiówka” Ruch  Zofiówka widać 
realne efekty wprowadzenia tego sposobu odmetanowania przed rozpoczęciem eksploatacji,

d) dla zapewnienia właściwej skuteczności wszystkich metod odmetanowania niezbędne jest 
dysponowanie nowoczesnym sprzętem wiertniczym umożliwiającym uzyskiwanie wysokich 
(znacznie wyższych niż obecnie) wydajności wierceń,

e) działania podjęte w kopalniach Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A. mające na celu zwiększenie 
efektywności odmetanowania m.in. poprzez wdrażanie odmetanowania wstępnego oraz 
zastosowanie chodników drenażowych nadległych przyczynią się do zmniejszenia zagrożenia 
metanowego, a tym samym poprawy bezpieczeństwa pracy dla zatrudnionych załóg
górniczych, jak również zapewnią lepsze wykorzystanie maszyn i urządzeń zatrzymywanych w 
wyniku wyłączeń energii elektrycznej po przekroczeniu wartości krytycznych stężenia metanu.
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Endeavours undertaken at coal mines of Jastrzębska Coal Company plc.
with the aim to improve efficiency of the methane drainage system

This article presents the analysis of methane obtained from a drainage system, which has been used 
in mines of Jastrzebska Coal Company since deposits were opened in mines under construction till 
today or until mining operations were finished and some of them were closed down.
On average, approximately 41% of methane emitted during mining operations is taken out through 
a drainage system and transported to the surface of a drainage plant and approximately 59% is 
taken out of excavations together with mining air. Methane obtained from a drainage system is not 
fully utilised, which additionally increases the amount of methane emitted to atmosphere.
The efficient prophylactic measure for methane prevention is methane drainage from virgin rock 
(Coal Bed Methane extraction). To achieve maximum possible efficiency of that prophylactic 
measure it is necessary to improve efficiency of the methane drainage system. Due to the 
awareness that methane hazard has been continuously increasing over the recent years, necessary 
endeavours with the aim to improve efficiency of methane drainage systems were undertaken at all 
coal mines of Jastrzębska Coal Company plc., such as implementation of initial drainage as well as 
application of overlying drifts for simultaneous drainage of methane captured during coal 
extraction.
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Modernizacje systemów odmetanowania jako narzędzia
skutecznego zwalczania zagrożenia metanowego
w kopalniach Kompanii Węglowej S.A. i źródła
dodatkowych korzyści ekonomicznych

Marek Uszko, Marek Szarafiński, Halina Potoczek
Kompania Węglowa S.A.

STRESZCZENIE: W niniejszym artykule przedstawione zostały dane dotyczące metanowości ko-
palń zgrupowanych aktualnie w strukturach Kompanii Węglowej S.A. Zawarto również informacje 
na temat odmetanowania wyrobisk dołowych. Skrótowo pokazano kierunki zagospodarowania me-
tanu i zagadnienia z tym związane w kopalniach Kompanii Węglowej S.A.

SŁOWA KLUCZOWE: Zagrożenie metanowe, odmetanowanie, zagospodarowanie ujętego metanu

1. WPROWADZENIE

Aktualnie Kompania Węglowa S.A. po przeprowadzeniu zmian organizacyjnych grupuje 15 kopalń.

Rys. 1a. Mapa obszarów górniczych kopalń Kompanii Węglowej S.A.

Szk ksploatacji Podziemnej 2012
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Rys. 1b. Mapa obszarów górniczych kopalń Kompanii Węglowej S.A.

Wiele z nich eksploatuje węgiel od ponad 100 lat.
Robotom górniczym na dużych głębokościach towarzyszą wszystkie zagrożenia naturalne: meta-
nowe, wybuchem pyłu węglowego, tąpaniami, pożarowe, klimatyczne, które w wielu przypadkach 
ograniczają postępy prac.
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Rys. 2. Średnia ważona głębokość prowadzonej eksploatacji w kopalniach Kompanii Węglowej S.A.
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Zagrożenie metanowe jest wynikiem procesów powstawania węgla i późniejszym, związanym 
z prowadzeniem działalności górniczej zjawiskiem uwalniania metanu. Oczywistym jest, że ilość 
metanu wydzielającego się do wyrobisk górniczych zależy od sposobu i intensywności prowadze-
nia robót górniczych.

Określenie najbardziej optymalnych metod zwalczania zagrożeń, to jeden z najistotniejszych 
problemów projektowania i prowadzenia bezpiecznej eksploatacji złóż węgla kamiennego.

2. ZAGROŻENIE METANOWE W KOPALNIACH KOMPANII WĘGLOWEJ S.A.

Metan, gaz występujący w pokładach węgla i związane z nim zagrożenie zapalenia i wybuchu, to 
jedno z największych niebezpieczeństw towarzyszących eksploatacji węgla kamiennego. Obowią-
zujące przepisy górnicze ustalają cztery kategorie zagrożenia metanowego (I, II, III i IV) dla po-
kładów lub ich części w podziemnych zakładach górniczych eksploatujących węgiel kamienny.

W Kompanii Węglowej S.A. tylko dwie „najmłodsze” kopalnie „Piast” i „Ziemowit” prowa-
dzące eksploatację na wschodzie GZW zaliczone są do kopalń niemetanowych. Pozostałe kopalnie 
Kompanii Węglowej S.A. są kopalniami metanowymi. Jest ich 13.

Średnioroczna metanowość bezwzględna kopalń zgrupowanych obecnie w strukturach Kom-
panii Węglowej S.A., czyli ilość metanu wydzielona w procesie eksploatacji węgla, w latach od
2003 do 2011 roku utrzymywała się średnio na poziomie około 663,8 m3 CH4/min. (min. 626,9 
CH4/min, max 712,5 CH4/min).W 2011 roku metanowość tych kopalń wyniosła 650,4 m3

CH4/min i była o 3,8% wyższa niż metanowość tych samych kopalń w 2003 roku (626,9 m3

CH4/min), czyli w roku rozpoczęcia działalności górniczej Kompanii Węglowej S.A.
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Rys. 3. Średnioroczna metanowość bezwzględna kopalń zgrupowanych obecnie
w strukturach Kompanii Węglowej S.A.

W 2011 roku średnioroczna metanowość bezwzględna kopalń Kompanii Węglowej S.A. pod-
czas eksploatacji węgla wyniosła 650,4 m3/min. W 2011 roku 341,87 mln m3 metanu uwolnione
zostało z udostępnionego złoża.
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Najbardziej metanową kopalnią jest KWK „Brzeszcze”. Jej średnioroczna metanowość bezwz-
ględna od 2006 roku wynosi ponad 200 m3 metanu/min. Metanowość bezwzględna kopalń „Sośni-
ca-Makoszowy”, „Knurów-Szczygłowice”, „Bielszowice” i „Rydułtowy-Anna” np. w 2011 roku 
zawierała się w granicach od 52 m3/min. („Rydułtowy-Anna”) do ok. 95 m3/min.(„Knurów-Szczy-
głowice”) średnio w roku.

Tabela 1. Metanowość bezwzględna niektórych kopalń Kompanii Węglowej S.A. w latach 2003–2011

2003r. 2004r. 2005r. 2006r. 2007r. 2008r. 2009r. 2010r. 2011r.

1 2 8 9 10 11 12 13 14 15 16

1  Brzeszcze
 (poprzednio R.Brzeszcze) 199,7 192,1 192,2 204,5 200,4 208,3 231,4 215,2 214,12

2  Sośnica-Makoszowy 91,5 74,5 101,2 100,6 113,7 100,2 87,1 89,5 76,17
3  Knurów-Szczyglowice 40,8 77,1 61,4 105,8 169,2 97,4 101,3 87,4 94,60
4  Bielszowice 59,7 54,9 47,5 47,5 40,7 46,1 48,9 59,8 77,74

5  Rydułtowy-Anna 86,6 73,3 64,3 54,3 43,0 50,9 59,1 55,0 52,47

Metanowość bezwzględna niektórych kopalń Kompanii Węglowej S.A. 
w latach 2003-2011 [m3/min. ]

Lp. Kopalnia / zakład

Zagrożenie metanowe, mierzone metanowością bezwzględną kopalń utrzymuje się w Kompanii 
Węglowej S.A. na wysokim poziomie.

Metanowość względna, czyli ilość metanu wydzielona w procesie eksploatacji każdej tony wę-
gla w kopalniach obecnie zgrupowanych w Kompanii Węglowej S.A. systematycznie rosła od 
2003 do 2007 roku od 6,37 m3/t wydobycia do 8,63 m3/t. Od 2007 roku metanowość względna ko-
palń KW S.A. wahała się od 8,48 m3/t do 9,17 m3/t wydobycia. Wielkość ta jest miernikiem trud-
ności, jakie należy pokonać podczas eksploatacji każdej tony węgla.
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Rys. 4. Średnioroczna metanowość względna kopalń zgrupowanych obecnie
w strukturach Kompanii Węglowej S.A.
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O warunkach prowadzonej w kopalniach Kompanii Węglowej S.A. eksploatacji w rygorach wy-
nikających z klasyfikacji pokładów pod względem zagrożenia metanowego mówi wielkość wydo-
bycia z pokładów zaliczanych do poszczególnych kategorii zagrożenia metanowego. W 2011 roku:

ze złóż zaliczonych do I kategorii zagrożenia metanowego – 7,0%,
ze złóż zaliczonych do II kategorii zagrożenia metanowego – 12,1%,
ze złóż zaliczonych do III kategorii zagrożenia metanowego – 24,1%,
ze złóż zaliczonych do IV kategorii zagrożenia metanowego – 21,1%,
razem w 2011 roku ze złóż metanowych (I – IV kzm) – 64,3%,
ze złóż nie zaliczonych do metanowych – 35,7%.

Udział wydobycia z poszczególnych kategorii zagrożenia 
metanowego w 2011 roku

35,7%

7,0%12,1%

24,1%

21,1%

nie zaliczone do metanow ych I kat. zagr. metanow ego

II kat. zagr. metanow ego III kat. zagr. metanow ego

IV kat. zagr. metanow ego

Rys. 5. Udział wydobycia z poszczególnych kategorii zagrożenia metanowego
kopalń Kompanii Węglowej S.A. w 2011 roku

Wydobycie z pokładów metanowych zaliczonych do najwyższych (III i IV) kategorii zagro-
żenia metanowego utrzymuje się na wysokim poziomie. Od 2009 roku udział wydobycia z tych 
pokładów wynosi ponad 45%.
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Rys. 6. Udział wydobycia kopalń obecnie zgrupowanych w Kompanii Węglowej S.A.
z poszczególnych kategorii zagrożenia metanowego w latach 2009–2011
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3. ZWALCZANIE ZAGROŻENIA METANOWEGO

Zwalczamy zagrożenie metanowe stosując środki adekwatne do wielkości tego zagrożenia. Dobór 
metod i środków profilaktyki metanowej następuje zazwyczaj już na etapie projektowania eksploa-
tacji (rozcięcie pola eksploatacyjnego i projekt wentylacji). Najczęściej już wtedy, dla rejonów 
ścian wysokometanowych, same metody wentylacyjne (w tym stosowanie przegród, strumienic, 
wentylacji pomocniczej) okazują się niewystarczające i przewidywane jest zastosowanie odmeta-
nowania. Jest to profilaktyka droższa, ale skuteczniejsza od wentylacyjnych metod zwalczania tego 
zagrożenia.

Spośród 15 kopalń zgrupowanych w Kompanii Węglowej S.A. odmetanowanie stosowane jest 
w 9 kopalniach KW S.A., („Bielszowice”, „Brzeszcze”, „Halemba-Wirek”, „Jankowice”, „Marcel”, 
„Knurów-Szczygłowice”, „Sośnica-Makoszowy”, „Rydułtowy-Anna” oraz „Chwałowice”) za po-
mocą powierzchniowych i dołowych stacji odmetanowania.

3.1. Odmetanowanie

Gdy skala zagrożenia nie jest wielka, albo gdy metanowość kopalni dotyczy tylko jednego rejonu 
wystarczy stosowanie odmetanowania lokalnego, za pomocą lokalnej stacji odmetanowania. Metan 
ujęty systemem odmetanowania wypuszczany jest ponownie do wyrobisk kopalni (do wyrobisk 
wentylacyjnych kopalni poza rejonem eksploatacji węgla).

W 2011 roku w kopalniach „Knurów-Szczygłowice” Ruch Knurów, „Rydułtowy-Anna” oraz 
„Chwałowice” odmetanowanie prowadzone było tylko przy zastosowaniu dołowych stacji odmeta-
nowania bez możliwości ujęcia metanu na powierzchnię.

W kopalni „Jankowice” (od września 2011 roku) dodatkowo dla ściany Z-8 w pokładzie 408/1
oprócz odmetanowania z wyprowadzeniem metanu na powierzchnię stosowane jest również odme-
tanowanie lokalne – inżektorowe. Podobne przypadki miały miejsce w kopalni „Bielszowice” dla 
ściany 006 w pokładzie 504 (od października 2010 roku do lutego 2011 roku) oraz w kopalni 
„Brzeszcze” dla ściany 123 w pokładzie 364 (w okresie od sierpnia do października 2011 r.).

W sytuacjach najtrudniejszych, stosuje się rozwiązania najdroższe, czyli odmetanowanie z uję-
ciem metanu na powierzchnię.

Odmetanowanie w kopalniach KW S.A.
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Rys. 7. Ujęcie metanu systemami odmetanowania w kopalniach
obecnie należących do Kompanii Węglowej S.A.
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W siedmiu kopalniach Kompanii Węglowej S.A. („Bielszowice”, „Brzeszcze”, „Halemba-Wi-
rek”, „Jankowice”, „Marcel”, „Knurów-Szczygłowice” Ruch Szczygłowice oraz „Sośnica-Mako-
szowy” Ruch Sośnica) prowadzone jest odmetanowanie wyrobisk i zrobów eksploatacyjnych z uję-
ciem metanu na powierzchnię, przy czym stacja odmetanowania KWK „Bielszowice” jest jedyną
w Polsce podziemną stacją odmetanowania.

Z przedstawionych powyżej danych widoczne jest „skokowe” zwiększenie się ilości metanu 
ujmowanego systemami odmetanowania z wyprowadzeniem tego gazu na powierzchnię, które na-
stąpiło w 2007 roku, czyli po uruchomieniu nowych stacji odmetanowania w KWK „Sośnica-
Makoszowy” i KWK „Knurów-Szczygłowice”.

Tabela 2. Wielkości ujęcia metanu systemami odmetanowania w latach 2003–2011
w kopalniach obecnie zgrupowanych w KW S.A.

2003 rok 2004 rok 2005 rok 2006 rok 2007 rok 2008 rok 2009 rok 2010 rok 2011 rok

Odmetanowanie
lokalne 

[m3/min]
48,38 56,14 57,21 91,02 22,12 24,80 30,89 28,30 33,31

Odmetanowanie z 

[m3/min]

97,84 107,46 144,72 127,03 193,61 184,41 169,53 140,81 143,46

ODMETANOWANIE

[m3/min]
146,22 163,60 201,93 218,05 215,73 209,21 200,42 169,11 176,77

odmetanowania 

w odmetanowaniu 

66,9 65,7 71,7 58,3 89,7 88,1 84,6 83,3 81,2
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Rys. 8. Ilość metanu ujętego odmetanowaniem na tonę wydobycia

Zwalczanie zagrożenia metanowego wynika z potrzeby zapewnienia bezpiecznego prowadze-
nia robót górniczych. Ilość metanu ujętego odmetanowaniem z kopalń stosujących odmetanowanie 
na tonę wydobycia wykazuje tendencję rosnącą od 2003 do 2008 roku z 4,1 m3/t do 6,5 m3 metanu 
na tonę wydobycia. Od 2009 roku waha się od 5,0 do 5,4 m3 metanu na każdą wydobytą tonę wę-
gla.
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3.2. Stacje odmetanowania w kopalniach KW S.A.

Wzrost odmetanowania z ujęciem metanu na powierzchnię dokonany został dzięki uruchomieniu 
w 2007 roku nowych stacji odmetanowania w KWK „Sośnica-Makoszowy” Ruch Sośnica i w KWK
„Knurów-Szczygłowice” Ruch Szczygłowice.

Rys. 9. Kompleks energetyczny KWK „Knurów-Szczygłowice” Ruch Szczygłowice –
stacja odmetanowania i agregat prądotwórczy napędzany silnikiem gazowym

W 2011 roku odmetanowaniem ujmowano średnio 176,77 m3 CH4/min, czyli o 20,9% więcej 
niż w roku 2003 (146,22 m3 CH4/min). W tym samym okresie nastąpił wzrost ilości metanu wy-
prowadzanego systemami odmetanowania na powierzchnię z 97,84 m3 CH4/min. (w roku 2003) do 
143,46 m3 CH4/min. (w 2011 r.), czyli o 46,6%.

Każda ilość metanu wyprowadzona z rejonu objętego robotami górniczymi wpływa korzystnie 
na bezpieczeństwo pracującej tam załogi i na zmniejszenie zagrożenia metanowego.
`Poniżej przedstawiono wykaz aktualnie pracujących stacji odmetanowania w kopalniach Kompa-
nii Węglowej S.A.

Tabela 3. Wykaz stacji odmetanowania w kopalniach Kompanii
Węglowej S.A. ujmujących metan na powierzchnię

l.p. Kopalnia Rodzaj stacji

1. Bielszowice

2. Brzeszcze powierzchniowa

powierzchniowa

powierzchniowa
(zlokalizowana w KWK "Pokój"

4. Jankowice powierzchniowa

5. Marcel powierzchniowa

6. powierzchniowa

7. powierzchniowa

Halemba-Wirek3.
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Systematycznie prowadzone są działania inwestycyjne w zakresie wymiany starych urządzeń 
powierzchniowych stacji odmetanowania, a także budowy całkowicie nowych obiektów. Działania 
te zwiększą pewność ruchową powierzchniowych stacji odmetanowania. Kompania Węglowa S.A. 
zakłada również dalsze zwiększenie możliwości rozbudowy sieci odmetanowania, a tym samym 
zwiększenie ujęcia metanu z przestrzeni zagrożonych.

Na przełomie 2011 i 2012 roku zakończono modernizację powierzchniowej stacji odmetano-
wania w KWK „Jankowice”. W planach dotyczących modernizacji znajdują się powierzchniowe 
stacje odmetanowania w kopalniach „Marcel”, „Brzeszcze” oraz „Halemba-Wirek”.

Nowe stacje odmetanowania zostaną zbudowane w KWK „Knurów-Szczygłowice” R. Knu-
rów oraz w KWK „Rydułtowy-Anna”. Kompania Węglowa S.A. planuje zakończyć wyżej wy-
mienione inwestycje w 2014 roku.

Tabela 4. Realizacja inwestycji dotyczących powierzchniowych
stacji odmetanowania kopalń Kompanii Węglowej S.A.
l.p. Kopalnia 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2013 2014

R. Knurów

2.

3. Halemba-Wirek

4. Brzeszcze

5. Marcel

6.

7. Jankowice

1.

2012

4. NOWE KIERUNKI ROZWOJU ODMETANOWANIA

Kompania Węglowa S.A. uczestniczy w pracach międzynarodowego konsorcjum nad projektem
naukowo-badawczym „Low Carbon Emissions and Efficient Energy Usage”, czyli „Niska emisja 
dwutlenku węgla oraz zwiększenie efektywności zużycia energii” (akronim tytułu LowCarb). Pro-
jekt dotyczy metod ograniczenia emisji gazów cieplarnianych do atmosfery, w tym zastosowania 
odmetanowania w celu ograniczenia emisji metanu szybami wentylacyjnymi kopalń do atmosfery.
W części prac przewidzianych w projekcie, partnerzy projektu, tj. jednostki naukowo-badawcze 
i firmy górnicze z Wielkiej Brytanii, Hiszpanii, Słowenii, a z Polski Kompania Węglowa S.A. oraz 
Główny Instytut Górnictwa analizują stosowane metody odmetanowania pokładów węgla, w tym 
odmetanowania wyprzedzającego prowadzonego z wyrobisk podziemnych. Celem tej części pro-
jektu jest określenie warunków uzyskania optymalnych parametrów odmetanowania. Realizacja
ogólnego celu projektu nastąpi poprzez wskazanie metod i kierunków zagospodarowania metanu. 
Koordynatorem projektu jest University of Exeter z Wielkiej Brytanii.

Projekt jest realizowany od III kwartału 2010 roku, a zakończenie prac nad nim nastąpi w 2013 
roku. Raporty z prac będą opracowane w 2014 roku.

Ostatnio, także w Kompanii Węglowej S.A. pojawiają się oferenci, którzy szeroko informują 
nas o nowych technicznych możliwościach prowadzenia odmetanowania poprzez otwory wyko-
nywane z powierzchni. Są to oferenci, którzy wykazują się doświadczeniem w prowadzeniu z po-
wierzchni poszukiwań i eksploatacji metanu w pokładach węgla. Działalność wspomnianych firm 
ściśle dotyka zagadnień odmetanowania kopalń Kompanii Węglowej S.A.. Z prowadzonych z tymi 
oferentami rozmów wynika, że najlepsze wyniki pozyskania metanu otworami wierconymi z po-
wierzchni, w tym otworami wierconymi kierunkowo, firmy te osiągnęły w górotworze nienaruszo-
nym eksploatacją górniczą, i w górotworze, w którym nie prowadzono eksploatacji górniczej mini-
mum przez pięć lat od rozpoczęcia wierceń.
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Bazując na tych informacjach Kompania Węglowa S.A. zamierza wyznaczyć perspektywiczne 
obszary eksploatacji, by w przyszłości wybrać taki, na którym przeprowadzone zostałyby odpo-
wiednie próby odgazowania górotworu.

5. ZAGOSPODAROWANIE METANU UJMOWANEGO SYSTEMAMI ODMETANOWANIA

Z roku na rok Kompania Węglowa S.A. przeznacza coraz więcej środków finansowych na odme-
tanowanie. Rośnie ilość ujętego metanu i skuteczność prowadzonego odmetanowania. Pojawia się
możliwość i wręcz konieczność zagospodarowania metanu, co poprawia efekt ekonomiczny kopal-
ni i jest argumentem umożliwiającym planowanie kolejnych inwestycji.

W Kompanii Węglowej S.A. stosowane są następujące metody zagospodarowania metanu uję-
tego przez powierzchniowe stacje.

5.1. Produkcja ciepła

Najprostszą metodą zagospodarowania metanu z systemów odmetanowania kopalni jest jego spa-
lanie lub współspalanie w kotłach grzewczych. Kotły, które mają możliwość spalania metanu, bądź 
węgla, bądź węgla i metanu jednocześnie są instalacjami zużywającymi gazo dowolnych parame-
trach i w niemal dowolnych ilościach.

Niektóre kopalnie KW S.A. stosują ten sposób zagospodarowania metanu ujmowanego syste-
mem odmetanowania na powierzchnię. Są to kopalnie: „Marcel”, „Jankowice”.

5.2. Produkcja energii elektrycznej

Agregaty prądotwórcze napędzane silnikami spalinowymi na gaz z odmetanowania znalazły zasto-
sowania już w czterech kopalniach Kompanii Węglowej S.A. („Halemba-Wiek”, „Bielszowice”,
„Sośnica-Makoszowy” i „Knurów-Szczygłowice”). W przypadku takiego zagospodarowania waż-
na jest stabilność parametrów jakościowych paliwa (podawanego gazu). Jest to bariera do pełnego 
wykorzystania gazu ujmowanego systemem odmetanowania kopalni na powierzchnię.

5.3. Produkcja energii elektrycznej i ciepła w kogeneracji

Produkcja energii elektrycznej w agregatach prądotwórczych napędzanych silnikami spalinowymi 
opalanymi gazem z odmetanowania związana jest także z produkcją ciepła. Jeżeli energię cieplną 
produkowaną w takiej instalacji potrafimy zagospodarować, to mamy przypadek kogeneracji ener-
gii elektrycznej i cieplnej, która w Polsce jest „premiowana” dodatkowymi przychodami wynikają-
cymi z działających regulacji prawnych. Są to „systemy wsparcia” wynikające z polskiego Prawa 
energetycznego.

Właśnie z tytułu takiej działalności kopalnia „Halemba-Wirek” uzyskuje dodatkowe przycho-
dy. W przyszłości planowane jest wykorzystanie ciepła z pozostałych instalacji zasilanych meta-
nem.
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Rys. 10. Bilans metanu wydzielanego w procesie eksploatacji węgla
w kopalniach Kompanii Węglowej S.A. w 2011 roku

Tabela 5. Metanowość, odmetanowanie i zagospodarowanie metanu
w kopalniach Kompanii Węglowej S.A. w latach 2006–2011

1
mln
m3 352,0 397,8 377,9 386,8 355,8 341,9

1.1
mln
m3 269,5 305,8 277,7 295,9 280,5 266,5

1.2
odmetanowania

mln
m3 82,5 92,0 100,3 91,0 75,3 75,4

2
mln
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2.1
mln 
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– 1577 –

Dobre praktyki i zasady w wentylacji i klimatyzacji kopalń



5.4. Produkcja energii elektrycznej, ciepła i chłodu w trigeneracji

Instalacją, która jest w planach Kompanii Węglowej S.A. jest inwestycja związana z budową insta-
lacji klimatyzacji centralnej. W układzie trigeneracji następować będzie produkcja energii elek-
trycznej i energii cieplnej, które zastosowane będą do produkcji chłodu dla klimatyzacji wyrobisk 
górniczych. Wyprodukowany na powierzchni chłód („woda lodowa”) transportowany będzie ruro-
ciągami do wyrobisk podziemnych i tam rozprowadzany do pracujących chłodnic powietrza ko-
palnianego.

5.5. Sprzedaż metanu

Pozornie najprostszym kierunkiem zagospodarowania metanu jest jego sprzedaż. Jednak, żeby do-
szło do takiej umowy musi znaleźć się klient, a Kompania Węglowa S.A. jako dostawca musi do-
starczać metan o określonych – wymaganych przez odbiorcę parametrach ilościowych i jakościo-
wych. To nie zawsze udaje się spełnić. Kompania Węglowa S.A. zawarła umowy na sprzedaż gazu 
niskometanowego z Energetyką Dwory Sp. z o.o., Nadwiślańską Spółką Energetyczną Sp. z o.o. 
oraz podmiotami zależnymi.

5.6. Mechanizmy wsparcia dla zagospodarowania metanu ujmowanego systemami odmetanowania

Obowiązujące w Polsce przepisy prawa zezwalają na osiąganie dodatkowych korzyści wynikają-
cych z zagospodarowania metanu ujmowanego na powierzchnię systemami odmetanowania ko-
palń.

Od 2007 r. Kompania Węglowa S.A. razem z japońskim koncernem energetycznym w ramach 
postanowień „Protokołu z Kyoto” realizuje projekt wspólnych wdrożeń (Joint Implementation).
Inwestycje w kopalniach: „Knurów-Szczygłowice” i „Sośnica-Makoszowy” dotyczą uruchomienia
silników gazowych napędzających generatory prądotwórcze o mocy 2x2 MW oraz budowy po-
chodni gazowych (po jednej w każdej z kopalń) spalających nadmiar metanu, jaki pozostaje po za-
gospodarowaniu podstawowej jego części w silnikach. Z zapisów tej umowy wynika, że firma ja-
pońska odkupi od Kompanii Węglowej S.A. wyemitowane w wyniku spalania metanu jednostki 
ERU. Umowa z partnerem japońskim obowiązywać będzie do końca 2012 roku.

Zgodnie z postanowieniami Prawa energetycznego Kompania Węglowa S.A. może korzystać 
z systemów wsparcia dla wytwórców produkujących energię w źródłach przyjaznych środowisku 
oraz produkujących energię przy wysokiej sprawności.

Kompania Węglowa korzysta z następujących systemów wsparcia dla producentów:
— „energii żółtej” – wyprodukowanej w źródłach wytwarzających jednocześnie energię elektrycz-

ną i ciepło użytkowe (kogeneracja); jednocześnie produkcja powinna odbywać się w źródłach 
zasilanych gazem sieciowym lub o mocy elektrycznej do 1 MW,

— „energii fioletowej” – wyprodukowanej w źródłach wytwarzających jednocześnie energię elek-
tryczną i ciepło użytkowe (kogeneracja); jednocześnie ww. źródła muszą być zasilane metanem 
z pokładów węgla, gazem ze zlikwidowanych kopalń lub gazem wytworzonym z biomasy.
Z tytułu wyprodukowania energii w tych źródłach, producenci energii uzyskują tzw. świadec-

twa pochodzenia (w przypadku zagospodarowania gazu metanowego w Kompanii Węglowej S.A.
certyfikaty żółte lub fioletowe), które po zarejestrowaniu na Towarowej Giełdzie Energii S.A. stają 
się prawami majątkowymi. Prawa majątkowe notowane są na Towarowej Giełdzie Energii S.A. 
i za jej pośrednictwem są sprzedawane podmiotom zajmującym się obrotem energią elektryczną.

WNIOSKI

W kopalniach Kompanii Węglowej S.A., udział wydobycia z pokładów zaliczonych do zagrożo-
nych metanem, a co za tym idzie ilość metanu uwalnianego w procesie wydobycia węgla stale ro-
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sną. Z tego powodu zwalczanie zagrożenia metanowego jest stale rozwijane i koszty zwalczania 
tego zagrożenia są coraz wyższe. Zagospodarowanie metanu we własnych instalacjach jest przyję-
tym w Kompanii Węglowej S.A. kierunkiem rozwoju. Zawarte to zostało w „Strategii rozwoju 
i funkcjonowania Kompanii Węglowej S.A. w okresie od 2012 do 2015 roku z perspektywą do 
2020 roku”. Zainstalowana moc silników gazowych zasilanych metanem ma wynosić w 2017 roku
25 MW. Jest to źródło dodatkowych korzyści ekonomicznych.

Zagospodarowanie metanu ujmowanego przez powierzchniowe systemy odmetanowania, poza 
poprawą efektu ekonomicznego, pozwala na wprowadzenie do górnictwa nowoczesnych rozwią-
zań technicznych i technologicznych.

Dodatkowym efektem tej działalności jest ochrona środowiska związana z ograniczeniem emi-
sji gazów cieplarnianych i zmniejszenie zużycia paliw kopalnych.
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Wentylacja kopalń jako dziedzina wiedzy i przedmiot nauczania

Józef Wacławik
Akademia Górniczo-Hutnicza, Kraków

STRESZCZENIE: Emisja gazów toksycznych i wybuchowych, pyły unoszone w powietrzu, trudne 
warunki klimatyczne jak również pożary i wybuchy kopalniane są źródłem wielu problemów 
związanych z bezpieczeństwem i higieną pracy w kopalniach. Poszukiwanie rozwiązań wymaga 
podjęcia prac badawczych i działań praktycznych w dziedzinie przewietrzania i klimatyzacji 
kopalń. W książce „Wentylacja kopalń” zostały wymienione najważniejsze kierunki związane z 
zapewnieniem oczekiwanego składu i własności powietrza kopalnianego: podstawowe prawa opi-
sujące ruch powietrza kopalnianego, nieustalone przepływy w wyrobiskach podziemnych, wentyla-
tory kopalniane, metan i inne gazy toksyczne i wybuchowe, pył kopalniany, radon i promieniowa-
nie jonizacyjne w kopalni, wentylacja lokalna, kontrolowana recyrkulacja, warunki klimatyczne i 
systemy klimatyzacji kopalń, pożary i wybuchy w kopalniach.

W referacie niniejszym autor „Wentylacji kopalń” przedstawia swój zamiar, który starał się rea-
lizować, opracowując tę książkę.

Przewietrzanie i klimatyzacja kopalń oraz zagadnienia zwalczania pożarów i wybuchów pod-
ziemnych stanowią ważny obszar działalności praktycznej, którego celem jest zapewnienie odpo-
wiednich warunków oraz bezpieczeństwa pracy. Przewietrzanie i klimatyzacja kopalń określa ze-
spół środków oraz czynności, które pozwolą uzyskać skład oraz właściwości powietrza gwarantu-
jące ochronę zdrowia i życia, zadowalające samopoczucie oraz dostateczną sprawność fizyczną 
i psychiczną w miejscu pracy oraz w innych wyrobiskach, gdzie mogą przebywać ludzie. Emisja 
gazów toksycznych i wybuchowych, pyły unoszone w powietrzu, trudne warunki klimatyczne jak 
również pożary i wybuchy kopalniane są źródłem wielu problemów związanych z bezpieczeń-
stwem i higieną pracy w kopalniach. Poszukiwanie rozwiązań wymaga podejmowania prac ba-
dawczych i działań praktycznych w dziedzinie przewietrzania i klimatyzacji kopalń. Wiedza odno-
śnie pożarów i wybuchów potrzebna górnikowi sprowadza się do trzech podstawowych zagadnień. 
Mianowicie po pierwsze należy zapobiegać pożarom i wybuchom. Konieczna jest znajomość przy-
czyn sprzyjających powstaniu tych niebezpiecznych stanów oraz poznanie środków zapobiegaw-
czych i profilaktycznych. Po drugie konieczne jest zapewnienie bezpieczeństwa ludziom i samej
kopalni. Najbardziej groźne zjawiska i zakłócenia w czasie pożaru wiążą się występowaniem ga-
zów toksycznych i możliwością wybuchów. W kopalniach metanowych niebezpieczne stężenia 
wybuchowe nie muszą wiązać się z pożarem. Trzecim zagadnieniem jest szybka i skuteczna likwi-
dacja skutków zaistnienia pożaru. Przypomniane tu zasadnicze cele walki z pożarami sprecyzował 
W. Budryk (1956), we wstępie do podręcznika „Pożary i wybuchy w kopalniach”.

W zamiarze autora „Wentylacja kopalń” ma wprowadzić w zagadnienia tej dziedziny, jako jed-
na z pozycji dydaktycznych. W książce zostały przedstawione najważniejsze kierunki działań zwią-
zane z zapewnieniem bezpiecznych warunków pracy. Omówiono podstawowe prawa opisujące
procesy fizyczne, chemiczne i z innych dziedzin, zachodzące w wyrobiskach i otaczających je 
skałach, które kształtują skład i własności powietrza kopalnianego. W szczególności opisano ruch 

sploatacji Podziemnej 2012
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powietrza kopalnianego, ustalone i nieustalone przepływy w wyrobiskach podziemnych, wenty-
latory kopalniane, metan i inne gazy toksyczne i wybuchowe, pył kopalniany, radon i promienio-
wanie jonizacyjne w kopalni, wentylację lokalną, kontrolowaną recyrkulację, warunki klimatyczne 
i systemy klimatyzacji kopalń, cieplne warunki pracy, pożary i wybuchy w kopalniach.

Materiał przedstawiono w 25 rozdziałach.
1. Powietrze i zanieczyszczenia powietrza
W rozdziale o powietrzu i jego zanieczyszczeniach opisano i zdefiniowano miary stężeń składni-
ków, przedstawiono podstawowe funkcje oraz skład powietrza czystego i suchego, pobieranie pró-
bek powietrza. Omówiono szkodliwe oddziaływanie zanieczyszczeń powietrza na ludzi. Do wykry-
wania i pomiaru stężeń składników zanieczyszczeń powietrza stosuje się klasyczne zasady fizyko-
chemicznej techniki pomiarowej. Metody chemiczne opierają się na analizie wagowej i miarecz-
kowej, a metody instrumentalne korzystają z przyrządów wykorzystujących zjawiska fizyczne za-
chodzące z udziałem oznaczanej substancji. Czytelnik powinien dysponować pewną wiedzą z za-
kresu chemii i fizykochemii.
2. Aeromechaniczne podstawy wentylacji kopalń
Przepływ powietrza przez wyrobiska górnicze opisuje się wykorzystując mechanikę płynów. Skrót 
tej rozległej dziedziny obejmuje jedynie podstawowe wiadomości stosowane w wentylacji do opisu 
ruchu powietrza i gazów w wyrobiskach oraz w instalacjach kopalni. Na początku rozdziału poda-
ne zostały wielkości dotyczące właściwości oraz ruchu płynów. Następnie na podstawie zasad za-
chowania masy i pędu przedstawiono wyprowadzenie równań ciągłości i ruchu dla płynu lepkiego. 
Całką równania ruchu płynów w przypadku jednowymiarowym jest równanie D. Bernoulliego, 
w postaci przyjętej w wentylacji kopalń. Stąd też pojawiają się określenia: ciśnienie, spadek hy-
drauliczny, strata wysokości, napór, strata naporu, strata ciśnienia, kompresja i depresja. Odręb-
ność, a niekiedy zamienność poszczególnych pojęć została wyjaśniona na podstawie wymienionej 
całki równania ruchu. Duża część rozdziału poświęcona jest stratom ciśnienia, oporom przepływu, 
spowodowanym strukturą przepływu, geometrią obszaru oraz innymi czynnikami. Opisane zostały
lokalne liniowe opory przepływu oraz opory spowodowane zmianami przekroju poprzecznego wy-
robiska czy przewodu. Przedyskutowano analizę rzędu wielkości poszczególnych składników 
w równaniach przepływu, z której wynikają warunki wymagane przy założeniu stałej gęstości po-
wietrza. Rozdział został zakończony opisem podstaw teorii podobieństwa, która znajduje zastoso-
wanie w wentylacji kopalń.
3. Pomiar ciśnienia i różnicy ciśnień
Podano zasady pomiaru ciśnienia oraz różnicy ciśnień. Rozdział obejmuje klasyfikację przyrządów 
do pomiaru ciśnienia powietrza i różnicy ciśnienia oraz dokładny opis zasad działania oraz pod-
staw teoretycznych pomiaru najbardziej rozpowszechnionych wśród służb wentylacji i klimatyzacji
manometrów, barometrów i przetworników ciśnienia. Rozdział kończy się opisem pomiaru straty 
ciśnienia w wyrobisku lub przewodzie nachylonym, wykorzystującym równanie D. Bernoulliego. 
4. Pomiar prędkości przepływu, strumieni objętości i masy
Pomiar prędkości przepływu powietrza przez wyrobiska górnicze należy do podstawowych w wen-
tylacji kopalń i służy do określenia objętości strumieni powietrza, a w przypadku znajomości gę-
stości powietrza także strumienia masy. Opisano pomiary objętości i gęstości cieczy i gazów, na-
stępnie pomiary prędkości powietrza i gazów, przyrządy pomiarowe (anemometry mechaniczne, 
laserowe i termoanemometry). W końcowej części rozdziału omówiono sposoby złożonego pomia-
ru strumienia objętości powietrza, gazów i cieczy oraz pomiary prędkości średniej i pola przekroju 
poprzecznego.
5. Energia i przemiany termodynamiczne
W wentylacji kopalń przemiany termodynamiczne mają podstawowe znaczenie, podobnie jak za-
gadnienia aeromechaniczne. Po uwagach dotyczących układu, w którym zachodzą przemiany ter-
modynamiczne i scharakteryzowaniu właściwości gazów, przedstawione zostały zasady termody-
namiki i przemiany termodynamiczne gazu doskonałego. Ostatnia część rozdziału zawiera rozwa-
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żania dotyczące przemiany termodynamicznej w powietrzu, które przepływa przez wyrobisko. 
Zdefiniowano pojęcia pracy i ciepła w układzie termodynamicznym, utworzonym przez powietrze 
w wyrobisku. W czasie przepływu strumienia masy substancji występuje strata energii jako efekt 
nieodwracalności i przyrostu entropii w układzie przepływowym oraz w jego otoczeniu. Zmniej-
szenie egzergii zostało sformułowane na podstawie prawa Gouy’a-Stodoli. Podjęto próbę sprecy-
zowania warunków, jakie muszą być spełnione, by przepływ powietrza w wyrobisku można było 
uznać za izentropowy.
6. Pomiar temperatury
Do pomiarów temperatury cieczy i gazów wykorzystuje się zmiany ich własności mechanicznych 
(szczególnie objętości, gęstości), elektrycznych, magnetycznych i innych. Omówiono zasadę po-
miaru i budowę termometrów rtęciowych, manometrycznych, dylatacyjnych i bimetalicznych, za-
liczonych do grupy termometrów nieelektrycznych oraz równie obszernie termometrów elektrycz-
nych i pirometrów. Podano zasady działania kamery termowizyjnej do rejestracji i wizualizacji po-
la temperatury maszyn, ciał i powierzchni w kopalni oraz urządzeń do pomiaru temperatury po-
wstałej w czasie pożarów w tunelach, tzw. system Fibro-Laser.
7. Psychrometria, pomiar wilgotności powietrza
Rozdział o psychrometrii nawiązuje do podstaw termodynamicznych wentylacji kopalń w odnie-
sieniu do własności i przemian powietrza wilgotnego. Omówiono analizę stanu powietrza wilgot-
nego i jego przemian oraz zagadnienie pomiarów wilgotności. W podrozdziale dotyczącym para-
metrów stanu powietrza wilgotnego przytoczono najczęściej stosowane określenia wilgotności po-
wietrza i innych parametrów z nią związanych. Stanowi to odzwierciedlenie różnic powstałych 
w rozwoju psychrometrii w Europie i w USA. Różnice te (i podobieństwa) są szczególnie widocz-
ne w podrozdziale drugim, dotyczącym przemian powietrza wilgotnego, w którym wykorzystuje
się zarówno wykresy Molliera jak i wykresy Carriera. Prezentowanie procesów termodynamicz-
nych powietrza wilgotnego za pomocą obydwu wykresów ułatwi wymianę informacji naukowo-
technicznej. Końcowa część rozdziału dotyczy metod pomiaru wilgotności powietrza i stosowa-
nych przyrządów.
8. Wymiana ciepła
Teoria wymiany ciepła daje podstawę dla tworzenia modeli przepływu ciepła z górotworu do po-
wietrza w wyrobisku podziemnym, w wymiennikach ciepła i w rurociągach systemu chłodniczego 
i klimatyzacji, a także między powietrzem kopalnianym a ciałem człowieka obecnego w wyrobi-
sku. Stosowanie urządzeń chłodniczych i klimatyzacja wymagają sporządzania różnego rodzaju 
obliczeń i bilansów cieplnych. Omówiono zasadnicze sposoby rozchodzenia się ciepła: przewod-
nictwo cieplne, konwekcję i promieniowanie oraz wymianę ciepła przy kondensacji i wrzeniu,
w zakresie niezbędnym do obliczeń prowadzonych przez służby wentylacyjne kopalń. Wykorzy-
stano zależności między wielkościami bezwymiarowymi, szczególnie przy przenoszeniu ciepła 
drogą konwekcyjną. Rozpatrywane zagadnienia związane ze złożoną wymianą ciepła dotyczą 
przypadków procesów ustalonych i nieustalonych. W końcowej części rozdziału omawiana jest 
wymiana ciepła na zwilżonej powierzchni.
9. Struktura i rozwiązywanie sieci wentylacyjnej
Na wstępie scharakteryzowane zostały mapy, plany i schematy wentylacyjne stosowane w prakty-
ce kopalnianej. Następnie omówiono struktury sieci wentylacyjnej kopalni oraz metody obliczania 
w nich rozpływu powietrza. Przy odwzorowaniu struktury kopalnianej sieci wentylacyjnej jak i w
obliczeniach rozpływu w niej powietrza (nazywanych tradycyjnie rozwiązywaniem sieci) stosuje 
się schemat przestrzenny, a także wprowadzony przez H. Czeczotta i rozpropagowany przez W. 
Budryka schemat kanoniczny. Przedstawiono klasyczne rozwiązania prostych normalnych i prze-
kątnych sieci z jednym wentylatorem, które wyjaśniają problem kierunków przepływu prądów po-
wietrza.

W odniesieniu do metod komputerowych omówiono niezbędny w takim przypadku zapis cy-
frowy struktury sieci wentylacyjnych. Obliczenia ustalonego rozpływu powietrza w dowolnej sieci 
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wentylacyjnej przeprowadzi się obecnie metodą H.Crossa. Mimo że praktycznie inżynierowie po-
sługują się gotowymi programami komputerowymi, niezbędne jest zrozumienie sposobu przepro-
wadzania obliczeń. Metoda Crossa została więc przedstawiona szczegółowo, a dołączone przykła-
dy stanowią ilustrację algorytmu zastosowanego w programach komputerowych. Analiza sieci 
z punktu widzenia jej struktury i dostosowania do prowadzonych robót górniczych.
10. Depresja naturalna
Pojęcie depresji naturalnej związane jest z zamkniętym ciągiem (cyklem) wyrobisk usytuowanych 
w polu sił ciężkości Ziemi. Przy wyznaczaniu depresji naturalnej uwzględnia się w równaniu ruchu
zmiany gęstości powietrza na drodze przepływu przez poszczególne wyrobiska kopalniane. W kil-
ku przykładach rozpatrywane są uproszczone sieci wyrobisk, a obliczenia depresji naturalnej wy-
konywane dla cyklu wyrobisk. Obliczenia depresji naturalnej można bowiem prowadzić przy róż-
nych założeniach dotyczących postaci równania ruchu oraz warunków wymiany ciepła i masy. 
Omówiono termodynamiczną interpretację depresji naturalnej jaką podał W. Budryk, a także me-
tody opracowane przez F.B. Hinsley’a i M.J. McPhersona oraz przez badaczy południowoafrykań-
skich m.in. R. Hempa i A.Whilliera.
11. Wentylatory
Rozdział o wentylatorach ujmuje całościowo problematykę związaną z pracą wentylatorów w ko-
palnianych sieciach wentylacyjnych. Omówiono zasady działania wentylatorów promieniowych 
i osiowych, a następnie charakterystyki i parametry ich pracy oraz wpływ prędkości obrotowej, 
zmiany wymiarów i gęstości powietrza na moc, energię napędową i sprawność. W części rozdziału 
o wspólnej pracy kilku wentylatorów przedstawiono teoretyczną analizę pracy stacji wentylatoro-
wych podaną przez W. Budryka. Stany niestateczne (niestabilne) w układach pracy wentylator–
przewód zostały objaśnione teoretycznie. Ważnym zagadnieniem jest regulacja punktu pracy wen-
tylatorów, zwłaszcza że wprowadza się regulację automatyczną. Wspomniano też o problemie usy-
tuowania wentylatorów, urządzeń pomocniczych i krótko potraktowano temat hałasu urządzeń.
12. Przewietrzanie odrębne i recyrkulacja
Omówiono pewne teoretyczne modele wentylacji lutniowej w wybranych aspektach: nieszczelno-
ści lutniociągu, wymiany ciepła między powietrzem w lutniociągu i w wyrobisku oraz możliwości 
powstania recyrkulacji części powietrza. Opisano lutnię wirową jako element techniczny przewie-
trzania przodka chodnikowego w czasie drążenia chodnika kombajnem. Podano także informację o
wentylacji lutniowej kombinowanej przodka kombajnowego. Omówiono model recyrkulacji części 
powietrza w sieci wentylacyjnej z punktu widzenia wpływu na warunki klimatyczne oraz na stęże-
nie składników gazowych i pyłowych. Zastosowanie kontrolowanej recyrkulacji do poprawy prze-
wietrzania przez wzrost prędkości w przestrzeni roboczej.
13. Stany nieustalone przepływu powietrza
Zwrócono uwagę na stany nieustalone przepływów powietrza i gazów w wyrobiskach i sieci 
wentylacyjnej kopalni, spowodowane zakłóceniami (w tym losowymi) oraz wynikającymi z biegu 
procesu wydobywczego. Omówiono kilka wybranych procesów i zjawisk wywołujących stany nie-
ustalone parametrów wentylacyjnych. Niektóre z nich modelowano za pomocą równań różniczko-
wych. Pokazano przyczyny i skutki stanów nieustalonych, zwłaszcza w zakresie zmian stężenia 
metanu i innych gazów. Bardziej szczegółowo przedstawione zostały stany nieustalone spowodo-
wane zmianami ciśnienia atmosferycznego i zjawiskiem gazo-geodynamicznym.
14. Metan i zagrożenie metanowe
Zagadnienia metanu i sposobów jego zwalczania zawarte są we wszystkich podręcznikach z zakre-
su wentylacji kopalń, a także omawiane w oddzielnych opracowaniach i monografiach. Wynika to 
ze znaczenia wiedzy w tym zakresie dla bezpieczeństwa kopalń. We wstępie do rozdziału zostały
przedstawione właściwości chemiczne i fizyczne metanu. Opisano lakonicznie genezę, występo-
wanie i ruch metanu w skałach karbońskich, wyrzuty skał i metanu do wyrobisk kopalnianych, 
zwalczanie zagrożeń metanowych, odmetanowanie rejonów eksploatacyjnych kopalni. Jednym 
z zagadnień są sposoby ograniczania zagrożenia metanowego w wyrobiskach. Przedstawiono opra-
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cowany teoretycznie przez P. Bakke’go i S.J. Leacha problem przystropowych warstw metanu.
W rozdziale znalazł się również podpunkt o zagrożeniach gazowych występujących na powierzch-
ni likwidowanych kopalń metanowych. Rozdział zamykają uwagi dotyczące gazometrii kopalnia-
nej, w szczególności, metanometrii. Opisane są fizyko-chemiczne podstawy działania metanomie-
rzy i eksplozymetrów oraz systemy monitorowania zagrożenia metanowego.
15. Zapylenie powietrza
Rozdział o zapyleniu powietrza kopalnianego zawiera: podstawowe pojęcia i definicje dotyczące 
pyłów i zapylenia, opis ruchu ziaren pyłu w powietrzu. Ponadto w rozdziale zostały przedstawione
właściwości pyłów oraz ich wyznaczanie i metody pomiaru zapylenia i stężenia pyłów w powie-
trzu kopalnianym. Fizyczne i chemiczne procesy powstawania pyłów podczas robót górniczych. 
Procesy usuwania pyłów, ich skuteczność, zwalczanie pyłów za pomocą wody, zraszania pyłów. 
Biologiczne działanie pyłów kopalnianych na organizm ludzki, toksyczność pyłów, działanie zwłók-
niające, drażniące, kancerogenne i alergiczne. Czynniki kształtujące ryzyko zachorowań górników 
na pylice i krzemicę płuc. Końcowa część rozdziału dotyczy sprzętu ochrony przed pyłem i urzą-
dzeń odpylających stosowanych w kopalniach.
16. Promieniowanie jonizujące
Pierwsza część rozdziału zawiera wprowadzenie do tematyki promieniowania jonizującego w po-
staci wiadomości ogólnych na temat przemian jądrowych, promieniowania korpuskularnego i elek-
tromagnetycznego. Ponadto zostały omówione metody oceny zagrożenia promieniowaniem jonizu-
jącym ze źródeł naturalnych występujących w kopalniach. Przedstawiono skutki oddziaływania 
promieniowania jonizującego na człowieka, co wymagało wprowadzenia pewnych informacji bio-
logicznych, a nawet medycznych. Przedmiotem dalszej części rozdziału są zagadnienia rozpadu
radonu i zagrożenia radiacyjnego ze strony powietrza, wód radonośnych i osadów promieniotwór-
czych. Omówiono techniczne aspekty promieniowania jonizującego oraz detekcję promieniowania 
i metody pomiaru, prowadzone w oparciu o przetworniki gazowe, półprzewodnikowe, scyntylacyj-
ne oraz termoluminescencyjne.
17. Źródła ciepła w wyrobiskach kopalń podziemnych
Warunki klimatyczne w wyrobiskach kopalń podziemnych kształtują źródła ciepła. Analiza wydaj-
ności tych źródeł stanowi podstawę do projektowania klimatyzacji kopalń. Na wstępie rozdziału 
przedstawiony jest bilans ciepła układu złożonego z wyrobiska, przez które przepływa powietrze 
oraz z otaczających skał. Następnie pokazane są zmiany temperatury górotworu w wyniku powsta-
nia wyrobiska oraz wskutek sezonowych zmian temperatury powietrza atmosferycznego. Omó-
wiono źródła ciepła od maszyn i urządzeń, urobku oraz wilgoci. Zamieszczone przykłady stanowią 
ilustrację metod teoretycznych i mogą być wskazówką przy rozwiązywaniu konkretnych zagadnień 
źródeł ciepła w wyrobisku lub w kopalni. Rozdział kończą rozważania na temat czynników kształ-
tujących warunki klimatyczne w wyrobiskach kopalnianych.
18. Procesy chłodnicze w klimatyzacji
Rozdział o procesach chłodniczych ma charakter ogólny i dotyczy objaśnienia procesów chłodni-
czych stosowanych w klimatyzacji kopalń. W rozdziale omówione zostały: zjawiska fizyczne bio-
rące udział w procesach chłodniczych, ziębiarki parowe sprężarkowe i absorpcyjne. Przedstawiono
obieg chłodniczy, czynniki chłodnicze i chłodziwa, elementy urządzeń chłodniczych (sprężarki, 
skraplacze, parowniki, zawory regulacyjne). Rozdział zamykają uwagi na temat chłodnic powietrza
i wyparnych chłodni wody.
19. Kopalniane układy klimatyzacji
Na wstępie sklasyfikowane zostały układy i urządzenia chłodnicze i klimatyzacyjne stosowane 
w kopalniach podziemnych, w zależności od potrzeb wynikających z warunków geologiczno-tech-
nicznych. Następnie scharakteryzowano układy klimatyzacji kopalnianej małej i dużej mocy. Dla 
tych ostatnich bardziej szczegółowo opisano układy: centralnej klimatyzacji z zimną wodą, z chło-
dziwem lodowym oraz klimatyzację z zimną wodą technologiczną. Wśród wielu zagadnień prak-
tycznych zwrócono uwagę na zagadnienie wysokiego ciśnienia w rurociągach wodnych prowadzo-
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nych w szybach. Rozpatrywano tradycyjne rozwiązanie z wysokoprężnym wymiennikiem ciepła, 
z turbiną Peltona lub z podnośnikiem hydraulicznym.
20. Pożary i wybuchy a teoria spalania
Pierwsza część rozdziału o pożarach i wybuchach w świetle teorii spalania zawiera przegląd tema-
tyki naukowej i badawczej związanej z pożarami w kopalniach podziemnych oraz podstawowe po-
jęcia, definicje i związki stechiometryczne, reakcje i bilanse składników biorących udział w proce-
sie spalania i pożaru. W drugiej części przedstawione zostały: pojęcia dotyczące wybuchów i deto-
nacji, inicjacji wybuchu gazu, zapłonu mieszaniny gazu i powietrza, energii zapłonu, ładunku elek-
tryczności statycznej jako możliwego inicjału wybuchu gazu oraz elementy cieplnej i łańcuchowej 
teorii wybuchu. Zakończenie rozdziału traktuje o mieszaninach wybuchowych, o wykresach wy-
buchowości Cowarda i Zabetakisa oraz o klasyfikacji stref w pomieszczeniach zagrożonych wybu-
chem. Rozdział kończy omówienie ogólnych zasad zapobiegania pożarom i wybuchom.
21. Pożary egzo- i endogeniczne. Wydzielanie gazów podczas utleniania węgla
Tematem rozdziału są pożary egzo- i endogeniczne, które powodują zaburzenia przepływu powie-
trza i gazów w sieci wentylacyjnej kopalni oraz metody ich kontroli (w zakresie pomiaru i monito-
ringu). Przedstawione są: depresja cieplna pożaru, implikacje wynikające z miejsca występowania 
pożaru, zjawisko cofania się dymów pożarowych i prądów wstecznych oraz zagadnienie wybu-
chów gazów spowodowanych pożarem podziemnym. Rozdział zawiera omówienie pożarów egzo-
genicznych, niskotemperaturowego samozagrzewania węgli oraz metod badania skłonności węgli 
do samozapalania. W części końcowej rozdziału o wydzielaniu gazów obszernie przedstawiono 
wskaźniki oceny pożaru (Grahama, Younga, Tricketta, Willetta, Bystronia i in.), które nabierają 
znaczenia praktycznego dzięki laboratoryjnym możliwościom wykonywania dokładnych analiz 
gazów.
22. Wentylacja pożarowa kopalń podziemnych
Rozdział o wentylacji pożarowej obejmuje zagadnienia pożarów podziemnych, które zachodzą 
w normalnych systemach wentylacyjnych z jednym lub kilkoma wentylatorami. Przedstawiono
także przypadki zachodzące w sieci z prądem przekątnym prostym. Omówione zostały wybrane 
przypadki pożarów w systemie normalnym z dwoma wentylatorami, które działają zgodnie lub 
niezgodnie. Szczególna uwaga poświęcona jest zabezpieczeniom prądów schodzących. Rozdział 
opiera się na wiedzy osiągniętej w pracach W. Budryka i H. Bystronia. W końcowej części roz-
działu omówiono metody rewersji wentylacji w całej kopalni lub w jej części.
23. Aktywne i pasywne zwalczanie pożarów podziemnych
Pierwsza część rozdziału poświęcona jest zagadnieniom określania strefy zagrożenia pożarowego 
a także drogom ucieczkowym załogi ze strefy zagrożenia oraz samoratowaniu się załogi. W na-
stępnej części omówiono środki gaśnicze, w tym wodę, gazy obojętne, proszki gaśnicze, halony, 
piany i gaśnice śniegowe. Scharakteryzowane zostały zagrożenia wynikające z obecności gazów 
i dymów pożarowych. Omówiono techniczne sposoby i środki zwalczania pożarów łącznie z pra-
cami ratowniczymi. Gaszenie pasywne wiąże się z tworzeniem pola pożarowego, jego obserwacją 
i otwieraniem.
24. Cieplne warunki pracy
Rozdział poświęcony cieplnym warunkom pracy w środowisku kopalń podziemnych zawiera kilka
części, które kolejno dotyczą: czynników wpływających na obciążenie termiczne pracownika, bi-
lansu cieplnego organizmu człowieka, stanów nieustalonych wymiany ciepła między ciałem czło-
wieka a otoczeniem, zagadnienia aklimatyzacji pracowników w środowisku górniczym, obciążenia 
cieplnego i jego fizjologicznych uwarunkowań, metod oceny obciążenia cieplnego organizmu czło-
wieka, skutków nadmiernego obciążenia cieplnego oraz spowodowanych tych chorób. W tym 
aspekcie został też omówiony zespół chorobowy pod nazwą udar cieplny. Kolejnym problemem 
jest znaczny ubytek wody w organizmie człowieka jako rezultat dużego obciążenia cieplnego. Roz-
dział kończy się rozważaniami na temat zagrożeń temperaturowych przy prowadzeniu akcji ratow-
niczych.
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25. Projektowanie wentylacji kopalń
W rozdziale zostały omówione wybrane zagadnienia związane z projektowaniem wentylacji. Do-
tyczą one roli zagadnień (głównie ograniczeń) wentylacyjnych w projektowaniu kopalni, krytycz-
nego przeglądu struktur kopalń, zasad wyznaczania potrzebnej ilości oraz uzyskania żądanego roz-
działu powietrza. W tym punkcie omówiono również zagadnienie wentylatorów podziemnych. In-
ną, wybraną do dyskusji kwestią jest przewietrzanie robót eksploatacyjnych. Uwzględniono wybór
rozcinki pola eksploatacyjnego w kopalniach węgla, przedyskutowano schematy przewietrzania re-
jonów ścian. Opisano proste przypadki wstępnej oceny mocy chłodniczej niezbędnej do utrzyma-
nia odpowiednich warunków klimatycznych. Zagadnienie to rozpatrywano z punktu widzenia pól 
eksploatacyjnych węglowych i rud miedzi. Rozdział kończą uwagi na temat pomiarów i symulacji 
numerycznej wentylacji kopalń.

Wykaz rozdziałów odpowiada tendencji szerokiego ujęcia zagadnień przewietrzania i klimaty-
zacji oraz pożarów i wybuchów w kopalniach podziemnych jakie występuje w piśmiennictwie od 
trzydziestu lat. Odwołania do inżynierii środowiska nie ma jedynie w tytule. Do przyjęcia takiego 
rozwiązania zachęcono autora w dyskusjach, a argumentem było stwierdzenie, że nie ma u nas ta-
kiej tradycji i zrodzi to nieporozumienia.

Do przykładów należą pozycje znajdujące się w bibliotece autora: red.: J. Burrows, R. Hemp, 
W. Holding, R.M. Stroh (1982): Environmental Engineering in South African Mines, Malcolm J. 
McPherson (1992): Subsurface Ventilation and Environmental Engineering, H.L. Hartman, J.M. 
Mutmansky, R.V. Ramani, Y.J. Wang (1997): Mine Ventilation and Air Conditioning, do których 
dołączyć można podręcznik V. S. Vutukuriego i R. D. Lamy Environmental Engineering in Mines 
oraz pracę zbiorową pod redakcją D. C. Panigrahiego Mine Environment and Ventilation. W tej 
kwestii jeden z Recenzentów wydawniczych stwierdził: “Współczesnych problemów wentylacji 
kopalń wynikających z dużej koncentracji wydobycia oraz skali zagrożeń naturalnych oraz indu-
kowanych działalnością górniczą nie można rozwiązać, opierając się jedynie na tradycyjnych zasa-
dach postępowania wypracowanych przez aerologię górniczą. Konieczne jest również szerokie 
uwzględnianie czynników wynikających z oddziaływania środowiska kopalnianego na proces wen-
tylacji i pracowników”.

Uporządkowanie bardzo obszernego materiału w rozdziały zawsze budzi dyskusję. Pomijając 
wiele sugestii szczegółowych przedstawionych w recenzjach, które autor mógł w dużej części 
uwzględnić, ogólna uwaga Recenzenta brzmiała: „Recenzowana praca stanowi próbę całościowego 
ujęcia materiału z zakresu wentylacji kopalń, zwalczania zagrożeń gazowych, pożarowych i ciepl-
nych w postaci podręcznika akademickiego i fachowego. Rozdziały pracy podzielić można na ta-
kie, które obejmują podstawową wiedzę przedmiotową oraz rozdziały o tematyce ściśle specjali-
stycznej. Można w pracy także wyróżnić rozdziały o podstawowych pomiarach parametrów wy-
stępujących w obrębie rozpatrywanego obszaru tematycznego. Pojawia się w tym miejscu pytanie 
o ewentualne korzyści, które mogłyby wynikać z pogrupowania rozdziałów w odpowiednie części 
tematyczne pracy. W przekonaniu recenzenta nie jest to bezwzględną koniecznością. Obszerne 
rozdziały zwierają na ogół kompletną wiedzę na dany temat i z tego względu cechują się dużym 
stopniem autonomii. Nie muszą podlegać ściśle określonemu porządkowi” oraz „Nie mam zasad-
niczych uwag lub zastrzeżeń odnośnie ujęcia materiału w większości rozdziałów specjalistycznych. 
Zwróciłbym jedynie uwagę na rozdziały o pomiarach parametrów. Chodzi w szczególności o jed-
nakowe powoływanie się, a najlepiej niepowoływanie się na przyrządy, które są już przestarzałe 
lub nieprodukowane (…) Uważam również, że unikanie, w pracach podobnych jak recenzowana, 
materiału, który odnosi się do aktualnych urządzeń wentylacyjnych, przyrządów pomiarowych, 
ustaw i przepisów, rozporządzeń stosowanych w wentylacji kopalń, zapewnia ponadczasowy cha-
rakter takiemu wydawnictwu”.
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Mine Ventilation as a Field of Knowledge and Teaching Subject

Large toxic and explosive gases emission, airborne dust and a difficult climatic conditions as well 
as fires and explosions are becoming serious problems in mines. In order to ensure safe and hy-
gienic work conditions it is need to further development of technical and research work in mine 
ventilation and in air conditioning. In the handbook “Mine Ventilation”  the following important 
problems of mine atmosphere are mentioned: principal laws of underground air movement, transi-
ent flow of air in the underground roadways, fan application in mines, methane and other mine 
gasses, mine dust, radon and radiation in mines, auxiliary ventilation, controlled recirculation, mine 
climate, mine air conditioning systems, fires and explosions in mines.
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STRESZCZENIE: Dążenie do wzrostu wydajności i niezawodności urządzeń ciągu technologicz-
nego prowadzi do poszukiwania coraz to nowszych metod nadzoru nad pracą maszyn i urządzeń 
zainstalowanych w kopalniach. Systemy monitorowania i nadzoru urządzeń energomechanicznych 
są podstawowym narzędziem umożliwiającym pozyskiwanie informacji na temat stanu pracy 
maszyn. Wprowadzanie do przemysłu górniczego nowoczesnych urządzeń elektronicznych stano-
wiących wewnętrzne wyposażenie maszyn, umożliwia ich monitorowanie. Kontrola oraz moni-
toring stanów pracy maszyn pozwala prowadzić bezawaryjną i bezpieczną pracę.

SŁOWA KLUCZOWE: Przegląd, konserwacja, kontrola, ewidencja, ocena

1. WSTĘP

Procesy produkcyjne wymagają poprawnego działania urządzeń energomechanicznych, 
w związku z tym bardzo ważna jest wiedza o stanie technicznym oraz technologicznym tych 
urządzeń. W zakładach górniczych zostały zabudowane systemy nadzoru procesów technolo-
gicznych oparte na oprogramowaniu typu SCADA, które stanowią punkt węzłowy zapewniając 
komunikację z urządzeniami za pośrednictwem sieci transmisji danych technologicznych. 
Większość urządzeń energomechanicznych zabudowanych w kopalniach nadzorowanych jest 
właśnie przez te systemy. Systemy monitorowania i nadzoru urządzeń energomechanicznych są 
podstawowym narzędziem umożliwiającym pozyskanie informacji na temat stanu pracy maszyn. 
Automatyka maszyn i urządzeń pozwala na ich zdalne sterowanie i monitoring.  Procesy 
technologiczne związane z wydobyciem węgla wymagają by urządzenia działały sprawnie oraz by 
ich praca nadzorowana była przez odpowiednie służby kopalni. Zastosowanie transmisji 
światłowodowej pozwala na wykonywanie czynności związanych ze sterowaniem z miejsc 
zarządzania, znacznie oddalonych od narzędzi technologicznych. Od kontroli i analizy pracy 
maszyn zależy bowiem bezawaryjność oraz ciągłość wydobycia. Zintegrowany system ewidencji, 
kontroli i oceny pracy maszyn i urządzeń nie tylko w Działach Energomechanicznych powinien 
pozwolić na szybkie podejmowanie decyzji w razie awaryjnej pracy maszyn oraz w określonych 
sytuacjach produkcyjnych.W związku z tym coraz większą role zaczynają odgrywać w przemyśle 
górniczym systemy informatyczne nadzorujące procesy technologiczne.

2. MONITOROWANIE PARAMETRÓW PRACY MASZYN I URZĄDZEŃ

Kopalnie JSW S.A. eksploatują wysokiej klasy systemy telekomunikacyjne i aparaturyę
wykorzystywaną w celu prowadzenia bieżącej kontroli, akwizycji oraz wizualizacji danych z eks-
ploatowanych urządzeń.

Szk 12
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Systemy te możemy podzielić na dwie grupy:
- systemy telekomunikacyjne i kontrolno-pomiarowe związane z systemami ubezpieczeń-
stwa, do których zaliczamy systemy gazometryczne, systemy alarmowania czy sejsmometr-
ryczne,
- systemy telekomunikacyjne i kontrolno-pomiarowe związane z systemami technologicz-
nymi, tj. monitoring wizyjny, system transmisji sygnałów technologicznych dwustanowych 
czy systemy wizualizacji parametrów pracy maszyn i urządzeń w dyspozytorniach.

Rozwój technologiczny pozwala na ciągłą rozbudowę w kopalniach JSW:
- centrów monitorowania i nadzoru maszyn i urządzeń
- linii transmisyjnych opartych na technologii światłowodowej,
- łączności bezprzewodowej, 
- systemów identyfikacyjnych danych personalnych i maszyn oraz urządzeń wraz z ich
zespołami,

- lokalnych urządzeń umożliwiających monitorowanie i sterowanie,
- systemów biznesowych zintegrowanych z programami specjalistycznymi.

Sieć światłowodowa składająca się z części powierzchniowej i dołowej, zawiera jeden główny 
punkt tzw. punkt gwiazdowy, którym jest stacja transmisji technologicznej światłowodowej. 
W punkcie tym znajdują się różnego rodzaju urządzenia przetwarzające, konwertujące sygnał 
z sieci światłowodowej do sieci komputerowej. Znajdujące się w stacji serwery przetwarzające 
dane umożliwiają zainstalowanie szeregu oprogramowań, pozwalając przetwarzać te dane 
i wysyłać je do głównego komputera zawierającego centralne oprogramowanie SCADA, które 
zbiera informacje z całego systemu monitorowania.

STTS
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Rys. 1 Plansza obrazująca system monitoringu pracy maszyn i urządzeń.
Figure 1 Chart illustrating the monitoring of machines and equipment.

Do punktu centralnego podłącza się bezpośrednio osoby zarządzające systemem – dyspozytorzy 
energomechaniczni czy uprawnione osoby dozoru odpowiednich działów. Światłowodowy system 
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monitorowania pozwala na podejmowanie szybkich i trafnych decyzji w stanach przedawaryjnych 
i awaryjnych – pozwalając zmniejszyć awaryjność wielu urządzeń i maszyn. Dane o stanie pracy 
maszyn wysyłane są do nadrzędnych systemów informatycznych, które nadzorują przebieg 
procesów technologicznych. Im więcej takich danych jest wysyłanych, tym łatwiejsza jest analiza 
przyczyn np. w przypadku zaistniałej awarii. Kolejnym ważnym elementem zwiększającym 
zapotrzebowanie na systemy monitorowania i sterowania urządzeniami, jest fakt iż w kopalniach 
znajdują się grupy i sieci obiektów, którymi można zarządzać zdalnie. Pozwala to ograniczyć 
liczbę obsługi bezpośredniej i przeniesienie ich w miejsca, w których potrzebne jest jeszcze
działanie człowieka. Wprowadzenie do przemysłu górniczego nowoczesnych maszyn posiada-
jących moduły automatyki pozwalające na komunikację z zewnętrznymi systemami informa-
tycznymi, daje możliwości pozyskiwania informacji związanych ze stanami pracy ciągów techno-
logicznych. Zastosowanie modułów pozwala na podniesienie bezpieczeństwa pracy maszyn oraz 
umożliwia dostęp do informacji diagnostycznych na powierzchni zakładu górniczego. Nieunik-
niony ciągły postęp technologiczny wymusza stosowania coraz to szybszych interfejsów sprzę-
towych, które z kolei wymaga większych przepustowości.

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
wysokociśnieniowe 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.

Narzędziem pomocniczym w kopalniach jest monitoring wizyjny, który możliwy jest do 
zrealizowania wyłącznie przy użyciu techniki światłowodowej. Monitoring wykorzystywany jest 
do poprawy bezpieczeństwa – tj. przy nadzorze ciągów technologicznych w celu bieżącego 
sprawdzania poprawności trasy oraz przy sterowaniu pracą maszyn i urządzeń. Obraz z kamer 
pozwala obserwować dyspozytorowi miejsca niebezpieczne w trakcie eksploatacji tj. nadszybia i 
podszybie, dworce osobowe i materiałowe, rozdzielnie i inne. Kamery telewizji przemysłowej 
pozwalają na zdalne sterowanie urządzeniami takimi jak: przenośniki zgrzebłowe i taśmowe, 
kruszarki; odsuwając pracowników od miejsc bezpośredniego zagrożenia.
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Rys. 2. Zestawienie sieci, kabli optotelekomunikacyjnych w kopalniach JSW S.A.
Figure 2. Stocktaking of networks, fiber optic cables at JSW coal mines.

FO (Fiber Optic) – sieć światłowodowa

Sygnały z obserwowanych obiektów transmitowane są do centrum z wykorzystaniem sieci 
światłowodowych, linii telekomunikacyjnych zbudowanych w oparciu o tzw. kable miedziane, 
sieci kabla promieniującego oraz z wykorzystaniem radiolinii. Obecnie najbardziej rozwijanym 
łączem (z uwagi na wysoką odporność kanału transmisyjnego na zakłócenia elektromechaniczne 
oraz możliwość łączności punktów znacznie oddalonych od siebie) w kopalniach JSW S.A. są sieci 
światłowodowe.

Stosowanie monitoringu parametrów pracy maszyn i urządzeń pozwala:
- wyświetlić stany pracy oraz stan alarmowy monitorowanych urządzeń,
- zapobiec uszkodzeniom, awariom maszyn i urządzeń oraz skrócić czas ich trwania, 
- zarejestrować i zarchiwizować zdarzenia pracy maszyn i urządzeń,
- zaplanować prace konserwacyjne,
- na zdalne sterowanie i alarmowanie. Stanowiska sterowania zlokalizowane są w strefie 
bezpiecznej, gdzie na monitorach wyświetlane są obrazy z zainstalowanych kamer.
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Rys.3 . Monitoring strefy zagrożenia. KWK „Borynia-Zofiówka” Ruch Borynia, ściana C32 
w pokł. 502/1.

Figure 3 Monitoring of the danger zone. Hard Coal Mine "Borynia-Zofiówka" Ruch 
Borynia, longwall C32 in the seam 502/1.

3. SYSTEM WSPIERAJĄCY ZARZĄDZANIE ŚRODKAMI PRODUKCJI

Mnogość danych i informacji w Jastrzębskiej Spółce Węglowej S.A. spowodowała 
konieczność wprowadzenia skutecznych rozwiązań informatycznych. Zadaniem do zrealizowania 
postawionym przed Spółką, było stworzenie jednego głównego zintegrowanego systemu 
zarządzania przedsiębiorstwem, do którego projektowany jest bezpośredni selektywny import 
danych z innych programów włącznie z bezpośrednim monitoringiem pracy maszyn i urządzeń .

3.1 Ogólna informacja o module SZYK2/KPT/TGŚP
Zintegrowany System Wspomagający Zarządzanie Przedsiębiorstwem SZYK2 firmy 

COIG S.A. w Katowicach. SZYK2 jest systemem składającym się z kilku powiązanych modułów, 
które komunikują się między sobą i odwołują do wspólnej bazy danych. W JSW S.A. sprawnie 
działa cały system SZYK2, skupiający wszystkie moduły pomocne w zarządzaniu 
przedsiębiorstwem. System ten integrowany jest również z innymi programami specjalistycznymi
wdrożonymi w Spółce jak: Ewidencja2006 – wspomagający kontrolę w zakresie urządzeń 
ognioszczelnych, QNK – wspomagający projektowanie przenośników taśmowych wraz z ciągiem 
technologicznym, modułem GATHER II przeznaczonym między innymi do identyfikacji maszyn i 
urządzeń oznakowanych za pomocą elektronicznych transponderów RFID w Zakładach
Górniczych.
W celu uzyskania pełnego obrazu posiadanych zasobów środków produkcji ich bieżącej 
lokalizacji, kosztów utrzymania oraz planowania konserwacji, napraw i kontroli w ramach 
Kompleksu Produkcyjno-Technicznego został wdrożony moduł TGŚP – Gospodarka Środkami 
Produkcji, który jest integralną częścią systemu SZYK2. 
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Rys. 4 Ogólny schemat powiązań modułów systemu SZYK2
Figure 4 General scheme of the system SZYK2 modules links

Poniżej zaprezentowane są wzajemne powiązania TGŚP w celu wykorzystania jednego źródła 
pochodzenia informacji.
Kartoteka Strukturalno Organizacyjna KSO umożliwia:

 Umiejscowienie środków produkcji na konkretnych miejscach pracy
 Przemieszczanie środków produkcji pomiędzy poszczególnymi miejscami pracy
 Przypisanie konkretnego środka produkcji do właściwej komórki

Rys. 5 Kartoteka współdzielona z widocznymi miejscami pracy pochodzącymi z modułu 
                         THPR – Planowanie i Harmonogramowanie Produkcji

Figure 5 Shared Card Index with visible places of work coming from the module THPR -
Production Planning and Scheduling
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Aktywa Trwałe i Finansowe ATF umożliwia:
 Tworzenie powiązań pomiędzy kartoteką ATF a odpowiadającymi im środkami

produkcji w module TGŚP,
 Wysyłanie informacji do modułu ATF o wszelkich przemieszczeniach środków 

produkcji pomiędzy miejscami pracy.

Harmonogramowanie Produkcji THPR umożliwia:
 Pobieranie informacji przez moduł THPR informacji na temat struktury środków 

produkcji
 Przypisywanie do harmonogramu w module THPR odpowiedniego środka 

produkcji

Rys. 6 Raport z modułu THPR z uwzględnieniem wyposażenia rejestrowanego w TGŚP
Figure 6 Report from the module THPR including equipment recorded in TGŚP

Moduł Raportowania Procesów Produkcji TMRPP2 umożliwia:
 Pobieranie przez moduł TGŚP struktury awarii
 Pobieranie przez moduł TGŚP konkretnej awarii zarejestrowanej przez 

dyspozytora w module TMRPP2
 Pobieranie przez moduł TGŚP informacji na temat wydobycia ze ścian i 

postępów z chodników.

Moduł Zarządzania Zadaniami MZZ2 umożliwia:
 Możliwość przypisania konkretnego środka produkcji w zleceniu generowanym 

przez moduł TMZZ2 
 Prezentacja na Karcie Środka Trwałego informacji na temat zleceń remontowych  

przypisanych do konkretnej maszyny
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Rys. 7 Przykładowe zlecenie z przypisanym środkiem produkcji z modułu TGŚP.
Figure 7 Example order, with an assigned measure of production, from the module TGŚP

Kompleks Logistyki Materiałowej KLM umożliwia:
 Planowanie zakupów w procesie gospodarki zaopatrzeniowej oraz planowanie 

zużycia wraz z określeniem limitów zużycia i limitów zapotrzebowań, na 
poziomie grup materiałowych, komórek organizacyjnych i całego zakładu,

 zaopatrzenie: przetargi, aukcje elektroniczne, umowy, zapotrzebowania,
 obrót materiałowy: dyspozycje, przychody, rozchody, magazyny, inwentaryzacja, 

księgowość materiałowa,
 analiza i kontrola zawierające zestawy raportów w zakresie zużycia materiałów, 

analizy wskaźników logistycznych 

3.2 Zastosowane funkcjonalności modułu Gospodarki Środkami Produkcji
Moduł Gospodarki Środkami Produkcji posiada mocno rozbudowaną funkcjonalność, 

obejmującą w szczególności kompletną ewidencję maszyn i urządzeń, informację o strukturze i 
parametrach wraz z dołączoną w formie elektronicznej dokumentacją. Zaimplementowane 
mechanizmy wzorców i szablonów w istotny sposób upraszczają posługiwanie się rozwiązaniem. 
Dla innych modułów kompleksu, TGŚP pełni funkcję dostawcy informacji o zasobach maszyn i 
urządzeń (własnych w skali zakładu i całej korporacji, dzierżawionych, pozyskanych w innych 
formach) ich parametrach oraz aktualnej lokalizacji. Druga wykorzystywana istotna grupa 
informacji tego modułu to informacje o dostępności środków produkcji – a więc już 
uwzględniające istniejące obłożenie, planowane przeglądy i konserwacje, okresy dzierżawy, itd. 
Tak więc moduł TGŚP jest dostawcą informacji o dostępności środków produkcji dla modułów 
THPR i TMZZ, zaś zwrotnie uzyskuje informacje o rezerwacji konkretnych środków (lub 
o konieczności zabezpieczenia z innych źródeł odpowiednich maszyn i urządzeń w żądanym 
czasie). 
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3.3 Możliwości wykorzystania gromadzonych informacji o maszynach i urządzeniach
Moduł TGŚP jest ciągle rozwijany o nowe funkcjonalności, mające na celu poprawy

gospodarki środkami produkcji. Rzetelna gospodarka maszynami i urządzeniami ma bezpośredni 
wpływ na efektywną ich pracę, co przekłada się m.in. na lepsze ich wykorzystanie.
Aktualnie wykorzystywane są trzy podstawowe raporty, które umożliwiają ocenę działania służb 
technicznych.
Możliwość wykorzystywania w ww. zakresie informacji pochodzących z systemu wymaga przede 
wszystkim jasnych zasad interpretacji danych. W tym celu został opracowany i opisany algorytm 
wyliczania wskaźników wraz z określeniem źródeł pochodzenia danych. Poniżej prezentowane są 
przykładowe raporty z zakresu analizy wskaźników awaryjności i wykorzystania wybranych grup 
maszyn i urządzeń.

Rys. 8 Przykładowy obraz ewidencji awarii na wybranym kombajnie ścianowym.
Figure 8 Sample image of the selected record of failure of a longwall coal-cutting machine

Rys. 9 Przykładowy raport z analizy awaryjności kombajnów ścianowych
Figure 9 An example of failure frequency analysis report of a longwall coal-cutting 

machines
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Rys. 10 Przykładowy raport z analizy wykorzystania wybranej grupy maszyn za dany okres 
                         sprawozdawczy

Figure 10 Sample analysis report use of a selected group of machines for the reporting period

4. WNIOSKI KOŃCOWE

Warunkiem koniecznym optymalnego zarządzania majątkiem w Jastrzębskiej Spółce 
Węglowej S.A. jest zastosowanie nowoczesnych rozwiązań informatycznych. Bieżące 
aktualizowanie informacji w systemie informatycznym pozwala precyzyjnie oszacować koszty 
utrzymania poszczególnych składników majątku oraz koszty związane z realizacją prac 
eksploatacyjnych. Terminowe prace konserwacyjne oraz kontrolne, pozwolą zmniejszyć liczbę 
awarii, a tym samym liczbę przestojów i strat z nich wynikających. Dlatego niezwykle ważnym i 
priorytetowym przedsięwzięciem w JSW S.A. powinna być stała automatyzacja zachodzących 
procesów. Wdrożone systemy oraz planowany ich dalszy rozwój pozwolą na usprawnienie prac 
związanych z wprowadzaniem danych, które będą wykorzystywane w późniejszych analizach 
biznesowych. Na dzień dzisiejszy zasoby informacyjne gromadzone w module Gospodarki 
Środkami Produkcji  wykorzystywane są między innymi do:

- analizy wolnych,  możliwych do wykorzystania w planowanym przedziale czasowym 
               środków produkcji,

- analizy kosztów utrzymania poszczególnych składników majątku dzięki zebranym 
informacjom z zakresu historii przebiegu pracy  uwzględniającej: awarie, przeglądy, 
remonty, wymiany elementów obserwowanych maszyny/ urządzenia,

- faz demontażu i montażu czasu ich trwania, translokacji,
- zmian typu wynikającego z modernizacji,
- struktury środka produkcji umożliwiającej wgląd do aktualnej konfiguracji technicznej 

               maszyny/urządzenia,
- realizowanych zleceń remontowych i serwisowych i specyfikacji pobranych materiałów. 

Właściwe zarządzanie informacją (weryfikowaną poprzez powiązania między modułami systemu 
SZYK2) pozwala na wiarygodne korzystanie z zestawień i analiz techniczno-ekonomicznych. 
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Biorąc pod uwagę dodatkowe możliwości funkcjonalne takie jak :
- podpinanie dokumentacji w formie elektronicznej,
- wizualizację związaną z zagrożeniami prowadzonych prac konserwacyjno naprawczych,
- powiązania z systemami specjalistycznymi wykorzystywanymi do projektowania odstawy 

              i transportu,
- możliwość harmonogramowania prac związanych z  kontrolą i konserwacją,
- powiązania z indeksem materiałowym elementów wchodzących w skład maszyn,
- centralnym dostępem do danych niezbędnych dla prowadzenia poprawnej polityki 

              zaopatrzeniowej,
można stwierdzić, że wdrożenie przedmiotowego Kompleksu Produkcyjno-Technicznego bez 
zwątpienia daje ogromne oszczędności w zakresie skrócenia czasu dostępu do informacji na-
kierowanej i zhierarchizowaną wg odpowiedzialności i kompetencji poprzez możliwość przy-
dzielania dostępu do modułów i ról w zakresie ich działania.

The experience of Jastrzębska Coal Company S.A. mines
in the implementation an integrated system of registration,
control and evaluation of machines and equipment

Desire to increase of performance and reliability of the technological equipment leads to a search 
for newer and newer methods of supervision over the work of machinery and equipment installed 
in mines. Monitoring and control systems energo-mechanical devices are a basic tool that allows 
acquisition of information on the status of machines. Introduction to the modern mining industry 
electronic devices which are internal machinery equipment, allows to monitor them. Control and 
monitoring of operational status of machines, allows the lead trouble-free and safe operation.
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Kierunki działań zmierzające do unifikacji materiałów,
maszyn i urządzeń stosowanych w kopalniach
Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A.

A. Tor, K. Koliński, M. Kapała
Jastrzębska Spółka Węglowa S.A.

STRESZCZENIE: 
W celu ujednolicenia struktury organizacyjno technicznej w zakładach JSW S.A. podjęto między 
innymi działania dla unifikacji stosowanych materiałów, maszyn i urządzeń. Według przyjętych 
założeń pozwoli to zoptymalizować politykę inwestycyjną zakupu materiałów, maszyn i urządzeń 
oraz zmniejszy stany magazynowe. W referacie przedstawiono podjęte działania JSW S.A. 
w zakresie unifikacji obejmujące obudowę wyrobisk korytarzowych wraz z jej akcesoriami, 
systemy transportu dołowego, sprzętu strzałowego i wiercąco-kotwiącego. W przyszłości zakłada 
się podejmowanie dalszych działań w zakresie unifikacji, która obejmie kolejne obszary 
stosowania materiałów, maszyn i urządzeń w zakładach JSW S.A.

SŁOWA KLUCZOWE: JSW S.A., materiały, maszyny, urządzenia, unifikacja

1. WSTĘP
Jastrzębska Spółka Węglowa S.A. składa się z 5 kopalń. Każda z kopalń ma wieloletnie 
doświadczenia odnośnie stosowanych materiałów, maszyn i urządzeń, które mają zapewnić
zaplanowane wydobycie, a co się z tym wiąże ich długoletnie funkcjonowanie. W związku 
z powyższym każda z nich zmuszona jest do zakupu materiałów potrzebnych do procesu 
produkcyjnego oraz do ciągłego odnawiania jego zaplecza w postaci maszyn i urządzeń. 
Zakupy materiałów, maszyn i urządzeń w JSW S.A. organizowane są w oparciu o regulamin
określający sposób postępowania w zakresie realizacji ustawy Prawo zamówień publicznych …
(PZP) oraz w oparciu o regulamin określający sposób postępowania przetargowego oraz 
zawierania umów na dostawy, usługi i roboty budowlane nie objęte w/w ustawą. 
Ustawa Prawo zamówień publicznych stoi na straży konkurencji na rynku i obliguje do 
formułowania specyfikacji technicznych w sposób, który nie powoduje jej ograniczenia. Wiąże się
to z obowiązkiem stosowania w specyfikacji technicznej takich zapisów, które nie faworyzują 
żadnego z producentów. Jednym z najważniejszych czynników wpływającym na ostateczny wybór
materiałów maszyn i urządzeń w przetargu jest kryterium oceny ofert, w którym najczęściej 
spotykanym jest najniższa cena. Efektem w/w czynników jest zakup materiałów, maszyn 
i urządzeń, które pochodzą od rożnych producentów.
Różnorodność maszyn i urządzeń stosowanych w kopalniach, w przypadku gdy maszyny,
urządzenia oraz materiały wsadowe takie jak obudowa i akcesoria, posiadają odmienne
rozwiązania w zakresie montażu bądź obsługi, powoduje utrudnienia w ich zabudowie obsłudze 
i konserwacji.
Problemem jest także serwisowanie tych maszyn i urządzeń, ponieważ często producenci 
zastrzegają sobie wyłączność na serwis i stosowanie oryginalnych części,  co prowadzi do 
organizowania dużej ilości przetargów obciążając służby kopalń, Zakładu Logistyki Materiałowej 
i Biura Zarządu.

sploatacji Podziemnej 2012
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2. HISTORIA UNIFIKACJI W JSW S.A.

2.1. Obudowa ŁPCBor i ŁPZof.

Z problemem utrzymania zdolności ruchowej chodników przyścianowych borykała się od szeregu 
lat kopalnia „Borynia” (obecnie kopalnia „Borynia-Zofiówka” Ruch Borynia). Zjawisko 
deformacji obudowy w chodnikach przyścianowych obserwowane jest w tej kopalni dość 
powszechnie. Z tego powodu w 2005 roku podjęto decyzję o zleceniu GIG w Katowicach prac nad 
nową konstrukcją obudowy [1], która w specyficznych warunkach eksploatacji w KWK „Borynia”
ograniczy zaciskanie chodników do poziomu, który nie wymagał będzie wykonywania 
kosztownych przebudów, czy drążenia nowych wyrobisk, a ponadto podniesie poziom 
bezpieczeństwa załogi i pozwoli na planową realizację zadań produkcyjnych.
Na podstawie wyników badań opracowana została przez GIG nowa obudowa o nazwie ŁPCBor. 
Aktualnie wszystkie wyrobiska chodnikowe przyścianowe w KWK „Borynia-Zofiówka” Ruch 
Borynia wykonywane są w zunifikowanej obudowie ŁPCBor. Dalszym etapem unifikacji są plany 
zastosowania przedmiotowej obudowy w kopalni „Pniówek”. Obudowę ŁPCBor przedstawia
rysunek 1.

Rys. 1. Odrzwia obudowy łukowej podatnej ŁPCBor.
Fig. 1. Frame of the foldable arch roof support of the ŁPCBor type. 

Z uwagi na prowadzenie eksploatacji cienkich pokładów węgla z zastosowaniem techniki 
strugowej, kopalnia „Zofiówka“ (obecnie kopalnia „Borynia-Zofiówka” Ruch Zofiówka) w 2005 
roku zleciła GIG w Katowicach wykonanie projektu obudowy wyrobisk chodnikowych dla parcel 
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wybieranych z wykorzystaniem instalacji strugowych [2]. Celem wykonania przedmiotowego 
projektu był właściwy dobór obudowy wyrobisk przyścianowych uwzgledniający gabaryty 
zabudowy maszyn i urządzeń przy uwzględnieniu sposobu zabudowy skrzyżowań ściany 
z chodnikami przyścianowymi. Dotychczasowe konstrukcje odrzwi obudowy chodników 
przyścianowych nie uwzględniały potrzeb ruchowych wynikających z eksploatacji pokładów 
cienkich, gdzie wysokość chodników jest znacznie większa od wysokości prowadzonej ściany.
W efekcie prac przeprowadzonych przez GIG powstała obudowa łukowa podatna zachowująca 
wielkość normowych odrzwi obudowy. Ze względu na jej nieco odmienną konstrukcję, taką jak: 
różną długość łuku stropnicowego budowanego od strony ociosu przygotowywanej do eksploatacji 
ściany, która pozwala na regulowanie zakładki w zależności od miąższości i nachylenia pokładu 
w zakresie 600-1400 mm i wyeliminowanie dodatkowych elementów zabezpieczających półkę 
stropową w rejonie skrzyżowania ściany z chodnikiem, obudowę tą oznaczono symbolem ŁPZof. 
Przedmiotowa obudowa jest obecnie stosowana w wyrobiskach przyścianowych ścian 
eksploatowanych techniką strugową. Obudowę ŁPZof przedstawia rys. 2.

Rys. 2. Odrzwia obudowy łukowej podatnej ŁPZof.
Fig. 2. Frame of the foldable arch roof support of the ŁPZof type. 

2.2. Stopy podporowe.
W wyniku dogłębnych analiz aktów prawnych regulujących wykonanie, sposób posadowienia oraz 
znanych rozwiązań stóp podporowych w 2007 r. uznano, że asortyment dostępnych na rynku stóp 
podporowych nie odpowiada wymaganiom geologiczno-górniczym występujących w kopalniach 
JSW S.A. Na podstawie w/w analiz postanowiono zlecić GIG w Katowicach wykonanie 
opracowania zasad efektywnego doboru stóp podporowych w różnych warunkach geologiczno-
górniczych [3]. Swym zakresem praca objęła szeroką analizę pracy układu odrzwia - stopa 
podporowa - spąg, na podstawie której określono kryteria doboru stóp. Zestawienie zakresów 
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stosowania stóp podporowych w typowych warunkach geologiczno-górniczych przedstawiono 
w tabeli 1.

Tabela 1. Zestawienie zakresów stosowania stop podporowych.
Table 1. Comparison of application scopes for support shoes. 

Wytrzymałość skał 
spągowych na 
ściskanie, Rcsp

Powierzchnia stopy, A Grubość stopy, g

< 5 MPa Dobór indywidualny ---

5-10 MPa 800 cm2 (odrzwia ze stali o podw. param. mechan.)
600 cm2 (odrzwia ze stali wg PN-H-93441-1

14 mm
12 mm

>10-20 MPa 600 cm2 12 mm
>20-30 MPa 400 cm2 10 mm
>30-60 MPa co najmniej 300 cm2 8 mm
*>60 MPa co najmniej 300 cm2 8 mm

* - należy rozważyć stosowanie stop podporowych, gdy przemawiają za tym ważne względy ruchowe.

Analiza wykazała, że niewielkie pole przekroju kształtowników o profilu V nie zapewnia 
właściwego podparcia odrzwi na skałach nawet o wytrzymałości powyżej 30 MPa. Zasadne 
natomiast jest zastosowanie w tych przypadkach stóp podporowych o zmniejszonej powierzchni
(rys. 3.).

Rys. 3. Stopa podporowa o zmniejszonej powierzchni.
Fig. 3. Support shoe with reduced footprint. 
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Na podstawie opracowanych przez GIG wytycznych kopalnie JSW S.A., w zależności od
warunków geologiczno-górniczych dobierają stopy podporowe o odpowiednim przekroju 
i grubości.

3. KIERUNKI UNIFIKACJI.

3.1. Stan aktualny.

3.1.1.  Akcesoria do obudowy chodnikowej.
W kopalniach JSW S.A. rocznie drąży się ok. 70 km wyrobisk korytarzowych przygotowawczych 
oraz udostępniających. Taka ilość wydrążonych wyrobisk skutkuje koniecznością zakupu 
ogromnych ilości tzw. akcesoriów do obudowy chodnikowej tzn. stóp podporowych, strzemion, 
rozpór  oraz okładziny siatkowej. Ze względu na konieczność posługiwania się w tych zakupach 
ustawą PZP  w/w akcesoria są dostarczane przez wiele podmiotów gospodarczych  i dlatego 
istnieje wiele typów i rozwiązań technicznych tych akcesoriów. Wielorakość typów i rozwiązań 
wpływa na utrudnienia podczas drążenia wyrobisk korytarzowych. W związku z powyższym 
JSW S.A. z końcem roku 2010 podjęła działania mające na celu unifikację strzemion oraz rozpór 
rurowych dla potrzeb kopalń JSW S.A. Powyższe działania polegały na współpracy z GIG 
w Katowicach w celu opracowania dokumentacji technicznej w/w elementów na podstawie 
doświadczeń pracowników kopalń jak również wiedzy jednostki naukowo-badawczej tj. GIG. 
Obecnie od trzech miesięcy trwają dołowe próby ruchowe wspólnie opracowanych strzemion 
w ilości ok. 4800szt. oraz rozpór rurowych w ilości ok. 7500 szt. o dla rozstawu od 0,5-1,0m 
W wyrobiskach dołowych kopalń JSW S.A. prowadzone są obserwacje przez pracowników służb 
technicznych kopalń jak również pracowników GIG. Po zakończeniu dołowych prób ruchowych 
zostaną wprowadzone poprawki uwzględniające sugestie oraz uwagi pracowników kopalń. 
Efektem końcowym będzie stosowanie w kopalń JSW S.A. jednego typu rozpory rurowej zarówno 
w odmianie symetrycznej rys. 4 jak również niesymetrycznej rys. 5 (rozwiązanie to stwarza 
możliwość wykonania rozpory niesymetrycznej z elementów rozpory symetrycznej).

Rys. 4. Rozpora rurowa JSW symetryczna.
Fig. 4. Symmetric tubular stretching bar of the JSW type.
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Rys. 5. Rozpora rurowa JSW niesymetryczna. 1- obejma, 2- łącznik rurowy, 3- śruba hakowa, 4- nakrętka 
specjalna.
Fig. 5. Non-symmetric tubular stretching bar of the JSW type: 1- clamp, 2- tubular joint, 3- open-loop bolt, 
4- special nut.

Natomiast w zakresie strzemion efektem końcowym będzie stosowanie w kopalniach JSW S.A. 
jednego typu strzemion (dwujarzmowych)  bez zabieraka rys. 6. Zastosowanie tego samego 
wymiaru nakrętki na śrubie hakowej rozpór co w strzemionach, ogranicza również ilość 
używanych narzędzi (kluczy, nasadek zakrętaków).

Rys 6. Strzemię dwujarzmowe SDSJ 1- jarzmo dolne, 2- jarzmo górne, 3- śruba specjalna, 4- nakrętka 
specjalna.
Fig. 6. Two-shackle clevis SDSJ: 1- bottom shackle, 2- upper shackle, 3- special bolt, 4- special nut.

3.1.2. Obudowa dowierzchni ścianowych.
Kolejnym zagadnieniem związanym z ilością rozwiązań jest stosowanie odrzwi obudowy na 
dowierzchnie ścianowe (rozcinki rozruchowe) oraz brak typoszeregu odrzwi o szerokości ponad 
8,0m. W związku z powyższym JSW S.A. w roku 2011 podjęła działania mające na celu unifikację 
odrzwi obudowy dla dowierzchni ścianowych (rozcinek rozruchowych) dla potrzeb kopalń 
JSW S.A. uwzględniając typoszeregi o szerokości przekraczającej 8,0m oraz potrzeby ruchowe 
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kopalń w zakresie konstrukcji odrzwi pozwalającej na: sprawne i bezpieczne zbrojenie i rozruch 
ściany. Na dzień dzisiejszy w GIG zostały wykonane badania stanowiskowe obudowy w stanie 
podatnym i usztywnionym oraz dokumentacja techniczna na podstawie której zostaną zakupione 
odrzwia obudowy do dołowych prób ruchowych w KWK „Borynia-Zofiówka” Ruch Zofiówka 
o wymiarach w świetle obudowy 8,6 x4,0m. 

3.1.3. Systemy transportu.
W 2008 r. rozpoczęto w JSW S.A. intensywne działania w celu unowocześnienia transportu 
dołowego. W tym czasie Jastrzębska Spółka składała się z 6 kopalń, które całkowicie niezależnie 
prowadziły własną politykę w zakresie stosowania systemów transportu. W związku z powyższym
powołano zespół, który miał za zadanie porównanie systemów transportowych stosowanych 
w kopalniach oraz wskazanie sposobów ich unifikacji.
Efektem prac zespołu było sprawozdanie [4], które wskazało kierunki rozwoju systemów 
transportu dołowego i jego unifikacji poprzez zastosowanie w kopalniach (poza koleją podziemną) 
maksymalnie dwóch systemów transportu dołowego. Systemami tymi są: kolejki spągowe zębate
z napędem własnym oraz kolejki podwieszone z napędem własnym, przy czym ten ostatni system 
został wskazany jako najbardziej efektywny i preferowany do zastosowania w kopalniach 
JSW S.A.
Równocześnie podjęto działania polegające na wyeliminowaniu najbardziej niebezpiecznych 
i mało efektywnych systemów transportowych opartych na kolejkach z napędem linowym, 
zastępując je systemem opartym na kolejkach podwieszanych z napędem własnym oraz prace
związane z wprowadzeniem konteneryzacji transportowanych materiałów na dół kopalń. Założono, 
że systemy transportu oparte na kolejkach podwieszonych z napędem własnym, od 2015 roku 
całkowicie zastąpią systemy transportu bazujące na kolejkach z napędem linowym. Realizację 
przedsięwziętych działań przedstawia rys. 7.

Rys. 7. Przedstawienie długości tras poszczególnych systemów transportu w latach 2009, 2010, 2011 oraz 
planowane długości tras w 2015 roku w JSW S.A.
Fig. 7. Values of path lengths for individual transportation systems over the years 2009, 2010, 2011 and 
anticipated length of transportation paths at JSW, plc in 2915. 
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Podjęto również  decyzję o produkcji przez JSW S.A. wozów kontenerowo- materiałowych oraz do 
transportu materiałów sypkich dla potrzeb kopalń należących do Spółki. W 2011 roku JSW S.A. 
uzyskała dopuszczenie Prezesa WUG na produkcję w/w kontenerów, która rozpoczęła się przy 
współpracy z JZR Sp. z o.o. Do końca 2011 roku wyprodukowano 600 kontenerów, a w 2012r. 
planowane jest wyprodukowanie 920 następnych kontenerów. Kontenery materiałowo-urobkowe 
typu JZR 214 przedstawiono na rys. 8.

Rys 8. Wozy kontenerowo-materiałowe typu JZR 214 podczas załadunku na zestaw kolejki podwieszonej 
spalinowej na poziomie 830 w JSW S.A. KWK „Pniówek”.
Fig 8. Cars of the JZR 214 designed for transportation of containers and materials being loaded to a Diesel 
monorail overhead train at the level 830 at the Jastrzebska Coal Company, Hard Coal Mine ‘Pniówek’.

3.2. Perspektywy.

3.2.1. System wykładki mechanicznej,
Ze względu na prowadzenie robót górniczych na coraz większych głębokościach i w coraz 
trudniejszych warunkach geologiczno-górniczych problemem  z którym muszą się zmierzyć 
kopalnie JSW S.A. jest  zmniejszanie rozstawu obudowy lub/i zwiększanie wytrzymałości 
kształtownika obudowy. Dlatego od grudnia 2010r. w kopalniach JSW S.A. rozpoczęły się dołowe 
próby ruchowe systemów wykładki mechanicznej, która dzięki lepszemu wykorzystaniu nośności 
odrzwi poprzez równomierne obciążenie zwłaszcza łuków stropnicowych oraz natychmiastowemu 
podparciu odsłoniętego stropu   pozwoli na zwiększenie rozstawu odrzwi obudowy. W związku 
z powyższym w JSW S.A. powstał zespół koordynujący do opracowania optymalnego sytemu 
wykładki mechanicznej opartego na jednolitej technologii dla wszystkich kopalń JSW S.A. 
uwzględniającej stosowane jednego typu: agregatu pompująco-mieszającego,  spoiwa oraz 
rękawów i worków. Jak wynika z dotychczasowych doświadczeń JSW S.A. jak również LW 
Bogdanka stosowanie rękawów o wymiarach standardowych 0,4x1,2-1,6m budowanych na 
obwodzie stropnicy (rys. 9) jest rozwiązaniem optymalnym jedynie w przypadku dobrych 
warunków stropowych. Jednakże w przypadku pogorszonych warunków stropowych (opad stropu) 
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rozwiązanie to nie spełnia oczekiwanych efektów i w tym przypadku optymalnym rozwiązaniem 
jest zastosowanie tzw. pełnej wykładki na opince (okładzinie siatkowej lub żelbetowej) co 
potwierdziły próby ruchowe w KWK „Budryk” (rys. 10).

Rys 9. Wykładka mechaniczna standardowa.
Fig 9. Mechanical fitting of standard lining 

Rys 10. Wykładka mechaniczna pełna.
Fig 10. Mechanical fitting of full lining.

– 1615 –

Gospodarka środkami produkcji w kopalni



Wspomniane agregaty pompująco-mieszające służące do wytwarzania i podawania mieszanin 
w technologii wykładki mechanicznej będą również służyć jako urządzenia do zatłaczania stosów 
podpornościowych w celach utrzymania wyrobiska za frontem ściany jak również do 
wykonywania wzmacniania odrzwi obudowy chodnikowej poprzez torkretowanie na mokro.

3.2.2. Sprzęt strzałowy oraz wiercąco-kotwiący.
Technologie prowadzenia robót górniczych zarówno eksploatacyjnych jak i drążeniowych 
powodują, że do tych prac używana jest duża ilość różnorodnego sprzętu, maszyn i urządzeń. 
Również w tym przypadku JSW S.A. podjęła działania mające na celu unifikację maszyn 
i urządzeń. I tak w przypadku drążenia wyrobisk korytarzowych  za pomocą materiałów 
wybuchowych do wykonywania otworów strzałowych do tej pory wykorzystywano wiertarki 
powietrzne WUP-22 lub podobne tzn. o napędzie pneumatycznym co wymagało dostarczenia 
dużej ilości sprężonego powietrza o odpowiednim ciśnieniu. Od połowy 2011r. rozpoczęto
wprowadzać do kopalń JSW S.A. wiertarki udarowo-obrotowe o napędzie elektrycznym typu TE 
MD20 produkcji firmy Hilti, które charakteryzują się większą wydajnością i mniejszą 
awaryjnością. Powyższe wiertarki w kopalniach JSW S.A. są wykorzystywane do prac związanych
z drążeniem wyrobisk, przebudową,  pobierką spągu jak również do prowadzenia prac 
profilaktycznych w wyrobiskach ścianowych. Kolejnym zagadnieniem jest systematyczne 
wprowadzanie do kopalń JSW S.A. jednakowego typu sprzętu strzałowego co pozwoli na jego 
unifikację, ułatwi posługiwanie się tym sprzętem przez górników strzałowych kopalń jak również 
firm zewnętrznych wykonujących roboty w kopalniach JSW S.A. Ponadto ułatwi to procedury 
związane z corocznymi przetargami w zakresie  naprawy i atestacji w/w sprzętu. Również w celu 
dostosowania się kopalń do wymogów Rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 5 listopada 
2009r. w sprawie jednoznacznego oznaczania materiałów wybuchowych przeznaczonych do 
użytku cywilnego, oznaczania obiektów produkcyjnych oraz rejestru oznaczeń [5] został powołany 
zespół ds. opracowania oraz wprowadzenia jednolitego sytemu elektronicznej ewidencji 
materiałów wybuchowych w kopalniach JSW S.A. Zadaniem zespołu jest wypracowanie 
optymalnego sytemu elektronicznej ewidencji środków strzałowych opartego na identycznym 
oprogramowaniu jak i sprzęcie elektronicznym dla wszystkich kopalń JSW S.A. 

4. PODSUMOWANIE.

Korzyści dla których wprowadzono unifikację w kopalniach Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A. 
materiałów, maszyn i urządzeń, wymienionych w referacie, to:

 maksymalne uproszczenie procedur przetargowych,
 zmniejszenie ilości i różnorodności części zamiennych,
 uproszczenie procedur serwisowych, co wiąże się ze zwiększeniem niezawodności, 
 ułatwienie obsługi maszyn i urządzeń przez załogi kopalń,
 elastyczność w wymianie poszczególnych materiałów, maszyn i urządzeń między 

kopalniami spółki w zależności od potrzeb.
Przyjęty przez JSW S.A. kierunek unifikacji jest słuszny, w związku z tym prowadzone są prace 
koncepcyjne nad wprowadzeniem unifikacji, która obejmie maszyny i urządzenia stosowane  
podczas robót udostępniających, przygotowawczych i eksploatacyjnych.

LITERATURA

[1] Raport GIG 2005 z realizacji badań stosowanych i prac rozwojowych projektu celowego pt: Nowa 
konstrukcja obudowy chodnikowej w aspekcie poprawy warunków utrzymania chodników 
przyścianowych i podniesienia bezpieczeństwa w KWK „Borynia”. Praca niepublikowana.
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Metan – bogactwo, czy najpoważniejsze z zagrożeń naturalnych
występujących w polskim górnictwie węgla kamiennego.
Problemy bezpiecznej eksploatacji w świetle zdarzeń
zaistniałych w KWK „Wujek” Ruch „Śląsk”
i KWK „Krupiński”

Adam Mirek
Dyrektor Departamentu Górnictwa WUG

Andrzej Respondek
Główny Specjalista Departamentu Górnictwa WUG

STRESZCZENIE: W artykule Autorzy scharakteryzowali kształtowanie się zagrożenia metanowe-
go oraz przedstawili podstawowe dane dotyczące zagospodarowania ujmowanego metanu na prze-
strzeni minionych 10 lat w Polsce. Na tym tle, w oparciu o wyniki prac Komisji powołanych przez 
Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego dla zbadania przyczyn i okoliczności wypadków spowodo-
wanych zapaleniem metanu w KWK „Wujek” Ruch „Śląsk” w Rudzie Śląskiej i KWK „Krupiń-
ski” w Suszcu, a zwłaszcza wnioski z prac zespołów ekspertów, zgromadzony materiał faktogra-
ficzny oraz o wyniki oględzin przeprowadzonych na miejscu zdarzeń – spróbowali odpowiedzieć 
na postawione w tytule pytanie.

WPROWADZENIE

Zagrożenie metanowe towarzyszy wydobyciu kopalin w Polsce od stuleci. Już w średniowieczu 
podczas wydobywania soli kamiennej w podkrakowskiej Wieliczce górnicy, zwani „pokutnikami”, 
wypalali metan gromadzący się pod stropem wyrobisk. Obecnie zagrożenie to jest dominującym 
i jednym z najgroźniejszych zjawisk towarzyszących wydobyciu węgla kamiennego. Obserwowa-
ny w ostatnich latach wzrost wielkości tego zagrożenia związany jest przede wszystkim z rosnącą 
głębokością prowadzenia robót górniczych i wzrostem koncentracji wydobycia. Dodatkowe pro-
blemy stwarza wysoka gazonośność pokładów węgla i utrudniające bezpieczną eksploatację, współ-
występowanie wolnego metanu, stwarzające duże zagrożenie w czasie prowadzenia robót górni-
czych, zwłaszcza w centralnej i południowej części Górnośląskiego Zagłębia Węglowego, gdzie 
złoża karbońskie przykryte są nadkładem warstw trzeciorzędowych i czwartorzędowych o znacz-
nej miąższości i niewielkiej przepuszczalności. W ostatnich kilku latach odnotowuje się także na-
rastanie zagrożenia wyrzutami gazów i skał. Zjawisko to, oprócz kopalń: „Pniówek” i „Borynia-
Zofiówka” wchodzących w skład JSW S.A. W Jastrzębiu Zdroju, uwidoczniło się także w górnic-
twie podziemnym rud miedzi, czego przykładem jest wyrzut gazów i skał zaistniały we wrześniu 
2009 r. w O/ZG „Rudna” w Polkowicach.

sploatacji Podziemnej 2012

– 1620 –

Górnictwo z zasadami – sesja jubileuszowa z okazji 90-lecia WUG



1. KSZTAŁTOWANIE SIĘ ZAGROŻENIA METANOWEGO
W KOPALNIACH WĘGLA KAMIENNEGO

W roku 2010 eksploatację pokładów węgla w Polsce prowadzono w 32 kopalniach, z czego 31 
znajduje się w Górnośląskim Zagłębiu Węglowym, natomiast jedna – Lubelski Węgiel „Bogdan-
ka” S.A. w Lubelskim Zagłębiu Węglowym.

W 6 kopalniach prowadzono eksploatację pokładów niemetanowych. W 4 kopalniach, w któ-
rych prowadzono wydobycie w pokładach zaliczonych do I kategorii zagrożenia metanowego (KZM), 
nie stwierdzono metanu w wylotowych prądach powietrza, natomiast w 22 kopalniach stwierdzono 
i rejestrowano wydzielanie metanu do powietrza wentylacyjnego, w tym aż w 16 z nich w pokła-
dach o najwyższej – IV KZM, tzn. w takich, w których stwierdzono występowanie metanu pocho-
dzenia naturalnego w ilości powyżej 8 m3/Mgcsw lub w których wystąpił nagły wypływ metanu al-
bo wyrzut metanu i skał.

Wydobycie węgla kamiennego w roku 2010 wyniosło około 76,1 mln ton. Zaznacza się wyraź-
ny udział węgla wydobytego z pokładów metanowych:
 wydobycie roczne z pokładów metanowych wyniosło 60,8 mln ton – około 79,9% wydobycia;
 wydobycie roczne z pokładów niemetalowych wyniosło 15,3 mln ton – około 20,1% wydobycia.

Graficzne, ilościowe zestawienie przedstawiono na rysunku 1.

79,9

20,1
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Pokłady metanowe

Pokłady niemetanowe

Wydobycie (%)

Rys. 1. Procentowy udział wydobycia węgla kamiennego w roku 2010
w pokładach niemetanowych i metanowych

W latach 2008–2009 procentowy udział wydobycia węgla z pokładów metanowych wynosił 
odpowiednio: 80,0 i 80,5%.

W roku 2010 eksploatację prowadzono 212 ścianami, z czego 169 ścian (79,72%) eksploato-
wano w pokładach metanowych. Dominuje ścianowy system eksploatacji z zawałem stropu. Ponad 
70% ścian eksploatowano w pokładach zaliczonych do najwyższych: III i IV KZM. Szczegółowe 
zestawienie ujęto na rysunku 2.
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Rys. 2. Liczba ścian prowadzonych w poszczególnych KZM
(udział procentowy w grupie ścian metanowych)
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Znaczący jest również udział ścian eksploatowanych w środowisku o wysokiej metanowości 
bezwzględnej, ponieważ w 36 ścianach metanowość przekraczała 10 m3, CH4/min (szczegółowe
dane przedstawiono na rysunku 3).

Maksymalna wartość w 2010 r.
ściana B-13 w pokł. 348 w KWK "Krupiński"
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Rys. 3. Liczba ścian w określonych przedziałach metanowości

W roku 2010 z górotworu objętego wpływami eksploatacji wydzieliło się 834,86 mln m3 meta-
nu. Oznacza to, że średnio w ciągu minuty wydzieliło się 1588,39 m3 CH4. Metanowość bezwzględ-
na w minionych dziesięciu latach wykazuje wyraźnie rosnącą tendencję, za wyjątkiem dwóch os-
tatnich lat, w których nieznacznie się obniżyła. Podkreślić należy systematyczny wzrost ilości wy-
dzielonego metanu w przeliczeniu na jedną tonę wydobycia. Ilościowe zestawienie obejmujące 
okres minionego 10-lecia ujęto w tabeli 1.

Tabela 1

Wyszczególnienie
Rok

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

Metanowość bezwzględna
(mln m3/rok) 746,9 743,7 752,6 798,1 825,9 851,1 870,3 878,9 880,9 855,7 834,9

Wydobycie węgla
kamiennego (mln ton) 102,5 102,6 102,1 100,4 99,5 98,1 95,4 87,4 83,6 77,4 76,1

Liczba kopalń
węgla kamiennego 42 42 42 41 39 33 33 31 31 31 32

Ilość metanu na tonę
wydobycia (m3/tonę) 7,3 7,2 7,4 7,9 8,3 8,7 9,1 10,1 10,5 11,1 11,0

2. PROJEKTOWANIE ROBÓT PRZYGOTOWAWCZYCH I ROZCINAKOWYCH
ORAZ ICH WPŁYW NA POZIOM WYSOKIEGO STANU ZAGROŻENIA
METANOWEGO KOPALNIACH WĘGLA KAMIENNEGO

W minionym dziesięcioleciu na skutek prowadzonej działalności górniczej zaznacza się wyraźny 
wzrost wydzielania metanu z 746,9 mln m3 w roku 2000 do 834,9 mln m3 w roku 2010, przy jed-
noczesnym obniżaniu się poziomu wydobycia węgla ze 102,5 mln ton do 76,1 mln ton w analo-
gicznym okresie. W tym też czasie znacząco podniósł się wskaźnik ilości wydzielonego metanu na 
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tonę wydobycia (z 7,3 do 11,0). Rodzi się zatem pytanie: jakie są przyczyny takiego stanu rzeczy?
Pierwszą i kluczową odpowiedź widać już na etapie projektowania i rozcinania pokładów węgla 
o wysokiej gazonośności. Problem narasta stopniowo wraz ze schodzeniem z robotami górniczymi 
na coraz większe głębokości. Ocenia się, że corocznie schodzimy z eksploatacją średnio o około 8 m
głębiej. Przy braku dofinansowania i zaniechania wykonywania podstawowych wyrobisk udostęp-
niających, górnictwo węgla kamiennego w Polsce boryka się w coraz większym stopniu z pro-wa-
dzeniem eksploatacji podpoziomowej. Graficzne zestawienie kopalń obejmujące lata 2003–2010 
zawiera Rysunek 4.
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Rys. 4. Zestawienie kopalń prowadzących roboty eksploatacyjne poniżej poziomu udostępnienia

Podczas prowadzenia robót eksploatacyjnych poniżej poziomu udostępnienia znacznemu wy-
dłużeniu ulegają wyrobiska doprowadzające i odprowadzające powietrze do rejonu, co ma znaczą-
cy wpływ na jakość przewietrzania wyrobisk, a tym samym na poziom zagrożenia metanowego, 
pożarowego i klimatycznego. Ze ścian eksploatowanych poniżej poziomu udostępnienia – według 
stanu na dzień 31.12.2010 r. – średnie dobowe wydobycie wynosiło 44 % [1], co zobrazowano na 
rysunku 5.
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Aktualnie, w skrajnych przypadkach, roboty eksploatacyjne prowadzi się nawet do około 200 m
poniżej poziomu udostępnienia.

W kopalniach, nawet tych, o znacznych zasobach, schodzeniu z eksploatacją na większą głębo-
kość nie towarzyszy budowa nowych szybów i poziomów wydobywczych, co dodatkowo pogłębia 
problemy z prawidłowym przewietrzaniem rejonów i znacznie obniża możliwości wentylacyjne w 
zwalczaniu zagrożenia metanowego.

W większości kopalń podstawowym sposobem rozcięcia pokładów węgla jest system ścianowy 
podłużny z zawałem stropu. Poprzeczne bądź diagonalne rozcięcie pokładów spotykane jest znacz-
nie rzadziej. Z punktu widzenia bezpiecznego wybierania pokładów metanowych, system podłużny 
wydaje się bardziej korzystny. Należy jednak rozważyć częstsze zastosowanie systemów diagonal-
nych, korzystnych przy występowaniu zagrożenia pożarowego i metanowego.

Z kolei dominującym systemem przewietrzania ścian jest system na „U”. Należy tu stwierdzić, 
że jest to najmniej korzystny sposób przewietrzania w warunkach zagrożenia metanowego. Stoso-
wanie tego sposobu przewietrzania wynika z decyzji przedsiębiorców górniczych, dążących do mak-
symalnego obniżania kosztów prowadzenia wydobycia. Zaprojektowanie systemu przewietrzania, 
ukierunkowanego na skuteczne zwalczanie zagrożenia metanowego, powoduje konieczność wyko-
nania większego zakresu robót przygotowawczych.

System przewietrzania na „Y” wykorzystywany jest przez przedsiębiorców znacznie rzadziej, 
co w głównej mierze, spowodowane jest względami ekonomicznymi, związanymi z potrzebą wy-
konania i utrzymywania większej liczby wyrobisk. W roku 2010, spośród 169 ścian prowadzących 
eksploatację w pokładach metanowych, aż w 125 zastosowano system przewietrzania na „U” 
(73,96%). W 35 ścianach system na „Y” (20,71%), a w 9 ścianach wykorzystano inne metody 
wentylacji, np. „Z”, „H” (5,33 %). Zdecydowana większość katastrof i zdarzeń związanych z zapa-
leniem metanu zaistniała w ścianach przewietrzanych wzdłuż calizny węglowej (system na „U”).

Podobnie, prowadzenie profilaktyki z wykorzystaniem nadległego chodnika drenażowego jest 
stosowane jedynie w kilku kopalniach węgla kamiennego, pomimo, że jest to najbardziej efektyw-
ny sposób odmetanowania i zwalczania zagrożenia metanowego w środowisku ściany.

Jedną z przyczyn takiego stanu rzeczy, powstającą na etapie projektowania, jest wykonywanie 
wyrobisk wewnątrz rejonu, szczególnie chodników przyścianowych, o niewystarczająco dużych
przekrojach poprzecznych, mogących zapewnić właściwe gabaryty ruchowe dla zabudowanych 
w nich maszyn i urządzeń, ale przede wszystkim dla podniesienia ich skuteczności i sprawności 
wentylacyjnej. W górnictwie niemieckim dominuje obudowa łukowa wykonywana z kształtowni-
ków typu V o ciężarze od 34 do 40 kg/mb, zaś przekroje wyrobisk wahają się od 25 m2 do 36 m2.
Najczęściej odrzwia budowane są z podziałką 0,8 m.

W polskich kopalniach węgla kamiennego około 70% chodników przyścianowych wykonuje 
się w obudowie ŁP-8 i ŁP-9 o przekroju 13,06–14,76 m2. Prowadzi to, zwłaszcza w późniejszych 
fazach prowadzenia robót eksploatacyjnych, do znacznego zmniejszenia ich gabarytów ruchowych 
i zdolności wentylacyjnej. Narastający opór aerodynamiczny, spowodowany przepływem powie-
trza w wyrobiskach o niedostatecznych przekroju, powoduje w konsekwencji zmniejszenie możli-
wości skutecznego odprowadzania wydzielającego się do środowiska ściany metanu, a także sprzy-
ja powstawaniu niebezpiecznych nagromadzeń tego gazu w miejscach prowadzenia robót górni-
czych.

Niewystarczające gabaryty wyrobisk odprowadzających powietrze ze ścian wskazano jako jed-
ną z przyczyn katastrof zaistniałych w:
— KWK „Bielszowice”, w której dwukrotne nastąpiło zapalenie metanu w rejonie skrzyżowania 

ściany 837 z chodnikiem 7z w pokładzie. 405/2 w dniach: 21 i 24 lutego 2003 roku (13 wypad-
ków ciężkich i 19 lekkich). Chodnik odprowadzający powietrze ze ściany na odcinku około 12 m
posiadał przekrój poprzeczny nie większy niż 4,2 m.

— KWK „Sośnica”, w której w dniu 7 listopada 2003 r. w ścianie 9 w pokładzie 405/2 nastąpiło 
zapalenie metanu (wypadki: 3 śmiertelne, 1 ciężki, 6 lekkich). Jedną z głównych przyczyn było 
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zmniejszenie przekroju chodnika przyścianowego odprowadzającego powietrze ze ściany na 
odcinku około 30 m, przy przekroju poprzecznym wyrobiska nieprzekraczającym 4,5 m2.
Wychodząc naprzeciw, Wyższy Urząd Górniczy skierował do legislacji projekt zmian przepi-

sów w tym zakresie, proponując zapis, po konsultacjach, aby wyrobiska przyścianowe wykonywać 
w przekrojach poprzecznych, nie mniejszych niż 20 m2, co uwzględnia przewidywany okres ich 
użytkowania oraz warunki górniczo-geologiczne mogące mieć wpływ na ich degradację i zmniej-
szenie przekroju poprzecznego.

Szczególnego znaczenia, zwłaszcza w świetle dotychczasowych ustaleń Komisji powołanej de-
cyzją Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego dla zbadania przyczyn i okoliczności zapalenia meta-
nu oraz wypadku zbiorowego, zaistniałych w dniu 5 maja 2011 roku w JSW S.A. KWK „Krupiń-
ski” w Suszcu, nabiera wzajemne usytuowanie i odległość projektowanych robót przygotowaw-
czych i eksploatacyjnych względem zrobów sąsiednich ścian (pól). Ponadto niezachowanie kierun-
ku wybierania ścianami pokładu metanowego ułatwia niekontrolowaną migrację metanu ze zrobów 
ściany niżej wybranej do pola ściany wybieranej powyżej. Wstępne ustalenia Komisji pozwalają 
wyciągnąć wniosek, że powyższe zasady nie zostały dochowane w przypadku projektowania i pro-
wadzenia robót w ścianie N-12 w pokładzie 329/1, 329/1-2.

Niekorzystne, z punktu widzenia zagrożenia tąpaniami i metanowego, jest pozostawianie nie-
wybranych parcel pokładu pomiędzy zrobami wybranych ścian bądź pomiędzy zrobami a zaburze-
niami geologicznymi (nasunięcia, uskoki). Przeprowadzone przez organy nadzoru górniczego roz-
poznanie potwierdza przypadki takiego projektowania eksploatacji, w których partie złoża, zali-
czone do zagrożonych tąpaniami i o silnej metanowości, są lub będą w przyszłości wybierane ścia-
nami zamykającymi, co podnosi znacznie skalę zagrożenia.

Na sposób rozcięcia niejednokrotnie istotny wpływ ma współwystępowanie pozostałych zagro-
żeń, w tym zwłaszcza zagrożenia tąpaniami i pożarowego. Stosowane do zwalczania tych zagrożeń 
profilaktyki są sprzeczne lub wykluczają się nawzajem. Ponadto eksploatacja skrępowana jest czę-
sto dodatkowo prowadzeniem robót górniczych (przygotowawczych i eksploatacyjnych) w reszt-
kowych częściach złoża. Także eksploatacja pokładów w strefie granicznej sąsiednich kopalń wy-
musza na przedsiębiorcy (lub przedsiębiorcach) odpowiednie skoordynowanie prowadzenia robót. 
Nastręcza to duże trudności zwłaszcza w pokładach, w których występuje kumulacja zagrożeń: 
metanowego, pożarowego oraz tąpaniami. Szczególnego znaczenia nabiera prowadzenie eksploata-
cji w rejonie przygranicznym kopalń: „Mysłowice-Wesoła”, „Murcki-Staszic” i „Wieczorek”. Tak-
że w KWK „Marcel”, KWK „Rydułtowy-Anna” i KWK „Jankowice”, eksploatacja prowadzona 
jest w rejonach przygranicznych, co wymusza jej odpowiednią koordynację.

Do innych przyczyn podnoszących wysoki stan zagrożenia metanowego w polskim górnictwie 
węgla należy zaliczyć również występowanie na dużych głębokościach niekorzystnego dla bezpie-
czeństwa, efektu dynamicznego wydzielania wolnego metanu uwięzionego szczególnie w strefach 
zaburzeń tektonicznych (uskoki, szczeliny), występującego pod dużym ciśnieniem oraz wysoką
koncentrację wydobycia i znaczne postępy dobowe ścian.

3. ZAGOSPODAROWANIE UJMOWANEGO METANU

Metan wydzielający się w czasie prowadzenia robót górniczych w kopalniach węgla kamiennego 
odprowadzany jest na powierzchnię w powietrzu wentylacyjnym oraz, po jego uprzednim ujęciu, 
za pomocą instalacji odmetanowania.

Jego ujecie i późniejsze wykorzystanie jest bardzo ważne z przyczyn: gospodarczych – jako 
kopaliny podstawowej oraz ekologicznych, ponieważ emisja metanu przyczynia się do powstawa-
nia efektu cieplarnianego, bardziej negatywnie oddziaływującego na atmosferę ziemską niż dwu-
tlenek węgla.
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W polskich kopalniach węgla kamiennego od wielu lat następuje stopniowy rozwój odmetano-
wania podziemnego i gospodarczego wykorzystania ujętego metanu. 

Kształtowanie się wykorzystania ujętego metanu na tle metanowości bezwzględnej oraz wydo-
bycia w kopalniach węgla kamiennego w latach 2000–2010 przedstawiono na rysunku 6 oraz w ta-
beli 2.

Tabela 2

Wyszczególnienie Rok
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

Metanowość bezwzględna
(mln m3/rok) 746,9 743,7 752,6 798,1 825,9 851,1 870,3 878,9 880,9 855,7 834,9

Ilość ujętego metanu
(mln m3/rok) 216,1 214,3 207,3 227,1 217,2 255,3 289,5 268,8 274,2 259,8 255,9

Ilość zagospodarowanego
metanu (mln m3/rok) 124,0 131,5 122,4 127,8 144,2 144,8 158,3 165,7 156,5 159,5 161,1

Wydobycie węgla
kamiennego (mln ton) 102,5 102,6 102,1 100,4 99,5 98,1 95,2 87,4 83,6 77,4 76,1
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216,1 214,3 207,3 227,1 217,2
255,3

289,5 268,8 274,2 259,8 255,9

124 131,5 122,4 127,8 144,2 144,8 158,3 165,7 156,5 159,5 161,1

746,9

102,5 102,6 102,1 100,4 99,5 98,1 95,2

87,4
83,6

77,4 76,1

0

100

200

300

400

500

600

700

800

900

1000

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

lata

m
ln

 m
3

0

20

40

60

80

100

120

m
ln

 to
n

Rys. 6. Metanowość, odmetanowanie, zagospodarowanie ujętego gazu oraz wydobycie w latach 2000–2010

Pomimo systematycznego wzrostu ilości wydzielonego metanu w wyniku prowadzenia robót 
górniczych, jego ujęcie i zagospodarowanie utrzymuje się na zbliżonym poziomie, z niewielką 
tendencją wzrostową. Do atmosfery ziemskiej przedostaje się corocznie od około 530 do 600 mln
m3 gazu, a efektywność ujęcia metanu waha się od 26,2 do 33,3%.

W roku 2010 zagospodarowano 161,1 mln m3 ujętego metanu (w roku 2008 – 156,5 mln m3,
a w roku 2009 – 159,5 mln m3). Efektywność wykorzystania ujętego metanu w minionym roku 
wynosiła 62,95%.

Najbardziej efektywnie wykorzystanie ujętego metanu do celów gospodarczych ma miejsce 
w kopalniach wchodzących w skład JSW S.A. (w KWK „Zofiówka”, „Jas-Mos” i „Pniówek” 
przekracza 80% – przy średniej efektywności dla całej spółki 72,3%). Ujęty metan w całości jest 
zagospodarowany w kopalniach: „Brzeszcze” i „Silesia”.
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W kopalniach węgla kamiennego: „Wujek”, „Chwałowice”, „Knurów-Szczygłowice” ruch „Knu-
rów” i „Rydułtowy-Anna”, metan ujmowany w podziemnych stacjach odmetanowania kierowany 
był w całości do zużytego prądu powietrza.

Powyższe dane wyraźnie przemawiają za pilną potrzebą znacznie wyższego wykorzystania uję-
tego metanu. Metan jest cennym paliwem energetycznym, jego wartość opałowa wynosi około
50,0 MJ/kg, a dla węgla energetycznego średnio około 21,5 MJ/kg. Emisja zanieczyszczeń pocho-
dzących ze spalania węgla i metanu (pyłu, CO2, NOx, i SO2) jest niższa na korzyść metanu. Koszt
uzyskania 1 GJ energii ze spalania metanu jest o około 30 % niższy niż ze spalania węgla. Spalany 
metan coraz częściej wykorzystywany jest w jednym cyklu technologicznym do wytworzenia kilku 
rodzajów energii (elektrycznej, cieplnej, a także chłodniczej). Kogeneracja (skojarzona gospodarka 
energetyczna), to proces, w którym energia zawarta w paliwie zamieniana jest w jednym procesie 
technologicznym w energię elektryczną i cieplną. Główną jej zaletą jest to, że sprawność ogólna 
przemiany energii w procesie skojarzonym jest dużo wyższa niż przy rozdzielonym wytwarzaniu 
energii elektrycznej i cieplnej. Sprawność ogólna procesu skojarzonego przekracza 85%, zaś pro-
cesów rozdzielonych łącznie 57%. Ze względu na mniejsze zużycie paliwa, zastosowanie kogene-
racji przynosi duże oszczędności ekonomiczne i jest korzystne pod względem ekologicznym w po-
równaniu z odrębnym wytwarzaniem ciepła w klasycznej ciepłowni i energii elektrycznej w elek-
trowni kondensacyjnej. Możliwość zastosowania różnych rodzajów paliw gazowych czyni układ 
jeszcze bardziej funkcjonalnym. Zalety skojarzonego wytwarzania energii elektrycznej i ciepła 
sprawiły, że kogenerację uznano za jeden z najlepszych sposobów oszczędzania energii pierwotnej 
i zmniejszania emisji CO2 i innych gazów cieplarnianych.

Począwszy od roku 1997, kiedy to w KWK „Krupiński” zainstalowano pierwszy w Polsce sil-
nik gazowy, liczba systemów energetycznych zasilanych gazem uzyskanym z odmetanowania ko-
palń systematycznie się zwiększa. Przedsiębiorcy sprzedają ujęty gaz spółkom, wykorzystują do 
produkcji ciepła, zasilania generatorów elektrycznych bądź do zasilania układu centralnej klimaty-
zacji (np. KWK „Pniówek”). Obecnie połowa kopalń wykorzystujących ujęty metan posiada agre-
gaty kogeneracyjne.

Ocenia się, że w Polsce potencjalnie możliwe jest wykorzystanie corocznie około 500 mln3 me-
tanu. Oznaczałoby to nie tylko redukcję emisji metanu do atmosfery, ale także możliwość uzyska-
nia dużej ilości energii ze źródeł wykorzystywanych dotychczas w znikomym stopniu.

Przedsiębiorcy chcący inwestować w gospodarcze wykorzystanie metanu zwracają uwagę na 
brak rozwiązań, które uczyniłyby to bardziej opłacalnym. Metan, jako paliwo kopalne, nie jest za-
liczony do odnawialnych źródeł energii. Po części obniża to atrakcyjność jego zagospodarowania. 
Przedstawiciele środowiska górniczego powołują się na rozwiązania niemieckie, gdzie prioryteto-
wo traktowane są instalacje do wytwarzania energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii 
oraz z gazu kopalnianego.
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Przed przedsiębiorcami, jednostkami naukowo-badawczymi i organami decyzyjnymi na szcze-
blu samorządowym i centralnym stoją zadania szerszego wykorzystania możliwości, jakie stwarza
gospodarcze wykorzystanie ujętego metanu.

4. WYPADKI ZAISTNIAŁE WSKUTEK ZAPALENIA METANU
W POLSKICH KOPALNIACH WĘGLA KAMIENNEGO

4.1. Wypadkowość

Kształtowanie się zagrożenia metanowego przedstawiono w perspektywie lat 2000–2010, natomiast 
dla lepszego zobrazowania tendencji wypadkowości – w szerszym obszarze czasowym, obejmują-
cym lata 1990–2010. W tym okresie stwierdzono 31 zdarzeń zapalenia i wybuchu metanu, jakie
miały miejsce w:
— ścianie lub chodniku przyścianowym – 18 zdarzeń,
— wyrobisku korytarzowym – 8 zdarzeń,
— drążonym wyrobisku korytarzowym – 2 zdarzenia,
— szybie, szybiku – 2 zdarzenia,
— ścianie w likwidacji – 1 zdarzenie.

Najczęściej występującymi przyczynami zapłonu metanu w tym okresie były:
— iskry powstałe w wyniku urabiania kombajnem zwięzłych skał – 10 zdarzeń,
— nieprawidłowo wykonywane roboty strzałowe (używanie niewłaściwego sprzętu strzałowego 

i materiałów wybuchowych bądź nieprawidłowe odpalanie ładunków) – 5 zdarzeń,
— ogniska pożaru endogenicznego – 5 zdarzeń.

Pozostałe przyczyny to między innymi: nieprawidłowe wykonywanie prac spawalniczych, is-
kry wytworzone w czasie uderzenia brył skalnych podczas zawału skał stropowych, używanie nie-
dozwolonych środków zapalczych (palenie tytoniu) oraz iskrzenie trakcji elektrycznej.

Zdarzenia i wypadki związane z zagrożeniem metanowym charakteryzują się dużą nieregular-
nością występowania. Po roku 1990, w którym zaistniały trzy tragiczne w skutkach zapalenia i wy-
buchy metanu, do roku 2002 nie stwierdzono zdarzeń skutkujących wypadkami śmiertelnymi. W la-
tach 2002–2009 zaistniało kilkanaście tragicznych w skutkach zdarzeń, w wyniku których 59 gór-
ników zginęło, 64 doznało ciężkich, a 73 lekkich obrażeń ciała. Statystyka tych zdarzeń, jest nieko-
rzystna zarówno ze względu na liczbę ofiar śmiertelnych i wypadków ciężkich jak również na Roz-
miar wyrządzonych szkód materialnych.
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Rys. 8. Kształtowanie się wypadkowości związanej z zagrożeniem metanowym w latach 1990–2010
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Dla zbadania przyczyn i okoliczności zdarzeń i wypadków o charakterze katastrof w zakładach 
górniczych, Prezes Wyższego Urzędu Górniczego powołuje Komisje powypadkowe. W latach 2000–
–2010 w zakładach górniczych zaistniało 21 zdarzeń, w następstwie których takie komisje zostały 
powołane. W 12 przypadkach tematem prac Komisji były zdarzenia zaistniałe na skutek zapalenia 
i wybuchu metanu oraz w następstwie wyrzutu gazów i skał. Sprawozdania z prac Komisji kiero-
wano do: przedsiębiorców, organów administracji rządowej i samorządowej oraz zaplecza nauko-
wo-badawczego. Monity o spowodowanie realizacji wniosków, Prezes Wyższego Urzędu Górnicze-
go kierował do właściwych rzeczowo instytucji rządowych. Wskazywał wybrane, priorytetowe te-
maty, których kontynuacja bądź rozpoczęcie jest konieczne dla poprawy stanu bezpieczeństwa i wa-
runków pracy w zakładach górniczych.

4.2. Zdarzenia zaistniałe w KWK „Wujek” Ruch „Śląsk” i KWK „Krupiński”

4.2.1. KWK „Wujek” Ruch „Śląsk
W dniu 18.09.2009 r. o godzinie 1010 w KHW S.A. KWK „Wujek” w Katowicach Ruch „Śląsk” 
w Rudzie Śląskiej, w rejonie ściany 5 w pokładzie 409, na poziomie 1050 m nastąpiło zapalenie 
i wybuch metanu. Wynikiem tego zdarzenia był wypadek zbiorowy – 20 wypadków śmiertelnych, 
25 wypadków ciężkich, 9 wypadków lekkich. W chwili zapalenia i wybuchu metanu w strefie za-
grożenia znajdowało się 222 pracowników.

Według ustaleń Komisji powołanej przez Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego, przyczyną 
zapalenia i wybuchu metanu z udziałem pyłu węglowego było nagromadzenie metanu o niebez-
piecznych stężeniach wybuchowych – powyżej 5% CH4 w rejonie ściany 5 (przewietrzanej tzw. 
systemem na „U”), które utrzymywało się bezpośrednio za sekcjami obudowy zmechanizowanej, 
a także wystąpiło w części pola roboczego ściany na odcinku od 180 m (120 sekcja) do skrzyżo-
wania z chodnikiem badawczym 3a wtórnym.

Do powstania i utrzymywania się niebezpiecznego, nagromadzenia metanu przyczyniło się kil-
ka czynników, do których należały:
— niedotrzymanie ustalonych warunków przewietrzania ściany 5 po uruchomieniu robót eksploat-

acyjnych ścianą 4, co polegało na nie zlikwidowaniu (otamowaniu) przecinki 5 na wschód od 
dowierzchni centralnej oraz nie dostarczeniu wymaganej ilości powietrza do ściany (1650 m3/
/min prądem opływowym przez ścianę i 300 m3/min lutniociągiem na skrzyżowanie ściany 
z chodnikiem badawczym 3a wtórnym),

— brak bieżącej likwidacji chodników przyścianowych za ścianą 5,
— zakłócanie przepływu powietrza w sieci wentylacyjnej rejonu poprzez otwieranie lub uchylanie 

drzwi szeregu śluz wentylacyjnych,
— regulacja parametrów pracy inżektorowej stacji odmetanowania zabudowanej w przecince 3 ma-

jąca wpływ na wydatek powietrza w ścianie, w sytuacji wysokiej metanowości bezwzględnej, 
większej od kryterialnej.
Za inicjał, który spowodował zapalenie, a następnie wybuch metanu, uznano skutki zwarcia 

w przewodzie zasilającym urządzenia chłodnicze w ścianie.
Dalsza analiza przyczyn zaistnienia zdarzenia wskazuje naruszenie kilku podstawowych zasad 

bezpiecznego prowadzenia robót w warunkach występowania dużego zagrożenia metanowego, któ-
re wskazano w rozdziale 2 artykułu.

Ściany 4/409 i 5/409 w parceli „Panewniki” eksploatowane były poniżej poziomu udostępnie-
nia. Założony w tych warunkach sposób udostępnienia złoża wymuszał zabudowanie w wyrobi-
skach udostępniających i przygotowawczych siedmiu śluz wentylacyjnych i wykonanie kilku prze-
cinek łączących o nieznacznym wybiegu. Otwieranie drzwi w śluzach powodowało znaczące za-
kłócanie przepływu powietrza w sieci wentylacyjnej rejonu. Analiza sieci wykazała dużą wrażli-
wość przepływu powietrza w rejonie ściany 5/409 na zakłócenia, które powstały w pozostałych 
bocznicach rejonu, a zwłaszcza, w rejonie ściany 4/409.
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Sposób rozcięcia pola „Panewniki” przedstawiono na poniższym schemacie przestrzennym.
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Niewłaściwy system wybierania ściany 4/409 (ścianowy poprzeczny z zawałem stropu) i jej 
przewietrzania (przewietrzanie na „U” wzdłuż calizny węglowej), powodował w czasie eksploata-
cji ściany znaczny wzrost zagrożenia metanowego. Powyższe skutkowało zmianą sposobu przewie-
trzania rejonu ściany 4/409 (zastosowano system „Y”), co pozwoliło na dalszą, bezpieczną eksplo-
atację ścianą 4/409.

Charakter innych nieprawidłowości stwierdzonych przez Komisję, miał istotny wpływ na roz-
miary katastrofy. Na liczbę osób poszkodowanych zaważyło przebywanie w chodniku badawczym 5 
oraz w przecince 4, w czasie urabiania w ścianie 4/409, 22 górników, przy obowiązującym zakazie 
przebywania osób w tych wyrobiskach, wynikającym z rygorów obowiązujących w wyznaczonej 
tam strefie szczególnego zagrożenia tąpaniami. Komisja ustaliła, że nie prowadzono ewidencji osób 
wchodzących do wyrobisk objętych strefami szczególnego zagrożenia tąpaniami. Osoby wchodzą-
ce do stref nie zgłaszały tego faktu, brak było posterunków lub obserwatorów, którzy by zabezpie-
czali wejścia do przedmiotowych stref, a pracownicy oddziału zbrojeniowo-likwidacyjnego za-
trudnieni w rejonie ściany 5 w dniach 14–18.09.2009 roku nie byli informowani o lokalizacji stref 
szczególnego zagrożenia tąpaniami. Komisja stwierdziła także nieprawidłowości dotyczące stanu 
urządzeń energomechanicznych:
— w stacji transformatorowej nr 201 zasilającej przenośniki taśmowe zlokalizowane w dowierzch-

ni badawczej 1 i w chodniku badawczym 5 oraz zespół transformatorowy w dowierzchni ba-
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dawczej 1, przerwany był przewód sterujący wyłączeniem wyłącznika mocy po zadziałaniu za-
bezpieczenia ziemnozwarciowego,

— w stacji transformatorowej nr 115, zasilającej urządzenia chłodnicze w ścianie oraz kruszarkę 
w chodniku badawczym 5, dwa przewody wychodzące z wyłącznika mocy były połączone z za-
bezpieczeniem ziemnozwarciowym w sposób niezgodny z dokumentacją techniczno-ruchową,
tzn. były rozcięte i ponownie z sobą połączone.
Stwierdzone przez Komisję nieprawidłowości w stanie urządzeń energomechanicznych narzu-

cają przedsiębiorcy egzekwowanie przestrzegania obowiązujących przepisów w zakresie dbałości 
o maszyny, urządzenia i instalacje elektroenergetyczne oraz kształtowanie właściwej „kultury 
technicznej” wśród ich użytkowników, a także służb energomechanicznych, poprzez wdrażanie 
mechanizmów ponoszenia odpowiedzialności za niewłaściwą eksploatację.

W podsumowaniu nasuwa się stwierdzenie, że po raz kolejny przyczyną tragedii spowodowa-
nej zapaleniem metanu były iskry, w tym wypadku, wytworzone na skutek zwarcia w układzie 
elektrycznym. Analiza przeprowadzona na początku rozdziału wskazuje, że iskry są inicjałem 
najczęściej zapalającym metan. Po raz kolejny okazało się również, że podczas przewietrzania 
ściany systemem na „U” metan gromadzący się w niebezpiecznych stężeniach w zrobach zawało-
wych w końcowym odcinku ściany, stwarza poważne zagrożenie dla bezpiecznego prowadzenia 
ruchu.

Wyższy Urząd Górniczy skierował do legislacji projekt zmian przepisów w tym zakresie, pro-
ponując zapis, aby ściany przewietrzane wzdłuż calizny węglowej (sposób na „U”) mogły być eks-
ploatowane, jeżeli metanowość wentylacyjna nie przekracza 15 m3/min.

4.2.2. KWK „Krupiński”
W niespełna półtora roku po katastrofie w KHW S.A. KWK „Wujek” w Katowicach Ruch „Śląsk”, 
w dniu 5.05.2011 r. o godzinie 1945 w KWK „Krupiński” w Suszcu, w rejonie ściany N-12 w po-
kładzie 329/1, 329/1-2 na poziomie 820 m dochodzi do kolejnego zapalenia metanu, skutkującego 
wypadkiem zbiorowym, w którym ginie 3 górników, w tym 2 ratowników górniczych podczas pro-
wadzenia akcji ratowniczej.

W związku z zaistniałym zdarzeniem, w dniu 6 maja 2011 r. Prezes Wyższego Urzędu Górni-
czego powołał Komisję dla zbadania przyczyn i okoliczności zapalenia metanu oraz wypadku zbio-
rowego. Planowany termin zakończenia prac Komisji uległ przedłużeniu do dnia 31 stycznia 2011 
roku ze względu na wydłużający się okres wyczekiwania, wymagany dla bezpiecznego otwarcia 
i penetracji otamowanego rejonu ściany N-12.

Wyniki prac Zespołów, wykonane opracowania i ekspertyzy, analiza protokołów z przesłuchań 
świadków, zgromadzony materiał dowodowy oraz wyniki przeprowadzonej wizji pozwoliły na ok-
reślenie przyczyn i okoliczności zdarzenia oraz sformułowanie wniosków mających na celu zapo-
bieżenie w przyszłości podobnym zdarzeniom.

Uznano, że przyczyną zapalenia metanu było nagromadzenie metanu o niebezpiecznych stęże-
niach w ścianie N-12 w zamkniętej przestrzeni przenośnika ścianowego oraz w jego bezpośrednim 
sąsiedztwie w górnym odcinku ściany.

Okolicznościami sprzyjającymi tworzeniu się niebezpiecznych stężeń metanu były:
a) zaleganie pokładu 329/2 w odległości 5–8 m poniżej eksploatowanego pokładu,
b) brak przewietrzania zamkniętej przestrzeni przenośnika zgrzebłowego ścianowego, w wyniku

nie uruchomienia, służącej temu celowi, instalacji sprężonego powietrza,
c) zmniejszenie przekroju chodnika wentylacyjnego N-12 w rejonie przegrody wentylacyjnej po-

wstałe w trakcie biegu ściany,
d) doprowadzanie do ściany N-12 powietrza w ilości 1300 m3/min,
e) zakłócenie przepływu powietrza przez ścianę przed zdarzeniem, w wyniku:
— uruchomienia wentylatora lutniowego WLE-803A, doprowadzającego powietrze do skrzyżowa-

nia ściany N-12 z chodnikiem wentylacyjnym N-12 (na kilka godzin przed zdarzeniem),
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— pozostawienia kombajnu w górnym odcinku ściany (po zmianie 2),
— przebywania kilkunastu pracowników w górnym odcinku ściany w rejonie skrzyżowania z chod-

nikiem wentylacyjnym N-12 (bezpośrednio przed zdarzeniem),
— rozszczelnienia przegrody wentylacyjnej podczas wykonywania transportu materiałów do ścia-

ny (bezpośrednio przed zdarzeniem),
— nieuruchomienia dwóch strumienic, zlokalizowanych w rejonie wylotu ze ściany.

Inicjałem zapalenia metanu były iskry mechaniczne, powstałe w wyniku wzajemnego tarcia 
metalowych elementów, podczas krótkotrwałej jazdy do tyłu przenośnika ścianowego, zablokowa-
nego w wyniku zakleszczenia pod kombajnem transportowanych materiałów (stojaki hydrauliczne 
i drewniane, przedłużacze mechaniczne stojaków obudowy zmechanizowanej).

Przyczynami wypadku zbiorowego były:
1. Warunki wentylacyjno-klimatyczne w chodniku wentylacyjnym N-12, powstałe w wyniku za-

palenia się metanu i pożaru, objawiające się: wysoką temperaturą, dużą wilgotnością powietrza 
oraz gęstymi dymami pożarowymi.

2. Warunki górniczo-techniczne, takie jak: zawężenie gabarytów chodnika wentylacyjnego N-12
w rejonie skrzyżowania z pochylnią N-10a, w miejscu pozostawienia kolejki spągowej, grząski 
spąg i przeszkody (tamy, składowisko kostki betonowej) utrudniające poruszanie się.

3. Oddziaływanie płomienia palącego się metanu na górników.
4. Szczególnie trudne warunki pracy ratowników w aparatach regeneracyjnych W-70, przy ogra-

niczonej możliwości odprowadzania ciepła, ze względu na dużą wilgotność i temperaturę po-
wietrza.

5. Wypadki śmiertelne spowodowane były:
a) zatruciem tlenkiem węgla i metanem oraz oparzeniem górnych dróg oddechowych (górnik),
b) rozległym oparzeniem ciała i górnych dróg oddechowych z cechami uszkodzenia termicznego 

narządów wewnętrznych (zastępowy zastępu ratowniczego),
c) narażeniem na działanie wysokiej temperatury otoczenia, mogącym spowodować rozległe opa-

rzenia ciała i/lub przebywanie w atmosferze znacznego niedoboru tlenu, co mogło doprowadzić 
do gwałtownego uduszenia (ratownik górniczy).

1. Wypadki ciężkie, jakim ulegli wycofujący się z rejonu ściany N-12 pracownicy, spowodowane 
były:

a) rozległymi oparzeniami: twarzy, przedramion, ramion, dłoni, szyi i tułowia (8 poszkodowanych),
b) urazem podudzia lewego i raną przedramienia prawego (jeden poszkodowany).
2. Wypadki lekkie spowodowane były oparzeniami okolicy głowy, przedramion i rąk oraz otar-

ciem naskórka twarzy i przedramienia (dwóch poszkodowanych).
Komisja podkreśliła, że trwająca od 5 do 12 maja 2011 r. akcja ratownicza w JSW S.A. KWK 

,,Krupiński”, związana z ratowaniem ludzi, prowadzona była w skrajnie trudnych warunkach, przy 
rozwijającym się pożarze, braku, bądź ograniczonej do minimum, widoczności, spowodowanej za-
dymieniem oraz przy wysokim poziomie zagrożenia wybuchem metanu. Akcja ratownicza, prowa-
dzona w takich warunkach, należała do najtrudniejszych w historii polskiego górnictwa węgla ka-
miennego. Dodatkowo należy podkreślić ogromną determinację ratowników oraz prowadzących ak-
cję, w warunkach presji psychologicznej, jaką stwarzała szansa uratowania poszkodowanych pra-
cowników oraz zaginionych ratowników, a jednocześnie stresu, spowodowanego skalą występują-
cych zagrożeń, w tym wybuchem metanu.

5. PODSTAWOWE KIERUNKI DZIAŁAŃ PROWADZONYCH
DLA OGRANICZENIA ZAGROŻENIA METANOWEGO
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Dla potrzeb skutecznego przeciwdziałania niebezpiecznym zjawiskom związanym z zagrożeniem 
metanowym, dla poprawy bezpieczeństwa i higieny pracy w górnictwie, nieodzowne jest współ-
działanie wszystkich środowisk związanych z branżą górniczą.

Wyższy Urząd Górniczy współpracuje z uczelniami wyższymi oraz jednostkami badawczo-
rozwojowymi zajmującymi się na co dzień problematyką górniczą. Współpraca ma na celu między 
innymi dostosowanie rozwiązań prawnych do potrzeb skutecznego zarządzania bhp w górnictwie, 
co jest realizowane poprzez poszukiwanie optymalnych rozwiązań prawnych oraz prowadzenie prac 
badawczych w zakresie metod monitorowania oraz zwalczania zagrożeń występujących w górnic-
twie, w tym szczególnie zagrożenia metanowego.

Drugim kierunkiem współpracy ze środowiskiem naukowo-badawczym jest opracowanie roz-
wiązań w ramach strategicznego projektu badawczego „Poprawa bezpieczeństwa pracy w kopal-
niach” ogłoszonego, na wniosek Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego, przez Narodowe Centrum 
Badań i Rozwoju.

Ich wdrożenie przyczyni się do minimalizacji zagrożeń i zwiększenia poprawy bezpieczeństwa 
pracy w obszarach, które w ostatnich latach najczęściej wiązały się z wypadkami w zakładach gór-
niczych. Tematy zadań badawczych są zgodne z zaleceniami komisji, powołanymi w latach 2000–
–2010 przez Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego dla wyjaśnienia przyczyn i okoliczności zaist-
niałych w kopalniach katastrof. W projekcie tym uwzględniono również kwestię bezpieczeństwa 
górników pracujących w warunkach zagrożenia klimatycznego.

Wspomniany, strategiczny projekt badawczy zawiera następujące zadania:
— „Opracowanie nowej kategoryzacji zagrożeń naturalnych w podziemnych zakładach górniczych 

wraz z ich doświadczalną weryfikacją”.
— „Opracowanie zasad projektowania robót górniczych w warunkach występowania skojarzonego 

zagrożenia metanowo-pożarowego w aspekcie systemów przewietrzania w podziemnych zakła-
dach górniczych wydobywających węgiel kamienny”.

— „Opracowanie zasad pomiarów i badań parametrów powietrza kopalnianego dla oceny zagro-
żenia metanowego i pożarowego w podziemnych zakładach górniczych wydobywających wę-
giel kamienny”.

— „Poprawę efektywności odmetanowania górotworu w warunkach dużej koncentracji wydobycia 
w podziemnych zakładach górniczych wydobywających węgiel kamienny.

— „Opracowanie zasad zatrudniania pracowników w warunkach zagrożenia klimatycznego w pod-
ziemnych zakładach górniczych”.
W maju 2011 roku rozstrzygnięte zostały konkursy na wykonanie zadań badawczych, ustalono 

kwoty dofinansowania i określono terminy ich realizacji
Na wniosek Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego w grudniu 2010 roku zlecono w ramach 

projektu realizację trzech dodatkowych zadań, a mianowicie:
1. opracowanie rozwiązań wraz z aparaturą pomiarową umożliwiającą przeprowadzenie pomiarów 

oraz diagnozowanie kabli i przewodów elektroenergetycznych w wyrobiskach zagrożonych wy-
buchem metanu lub pyłu węglowego,

2. opracowanie funkcjonalnego systemu bezprzewodowej łączności ratowniczej z możliwością sto-
sowania w wyrobiskach zagrożonych wybuchem metanu lub pyłu węglowego,

3. opracowanie systemu gazometrycznego powodującego natychmiastowe wyłączenie energii za-
silającej maszyny i urządzenia w przypadku nagłego wypływu metanu ze zrobów do wyrobisk 
eksploatacyjnych.
Konkursy na wykonanie przedstawionych wyżej opracowań powinny zostać rozstrzygnięte do 

końca roku 2011.
Prezes Wyższego Urzędu Górniczego, w celu kompleksowego opiniowania stanu bezpieczeń-

stwa pracy, rozpoznania i zwalczania zagrożeń naturalnych i technicznych w zakładach górniczych 
oraz zagrożenia bezpieczeństwa powszechnego, związanego z ruchem zakładu górniczego, powo-
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łuje komisje specjalne – między innymi Komisję do spraw Atmosfery Kopalnianej i Zagrożeń Ae-
rologicznych w Podziemnych Zakładach Górniczych.

Dla zbadania przyczyn i okoliczności zdarzeń i wypadków o charakterze katastrof w zakładach 
górniczych, Prezes Wyższego Urzędu Górniczego powołuje Komisje powypadkowe. W latach 2000–
–2010 w zakładach górniczych zaistniało 21 zdarzeń, w następstwie których takie komisje zostały 
powołane. W 12 przypadkach tematem prac Komisji były zdarzenia zaistniałe na skutek zapalenia i 
wybuchu metanu oraz w następstwie wyrzutu gazów i skał. Do składu Komisji powoływani byli: 
reprezentanci jednostek naukowo-badawczych, praktycy z kopalń i spółek węglowych, specjaliści 
z jednostek ratownictwa górniczego i pracownicy urzędów górniczych.

Sprawozdania z prac Komisji kierowano do: przedsiębiorców, organów administracji rządowej 
i samorządowej oraz zaplecza naukowo-badawczego. Prośbę o spowodowanie realizacji wniosków, 
Prezes Wyższego Urzędu Górniczego kierował do właściwych rzeczowo instytucji rządowych. 
Wskazywał wybrane, priorytetowe tematy, których kontynuacja bądź rozpoczęcie jest konieczne 
dla poprawy stanu bezpieczeństwa i warunków pracy w zakładach górniczych.

WNIOSKI

1. W minionym 10-leciu w wyniku prowadzonej działalności górniczej ilość wydzielonego meta-
nu systematycznie wzrastała pomimo zmniejszania wydobycia. Aktualnie poziom zagrożenia 
metanowego w kopalniach węgla kamiennego jest wysoki. W najbliższej perspektywie czasu 
należy się spodziewać, że stan ten będzie się utrzymywał na podobnym lub jeszcze wyższym 
poziomie.

2. Przy projektowaniu robót rozcinkowych przedsiębiorcy górniczy zwykle przedkładają aspekt 
ekonomiczny nad bezpieczeństwo ruchu zakładu górniczego, np. poprzez wykonywanie jak naj-
mniejszej liczby wyrobisk przygotowawczych, co prowadzi do nagminnego stosowania systemu 
przewietrzania ścian na „U”, najmniej korzystnego z punktu widzenia profilaktyki zagrożenia 
metanowego.

3. Podczas projektowania robót górniczych stwierdza się przypadki:
— niezachowania kolejności wybierania pokładu,
— pozostawiania niewybranych parcel w bezpośrednim sąsiedztwie zrobów bądź też prowadzenia 

robót górniczych bez pozostawienia bezpiecznego płotu węglowego,
— częstego naruszania zasad prawidłowego rozcięcia z pominięciem perspektywicznego spojrze-

nia na zagadnienie bezpiecznej eksploatacji, co szczególnie niekorzystnie wpływa na prowadze-
nie eksploatacji w warunkach zagrożenia metanowego i tąpaniami. 
Wydaje się zatem celowe wprowadzenie do praktyki ruchowej i wyegzekwowanie przez okrę-

gowe urzędy górnicze jakiegoś rodzaju Kompleksowego projektu eksploatacji w pokładach zaliczo-
nych do III i IV kategorii zagrożenia metanowego.
1. W latach 1990–2010 zaistniało 31 zdarzeń związanych z zagrożeniem metanowym w następ-

stwie których 85 górników uległo wypadkom śmiertelnym, 108 wypadkom ciężkim, a 104 wy-
padkom lekkim. Do powstania zdarzeń i wypadków przyczynił się wysoki poziom skojarzo-
nych zagrożeń naturalnych oraz zachowania ludzi, polegające przede wszystkim na nie prze-
strzeganiu obowiązujących przepisów oraz zasad techniki górniczej.

2. Znaczne zwiększenie ilości zagospodarowanego metanu z pokładów węgla leży w szeroko po-
jętym interesie gospodarki narodowej, ponieważ może się przyczynić do poprawy bezpieczeń-
stwa prowadzenia robót górniczych, ograniczenia skutków efektu cieplarnianego oraz uzyska-
nia znaczących korzyści ekonomicznych. Prąd i ciepło z metanu może zaspokajać potrzeby ko-
palń, ale także służyć odbiorcom komunalnym.
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3. Nieodzowne jest kontynuowanie prac przez zaplecze naukowo-badawcze przy współpracy z prze-
mysłem, dla poprawy bezpieczeństwa prowadzenia robót górniczych w warunkach zagrożenia 
metanowego i wyrzutowego w kopalniach węgla kamiennego.
W podsumowaniu – odpowiadając na postawione w tytule artykułu pytanie, można stwierdzić, 

że metan towarzyszący pokładom węgla jest niewątpliwie bogactwem. Jego pozyskiwanie może 
mieć wielorakie znaczenie – zwłaszcza gospodarcze, ale również jego odpowiednie zagospodaro-
wanie może się przyczynić do ochrony środowiska naturalnego, jednak szczególnie istotne jest dla 
bezpiecznego prowadzenia robót górniczych w warunkach występowania zagrożenia metanowego. 
Zaistniałe w minionym dziesięcioleciu katastrofy i zdarzenia zapalenia metanu zmuszają do podję-
cia wielokierunkowych działań dla ich ograniczenia w przyszłości. Konstatacja taka stawia przed 
przedsiębiorcami, instytucjami naukowo-badawczymi oraz przed organami nadzoru górniczego za-
danie podjęcia szeregu działań: organizacyjnych, technicznych, a także legislacyjnych, dla sprosta-
nia tym zadaniom.
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Wykorzystanie informacji zawartych w dokumentach
mierniczo-geologicznych zlikwidowanych zakładów
górniczych przekazanych do archiwum dokumentacji
mierniczo-geologicznej w wyższym urzędzie górniczym

Piotr Wojtacha
WUG w Katowicach
Włodzimierz Mosór
WUG w Katowicach
Jerzy Picur
WUG w Katowicach

STRESZCZENIE: Prawo geologiczne i górnicze nakłada na Prezesa Wyższego Urzędu Górnicze-
go obowiązek gromadzenia i archiwizacji dokumentacji mierniczo geologicznej zlikwidowanych 
zakładów górniczych. Czynności z tym związane wykonuje Archiwum Dokumentacji Mierniczo-
Geologicznej w Wyższym Urzędzie Górniczym. Archiwum udostępnia dokumentację zaintereso-
wanym osobom i stronom dla potrzeb związanych z realizacją szeregu zadań z zakresu planowania 
przestrzennego i budownictwa, bezpieczeństwa powszechnego, ochrony środowiska oraz docho-
dzenia roszczeń z tytułu szkód pochodzenia górniczego. Zawarte w dokumentacji archiwalnej dane 
oraz informacje znajdują wykorzystanie praktyczne w wielu rozwiązaniach projektowych reali-
zowanych w zakładach górniczych oraz w przedsięwzięciach proekologicznych na terenach po-
górniczych.

SŁOWA KLUCZOWE: Archiwum dokumentacji mierniczo-geologicznej, zlikwidowane zakłady 
górnicze, tereny pogórnicze, zagospodarowanie przestrzenne, bezpieczeństwo powszechne, szkody 
górnicze, informacje o środowisku, system informacji o terenie pogórniczym

1. WSTĘP.

Dokumentacja mierniczo-geologiczna zakładu górniczego stanowi podstawowe źródło informacji 
o wszelkich działaniach przedsiębiorcy górniczego. Zawiera w sobie dane o zakresie i sposobie 
prowadzonej działalności górniczej, jej oddziaływaniu na środowisko, stopniu wykorzystania 
złoża, budowie geologicznej górotworu. Treści te są niezbędne dla potrzeb bezpiecznego prowa-
dzenia ruchu zakładu górniczego. Obowiązek posiadania dokumentacji mierniczo-geologicznej 
obejmującej dokumenty pomiarowe, obliczeniowe i kartograficzne, przedstawiające aktualną 
sytuację geologiczną oraz górniczą zakładu górniczego, a także stan powierzchni w granicach 
terenu górniczego, nakłada na przedsiębiorcę ustawa dnia 9 czerwca 2011 roku - Prawo 
geologiczne i górnicze (Pgg). [1] Dokumentację mierniczo-geologiczną sporządza się od dnia Roz-
poczęcia budowy zakładu górniczego, a następnie aktualizuje i uzupełnia w trakcie rozpoznawania 
złoża, wznoszenia obiektów budowlanych zakładu górniczego, wydobywania kopaliny oraz lik-
widacji zakładu górniczego. [2]

sploatacji Podziemnej 2012
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Likwidacja zakładu górniczego generuje nowe, nieporuszane w trakcie działalności wydobywczej,
problemy. Istotnym staje się budowa i utrzymanie systemów odwadniania w celu zabezpieczenia 
ruchu sąsiadujących, czynnych zakładów górniczych. Na pierwszy plan wysuwają się zagadnienia 
przywracania terenów pogórniczych do właściwego stanu, planowania zagospodarowania 
przestrzennego terenów pogórniczych, zapobiegania zagrożeniom powstającym w wyniku 
procesów i zjawisk zachodzących w górotworze naruszonym robotami górniczymi. Ważną dla 
użytkowników powierzchni staje się kwestia dochodzenia roszczeń z tytułu szkód pochodzenia 
górniczego w sytuacji, gdy nie istnieje przedsiębiorca odpowiedzialny za szkodę ani jego następca 
prawny. Pomocnym narzędziem służącym rozwiązywaniu wspomnianych problemów jest 
dokumentacja mierniczo-geologiczna zakładu górniczego. Wykorzystanie zawartych w niej 
informacji nabiera więc szczególnego znaczenia. 

2. ARCHIWUM DOKUMENTACJI MIERNICZO-GEOLOGICZNEJ PRZY WUG.

W związku z rozpoczęciem w pierwszej połowie lat 90-tych ubiegłego wieku procesu 
restrukturyzacji przemysłu wydobywczego Prezes Wyższego Urzędu Górniczego polecił podjęcie 
działań zmierzających do opracowania koncepcji funkcjonowania archiwum, które byłoby 
w sposób zgodny z przepisami, przygotowane do przejęcia dokumentacji mierniczo-geologicznej 
zlikwidowanych zakładów górniczych. W 1999 roku utworzono Centrum Dokumentacji 
Mierniczo-Geologicznych Zlikwidowanych Zakładów Górniczych z siedzibą w budynku 
Centralnego Ośrodka Informatyki Górnictwa przy ul. Mikołowskiej 100 w Katowicach. Od 2008 
roku w strukturze Wyższego Urzędu Górniczego funkcjonuje Samodzielny Wydział - Archiwum 
Dokumentacji Mierniczo-Geologicznej (zwany dalej „Archiwum”), który podlega bezpośrednio 
Wiceprezesowi Wyższego Urzędu Górniczego. Budynek Archiwum zlokalizowany jest przy 
ul. Obroki 87 w Katowicach. Nadzór merytoryczny nad działalnością Archiwum sprawuje 
Departament Ochrony Środowiska i Gospodarki Złożem.
Do podstawowych zadań Archiwum należy przejmowanie dokumentacji mierniczo-geologicznych 
zlikwidowanych zakładów górniczych. Przejęcie dokumentacji poprzedzane jest badaniem jej 
stanu ilościowego i jakościowego, kompletności oraz prawidłowości uporządkowania przez osoby 
posiadające kwalifikacje mierniczego górniczego lub geologa górniczego, pod nadzorem 
właściwego miejscowo organu nadzoru górniczego. Przedsiębiorca przekazuje do Archiwum 
dokumentację mierniczo-geologiczną wraz ze spisami zdawczo-odbiorczymi. Po przejęciu 
dokumentacji mierniczo-geologicznej uzupełnia się komputerowy spis przyjętych dokumentów. 
W oparciu o spisy tworzy się, w formie komputerowej, wykaz danych o przechowywanych 
dokumentach wraz z kartami informacyjnymi. Ponieważ większość przejmowanych dokumentów, 
oprócz postaci fizycznej, ma postać dokumentu elektronicznego (obrazy rastrowe skanowanych 
dokumentów), tworzy się bazę obrazów rastrowych, uzupełnianą poprzez skanowanie dokumentów 
pozyskanych wyłącznie w postaci fizycznej.
Na bazie zgromadzonej dokumentacji mierniczo-geologicznej utworzono System informacji 
o terenie pogórniczym. W skład systemu wchodzą aplikacje tworzone na bazie programu 
AutoCAD dla poszczególnych terenów górniczych zlikwidowanych zakładów górniczych. 
W aplikacjach tych, oprócz sytuacji powierzchni terenu, odwzorowana jest cała dokonana 
eksploatacja górnicza i dane o warunkach górniczo-geologicznych. O przejęciu dokumentacji 
mierniczo-geologicznej Archiwum powiadamia odpowiednie jednostki administracji państwowej 
i samorządowej oraz właściwe miejscowo oddziały Archiwum Państwowego. Przepływ informacji 
w ramach Systemu informacji o terenie pogórniczym prezentuje rysunek 1.
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Rys. 1. System informacji o terenie pogórniczym.
Fig. 1. The System of Information on Post-Mining Area.

Pierwszą przejętą dokumentacją mierniczo - geologiczną była dokumentacja Kopalni Soli „Solno” 
w Inowrocławiu w marcu 1999 r. W sierpniu 1999 r. przejęto pierwszą dokumentację mierniczo-
geologiczną z Kopalni Węgla Kamiennego „Saturn”. Obecnie sposób i tryb postępowania 
z dokumentacją mierniczo-geologiczną po likwidacji zakładu górniczego, w zakresie jej 
przekazywania i archiwizowania, w tym wzory dokumentów związanych z jej przekazywaniem 
zostały określone w rozporządzeniu Ministra Środowiska w sprawie dokumentacji mierniczo-
geologicznej. [2]
W latach 1999 - 2011 przejęto łącznie 418 dokumentacji mierniczo-geologicznych lub materiałów 
z ww. dokumentacji (głównie kartograficznych), zlikwidowanych zakładów górniczych, w tym 
335 dokumentacji z odkrywkowych i otworowych zakładów górniczych oraz 83 z podziemnych 
zakładów górniczych (w tym z 36 kopalń węgla kamiennego) – rysunek 2.
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Rys. 2. Dokumentacje przejęte z zakładów górniczych odkrywkowych, otworowych i podziemnych 
(w tym z kopalń węgla kamiennego) w latach 1999 - 2011 [4].

Fig. 2. Surveying-geological documentation taken over from quarries as well as from borehole 
and underground mines (with coal mines) during 1999 – 2011 [4].

Zgromadzony zasób obejmuje 86 870 dokumentów tekstowych i kartograficznych. Część 
dokumentów przetworzono do postaci elektronicznej. Niektóre dokumenty kartograficzne 
pozyskano w ramach współpracy z archiwami państwowymi i muzeami, co pozwoliło w znacznym 
stopniu poszerzyć wiedzę o terenach objętych dawnym płytkim kopalnictwem.
Prezes Wyższego Urzędu Górniczego udostępnia przejętą dokumentację mierniczo-geologiczną na 
zasadach i w sposób określony w ustawie z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu 
informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz 
o ocenach oddziaływania na środowisko. [3] W myśl tej ustawy dokumentacja mierniczo-
geologiczna zlikwidowanego zakładu górniczego stanowi źródło informacji o środowisku i może 
być udostępniona, m.in. dla potrzeb: 
- bezpiecznego prowadzenia ruchu w czynnych zakładach górniczych;
- budowy i utrzymania systemu odwadniania w zlikwidowanych podziemnych zakładach 

górniczych;
- planowania i zagospodarowania przestrzennego terenów pogórniczych;
- wydawania decyzji o warunkach zabudowy;
- dochodzenia roszczeń z tytułu szkód pochodzenia górniczego;
- przywracania terenów pogórniczych do właściwego stanu;
- uzdatniania terenów poeksploatacyjnych pod zabudowę;
- zapobiegania zagrożeniom dla bezpieczeństwa powszechnego powstającym w wyniku procesów 

i zjawisk zachodzących w górotworze naruszonym robotami górniczymi.
Informacji o warunkach geologiczno-górniczych na terenie pogórniczym udziela się na pisemny 
wniosek strony, sporządzony według ustalonego wzoru dostępnego na stronie internetowej 
Wyższego Urzędu Górniczego (www.wug.gov.pl). W informacji podawane są warunki 
geologiczne i górnicze oraz dane dotyczące zakresu dokonanej eksploatacji górniczej a także, o ile 
to możliwe, o zagrożeniach dla środowiska i przydatności terenu do zabudowy 
i zagospodarowania. Klientami Archiwum korzystającymi z zasobu archiwalnego dla potrzeb 
realizacji swoich zadań, są m.in.: organy administracji architektoniczno - budowlanej, organy
policji i prokuratury, sądy powszechne, biegli sądowi, inwestorzy, projektanci, właściciele 
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nieruchomości, pracownicy naukowi, przedsiębiorcy prowadzący działalność regulowaną prawem 
geologicznym i górniczym. W okresie lat 1999 – 2011 udzielono łącznie 6 316 informacji. 
Ilość wydanych informacji w poszczególnych latach działalności archiwum zilustrowano na 
rysunku 3.
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Rys. 3. Ilość informacji o terenie pogórniczym udzielonych w latach 1999 – 2011 [4].
Fig. 3. Number of information on post mining areas provided during 1999 – 2011 [4].

Informacje udzielane przez Archiwum dotyczą różnorodnych zagadnień. Rysunek 4 przedstawia
procentowy rozkład tematyki najczęściej udzielanych informacji w okresie funkcjonowania 
Archiwum.
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Rys. 4. Charakter przedmiotowy informacji udzielanych przez Archiwum w latach 1999 – 2011 [4].
Fig. 4. The kind of information provided by the Archive [4].
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3. WYKORZYSTANIE ARCHIWALNEJ DOKUMENTACJI MIERNICZO – GEOLOGICZNEJ.

Dokumentacja mierniczo-geologiczna zlikwidowanych zakładów górniczych jest nośnikiem 
szerokiego zakresu informacji. Szczególna wartość poznawcza dokumentów zgromadzonych 
w Archiwum zawarta jest w dokumentach kartograficznych, mapach powierzchni, mapach 
geologicznych oraz mapach wyrobisk górniczych. Materiały te określają wzajemne usytuowanie 
elementów zagospodarowania powierzchni względem elementów wnętrza ziemi. Pozwalają ocenić 
stopień zagrożenia dla istniejących oraz projektowanych obiektów budowlanych. Są niezbędne dla 
zapewnienia bezpieczeństwa powszechnego i racjonalnego kształtowania środowiska w toku 
realizacji projektów inżynierskich na terenie pogórniczym oraz w przestrzeni otaczającego ten 
teren górotworu.
Zakres praktycznego wykorzystania dokumentacji mierniczo-geologicznej zlikwidowanych 
zakładów górniczych jest bardzo szeroki [5]. Pośród znanych zastosowań, na uwagę zasługują 
między innymi rozwiązania i przedsięwzięcia mające na celu:
 ocenę zagrożenie ze strony płytkiego kopalnictwa, które wynika z jego nieprzewidywalnego 

oddziaływania, powodującego wystąpienie na powierzchni deformacji nieciągłych,
 rozpoznanie występowania miejsc połączeń wyrobisk górniczych z powierzchnią, które ma 

istotne znaczenie dla zachowania bezpieczeństwa użytkowników powierzchni, 
 analizę możliwości wystąpienia nieciągłości typu liniowego na skutek prowadzenia głębokiej 

eksploatacji i oddziaływania uskoków oraz zaburzeń tektonicznych,
 rozpoznanie zmian stosunków wodnych, będących skutkiem odtwarzanie się poziomów 

wodonośnych, które lokalnie zagrażać mogą powstawaniem podtopień, a w wypadku braku 
drożnego systemu odwadniania, powstaniem zalewisk.

Znajomość powierzchni zagrożonej wpływami płytkiego kopalnictwa ma decydujące znaczenie dla 
zachowania bezpieczeństwa powszechnego. Na polecenie Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego 
od maja 1966 r. kopalnie węgla kamiennego obserwują i rejestrują w granicach swoich obszarów 
i terenów górniczych deformacje nieciągłe, w formie rejestrów deformacji nieciągłych (rysunek 5).
Z zapisów w rejestrach wynika, że w zależności od budowy nadkładu deformacje nieciągłe miały 
zróżnicowane kształty i rozmiary. Archiwum Dokumentacji jest w posiadaniu wspomnianych 
rejestrów. Stanowią one istotny materiał źródłowy w przewidywaniu i ocenie prawdopodobieństwa 
wystąpienie opisywanych zjawisk na terenie pogórniczym.

Rys. 5. Wycinek mapy rejestru deformacji nieciągłych.
Fig. 5. Cutting of the map registering continuous land deformations.
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Wyrobiskami górniczymi stwarzającymi szczególne zagrożenie dla powierzchni są wyrobiska 
mające z nią połączenie. Są nimi szyby, pochylnie (upadowe) oraz sztolnie, które były wykonane 
dla odwodnienia wyrobisk (rysunek 6). Wiedza o lokalizacji tych wyrobisk, w tym informacja 
o sposobie ich likwidacji, ma istotne znaczenie przy udzielaniu informacji dla zainteresowanych 
realizacją inwestycji na terenach pogórniczych.

Rys. 6. Inwentaryzacja wyrobisk górniczych mających połączenia z powierzchnią.
Fig. 6. The catalog of shafts connected co the surface.

Wiedza o zlikwidowanych wyrobiskach mających połączenie z powierzchnią niejednokrotnie 
pozwoliła wyjaśnić przyczyny zapadlisk występujących na powierzchni terenu, który był 
zainwestowany górniczo przed wielu laty - rysunek 7.

Rys. 7. Zapadlisko powstałe na terenie pogórniczym kopalni „Siemianowice” na skutek dawnej płytkiej 
eksploatacji złóż rud cynku i ołowiu wraz z mapą archiwalną umożliwiającą badanie przyczyn 
zjawiska.

Fig. 7. The sunk of the post-mining area of former Siemianowice mine created in the result of the old, 
shallow exploitation of zinc and lead and archival map making possible to determine the cause 
of the sunk.
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Dokumentacja mierniczo-geologiczna zlikwidowanego zakładu górniczego znajduje wykorzys-
tanie przy realizacji przez organy nadzoru górniczego zadań wynikających art. 146 ust. 4 ustawy –
Prawo geologiczne i górnicze [1]. Jeżeli nie istnieje przedsiębiorca odpowiedzialny za szkodę ani 
jego następca prawny, za szkodę odpowiada Skarb Państwa reprezentowany przez właściwy organ 
nadzoru górniczego. Dyrektor okręgowego urzędu górniczego na wniosek poszkodowanego jest 
zobowiązany do zbadania, w postępowaniu dowodowym, związku przyczynowego pomiędzy 
zaistniałą szkodą a prowadzonymi w przeszłości robotami górniczymi. Gdy istnieją takie 
przesłanki zawierana jest stosowna ugoda o naprawienie szkody. W przeciwnym wypadku organ 
nadzoru górniczego odmawia zawarcia ugody a poszkodowanemu przysługuje dochodzenie 
roszczenia w drodze sądowej. W postępowaniu przed sądem dokumentacja archiwalna badana jest 
przez biegłych sądowych. Przykład badania związku przyczynowego w oparciu o zbiory
archiwalne ilustrują poniższe rysunki.

Rys. 8. Zalewisko na terenie pogórniczym powstałe w wyniku wytworzenia niecki bezodpływowej 
spowodowanej eksploatacją górniczą.

Fig. 8. The pond on the post-mining area created in trough formed as a result of subsidence caused by 
exploitation.

Rys. 9. Wykorzystanie mapy izolinii obniżeń terenu dla badania przyczyn powstania zalewiska.
Fig. 9. The use of the map of land subsidence isolines for analyzing causes of post-mining ponds creation.
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4. PODSUMOWANIE.

Archiwum wypełnia zadania nałożone na Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego przez ustawę –
Prawo geologiczne i górnicze. Dotychczasowe doświadczenia z działalności Archiwum 
Dokumentacji Mierniczo – Geologicznej przy Wyższym Urzędzie Górniczym potwierdzają 
potrzebę archiwizacji wieczystej tej dokumentacji. Istotą działalności tej komórki organizacyjnej 
WUG jest w pierwszej kolejności gromadzenie dokumentacji mierniczo-geologicznych 
zlikwidowanych zakładów górniczych z rejonu całego kraju. W działaniach tych wspierają 
Archiwum pracownicy inspekcyjno-techniczni organów nadzoru górniczego. Celem zasadniczym 
gromadzenia ww. dokumentacji jest zapewnienie bezpieczeństwa powszechnego przyszłym 
pokoleniom oraz dostępu do informacji niezbędnych dla racjonalnego kształtowania przestrzeni 
środowiska, a także zapobiegania szkodom mogącym być wynikiem procesów zachodzących 
w górotworze naruszonym robotami.
Ważnym elementem działalności Archiwum jest udzielanie informacji o środowisku i jego 
ochronie. Jak wynika z prowadzonych statystyk liczba udzielanych informacji rośnie wraz z ilością 
przejętych dokumentów. Prawidłowe wykorzystanie w praktyce treści odwzorowanej w sposób 
umowny na mapach górniczych wymaga umiejętności właściwego jej odczytania i jednoznacznej 
interpretacji. Dotyczy to m.in. problematyki płytkiego kopalnictwa, jak i wyrobisk górniczych 
mających połączenie z powierzchnią. Wiedza w tym zakresie pozwala rozwiązywać i dochodzić 
przyczyn występowania na powierzchni deformacji nieciągłych, ma również istotne znaczenie dla 
zachowania bezpieczeństwa użytkowników powierzchni.
Zgromadzenie w jednym miejscu dokumentów o istotnym, z punktu bezpieczeństwa 
powszechnego, znaczeniu ułatwia dochodzenie przyczyn zjawisk występujących na terenach 
pogórniczych. Służy organom nadzoru górniczego w rozstrzyganiu odpowiedzialności za szkody 
w sytuacji, gdy brak jest przedsiębiorcy lub jego następcy prawnego.
Oprócz funkcji podstawowych Archiwum Dokumentacji Mierniczo-Geologicznej przetwarza 
zgromadzone zasoby z wykorzystaniem nowoczesnych narzędzi informatycznych w taki sposób, 
że tworzą one jednolitą bazę cyfrową informacji o terenach pogórniczych w skali całego kraju. 
Tym samym archiwum poprzez udzielanie lokalnych informacji o przestrzennych 
uwarunkowaniach pogórniczych przyczynia się w istotny i niepodważalny sposób do rozwiązań 
w skali globalnej.
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The Use of Information Contained in Surveying – Geological
Documentations from Abandoned Mines Passed Down
o Archive at State Mining Authority

President of State Mining Authority is enforced by Geological and Mining Law to collect and 
archivize surveying-geological documentation of abandoned mines. The Archive of Surveying-
Geological Documentation, constituted within the structure of SMA, conducts activity connected to 
this duty. The archive makes the documentation available to interested persons and parties for the 
purpose of realization various tasks in the following areas: land management, building construc-
tion, safety of the public, environmental protection and claims for compensation of mining da-
mages. Archival data and information contained in the documentation are practically used in many 
solutions of the projects realized at mines as well as during ecological undertakings at post-mining 
areas.
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[3] Dokumentacja GIG 2007 pracy badawczo-rozwojowej pt: Opracowanie wytycznych doboru stalowych 
stóp podporowych dla obudowy ŁPV górniczych wyrobisk skonstruowanych w kopalniach JSW S.A.
Praca niepublikowana.

[4] Mat. JSW S.A. 2009: Sprawozdanie z prac Zespołu dla dokonania porównania oraz wskazania sposobów 
unifikacji środków transportu dołowego stosowanych w kopalniach JSW S.A. Praca niepublikowana.

[5] Rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 5 listopada 2009r. w sprawie jednoznacznego oznaczania 
materiałów wybuchowych przeznaczonych do użytku cywilnego, oznaczanie obiektów produkcyjnych 
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Direction of measures aimed at unification of materials, machinery and 
equipment used at coal mines of the Jastrzębska Coal Company plc.

Efforts to standardize the organizational and technical structure of plants within the Jastrzebska 
Coal Company (JSW), plc. include measures aimed at unification of materials, machinery and 
equipment used at all coal mines of the company. According to the adopted assumptions, such an 
approach shall enable to optimize the plan of future investments with regard to purchase of 
machinery and equipment and to cut down redundant stocks of materials. The paper draws up 
which endevours the Company has undertaken to standardize supports for roadway excavations 
together with relevant accessories, systems for underground transport, blasting systems as well as 
drilling and bolting equipment. In future, further efforts within the field or unification are expected 
to cover subsequent areas where standardized materials and equipment shall be applied at all 
mining operations of the Jastrzębska Coal Company, plc. 
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Gemcom Minex™ provides the best geology and mine planning tools for coal and other stratified 
deposits, ensuring resources are evaluated accurately and mined efficiently.

Benefits: 
 Speed – Minex is designed to rapidly model large, deep and data-intense coal projects. Minex’s  

high-speed and efficient modelling technology offers significant time and cost savings over other  
mining packages. 

 Transparency – Visually confirm each stage of the modelling and design process to ensure full confidence 
in the final model, resources and reserves. 

 Connectivity – Reduce data duplication by easily connecting to corporate databases and common file  
and data storage formats, including GIS, CAD and other mine planning data. 

 Integration – Improve workplace efficiency and reduce training and errors with a single geological 
modelling and mine planning package.

Gemcom Minex™ jest najlepszym narzędziem w zakresie geologii i planowania górniczego przeznaczonym 
dla kopalń węgla i innych kopalin zalegających w formie pokładów. Zapewnia dokładne obliczanie zasobów 
oraz ich efektywną eksploatację.

Korzyści:
Szybkość – Minex został zaprojektowany, aby w szybki sposób modelować rozległe, głęboko zalegające 
i bogate w informacje złoża węgla. Wydajna i efektywna technologia modelowania zastosowana w programie 
Minex powoduje znaczące oszczędności czasu i środków w stosunku do innych pakietów oprogramowania 
górniczego.   
Przejrzystość – Istnieje możliwość wizualizacji każdego etapu modelowania i projektowania, aby potwierdzić 
wiarygodność tworzonego modelu i obliczanych zasobów.
Łączność – Łatwy dostęp do firmowych baz danych i współpraca z powszechnie wykorzystywanymi formatami 
danych, w tym również plikami GIS, CAD i innymi danymi planistycznymi prowadzą do ograniczenia 
dublowania danych.
Integracja – Zastosowanie jednego pakietu oprogramowania do modelowania geologicznego i planowania 
górniczego prowadzi do zwiększenia wydajności pracy i ograniczenia czasu potrzebnego na szkolenia.



Gemcom Surpac™ is the world’s most popular geology and mine planning software. It delivers efficiency 
and accuracy through ease-of-use, powerful 3D graphics, and workflow automation. 

Benefits: 
 Increased efficiencies within teams result from better sharing of data, skills and project knowledge.

 All tasks in Surpac can be automated and aligned to company-specific processes and data flows.

 Software ease-of-use ensures staff develop an understanding of the system and of project data quickly.

 Surpac is modular and easily customised.

 Surpac reduces data duplication by connecting to relational databases and interfacing with common file 
formats from GIS, CAD and other systems.

 Multilingual support: English, Chinese, Russian, Spanish, German and French.

Gemcom Surpac™ to najpopularniejszy na świecie pakiet oprogramowania do geologii i planowania górniczego. 
Dzięki łatwości obsługi, wydajnemu środowisku graficznemu w 3D oraz automatyzacji pracy jest programem 
wydanym i dokładnym.

Korzyści:
Lepsza wydajność pracy zespołowej dzięki współdzieleniu danych, umiejętności i wiedzy 
projektowej. Wszystkie zadania wykonywane w programie Surpac mogą zostać zautomatyzowane 
i przystosowane do struktury procesów i przepływu danych w firmie klienta.
Łatwość obsługi zapewnia, że użytkownicy szybko przyswajają sobie działanie systemu i dane 
projektowe. 
Surpac ma budowę modułową i jest może być łatwo dostosowany do indywidualnych potrzeb.
Surpac ogranicza powielanie danych poprzez łączenie się z relacyjnymi bazami danych 
i współpracę z popularnymi formatami plików GIS, CAD i pochodzącymi z innych systemów.
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PRECISION. PERFORMANCE. 
PRODUCTIVITY.  
Cat® plow systems’ industry-leading power and 
rugged design make them the most efficient choice  
for cutting any type of coal in seams lower than  
1.8 m (5.9 ft). They offer a lower cost of ownership 
than any shearer, as well as precise control to ensure 
that no time is wasted mining strata outside the seam. 
Increased automation means increased safety, as  
there is no need for an operator to stand near the  
face. Cat plows also offer a unique horizon control 
system and incremental plowing, which allow the  

plow angle to change to follow the seam or easily 
traverse geological faults. They also offer overload 
protection and load sharing to maximize efficiency.  
For cutting coal in thin and medium seams, nothing  
is more efficient than a Cat plow.

WHEREVER THERE’S MINING, WE’RE THERE.
MINING.CAT.COM
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ZAKŁAD ODMETANOWANIA KOPALŃ
      „ZOK” Spółka z o.o.

44-335 Jastrzębie Zdrój ul. Boczna 24
tel. 032 47-606-02÷08 fax. 032 47-606-01, e-mail : zok@zok.pl

Mines Methane Drainage Enterprise „ZOK” Ltd.

Od roku 2003 Zakład posiada certyfikat „TÜV NORD” systemu za-
rządzania na zgodność z normą PN-EN ISO 9001:2001, którego 
podstawową zasadą jest wysoka jakość świadczonych usług i pro-
dukowanych wyrobów oraz spełnienie oczekiwań i potrzeb naszych 
klientów.

W roku 2007 Zakład wdrożył zintegrowany system zarządzania 
jakością, ochroną środowiska oraz bezpieczeństwem i higieną pracy 
oparty na normach:

 PN-EN ISO 9001:2001
 PN-EN ISO 14001:2005
 PN-N ISO 18001:2004
Zakład zatrudnia pracowników na stanowiskach robotniczych pod 

ziemią i na powierzchni.
Kadrę inżynieryjno - techniczną zakładu stanowią osoby posiada-

jące wieloletnie doświadczenie i kwalifikacje w specjalności przewie-
trzania kopalń, wiertniczej i mechanicznej.

Ogółem zatrudnienie w zakładzie wynosi około 600 osób.
Firma prowadzi kompleksowe odmetanowanie górotworu w zróż-

nicowanych warunkach geologicznych kilkunastu kopalń zarówno 
w celu likwidacji zagrożenia metanowego w czynnych wyrobiskach 
kopalni jak i dla ujęcia metanu z wyeksploatowanych partii złoża 
i kopalń zlikwidowanych w celu całkowitego zczerpania zasobów 
metanu oraz ochrony terenów pogórniczych. 

W ciągu roku zakład ujmuje około 180 mln m3 CH4. Odmetanowanie 
kopalń węgla kamiennego powoduje zmniejszenie emisji metanu do 
atmosfery, a jego wykorzystanie w procesach grzewczych, przemy-
słowych i technologicznych pozwala na ograniczenie emisji gazów 
ze spalania węgla kamiennego.

Aktualnie wykorzystuje się w procesach technologicznych około 
70% ujętego przez zakład gazu.

Dla odmetanowania górotworu firma wykonuje podziemne otwory 
drenażowe.

Poza robotami związanymi z odmetanowaniem górotworu zakład 
wykonuje również wszelkiego typu otwory: odwadniające, technicz-
ne i technologiczne, a dla celów rozpoznawczych i badawczych zło-
ża otwory z pełnym uzyskiem rdzenia do głębokości 800 m. Ponadto 
zakład jest wykonawcą międzypoziomowych otworów wielkośredni-
cowych o średnicy do 1200 mm i głębokości do 200 m.

Zakład jest uprawnioną jednostką naukowo – badawczą wskaza-
ną przez Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego do wykonywania 
zadań rzeczoznawcy w zakresie zagrożenia metanowego w kopal-
niach węgla kamiennego.

W ramach posiadanych uprawnień zakład prowadzi:
badania dla określenia metanonośności węgla,• 
opracowania prognoz metanowości bezwzględnej wyro-• 

bisk korytarzowych i eksploatacyjnych,
badania zagrożenia metanowego przy zaliczaniu pokładów • 

węgla lub ich części do odpowiednich kategorii zagrożenia,
ustala zasady zaliczania wyrobisk w polach metanowych • 

w podziemnych zakładach górniczych do poszczególnych stop-
ni niebezpieczeństwa wybuchu.

Zakład Odmetanowania Kopalń „ZOK” Sp. z o.o. jest największą firmą w Polsce zajmującą się kompleksowo odmetanow-
aniem górotworu kopalń węgla kamiennego, projektowaniem technologii odmetanowania, projektowaniem i budową obiektów 
i urządzeń odmetanowania, podziemnymi robotami wiertniczymi oraz zagadnieniami naukowo-badawczymi związanymi z oceną 
i likwidacją zagrożeń metanowych. Podstawową działalnością zakładu jest prowadzenie odmetanowania górotworu jako na-
jbardziej skutecznej metody likwidacji zagrożenia metanowego w kopalniach węgla kamiennego i uzyskanie ekologicznego 
surowca energetycznego dla celów przemysłowych.
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