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Słowo wstępne  
 
 Przed nami Szkoła Dwudziesta Druga, a przed czytającym tą publikację kolejny raz 
tylko niewielka część referatów. To wpływ nowych czasów, ale także polityki naukowej. 
Do polityki naukowej zdążyliśmy się już przyzwyczaić. Aktualne trendy rozwoju nauko-
wego to publikowanie w czasopismach wysoko punktowanych na różnych listach rankin-
gowych od listy Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego poczynając, a na słynnej li-
ście filadelfijskiej kończąc. Nowe czasy to nowe media, a przede wszystkim wszechobec-
ny Internet. Pozwalają nam one zaprezentować i utrwalić wystąpienie każdej interesującej 
osoby i dodatkowo możemy to wykonać on – line. I tak też czynimy od kilku lat. Warto 
zauważyć, że stale rośnie nasza oglądalność, co nas niezwykle cieszy i jest potwierdze-
niem słuszności podjętych działań. Być może te nasze działania spowodowały tak ol-
brzymie zainteresowanie Szkołą, iż w bieżącym roku wysłuchamy ponad 250 referatów w 
kilkunastu sesjach problemowych. Gdybyśmy je chcieli wydrukować to oznaczałoby wy-
danie publikacji liczącej sobie bagatela- około 3000 stron. Warto przypomnieć, że zaczy-
naliśmy od niewielkiego zbioru materiałów konferencyjnych i skromnego grona naszych 
Uczestników i nigdy nie myśleliśmy, że będzie to prawie 500 osób. Cieszymy się z tego 
licznego i stale rosnącego grona naszych Uczestników i Przyjaciół. Będziemy się starali 
sprostać wielkiemu wyzwaniu.  
 Materiały Szkoły tradycyjnie uzupełni: 

- wydanie numeru 7 i 8 Wiadomości Górniczych poświęconych informatyce,  
- kilka monografii i interesujących publikacji, o których zadecydujemy w trakcie obrad 
Szkoły.  

 Myślę, że należy kilkanaście zdań poświęcić temu, co znajdzie Czytelnik w tegorocz-
nych materiałach. Przede wszystkim czeka nas rekordowa liczba sesji (20!), toczących 
swe obrady równolegle w czterech salach wykładowych. Oprócz najbardziej uroczystej, 
bo jubileuszowej sesji z okazji 10-lecia istnienia Kompanii Węglowej S.A. na specjalną 
uwagę zasługuje zapewne sesja plenarna traktująca o zachowaniach branży górniczej 
w obliczu kryzysu. Z kolei w ramach cyklu dotyczącego Nowych technik i technologii 
w górnictwie usłyszymy w osobnych sesjach o innowacjach w KGHM Polska Miedź S.A. 
oraz w LW Bogdanka S.A. a także u producentów sprzętu i wyposażenia kopalń (m.in. 
Elektrometal S.A., Kopex S.A., Grupa Martech, Caterpillar czy też Sandvik). Nie zabrak-
nie też tematów od lat obecnych na Szkole a mianowicie ciągle aktualnego metanu - tym 
razem w kontekście ograniczeń, jakie stwarza dla eksploatacji. Na krążku CD z materia-
łami pojawią się także referaty, bądź prezentacje dotyczące aspektów ekonomicznych 
działalności przedsiębiorstw górniczych, a także tradycyjnych już od kilku lat zagadnień 
związanych z informatyką i geomatyką w górnictwie. Czytelnik znajdzie też tematy z za-
kresu szeroko rozumianego bezpieczeństwa pracy w kopalniach oraz zagrożeń natural-
nych a także z obszaru ciągle aktualnej tematyki środowiskowej – w tym roku poświęco-
nej w całości aspektom wykorzystania skały płonnej. Rekordowa w tym roku liczba refe-
ratów sprawiła, że w materiałach konferencyjnych może zabraknąć niektórych pozycji, 
spośród tych które będą wygłoszone podczas Szkoły. Prezentacje tych referatów wzorem 
lat ubiegłych zamieszczone zostaną na stronie internetowej Szkoły po zakończeniu konfe-
rencji. 
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Tak liczne wystąpienia wskazują, że jest potrzeba szerokich działań i dyskusji i są one 
dla nas mobilizacją do dalszej wytężonej pracy na rzecz górnictwa. Działania te podej-
miemy i pokażemy, że nie są one oderwane od rzeczywistości mimo niewątpliwie ciężkiej 
pracy jak nas czeka. Ale to przecież Peter Drucker, któremu poświęcam nieco więcej 
miejsca na okładce pisał, iż „Plany, które nie znajdują odzwierciedlenia w ciężkiej pracy 
są tylko dobrymi intencjami.”  

 
 Tradycyjnie życzę wielu interesujących dyskusji, wspaniałych wrażeń i utrwalenia sta-
rych oraz nawiązania nowych przyjaźni.  
 

 
Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego  
Szkoły Eksploatacji Podziemnej 
 
Jerzy Kicki 

Zapisy prezentacji referatów wygłoszonych podczas Szkoły 
2013 dostępne będą na stronie www.szkolaeksploatacji.pl 

wkrótce po zakończeniu konferencji



 

 

Dziesięć lat funkcjonowania Kompanii Węglowej S.A. 
 
 
Joanna Strzelec-Łobodzińska 
Prezes Zarządu Kompanii Węglowej S.A. 
 
 
 
 
 
 
STRESZCZENIE: Powstanie 1 lutego 2003 roku Kompanii Węglowej S.A. to element kolejnego 
etapu restrukturyzacji strukturalnej i finansowej górnictwa węgla kamiennego w Polsce. Kompania 
jest firmą stosunkowo młodą, jednak odziedziczyła ona historię i tradycje górnictwa, pochodzące 
z najstarszych regionów eksploatacji węgla w kraju, tj. Rybnika, Bytomia, Zabrza i Gliwic. Dzie-
sięć lat funkcjonowania Kompanii to czas dużych zmian i przekształceń organizacyjnych, jak 
i technicznych. To także okresy prosperity i stagnacji, wyznaczane dobrą koniunkturą oraz rozwo-
jem gospodarki europejskiej i światowej lub recesją. Dzisiaj Kompania tworzy jednolity organizm 
gospodarczy o jasno zdefiniowanych celach, których realizacja pozwoli na znaczne wzmocnienie 
jej pozycji na konkurencyjnych rynkach paliwowych oraz energetycznych w Polsce i Europie, 
a także umożliwi ewentualny debiut na Giełdzie Papierów Wartościowych. 
 
SŁOWA KLUCZOWE: 10 lat Kompanii Węglowej S.A. 
 
 
 
1. WPROWADZENIE 
 
Jubileusz dziesięciolecia działalności Kompanii Węglowej przypadający 1 lutego 2013 roku zbiega 
się z obradami tegorocznej XXII Szkoły Eksploatacji Podziemnej. To wydarzenie jest doskonałą 
okazją, aby podzielić się doświadczeniami i spostrzeżeniami na temat funkcjonowania spółki. Daje 
sposobność przypomnienia kluczowych faktów z przeszłości Kompanii. Pozwala również przed-
stawić podstawowe aspekty jej funkcjonowania, a także osiągnięcia minionych dziesięciu lat, oce-
niane zarówno z perspektywy korzyści spółki, jej interesariuszy, jak i regionu. Ocena działalności 
spółki prowadzi do znanej już konkluzji, że nie ma jednej drogi dojścia do sukcesu. W okresie 10 
lat firma wprowadzała rozmaite pomysły i rozwiązania, aktywnie przyczyniające się do poprawy 
jej kondycji i wzrostu wartości. 
 Kompania dzisiaj to liczący się pracodawca i partner w regionie. Szczyci się ogromnym do-
świadczeniem i zaufaniem wielu kooperantów reprezentujących różne branże gospodarki, przed-
stawicieli nauki czy jednostek administracyjno-samorządowych. Dynamiczny rozwój i sukcesy zaw-
dzięcza swojej doświadczonej kadrze, ale również współpracy z firmami partnerskimi. 
 
 
 
 
 
 
 

Szkoła Eksploatacji Podziemnej 2013, Materiały Konferencyjne 



 

 

Tabela 1. Skumulowane wyniki działalności KW S.A. za okres 10 lat funkcjonowania spółki 
Table 1. Aggregated results of KW S.A.’s operations in the period of 10 years of its functioning 

Wyszczególnienie J. m. 2003–2012 

Produkcja węgla netto, w tym: 
mln ton 

459,6 
Węgiel energetyczny 430,5 

Węgiel koksowy 29,1 
Sprzedaż węgla ogółem, w tym: 

Sprzedaż w kraju
Sprzedaż eksportowa

mln ton 
443,3 
353,1 
90,2 

Średnia liczba ścian czynnych szt. 67,0 
Roboty przygotowawcze ogółem km 1989,5 
Stan zatrudnienia na 31.12.2012 tys. osób 60,2 

Przyjęcia do pracy tys. osób 25,0 
Nakłady inwestycyjne, w tym: 

mld zł 
7,7 

2012 rok 1,2 
2011 rok 1,0 

Spłata zobowiązań o charakterze publicznoprawnym
i przejętych ze spółek węglowych

mld zł 37,9 

 
 
2. PODSTAWOWE AKTY PRAWNE DETERMINUJĄCE DZIAŁALNOŚĆ KW S.A. 
 
Podzielenie się refleksjami z okazji jubileuszu dziesięciolecia funkcjonowania Kompanii Węglo-
wej oraz podsumowanie jej działalności nie jest możliwe bez przypomnienia fundamentalnych ak-
tów prawnych o zasadniczym znaczeniu dla utworzenia, a następnie rozwoju spółki. Bezpośredni 
wpływ na Kompanię wywarła Polityka energetyczna Polski, jednak oceniając 10 lat funkcjonowa-
nia firmy należy jeszcze wymienić: 

— rządowy Program restrukturyzacji górnictwa węgla kamiennego w Polsce w latach 2003– 
–2006 z wykorzystaniem ustaw antykryzysowych i zainicjowaniem prywatyzacji niektórych 
kopalń przyjęty przez Radę Ministrów w dniu 28 stycznia 2003 r., 

— ustawę z dnia 28 listopada 2003 r. o restrukturyzacji górnictwa węgla kamiennego w latach 
2003–2006, 

— przyjęty w dniu 27 kwietnia 2004 r. przez Radę Ministrów dokument pn. Restrukturyzacja 
górnictwa węgla kamiennego w latach 2004–2006 oraz strategia na lata 2007–2010, 

— przyjętą przez Radę Ministrów 31 lipca 2007 r. Strategię działalności górnictwa węgla ka-
miennego w Polsce w latach 2007–2015, 

— ustawę z dnia 7 września 2007 r. o funkcjonowaniu górnictwa węgla kamiennego w latach 
2008–2015, 

oraz unijne akty transponowane na grunt polskiego porządku prawnego, w tym rozporządzenie Ra-
dy (WE) nr 1407/2002 z 23 lipca 2002 r. w sprawie pomocy państwa dla przemysłu węglowego. 
 
 
3. UTWORZENIE KOMPANII WĘGLOWEJ S.A. 
 
Kompania Węglowa S.A. w Katowicach utworzona została w efekcie zmian strukturalno-organi-
zacyjnych w górnictwie węgla kamiennego w Polsce. 1 lutego 2003 r., w związku z realizacją Pro-
gramu restrukturyzacji… przeniesione zostały do Kompanii przedsiębiorstwa spółek węglowych: 
Gliwickiej, Rudzkiej, Nadwiślańskiej i Rybnickiej oraz zakładów górniczych – jednoosobowych 
spółek z o.o. Bytomskiej Spółki Węglowej S.A. Tym samym w jej skład weszły 23 kopalnie węgla 
kamiennego, jak i 9 specjalistycznych zakładów jednostek pomocniczych. 



 

 

4. KSZTAŁTOWANIE MODELU ORGANIZACYJNEGO KW S.A. 
 
Realizowany w początkowym etapie funkcjonowania KW S.A. program restrukturyzacji ukierun-
kowany był na dostosowanie górnictwa do warunków gospodarki rynkowej i międzynarodowej 
konkurencji. Cele te górnictwo miało osiągnąć przede wszystkim poprzez racjonalizację zdolności 
produkcyjnych oraz zatrudnienia w kopalniach. 
 Wdrożona 1 stycznia 2012 roku struktura organizacyjna – z bezpośrednim podporządkowaniem 
kopalń zarządowi KW S.A. – pozwoli na efektywne wykorzystanie zasobów spółki poprzez orga-
nizacyjne oddzielenie działalności produkcyjnej od obszarów wsparcia oraz precyzyjne delegowa-
nie kompetencji i odpowiedzialności za wyniki. 
 Na dzień dzisiejszy w Kompanii węgiel wydobywany jest w 15 kopalniach wspartych przez 5 
specjalistycznych zakładów pomocniczych. Dalsza ewaluacja struktury organizacyjnej służyć bę-
dzie transparentności i przejrzystości procesów, stanowiąc element przygotowania spółki do debiu-
tu na giełdzie. 
 
 

5. SYTUACJA FINANSOWA W SPÓŁCE 
 
Kompania Węglowa u progu swojej działalności borykała się z problemami obecnymi w całym 
sektorze polskiego górnictwa węgla kamiennego: gigantyczne zadłużenie, utrata płynności finan-
sowej, nadmierne zatrudnienie, a także wysokie koszty produkcji. 
 Jednak z perspektywy 10 lat możemy z dumą podkreślić, że wobec przyjęcia ustawowej kolej-
ności regulowania zobowiązań w całym w okresie funkcjonowania Kompanii zobowiązania pra-
cownicze realizowane były w terminach wymagalności, od października 2003 roku terminowo wy-
wiązywano się z zobowiązań publicznoprawnych, zadłużenie restrukturyzowane realizowane było 
zgodnie z zawartymi umowami i ugodami. Na wydatkowane kwoty spojrzeć można z punktu wi-
dzenia ich beneficjentów. Kompania odprowadzała średniorocznie z tytułu rozmaitych podatków 
i opłat do budżetu oraz innych instytucji pokaźną kwotę około 3,8 mld zł – za 2011 rok ponad 4,3 
mld zł. Znacząco zasila budżety gmin górniczych – opłaty eksploatacyjne i środowiskowe, podatek 
od nieruchomości, to spora część przychodów tych gmin. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Rys. 1. Skumulowane wydatki KW S.A. związane z pokryciem bieżących zobowiązań publiczno- 
-prawnych oraz zobowiązań objętych restrukturyzacją finansową w okresie 2003–2012 
Figure 1. Aggregated KW S.A.’s expenditure  related to covering  company’s current statutory 
liabilities and other liabilities resulting from financial restructuring in the years 2003–2012 
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5.1. Restrukturyzacja finansowa Kompanii Węglowej S.A. 
 

W roku 2003 Kompania Węglowa rozpoczęła spłatę zadłużenia przejętego od spółek węglowych. 
Po wejściu w życie ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. łączna jego wielkość wyniosła ok. 3,9 mld 
zł. Zainicjowany w 2003 r. proces oddłużenia dobiega końca. Po dziecięciu latach funkcjonowania 
Kompania uregulowała ponad 88% przejętych zobowiązań, a począwszy od 2010 roku odziedzi-
czone długi obejmują wyłącznie płatności wobec ZUS. W celu złagodzenia skutków procesu od-
dłużeniowego rządowy program zakładał dokapitalizowanie Kompanii. W rezultacie do chwili 
obecnej spółka otrzymała w kolejnych transzach wsparcie w sumarycznej wysokości 1,9 mld zł. 
47% wydatków na restrukturyzacje finansową w kwocie 1,6 mld zł pochodziło z własnych środ-
ków. 

 
6. POZYCJA RYNKOWA KW S.A. 
 
Około 60% węgla kamiennego produkowanego w Unii Europejskiej pochodzi z Polski, z czego po-
nad połowa to węgiel z Kompanii Węglowej. 
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Rys. 2. Producenci węgla kamiennego w Unii Europejskiej, 2011 r. Źródło: [3] opracowanie własne) 
Figure 2. Hard coal producers in the European Union. Year 2011. Source: [3] (own elaboration) 

 
 Proces sprzedaży węgla w całym okresie działalności Kompanii charakteryzował się szczegól-
ną wrażliwością dla uzyskiwanych wyników, rozpatrywaną zarówno w aspekcie koniunktury na 
węgiel, jak i organizacji sprzedaży. Z tego powodu spółka szukała możliwości racjonalizacji 
sprzedaży węgla oraz rozwiązań optymalnych na zmieniających się rynkach. Obecnie sprzedaż 
prowadzona jest w dwóch podstawowych kierunkach dystrybucyjnych: na rynek krajowy oraz na 
eksport. Pierwsza – podzielona na rynki odbiorców strategicznych oraz pozostałych odbiorców – w 
za-leżności od segmentu rynku – prowadzona jest w ramach bezpośrednich umów z klientami fi-



 

 

nalnymi oraz przez pośredników i dotyczy przede wszystkim miałów energetycznych oraz węgla 
koksowego. Natomiast z uwagi na duże rozproszenie rynku sprzedaż węgli sortowanych odbywa 
się w oparciu o sieć Autoryzowanych Sprzedawców. Eksport realizowany jest niemal w całości 
przez Weglokoks S.A. W efekcie – mimo okresowo gwałtownie zmieniającej się koniunktury na 
węgiel kamienny i spadku jego zużycia w Polsce – Kompania utrzymuje swoją pozycję na ryn-
kach, co przedstawiono na przykładzie roku 2011. 
 
 
Tabela 2. Wielkość sprzedaży KW S.A. na tle branży, 2011 r. 
Table 2. The volume of KW S.A.’s sales compared to the whole sector. Year 2011 

Wyszczególnienie Udziały KW S.A. w rynku krajowym, % 

Kraj razem, w tym: 51,4 
Energetyka zawodowa 48,6 

Koksownie (w. koksowy) 23,7 
Odbiorcy pozostałego rynku 69,1 

Eksport razem 60,9 
Sprzedaż ogółem 52,1 

 
 
7. PRACOWNICY 
 
Szczególnie ważnym i równocześnie trudnym aspektem działalności Kompanii Węglowej w całym 
okresie jej funkcjonowania jest zatrudnienie. Poprzedzające powstanie spółki diagnozy wskazywa-
ły nadmierne zatrudnienie, jako jedną z przyczyn trudnej sytuacji branży. 
 Obecnie w Kompanii jest zatrudnionych 60,2 tysiąca pracowników. W okresie 10 lat swojego 
funkcjonowania spółka przyjęła do pracy prawie 25 tysięcy osób. Na uwagę zasługują 2 ostatnie 
lata (razem 7,7 tysięcy przyjęć spoza górnictwa i ponad 1 tysiąc zatrudnionych absolwentów szkół 
górniczych). Spółka pozostała atrakcyjnym pracodawcą w regionie, a o zainteresowaniu zatrudnie-
niem w Kompanii decyduje głównie poczucie stabilizacji i bezpieczeństwa pracy oraz prowadzona 
przez spółkę polityka personalna. Wyznacza ona określone standardy zarządzania zasobami ludz-
kimi – zgodnie z duchem tej polityki pracownicy stanowią kapitał, a rolą organizacji jest rozwija-
nie jego potencjału poprzez łączenie aspiracji załogi ze strategią biznesu. W wyniku rekrutacji 
wewnętrznej wielu pracowników ma szansę na awans w strukturach Kompanii, co jest doskonałym 
środkiem motywującym do bardziej efektywnej pracy i rozwijania kompetencji. 
 
 
8. INWESTYCJE 
 
Kopalnie, które weszły w strukturę organizacyjną Kompanii były znacząco niedoinwestowane, 
a przejęty majątek produkcyjny w części zdekapitalizowany. O skali problemu może świadczyć 
fakt, że niemal 97% obudów zmechanizowanych stosowanych wówczas w kopalniach spółki zo-
stało wyprodukowanych przed 1995 rokiem i większość z nich musiała być pilnie modernizowana. 
Początkowo działalność inwestycyjna (w latach 2003–2006) miała na celu zaspokajanie niezbęd-
nych potrzeb kopalń. Wyraźna poprawa obserwowana jest w ostatnich dwóch latach, gdy znacznie 
zwiększono roczne nakłady na inwestycje. Rekordowym okazał się rok 2012, w którym przezna-
czona na inwestycje kwota ok. 1,2 mld zł była 2,5 krotnie wyższa w porównaniu z początkiem 
działalności spółki. W rezultacie w ostatnim dziesięcioleciu Kompania na inwestycje przeznaczyła 
blisko 7,7 mld zł. 
 Priorytetowe kierunki zadań uwzględniają nie tylko zabezpieczenie niezbędnych potrzeb w za-
kresie stabilizowania frontu wydobywczego i udostępnianiem nowych partii złóż węgla, wzrostu 



 

 

koncentracji wydobycia, poprawy stanu technicznego majątku produkcyjnego, poprawy warunków 
klimatycznych w rejonie ścian czy rozwoju przewozu do ścian i przodków. Około 50% wydatków 
związanych jest ze zwiększaniem bezpieczeństwa i higieny pracy. Obejmują one rozpoznawanie i 
zwalczanie zagrożeń naturalnych łącznie z ujmowaniem i zagospodarowywaniem metanu uwalnia-
nego w kopalniach. W trosce o zadowolenie klientów Kompania przeznacza coraz większe środki 
na dostosowywanie produkcji węgla do jakościowych wymogów rynku i modernizuje zakłady prze-
róbcze. Inwestuje w zagospodarowanie zasolonych wód kopalnianych, słodkich wód dołowych, 
skały płonnej oraz ogranicza emisję hałasu. 
 Nasilenie działań inwestycyjnych w KW S.A. jest ściśle związane z innowacyjnością i przed-
siębiorczością w spółce. Wysoki poziom innowacji jest ważnym czynnikiem budowy jej przewagi 
konkurencyjnej, między innymi poprzez współpracę z jednostkami naukowo-badawczymi oraz 
wyższymi uczelniami w celu wprowadzania nowoczesnych systemów zarządzania, podniesienia 
efektywności produkcji i poprawy warunków bhp. Kompania wspiera również inicjatywy w zakre-
sie nowych technologii przetwarzania i wykorzystania węgla. 
 
 
9. ODPOWIEDZIALNOŚĆ SPOŁECZNA KOMPANII WĘGLOWEJ S.A. 
 

Nową jakość funkcjonowania Kompanii Węglowej wyznacza społeczna odpowiedzialność bizne-
su. Przez cały okres funkcjonowania spółka dobrowolnie uwzględniała interes społeczny i kwestie 
ochrony środowiska naturalnego w swojej działalności biznesowej oraz w relacjach z grupami inte-
resariuszy. Obecnie budowanie firmy solidnej, nowoczesnej i wiarygodnej, przyjaznej otoczeniu, 
odpowiedzialnej wobec swoich pracowników, uznawanej w całej Europie, jest priorytetem zarzą-
du. Poprzez rozwój współpracy z organizacjami sportowymi i społecznymi, a przede wszystkim 
z lokalną społecznością, środowiskami naukowymi i badawczymi Kompania – nie w formie jedno-
razowych inicjatyw, lecz przez systematyczne działania: współtworzy wiele przedsięwzięć z dzie-
dziny sportu, kultury, edukacji oraz działalności społecznej, wdraża innowacyjne rozwiązania i no-
woczesne technologie, dążąc do zrównoważonego rozwoju i odpowiedzialnego biznesu. 
 Wychodząc na przeciw potrzebom miejscowych środowisk i organizacji społecznych, spółka 
prowadzi dialog z otoczeniem, a także samorządami i organizacjami pozarządowymi. Realizuje 
działania, których beneficjentami są pracownicy, organizuje również szeroki wolontariat i akcje 
skierowane na pomoc najbardziej potrzebującym – poszkodowanym w różnych tragicznych wyda-
rzeniach i wypadkach losowych. Bardzo ważnym elementem odpowiedzialności wobec otoczenia 
są przyjęte w Kompanii reguły ochrony środowiska, oznaczające kształtowanie i poprawę jakości 
życia współczesnych oraz przyszłych pokoleń poprzez właściwe zachowanie proporcji między 
ekonomią, a środowiskiem naturalnym. Odnosząc się do społecznej odpowiedzialności biznesu, 
można przywołać również działania Kompanii związane z przynależnością do Central Europe 
Energy Partners (CEEP). Celem tego międzynarodowego stowarzyszenia non-profit z siedzibą 
w Brukseli jest reprezentowanie całego sektora energii z krajów Europy Środkowej. Dostrzegając 
wspólne problemy i wyzwania stojące przed energetyką w tym regionie, wynikające ze zbliżonego 
udziału konwencjonalnych paliw kopalnych w miksie energetycznym poszczególnych krajów wy-
pracowujemy wspólne stanowiska m.in. w kontaktach z instytucjami wspólnotowymi. 
 Wszelkie działania Kompanii w tym zakresie są dostrzegane i pozytywnie oceniane. Chlubą 
spółki są wnioski raportu wykonanego przez PwC, z których wynika, że Kompania przestrzega za-
sad Kodeksu Odpowiedzialnego Biznesu, osiągając rewelacyjną – bardzo wysoką notę. 
 
 
10. PERSPEKTYWY ROZWOJU SPÓŁKI 
 

Istotne przeobrażenia, które dotknęły Kompanię w okresie minionych dziesięciu lat doprowadziły 
spółkę do etapu, który z jednej strony wymagał innego podejścia do strategii firmy, z drugiej stro-



 

 

ny dostosowania się do nowych kierunków rozwoju całego sektora. Rozpatrywane w aspekcie pa-
kietu klimatycznego plany zapotrzebowania na węgiel budzą niepokój u producentów węgla. Rów-
nocześnie napawa nadzieją fakt, że podejmowane inicjatywy parlamentu i rządu oraz firm z branży 
energetycznej i paliwowej mocno akcentują odmienność Polski pod względem surowcowym i ener-
getycznym. W takich okolicznościach nowoczesna i przede wszystkim odważna strategia spółki 
jest w stanie się obronić. Jej realizację rozpoczęto wprowadzeniem nowej struktury organizacyjnej, 
dającej kopalniom większą samodzielność, a zarządowi możliwości skuteczniejszego i efektyw-
niejszego zarządzania. Oparta o innowacyjny model zarządzania i trzy filary działalności strategia 
zakłada rozwój Kompanii związany z silną ekspansją i dywersyfikacją. Stwarza to dobre perspek-
tywy dla spółki zdolnej do zaspokojenia połowy potrzeb polskiej energetyki na węgiel kamienny, 
jednak nie zwalnia od wymogu stałej poprawy efektywności produkcji i zwiększania konkurencyj-
ności na rynku. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Rys. 3. Linie biznesowe Kompanii Węglowej S.A. 
Figure 3. Business lines of Kompania Węglowa S.A. 
 
 
 Decydując się na ekspansję, mieliśmy na względzie interes społeczny, a także odpowiedzial-
ność wobec właściciela i swoich pracowników. Zamierzona dywersyfikacja działalności jest intrat-
nym przedsięwzięciem biznesowym i stanowi gwarancję powodzenia na przyszłość. Poprzez pro-
jekt budowy elektrowni opalanej węglem kamiennym Kompania zapewni sobie zbyt na część swo-
jej produkcji i dodatkowo, wpisze się w działania na rzecz niskiej emisji dwutlenku węgla. Nowo 
zbudowany blok energetyczny będzie miał bowiem sprawność powyżej 45%, co zmniejszy emisję 
CO2 w stosunku do obecnych elektrowni do 30%. Kolejna strategiczna inwestycja dotyczy zaso-
bów węgla i ewentualnej budowy nowej kopalni. Pomimo, że Kompania posiada łączne zasoby 
operatywne węgla kamiennego szacowane na blisko 2 mld ton, które pozwalają myśleć o eksploat-
acji jeszcze przez ok. 100 lat, w większości kopalń KW S.A. zasoby ulegną znacznie szybszemu 
wyczerpaniu. Jednym z perspektywicznych kierunków poszukiwania nowych złóż jest złoże Paw-
łów. Uzyskana w 2012 roku koncesja umożliwi wykonanie robót geologicznych, a pozyskane in-
formacje będą podstawą do dalszych decyzji, których zwieńczeniem może stać się nowa kopalnia. 
W trzeciej linii biznesowej przewidywana jest optymalizacja kosztów zagospodarowania odpadów 
wydobywczych i osiągnięcie korzyści z rekultywacji hałd, składowisk i osadników. Równocześnie 
– w wyniku realizacji inicjatyw porządkujących – tworzona jest transparentna struktura organiza-
cyjna grupy kapitałowej w związku z porządkowaniem kwestii prawnych, formalnych i właściciel-
skich. Wszystko to skutkować będzie jeszcze efektywniejszym zarządzaniem oraz dalszym wzro-
stem wyników. 
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11. NAGRODY I WYRÓŻNIENIA 
 
Przyznawane spółce wyróżnienia, nagrody i tytuły dowodzą, że górnictwo zmienia swój wizerunek 
oraz że doceniana jest jego rola. Z grona licznych prestiżowych konkursów, w których Kompania 
spotkała się z uznaniem organizatorów należy przywołać: 

— przyznany w 2012 roku podczas Forum Ekonomicznego w Krynicy Zdroju tytuł Firmy roku 
za sukcesy odnoszone w trudnych warunkach transformującej się gospodarki dzięki odważ-
nym inwestycjom i dobremu zarządzaniu, 

— nagrody i wyróżnienia EKOLAUR od Polskiej Izby Ekologii, 
— Złotą Odznakę Honorową za Zasługi dla Województwa Śląskiego, 
— nagrody Czarny Diament, 
— statuetkę Lidera Restrukturyzacji, 
— wyróżnienia w konkursie Górniczy Sukces Roku, 
— certyfikat Perła Polskiej Gospodarki. 

 
 
PODSUMOWANIE 
 
Podsumowanie 10 letniego okresu funkcjonowania Kompanii Węglowej nie jest proste ze względu 
na wieloaspektowość warunków jej funkcjonowania. Osiągnięcia spółki oraz działania zrealizowa-
ne w 2012 roku – w związku z przyjęciem nowej strategii – prowadzą do konkluzji, że utworzone 
zostały mocne fundamenty dalszego jej funkcjonowania. Pozwalają one z optymizmem patrzeć 
w przyszłość. To efekt nie tylko utrzymanej pozycji wiodącego producenta węgla kamiennego 
w Unii Europejskiej, ale również dobrych perspektyw rozwoju firmy w kolejnych latach. Z jednej 
strony dają one szanse na skuteczną ekspansję, a w rezultacie większe bezpieczeństwo spółki, jak 
i wysuwanie na pierwszy plan interesów społecznych, z drugiej – możliwości przetrwania w trud-
nych okresach dekoniunktury. Poprzez realizację linii biznesowych Kompania będzie wciąż kon-
kurencyjnym producentem paliw, a także energii na znacznie większą niż dotychczas skalę. Z do-
tychczasowych doświadczeń wynika, że jest to realny cel. 
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Ten Years of KompaniaWęglowa S.A.’ Functioning 
 
Foundation of Kompania Węglowa S.A., that took place on February 1st, 2003, was an element of 
the next stage of structural and financial restructuring of hard coal mining in Poland. Kompania 
Węglowa is a relatively young company, however, she inherited the rich tradition and history of 
mining from the oldest hard coal mining regions in Poland, such as the municipalities of Rybnik, 
Bytom, Zabrze and Gliwice. Ten years of KW S.A.’ functioning was the time of deep changes, as 
well as organizational and technical transformations. 



 

 

 There were times of prosperity and stagnation, determined by periods of good situation and de-
velopment of European and world economy, but also periods of recession. Nowadays, Kompania 
Węglowa S.A. forms a coherent economic entity with clearly defined objectives, which implemen-
tation enables strengthening its position on highly competitive markets of fuels and energy in Po-
land and in Europe, as well as facilitates prospective debut at Warsaw Stock Exchange. 
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STRESZCZENIE: Budowa nowej kopalni węgla kamiennego w „Lubelskim Zagłębiu Węglowym” 
to ważny projekt zainicjowany w 2012 roku przez Kompanię Węglową S.A. Efektem 
dotychczasowych działań jest uzyskanie 22 października minionego roku koncesji 
na rozpoznawanie złoża węgla kamiennego w rejonie „Pawłów”. W artykule przedstawione zostały 
zagadnienia istotne ze względu na zagospodarowanie części złoża Chełm II wraz z zarysem 
harmonogramu przedsięwzięć. Zaprezentowana w materiale wstępna koncepcja uzyskania 
pierwszego wydobycia ze ściany obejmuje aspekty kluczowe dla przyszłej działalności KW S.A. 
Należą do nich możliwości pozyskania i zagospodarowania złóż węgla oraz sposób ich 
eksploatacji z określeniem wpływu działalności górniczej na środowisko, jak i korzyści dla 
społeczności lokalnej wynikających z aktywizacji gospodarczej regionu.  
 
SŁOWA KLUCZOWE: budowa nowej kopalni w „Lubelskim Zagłębiu Węglowym” 
 
 
 
1. WPROWADZENIE 
 

Kompania Węglowa S.A. dąży do zapewnienia stabilności wydobycia w aspekcie optymalnego 
zagospodarowania oraz powiększenia swojej bazy zasobowej, jak i poprawy efektywności 
ekonomicznej produkcji w zakresie kosztów. Szczególnego znaczenia w tym względzie nabierają 
działania prowadzone na obszarze „Lubelskiego Zagłębia Węglowego”. Ich wynikiem będzie 
nowa kopalnia, a powiększenie bazy zasobowej KW S.A. nastąpi poprzez udokumentowanie i 
włączenie do obecnej bazy (po uzyskaniu koncesji) złóż niezagospodarowanych. Przyszła wielkość 
i jakość produkcji węgla w Kompanii będą dostosowane do zapotrzebowania rynku oraz rachunku 
ekonomicznego. Wstępne analizy wykazały, że planowane wydobycie węgla w nowej kopalni 
pozwoli na efektywną ekonomicznie produkcję węgli, właściwą gospodarkę złożami oraz zapewni 
wyższy poziom bezpieczeństwa i poprawę warunków pracy. Pomimo, że istniejące rozpoznanie 
obszaru złoża Chełm II w rejonie Pawłów dokonane zostało jedynie na podstawie wyników 
uzyskanych z prac wiertniczych, poprzez analogię do warunków panujących w złożu 
eksploatowanym przez Lubelski Węgiel Bogdanka S.A. można oczekiwać, że najważniejsze 
elementy zagrożeń naturalnych i warunków geologiczno-inżynierskich będą korzystniejsze niż 
obecnie w kopalniach KW S.A. - gdzie wraz ze schodzeniem na większe głębokości eksploatacji 
pogarszają się jej warunki i rosną koszty produkcji. Tak więc w rezultacie budowy nowej kopalni 
możliwe będzie pozyskanie tańszego węgla poprzez racjonalizację kosztów, wpływającą na 
konkurencyjność węgla jako nośnika energii. 
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2. KOPALNIA WĘGLA KAMIENNEGO W „LUBELSKIM ZAGŁĘBIU WĘGLOWYM” 
 

Wnioskiem z dnia 9 maja 2012 roku Kompania Węglowa S.A. zwróciła się do Ministra 
Środowiska o udzielenie koncesji na poszukiwanie i rozpoznanie złoża węgla kamiennego 
w obszarze „Pawłów” (część złoża Chełm II), położonym na terenie miasta Rejowiec Fabryczny 
i gmin: Rejowiec, Rejowiec Fabryczny i Siedliszcze w województwie lubelskim.  

W dniu 22 października 2012 roku Minister Środowiska udzielił Kompanii Węglowej S.A. 
koncesji na rozpoznawanie złoża węgla kamiennego w rejonie „Pawłów” (część złoża Chełm II).  
Realizacja zadań zawartych w udzielonej koncesji polegała będzie na wykonaniu 
8 powierzchniowych otworów badawczych o długości od 820m do 965m. Sumaryczna długość 
otworów wyniesie 7000 metrów.  Rozmieszczenie otworów przedstawia rysunek 1.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Rys.  1. Rozmieszczenie otworów badawczych w granicy złoża „Chełm II” 
Figure  1. Location of research boreholes in the boundary of the  „Chełm II” deposit 
 



 

 

Pozytywne wyniki rozpoznania złoża będą podstawą do wystąpienia KW S.A. z wnioskiem 
o pozyskanie koncesji  na wydobywanie węgla kamiennego z tego złoża.  
Zarys harmonogramu sporządzony w oparciu o wstępną koncepcję uzyskania pierwszego 
wydobycia ze ściany wykazuje, że inwestycja pochłonie około 3,7 mld zł w okresie około 11 lat. 
Docelowy model zakłada budowę kopalni jednoruchowej z dwoma szybami centralnymi i jednym 
peryferyjnym. Wydobycie na poziomie 20,0 tys. ton na dobę prowadzone będzie na bazie dwóch 
wysokowydajnych ścian.  
Powierzchnia rejonu Pawłów obejmuje 70 km2. Według aktualnych informacji geologicznych, 
szacunkowa wielkość zasobów bilansowych węgla to 840 mln ton, z czego 185 mln ton stanowią 
zasoby operatywne, czyli nadające się do eksploatacji – patrz rysunek 2. 
 

 
 
Rys.  2. Szacunkowa wielkość zasobów 
Figure  2. Estimated amounts of resources 
 
W przypadku pozytywnej decyzji o budowie, będzie to pierwsza kopalnia Kompanii Węglowej 
S.A. znajdująca się poza obszarem Śląska i Małopolski. Teren górniczy przyszłej kopalni jest słabo 
zurbanizowany, co stanowi dodatkową zaletę dla eksploatacji węgla, zaś już deklarowana 
przychylność samorządów terytorialnych gmin powiatu chełmskiego w znacznym stopniu może 
ułatwić realizację tego zamierzenia. 
Mało skomplikowana tektonika złoża, charakteryzującego się dobrymi parametrami jakościowymi 
daje gwarancję długiego i stabilnego funkcjonowania przyszłej kopalni w oparciu o projektowanie 
frontów wydobywczych o dużych wybiegach.   
Wdrożenie powyższych rozwiązań pozwoli na wzmocnienie pozycji rynkowej firmy. 
 
 
2. GÓRNICZE MOŻLIWOŚCI ZAGOSPODAROWANIA ZŁÓŻ WĘGLA Z OKREŚLENIEM 

WPŁYWU EKSPLOATACJI NA ŚRODOWISKO 
 

2.1. Złoże „Chełm II”   
 

 Złoże węgla kamiennego położone w granicach rejonu „Pawłów” objętego wnioskiem 
o udzielenie koncesji na poszukiwanie i rozpoznawanie węgla kamiennego stanowi część 
udokumentowanego w kategorii C2  złoża „Chełm II” w Lubelskim Zagłębiu Węglowym.  



 

 

Jest to złoże o charakterze pokładowym, z pokładami zalegającymi monoklinalnie 
w poszczególnych blokach tektonicznych, ograniczonych większymi dyslokacjami typu 
uskokowego. Ze względu na stopień komplikacji budowy geologicznej, zmienność zalegania 
i grubość poszczególnych pokładów w nawiązaniu do budowy geologicznej złóż sąsiednich, w tym 
złoża czynnej kopalni Lubelski Węgiel Bogdanka S.A., złoże zostało zaliczone do złóż II grupy 
zmienności. 
 

2.2. Budowa tektoniczno-strukturalna 
 

Budowa tektoniczno-strukturalna złoża jest średnio skomplikowana, podobnie jak większość 
złóż węgla kamiennego w Lubelskim Zagłębiu Węglowym. W rozpatrywanym rejonie pokłady 
węgla zalegają monoklinalnie z nachyleniem w kierunku pólnocno zachodnim, dochodzącym 
maksymalnie do 6 stopni.  
Ze względu na przyszłe zagospodarowanie, najbardziej perspektywiczna wydaje się być część 
karbonu obejmująca warstwy lubelskie. W obrębie tej serii o miąższości dochodzącej maksymalnie 
do 330m (do głębokości 1000m) udokumentowanych jest 14 pokładów węgla zróżnicowanych pod 
względem miąższości i rozprzestrzenienia.  Generalnie należy stwierdzić, że w rozpatrywanym 
rejonie zalegają węgle energetyczne i koksujące typu 32, 33 i 34 o średnich parametrach: 

- zapopielenie 13,66%, 
- wartość opałowa około 27 370 kJ/kg, 
- zawartość siarki całkowitej 1,56%, 
- miąższość pokładów bilansowych od 0,6m do około 2,3m. 
 

Charakterystykę jakościową poszczególnych pokładów w rejonie Pawłów w oparciu o dane 
zawarte w dokumentacji geologicznej złoża węgla kamiennego Chełm II przedstawia tabela 1. 
 

Tab. 1. Charakterystyka pokładów w rejonie Pawłów 
Table 1. Characteristics of the deposits  in the Pawłów area 
 

min. max. średnia [% ]

397 - /303/ 0,70 1,80 1,03 9,15 33, 34

391- /309/ 0,70 2,32 1,15 14,2 32, 33, 34

390 - /310/ 0,90 1,70 1,33 14,7 32, 33

389 - /311/ 0,80 2,20 1,13 11,6 32, 33, 34

387 - /313/ 0,70 2,20 1,19 11,18 32, 33, 34

385/2 - /315/1/ 0,79 2,20 1,59 18,9 32, 33, 34

385/1 - /315/2/ 0,80 1,20 1,00 12,51 32, 33, 34

384 - /316/ 0,70 1,74 1,04 24,48 32, 33, 34

382 – 318/ 0,70 2,00 1,22 14,32 32, 33, 34

380 - /320/ 0,00 2,24 1,10 brak danych 32, 33, 34

379 - /321/ 0,30 1,95 1,00 6,93 32, 33, 34

378 - /322/ 0,00 1,50 0,97 11,7 32, 33, 34

377/1 – /323/2/ 0,55 1,40 1,18 14,94 32, 34

376 - /324/ 0,80 2,05 1,51 10,22 32, 34

Pokład Typ węgla

Popiół 
średnia 

zawartość

Miąższość                        
[m]

 
 



 

 

2.3. Warunki geologiczno-górnicze 
 

Na ocenę warunków geologiczno-górniczych rozpatrywanego fragmentu złoża „Chełm II” 
w aspekcie ewentualnej przyszłej jego eksploatacji składała się będzie analiza danych 
archiwalnych oraz danych pozyskanych w trakcie prowadzonych robót wiertniczych, 
w szczególności wyników badań fizykochemicznych pokładów węgla oraz badań geologiczno–
inżynierskich przewiercanych warstw skalnych nadkładu i karbonu. 

W tym miejscu należy zaznaczyć, że obecnie  analiza powyższych danych ze względu na niski 
stopień rozpoznania złoża w kategorii C2 może być obarczona błędem. Zgodnie z zasadami 
dokumentowania złóż kopalin dla tej kategorii rozpoznania dopuszczalny błąd w szacowaniu 
podstawowych parametrów złoża w tym jego węglozasobności wynosi 40%.   
Ze względu na stałość wykształcenia pod względem rozprzestrzenienia i miąższości do najbardziej 
perspektywicznych do zagospodarowania górniczego zaliczyć można pokłady: 397(303), 
389(311), 387/(313), 385/2 (315/1), 382(318).  

W budowie tektonicznej złoża rejonu Pawłów wyróżnić można kilka znaczących dyslokacji 
nieciągłych w formie uskoków o zrzutach dochodzących maksymalnie do 180m (uskok Pawłowa), 
dzielących złoże na bloki tektoniczne. Natężenie i przebieg znaczących dyslokacji tektonicznych 
determinował będzie w przyszłości sposób udostępniania złoża wyrobiskami górniczymi 
na poszczególnych poziomach. Budowa tektoniczna pozwoli na wydzielenie w obrębie 
poszczególnych bloków tektonicznych, rejonów eksploatacyjnych dających możliwość lokalizacji 
szeregu ścian o długościach od 200m do 250m i wybiegach sięgających 3,0 km.   
 

2.4. Sposób eksploatacji 
 

Sposób eksploatacji uwarunkowany jest budową geologiczną złoża oraz występującymi w nim 
zagrożeniami. Powinien uwzględniać maksymalne wykorzystanie zasobów złoża, bezpieczeństwo 
załogi w trakcie prowadzenia robot górniczych oraz ochronę powierzchni terenu przed 
negatywnymi skutkami eksploatacji. 
Zakłada się, że wybieranie pokładów prowadzone będzie systemem ścianowym na zawał przy 
pomocy wysokowydajnych, zmechanizowanych kompleksów kombajnowych bądź strugowych.  

Eksploatacja złoża prowadzona będzie przede wszystkim w oparciu o doświadczenia własne 
kopalń należących do Kompanii Węglowej S.A., mających ogromne doświadczenie w zakresie 
eksploatacji złóż węgla kamiennego, a także w oparciu o doświadczenia kopalni Lubelski Węgiel 
Bogdanka S.A. Wykorzystane zostaną również najcenniejsze osiągnięcia myśli i praktyki górniczej 
służące zapewnieniu bezpieczeństwa prowadzonych robót, a także ich konkurencyjności 
ekonomicznej. 

W przypadku konieczności ochrony ważnych obiektów powierzchniowych w aspekcie 
przeciwdziałania nadmiernym szkodliwym wpływom eksploatacji, być może konieczne będzie 
rozważenie  innych sposobów kierowania stropem poza systemem wybierania z zawałem stropu 
lub tworzenie dla obiektów powierzchniowych filarów ochronnych. 

Warunki geologiczno-inżynierskie oraz prognozowany stan zagrożeń naturalnych 
determinował będzie w przyszłości przyjęcie określonego systemu eksploatacji i sposobu rozcinki 
złoża. W oparciu o aktualny stan rozpoznania warunków geologiczno-inżynierskich można 
prognozować, że warunki stropowo-spągowe i termiczne w złożu będą się kształtowały 
w nastepujący sposób: 

- warunki stropowe pokładów węgla  to przewaga stropów I i II klasy, 
- warunki spągowe pokładów węgla to przewaga spągów II klasy, 
- warunki termiczne – na głębokości 1000m temperatura pierwotna skał wynosi 28oC. 

 
Zdecydowanie należy zaznaczyć, że istniejące rozpoznanie obszaru złoża Chełm II w rejonie 
Pawłów jedynie na podstawie wyników uzyskanych z prac wiertniczych, nie pozwala obecnie 



 

 

na dokładne określenie całości istotnych dla przyszłej eksploatacji warunków złożowych, w tym 
stanu zagrożeń naturalnych. Dotyczy to w głównej mierze zagrożenia wodnego, metanowego, 
pyłowego, samozapalności węgli i zagrożenia tąpaniami. Powyższe elementy zagrożeń naturalnych 
i warunków geologiczno-inżynierskich złoża zostaną dokładniej określone na etapie dalszego jego 
rozpoznawania w ramach realizacji prac wiertniczych określonych w projekcie robót 
geologicznych z maja 2012 roku oraz na etapie udostępniania złoża i prowadzenia jego rozcinki. 
Obecnie można je prognozować w nawiązaniu do warunków panujących w złożu eksploatowanym 
przez Lubelski Węgiel Bogdanka S.A.  
Doświadczenia z działalności górniczej prowadzonej przez Lubelski Węgiel Bogdanka S.A. 
wskazują, że ze względu na znaczną zmienność własności geomechanicznych górotworu, 
niezbędne będzie wykonywanie w miarę postępu robót górniczych badań dla określenia 
parametrów geomechanicznych, szczególnie w fazie robót udostępniających. Lepsze rozpoznanie 
warunków stropowych i spągowych oraz parametrów węgla pozwoli na optymalny dobór 
odpowiednich parametrów obudowy, rodzaju maszyn urabiających oraz na wprowadzenie 
odpowiedniej profilaktyki, ograniczającej wpływ zagrożeń naturalnych. 
 

2.5. Wpływ eksploatacji na stan środowiska 
 

Racjonalne gospodarowanie złożem powinno przede wszystkim przeciwdziałać powstawaniu 
szkód w środowisku przyrodniczym, co jest bardziej opłacalne niż wydatkowanie dużo większych 
nakładów na ich likwidację.  
Szczególne miejsce w kształtowaniu polityki ekologicznej przypada górnictwu węglowemu, jako 
jednej z podstawowych dziedzin działalności gospodarczej, wykazującej silny wpływ 
na degradację środowiska. Środowisko przyrodnicze jest mało odporne na działalność górniczą, 
która obejmuje najczęściej tereny, gdzie dotychczas przeważały rolnicze formy jego 
wykorzystania. Stąd winna wynikać troska kopalni o takie stymulowanie swojej działalności, by 
w możliwie najmniejszym stopniu zaburzała ona poszczególne elementy środowiska 
przyrodniczego terenu eksploatacji górniczej.   
Działalność górnictwa - podobnie jak innych gałęzi przemysłu o zbliżonym oddziaływaniu 
na środowisko - winna być szczególnie sprzężona siecią różnorodnych powiązań z instrumentami 
ochrony środowiska, celem minimalizacji dokonywanych szkód środowiskowych. Do głównych 
problemów związanych z prowadzeniem działalności górniczej zaliczyć należy:  

 ochronę wód,  
 gospodarkę odpadami górniczymi,  
 zagadnienia rekultywacji gruntów,  
 ochronę powietrza atmosferycznego,  
 szkody górnicze. 

Aktualnie trwają prace związane z opracowaniem Koncepcji zagospodarowania części złoża 
węgla kamiennego CHEŁM II wraz z oceną efektywności ekonomicznej budowy kopalni węgla 
kamiennego CHEŁM dla Kompanii Węglowej S.A.   
 
 
PODSUMOWANIE 
 

Kompania Węglowa podjęła w 2012 roku działania zmierzające do budowy kopalni 
na Lubelszczyźnie. Nowa kopalnia będzie pierwszą kopalnią Kompanii poza Śląskiem. Zakłada 
się, że wydobycie węgla może ruszyć za około 11 lat, a pozyskany surowiec będzie konkurencyjny 
cenowo do węgla innych producentów.  

Zastosowane wysokowydajne kompleksy wymagać będą kadry inżynieryjno-technicznej 
różnych specjalności, od geofizyki począwszy, poprzez mechatronikę czy też elektronikę. 



 

 

Ciągły wzrost wydobycia, intensywny rozwój oraz innowacyjne rozwiązania, umocnią 
konkurencyjność kopalni. Nowa kopalnia prawdopodobnie zaliczona będzie 
do najnowocześniejszych i najefektywniejszych ekonomicznie kopalń w Europie.  

Złoże "Chełm II" jest złożem, którego zasoby bilansowe mogą dać gwarancję długiego 
i stabilnego funkcjonowania nowej kopalni.  

Złoże charakteryzuje się dobrymi parametrami jakościowymi i mało skomplikowaną tektoniką, 
co powinno umożliwić projektowanie frontów wydobywczych o dużych wybiegach. Lokalizacja 
złoża oraz warunki jego zalegania pozwolą zmniejszyć wydatki związane z występowaniem 
zagrożeń naturalnych, czy też usuwaniem szkód górniczych.   

Dla mieszkańców całego regionu to nadzieja na nowe miejsca pracy. To również szansa 
na rozwój, lepsze i stabilniejsze życie.  Kopalnia, której wydobycie szacuje się na poziomie około 
5 ÷ 6 mln. ton rocznie zatrudniać będzie około 2,0 tys. osób.  

Budowa nowej kopalni węgla może stać się jednocześnie impulsem do dalszych działań 
inwestycyjnych dotyczących budowy np. elektrowni węglowej w jej bezpośrednim sąsiedztwie, 
eliminując tym samym koszty transportu surowca w inne rejony kraju. 

 
 
 
SUMMARY 

The construction of a new coal mine in Lublin Coal Basin is a very important project initiated 
in 2012 by Kompania Węglowa S.A. Previous actions effected on October 22, 2012 by obtaining 
the concession for deposits’ exploration of hard coal in “Pawłów” area. The article presents the 
issues related to part of Chełm II bed development with draft schedule of operations. Initial 
conception of the first extraction presented in the following material covers the key aspects for 
future actions of KW S.A. It covers the possibilities of obtaining and developing with the method 
of its utilization together with an impact of mining activities on the environment, as well as the 
benefits for the local community resulting from the economic activation of the region. 

 
 



 

 

Promowanie wiedzy z zakresu BHP przy pomocy aplikacji 
internetowej do przeprowadzania testów ze znajomości 
przepisów BHP w ramach konkursu wiedzy – 
na przykładzie Kompanii Węglowej S.A. 
 

Promoting learning about OHS Rusing internet application 
for carrying out tests on the knowledge of OHS legal 
provisions under the contest of knowledge – illustrated 
with an example of Kompania Węglowa S.A. 
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STRESZCZENIE: W referacie przedstawiono system służący poszerzaniu wiedzy pracowników 
Kompanii Węglowej S.A. zmierzający do poprawy warunków pracy, jej bezpieczeństwa oraz och-
rony człowieka w środowisku pracy. Opisane w referacie rozwiązanie – zaprojektowane, wykona-
ne i wdrożone na platformie internetowej, w atrakcyjny i przystępny sposób stwarza propozycję 
doskonalenia wiedzy z zakresu BHP dla wszystkich pracowników firmy. Taki sposób pozyskiwa-
nia wiedzy oraz wprowadzenie elementów rywalizacji i systemu motywacyjnego w postaci atrak-
cyjnych nagród, stwarza z jednej strony skuteczne narzędzie służące poprawie stanu BHP, a z dru-
giej strony, dzięki pozyskanej z platformy informacji zwrotnej, dotyczącej m.in. tych obszarów 
wiedzy BHP, które stwarzają pracownikom najwięcej trudności pozwala na odpowiednie kreowa-
nie polityki szkoleniowej. 
 
SUMMMARY: The paper presents a system for advancement of knowledge of Kompania Węglo-
wa’s employees, for improvement of work conditions, safety at work and protection of employees 
in the work environment. The paper describes technology solution projected, made and implemen-
ted on internet platform. The solution presented in an interesting and accessible way enables all 
employees to improve knowledge in terms of OHS. Such method of obtaining information combi-
ned with elements of rivalry and motivation system, such as winning attractive awards creates an 
effective tool for OHS improvement, and also enables to create training policy, thanks to received 
return information on those areas of knowledge, that are particularly difficult to learn for the em-
ployees.  
 
SŁOWA KLUCZOWE: Wiedza, motywacja, bezpieczeństwo pracy 
 

1. WPROWADZENIE 
 

Górnictwo węgla kamiennego należy w dalszym ciągu do branż przemysłu o wysokiej wypadko-
wości zawodowej, a wskaźnik wypadkowości w przeliczeniu na 1000 zatrudnionych stawia tę 
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branżę na pierwszym miejscu wśród najbardziej niebezpiecznych. Jest to związane m.in. z tzw. ry-
zykiem pierwotnym istniejącym w kopalniach, na który wpływ mają zagrożenia naturalne oraz zło-
żoność procesu technologicznego dotyczącego szeroko rozumianego udostępniania złoża, wydoby-
cia, transportu oraz wzbogacenia węgla kamiennego. 
 Uwzględniając wspomniane uwarunkowania, szczególnie istotne jest podejmowanie racjonal-
nych i efektywnych działań w zakresie kształtowania bezpiecznych i higienicznych warunków pra-
cy. Nie ulega wątpliwości, iż działania te powinny mieć charakter kompleksowy. Z jednej strony 
powinny one polegać na wykorzystywaniu nowoczesnych rozwiązań technicznych, a z drugiej na 
odpowiednim kreowaniu świadomości górniczych załóg i podnoszeniu wiedzy z dziedziny BHP. 
Przedmiotem niniejszego referatu jest drugi z wyżej wymienionych elementów, gdyż niejednokrot-
nie ma on decydujące znaczenie dla stanu bezpieczeństwa i higieny pracy (co potwierdzają staty-
styki wypadkowe prowadzone w kopalniach Kompanii Węglowej S.A.) Statystyki wykazują, że 
większość rejestrowanych urazów to rezultat popełnionych błędów, zaniedbań obowiązków, postę-
powania sprzecznego z formalnymi normami bezpieczeństwa oraz świadome podejmowanie nie-
akceptowalnego ryzyka. 
 

Przyczyna Udział (%) 
Brak uwagi 16,23 
Wadliwy sposób wykonywania pracy 10,32 
Inne przyczyny organizacyjno-ludzkie 9,19 
Nadmierny pośpiech 6,29 
Brak należytej współpracy (przy pracy zespołowej) 5,63 
Brak ładu i porządku 4,22 
Lekceważenie obowiązujących przepisów i instrukcji bhp 3,47 
Niedokładnie wykonana obudowa 2,72 
Niekompletna obudowa 1,41 
Niewłaściwe użycie narzędzi pracy 1,41 
Wejście do miejsc zabronionych 1,41 
Nieużycie posiadanych ochron osobistych 1,41 
Niedostateczne doświadczenie zawodowe 1,03 
Brak lub niedostateczny nadzór w zakresie bhp 1,03 
Nieużycie istniejących urządzeń zabezpieczających 1,03 

 
Tabela nr 1. Statystyka wypadków przy pracy według przyczyn ich zaistnienia w kopalniach Kompanii Wę-

glowej S.A. za 2012 r. (opracowanie własne) 
Table 1.  The number of accidents at work according to causes of its occurrence in coal mines of Kompa-

nia Węglowa S.A (own analysis) 
 
 Dla ograniczenia liczby wypadków przy pracy, których źródłem jest tzw. czynnik ludzki w Kom-
panii Węglowej S.A. realizowanych jest szereg przedsięwzięć, do których należy m.in. organizo-
wany coroczne konkurs wiedzy BHP „Pracuję bezpiecznie”. Celem konkursu jest promowanie za-
sad bezpieczeństwa i higieny pracy oraz poszerzenie wiedzy pracowników Kompanii Węglowej 
S.A. zmierzające do poprawy bezpieczeństwa, warunków pracy oraz ochrony człowieka w środo-
wisku pracy - możliwie dla jak największej liczby pracowników. Zakładając, że dobra znajomość 
przepisów oraz zasad bezpieczeństwa pracy, a przede wszystkim stosowanie tej wiedzy w prakty-
ce, przyczyni się do rozważnej i bezpiecznej pracy, koncentrujemy się obecnie na takich rozwiąza-
niach aby jak najefektywniej zachęcić pracowników do podnoszenie wiedzy z zakresu BHP. 
 
 
 
 



 

 

2. ZAŁOŻENIA KONKURSU WIEDZY BHP 
 
Przygotowując zasady kolejnej edycji konkursu „Pracuję Bezpiecznie” (edycja 2012 r.) posta-

wiliśmy sobie za główny cel stworzenie takiej formuły konkursu, który umożliwi przeprowadzanie 
analiz wiedzy uczestników z zagadnień bhp w sposób ciągły, analiz zainteresowania konkursem 
oraz pozwoli aby wnioski z konkursu jednoznacznie nakreśliły kierunek podążania w latach na-
stępnych. Dlatego też, przyjęto następujące założenia: 

- rozłożenie w czasie eliminacji konkursu, wychodząc z założenia, że czym dłużej będą trwać 
eliminacje tym większą wiedzę posiądą uczestnicy, 

- otwartą formułę konkursu, tzn. dla wszystkich pracowników zatrudnionych na stanowiskach ro-
botniczych, a nie tylko dla pracowników z oddziałów, które osiągnęły najlepszy wynik przy 
przeprowadzanym corocznie audycie stanowiskowym (SEP 2010), 

- opracowanie internetowej platformy do przeprowadzenia testów z zagadnień bhp zawierającej 
elementy rywalizacji (rywalizacja napędza ambicję, a ta motywuje do dalszej pracy), 

- prostotę, intuicyjność rozwiązań. 
 Mając na uwadze założone cele powstał odpowiedni regulamin konkursu, w którym założono, 
że konkurs podobnie jak w poprzednich latach rozegrany zostanie w trzech etapach:  

- eliminacje zakładowe w formie aplikacji internetowej, 
- półfinał w formie testu pisemnego, 
- finał konkursu przeprowadzany zazwyczaj w nowatorskiej formie. 

 Eliminacje zakładowe, które wyłoniły 60 półfinalistów podzielone zostały na dwie części i roz-
grywane były w dwóch etapach: 

- etap pierwszy to sześć miesięcznych rozgrywek wykorzystujących aplikację internetową do 
przeprowadzania testów ze znajomości przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy, 

- etap drugi przeznaczony dla pracowników oddziałów, które zajęły pierwsze miejsca w każ-
dej z kategorii audytu stanowiskowego w swojej kopalni/zakładzie, a którzy nie uzyskali 
kwalifikacji do półfinału konkursu w pierwszej części eliminacji. 

W dalszej części referatu opisany zostanie pierwszy etap eliminacji konkursu, który umożliwił 
przeprowadzenie szeregu analiz, między innymi analiz dot. zmiany poziomu wiedzy uczestników 
w trakcie trwania konkursu. Pozwolił także określić, które zagadnienia z bezpieczeństwa i higieny 
pracy sprawiają uczestnikom więcej lub mniej kłopotu, a także pozwolił wyciągnąć wnioski doty-
czące zaangażowania pracowników poszczególnych kopalń. 
 

3. INTERNETOWA APLIKACJA DO PRZEPROWADZANIA TESTÓW 
ZE ZNAJOMOŚCI PRZEPISÓW BHP 

 
Zaprojektowana i wykonana w KW S.A. aplikacja do przeprowadzania eliminacji konkurso-

wych w postaci testów ze znajomości przepisów BHP, spełnia następujące wymagania funkcjonal-
ne: 

- rejestracja użytkownika w systemie (rys. 1) przez wypełnienie formularza zgłoszenia, 
w którym należy podać następujące dane: imię, nazwisko, kopalnia/zakład, w której się pra-
cuje, oddział, nr stały (czyli numer osobisty, przypisany każdemu pracownikowi w zakła-
dzie), PESEL; weryfikacja pracownika następuje automatycznie przez porównanie danych 
z bazą HR; jeden pracownik może się zarejestrować tylko raz, 

- możliwość korzystania z aplikacji bez konieczności brania udziału w konkursie, 
- test w formie 30 losowych, skategoryzowanych pytań (podzielonych na trzy poziomy trud-

ności) wielokrotnego wyboru (min. jedna poprawna odpowiedź, max. cztery poprawne od-
powiedzi), na które trzeba odpowiedzieć w określonym czasie, 

- podział testów na dwie grupy: 
 test przygotowujący-próbny (może być wykonywany wielokrotnie) (rys. 2,3), 



 

 

 test miesięczny (wykonywany raz w danym miesiącu):  
o z najlepiej rozwiązanego testu przygotowującego-próbnego w danym miesiącu, 

20% punktów przechodzi do punktacji testu miesięcznego, 
o do bazy pytań testu miesięcznego wchodzi ok. 30% pytań z testów przygotowują-

cych – próbnych, 
- dostępność rankingów najlepszych testów (rys. 4) dzięki którym można przekonać się jaki 

jest poziom wiedzy innych uczestników. W przypadku osiągnięcia takiej samej liczby punk-
tów o pozycji w rankingu decyduje łączny czas udzielania odpowiedzi na poszczególne py-
tania testu miesięcznego. Domyślnie rankingi są dostępne tylko dla uczestników konkursu, 
a uczestnicy pozakonkursowi nie mają dostępu do rankingu i ich wyniki nie są brane pod 
uwagę przy ich budowie. Uczestnik pozakonkursowy, który chce zobaczyć ranking innych 
uczestników jest zobligowany do wyrażenia zgody na publikację danych o własnych najlep-
szych testach. W rankingu pojawiają się następujące dane: imię, nazwisko, kopalnia/zakład, 
oddział, informacja o punktacji najlepszego testu próbnego w danym miesiącu, informacja 
o punktacji i czasie testu miesięcznego, 

- forum uczestników (rys. 5), gdzie uczestnicy mogą zgłaszać swoje uwagi, spostrzeżenia, 
propozycje czy nieprawidłowości w działaniu aplikacji, 

- rozkład wyświetlania pytań równomierny poprzez automatyczne przydzielanie pytaniom 
wag ważności, 

- pełne logi aktywności użytkowników (daty, czasy wykonania szeregu operacji w systemie 
np. daty logowań, rejestracja każdego pytania, każdej odpowiedzi). 

 Realizacja aplikacji opierała się na wykorzystaniu technologii programistycznych, związanych 
ze skryptowym językiem programowania PHP. Repozytorium danych stanowiła relacyjna baza da-
nych MySQL. Rolę serwera aplikacji pełnił serwer Apache z uruchomionym modułem PHP 
w wersji 5. Pobieranie, zapisywanie i analiza danych odbywa się na serwerze, po czym wyniki tych 
operacji są generowane jako kod XHTML, wysyłane do komputera-klienta i wyświetlane. Dzięki 
zastosowaniu takiej technologii zredukowane zostały wymagania co do mocy obliczeniowych 
komputera użytkownika – rolę interfejsu pełni dowolna przeglądarka stron WWW. Architektura 
taka ma szereg zalet, z których najważniejsze to wieloplatformowość aplikacji oraz duża dostęp-
ność systemu. Poniższe rysunki przedstawiają główne funkcje aplikacji: 

 

 

 

 

 

 

 
Rys 1. Formularz rejestracji użytkownika w systemie (opracowanie własne) 

Figure 1. System user’s registration form (own analysis) 
 



 

 

 
 

Rys 2. Moduł testów przygotowujących/próbnych podczas wyświetlania pytania (opracowanie własne) 
Figure 2. Module of trial testing during viewing the question (own analysis) 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

Rys 3. Moduł testów przygotowujących/próbnych po udzieleniu odpowiedzi (opracowanie własne) 
Figure 3. Module of trial testing after responding the question (own analysis) 

 

 
 
 

Rys 4. Moduł rankingu użytkowników (opracowanie własne) 
Figure 4. Module of users’ rank (own analysis) 



 

 

 

Rys 5. Moduł forum (opracowanie własne) 
Figure 5. Module of forum (own analysis) 

 

 Aplikacja została udostępniona publicznie 15 marca 2012 roku pod adresem http://pb2012. 
.kwsa.pl. Rejestracje uczestników możliwe były już od tego dnia, natomiast moduł przeprowadza-
nia testów został odblokowany dnia 1 kwietnia 2012. W przeciągu sześciu miesięcy witrynę od-
wiedziło ponad 11 tys. osób, z czego w systemie zarejestrowało się 2444 osób (rys. 6). Poniższe 
wykresy prezentują rozkład rejestracji użytkowników i ich aktywności w systemie. 
 
 

 

Rys 7. Rejestracje użytkowników w systemie w okresie marzec – wrzesień z podziałem 
na oddziały KW S.A. (opracowanie własne) 

Figure 7. Registrations of system users in the period from March to September, divided 
according to organizational units of KW S.A. (own analysis) 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
Rys 8. Rejestracje użytkowników w systemie w okresie marzec – wrzesień (opracowanie własne) 

Figure 8. Registrations of system users in the period from March to September, (own analysis) 
 
 

 
 

Rys 9. Statystyka aktywności strony na podstawie GoogleAnalytics 
Figure 9. Visitor statistics based on GoogleAnalytics 

 
 
 
 
 
 
 



 

 

4. ANALIZA ZMIAN POZIOMU WIEDZY Z ZAKRESU BHP 
WŚRÓD PRACOWNIKÓW KOMPANII WĘGLOWEJ S.A. 

 
Analizę przeprowadzono na podstawie średniej liczby punktów uzyskiwanych przez pracowni-

ków podczas rozwiązywania kolejnych testów. Porównano jaką liczbę punktów zdobywają rozpo-
czynając korzystanie z systemu, a jaką po kilkukrotnym wykonaniu testów. 
 Baza pytań z której losowane były pytania zmieniała się, pytania były korygowane, dodawane, 
usuwane W okresie trwania konkursu (kwiecień 2012 – wrzesień 2012) w bazie pojawiło się 761 
różnych pytań z następujących kategorii:  
- czynniki szkodliwe, niebezpieczne i uciążliwe, posiłki profilaktyczne i napoje (52 pytania) 
- szkolenia BHP, kwalifikacji (43 pytania) 
- RMG w sprawie bhp i ppoż. – roboty górnicze, przewietrzanie i klimatyzacja, zagrożenia gór-

nicze (50 pytań) 
- pierwsza pomoc, profilaktyczna opieka medyczna (44 pytania) 
- Kodeks Pracy (44 pytania) 
- RMG w sprawie bhp i ppoż. - ogólne, higiena pracy i ochrona zdrowia (48 pytań) 
- RMG w sprawie bhp i ppoż. - Maszyny, urządzenia i instalacje (54 pytania) 
- PGiG (45 pytań) 
- zagrożenia naturalne, plany ruchu (44 pytania) 
- wypadki przy pracy i choroby zawodowe (55 pytań) 
- środki ochrony indywidualnej, stanowiska z komputerami (49 pytań) 
- ogólne przepisy bhp (48 pytań) 
- roboty strzałowe i spawalnicze (48 pytań) 
- zarządzanie bezpieczeństwem, ryzyko zawodowe dokument bezpieczeństwa (49 pytań) 
- ratownictwo górnicze, ręczne prace transportowe, prace wzbronione kobietom (49 pytań) 
- p.poż. – powierzchnia (39 pytań). 
 
 Do końca trwania konkursu w systemie było zarejestrowanych 2444 pracowników, z czego 
2104 pracowników brało czynny udział w rozwiązywaniu testów. W sumie pracownic ci w tym 
czasie rozwiązali 85 434 testy. 
 
 

 
Rys 10. Średnia punktacja wg kolejności testów (opracowanie własne) 

Figure 10. Average score according to order of tests (own analysis) 
 



 

 

 Z rysunku nr 9 wynika, że najmniejszą liczbę punktów użytkownicy uzyskiwali w pierwszym 
swoim teście, a wraz ze wzrostem liczby rozwiązanych testów punktacja w testach rosła, zatem ro-
sła wiedza uczestników. Wyniki uzyskiwane przez pracowników zależą w dużym stopniu od for-
muły generowania testu, bazy pytań, liczby pytań w bazie. Algorytm losujący został tak dobrany, 
aby w każdym teście pojawiały się nowe pytania dzięki czemu osiągnięcie wysokiej średniej punk-
tów jest trudne. Zakładając, że baza pytań byłaby większa, osiągnięcie wyższej średniej zapewne 
przesunęłoby się w czasie. W obecnym przypadku użytkownicy osiągali ten wysoki wynik za dzie-
siątym bądź jedenastym rozwiązaniem testu próbnego.  
 Na uwagę zasługuje również fakt, że z użytkowników rozwiązujących testy 536 osób rozwiąza-
ło test, w którym osiągnęli maksymalną liczbę 30 punktów i dokonali tego średnio w 27 teście. 
Czyli aby przyswoić sobie tyle wiedzy, która umożliwiła osiągnięcie maksymalnej liczby punktów 
trzeba było rozwiązać średnio 27 testów. 
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Środki ochrony indywidualnej, 
stanowiska z komputerowe 

157657 98975 63%   2229 282 12,65% 

Zagrożenia naturalne,  plany 
ruchu 

125970 82575 66% 2085 612 29,35% 

Kodeks Pracy  97260 64623 66% 1633 283 17,33% 

Wypadki przy pracy i choroby 
zawodowe 

178640 119315 67% 3481 982 28,21% 

Szkolenia BHP, kwalifikacje   102862 69361 67% 1355 454 33,51% 

RMG w sprawie bhp i p.poż ‐
ogólne, higiena pracy ... 

161465 109396 68% 3708 1235 33,31% 

Roboty strzałowe i spawalnicze 142662 98465 69% 2396 576 24,04% 

Czynniki szkodliwe, 
niebezpieczne i uciażliwe, pos... 

153378 107111 70% 2310 776 33,59% 

Zarządzanie bezpieczeństwem, 
ryzyko zawodowe dokum... 

265236 185337 70% 5403 2043 37,81% 

PGiG  165004 120171 73% 2182 758 34,74% 

RMG w sprawie bhp i p.poż ‐
roboty górnicze, przew... 

160204 117002 73% 2685 802 29,87% 

Ratownictwo górnicze, ręczne 
prace transportowe, p... 

164369 122944 75% 2899 981 33,84% 

Ogólne przepisy bhp  180401 135918 75% 2892 860 29,74% 

RMG w sprawie bhp i p.poż ‐
Maszyny, urządzenia i ... 

194017 147129 76% 4239 1434 33,83% 

P.poż ‐ powierzchnia  160358 124605 78% 2660 953 35,83% 

Pierwsza pomoc, profilaktyczna 
opieka medyczna 

111567 88688 79% 1613 837 51,89% 

 
 

Tabela nr 2. Rozkład odpowiedzi wg kategorii pytań (opracowanie własne)  
Table 2. Deployment of responds according to categories of questions (own analysis) 



 

 

5. WNIOSKI 
 
Na podstawie przeprowadzonych analiz sformułowano następujące wnioski: 

1. Nowatorska platforma do prowadzenia konkursu wiedzy z zakresu znajomości przepisów 
bezpieczeństwa i higieny pracy służy nie tylko do przeprowadzenia samego konkursu, ale 
przede wszystkich jest traktowana jako dodatkowa forma szkolenia uzupełniającego i podno-
szenia wiedzy pracowników Kompanii Węglowej S.A. 

2. Poprzez uczestnictwo w testach konkursowych obserwuje się zdecydowaną poprawę poziomu 
wiedzy pracowników z zakresu przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy, co sprzyja bez-
piecznemu wykonywaniu pracy.  

3. Dzięki zastosowaniu nowej formy przeprowadzania konkursu, zaangażowanie pracowników 
w tą metodę przyswajania wiedzy wzrosło, co świadczy o tym, że idea zastosowanego roz-
wiązania jest trafna. W porównaniu do poprzednich form popularyzacji zagadnień bhp, meto-
da ta przyciągnęła największe spektrum odbiorców. Wynika zatem z tego, że warto było pro-
wadzić prace doskonalące formy popularyzacji bhp, zwracając przy tym uwagę na poszerze-
nie dostępności proponowanych rozwiązań jak największej liczbie pracowników, a przede na 
maksymalizacji procentu przyswajanej przez nich wiedzy. 

4. W konkursie zastosowano skuteczny system motywacyjny. Poza wysokimi nagrodami prze-
znaczonymi dla osób wykazujących się najwyższym poziomem wiedzy, na platformie kon-
kursowej umieszczane są rankingi zawierające liczby punktów poszczególnych uczestników. 
Zachęca to do współzawodnictwa wśród pracowników, dla których niejednokrotnie ważniej-
szy jest prestiż czołowego miejsca w rankingu niż same nagrody. Pracownicy często aby po-
prawić wyniki, z własnej inicjatywy poświęcają swój prywatny czas na dokształcanie się i na 
rozwiązywanie testów poza zakładem pracy. 

 
 Wysoki poziom techniczny systemu konkursowego dostarcza w czasie rzeczywistym różno-
rodne informacje, na które można w odpowiedni i szybki sposób reagować.  
 Szczególnie istotne są informacje uzyskiwane w zakresie tematów, które sprawiają pracowni-
kom najwięcej trudności. Wykorzystując takie dane można podczas planowania szkoleń dostoso-
wać tematykę szkoleń do rzeczywistych potrzeb załogi. 
 Ponadto, bieżące funkcjonowanie nowatorskiej formy propagowania zagadnień bezpieczeństwa 
i higieny pracy, wykorzystanej w konkursie wiedzy, nasuwa także dodatkowe wnioski, których 
wprowadzenie powinno przyczynić się do uzyskania wyższego stopnia skuteczności edukacji pra-
cowników: 

1. Planowana jest rozbudowa platformy internetowej o moduł bazy wiedzy tzw. bibliotekę 
z dziedziny BHP. 

2. Zastosowany zostanie algorytm targetowania pytań do danej grupy stanowisk pracy. 
3. Zasadnym wydaje się również udoskonalenie działań promujących nowe formy pozyskiwania 

wiedzy przez dotarcie z proponowanym rozwiązaniem do każdego pracownika. 
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Elektrownia o mocy 1000 MW w KWK „Piast” Ruch II/Wola 
– zrealizowane zadania i plany budowy 
 
 
Tadeusz Soroka 
Dyrektor Biura Projektów Strategicznych Kompanii Węglowej S.A. 
 
 
 
 
 
 
STRESZCZENIE: Kompania Węglowa S.A. rozpoczęła w ostatnich miesiącach roku 2011 realiza-
cję swojego najważniejszego przedsięwzięcia założonego w opracowanej do roku 2020 „Strategii. 
…”. Jest nim przygotowanie, organizacja i budowa elektrowni opalanej węglem kamiennym w ra-
mach przyjętej Linii Biznesowej ENERGETYKA. Nowa elektrownia o roboczej nazwie „Cze-
czott” będzie zlokalizowana w miejscowości Wola na Śląsku na terenach KWK „Piast” Ruch II 
i działkach sąsiadujących. Przyjęte założenia to: moc elektrowni do 1000 MW, zużycie węgla o ka-
loryczności poniżej 20 MJ/kg od 2,5 do 3,5 mln ton rocznie. 
 Nadrzędnymi celami przedsięwzięcia jest dywersyfikacja działalności Kompanii oraz zagwa-
rantowanie sobie zbytu na węgle o niskiej jakości, które w okresie dekoniunktury gospodarczej są 
trudno zbywalne, co jest dotkliwym obciążeniem organizacyjnym i finansowym dla Kompanii Węg-
lowej S.A. 
 
SŁOWA KLUCZOWE: Nowa elektrownia KW S.A. 
 
 
 
1. WPROWADZENIE 
 
W Polsce bezpieczeństwo energetyczne opiera się w szczególności na: 

— sprawnym funkcjonowaniu krajowego systemu elektroenergetycznego i rynku energii elek-
trycznej, 

— zabezpieczeniu ciągłości dostaw krajowych nośników energii, w tym przede wszystkim 
węgla. 

 Aktualnie około 50% wszystkich urządzeń wytwarzających energię elektryczną ma ponad 30 
lat, zaś niecałe 80% ma ponad 20 lat. 
 Jednym z najistotniejszych problemów KSE są coraz starsze i mało wydajne moce wytwórcze. 
Należy więc w najbliższych latach przeznaczyć znaczące ilości środków finansowych na budowę 
nowych lub modernizację już istniejących urządzeń wytwarzania energii elektrycznej. 
 W tej sytuacji budowa wysokosprawnej elektrowni ma swoje uzasadnienie. Nie ważne, kto wy-
buduje nowe bloki energetyczne. Każdy z nich ma szansę poprawić bardzo krytyczną sytuację 
w obszarze systemu elektroenergetycznego w kraju. 
 Każda nowa, wysokosprawna elektrownia to poprawa efektywności polskiej elektroenergetyki 
oraz zmniejszenie emisji CO2. 
 Kompania Węglowa S.A. jest największym producentem węgla kamiennego w Europie. Rynek 
węgla, jak pokazały ostatnie lata, nie jest stabilny. Koniunktura w światowym przemyśle sprzyja 
wzrostom cen na ten surowiec. Dekoniunktura zaś powoduje, że rosną hałdy wydobytego surowca, 
co determinuje spadek cen, a co za tym idzie zmniejsza się rentowność producentów węgla ka-
miennego. 

Szkoła Eksploatacji Podziemnej 2013, Materiały Konferencyjne 



 

 

 Poszukując metody zmniejszenia ryzyka związanego z niestabilnością rynku węgla kamienne-
go należałoby podjąć działania na rzecz powiązania węgla z energią na poziomie Kompanii Wę-
glowej. 
 Rozwiązaniem mogłyby być kontrakty długoterminowe gwarantujące opłacalność handlu wę-
glem w dłuższej perspektywie. Takiego interesu nie widzą dziś spółki energetyczne, które same 
mają bardzo duże potrzeby inwestycyjne i wolałyby kontrakty długoterminowe na sprzedaż energii 
elektrycznej. Takie instrumenty są niezbędne do zorganizowania finansowania inwestycji. 
 
 
2. BUDOWA ELEKTROWNI OPALANEJ WĘGLEM KAMIENNYM 

TO ELEMENT STRATEGII KOMPANII WĘGLOWEJ S.A. 
 
W 2012 roku Walne Zgromadzenie zaakceptowało nową strategię, Kompanii Węglowej S.A., w któ-
rej określono trzy główne linie biznesowe rozwoju spółki: 
 a) Węgiel. 
 b) Energetyka. 
 c) Ochrona środowiska. 
 Jest to diametralnie inne podejście do prowadzonego biznesu niż dotychczasowe. Największy 
w Europie producent węgla postanowił zdywersyfikować swoją działalność. Pytanie brzmi po co? 
Pytanie to w różnej odmianie jest zadawane przez wielu znawców rynku węgla kamiennego oraz 
energetyki. Po co budować w KW S.A. nowe kompetencje? 
 Odpowiedzi dostarczają analizy kształtowania się cen węgla energetycznego na świecie i wpływ 
ich na standing finansowy Kompanii. Poniżej przedstawiam wykres kształtowania się cen węgla na 
składach w RPA i Holandii na przestrzeni zaledwie 25 tygodni. Ceny te mają wpływ na kształto-
wanie się rynku krajowego. 

 

 
 
Rys. 1. Ostatnie 25 tyg. notowań. Cena w $/t, kontrakty miesięczne (źródło: wnp.pl) 
Figure 1. Stock quotes from last 25 weeks. Prices in $/t, monthly contracts (source:wnp.pl) 

 
 Stworzenie linii biznesowej Energetyka obejmującej produkcję energetyki elektrycznej i ciepl-
nej stanowi układ komplementarny. W układzie tym mamy powiązanie surowiec – produkt, co nie 
tylko daje gwarancje zbytu węgla, ale obniża również ryzyko ekonomiczne całego układu w tym 
Kompanii Węglowej S.A. Obniżenie ryzyka zwiększa tzw. „bankowalność” projektu. 
 Kompania Węglowa nie zakłada angażowania znaczących środków w realizację projektu ener-
getycznego. Powodem są duże potrzeby inwestycyjne w segmencie produkcji węgla. Aby zwięk-
szyć konkurencyjność KW S.A, zamierza wybudować nowe moce wydobywcze poza aglomeracją 
śląską. 



 

 

 Wykonane przez Elsam Projekt Wstępne studium wykonalności (pre-feasibility study) potwier-
dziło opłacalność projektu. 
 Dodatkowym argumentem jest również fakt, iż Polska nie ma technologicznych i finansowych 
możliwości nagłej i radykalnej zmiany struktury paliwowej w segmencie wytwarzania energii 
w perspektywie krótko i średnioterminowej, tak że będzie miała spore trudności w wypełnieniu 
warunków pakietu klimatycznego w zakresie ograniczania emisji. 
 Budowa wysokosprawnej elektrowni – około 45% sprawności, która może ograniczyć emisję 
dwutlenku węgla nawet do 30% w stosunku do obecnie funkcjonujących bloków energetycznych 
jest w kontekście polityki klimatycznej jak najbardziej zasadna. 
 
 
3. WYBRANE MODELE REALIZACJI PROJEKTÓW INWESTYCYJNYCH ELEKTROWNI 
 

3.1. EPC (Engineering, Procurement and Construction) 
 

Engineering, Procurement & Construction (EPC) oznacza wykonanie projektu „pod klucz”. Rolą 
inwestora jest sprawdzić stan realizacji projektu, co najczęściej jest wykonywane przez „Inżyniera 
kontraktu” i uruchomienie płatności. 
 
3.2. EPCM (Engineering, Procurement and Construction Management) 
 

Formuła EPCM oznacza, że inwestor zleca wybranej firmie prowadzenie projektu dostarczając jej: 
projekt (wraz z nadzorem właścicielskim), maszyny i urządzenia oraz kontraktuje wykonawców. 
 
3.3. BI & GRI 
 

W tym przypadku mamy do czynienia z tzw. metodą wyspową. Inwestor zawiera umowy na do-
stawy kompletnych urządzeń np. kocioł, system nawęglania, system odpopielania itp. oraz umo-wę 
z Generalnym Realizatorem Inwestycji. Ten model wymaga posiadania sprawnych kadr w zakresie 
zaopatrzenia w urządzenia energetyczne. Stosowane w przedsiębiorstwach energetycznych o roz-
budowanych służbach pomocniczych. 
 
3.4. BI & TI & BoP & Constuction 
 

Jest to, podobnie, jak poprzednia – metoda wyspowa. W tej formule inwestor zawiera umowy na 
tzw. wyspy: kotłową (Boiler Island), turbinową (Turbine Island), nawęglania, odpopielania, odsiar-
czania itp. – (Balance of Plant). Oddzielnie zawierane są kontrakty na roboty budowlano – monta-
żowe (Construction). Ten model wymaga wysoko wykwalifikowanych służb pomocniczych. 
 Każdy z przedstawionych powyżej modeli charakteryzuje się innym zaangażowaniem inwesto-
ra w realizację projektu. Mniejsze zaangażowanie inwestora oznacza większy koszt przedsięwzię-
cia. 
 W praktyce światowej najczęściej wybiera się model EPC. Firmy energetyczne, oszczędzając 
koszty, nie tworzą służb, które zdolne byłyby do prowadzenia projektu metodą wyspową. Wolą 
powierzać te zadania wyspecjalizowanym firmom. 
 
 
4. WYBÓR MODELU REALIZACJI PROJEKTU BUDOWY ELEKTROWNI 
 
Elektrownie należą do najbardziej złożonych projektów inwestycyjnych. Często menadżerowie pol-
skich firm energetycznych zbyt przeceniają swoje i swoich pracowników kompetencje i decydują 
się na wybór metody wyspowej. To powoduje, że banki finansujące projekt, ze względu na wyższe 
ryzyko, podwyższają koszt pieniądza, a to wpływa na wzrost kosztu inwestycji. 



 

 

 Kompania Węglowa S.A. nie posiada obecnie wystarczających kompetencji do samodzielnej 
realizacji projektu „Elektrownia Czeczott”. Budowa odpowiednich służb niezbędnych do zaplano-
wania i przeprowadzenia tej inwestycji wymaga czasu i pokaźnych nakładów. W tej sytuacji reko-
mendowanym modelem realizacyjnym jest EPC (Engineering, Procurement & Construction) czyli 
realizacja projektu „pod klucz”. Dopuszczalna jest zmiana modelu po wyborze partnera bizneso-
wego, który może dysponować odpowiednimi służbami. Wówczas, bez obniżania efektywności 
projektu można będzie realizować go w formule wyspowej oszczędzając na budżecie projektu. 
 Optymalnym rozwiązaniem byłoby dobranie partnera, który zapewni know-how, dostęp do tań-
szego finansowania oraz kompetencje w realizacji podobnych projektów. Wśród kandydatów na 
partnera biznesowego znajdują się takie firmy. 
 
 
5. MODEL FINANSOWANIA PROJEKTU 
 
Teoretycznie jest wiele możliwości finasowania projektów inwestycyjnych. W praktyce dostępność 
środków zależy od: 

— sytuacji gospodarczej kraju, 
— postrzegania przez instytucje finansowe sektora, z którego wywodzi się przedsiębiorstwo, 
— standingu finansowego przedsiębiorstwa, 
— „bankowalności projektu”, 
— możliwości zabezpieczenia kredytu/pożyczki. 

 Preferencje panujące w Unii Europejskiej w zakresie pakietu klimatycznego każą sceptycznie 
patrzeć na możliwość sfinansowania projektu przez banki europejskie. Pozostają więc do wyboru: 

— współfinansowanie przez partnera biznesowego, 
— kredyt preferencyjny Eximbanku kraju partnera biznesowego. 

 Zakładane jest stworzenie spółki celowej (SPV) i finansowanie w oparciu o model project fi-
nance. Nie jest wykluczony model ze wspomaganiem finansowania przez Eximbank. 
 
 
6. ZARZĄDZANIE RYZYKIEM W PROJEKCIE 
 
Główne obszary ryzyka obejmują zdarzenia, których zaistnienie może zagrozić realizacji projektu. 
Rysunek 1 przedstawia główne rodzaje ryzyka projektu. Podział obszarów odpowiedzialności po-
między partnerów biznesowych oraz przeniesienie części z nich do spółki celowej (SPV) może 
oznaczać zminimalizowanie ryzyk po stronie Kompanii Węglowej S.A. Jednak istnieje ryzyko wy-
nikające z różnic kulturowych pomiędzy Polską a takimi krajami jak Chiny lub Korea. Różnice te 
powodują powstawanie ryzyk, których nie doświadczamy w przypadku projektów realizowanych 
w partnerstwie europejskim. 
 
 
 

“Czeczott” – The New Coal-Fired Power Plant with 1000 MW Energy Power 
 
In the last months, Kompania Węglowa S.A. began implementation of its most important initiative 
established under its corporate strategy up to the year 2020. It assumes preparation, organization 
and construction of coal-fired power plant according to the adopted ENERGY business line. New 
power plant with the working name “Czeczott” will be located at the village of Wola, in Silesia re-
gion, in the territory of Piast Ruch II coal mine and surrounding parcels. Adopted technological as-
sumptions for the plant: 1000 MW – energy power of the plant, calorific value of coal – less than 
20 MJ/kg, coal consumption – from 2,5 to 3,5 million tonnes per year. 



 

 

 The overall objectives of the project is to diversify KW S.A.’s activities and to ensure outlets 
for low-quality coals, which are difficult to sell during the economic downturn, and that causes se-
vere organizational and financial burdens for Kompania Węglowa S.A. 
 
 



18.02.2013, Kraków

Antykryzysowy program 
działania firmy globalnej

– przykład KGHM 

dr hab. inż. Herbert Wirth
Prezes Zarządu KGHM Polska Miedź S.A.
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Budowa wartości firmy od 1961 roku

• Największy europejski górniczy producent miedzi

• 8 producent miedzi górniczej na świecie

• 1 producent srebra na świecie

• Notowany na giełdzie w Warszawie od 1997 r.

• Produkcja miedzi górniczej: 425 tys. ton

• Produkcja miedzi rafinowanej: 571 tys. ton

• Produkcja srebra: 1 260 ton

• Produkcja złota: 704 kg

• Przychód 2011: 6,79 mld USD

• Zysk 2011: 3,83 mld USD

1

KGHM w Polsce
• 3 kopalnie
• 29 szybów
• 3 huty
• 4 projekty górnicze

Źródło: Raporty KGHM 
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KGHM w skrócie

• Wiodący światowy producent miedzi i srebra; 50 lat 
doświadczenia

• Jedno z największych co do wielkości zasobów 
złoże miedzi na świecie – produkcja przez kolejne 
40 lat

• Zaawansowana technologicznie działalność 
górnicza i hutnicza

• Projekty rozwojowe w Polsce, Kanadzie, Chile
i na Grenlandii

• W pełni zintegrowany producent

• Stabilna sytuacja finansowa – zdolność do 
generowania wysokich przepływów pieniężnych

• Pierwsza pod względem zysków, jedna z pięciu 
największych polskich firm pod względem 
przychodów 

• Ponad 18 tysięcy pracowników

* World Silver Survey 2012
** Coopper Survey 2012
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Ryzyka i sposoby ich mitygacji

Główne ryzyka

• Bardzo wysokie koszty produkcji w KGHM (70-80 
percentyl krzywej kosztowej producentów)

• Brak możliwości znacznego i skokowego 
obniżania kosztów produkcji w kraju. Wysokie 
koszty KGHM w porównaniu z konkurencją 
wymuszają ich obniżenie w celu zagwarantowania 
bezpieczeństwa finansowego firmy

• Brak wystarczająco dużych złóż miedzi w Polsce, 
z których wydobycie miedzi mogłoby być znacznie 
tańsze niż w KGHM

• Systematyczny spadek pozycji KGHM w rankingu 
światowych producentów

• Spadek średniej zawartości miedzi w złożach 
krajowych

• Ograniczone możliwości wzrostu organicznego 
KGHM w oparciu o złoża krajowe

• Rosnący popyt światowy na miedź wymaga 
intensywnego zwiększania produkcji

Sposoby mitygacji

• Realizacja strategii KGHM wymaga podjęcia 
inwestycji za granicą aby osiągnąć pułap produkcji 
na poziomie ok. 700 tys. ton rocznie

• Uzyskanie dostępu do najnowszych technologii
stosowanych na świecie, zwłaszcza technologii w 
kopalniach odkrywkowych

• Dzięki nabywaniu złóż za granicą możliwe jest 
skokowe i znaczące zwiększenie produkcji

• Obniżanie ryzyka działalności KGHM dzięki 
dywersyfikacji geograficznej

• Zabezpieczenie stabilności finansowej przez 
obniżenie średnich kosztów produkcji

• Zwiększenie odporności na nagłe spadki cen 
miedzi przy zmniejszonej konieczności stosowania 
Hedgingu

• Zapewnienie większej stabilności zatrudnienia
w KGHM dzięki niższym kosztom i dywersyfikacji 
źródeł dochodu
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Mechanizm antykryzysowy globalnej firmy górniczej – case KGHM

M&A
jako działanie 

zabezpieczające

Wzrost 
organiczny 
i hedging

Inwestycje 
w nowe 

technologie

• Dostęp do tanich złóż
• Obniżenie kosztów
• Dywersyfikacja geograficzna

• Eksploracja w regionie
• Udostępnianie nowych 

obszarów w ramach 
funkcjonujących kopalń

• Inteligentna kopalnia
• Działania w obszarze R&D
• Mechaniczne urabianie
• Poprawa efektywności
• Większa konkurencyjność
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Mechanizm antykryzysowy – inwestycje w nowe technologie

Mechaniczne urabianie skał jest jedną z najistotniejszych
inicjatyw strategicznych KGHM zgodnie z przyjętą Strategią 
Spółki na lata 2009-2018, w I filarze – Poprawa efektywności. 
Ponadto ma zasadniczy związek z warunkami funkcjonowania 
kopalń rud miedzi w obecnych i przyszłych obszarach 
eksploatacyjnych.
Od wydajności urabiania skał zależy wydajność całego 
procesu wydobywania kopaliny użytecznej - efektywność
procesu górniczego.

 uzyskiwaniem większych wydajności (mniej kamienia),
 przyspieszeniem postępów wykonywanych wyrobisk,
 zmniejszeniem zatrudnienia i wzrostem bezpieczeństwa pracy

W ujęciu ekonomicznym oczekiwana jest wyższa efektywność:
obniżenie kosztów wydobycia oraz ułatwienie realizacji planów produkcyjnych.

Koncepcja prototypu HRM

Projekt HRM BUCYRUS

Oczekiwania wobec zastosowania nowej technologii:

Koncepcja prototypu HRM
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Inwestycje w nowe technologie – kompleks urabiający w KGHM

Koncepcja prototypu HRM

Oczekiwania wobec zastosowania nowej technologii:



Mechanizm antykryzysowy – wzrost organiczny

7* Poza wymienionymi projektami istnieje potencjał eksploracyjny przy działających kopalnich

Gaworzyce-Radwanice
Wartowice

Szklary

Przyznane koncesje na 
poszukiwanie i 
rozpoznanie 
rud metali

Złożone wnioski koncesyjne 
na poszukiwanie            

i rozpoznanie 
rud metali

Bytom Odrzański
Głogów

Kulów-Luboszyce
Retków-Ścinawa
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Mechanizm antykryzysowy – wzrost organiczny

GŁOGÓW GŁĘBOKI PRZEMYSŁOWY

Status
Prace przygotowawcze do drążenia szybu 
wentylacyjnego GG-1; prace nad wyrobiskami 
łączącymi ze strukturą kopalni Rudna

Typ kopalni Głębinowa

Własność 100% KGHM

Cu Ag

Zasoby Największy pod względem zasobów głębinowy 
miedziowy projekt górniczy w Europie

START: 2013
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Mechanizm antykryzysowy – hedging

Dlaczego zarządzamy ryzykiem rynkowym Konieczność konkurowania kosztami

• Bardzo duża zmienność notowań cen miedzi

• Rynki towarowe charakteryzują się cyklicznością

• Większość wydobywanego metalu pochodzi
z kopalni głębinowych – gdzie z reguły są wyższe
koszty działalności niż w odkrywkowych

• KGHM ma ambitne plany inwestycyjne

• Wzrost wykorzystania finansowania
zewnętrznego powoduje konieczność
podniesienia pewności przepływów finansowych

• Wrażliwość wyników Spółki na warunki otoczenia
ekonomicznego - zmiana średniorocznej ceny
miedzi o 100 USD/t powoduje zmianę wyniku
finansowego o ok. 76 mln PLN, w przypadku
kursu walutowego wzrost USD/PLN o 10 gr
powoduje zwiększenie wyniku aż o ok. 270 mln
PLN

• Odpowiedzialność społeczna Spółki

Hedging może poprawić pozycję konkurencyjną
w krótkim i średnim okresie. Celami procesu 
zarządzania ryzykiem rynkowym są:

• ograniczenie zmienności wyniku 
finansowego brutto,

• zwiększenie prawdopodobieństwa realizacji 
założeń budżetowych,

• utrzymanie Spółki w dobrej kondycji 
finansowej,

• wspieranie procesu podejmowania decyzji 
strategicznych w obszarze działalności 
inwestycyjnej, z uwzględnieniem źródeł 
finansowania inwestycji.  
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Mechanizm antykryzysowy – hedging

Jak zarządzamy ryzykiem rynkowym?

Naturalny hedge: część zakupów realizowanych w USD

Instrumenty pochodne: „keep it simple”, bez instrumentów egzotycznych

• kupno opcji (budżet na premie opcyjne)

• wykorzystywane instrumenty: opcje plain vanilla, opcje azjatyckie,
SWAP’y

• proste strategie opcyjne jak collar, seagull

KGHM posiada odpowiednie struktury i komórki zajmujące się tym procesem
a także zatwierdzoną politykę zarządzania tym obszarem.

Transparentność Spółki: pozycja zabezpieczająca jest szczegółowo pokazana
w sprawozdaniu finansowym.
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Mechanizm antykryzysowy – M&A jako działanie zabezpieczające 

Dołączenie do grupy 
dużych globalnych producentów miedzi 

o produkcji do około 700 tys. ton miedzi rocznie

Poprawa 
efektywności

Rozwój bazy 
zasobowej

Dywersyfikacja 
źródeł 

przychodu

Wsparcie 
regionu

1 2 3 4

Rozwój umiejętności i sprawności organizacyjnej5



KGHM jest globalnym graczem na rynku metali nieżelaznych – zasięgiem 
obejmuje 5 kontynentów

12* TPM – metale szlachetne

Projekty wydobywcze KGHM
Kopalnie KGHM 
Huty 

Polska
Kopalnia Polkowice-Sieroszowice (Cu, Ag)
Kopalnia Lubin (Cu, Ag)
Kopalnia Rudna (Cu, Ag)
Huta Miedzi Głogów
Huta Miedzi Legnica
Eksploracja w regionie

Grenlandia
Malmbjerg (Mo)

Niemcy
Weisswasser 
(Cu, Ag)

Kanada
McCreedy (Cu, Ni, TPM*)
Morrison (Cu, Ni, TPM)
Podolsky (Cu, Ni, TPM)
Victoria (Cu, Ni, TPM)

Chile
Franke (Cu)
Sierra Gorda (Cu, Mo, Au)

USA
Robinson (Cu, Au, Mo)
Carlota (Cu)

Kanada
Afton-Ajax (Cu, Au)
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Dzięki akwizycji Quadra FNX, KGHM zbudował portfel projektów zasobowych

Łańcuch budowy wartości projektów górniczychŁańcuch budowy wartości projektów górniczych

Informacja 
geologiczna Złoże Projekt górniczy Zakład górniczy Produkcja

Projekt KGHM Polska Miedź SA

Projekt KGHM International Ltd.

WeisswasserWeisswasser

KirkwoodKirkwood

FoyFoy

Falconbridge-F.Falconbridge-F.

WartowiceWartowice
SzklarySzklary

Gaworzyce-
Radwanice
Gaworzyce-
Radwanice

VictoriaVictoria

Sierra Gorda -
tlenkowa

Sierra Gorda -
tlenkowa

Sierra GordaSierra Gorda

Głogów Głęboki 
Przemysłowy*

Głogów Głęboki 
Przemysłowy*

LubinLubin

RudnaRudna

Polkowice-
Sieroszowice
Polkowice-

Sieroszowice

RobinsonRobinson

CarlotaCarlota

FrankeFranke

Kopalnie SudburyKopalnie Sudbury

ProdukcjaProjekt i budowa 
zakładu 

górniczego
Ocena 

ekonomiczna 
projektuRozpoznanie złożaOcena potencjału

zasobowego

Franke – blok 
Pelusa

Franke – blok 
Pelusa

MalmbjergMalmbjerg

Projeky Grupy Kapitałowej KGHM:

*Głogów Głęboki Przemysłowy nie będzie odrębnym zakładem górniczym, 
wykorzystana zostanie infrastruktura kopalń Rudna i Polkowice-Sieroszowice

Afton-AjaxAfton-Ajax



KGHM jest wśród 15 największych zdywersyfikowanych firm wydobywczych 
świata i głównym graczem graczem na rynku miedzi i srebra

Źródło: KGHM Polska Miedź S.A.; Kitco; Brook Hunt (A Wood Mackenzie Company)

Wśród 15 największych producentów zdywersyfikowanych  metali 
podstawowych
Kapitalizacja rynkowa, mld USD

10.5

10.9

12.6

21.3

21.7

29.8

33.0

33.7

35.3

43.5

44.9

54.6

67.1

82.1

127.4

Rio Tinto PLC

BHP Billiton Ltd

Freeport McMoran C&G

MMC Norilsk Nickel

Glencore Intl PLC

Anglo American PLC

Xstrata

Vale

First Quantum Minerals

KGHM

Southern Copper Corp

Hindustan Zinc

Antofagasta PLC

Teck Cominco Ltd

Grupo Mexico

Numer 1 pod względem zasobów srebra
Tysiące ton srebra - rezerwy

Numer 4 pod względem zasobów miedzi
Miliony ton miedzi - rezerwy

35.2

37.5

55.8

58.2

93.2

BHP Billiton

KGHM1

Freeport

Southern Copper

Codelco

13.0

20.0

28.0

29.0

83.0

Freeport

KGHM2

BHP Billiton

Xstrata

Southern Peru

1 Bez uwzględnienia Afton-Ajax
2 Uwzględniając KGHM i KGHMI

12,6

37,5

83,0
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-21%

KGHM+QUX 2018
(szacunek)

KGHM 2018 
(szacunek)

Transakcja obniżyła średnie koszty operacyjne

Szacowany koszt produkcji C1

Źródło: prognozy KGHM (z uwzględnieniem wpływu z produkcji metali towarzyszących)

Redukcja o 
>20%
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Societe Generale 20

Citibank 31

Erste Bank 18 22

PKO BP 40

Deutsche Bank 12 28

JPMorgan 12 31

Rozbicie wartości spółki

Analitycy już teraz przypisują 30-40% wartości KGHM do biznesu 
międzynarodowego, głównie do projektu Sierra Gorda

Źródło: raporty analityków

Procenty

Aktywa w Polsce

Zagraniczne aktywa

Sierra Gorda

Pozostałe

Zagraniczne razem

Dzisiejsza kapitalizacja 
KGHM wskazuje na:
▪ 3.7-5 mld USD 

kapitalizacji 
międzynarodowych 
aktywów KGHM

▪ 2.5-3.7 mld USD 
przypisanych do Sierra 
Gorda

▪ Oznacza to, że już dziś 
Sierra Gorda 
wygenerowała 
pozytywną wartość 
ekonomiczną dla 
KGHM (~1 mld USD)

Komentarz



Źródło: Brook Hunt (a Wood Mackenzie company);

Produkcja
tysiące funtów

Krzywa kosztów produkcji miedzi w 2015 r.
c USD/funt

I kwartyl II kwartyl III kwartyl IV kwartyl

Producent chilijski

Inny producent

Sierra Gorda

KGHM Polska

Sierra Gorda będzie w dolnych 10% Światowej Krzywej Kosztów przez pierwsze 5 lat 
kiedy będzie średnio produkować 50 tysięcy funtów molibdenu rocznie

1
7

Sierra Gorda będzie jedną z najtańszych kopalni miedzi na Świecie 
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Wskaźnik TRS w 2012 roku jest wyraźnie wyższy dla KGHM niż dla innych 
globalnych spółek wydobywczych

70

80
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100

110

120

130

140

150

160

170

180

190

200

210

220

230

240

Feb 1 Nov 1Apr 1 Sep 1Jun 1 Jul 1May 1Mar 1Jan 1 Aug 1 Oct 1 Dec 1

… Zmiana procentowa

232,90 

83,74 

94,58 

94,63 

101,05 

103,78 

110,79 

110,94 

111,05

111.89 

114,04 

115,10 

122,35 

138,60 

140,95 

„Najbardziej interesujące projekty 
rozwojowe w historii”

PKO BP Grudzień 2012

“Zakładamy początek produkcji w SG w 
połowie 2014 roku”

Erste Bank 19 Grudnia 2012

„W końcu KGHM stał się naprawdę 
międzynarodowym graczem”

Erste Bank 29 Listopada 2012

„Wierzymy, że zwiększenie CAPEXu w 
SG jest już uwzględnione w wycenie”

Deutsche Bank 9 Stycznia 2013

Wskaźnik TRS  spółek wydobywcznych Wypowiedzi analityków

Źródło: prasa, raporty analityków



Transakcja przyniosła KGHM liczne korzyści
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• Znaczący wzrost bazy zasobowej w obliczu dobrych perspektyw na rynku miedzi 
(głównie światowej klasy złoże Sierra Gorda)

• Natychmiastowy wzrost produkcji w sytuacji wysokich cen metali
• Dalszy potencjał wzrostu produkcji z projektów w fazie rozwoju

Wzrost 
produkcji1

• Dostęp do nowej wiedzy górniczej (kopalnie odkrywkowe i inne technologie głębinowe)
• Wzmocnienie wiedzy o rozwoju projektów górniczych w nowych regionach
• Wymiana najlepszych praktyk (np. doświadczenie w przeróbce rudy)

Wiedza 
i umiejętności4

• Atrakcyjna cena Quadra FNX w obliczu dobrych perspektyw na rynku miedzi
• Wykorzystanie dobrej kondycji finansowej KGHMMoment 

przejęcia5

• Obniżenie średnich kosztów produkcji (o ok. 20% w 2018 r.)
• Poprawa stabilności finansowej spółki w okresach dekoniunktury na rynku miedziNiższe koszty2

• Obniżenie ryzyka działalności KGHM dzięki dywersyfikacji geograficznej, walutowej i 
produktowej

• Bezpośredni dostęp do kluczowych obszarów zasobowych na świecie
• Wzrost produkcji metali innych niż miedź i srebro (złoto, nikiel, pallad, platyna, 

molibden)

Dywersyfikacja3



Działania KGHM w dalszym ciągu będą się skupiać na budowie wartości
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Maksymalizacja produkcji i kontrola kosztów w obecnie 
eksploatowanych aktywach1

Realizacja synergii pomiędzy KGHM i KGHM International dzięki skali 
operacji połączonych przedsiębiorstw i wymianie najlepszych praktyk2

Doprowadzenie projektów Sierra Gorda, Głogów Głęboki i Afton-Ajax do fazy 
produkcji zgodnie z harmonogramem i w ramach przewidzianego budżetu3

Wykorzystanie KGHM International jako platformy wzrostu w celu rozwoju projektów 
(np. Victoria) i pozyskiwania nowych aktywów4

Rozwój projektów eksploracyjnych w Polsce i na świecie5

Kontynuacja inwestycji w modernizację infrastruktury produkcyjnej w Polsce6
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Współpraca pomiędzy 

energetyką a górnictwem  

w obliczu kryzysu 
 

 

Albert Kępka 
Wiceprezes Zarządu  

TAURON Wytwarzanie 



Kierunki handlu węglem na świecie (2011) 

2 

• W roku 2011 wolumen węgla dostarczony drogą morską wyniósł 878 mln ton,  

z czego 653 mln ton stanowił węgiel energetyczny, a 225 mln ton węgiel 

koksowniczy 

• Głównymi odbiorcami stają się kraje rozwijające się (Chiny i Indie) 

Handel węglem na świecie 

[mln ton] 

Główne kierunki morskiego handlu węglem 

 [mln ton] 



Ceny importu i koszty transportu węgla (2011) 

3 

Baltic Dry Index [pkt] obrazujący koszty transportu drogą morską  

– niskie poziomy obrazują zapaść na rynku transportu towarów 



Rola węgla w generacji energii w Europie 

4 
Według analiz niemieckiego związku importerów węgla udział węgla  

w europejskim energy-mix (EU 27) ma spaść do 22,7% do roku 2020. 



Istotny udział węgla 

brunatnego  

(ok. 33 %, 54 TWh) 

Udział OZE  

(ok. 7,6%, 12,5 TWh) 

duża dynamika wzrostu 

Udział węgla kamiennego  

(ok. 52,5 %, 85,5 TWh) 

udział zależny od popytu! 

Udział Gazu 

(ok. 3,1%, 5 TWh) 

ponad dwukrotny wzrost 

(ok. 6-7TWh) do 2020 r. 

Struktura wytwarzania a ceny  

energii elektrycznej (1) 

Źródło: ARE 5 



Analiza podaży energii elektrycznej – struktura wytwarzania do 2030 r. 

Struktura wytwarzania a ceny  

energii elektrycznej (2) 

Źródło: Ministerstwo Gospodarki „Sprawozdanie z wyników monitorowania bezpieczeostwa dostaw energii elektrycznej”, Warszawa 2011 



Koszt węgla i koszt produkcji na węglu 
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𝐾𝑍𝑊𝐾

𝐾𝑍𝑊𝐵
 ~64% 

Źródło: ARE 7 



*Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 27 września 2011 r. w sprawie procentowego udziału uprawnień do emisji, jakie w okresie 

rozliczeniowym rozpoczynającym się od dnia 1 stycznia 2013 r. mogą zostać przyznane instalacjom objętym systemem handlu 

uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych. 

 

**Stopień wpływu CO2 na cenę energii (tzw. pass-through) został oszacowany na podstawie danych pochodzących z planowanego w ramach 

KPRU III przydziału uprawnień darmowych dla elektroenergetyki oraz szacowanej emisji całego sektora elektroenergetycznego. 

2013 
 

2014 
 

2015 
 

2016 
 

2017 
 

2018 
 

2019 
 

2020 
 

Rozp. Min. Środowiska* 30,00% 35,00% 40,00% 46,00% 53,00% 61,00% 71,00% 100,00% 

Propozycja przydziału 

(szacunki)** 
40,12% 45,44% 49,92% 58,89% 66,03% 73,17% 79,75% 100,00% 

Prawdopodobna ścieżka 

obrazująca odsetek praw do emisji 

niezbędnych do zakupienia na 

rynku może wyglądać następująco: 

CO2 – wpływ na koszt wytwarzania energii 

elektrycznej 
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Energetyka i górnictwo  

– naczynia połączone 

Zakup 
paliw – 

TAURON 
Polska 
Energia 

Produkcja 
energii – 
TAURON 

Wytwarzanie 

Sprzedaż 
energii – 
TAURON 
Polska 
Energia 

9 



Inwestycje w moce wytwórcze  

w technologii węglowej 
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EC Katowice 
P el zainst. = 135,5   MWe  

P q os.     =  459,4  MWt 

El Jaworzno III 
P el zainst.  = 1535    MWe 

P q os.       =  371,6  MWt 

El Łaziska 
P el zainst. = 1155  MWe  

P q os.        = 196   MWt 

El Łagisza 
P el zainst. = 1060  MWe 

P q os.        = 335,2 MWt 

El Siersza 
P el zainst. = 666   MWe  

P q os.        = 36,5  MWt 

El Blachownia 
P el zainst.  = 165  MWe 

P q os.         = 174  MWt 

El Halemba 
P el zainst. = 100  MWe 

P q os.        =  58   MWe 

ZEC Bielsko Biała            
P el zainst. = 136,2  MWe 

P q os.        =  447    MWt 

El Stalowa Wola 
P el zainst. =   330  MWe 

P q os.        =  366  MWt 

 

Moc el. zainstalowana = 5 282,7 MWe 
 

 

Moc cieplna osiągalna = 2 443,7 MWt 
 

Struktura wytwarzania w Grupie TAURON 



Najbardziej zaawansowane projekty: 

 

Budowa mocy wytwórczych w technologii 

węglowej 

 

Inwestycje w budowę portfela wytwórczego 

Inwestycje węglowe:     Moc elektryczna 

EC1 Bielsko Biała 50 MWe 

EL Jaworzno 910 MWe 

12 



Budowa bloku ciepłowniczego  

o mocy 50 MWe i 106 MWt  

z akumulatorem w ZEC Bielsko-Biała EC 1 

13 



Budowa bloku ciepłowniczego  

o mocy 50 MWe i 106 MWt  

z akumulatorem w ZEC Bielsko-Biała EC 1 

Akumulator Ciepła 

 

Elektrofiltr 

Maszynownia 14 



Budowa bloku ciepłowniczego  

o mocy 50 MWe i 106 MWt  

z akumulatorem w ZEC Bielsko-Biała EC 1 
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Budowa bloku ciepłowniczego  

o mocy 50 MWe i 106 MWt  

z akumulatorem w ZEC Bielsko-Biała EC 1 

16 



Budowa bloku o mocy ok. 910 MWe na parametry 
nadkrytyczne w Elektrowni Jaworzno III 

Paliwo podstawowe Węgiel kamienny 

Moc bloku brutto  ok. 900 MWe 

Temp. pary świeżej/wtórnej 600°C/ 620°C 

Ciśnienie pary świeżej  28,5 MPa 

Wyprowadzenie mocy  400 kV 

Woda surowa zb. Dziećkowice 

17 



Obszary dyskusji dwóch branż 

Inwestycje Grupy 
TAURON  

impulsem do rozwoju  
górnictwa 

Wymiana 
doświadczeń 
rynkowych 

Prognozy cenowe 

Obrót CO2 

18 
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Dziękuję za uwagę! 



Wpływ kryzysu gospodarczego na sytuację 

Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A. 

– zagrożenie czy szansa ?

JASTRZĘBIE –
ZDRÓJ 2013

Wydobywamy to, co najlepsze

Andrzej TOR
Andrzej WRÓBEL



Kryzys to sytuacja trwałego i głębokiego zaburzenia możliwości normalnego, 
dotychczasowego działania, zachowania jednostki, grupy, społeczności, instytucji, 
organizacji. 
Kryzys znacząco ogranicza lub całkowicie uniemożliwia zwykłe wykonywanie 
zadań oraz zaspokajanie potrzeb.

(dr inż. Jacek Korski, „Wprowadzenie do zarządzania kryzysowego”, Wiadomości Górnicze 6/2010)

W zależności od skali zjawiska może wystąpić:
‐ Kryzys (według przytoczonej definicji),
‐ Spowolnienie gospodarcze – w przypadku mniejszej skali zjawiska,
‐ Cykliczność koniunkturalna, stanowiąca pewną prawidłowość w gospodarce światowej.

Wydobywamy to, co najlepsze



Wydobywamy to, co najlepsze

Ruch
"Borynia"

Ruch
"Zofiówka"

Ruch
"Jas-Mos"

[km2] 17,4 26,8 32,5 37,5 27,2 28,6 170,0

[ton/dobę] 8 000 7 000 6 700 12 000 8 100 11 200 53 000

[mln ton] 32,6 93,7 30,2 234,1 21,4 135,2 547,2

35.1 - 35.2 35.1 - 37.1 35.2 - 37,2 34.2 - 35.1 32.2 - 34.2 35.1 - 35.2
Możliwości produkcji węgla
WK - 75% - 50%
WE - 25% - 50%

[m] 830 ÷ 900 820 ÷ 940 560 ÷ 990 700 ÷ 1050 720 ÷870 740 ÷ 930 średnio 840

- metanowe
- pyłowe
- tąpaniami
- temperaturowe
- wyrzutowe

  - III kategoria
  - klasa B
 - I stopień         

  - występuje
  - nie występuje

 - IV kategoria    
 - klasa B           
 - I, II III stopień   

  - występuje
  - występuje

 - IV kategoria    
 - klasa B           
 - I i III stopień    

  - występuje
  - nie występuje

  -I÷ IV kategorie  
  - klasa B          
  - nie występuje  
  - występuje
  - nie występuje

 - IV kategoria    
 - klasa B           
 - nie występuje  

  - występuje
  - występuje

 - IV kategoria    
 - klasa B           
 - nie występuje  

  - występuje
  - występuje

[osób] 3 492 4 014 3 992 2 544 2 815 5 307 22 783

  Typ węgla w złożu kopalni

  Głębokość eksploatacji

  Zagrożenia naturalne

  Zatrudnienie
  - stan na dzień 30.09.2012 r. 

  Obszar górniczy

Zdolność wydobywcza
według PTE 2012

  Zasoby operatywne

Wyszczególnienie KWK
"Budryk"

KWK
"Krupiński"

KWK
"Pniówek" JSW S.A.

KWK "Borynia-Zofiówka-Jastrzębie"

Charakterystyka zakładów górniczych wchodzących w skład Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A.



Przedsięwzięcia strategiczne:
1. Rozbudowa KWK „Borynia-Zofiówka-Jastrzębie” Ruch 

„Zofiówka” poprzez udostępnienie i zagospodarowanie 
nowych złóż węgla koksowego: „Bzie-Dębina 2-Zachód” 
i „Bzie-Dębina 1-Zachód”.

2. Rozbudowa KWK „Pniówek” poprzez udostępnienie 
i zagospodarowanie nowego złoża węgla koksowego 
„Pawłowice 1”.

3. Udostępnienie pokładów w partii „E” i w partii „Zgoń” 
w KWK „Krupiński” oraz zasobów części złoża „Żory-
Suszec”.

4. Zagospodarowanie złoża „Żory-Warszowice” przez 
KWK „Borynia-Zofiówka-Jastrzębie” Ruch „Borynia” .

5. Budowa poziomu 1290  w KWK „Budryk”
6. Budowa poziomu 1080  w KWK „Borynia-Zofiówka-

Jastrzębie” Ruch „Zofiówka” .
7. Budowa poziomu 1000  w KWK „Pniówek”.



Wydobywamy to, co najlepsze

Ceny węgla koksowego na rynkach międzynarodowych, uzależnione są od sytuacji

popytowo‐podażowej na rynku stali, która decyduje o zapotrzebowaniu na koks i węgiel

koksowy. Stąd cykliczność zmian cen, będąca odwzorowaniem sytuacji ekonomicznej

przemysłu stalowego w gospodarkach narodowych, tworzących globalny system naczyń

połączonych, wrażliwych zarówno na wydarzenia lokalne jak też o zasięgu globalnym.

Olimpiady w Pekinie (2008 r.) i w Londynie (2012 r.), kryzys finansowy w USA

(2008 i 2009 r.), wahania tempa rozwoju gospodarki chińskiej, powodzie w Australii

ograniczające zdolności produkcyjne i logistyczne górnictwa, mają swoje odzwierciedlenie na

wykresie dynamiki cen węgla jako wydarzenia wpływające na produkcję przemysłu

stalowego w poszczególnych krajach.



Wydobywamy to, co najlepsze

Podobny, negatywny wpływ ma obecne spowolnienie gospodarcze w niektórych krajach

Unii Europejskiej, wywołane sytuacją kryzysową na rynkach finansowych tych krajów.

Po cyklu wzrostu w latach 2010‐2011 nastąpił cykl spadkowy.

Produkcja stali surowej w krajach UE w III kw. 2012 roku była o ponad 10 % mniejsza niż w II

kw. 2012 r. Wskaźnik wykorzystania mocy produkcyjnych stali surowej na świecie spadł

między II a III kwartałem 2012 roku i wynosił w lipcu, sierpniu i wrześniu 2012 roku

odpowiednio: 79,4 %, 75,5 % i 77,7 %.

We wrześniu 2012 roku na 74 wielkie piece zainstalowane w Europie , wyłączonych było

19, tj. 25,68 %.

Sytuacja na rynku stali oraz spowolnienie gospodarcze w Europie przełożyło się na rynek

węgla i koksu, w tym przede wszystkim na wysokość ceny.
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W Jastrzębskiej Spółce Węglowej S.A. określa się skalę obecnego kryzysu w oparciu o

sytuację spółki w 2009 r.

Wystąpił wówczas drastyczny spadek cen węgla koksowego i spadek sprzedaży, co z kolei

wymusiło ograniczenie wydobycia, a w konsekwencji przełożyło się na znaczne obniżenie

przychodów Spółki (spadek o 33% r/r.)

Zarząd Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A. podjął wówczas działania w celu złagodzenia

wpływu kryzysu na działalność Spółki, przy założeniu:

― utrzymania miejsc pracy,

― zabezpieczeniu realizacji najważniejszych inwestycji, decydujących o rozwoju Spółki,

― utrzymaniu pozycji Spółki na rynku węgla koksowego,

― utrzymaniu płynności finansowej.
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W 2009 r. w celu łagodzenia skutków kryzysu w JSW S.A. były m.in. podejmowane

następujące zadania:

― ograniczanie kosztów produkcji,

― kontynuacja inwestycji strategicznych przy optymalizacji wydatków inwestycyjnych ,

związanych z bieżącymi potrzebami,

― próby dostosowania struktury organizacyjnej Spółki oraz zapisów w układzie zbiorowym

pracy do uwarunkowań kryzysowych,

― w celu zwiększenia sprzedaży zmieniono strukturę produkcji z uwzględnieniem większego

popytu na węgiel energetyczny oraz nawiązano współpracę z nowymi kontrahentami bez

utraty dotychczasowych.
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Wyzwaniem dla Spółki, w tym okresie, stało się zrównoważenie

działań krótkoterminowych, zapewniających utrzymanie płynności

finansowej i przetrwanie na rynku, z działaniami strategicznymi, które

mają na celu zapewnienie perspektyw rozwoju Spółki, osiągnięcie

trwałej efektywności finansowej oraz akceptowalności społecznej

i środowiskowej.
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Doświadczenia zdobyte w 2009 roku są wykorzystywane w sytuacji aktualnego

spowolnienia gospodarczego.

Łagodzenie wpływu spowolnienia gospodarczego w Europie na funkcjonowanie JSW S.A.

w 2013 roku zamierza osiągnąć się przez:

1. Ograniczenie kosztów produkcji poprzez efektywne zarządzanie.

2. Zmianę struktury produkcji polegającą na zwiększeniu udziału węgla koksowego

o parametrach jakościowych dostosowanych do potrzeb poszczególnych odbiorców.

3. Efektywniejszą gospodarkę majątkiem produkcyjnym kopalń dzięki wdrożeniu

Kompleksu Produkcyjno‐Technicznego w ramach systemu „Szyk 2”.
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4. Możliwość optymalnego wykorzystania zasobów pracowniczych, między innymi dzięki

utworzeniu kopalni zespolonej KWK „Borynia‐Zofiówka‐Jastrzębie”, składającej się

z trzech ruchów.

5. Realizacja zadań o charakterze strategicznym dla Jastrzębskiej Spółki Węglowej SA

zgodnie z ustalonym harmonogramem.

6. Optymalizacja zakupów maszyn i urządzeń, związanych z bieżącymi potrzebami.
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Kryzys jest właściwym czasem, lepszym niż okres dobrej koniunktury, na opracowanie

i wdrożenie działań proefektywnościowych.

Kryzys to odpowiedni czas dla przeprowadzenia weryfikacji strategii firmy w celu poprawy jej 

efektywności, w tym weryfikacji programu rozwoju, programu inwestycyjnego i 

skoncentrowaniu się na inwestycjach najbardziej opłacalnych.

Działania należy podejmować na każdym szczeblu organizacji firmy, bardzo ważny jest

kontakt z pracownikami i przekonanie ich do wdrażanych zmian. Kierownictwo powinno

dawać dobry przykład w zakresie postaw „antykryzysowych”.

W przypadku podmiotów o dużym udziale kosztów stałych, a także bardzo wrażliwych na

spadek przychodów, istotne jest posiadanie niezbędnych rezerw finansowych, które można

uruchomićw okresie kryzysu lub spowolnienia gospodarczego.

Złagodzeniu skutków kryzysu sprzyja także odpowiedni poziom outsourcingu w strukturze

kosztów firmy.



Wpływ kryzysu gospodarczego na sytuację 

Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A. 

‐ zagrożenie i szansa.

JASTRZĘBIE‐ZDRÓJ  2013
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STRESZCZENIE: W referacie przedstawiono podstawowe scenariusze sytuacji kryzysowych. Dla 
każdej z sytuacji rozpatruje się: identyfikację możliwych i prawdopodobnych zagrożeń, ocenę po-
datności systemu a zagrożenia oraz oszacowanie możliwych szkód (strat) spowodowanych przez 
zagrożenia. Stanowi to „przestrzeń ryzyka”, dla której opracowano metodykę ewaluacji ryzyka. 
 
SŁOWA KLUCZOWE: kryzys, sytuacja kryzysowa, analiza ryzyka, zarządzanie kryzysowe 
 
 
 
1. WPROWADZENIE 
 
Każdy system ma własną racjonalność, wyrazem, której może być jego główny cel: zachowanie 
równowagi i (lub) maksymalizacja dóbr (zysku) i (lub) sprzyjać powstawaniu sytuacji konflikto-
wych i kryzysowych, zagrażających bezpieczeństwu w skali globalnej i lokalnej. W złożonym, dy-
namicznym i nieliniowym systemie – dla pewnych warunków początkowych – zakłócenia na po-
ziomie lokalnym (podsystemów) mogą wywołać nieprzewidywalne skutki globalne. W systemach 
tych stała jest zmiana, zaś nie ma czegoś takiego, jak izolowany człowiek lub sytuacja. Istnieje tyl-
ko relacja między człowiekiem i środowiskiem, a relacją tą jest zagrożenie. Powoduje to, że we 
współczesnym świecie kryzys stał się zjawiskiem „normalnym”. 
 
 
2. SYTUACJA KRYZYSOWA 
 
„Kryzys” należy do podstawowych, niedających się zastąpić pojęć języka greckiego. Wywiedziony 
z „krino” – dzielić, wybierać, decydować, osądzać – w formie zwrotnej – mierzyć się, sprzeczać, 
walczyć z czymś, kryzys miał oznaczać ostatecznie, nieodwołalne rozstrzygnięcie. Pojecie to 
wskazywało na ostrą alternatywę; niedopuszczającą już żadnej rewizji: sukces lub klęska, życie al-
bo śmierć, w końcu zbawienie albo potępienie. Kryzys jest zawsze stanem ewolucyjnym, jako 
przejściowy. Stan kryzysu następuje po stanie rozumianym jako (względnie) normalny. Kryzys al-
bo przeradza się w katastrofę, albo zostaję „wchłonięty”, pociągając następstwa różnorodnej natury 
i wagi. W kryzysie następuje często utrata (lub zachwianie) poczucia wartości koniecznych do 
„normalnego” funkcjonowania systemu, tj. takiego, który sprzyja jego rozwojowi. 
 Sytuacją kryzysową określamy taką sytuację systemową, która charakteryzuje się wystąpieniem 
zjawisk (procesów, zdarzeń) negatywnych (destrukcyjnych) lub ich kumulacją, które prowadzą do 
zagrożenia zdolności autonomicznego rozwoju systemu (efektywnej realizacji jego podstawowych 
funkcji). 
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 Ogólnie przyczyny wystąpienia sytuacji kryzysowych można podzielić na: 
 zewnętrzne, czyli skumulowane zjawiska negatywne, których źródłem jest otoczenie syste-

mu; 
 wewnętrzne, czyli skumulowane zjawiska negatywne, których źródła znajdują się wewnątrz 

systemu. 
 Rozpatrując sytuację kryzysową z punktu widzenia zarządzania systemem można przyjąć, że 
jest ona sytuacją: 

 w której działanie systemu zostało trwale zakłócone; 
 w której system rzeczywiście lub pozornie utracił zdolność sterowania (zarządzania); 
 zagrażającą realizacji celów strategicznych systemu; 
 naruszającą dynamiczną równowagę funkcjonalną systemu; 
 która może zagrozić egzystencji systemu (katastrofa) lub jego podsystemów. 

 Analizując natomiast sytuację kryzysową jako szczególną sytuację decyzyjną można przypisać 
jej następujące cechy: 

 czas podejmowania decyzji: bardzo krótki; 
 stopień przewidywalności: bardzo niski (zaskoczenie); 
 stopień ryzyka: bardzo wyskoki; 
 obawy wynikające z niepewności: bardzo duże (strach). 

 Ze względu na sterowalność, czyli zdolność panowania nad kryzysem oraz stopień jego inten-
sywności, można wyróżnić cztery podstawowe typy sytuacji kryzysowych, które często następują 
po sobie jako kolejne fazy narastania zagrożeń dla systemu (tabela 1): 

 kryzys potencjalny – symptomy kryzysu są stosunkowo słabe, pojawiają się sygnały o obni-
żonej efektywności działania w różnych obszarach (podsystemach) systemu; 

 kryzys ukryty – ujawniają się utrudnienia w efektywnej realizacji zadań i funkcji systemu, 
ale nie można zidentyfikować ich przyczyn i ujawnić skutków; 

 kryzys palący, ale możliwy do opanowania – w systemie zaczyna się odczuwać skutki utrzy-
mujących i nasilających się utrudnień, przynoszących zakłócenia w funkcjonowaniu syste-
mu; 

 kryzys palący, niemożliwy do opanowania – kumulacja zagrożeń i żywiołowy (chaotyczny) 
rozwój zjawisk destrukcyjnych doprowadza do utraty stabilności i sterowalności systemu, 
czego skutkiem może być wyczerpanie się rezerw („potencjału obronnego”), utrata kontroli 
nad otoczeniem, drastyczne ograniczenie swobody decyzyjnej. 

 
Tabela 1. Typologia sytuacji kryzysowych 
Table 1. Example of crisis situations  

Percepcja zagrożenia 
Zmiany w otoczeniu 

Tak Nie 

Istniejące zagrożenia 
KRYZYS 

RZECZYWISTY 
KRYZYS AUTYSTYCZNY 
(brak obiektywnej zmiany) 

Zagrożenia nie istniejąc 
KRYZYS UKRYTTY 

(zmiana niedostrzeżona) 
BRAK KRYZYSU 

 
 Sytuacją systemową określamy jako zbiór relacji miedzy otoczeniem (traktowanym jako źródło 
szans i zagrożeń) i systemem (o określonym potencjale rozwojowym), czyli (tab. 2): 
SYT = f (ZAGROŻENIE, POTENCJAŁ ODPORNOSCI). 
 
 
 
 



Tabela 2 Typologia sytuacji kryzysowych 
Table 2. Types of crises 

 POTENCJAŁ SYSTEMU 
WYSTARCZAJĄCY NIEWYSTARCZAJACY 

Z
A

G
R

O
-

ŻE
N

IA
 DOPUSZ-

CZALNE 
SYTUACJA BEZPIECZNA 

(BRAK KRYZYSU) 
SYTUACJA KRYZYSOWA 

„BEZPIECZNA” 

WYSOKIE 
SYTUACJA KRYZYSOWA 

„NIEBEZPIECZNA” 
SYTUACJA KATASTROFALNA 

 
 Z kolei, ryzyko charakteryzujące sytuację systemową rozpatruje się jako funkcję prawdopodo-
bieństwa wystąpienia zagrożeń oraz wartości możliwych strat powstałych w systemie jako rezultat 
zagrożeń (tabela 3). 
 
Tabela 3 Klasy ryzyka w sytuacjach kryzysowych 
Table 3. Risk classes in crises 

 PRAWDOPODOBIEŃSTWO ZGROŻEŃ 
MAŁE WYSOKIE 

PRZEWIDYWANE 
STRATY 

MAŁE RYZYKO BEZPIECZNE RYZYKO KRYZYSOWE 
DUŻE RYZYKO KRYZYSOWE RYZYKO KATASTROFICZNE 

 
3. ZRZĄDZANIE KRYZYSOWE 
 

Odpowiedzią na wyzwania organizacyjne, których rezultatem jest występowanie sytuacji kryzyso-
wych jest koncepcja zarządzania w kryzysie (Crisis Management). 
 Zarządzaniem w kryzysie określać będziemy specyficzny zasób środków podejmowanych 
przez kierownictwo w celu opanowania kryzysu (rozwiązania kryzysowej sytuacji decyzyjnej). 
 W zależności od fazy rozwoju sytuacji kryzysowej, w „której podejmowane są działania w celu 
opanowania kryzysu wyróżnia się następujące możliwe podejścia do zarządzania w kryzysie: 
 
Tabela 4. Podejścia i formy zarządzania kryzysowego 
Table 4. Approaches and forms of crises 

Podejście w zarządzaniu kryzysowym Formy zarządzania 
Podejście aktywne stosowane w celu zapobieżenia kryzysowi antycypacyjne; 

prewencyjne 
Podejście reaktywne, czyli tzw. reagowanie kryzysowe repulsyjne; 

likwidacyjne 

 
 A. Faza kryzysu: POTENCJALNY 
 Istota problemów: ponieważ brak jest znaczących symptomów kryzysu, stan ten uważany jest 
za quasi-normalny. Najistotniejszym problemem jest możliwie wczesna identyfikacja symptomów 
zagrożeń, które mają kryzysogenny charakter. 
 Ryzyko: niskie (np. r  0,3) 
 Forma zarządzania: ANTYCYPACYJNE 
 Cechy zarządzania: przygotowanie koncepcji zwalczania prawdopodobnych skutków kryzysu 
w systemie; stale budowanie planów alternatywnych przy jednoczesnym takim skonstruowaniu 
systemu informacyjnego, który umożliwiałby weryfikacji realizowanego planu i ostrzegał o niepo-
kojących symptomach w funkcjonowaniu systemu (w przypadku większych zagrożeń rozważana 
jest decyzja o przejściu na inny, alternatywny wariant planu). 
 B. Faza kryzysu: UKRYTY 
 Istota problemów zarządzania: wyraźne informacje (sygnały) o możliwych i prawdopodobnych 
zjawiskach kryzysowych; zachodzi potrzeba możliwie szybkiego ustalenia symptomów i źródeł 
kryzysu oraz określenie sposobu wykorzystania potencjału systemu do ich redukcji. 
 Ryzyko średnie (0.3  r  0.6) 



 Forma zarządzania: PREWENCYJNE 
 Cechy zarządzania: „tworzenie świadomości sytuacyjnej” na podstawie sygnałów pochodzą-
cych z systemu wczesnego ostrzegania o symptomach kryzysu oraz możliwościach sprawnego 
użycia potencjału systemu bezpieczeństwa (pożądane jest wykorzystanie "zarządzania przez wy-
jątki" z elastycznym systemem kontroli bądź utworzenie tzw. "systemu impulsowego", polegające-
go na działaniu pośrednim, poprzez uaktywnienie specjalistów z poszczególnych podsystemów, 
tworzenie „barier antykryzysowych”). 
 C. Faza kryzysu: PALĄCY – MOŻLIWY DO OPANOWANIA 
 Istota problemów zarządzania: występują zauważalne skutki zjawisk kryzysowych w systemie; 
potrzeba określenia pola manewru systemu w ograniczaniu destruktywnego działania tych skutków 
oraz znalezienia efektywnych sposobów wykorzystania potencjału organizacji. 
 Ryzyko: duże (0.6  r  0.8) 
 Forma zarządzania: REPULSYJNE 
 Cechy zarządzania: wymagana centralizacja decyzji; dążenie do konkretyzacji zadań i sposo-
bów ich realizacji oraz respektowanie odpowiedzialności; istotne znaczenie przypada specjalnie 
powołanym sztabom ds. kryzysu (antykryzysowym), mającym uprawienia do koordynowania 
wszelkich działań związanych z przezwyciężaniem kryzysu w systemie. 
 D. Faza kryzysu: PALĄCY – NIEMOŻLIWY DO OPANOWANIA 
 Istota problemów zarządzania: skutki kryzysu są już niemożliwe do opanowania za pomocą po-
tencjału systemu; potrzeba łagodzenia wpływu tych skutków na funkcjonowanie systemu dzięki 
pomocy z zewnątrz lub ograniczenie strat, jakie wynikają z konieczności likwidacji obiektów (mi-
nimalizacja szkód). 
 Ryzyko: wysokie (r  0,8) 
 Forma zarządzania: LIKWIDACYJNE 
 Cechy zarządzania: w przypadku możliwości otrzymania z zewnątrz pomocy w celu przezwy-
ciężenia kryzysu, działanie jest podobne jak w przypadku zarządzania repulsyjnego; natomiast gdy 
na taka pomoc nie można liczyć, należy dokonać planowej likwidacji organizacji (instytucji) lub 
elementów jej infrastruktury, umożliwiającej ograniczenie strat. 
 Przyjmując strategie ofensywne i defensywne, oraz wielkość potencjału strategicznego i orien-
tacje systemu na zapewnienie bezpieczeństwa własnego, wyróżnia się cztery podstawowe reorien-
tacje strategiczne organizacji w warunkach kryzysu (tabela 5): 
 
Tabela 5 Strategie w zarządzaniu kryzysowym 
Table 5. Strategies in crisis management 

Orientacja na 
zapewnienie 

bezpieczeństwa 

Mała 
B 

TWORZENIE KOALICJI 
D 

DYWERSYFIKACJA 

Duża 
A 

WYCOFYWANIE SIĘ 
C 

EKONOMIZACJA 

 Mała Duża 
 Wielkość potencjału strategicznego 

 
 Strategie A i C są strategiami defensywnymi, A – polega na rezygnacji z wyrobów lub rynków 
(stref wpływów), C – oznacza intensywne poszukiwanie sposobów obniżenia szeroko rozumianych 
kosztów funkcjonowania organizacji. Strategie B i D należą do strategii ofensywnych, B – polega 
na pośrednim zwiększaniu swoich możliwości strategicznych (np. organizowane wspólnych przed-
sięwzięć z innymi organizacjami w tych obszarach, w których potencjał systemu jest jeszcze dosta-
tecznie silny), D – polega na zmianie jakości organizacji poprzez wejście z nowymi produktami na 
nowe rynki (nowe formy działania w nowych strefach wpływów). Inny ogólny podział strategii za-
rządzania kryzysowego pozwala wyróżnić strategie antycypacyjne i reaktywne. 
 



4. EWALUACJA RYZYKA 
 
Pominąwszy wieloznaczność i pochodzenie terminu „ryzyko”, należy zwrócić uwagę na to, że po-
jęcie to przypisywane jest bądź podmiotowi (decydentowi) bądź sytuacji problemowej (decyzyj-
nej). Niekiedy ryzyko rozumiane jest jako zagrożenie, niekiedy zaś mówi się o „ryzyku zagroże-
nia” lub „ryzyku niepowodzenia” (straty, utraty, itp.). Ryzyko utożsamiane bywa z niepewnością 
albo podkreśla się rozróżnienie tych pojęć, wyróżniając np. sytuacje niepewne i sytuacje ryzykow-
ne, jak to ma miejsce w teorii decyzji (rys. 1). 
 Należy przyjąć, że ryzyko: 

 rozumiane negatywnie oznacza możliwość nie osiągnięcia oczekiwanego efektu (poniesie-
nia szkody, straty); 

 rozumiane neutralnie, czyli zarazem jako zagrożenie i szansa, co oznacza możliwość uzy-
skania efektu różniącego się od oczekiwanego; 

 rozumiane jako swoista cecha decydenta w sytuacji wyboru wyrażającą jego awersję, obo-
jętność bądź skłonność do ryzyka; 

 rozumiane jako cechę informacji sytuacyjnej niepełnej i niepewnej. 
 Z kolei, niepewność to sposób wyrażenia trudności w jednoznacznym określeniu stanu jakichś 
zjawisk (obiektów, procesów), nieoznaczoność parametrów (własności) jakichś obiektów czy nie-
przewidywalność ich zachowania. Przyczynami niepewności mogą być: brak informacji, nieznany 
stopień nieścisłości dostępnych informacji, brak możliwości uzyskania potrzebnych informacji, 
brak wykonania jakichś istotnych pomiarów itp. Niepewne sytuacje problemowe i nieunikniona 
omylność w podejmowaniu decyzji wynikają z tego, że przewidywalność przyszłości jest ograni-
czona, wobec czego w sytuacjach decyzyjnych niekiedy wykorzystuje się nie tyle prognozy, co 
wróżby i wieszczenia. 
 Do podstawowych rodzajów niepewności zalicza się : 

 niepewność probabilistyczną, 
 niepewność chaotyczną (w sensie teorii chaosu), 
 niepewność rozmytą ( sensie teorii zbiorów rozmytych), 
 niepewność – nieoznaczoność (przez analogię do zasady nieoznaczoności Heisenberga), 
 niepewność deterministyczną. 

 

 
 
Rys. 1. Model ewaluacji ryzyka 
Figure 1. Typical caption of a figure 
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 Według klasycznej pracy F.H.Knighta [3] niepewność oznacza możliwość odchyleń od stanu 
oczekiwanego (pożądanego), której nie można zmierzyć, ponieważ nie istnieją podstawy do okre-
ślenia prawdopodobieństw możliwych stanów systemu (lub jego otoczenia), natomiast, gdy dany 
jest rozkład prawdopodobieństwa stanów mamy do czynienia z ryzykiem, które można zmierzyć. 
Zatem, niepewność i ryzyko choć rozpatrywane są jako elementy różne, to jednak łącznie składają 
się na całość sytuacji systemowych, które cechuje brak absolutnej pewności. 
 Uważa się, ze np. prawdopodobieństwo poniesienia szkody (straty) w wyniku wystąpienia zda-
rzeń kryzysowych, a także wartość oczekiwana użyteczności (wypłat, strat), nie są wystarczający-
mi miarami ryzyka. Miara bardziej ogólną jest wariancja lub odchylenie standardowe rozkładu 
prawdopodobieństwa interesujących zdarzeń opisujących np. sytuację kryzysową w rozpatrywa-
nym scenariuszu. Dla wyboru strategii antykryzysowej najkorzystniejszej spośród strategii dopusz-
czalnych wystarczającą miarą ryzyka może być tzw. współczynnik zmienności (CV), czyli iloraz 
odchylenia standardowego i wartości przeciętnej. 
 Zarządzanie przedsięwzięciami w sytuacjach ryzykownych obejmuje następujące podstawowe 
funkcje:  

 analityczno-ocenowe obejmujące: identyfikację (rozpoznanie) źródeł ryzyka, szacowanie 
ryzyka (określenie prawdopodobieństwa zagrożeń i dotkliwości ich skutków), ocenę warto-
ści ryzyka; 

 planistyczno-kontrolne, które obejmują: planowanie postępowania wobec ryzyka, kontrolę 
realizacji procedur redukcji ryzyka, monitorowanie zagrożeń dla bezpieczeństwa przedsię-
wzięcia (projektu). 

 
Tabela 6. Procedury postępowania w ramach fazy analizy ryzyka 
Table 6. Procedures of phases of risk analysis 

Etap analizy 
ryzyka 

Kolejne 
kroki 

Podjęte działania 

Rozpoznanie 
ryzyka 

krok 1 Ustalenie właściwego kontekstu i horyzontu analizy 

krok 2 Zebranie informacji dotyczących poszczególnych rodzajów ryzyka 

krok 3 Klasyfikacja poszczególnych rodzajów ryzyka na podstawie przyczyn ich powstawania 

Oszacowanie 
ryzyka 

krok 4 
Określenia prawdopodobieństwa i potencjalnych skutków wystąpienia zidentyfikowanych 
rodzajów ryzyka przy uwzględnianiu czynnika czasu 

krok 5 
Przeprowadzenie estymacji jakościowej i/lub ilościowej z wykorzystaniem dostępnych me-
tod 

krok 6 
Wstępna klasyfikacja poszczególnych rodzajów ryzyka z punktu widzenia ich znaczenia 
dla realizacji przedsięwzięcia 

Ocena ryzyka 

krok 7 
Ustalenie wskaźników stopnia akceptacji poszczególnych ryzyk związanych z planowany-
mi działaniami 

krok 8 
Porównanie poziomu zidentyfikowanych rodzajów ryzyka z założonymi wskaźnikami ich 
akceptacji 

krok 9 
Projektowanie ścieżek alternatywnych działania w przypadku tych ryzyk, które nie spełnia-
ją zakładanych kryteriów akceptacji 

krok 10 
Klasyfikacja poszczególnych rodzajów ryzyka w ostatecznym porządku oraz przypisaniu 
im proponowanych działań zmierzających do ich redukcji lub złagodzenia 

Źródło: P. Buła: Zarządzanie ryzykiem w jednostkach gospodarczych. Aspekt uniwersalistyczny. Kraków 
2003 r., s.85. 

 
 Podstawą dla wyboru strategii postępowania wobec ryzyka jest analiza ryzyka, na podstawie 
której planowane są określone przedsięwzięcia organizacyjne i technologiczne. Są to działania 
zmierzające do: 

 izolowania i redukcji ryzyka do poziomu akceptowanego; 
 eliminowania ryzyka (jeśli jest to możliwe); 



 przygotowanie alternatywnych planów działania; 
 określenie rezerw czasowych i finansowych w celu zabezpieczenia się przed ryzykiem. 

 Analiza i ocena scenariuszy obejmuje (tabela 7): 
 Określenie konwencji scenariuszy; 
 Ocena kategorii konsekwencji (według powagi skutków – A<B<C<D<E) w każdym rodza-

ju I, II, III, IV); 
 Ocena skuteczności stosowanych i proponowanych sposobów zmniejszenia zagrożenia; 
 Oszacowanie prawdopodobnej ilości wypadków i określonych konsekwencjach w odniesie-

niu do czasu eksploatacji. 
 Ocena ryzyka w ramach przyjętego scenariusza obejmuje ciąg następujących operacji: 
 Utworzenie tabeli ryzyka (Kategoria konsekwencji, Prawdopodobieństwo konsekwencji) oraz 
podjęcie decyzji dotyczącej akceptowanego poziomu bezpieczeństwa. 
 
Tabela 7 Przykładowa ocena ryzyka 
Table 7 Example of risk assesment 

(1) Nieakceptowany (ryzyko powinno być ograniczone 
do stopnia 3 lub niższego tak szybko, jak to możliwe). 
(2) Niepożądany (ryzyko powinno być ograniczone do 
stopnia 3 lub niższego w rozsądnym przedziale czasu). 
(3) Akceptowany pod warunkiem kontroli (wskazana 
weryfikacja procedur, kontroli i zabezpieczeń). 

              (4) Akceptowany (żadne działania nie są konieczne). 
 
 Aktualnie za podstawowe kompendium wiedzy w zakresie zarządzania projektami przyjmuje 
się „A Guide to the Project Management Body of Knowledge PMBOK” (Pritchard C., 2002). 
 

 
 
Rys. 2. Model informacyjno decyzyjny ewaluacji ryzyka w zarządzaniu kryzysowym 
Figure 2. Information and decision-making model of risk estimate in crisis management 

Kategoria konsekwencji Prawdopodobieństwo 
I II III IV 

A 1 1 2 3 
B 1 2 3 3 
C 3 3 3 4 
D 3 4 4 4 
E 4 4 4 4 
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 Wybór racjonalnej (optymalnej, satysfakcjonującej), strategii zarządzania w sytuacji kryzyso-
wej uzależniony jest przede wszystkim od wyników ewaluacji ryzyka. Ewaluacja ryzyka jest pod-
stawą wyboru strategii oraz podjęcia określonych przedsięwzięć planistyczno-kontrolnych (rys. 4). 
W istocie zarządzanie bezpieczeństwem w sytuacjach „normalnych”, kryzysowych i konflikto-
wych sprowadzić można do zarządzania ryzykiem, czyli identyfikacji zagrożeń, analizy i oceny ry-
zyka, decyzji uwzględniającej oszacowanie ryzyka, opracowania planów działań minimalizujących 
ryzyko oraz kontrolnych i monitorujących przyjęte wskaźniki ryzyka i bezpieczeństwa. 
 

 
 
Rys. 4. Zastosowanie metodyki ewaluacji ryzyka w informatycznym wspomaganiu zarządzania kryzysowego 
Figure 4. The use of risk evaluation methodology in computer supported crisis management 
 
 
PODSUMOWANIE 
 
Zgodnie z „Ustawą o stanie klęski żywiołowej” oraz „Strategią bezpieczeństwa Rzeczypospolitej 
Polskiej” wyróżnia się trzy grupy zagrożeń mogących w szybkim tempie doprowadzić do powsta-
nia sytuacji kryzysowych mających wpływ na bezpieczeństwo i funkcjonowanie całego państwa 
lub jego poszczególnych regionów. Nalezą do nich: terroryzm, klęski żywiołowe oraz zagrożenia 
wywoływane przez niekorzystne zjawiska społeczne i ekonomiczne. Terroryzm obecnie jest po-
strzegany jako najbardziej niebezpieczna i prawdopodobna forma zagrożenia dla Polski, która jest 
członkiem koalicji antyterrorystycznej. 
 Występujące w Polsce klęski żywiołowe oraz nadzwyczajne zagrożenia środowiska wywoły-
wane są siłami natury oraz niepożądanymi skutkami rozwoju cywilizacyjnego. Siły natury mogą 
spowodować: powodzie, pożary, susze, mrozy, śnieżycę, gradobicia, masowe występowanie szkod-
ników, choroby zakaźne ludzi lub choroby roślin i zwierząt. Rozwój cywilizacyjny oprócz pozy-
tywów stwarza szereg zagrożeń w postaci: awarii technicznych, budowlanych, przemysłowych, 
urządzeń technicznych, instalacji technologicznych i środków transportu. Inną i zupełnie odmienną 
grupą zagrożeń charakterystycznych dla współczesnych czasów są zagrożenia wywoływane przez 
niekorzystne zjawiska społeczne i ekonomiczne, do których należą; niepokoje społeczne, masowe 
migracje transgraniczne ludności, ruchy antyglobalistyczne, proliferacja broni masowego rażenia 
oraz przemyt innych materiałów niebezpiecznych, a także przestępczość zorganizowana. 
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 Peter L. Bernstein [1] napisał „umiejętność kontrolowania ryzyka wespół ze skłonnością do ry-
zykownych przedsięwzięć i podejmowania dalekowzrocznych decyzji są podstawowymi składni-
kami siły, która jest motorem rozwoju systemu gospodarczego”. To stwierdzenie pozwala spojrzeć 
na ryzyko nie tylko jako na zagrożenie, ale jak na szansę rozwoju. Urlich Beck podkreśla, że roz-
maite konflikty i zróżnicowania wynikają przede wszystkim z podwójnego oblicza ryzyka w roz-
winiętym społeczeństwie rynkowym: jest ono nie tylko ryzykiem, ale także szansą dla rynku. Zja-
wisko ryzyka jest nierozerwalnie związane z prowadzeniem działalności gospodarczej i jest wyni-
kiem podejmowania decyzji dotyczących przyszłości. Jest nieodłącznym elementem działań i pro-
cesów decyzyjnych – w szczególności, gdy decyzje dotyczą spraw finansowych czy decyzji inwe-
stycyjnych. W warunkach gospodarki rynkowej ryzyko jest zjawiskiem obiektywnym i powszech-
nym, ambiwalentnym i dynamicznym. Postępująca globalizacja potęguje ryzyko w skali mikro 
i makroekonomicznej. 
 Skuteczne zarządzanie ryzykiem wymaga aktywnej postawy i gotowości do opracowania pla-
nów awaryjnych, aktywnego monitorowania ryzyka pochodzącego z różnych obszarów i szybkiego 
reagowania w sytuacjach zagrożeń dla powodzenia przedsięwzięcia. W sytuacji podejmowania ry-
zyka przez przedsiębiorstwo aktywna postawa utożsamiana jest z przedsiębiorczością. 
 
 
LITERATURA 
 
[1]  Beck U., Społeczeństwo ryzyka. W drodze do innej nowoczesności, Wyd. SCHOLAR, Warszawa 2004. 
[2]  Bernstein P.L., Przeciw bogom. Niezwykłe dzieje ryzyka. Scholar, Warszawa 2004. 
[3]  Knight F.H., Risk uncertainty and profit. New York 1957. 
[4]  Sienkiewicz P. Zarządzanie ryzykiem w sytuacjach kryzysowych. AON Warszawa 2006. 
[5]  Sienkiewicz P., Marszałek M., Górny P., Ryzyko w zarządzaniu kryzysowym. Toruń 2010. 
[6]  Sienkiewicz P., Świeboda H., Analiza ryzyka w zarządzaniu kryzysowym. Wzd. Polskiego Stowarzysze-

nia Zarządzania Wiedzą, BOS’2010, Bydgoszcz 2010. 
[7]  Szopa T., Niezawodność i bezpieczeństwo. Ofic Wyd. PW Warszawa 2009. 
[8]  Szymanek A., Bezpieczeństwo i ryzyko w technice. Wyd. politechnika Radomska, 2006. 
[9]  Świeboda H., Zagrożenia informacyjne bezpieczeństwa RP. Rozprawa doktorska AON Warszawa 2009. 
[10]  Świeboda H., Zarządzanie ryzykiem w kształceniu menadżerów bezpieczeństwa, [w:] Metodologia Ba-

dań bezpieczeństwa Narodowego pod red. P.Sienkiewicz, M.Marszałek, H.Świeboda, AON Warszawa 
2011. 

[11]  Wolanian J., Zarys Teorii Bezpieczeństwa Obywateli. Ochrona ludności na czas pokoju. Warszawa 2005. 
 
 
 

Risk in Management Crisis 
 
It the script of critical situation in report was introduced was basic: crisis "hidden”, possible crisis 
to capture, crisis “catastrophic”. For every of situation was considered was: the identification pos-
sible and the probable threats, opinion of susceptibility of system and C as well as the estimation 
the possible damages (the losses) caused by threat. The state this “space of risk” the methodology 
of analysis of risk for which was has worked out. It the analysis of costs of use of strengths was 
considered was and the centres in aim of solution (the capture) the critical situation. The critical 
management the analysis of risk is considered as essential feature. 
 
 



 

 

Procedury zarządzania kryzysowego w kopalniach – 
strategiczny element zarządzania 
 
 
Jacek Korski 
FAMUR S.A. 
 
 
 
 
 
STRESZCZENIE: Kryzys, którego skutkiem jest spowolnienie lub całkowite zahamowanie rozwo-
ju lub nawet istnienia przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części stał się u schyłku XX wie-
ku i w latach późniejszych stanem nieomal permanentnym i postrzeganym jako zjawisko negatyw-
ne. W kopalniach, nie tylko podziemnych, występują takie same oraz inne zagrożenia kryzysowe 
niż w przedsiębiorstwach innego rodzaju. Świadomość występowania zagrożeń kryzysowych w ko-
palniach oraz wyższe niż w innych zakładach prawdopodobieństwo wystąpienia tych zagrożeń 
powoduje, że w ramach opracowywania planów awaryjnych tworzone są procedury postępowania 
w przypadku wystąpienia, przynajmniej niektórych, rodzajów sytuacji kryzysowych. Istnieje co 
najmniej kilka grup zagrożeń kryzysowych dla kopalń – pozornie tylko źródłem najważniejszych 
zagrożeń w kopalni musi być prowadzenie działalności gospodarczej w bezpośrednim styku z si-
łami przyrody (zarówno wskutek charakteru tej działalności jak i miejsca jej prowadzenia). 
 
SŁOWA KLUCZOWE: Kopalnia, strategia, zarządzanie kryzysowe 
 
 

1. WPROWADZENIE 
 
Kryzys, którego skutkiem jest spowolnienie lub całkowite zahamowanie rozwoju lub nawet istnie-
nia przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części stał się u schyłku XX wieku i w latach póź-
niejszych stanem nieomal permanentnym i postrzeganym jako zjawisko negatywne [12]. W kopal-
niach, nie tylko podziemnych, występują takie same oraz inne zagrożenia kryzysowe niż w przed-
siębiorstwach innego rodzaju. Świadomość występowania zagrożeń kryzysowych w kopalniach 
oraz wyższe niż w innych zakładach prawdopodobieństwo wystąpienia tych zagrożeń powoduje, 
że w ramach opracowywania planów awaryjnych tworzone są procedury postępowania w przypad-
ku wystąpienia, przynajmniej niektórych, rodzajów sytuacji kryzysowych. Istnieje co najmniej kil-
ka grup zagrożeń kryzysowych dla kopalń – pozornie tylko źródłem najważniejszych zagrożeń 
w kopalni musi być prowadzenie działalności gospodarczej w bezpośrednim styku z siłami przyro-
dy (zarówno wskutek charakteru tej działalności jak i miejsca jej prowadzenia). Źródłem sytuacji 
kryzysowej w kopalni oraz przedsiębiorstwie prowadzącym działalność górniczą mogą być także 
niezidentyfikowane z odpowiednim wyprzedzeniem zmiany prawa. Źródłem zagrożenia kryzyso-
wego dla kopalni mogą być także istotne zmiany w otoczeniu gospodarczym, nie tylko związane 
z ogólnym pogorszeniem warunków gospodarczych (kryzys gospodarczy) Istotnym źródłem zagro-
żeń kryzysowych w kopalniach mogą być także błędne decyzje czy wadliwy sposób zorganizowa-
nia lub zarządzania[3]. Z wymienionych powodów procedury zarządzania kryzysowego w kopal-
niach powinny obejmować nie tylko opis reagowania kryzysowego, ale także procedury związane 
z wczesnym wykrywaniem potencjalnych zagrożeń i ich analizą oraz utrzymywaniem gotowości 
kopalni (czy szerzej: każdej organizacji) do sprawnej reakcji na pojawiające się zagrożenia kryzy-
sowe czy sytuacje kryzysowe. 

Szkoła Eksploatacji Podziemnej 2013, Materiały Konferencyjne 



 

 

 Współczesne kopalnie węgla kamiennego, nie tylko w Polsce, występują jako samodzielne 
podmioty gospodarcze lub jako strategiczne jednostki organizacyjne większych podmiotów gospo-
darczych o różnym zorganizowaniu. Stopień samodzielności kopalni w ramach organizacji wywie-
ra istotny wpływ na sposób planowania i zarządzania strategicznego i ulokowanie planów działań 
antykryzysowych oraz związanych z nimi procedur. 
 
 

2. KRYZYS – POJĘCIE I PRZEBIEG 
 
Wywodzące się z języka greckiego słowo kryzys w ujęciu historycznym definiowane było jako 
przełom, przesilenie, punkt zwrotny po którym pojawiało się coś nowego, lepszego lub gorsze-
go[2]. Bardziej współczesne postrzeganie kryzysu nadaje mu jednoznaczny, negatywny czy niepo-
żądany charakter. Dostrzeżono także, że wystąpienie kryzysu czy, szerzej, sytuacji kryzysowej jest 
wynikiem pewnego procesu, czyli w istocie nie pojawia się on nagle, niespodziewanie. 
 
1.1. Czym jest kryzys 
 
W ujęciu polskiego ustawodawstwa ograniczono zasięg i zakres znaczeniowy kryzysu, ale w świe-
tle literatury [2] kryzys swoim zasięgiem obejmować może od pojedynczego człowieka po całą 
ludzkość. Z tego powodu na potrzeby artykułu przyjęto nową i szeroką definicję: Kryzys to sytua-
cja trwałego i głębokiego zaburzenia normalnego, dotychczasowego działania, zachowania 
jednostki, grupy ludzi, społeczności, instytucji czy organizacji. Kryzys znacząco ogranicza 
lub całkowicie uniemożliwia zwykłe wykonywanie zadań, realizację celów, a w tym zaspoka-
janie podstawowych potrzeb[1].  
 W świetle kryzys w przedsiębiorstwie (także górniczym) może mieć charakter twardy (realne 
zagrożenie we wszystkich obszarach bezpieczeństwa lub/i miękki (czyli wizerunkowy) – oba ro-
dzaje mogą współwystępować lub przechodzić jeden w drugi[1]. 
 
1.2. Kryzys jako proces 
 
Kryzys jest wynikiem pewnego procesu, którego narastanie można przedstawić jak na rys.1. Sięga-
jąc do przedstawionej wyżej definicji należy zauważyć, że ujawnienie się zagrożenia odczuwane 
jako niebezpieczeństwo utraty możliwości funkcjonowania i rozwoju ( a w tym utraty życia, zdro-
wia lub innych cennych dla człowieka, grupy ludzi czy organizacji wartości). Kryzys nie pojawia 
się znikąd i zawsze istnieją pewne symptomy wskazujące na przyszłe zagrożenia. W zakresie wa-
runków górniczo-geologicznych prawo nakłada w Polsce na przedsiębiorcę górniczego obowiązek 
oceny stanu i prognozy zagrożeń o charakterze górniczym. Nie wyczerpuje to jednak listy możli-
wych zagrożeń kryzysowych dla kopalni podziemnej. Istnieje wiele poglądów na przebieg i rozwój 
kryzysów w ujęciu ogólnym, jednak zawsze dostrzega się, że początkowo kryzys rozwija się w spo-
sób pozornie niedostrzegalny, a dopiero po przekroczeniu pewnego poziomu czynników czy za-
grożeń ujawnia się wymagając reakcji. W wielu podręcznikach z zakresu wentylacji kopalń i poża-
rów podziemnych można znaleźć tzw. krzywą samozagrzewania węgla, która pokazuje, że pierw-
sze objawy pożaru endogenicznego są trudne do wykrycia i przy braku specjalistycznych narzędzi 
wykrywania pożar może się rozwinąć. Pożar podziemny to jedna z sytuacji kryzysowych dla któ-
rych opracowano wiele procedur postępowania i zmniejszania zagrożenia. Z punktu widzenia stra-
tegii przedsiębiorstwa górniczego utrata zdolności wydobywczej wskutek pożaru oraz, czasowa nie-
kiedy, utrata kosztownego wyposażenia powodują, że zagrożeniu temu poświęca się wiele uwagi. 
 
 
 



 

 

 
 
Rys. 1. Proces od bezpieczeństwa do kryzysu [3] 
Figure 1. From safety to crisis –crisis as a process 
 
 
 Analizując przebieg kryzysów można dostrzec podział procesu na kilka powtarzających się faz, 
które uświadamiają, że budując plany organizacji, w tym plany strategiczne można wyeliminować 
wiele sytuacji kryzysowych i kryzysów [rys. 2]. 
 
 

 
 
Rys. 2. Fazy rozwoju kryzysu [opracowanie własne] 
Figure 2. Crisis phases 
 
 
 Obserwacje zakończonych kryzysów wskazują, że mogą one rozwijać się w bardzo długich ho-
ryzontach czasowych, ale wskutek braku monitorowania organizacji i jej otoczenia mogą ujawniać 
się późno, gdy zagrożenia ujawnią się z dużą siłą. 



 

 

 Wskazywany przez badaczy z obszaru nauk społecznych fakt, iż procesy społeczne mogą mieć 
charakter procesów kierunkowych lub cyklicznych [rys.3] w świetle analizy zaistniałych kryzysów 
nie znajduje pełnego potwierdzenia. 
 

 
 
Rys. 3. Procesy społeczne 
Figure 3. Social processes – typology 

 
 Konsekwencją zakończonego kryzysu, mimo dążenia do odtworzenia w procesie zarządzania 
sytuacją kryzysową stanu sprzed jej zaistnienia, jest zawsze powstanie nowego stanu – jakiejś no-
wej jakości. 
 
1.3. Podstawowe źródła zagrożenia kryzysowego w kopalniach 
 
Źródła zagrożenia kryzysowego mogą tkwić w otoczeniu lub wewnątrz każdej organizacji, a ich 
identyfikacja jest niezbędnym elementem strategii każdego przedsiębiorstwa lub jego wyodrębnio-
nej części. Na rys. 4 pokazano najczęstsze źródła kryzysów czy sytuacji kryzysowych w kopal-
niach czy przedsiębiorstwach górniczych. 
 

 
 
Rys. 4. Zagrożenia kryzysowe w kopalni 
Figure 4. Crisis roots in mine – typology 



 

 

 W konkretnej, realnej kopalni niektóre z tych zagrożeń mają niewielkie (niskie) prawdopodo-
bieństwo wystąpienia a przewidywane skutki (rozumiane jako szkody) mogą być niewielkie stąd 
pomija się je w procesach zarządzania strategicznego i zarządzania kryzysowego. 
 Postrzegając kopalnię podziemną jako system zamknięty ze (sprzężeniem zwrotnym) można 
wskazać, ze kryzys czy sytuacja kryzysowa jest stanem odchylenia od wzorca wskutek oddziały-
wań zewnętrznych lub zakłóceń wewnętrznych od pewnego wzorca o wartość lub zakres przekra-
czający możliwości regulacyjne systemu (za pośrednictwem sprzężenia zwrotnego). 
 We współczesnych organizacjach (w tym gospodarczych istnieją dwa podstawowe, różne po-
glądy na ich funkcjonowanie w otoczeniu (rys. 5). Podejście typu „łódź w burzliwych wodospa-
dach” stawia znacznie wyższe wymagania wobec kadry zarządzającej wszystkich poziomów za-
rządzania oraz monitorowania otoczenia i wnętrza organizacji. Pozwalają na to coraz doskonalsze 
narzędzia controllingu strategicznego i operacyjnego. Można także wskazać, że coraz częściej w 
sterowaniu urządzeń technicznych wprowadza się świadomie stan niestabilny urządzenia jako 
standard wyjściowy. Zastosowanie dostatecznej liczby sensorów o odpowiedniej czułości kontrolu-
jących wszystkie istotne z punktu widzenia sterowania i zaawansowane systemy informatyczne z 
prawidłowo zaprojektowanym oprogramowaniem powodują, że utrzymanie pożądanego stanu staje 
się łatwiejsze i, co ważniejsze w burzliwym otoczeniu, czas przeprowadzenia zmiany parametrów  
jest znacząco krótszy. Można stwierdzić , na zasadzie pewnej analogii, że organizacja typu „łódka 
w burzliwym wodospadzie we współczesnych, burzliwych czasach powinna być lepiej przygoto-
wana do przetrwania i rozwoju czyli bardziej odporna na zagrożenia kryzysowe i łatwiej powraca-
jąca na drogę rozwoju pod zaburzeniach. 

 

 
 
Rys. 5. Skrajne poglądy na funkcjonowanie organizacji w jej otoczeniu {opracowanie własne na podst. [9]) 
Figure 5. Oposite points of view on organization in environment 

 
 Postulat elastyczności organizacji (w tym przedsiębiorstwa górniczego czy kopalni) jest jednym 
z zasadniczych warunków jej trwania i rozwoju. W warunkach globalnego rynku węglowego, przy 
porównywalnych parametrach jakości węgla, jednym z istotnych wymagań konkurencyjnych jest 
cena pozyskania węgla przez klienta która dla przedsiębiorcy górniczego(ale także kopalni) prze-



 

 

kłada się na koszt wydobycia. Możliwie niski ilościowy próg rentowności produkcji (czy wydoby-
cia) jest „odwiecznym” postulatem prowadzenia działalności gospodarczej. 
 Istnieją pewne ograniczenia w szybkim zmniejszaniu wielkości wydobycia w niektórych typach 
kopalń, ale w dłuższym horyzoncie czasu musi to być możliwe z zachowaniem rentowności. 
 

3. ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE W KOPALNIACH I JEGO MIEJSCE 
W PROCESIE ZARZĄDZANIA KOPALNIĄ 

 
Traktując polskie kopalnie węgla kamiennego jako pewnego rodzaju typowy podzbiór podziem-
nych kopalń węgla kamiennego można poszukiwać pewnych powtarzalnych cech systemów zarzą-
dzania kryzysowego z pewnym zastrzeżeniem. Z mocy przepisów polskiego prawa istnieją umiej-
scowione zwłaszcza w obszarze zarządzania operacyjnego plany awaryjne w postaci planów pro-
wadzenia akcji ratowniczej, gdzie opisane są procedury postępowania w przypadku ujawnienia się 
zagrożeń typowych dla danego typu kopalń czy konkretnej kopalni. Istnieją także pewne (niejaw-
ne) procedury działań kryzysowych w przypadku wystąpienia zagrożenia wojennego. Tego typu 
plany mają charakter planów awaryjnych, będących częścią planowania w każdym, nie tylko gór-
niczym zakładzie czy przedsiębiorstwie. Podobny charakter mają, zestandaryzowane w pewnym 
zakresie, plany ochrony zakładów górniczych oraz plany ochrony przeciwpożarowej. Należy pod-
kreślić ponownie, że tego typu procedury postepowania są wynikiem realizacji postanowień prze-
pisów, a ich celem jest ograniczenie ryzyka wystąpienia zagrożeń kryzysowych typowych dla tej 
grupy zakładów i to zarówno w zakresie prawdopodobieństwa wystąpienia, jak i ograniczenia moż-
liwych strat. Ryzyka takie powinny być dostrzegane w procesie budowy strategii przedsiębiorstwa 
oraz jego strategicznych jednostek organizacyjnych. 
 Należy także wskazać, że polskie prawodawstwo zawęża obszar stosowania pojęcia kryzys do 
obszarów funkcjonowania państwa czy jego dużych obszarów oraz zagrożenia dla większej liczby 
osób, określając działania ograniczone terytorialnie czy wielkością potencjalnych szkód (w tym 
zagrożeń dla zdrowia i życia ludzi) jako działania ratownicze. Działania ratownicze można zakwa-
lifikować jako element zarządzania w, pewnego rodzaju, kryzysie będące częścią zarządzania sytu-
acją kryzysową, która z kolei jest częścią zarządzania w kryzysie. 
 

3.1. Plany awaryjne i ich miejsce w procesie zarządzania kopalnią 
 
Istotą planów awaryjnych w procesie zarządzania, także kopalnią jest przygotowanie się i określe-
nie sposobu postępowania w sytuacji, kiedy bieg normalnych procesów w przedsiębiorstwie czy 
kopalni zostanie zakłócony wskutek impulsów z otoczenia lub czynników będących skutkiem pro-
cesów wewnątrz kopalni albo indukowania procesów naturalnych działalnością człowieka (organi-
zacji)[10]. Wynika z tego, że w każdej kopalni powinny istnieć plany awaryjne określające sposób 
postępowania w przypadku wystąpienia niepożądanych stanów lub sytuacji. Należy jednak posta-
wić pytanie: czy plany awaryjne obejmują wszystkie możliwe (wysoce prawdopodobne) stany lub 
sytuacje niepożądane? Czy i jakie sytuacje bądź stany można i należy definiować jako stany niepo-
żądane będące podstawą do opracowania, wobec potencjalnej możliwości ich wystąpienia, planów 
awaryjnych wraz z procedurami postępowania? 
 Przykładami takich stanów niepożądanych, ale możliwych, mogą być: 

 Odchylenie parametrów technicznych o pewien, określony przedział; 
 Odchylenie parametrów ekonomicznych o określony przedział (wartość) 
 Wystąpienie innych niepożądanych, ale niemierzalnych odchyleń od stanów normalnych 

wewnątrz kopalni. 
 Wystąpienie istotnych zmian w otoczeniu, które mogą negatywnie wpłynąć na możliwość 

realizacji celów strategicznych przedsiębiorstwa górniczego czy kopalni. 



 

 

 Wśród takich odchyleń można wskazać wahania (spadki) cen na rynkach globalnych, niepożą-
dane zmiany kursów walut pojawienie się nowej czy rozwój istniejącej konkurencji rynkowej. 
Istotnym źródłem zagrożenia czyli wystąpienia stanów niepożądanych są znaczące zmiany prawa 
wpływające na możliwości i konkurencyjność działania danego podmiotu. 
 Najczęstszym punktem początkowym budowy planów awaryjnych jest tworzenie lub pozyski-
wanie prawdopodobnych scenariuszy zdarzeń. 
 

3.2. Scenariusze w zarządzaniu kryzysowym 
 
W działalności biznesowej pojęcia scenariusza nie jest jednoznacznie zdefiniowane, tym bardziej, 
że dostrzega się dwie grupy scenariuszy (rys. 5), które rozróżnia źródło lub podmiot tworzący wi-
zję stanów przyszłych. W przypadku scenariuszy wewnętrznych są one tworzone przez pojedyncze 
osoby i przewidują stany przyszłe związane z własnym „ja”. 
 
 

 
 
Rys. 6. Scenariusze zarządzaniu strategicznym (opracowanie własne na podstawie[13]) 
Figure 6. Scenarios in strategic management 
 
 
 Scenariusze zewnętrzne mają bardziej zobiektywizowany charakter ponieważ  ich źródłem są 
pewne uzgodnione i wspólne dla wielu podmiotów modele świata zewnętrznego. Istotną różnicą 
pomiędzy wymienionymi grupami scenariuszy jest fakt, iż scenariusze zewnętrzne są zobiektywi-
zowane. Należy podkreślić, że planowanie scenariuszowe stało się stałą praktyką w działaniach an-
tykryzysowych administracji publicznej i państwowych służb ratowniczych jako element przygo-
towania tych służb do możliwych sytuacji. Planowanie scenariuszowe w strategii organizacji jako 
element zarządzania kryzysowego jest elementem uczenia się organizacji działań czy zachowań na 
wypadek ujawnienia się opisanych w scenariuszach sytuacji kryzysowych. 
 Istotnym elementem planowania scenariuszowego w zarządzaniu kryzysowym jest budowanie 
heurystycznych algorytmów postępowania będących w istocie procedurami działania. 



 

 

 Analizując rozszerzony model procesu przebiegu kryzysu można wskazać, że obejmuje on dwa 
etapy będące aktywnym działaniem zarządzania w kryzysie. Są to: etap odbudowy krótkotrwałej., 
będącej w istocie próba doraźnego ustabilizowania sytuacji i powstrzymania narastania zagrożeń 
oraz etap odbudowy długotrwałej, której celem jest docelowe przywrócenie stanu bezpieczeństwa, 
braku zagrożenia. Obudowa długotrwała powinna zawierać element uczenia się organizacji, a więc 
wyciagnięcie wniosków i podjęcie działań, które ogranicza ryzyko powtórzenia się podobnego 
kryzysu w przyszłości. Analiza scenariuszy prawdopodobnych sytuacji kryzysowych pozwala na 
ocenę sytuacji i wyciąganie wniosków oraz podejmowanie działań zmniejszających ryzyko i moż-
liwe straty w przypadku realnego ujawnienia się sytuacji kryzysowej opisanej w scenariuszu przy 
znacznie niższych kosztach (stratach). 
 Istotnym elementem procesu planowania scenariuszowego w zarządzaniu kryzysowym jest 
możliwość wypracowania procedur zarządzania kryzysowego zwiększających prawdopodobień-
stwo zrealizowania celów organizacji. Nie tylko w warunkach polskich występuje, jak wspomnia-
no różne umiejscowienie kopalń – zakładów górniczych w strukturze przedsiębiorstwa górniczego: 

 Kopalnia może być samodzielnym podmiotem gospodarczym, 
 Kopalnia może być jednostką organizacyjną podmiotu gospodarczego, którego podstawo-

wym obszarem działalności gospodarczej jest wydobywanie kopaliny, 
 Kopalnia może być jednostką organizacyjną podmiotu gospodarczego, który prowadzi zdy-

wersyfikowaną działalność gospodarczą. 
 Z tego powodu istnieje możliwość budowy, w zależności od zagrożenia, scenariuszy, planów 
awaryjnych i procedur zarządzania kryzysowego na różnych poziomach zarządzania w danym 
podmiocie gospodarczym. 
 Bez względu na sposób zorganizowania przedsiębiorstwa górniczego, każda kopalna – zakład 
górniczy jest wyodrębnioną w świetle prawa geologicznego i górniczego jednostka zobowiązaną 
do budowy planów i procedur zarządzania kryzysowego w wyznaczonych prawem obszarach. 
Miejscowe warunki dla konkretnej kopalni mogą powodować, że tworzone są inne plany dotyczące 
innych zagrożeń dla zakładu górniczego i jego załogi lub lokalnego otoczenia. 
 
 

4. PROCEDURY W ZARZĄDZANIU KRYZSOWYM KOPALNIĄ 
 
Definicja procedury podana w Słowniku Języka Polskiego: "Procedura to unormowany przepisa-
mi, zwyczajami sposób prowadzenia, załatwiania jakiejś sprawy, tok tryb, przebieg czegoś. Może 
być obowiązująca, prosta, skomplikowana, zawiła, złożona[8]. Podobnie jak scenariusze, także po-
jęcie procedury nie ma jednolitej definicji w literaturze dotyczącej zarządzania, a definicje stoso-
wane w informatyce czy chemii różnią się od siebie zasadniczo. Potocznie przyjmuje się, że: pro-
cedura to szczegółowa instrukcja postepowania dla osiągniecia założonego celu w określonych 
warunkach. W odniesieniu do procesów produkcyjnych pojawia się definicja: procedura to jest to 
opis wytworzenia produktu w procesie (realizacja procesu, jego implementacja), która  zawiera 
specyfikację prac (czynności lub podprocesów) jakie muszą zostać wykonane wraz z kolejnością 
ich wykonywania by produkt powstał, procedura stanowi ograniczenie mówiące, że inaczej tego 
produktu nie można wytworzyć[11].  
 Procedury postępowania w zarządzaniu kryzysowym kopalnią, zwłaszcza kopalnią podziemną, 
to opisy działań podejmowanych ramach reakcji na pojawiające się znane i niebezpieczne sytuacje 
kryzysowe, których wystąpienie i ryzyko dało się wcześniej przewidzieć.  Polskich kopalniach 
podziemnych takie procedury zawarte są przede wszystkim w planach ratownictwa i dotyczą ob-
szaru zarządzania kryzysowego w rozumieniu niemilitarnych służb ratowniczych. Innym obsza-
rem, w którym istnieją procedury związane z awariami technicznymi. Procedury te nakładają pew-
ne szczególne rozwiązania techniczne związane z utrzymanie ciągłości procesów istotnych dal 
bezpieczeństwa ludzi i bezpieczeństwa istnienia ludzi. Jako przykłady można wskazać rozwiązania 



 

 

redundacyjne w postaci zwielokrotnienia zasilania w energie elektryczną, ilość połączeń wyrobisk 
podziemnych z powierzchnią czy nadmiaru zdolności pompowania wody w stosunku do normal-
nego jej dopływu itp. podkreślić należy, że utrzymanie pewnych funkcji nie mieści się w definicji 
znanej w literaturze ciągłości działania, ta bowiem odnosi się do tzw. procesu podstawowego w ko-
palni, który z definicji jest nakierowany na klienta zewnętrznego.  
 Istnieją jednak sytuacje kryzysowe typowe dla kryzysów o charakterze gospodarczym związane 
np. dekoniukturą gospodarczą czy zanikiem niektórych funkcji logistycznych (zaopatrzenie lub 
zbyt). Dla uniknięcia tego typu zagrożeń konieczne są inne procedury polegające na obserwacji 
i analizie sytuacji w otoczeniu transakcyjnym i kontekstowym (otoczeniu bliskim – rynkowym 
i makro-otoczeniu). W zależności od sposobu zorganizowania przedsiębiorstwa, którego kopalnia 
jest fragmentem realizacja procesu, w tym procedury wczesnego ostrzegania o zagrożeniach z oto-
czenia może być realizowana na poziomie kopalni lub, na poziomie przedsiębiorstwa górniczego 
(o ile kopalnia - zakład górniczy jest jednostka organizacyjną większego przedsiębiorstwa). 
 
 

5. PODSUMOWANIE I WNIOSKI 
 
Możliwość realizowania celów podmiotu gospodarczego, w tym celów strategicznych, jest silnie 
powiązana ze zdolnością reakcji na pojawiające się czynniki zakłócające. W tym celu konieczna 
jest zdolność możliwie wczesnego wykrywania i oceny sygnałów płynących z wnętrza organizacji 
i jej otoczenia.  Zamiast wniosków należy przedstawić postulaty zwiększające odporność kopalni 
na zagrożenia i sytuacje kryzysowe oraz zdolność do sprawnego reagowania na ujawniające się sy-
tuacje kryzysowe: 

1) W sposób ciągły należy obserwować wnętrze i otoczenie organizacji i dokonywać analizy 
i oceny wpływu pojawiających się zmian na zdolność realizacji celów (strategicznych i ope-
racyjnych) tworząc i przestrzegając procedury monitoringu i analizy. 

2) Należy dążyć do zapewnienia możliwie największej elastyczności procesów w kopalni dla 
poprawy zdolności i reakcji na pojawiające się zagrożenia i sytuacje kryzysowe. 

3) Procesy podejmowania decyzji należy zabezpieczać przez stałe stosowanie mechanizmów 
oceny i analizy ryzyka. 

4) W procesach zarządzania należy budować procedury działań umożliwiających wczesne wy-
krywanie zagrożeń kryzysowych i sprawne eliminowanie lub ograniczenie potencjalnych 
skutków. 

5) Stałym elementem procedur zarządzania, w tym także kryzysowego, musi być zdolność do 
uczenia się, a w tym do analizy i budowania wniosków z zaistniałych w przeszłości zdarzeń 
niepożądanych i sytuacji kryzysowych. 
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Crisis Management Procedures in Coal Mines – 
Strategic Component of Management 
 
Coal mines are enterprises or plants with activity under or against mighty nature forces. Risks and 
hazards coal mines are totally higher than in other kind of mines and also in other kind of industry. 
Crisis risks and crisis sources let managers to be ready for crisis reaction. One of important factor 
is risks and hazards early warning, because it mean lower costs and lower loses.  In article are 
briefly presented crisis management procedures in polish underground mines. Looking at all areas 
of risks and threats for underground mine we have to see different kinds of them. Menaces to 
mines are different, and depend on organizational issues. 
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Węgiel kamienny – produkcja światowa
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Źródło: IEA – Coal Information 2012

• produkcja na wszystkich kontynentach, w kilkudziesięciu krajach,
• przedmiotem handlu międzynarodowego jest ok. 15% węgla   
kamiennego (ok. 13% w. energetycznego i ok. 30% w. koksowego)
• 85% zużycia w krajach producentów.
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Węgiel energetyczny

Węgiel energetyczny stanowi 75% węgla kamiennego w obrocie 
międzynarodowym.

Ok. 90% węgla w handlu międzynarodowym przewożone jest 
drogą morską
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Węgiel energetyczny – produkcja / zużycie
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Produkcja 2011 – 5,67 mld ton 
Połowa produkcji – w Chinach
5 głównych producentów – ok. 85%
Od 2000 r. produkcja światowa 
wzrosła o 69% (2,3 mld ton)
W 2011 – wzrost o 350 mln ton 

(w Chinach o 270 mln ton)

Zużycie 2011 – 5,5 mld ton
W Chinach – ok. 50%
5 głównych konsumentów – ok. 82%
Od 2000 r. zużycie światowe wzrosło 
o 2,2 mld ton (63%)
W 2011 – wzrost o 246 mln ton

(w Chinach o ponad 250 mln ton)
Spadek – w OECD
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Źródło: IEA – Coal Information 2012

Rok 2011 – dane wstępne
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Węgiel energetyczny – eksport / import

Eksport 2011 – 861 mln ton 
•5 głównych eksporterów – ok. 82%
Indonezja – udział 36%
Od 2000 r. eksport wzrósł o 426 mln 
ton (o 98%)
W 2011 – wzrost o 73 mln ton 

(Indonezja o 44 mln ton)

Import 2011 – 865 mln ton
Chiny wyprzedziły Japonię (udz.17%)
•5 głównych importerów – ok. 60%
Od 2000 r. import wzrósł o 423 mln 
ton (o 96%)
W 2011 – wzrost o 68 mln ton

(Chiny – o 23 mln ton)
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Źródło: IEA – Coal Information 2012
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Rynek węgla energetycznego 2011 – 2012

 Pogłębiająca się nadpodaż węgla na
rynkach
Tendencja spadkowa cen spot
(od I’11 do XII’12 – spadek o ok. 30%)
 Rosnąca przewaga rynku Pacyfiku

(ponad 70% handlu)
 Spadek zużycia w USA, Australii,

Japonii
 ale w części krajów europejskich 

– wzrost (bo niskie ceny)
Wzrost eksportu z USA 

(skutek niskich cen gazu z łupków)
Wzrost handlu węglem o obniżonej

jakości (off-spec)
 Chiny – wielka niewiadoma! 
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morskim jest uważana za 
wskaźnik ogólnoświatowej 
sytuacji gospodarczej
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Ceny rynkowe a koszty producentów

Inne źródła (2012) podają, że graniczne ceny FOB (wynikające z kosztów) wynoszą:
Dla niektórych producentów australijskich – ok. 80 USD/tonę
Dla węgla z RPA – ok. 75 USD/tonę
Dla niektórych węgli z Indonezji – 35 USD/tonę
Dla niektórych eksporterów amerykańskich – eksport do Europy może być

opłacalny przy poziomie cen CIF ARA ok. 90 USD/tonę, a nawet niższym.

Źródło: IEA – WEO 2012

Poziom cen FOB 2011
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Ceny spot a ceny w kontraktach
Kontrakty roczne Australia –
Japonia
• główna grupa kontraktów (IV’13 
– III’14 - JFY) – ok. 70% dostaw 
(115 USD/tonę FOB Newcastle)

Średnia z rynków spot (IV-XII’12) 
– ok. 90 USD/tonę

• dla kontraktów zaczynających się w 
lipcu i październiku – cena 95 USD
• dla kontraktów zaczynających się w 
styczniu 2013 – cena w oparciu o 
indeks spot FOB NEWC – nowość!

Ceny w imporcie do Niemiec (ceny na granicy, wg Bafa)
Dostawy z „krajów trzecich” po trzech kw. 2012 – ok. 23 mln ton 
(rok 2011 – ok. 31 mln ton)
Średnia cena za III kw. – 92 EUR/tce (98,7 USD/tonę węgla 25 MJ/kg)

Średnia z rynków spot w tym czasie – 91 USD/tonę (CIF ARA)
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Prognozy rozwoju rynków węgla energetycznego
Rozwój rynków surowców energetycznych (w tym węgla) jest ściśle powiązany 
z ogólnym stanem gospodarki światowej.
Międzynarodowe rynki węgla reagują więc nie tylko na sygnały płynące od 
producentów i użytkowników (podaż – popyt, eksport – import), ale też na 
wszystkie zjawiska gospodarcze, zachodzące w ich szeroko pojętym otoczeniu. 

Światowa gospodarka znajduje się w 
trudnym okresie spowolnionego 
wzrostu.

Trwający kryzys zadłużeniowy w krajach 
UE rozprzestrzenił się ze sfery 
finansowej na całą realną gospodarkę, 
czego konsekwencje dotykają 
największych światowych eksporterów 
(jak Chiny). 

Spowolnienie w gospodarkach 
wysokorozwiniętych odbija się także na 
wzroście krajów rozwijających się (jak 
Indie czy Brazylia).

Wskaźniki wzrostu gospodarczego – prognoza IMF (I’2013)

Wzrost gospodarczy – % (r/r) 2011 2012e 2013p 2014p
Kraje OECD 1,6 1,3 1,4 2,2

Japonia -0,6 2,0 1,2 0,7
USA 1,8 2,3 2,0 3,0

Niemcy 3,1 0,9 0,6 1,4
Francja 1,7 0,2 0,3 0,9

Wielka Brytania 0,9 -0,2 1,0 1,9
Strefa euro 1,4 -0,4 -0,2 1,0

Unia Europejska 1,6 -0,2 0,2 1,4
Kraje non-OECD 6,3 5,1 5,5 5,9

Chiny (ChRL) 9,3 7,8 8,2 8,5
Indie 7,9 4,5 5,9 6,4

Non-OECD Azja 8,0 6,6 7,1 7,5
Ameryka Łacińska 4,5 3,0 3,6 3,9
Europa Wschodnia 5,3 1,8 2,4 3,1

Rosja 4,3 3,6 3,7 3,8
ŚWIAT 3,9 3,2 3,5 4,1
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Prognoza średnioterminowa BREE (III’12)

<<< IMPORT
Światowy handel węglem wzrośnie do 
1040 mln ton w 2017 r. (o 200 mln tj. o 
24% w porównaniu do 2011 r.).
Import do Indii prawie się podwoi 
(wzrost o 70 mln ton), a do Chin 
wzrośnie 19%. Reszta krajów 
azjatyckich zwiększy import o 30% (67 
mln ton). 
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EKSPORT>>>
Najbardziej wzrośnie eksport z Australii –
o 121 mln ton (82%, do 269 mln w 2017) 
Wzrost eksportu z Indonezji o 49 mln ton 
(16%) – do 351 mln ton
Kolumbia, Rosja, RPA – wzrosty o 10-20 
mln ton
USA – stabilizacja na poziomie 30-32 mln 
ton. 
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Prognozy IEA 2012
Prognoza średnioterminowa (Market trends and projections to 2017)
Rozwój rynków węgla (2 scenariusze) determinowany jest poziomem wzrostu 
gospodarczego w Chinach.
W scenariuszu bazowym import węgla do Chin w 2017 r. szacowany jest na 
zbliżonym poziomie jak w prognozie BREE (ale import do Indii – na wyższym).
W drugim scenariuszu (spowolnienia gospodarczego w Chinach) – import do tego 
kraju znacznie maleje (do 47 mln tce), a do Indii jeszcze bardziej rośnie. Światowy 
handel węglem energetycznym byłby w tym scenariuszu mniejszy o 77 mln tce.

Prognoza długoterminowa World Energy Outlook (WEO2012)
Prognoza do 2035 r. – 3 scenariusze
Generalne konkluzje
Na światową równowagę na rynku węgla największy wpływ będą mieć polityczne 
decyzje Chin i Indii (Indie w 2020 r. zostaną największym importerem netto)
Prognozy cen węgla zależą w dużym stopniu od czynników popytowych – włączając 
w to wskaźniki wzrostu gospodarczego. 
Istotna też będzie konkurencyjność pomiędzy gazem i węglem w energetyce –
zwłaszcza w USA i Europie, a także skala wzrostu OZE i niepewność co do energetyki 
jądrowej.
Ceny gazu w USA; gaz ze źródeł niekonwencjonalnych w Chinach (skala rozwoju)
Dostępność infrastruktury (porty, koleje). 
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Węgiel energetyczny – prognozy cen
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We wszystkich ostatnich prognozach Banku Światowego minimum cen 
węgla (90 USD/tonę) przypada na rok 2015 – potem ceny sukcesywnie 
rosną do 95 USD/tonę w 2020 r.
W średnioterminowej prognozie cen BREE (z marca 2012) – cena cały 
czas spada – do 90 USD/tonę w 2017 r.

Prognozy wg:

Banku 
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BREE 
(Australia)
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Konkurencja węgla importowanego na rynku 
krajowym

Tę konkurencyjność wyznacza cena 
węgla w dostawie do odbiorcy.
Zależy więc od: 

•Oferty cenowej eksportera
•oferty dostawcy krajowego
•Położenia geograficznego odbiorcy 
(różnicy w kosztach transportu)

y = 0.9082x + 0.8935
R2 = 0.9583
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Korelacja cen 
CIF ARA – FOB Rosja Bałtyk

Rosja
79%

Czechy
16%

Ukraina
3%

Pozostałe
2%

Struktura importu węgla energetycznego 
do Polski – według krajów 

Istotne są również : 
•Możliwe do uzyskania rabaty w 
transporcie kolejowym
•Kursy walutowe
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Konkurencyjność … Przykład 1
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Średni koszt węgla kamiennego w zużyciu 
energetyki zawodowej – 12,8 zł/GJ
(po 3 kwartałach 2012; Q – ok. 21 MJ/kg)

Przy odległości „elektrownia – kopalnia”
np. 150 km – cena takiego węgla loco kopalnia 
musiałaby wynosić ok. 11,1 zł/GJ, a przy 
odległości 400 km – 9,2 zł/GJ

Gdyby po takiej samej cenie (12,8 zł/GJ loco
elektrownia) użytkownik chciał kupić węgiel 
importowany o średniej kaloryczności 
Q ok. 23 MJ/kg – to jego cena na granicy 
musiałaby wynosić:

ok. 11,2 zł/GJ – przy odległości „elektrownia –
granica” 150 km, a przy odległości 400 km –
9,9 zł/GJ 

(uwzględniono 50% rabatu na stawki PKP)
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Konkurencyjność … Przykład 2

Średnia cena węgla energetycznego w imporcie do 
Polski – ok. 13,9 zł/GJ

(po 3 kwartałach 2012; Q – ok. 23,5 MJ/kg)

W dostawie do odbiorców cena takiego węgla 
wynosiłaby ok. 15,5 zł/GJ przy odległości 150 km, a 

przy odległości 400 km – 17,2 zł/GJ

Oszacowanie ceny węgla krajowego loco kopalnia – konkurencyjnej wobec importu

  Odległość od granicy 
 km 50 100 150 200 250 300 350 400 500 

50 12,2 12,7 13,2 13,9 14,6 15,3 15,9 16,7 18,1 
100 11,9 12,4 12,9 13,6 14,3 15,0 15,7 16,4 17,8 
150 11,6 12,1 12,6 13,3 14,0 14,7 15,4 16,1 17,5 
200 11,2 11,7 12,3 12,9 13,6 14,3 15,0 15,7 17,1 
250 10,8 11,3 11,9 12,6 13,3 13,9 14,6 15,4 16,8 
300 10,4 11,0 11,5 12,2 12,9 13,6 14,2 15,0 16,4 
350 10,1 10,6 11,1 11,8 12,5 13,2 13,9 14,6 16,0 
400 9,7 10,2 10,7 11,4 12,1 12,8 13,5 14,2 15,6 O

dl
eg

ło
ść

 o
d 

ko
pa

ln
i 

500 8,9 9,4 10,0 10,7 11,3 12,0 12,7 13,5 14,8 
 

  Odległość od granicy 
 km 50 100 150 200 250 300 350 400 500 

50 14,8 15,3 15,8 16,5 17,2 17,9 18,6 19,3 20,7
100 14,5 15,0 15,6 16,3 16,9 17,6 18,3 19,1 20,4
150 14,2 14,7 15,3 15,9 16,6 17,3 18,0 18,7 20,1
200 13,8 14,3 14,9 15,6 16,3 16,9 17,6 18,4 19,7
250 13,4 13,9 14,5 15,2 15,9 16,6 17,2 18,0 19,4
300 13,1 13,6 14,1 14,8 15,5 16,2 16,9 17,6 19,0
350 12,7 13,2 13,8 14,5 15,1 15,8 16,5 17,3 18,6
400 12,3 12,8 13,3 14,0 14,7 15,4 16,1 16,8 18,2O

dl
eg

ło
ść

 o
d 

ko
pa

ln
i 

500 11,5 12,0 12,6 13,3 14,0 14,6 15,3 16,1 17,5
 

Zał.: węgiel krajowy – 21 MJ/kg,     węgiel z importu – 23,5 MJ/kg,        50% rabatu na stawki PKP)

Cena węgla z importu – 100 USD/tonę (na granicy)
Kurs – 3,25 zł/USD

Cena węgla z importu – 85 USD/tonę (na granicy)
Kurs – 3,1 zł/USD
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Konkurencyjność … cd.
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Geografia zużycia węgla w sektorze El-EC-C

Medyka

Dorohusk

Hrubieszow

Terespol

Miedzylesie
Zebrzydowice

Mieroszow

Cieszyn

Kuznica

IMPORT 
LADOWY

IMPORT 
MORSKI

LW
Bogdanka

kopalnie 
slaskie

Gdansk
Gdynia

Szczecin
Swinoujscie

Kuznica

Terespol

Dorohusk

Hrubieszow

Medyka

(3,2)

(1,6)

(0,4)

(1,8)

(1,0)

(2,1)

(1,1)

(2,5)

Konkurencyjność ze względu na odległości od 
dostawców krajowych i punktów granicznych 

Cały 
węgiel 

kamienny



17Instytut GSMiE PAN, Pracownia Ekonomiki i Badań Rynku Paliwowo - Energetycznego

SE
P 

20
13

Rynek węgla koksowego
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Światowa produkcja węgla koksowego

Produkcja

Azja
59,0%

Australia+NZ
15,6%

Afryka
0,3%

Ameryka Płn
11,9% Ameryka Płd

0,4%

Europa
2,6%

CIS
10,2%

950 mln ton

Produkcja węgla koksowego 
stanowi około 14% światowej 
produkcji węgla kamiennego.

W latach 2000-2011 produkcja 
węgla koksowego wzrosła prawie 

dwukrotnie. 
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97% 
swiatowej produkcji 
węgla koksowego.
Udział Chin – 53%.
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Światowe zużycie węgla koksowego

W wyniku dynamicznego wzrostu
zapotrzebowania na surowce do
produkcji hutniczej, globalne zużycie
węgla koksowego zwiększyło się w
latach 2000−2011 o ponad 90%, głównie
w regionach o największej dynamice
rozwoju produkcji stali.
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2011 2000

W 10 krajach
koncentruje się

90%
światowego zuzycia 
węgla koksowego.
Udział Chin ~ 60%.

Zużycie

Azja
76.0%

Australia+NZ
0.5%

Afryka
0.7%

Ameryka Płn
3.0%

Ameryka Płd
1.9%

Europa
7.9%

CIS
10.1%

905 mln ton

Globalny wzrost zapotrzebowania na
węgiel spowodował rozwój handlu
(głównie drogą morską).
W latach 2000-2011 międzynarodowy
rynek handlu węglem koksowym wzrósł
o około 90 mln ton (średnio 3,8%/rok)
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Międzynarodowy rynek handlu węglem koksowym

Główni eksporterzy

Główni importerzy

0.0

50.0

100.0

150.0

200.0

250.0

300.0

2000 2010 2011 2012*

m
ln

 to
n

Australia USA Kanada Rosja Mongolia

0,0

50,0

100,0

150,0

200,0

250,0

2000 2010 2011 2012*

m
ln

 to
n

Japonia Indie Korea Płd. Chiny Brazylia UE (27) Ukraina

Podaż węgli koksowych typu hard
kontrolowana jest przez kilku
producentów – międzynarodowe
koncerny: BHP(BMA), Teck Cominco,
Anglo American, Xstrata oraz Rio
Tinto.
Bowen Basin (Australia) – udział 60%
w podaży węgli typu hard na rynek
(handlu drogą morską).

Łączny eksport węgla
metalurgicznego z Australii,
USA i Kanady stanowi około
80% światowego handlu tym
surowcem.
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Chiny – Mongolia

rok 2009

Australia
65%

Mongolia
12%

Rosja
6%

Kanada
9%

Inni
8%

34,5 mln ton

rok 2011
Inni
7%Rosja

8%

Kanada
7%

USA
10%

Mongolia
45%

Australia
23% 44,6 mln ton

Międzynarodowy rynek handlu węglem koksowym

Chiny
w latach 2005–2012 ― 7,5-krotny wzrost importu węgla koksowego,
w roku 2012 import węgla koksowego wzrósł do 53,6 mln ton (o 20% w
porównaniu do 2011 r.) ; import zabezpiecza około 10% krajowego zużycia,
od 2010 r. Mongolia stała się kluczowym dostawcą na rynek chiński (ok. 20
mln ton) ze względu na konkurencyjne koszty w porównaniu z importem
morskim
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Podaż węgli koksowych ulegnie poprawie w wyniku pojawienia się produkcji z nowych
inwestycji, prowadzonych zarówno w krajach głównych eksporterów (Australia, Kanada,
USA, Rosja) jak i projektów greenfield w Mongolii, Mozambiku, Indonezji.

Kuzbas PołudniowaJakucja

Peczora

Karaganda

Chiny

Indonezja

Bowen
Basin

Niemcy,
Polska,
Czechy,
Ukraina

Northern
British

Colombia

Appalachy

British
Colombia

Maruwai

Elga

Tavan Tolgoi
Mongolia

Mozambik

Aktualne źródła podaży
węgla metalurgicznego

Nowe potencjalne źródła podaży
węgla metalurgicznego
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Ceny węgli koksowych na rynku międzynarodowym

Przy kontraktach krótkookresowych producenci węgla mogą reagować szybciej na zmieniające
się warunki rynkowe, których odzwierciedleniem jest ruch cen na rynku spot (koncern BHP w
FY’11 – 8% kontrakty roczne, 82% kontrakty kwartalne, 10% kontrakty miesięczne/rynek spot)

Reakcją nabywców na zmienność cen na rynku spot, jest przyjęcie nowej strategii zakupów –
mix tonażu w kontraktach kwartalnych, miesięcznych oraz z rynku spot. Są koncerny, które
preferują tylko kontrakty miesięczne.

Dynamika zmian podaży i popytu węgla na rynku chińskim znajduje przełożenie na sytuację na
rynku spot – popyt, ceny węgla.
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HCC 64 MV

kwartalny benchmark
hard premiumPremium LV

Powodzie i huragany 
w Australii - zalane 
kopalnie, nieczynne 
porty 

strajki w 
kopalniach 
BHP

Wysoka dynamika zmian
cen węgla koksowego i
duże zróżnicowanie między
(obowiązującymi przez okres 12
miesięcy) benchmarkami a
cenami na rynku spot,
wpłynęły na decyzję
największego światowego
eksportera koncernu BHP
BM o wprowadzeniu od
marca 2010 r. systemu
uzgadniania benchmarków
kwartalnych.
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Prognozy krótkoterminowe
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śr. roczne ceny hard premium

prognoza 2013-2014

+ 51,3%
- 27,3%

rok 2013 ↓ 10-18% 

rok 2014 ↑ 7-11%

191 USD/t 289 USD/t 210 USD/t

wg MFW w 2013 r. nastąpi stopniowe odbicie 
gospodarki światowej,
szybciej będą się rozwijać gospodarki wschodzące,
popyt na węgiel koksowy w następnych pięciu latach 
będzie wzrastał wolniej zgodnie z umiarkowanym 
wzrostem światowej produkcji stali surowej,
w opinii MEPS światowa produkcja stali w 2013 r, 
wzrośnie o 4,7% (do 1,62 mld ton); w podobnym 
tempie wzrośnie produkcja surówki żelaza,
popyt na węgiel generować będą głównie kraje 
azjatyckie (z udziałem ponad 70% w przewidywanym 
wzroście obrotu węglem na rynku międzynarodowym),

Region 2012 2013 2014

Świat 3,2 3,5 4,1

UE −0,4 −0,2 1,0

USA 2,3 2,0 3,0

Japonia 2,0 1,2 0,7

Chiny 7,8 8,2 8,5

Indie 4,5 5,9 6,4

Rosja 3,6 3,7 3,8

Brazylia 1,0 3,5 4,0

Wzrost PKB
(MFW, styczeń 2013)

rosnący popyt będzie bilansowany 
większą podażą z nowych inwestycji  
(Australia, Kanada, Mongolia, 
Mozambik),
w opinii licznych ośrodków (BREE, 
J.P.Morgan, Goldman Sachs, HSBC, 
Dahlman Bank…) średnie roczne ceny 
węgla hard premium będą się 
kształtowały na poziomie:
•w roku 2013 – 171–186 USD/t FOB
•w roku 2014 – 183–200 USD/t FOB
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Uwarunkowania przyszłego rozwoju rynku węgla koksowego

Liczne analizy wskazują, że w długim horyzoncie czasowym należy się liczyć z
ciągłym wzrostem globalnego zapotrzebowania na stal. W latach 2011-2025 światowa
produkcja stali będzie rosła w prognozowanym średnim tempie 3,5% rocznie, głównie
za sprawą krajów BRIC (Brazylia, Rosja, Indie, Chiny) klasyfikowanych jako rynki
wzrostowe. BRIC to prawie 3 mld ludzi i szybko rozwijająca się klasa średnia, której
poziom konsumpcji jest wciąż znacznie niższy niż w krajach rozwiniętych
gospodarczo.
W dalszym ciągu dominującą technologią produkcji stali będzie technologia
wielkopiecowa, co pozwala prognozować wzrost zapotrzebowania na koks a więc i
węgiel koksowy (szczególnie typu hard).
Ograniczona dostępność do dobrej jakości węgli koksowych na rynku ulegnie
poprawie w wyniku pojawienia się produkcji z nowych inwestycji, prowadzonych
zarówno w krajach głównych eksporterów (Australia, Kanada, Rosja) jak i projektów
greenfield w Mongolii, Mozambiku, Indonezji.
Zbilansowanie rynku będzie wywierać presję na poziom cen węgli koksowych.
Wysokie koszty towarzyszące inwestycjom zwłaszcza w obszarach
niezagospodarowanych (budowa całej infrastruktury produkcyjnej i transportowej)
przy niskim poziomie cen węgla mogą spowodować wstrzymanie lub zaniechanie
wielu projektów.
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Wybrane pozycje literaturowe, związane z tematem prezentacji

Lorenz U., 2010 – Rynki międzynarodowe jako punkt odniesienia dla cen węgla energetycznego w kraju. Polityka 
Energetyczna tom 13, z. 2. Wyd. Instytutu GSMiE PAN, Kraków, s. 311 – 324.
Lorenz U., 2010 – Gospodarka węglem kamiennym energetycznym. Wyd. Instytutu GSMiE PAN, Kraków, s. 96. 
Lorenz U., 2011 – Prognozy dla rynków węgla energetycznego w świecie. Polityka Energetyczna tom 14, z. 2. Wyd. 
Instytutu GSMiE PAN, Kraków, s. 231 – 248. 
Lorenz U., 2012 – Indeksy cen węgla energetycznego na rynkach spot – możliwość wykorzystania doświadczeń w 
konstrukcji indeksu dla rynku krajowego. Polityka Energetyczna tom 15, z. 4. Wyd. Instytutu GSMiE PAN, Kraków, s. 241 –
253. 
Ozga-Blaschke U., 2010 – Gospodarka węglem koksowym. Wydawnictwo IGSMiE PAN, Kraków, s. 72.
Ozga-Blaschke U., 2011 – Ewolucja cen węgla koksowego na rynku międzynarodowym. Przegląd Górniczy Nr 7-8, s. 
322-328. Wyd. ZG SITG Katowice
Ozga-Blaschke U., 2012 - Rozwój rynku węgli koksowych na tle sytuacji gospodarczej na świecie. Polityka Energetyczna 
tom 15, z. 4. Wyd. Instytutu GSMiE PAN, Kraków, s. 255 - 267. 
Ozga-Blaschke U., 2012 – Ceny krajowego węgla koksowego na tle cen na międzynarodowym rynku węgli 
metalurgicznych. Przegląd Górniczy Nr 3, Wyd. ZG SITG Katowice, s. 11-15.
Stala-Szlugaj K., 2011 – Uwarunkowania logistyczne eksportu rosyjskiego węgla do portów Pn.-Zach. Europy. Przegląd 
Górniczy Nr 7-8, s. 329-334. Wyd. ZG SITG Katowice.
Stala-Szlugaj K., Klim A., 2012 – Rosyjski i kazachski węgiel energetyczny na rynku polskim. Polityka Energetyczna tom 
15, z. 4. Wyd. Instytutu GSMiE PAN, Kraków, s. 229 – 240. 
Stala-Szlugaj K., 2012 – POLISH IMPORTS OF STEAM COAL FROM THE EAST (CIS) IN THE YEAR 1990 – 2011. 
Studia Rozprawy Monografie Nr 179. Wyd. Instytutu GSMiE PAN, Kraków, s. 91.

Dostępne na stronie: (w zakładce Publikacje)
http://www.min-pan.krakow.pl/zaklad-badan-rynku-surowcowego-i-energetycznego/pracownia-ekonomiki-i-badan-rynku-paliwowo-

energetycznego.html
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Zbigniew GRUDZIŃSKI 

Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią

Polskiej Akademii Nauk

Konkurencyjność paliw w wytwarzaniu 
energii elektrycznej w Polsce

Szkoła Eksploatacji Podziemnej , Kraków, 18 II – 22 II 2013
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 Rynek krajowy i międzynarodowy węgla 

 Główne paliwa do wytwarzania energii elektrycznej
- węgiel kamienny i brunatny, gaz oraz OZE

 Integracja rynków energii w Unii Europejskiej - ceny 
energii elektrycznej (eksport – import)

Ocenę konkurencyjności można rozpatrywać 
w trzech głównych obszarach:
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Porównanie cen nośników energii w Polsce

Zmiana
2011/2005 

Cena zł/GJ Węgiel =1 Cena zł/GJ Węgiel =1 %

Energia elektryczna WN 55.0 7.5 88.1 7.4 60%

Energia elektryczna SN 66.0 9.0 104.8 8.8 59%

Gaz ziemny wysokometanowy – 
przemysł 22.8 3.1 42.9 3.6 88%

Lekki olej opałowy 52.6 7.1 77.7 6.5 48%

Ciężki olej opałowy 
wysokosiarkowy 23.3 3.2 54.2 4.6 133%

Węgiel energetyczny- średni 
przemysł 8.7 1.2 14.2 1.2 63%

Węgiel energetyczny – 
gospodarstwa domowe 15.0 2.0 23.8 2.0 59%

Węgiel energetyczny - do 
wytwarzania energii elektrycznej 7.4 1 11.9 1 62%

Nośnik energii
Rok 2005 Rok 2011
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Produkcja i zużycie energii elektrycznej w latach 2000–2012
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Od 2000 roku zużycie energii elektrycznej wzrosło o 13.6%
a wzrost gospodarczy mierzony PKB wzrósł o 55%
1% PKB generował wzrost zużycia energii o 0.25%
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Struktura zużycia paliw do produkcji energii elektrycznej 1/2

rok 2011

woda
1.4%

wiatr
2.0%

w.brunatny
32.1%

OZE
8.0%

biomasa
4.6%

gaz
3.5% inne paliwa

2.9%

w. kamienny
53.4%

TWh udział TWh udział TWh udział
Razem 145.2 100% 157.0 100% 163.5 100%

na węglu kamiennym 83.7 58% 85.0 54% 87.3 53%

na węglu brunatnym 49.7 34% 54.9 35% 52.5 32%

Razem paliwa stałe 133.4 92% 139.9 89% 139.8 86%

 rok 2000 rok 2005 rok 2011
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Struktura zużycia paliw do produkcji energii elektrycznej 2/2

* Q= 21.4 MJ/kg, **Q=8.3 MJ/kg

W 2012 roku biomasa zastępuje już

4.3 mln ton węgla kamiennego albo 11.2 mln ton węgla brunatnego

razem w tym: na 
e.e razem w tym: na 

e.e. razem w tym: 
na e.e.

Węgiel kamienny* mln ton 42.63 35.32 39.03 31.87 -8.4% -9.8%
Węgiel brunatny** mln ton 61.77 61.04 63.29 62.50 2.5% 2.4%
Gaz ziemny TJ 40 578 28 050 41 877 28 964 3.2% 3.3%
Gaz koksowniczy TJ 9 871 8 108 17 336 8 533 75.6% 5.2%
Biomasa TJ 65 655 54 020 92 929 75 264 41.5% 39.3%

Dynamika zmianZużycie paliwa Zużycie paliwaPaliwo Jedn.

Rok 2011 Rok 2012
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Porównanie cen paliw i energii elektrycznej w elektrowniach na  
węgiel kamienny (WK) i brunatny (WB) na tle cen energii ogółem (PW)
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12.8

7.2

Wzrost cen energii elektrycznej od 2007 roku
z w. brunatnego – 49%
z w. kamiennego – 40%

Zmiana cen energii elektrycznej 
od 2011 roku 3%

Rok 2012 obejmuje okres po III kwartałach
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Porównanie jednostkowych kosztów paliwowych i kosztów ogółem 
w elektrowniach na węgiel kamienny (WK) i brunatny (WB)
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Wzrost kosztów paliwowych  od 2007 roku
el. w. brunatny – 41%
el.  w. kamienny – 104%

Wskaźnik rentowności ogółem
el. w. brunatny – 29% (2011), 33% (2012)
el. w. kamienny – 13% (2011), 8% (2012)

Rok 2012 obejmuje okres po III kwartałach
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Struktura sprzedaży energii elektrycznej – wytwórcy

PO
87%

Giełda
1%

Rynek 
bilansujący

8%

Pozostałe
4%

Pozostałe
3%

Rynek 
bilansujący

4%

Giełda
62%

PO
30%

Odbiorcy 
końcowi

1%

Rok 2005 Rok 2012

Obecnie najważniejszym rynkiem handlu energią elektryczną jest giełda 
energii (Towarowa Giełda Energii – TGE).  
W 2012 r. 62% kontraktów na sprzedaż energii elektrycznej była realizowana 
za pośrednictwem giełdy. 
Ta sytuacja spowodowała, że obecnie  na polskim rynku energii funkcjonuje 
cena energii elektrycznej, którą można uznać za referencyjną
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Ceny sprzedaży energii elektrycznej – wytwórcy

Na Towarowej Giełdzie Energii 
najdłużej funkcjonującym rynkiem jest 
Rynek Dnia Następnego (RDN). 
Rynek ten funkcjonuje od 30 czerwca 
2000 r. i jest fizycznym rynkiem spot 
dla energii elektrycznej. 
Ceny na tym rynku są referencyjne 

(bazowe) dla innych kontraktów 
zawieranych na hurtowym rynku 

energii w Polsce.
Najważniejsze kontrakty to Base, Peak 
(8-22) oraz OffPeak (22-8).

Drugim ważnym rynkiem jest Rynek 
Terminowy Towarowy (RTT), który 
został uruchomiony 19 listopada 2008 r. 
Najważniejsze kontrakty to roczne 
Base oraz Peak5 

Ceny energii na różnych segmentach rynku

Ceny energii na TGE – Rynek Dnia Następnego - RDN
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Ceny i obrót energii elektrycznej na TGE – RDN

Średnia cena w 2012 r
Ze wszystkich 
transakcji na RDN

Rok 2011 – 205.2
Rok 2012 – 179.5

Spadek cen w 2012 r
13%
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Ceny i obrót energii elektrycznej na TGE – RTT

Średnia cena kontraktu BASE Y-12
w 2011 roku 202.4 zł/MWh 160
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Najbardziej płynne kontrakty (ok. 
60% obrotów) na RTT to kontrakty 
BASE w dostawie na rok następny

Średnia cena kontraktu BASE Y-13
w 2012 roku 197.8 zł/MWh

Spadek cen w 2012 r
3%
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Clean Dark Spread (CDS) – analiza CDS

Wdrażanie Pakietu Klimatyczno-Energetycznego przez UE powoduje, że poziom 
cen uprawnień do emisji CO2 będzie w coraz większym stopniu oddziaływał na 
poziom cen energii elektrycznej. Ten element kosztowy w istotny sposób może 
wpłynąć na konkurencyjność cenową między poszczególnymi nośnikami energii.

Zagadnienie to można przedstawić przeprowadzając analizę spreadu
rozumianego jako teoretyczną marżę wytwórcy energii. Z samej definicji tego 
pojęcia wynika, że jest to różnica między ceną rynkową energii a ceną paliwa 
zużytego do jej wytworzenia. 
Te terminy funkcjonują na rynku giełdowym i w przypadku węgla  używa się 
terminu Dark Spread.
W przeprowadzonych dalej obliczeniach uwzględniono dodatkowo koszty emisji 
CO2 i w związku z tym do nazwy spreadu dodaje się słowo Clean.

CDS = CEE – CW – CCO2 [zł/MWh]
gdzie: 

CEE – cena energii elektrycznej (zł/MWh), Cw – cena zakupu paliwa (zł/MWh),
CCO2 – cena pozwoleń na emisję (zł/MWh).
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Wyniki symulacyjnych obliczeń CDS przy przyjętych założeniach 1/2

Pole zielone
techniczny koszt wytworzenia energii elektrycznej większy od 50 zł/MWh

Pole zółte
prognozowany poziom cen węgla i energii elektrycznej

Liczby kolor czerwony
koszt paliwa wiekszy od cen energii elektrycznej

zł/GJ zł/MWh 170 180 190 200 210 220 230 240 250 Konieczność zakupu 30% uprawnień
7 70 92 102 112 122 132 142 152 162 172 do emisji CO2
8 80 82 92 102 112 122 132 142 152 162
9 90 72 82 92 102 112 122 132 142 152 Cena EUA 2.1 EUR/1 t CO2
10 100 62 72 82 92 102 112 122 132 142 7.9 zł/MWh
11 110 52 62 72 82 92 102 112 122 132 Sprawność El. 36 %
12 120 42 52 62 72 82 92 102 112 122 Zużycie energii 10 GJ/MWh
13 130 32 42 52 62 72 82 92 102 112 WE CO2 94 kg/GJ
14 140 22 32 42 52 62 72 82 92 102 0.94 t/MWh
15 150 12 22 32 42 52 62 72 82 92 Kurs 4 zł/EUR

170 180 190 200 210 220 230 240 250 Konieczność zakupu 100% uprawnień
7 70 44 54 64 74 84 94 104 114 124 do emisji CO2
8 80 34 44 54 64 74 84 94 104 114
9 90 24 34 44 54 64 74 84 94 104 Cena EUA 15 EUR/1 t CO2
10 100 14 24 34 44 54 64 74 84 94 56.4 zł/MWh
11 110 4 14 24 34 44 54 64 74 84 Sprawność El. 36 %
12 120 -6 4 14 24 34 44 54 64 74 Zużycie energii 10 GJ/MWh
13 130 -16 -6 4 14 24 34 44 54 64 WE CO2 94 kg/GJ
14 140 -26 -16 -6 4 14 24 34 44 54 0.94 t/MWh
15 150 -36 -26 -16 -6 4 14 24 34 44 Kurs 4 zł/EUR

Cena węgla Cena uprawnień do emisji – 7 EUR/tonę CO2 (zakup 30%)
Cena energii elektrycznej, zł/MWh

Cena uprawnień do emisji – 15 EUR/tonę CO2 (zakup 100%)
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Wyniki symulacyjnych obliczeń CDS przy przyjętych założeniach 2/2

Pole zielone
techniczny koszt wytworzenia energii elektrycznej większy od 50 zł/MWh

Pole zółte
prognozowany poziom cen węgla i energii elektrycznej

Liczby kolor czerwony
koszt paliwa wiekszy od cen energii elektrycznej

zł/GJ zł/MWh 170 180 190 200 210 220 230 240 250 Konieczność zakupu 30% uprawnień
7 57 105 115 125 135 145 155 165 175 185 do emisji CO2
8 65 97 107 117 127 137 147 157 167 177
9 74 88 98 108 118 128 138 148 158 168 Cena EUA 2.1 EUR/1 t CO2

10 82 80 90 100 110 120 130 140 150 160 6.5 zł/MWh
11 90 72 82 92 102 112 122 132 142 152 Sprawność El. 44 %
12 98 64 74 84 94 104 114 124 134 144 Zużycie energii 8.2 GJ/MWh
13 106 56 66 76 86 96 106 116 126 136 WE CO2 94 kg/GJ
14 115 48 58 68 78 88 98 108 118 128 0.77 t/MWh
15 123 39 49 59 69 79 89 99 109 119 Kurs 4 zł/EUR

170 180 190 200 210 220 230 240 250 Konieczność zakupu 100% uprawnień
7 57 56 66 76 86 96 106 116 126 136 do emisji CO2
8 65 48 58 68 78 88 98 108 118 128
9 74 40 50 60 70 80 90 100 110 120 Cena EUA 15 EUR/1 t CO2

10 82 32 42 52 62 72 82 92 102 112 46.1 zł/MWh
11 90 24 34 44 54 64 74 84 94 104 Sprawność El. 44 %
12 98 15 25 35 45 55 65 75 85 95 Zużycie energii 8.2 GJ/MWh
13 106 7 17 27 37 47 57 67 77 87 WE CO2 94 kg/GJ
14 115 -1 9 19 29 39 49 59 69 79 0.77 t/MWh
15 123 -9 1 11 21 31 41 51 61 71 Kurs 4 zł/EUR

Cena węgla Cena uprawnień do emisji – 7 EUR/tonę CO2 (zakup 30%)
Cena energii elektrycznej, zł/MWh

Cena uprawnień do emisji – 15 EUR/tonę CO2 (zakup 100%)
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Ceny uprawnień do emisji CO2 – EUA
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Główne czynniki oddziałujące na poziom cen uprawnień do emisji CO2:
 nadwyżka uprawnień, która powstała pod koniec II okresu rozliczeniowego,
 możliwość zwiększenia celów redukcyjnych emisji w UE,
 możliwość wprowadzania przez Komisję Europejską czy Parlament Europejski 

dodatkowych uregulowań prawnych zmierzających do ograniczenia podaży 
uprawnień w przyszłości

 kryzys zadłużeniowy państw strefy euro, którego efektem jest znaczne 
spowolnienie gospodarcze przechodzące w wielu krajach w recesję,

 niepewność ekonomiczna rozwoju w UE i światowej gospodarki.

Ceny roczne uprawnień do emisji 
w latach 2006 - 2012

Giełda - European Climate Exchange - ICE - ECX

Rok Cena EUA

EUR/tonę CO2

2006 16
2007 0.5

2008 22

2009 13

2010 15

2011 13
2012 7

I okres 
rozliczeniowy

II okres 
rozliczeniowy
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Poziom cen węgla kamiennego (zł/GJ) konkurencyjny 
w stosunku do cen gazu ziemnego

USD/1000m3 zł/m3 7 15 30 7 15 30
100 0.30 3.0 1.0 4.5 2.8
125 0.38 4.4 2.4 6.2 4.4 1.2
150 0.45 5.8 3.7 7.8 6.1 2.8
175 0.53 7.1 5.1 1.3 9.5 7.8 4.5
200 0.60 8.5 6.5 2.7 11.2 9.4 6.2
250 0.75 11.2 9.2 5.4 14.5 12.8 9.5
300 0.90 13.9 11.9 8.1 17.8 16.1 12.8
350 1.05 16.7 14.6 10.8 21.2 19.4 16.2
400 1.20 19.4 17.4 13.6 24.5 22.8 19.5
450 1.35 22.1 20.1 16.3 27.8 26.1 22.8
500 1.50 24.9 22.8 19.0 31.2 29.4 26.2
550 1.65 27.6 25.6 21.7 34.5 32.8 29.5
600 1.80 30.3 28.3 24.5 37.8 36.1 32.8

Węgiel o parametrach  - standard międzynarodowy - 25/12/08

Ceny uprawnień do emisji CO2, EUR/tonę C02
sprawność El. 36% sprawność El. 44%

Cena gazu
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Porównanie cen gazu ziemnego w UE z cenami gazu na rynku 
amerykańskim oraz z cenami gazu skroplonego LNG
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gaz - Hub TTF (Holandia) gaz - Henry Hub (USA)

Ceny spot - giełdy

Gaz UE Gaz USA
2000 2.55 2.85
2005 2.47 3.47
2010 2.15 1.14
2012 2.95 0.71

Relacje cen - węgiel = 1.0
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Porównanie cen energii elektrycznej w krajach UE 
– średni odbiorcy przemysłowi
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 Ceny węgla na rynku międzynarodowym (w aspekcie 
importu węgla przez użytkowników)

 Koszty produkcji energii na rynku krajowym w porównaniu
z innymi paliwami, udział odnawialnych źródeł energii na
rynku energii (systemy wsparcia)

 Ceny energii na zintegrowanym rynku europejskim

Czynniki ograniczenia wzrostu cen węgla





w Kopalni Budryk

studium przypadku zarządzania 
sytuacją kryzysową

Rafał Czechowski
Imago Public Relations



Kapitał zaufania

Kapitał marki i reputacji

Kapitał ludzki

Kapitał pracujący

Kapitał fizycznyStara ekonomia

Nowa ekonomia



N=181 Rok 1998 Rok 2008

zła sytuacja finansowa/ utrata płynności 17,8% 20,4%

negatywna opinia, zaburzenie wizerunku, utrata zaufania 4,0% 17,7%

spadek sprzedaży/ zamówień 24,2% 13,3%

utrata, brak, niezadowolenie klientów 6,4% 8,8%

załamanie rynku 5,1% 8,3%

wadliwy produkt, niska jakość produktu 1,3% 7,7%

zdarzenia losowe mające negatywny wpływ na firmę 2,0% 7,7%

utrata udziałów w rynku na rzecz konkurencji 4,0% 6,1%

awarie ‐ 5,5%

niekorzystne informacje w mediach 1,4% 5,5%



 Strajk w KWK BUDRYK był najdłuższym protestem w polskim górnictwie po 
transformacji ustrojowej.

 Mógł zagrozić stabilności największego producenta węgla koksowego w Europie  na 
krótko przed planowanym wprowadzeniem spółki węglowej na GPW 

 734 publikacje na temat strajku mogły zrujnować reputację JSW SA., sposób 
relacjonowania strajku w pierwszych tygodniach wzmagał zagrożenie strajkiem 
generalnym

NAJDŁUŻSZY I NAJBARDZIEJ MEDIALNY



mieszanka wybuchowa

JSW - fokus na 
realnym 

problemie

współczesne 
media

ZZ 
tradycyjne 

cele - nowa
propaganda



PODMIOTY

 KWK BUDRYK – najmłodsza i jedna z najbardziej dochodowych kopalń w kraju. 
Na początku 2008 roku, decyzją Ministerstwa Skarbu, włączona w struktury JSW SA. 
Ponad 2200 pracowników*.

 JSW SA. - największy w Europie producent węgla koksowego.
Roczne przychody 3,5 mld zł, 22,3 tys. pracowników*

*dane za 2008 r., żródło JSW SA



każdy dzień przestoju 
kopalni to strata

2,5 mln zł



SYTUACJA

 Ministerstwo Skarbu decyduje o włączeniu KWK Budryk do JSW SA. z dniem 
1 stycznia 2008 roku 

 Górnicy przed przyłączeniem KWK Budryk do JSW SA. rozpoczynają strajk, 
w ramach protestu przeciwko tej operacji.

 Z początkiem roku KWK Budryk staje się częścią JSW SA.

 Dysproporcje w wysokości wynagrodzeń w spółkach JSW SA. i w KWK Budryk 
doprowadzają do konfliktu między związkami zawodowymi kopalni, a zarządem JSW 
SA. 

 Zarząd JSW SA. proponuje stopniowe wyrównanie wynagrodzeń (zgoda 5 z 8 
związków zawodowych KWK Budryk) 

 Władze 3 związków zawodowych odrzucają propozycje zarządu i eskalują protest



SYTUACJA W MEDIACH

 Zarządy trzech związków zawodowych prowadzących strajk okazują się doskonale 
przygotowane do współpracy z mediami:

- Strajkujący są bardziej dyspozycyjni dla przedstawicieli mediów niż zarząd JSW SA.

- Na bieżąco komunikują plany swoich inicjatyw kluczowym mediom 



SYTUACJA W MEDIACH cd.

- Organizują „media events” jak m.in. 
Wigilia strajkujących pod ziemią, czy 
wyjazd żon strajkujących górników do 
Warszawy, i dbają o symbolikę: 
robocze stroje strajkujących 
„rzeczników prasowych”, „strajkowa” 
aranżacja filmowanych przestrzeni

Hymn górników z KWK Budryk w świetle lamp górniczych i w towarzystwie dziennikarzy



SYTUACJA W MEDIACH cd.



SYTUACJA W MEDIACH cd.

 Początkowo media relacjonują przebieg strajku na niekorzyść zarządu JSW SA. 
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Negatywne

Wydźwięk publikacji w  początkowym okresie strajku z punktu widzenia JSW SA.

Wysoki odsetek publikacji negatywnych

Przy stosunkowo niskiej dla JSW SA. 
liczbie pozytywnych przekazów



ZARZĄD JSW SA. Z IMAGO PR

 Zarząd JSW SA. podejmuje decyzję o zatrudnieniu doradców PR 

 Cele postawione przed konsultantami Imago PR:

Cel strategiczny:

- zminimalizowanie czasu trwania strajku przy utrzymaniu pozycji negocjacyjnej 
Zarządu JSW SA, niedopuszczenie do rozprzestrzenienia się protestu . 

Cele komunikacji: 

- zwiększenie ekspozycji medialnej działań i stanowisk Zarządu JSW SA.
- zaprezentowanie rzeczywistych proporcji w podziale załogi KWK Budryk na 

strajkujących i przeciwników bezzasadnego protestu
- przedstawienie argumentów w oparciu o które sformułowano propozycje dla załogi 

KWK Budryk
- zakomunikowanie konsekwencji nielegalnego strajku dla całej załogi, 

a w szczególności strajkujących.



GRUPY DOCELOWE DZIAŁAŃ ANTYKRYZYSOWYCH

 W konsultacji z władzami JSW SA. wytypowano następujące grupy celowe 
bezpośredniego dotarcia:

- media ogólnoinformacyjne i gospodarcze

- niestrajkujący pracownicy KWK Budryk i pozostałych kopalń JSW SA.

- rodziny strajkujących górników (kontakt bezpośrednio ze strajkującymi był 
uniemożliwiony, istniało prawdopodobieństwo manipulowania strajkującymi górnikami 
i blokada informacyjna).



ETAP I

 Doradzenie zarządowi JSW SA. zintensyfikowania w czasie działań zmierzających do 
zakończenia strajku.

Władze spółki zmodyfikowały swoje stanowisko negocjacyjne i wysuwały nowe 
propozycje porozumienia. Każdorazowo o tym fakcie informowano media. 



ETAP II

 Zwiększenie dostępności władz JSW SA dla mediów.

W trakcie procesu negocjacyjnego na bieżąco aranżowane były wypowiedzi władz 
spółki dla radia i telewizji. Prezes Zarządu był do dyspozycji mediów w znacznie 
większym zakresie niż wcześniej.

Jarosław Zagórowski, prezes JSW SA. po spotkaniu z dziennikarzami.



ETAP III

 Etap III: ujednolicenie przekazu

bieżące stanowiska,
zachowania i prezentacja postaw,
terminologia i słownictwo



ETAP IV

 Zwiększenie intensywności pracy biura prasowego. 

liczba i częstotliwość informacji oraz komunikatów 
szybsza reakcja na nowe fakty
komentarz Prezesa w każdym materiale



ETAP V

 Rozpoczęcie komunikacji bezpośredniej z pracownikami KWK Budryk i JSW SA.



ETAP VI

 Próba dotarcia do strajkujących 
przez rodziny przy założeniu 
rotacji strajkujących.



ETAP VII

 Działania 
dodatkowe

- Pomoc pozostałym 
związkom 
zawodowym.

- Stały monitoring 
nastrojów 



EFEKTY DZIAŁAŃ ANTYKRYZYSOWYCH

P
R

ZE
D

P
0



EFEKTY DZIAŁAŃ ANTYKRYZYSOWYCH cd.

Zarząd JSW SA. doszedł do porozumienia z załogą, która w większości 
zadecydowała o kontynuacji pracy mimo oporu grupy osób inicjującej strajk. 

Kamieniami milowymi prowadzącymi do takiego rozwiązania sytuacji była zmiana 
tonu publikacji w strategicznym okresie kryzysu oraz zawartości doniesień 
prasowych, które dzięki aktywności komunikacyjnej zarządu JSW SA. zaczęły 
relacjonować spór z uwzględnieniem racjonalnych argumentów władz spółki. 

Działanie korzystnych dla zarządu władz spółki doniesień mediowych, zostało 
spotęgowane poprzez zmianę nastawienia większości pracowników KWK Budryk po 
przedstawieniu im rzeczywistych i aktualnych argumentów i propozycji składanych 
związkom zawodowym przez zarząd JSW SA.

Zmianę postawy górników wsparły również działania informacyjne pozostałych (nie 
zaangażowanych w inicjację strajku) związków zawodowych, które z czasem 
otwarcie zaczęły wspierać racjonalne stanowisku zarządu spółki. 

Szacuje się, że dzięki właściwemu zarządzaniu sytuacją kryzysową w KWK 
Budryk spółka zaoszczędziła kilkadziesiąt milionów złotych.



EFEKTY DZIAŁAŃ ANTYKRYZYSOWYCH cd.

 Zmiana wydźwięku artykułów prasowych w czasie trwania strajku 
Działania Imago PR pozwoliły na ograniczenie liczby publikacji negatywnych na 
korzyść materiałów neutralnych, prezentujących argumenty obu stron sporu.
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EFEKTY DZIAŁAŃ ANTYKRYZYSOWYCH cd.

 Zwiększenie wskaźnika share of ink na korzyść zarządu JSW SA. w decydującym 
momencie sporu
Większa dostępność przedstawicieli zarządu JSW SA. dla mediów oraz bardziej  
przejrzyste określenie stanowiska spółki pozwoliły na zwiększoną ekspozycję 
stanowiska spółki w artykułach prasowych. 
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EFEKTY DZIAŁAŃ ANTYKRYZYSOWYCH cd.

 Wzrost udziału wypowiedzi zarządu JSW SA. w publikacjach dotyczących strajku 
w czasie

. 
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EFEKTY DZIAŁAŃ ANTYKRYZYSOWYCH cd.

 Zwiększenie wskaźnika share of ink zarządu JSW SA. zadziałało korzystnie na 
wydźwięk publikacji relacjonujących przebieg strajku w KWK Budryk.
Z analizy publikacji prasowych wynika, że wraz ze wzrostem udziału wypowiedzi 
przedstawicieli JSW SA. prezentujących racjonalne argumenty wydźwięk publikacji 
zyskiwał charakter korzystny dla spółki

Wskaźnik share of ink, a wydźwięk publikacji

Wydźwięk tekstów SOI – Zarząd JSW 
SA.

SOI - Komitet 
Strajkowy

Negatywne 26% 72%

Neutralne 31% 48%

Pozytywne 39% 44%



PODSUMOWANIE

 w związku z brakiem badań postrzegania 
JSW ocena wydźwięku materiałów 
prasowych podstawowym miernikiem 
skuteczności

 zakończenie strajku podpisaniem 
porozumienia w wielu punktach dalekiego 
od oczekiwań Komitetu Strajkowego.



dziękuję  za uwagę



Kompleks Mikrus – nowa technologia 
wybierania pokładów niskich 
 
Dziura Jan 
Kopex Machinery S.A., 41-800 Zabrze ul. 3-go Maja 89 
 
 

STRESZCZENIE: W artykule omówiono nowe rozwiązania konstrukcyjne innowacyjnego 
wydajnego systemu ścianowego do wybierania niskich pokładów węgla z wykorzystaniem głowicy 
urabiająco-ładującej i integralnie z nią związanego przenośnika ścianowego. Przedstawiono 
również podstawowe parametry techniczne poszczególnych urządzeń kompleksu. Omówiono 
technologię eksploatacji zapewniającą wysokie wydobycie przy zachowaniu bezpieczeństwa załóg 
górniczych, mimo ograniczonej gabarytami wyrobiska, zdolności tych załóg do sprawnej obsługi 
systemu. Omówiono próby stanowiskowe kompleksu oraz przedstawiono plany związane 
z wdrożeniem kompleksu do eksploatacji. 
 

SŁOWA KLUCZOWE: Kompleks, cienki, pokład, wybieranie. 
 

1. WSTĘP 
 

Na podstawie analizy danych o zasobach operacyjnych, około 1 miliarda ton węgla zalega 
w Polsce w pokładach niskich. W świecie średni udział pokładów niskich w udostępnionych 
górniczo zasobach węglowych wynosi ok. 30%, co pokazuje ogromny obszar do pozyskania 
węgla. Koniecznym warunkiem do zagospodarowania tej niszy rynkowej jest opracowanie 
sprawnego, bezpiecznego i wydajnego systemu ścianowego. 
Warunkiem eksploatacji niskich pokładów węgla jest opłacalność, na którą składa się wiele 
czynników. Jednym z ważniejszych jest bezpieczeństwo załóg górniczych oraz ograniczona 
gabarytami zdolność tychże załóg do sprawnej obsługi systemu. Innym znaczącym czynnikiem jest 
czynnik ekonomiczny takiej eksploatacji z punktu widzenia cen węgla na światowych rynkach 
i koniecznych do poniesienia nakładów inwestycyjnych, aby móc eksploatować ścianowo pokłady 
niskie. 
 

2. KOMPLEKS ŚCIANOWY DO WYBIERANIA POKŁADÓW NISKICH 
 

Grupa kapitałowa KOPEX opracowała i wykonała na podstawie własnego projektu p.t.: 
„Kompleks ścianowy do wybierania niskich pokładów” urządzenia, które powiązane ze sobą 
strukturalnie działając w oparciu o wspólny system sterowania tworzą spójny system ścianowy. 
System wyposażono w głowicę urabiająco-ładującą z dwoma organami urabiającymi, która jest 
przemieszczana po przenośniku ścianowym wzdłuż ociosu węglowego przy pomocy systemu 
cięgnowego pod sekcjami obudowy zmechanizowanej (Rys.1.). Kompleks umożliwia wybieranie 
pokładów niskich przy dużej wytrzymałości węgla na ściskanie powyżej 40 MPa i nieregularności 
zalegania złoża pozwalając na uzyskanie ekonomicznie opłacalnej wydajności. Dopasowany do 
głowicy przenośnik ścianowy umożliwia sprawne przemieszczanie głowicy urabiająco-ładującej 
wzdłuż przodka wydobywczego oraz poprzeczne korygowanie jej położenia. Korekcja położenia 
przenośnika i głowicy urabiająco-ładującej jest realizowana przy pomocy wyspecjalizowanej 
obudowy zmechanizowanej. Całość kompleksu jest zasilana i sterowana przez zintegrowany 
system wyposażony w centralny pulpit umieszczony na stanowisku operatora, który zlokalizowany 
jest w chodniku odstawczym. Podstawowe parametry techniczne nowego rozwiązania podano 
w tabeli 1. 

Szkoła Eksploatacji Podziemnej 2013, Materiały Konferencyjne 



 

 
 

Rys. 1. Kompleks do wybierania pokładów niskich. 
Figure 1. The system for coal extraction from thin seams. 

 

Tabela 1. Podstawowe parametry kompleksu 
Parametr Wartość 
Wysokość urabiania 1100 ÷ 1500mm 
Długość ściany wydobywczej 260m 
Nachylenie podłużne ściany 35° 
Nachylenie poprzeczne ściany ±20° 
Średnica organu urabiającego 1200 ÷ 1600mm 
Głębokość urabiania 0,6m 
Napięcie zasilania 3300V 
Minimalna wysokość głowicy 
urabiająco-ładującej nad przenośnikiem 

850mm 

Maksymalna zainstalowana moc 1433kW silnik urabiania głowicy 500kW 
silniki posuwu 2 x 60kW 
silnik wciągarki 13kW 
silniki napędu 
przenośnika 

2x200/400kW 

Siła posuwu (0 ÷ 50 Hz) 2 x 320kN 
Prędkość posuwu 0 ÷ 27m/min 
Przenośnik ścianowy S-850N 
 o wys. profilu E 

220mm 

Całkowita masa głowicy urabiająco-
ładującej 

ok. 19,2ton 

Obudowa zmechanizowana KOPEX-
095/17-POz 

0,95m ÷ 1,7m 

Zakładana wydajność godzinowa dla 
wytrzymałości węgla 40MPa 

560t/h 

Zakładana wydajność godzinowa dla 
wytrzymałości węgla 10MPa 

800t/h 

 

3. GŁOWICA URABIAJĄCO-ŁADUJĄCA 
 

Urządzeniem urabiającym ocios węglowy w prezentowanym niskim kompleksie jest głowica 
urabiająco-ładująca (Rys. 2). Nieskomplikowana budowa, maksymalne uproszczenie układu 



napędowego ślimakowych organów urabiających, zastosowanie wewnętrznego smarowania wraz 
z układem intensywnego chłodzenia przekładni zapewniają niezawodną, w pełni bezobsługową, 
pracę głowicy. Dodatkowo specjalnie ukształtowany korpus głowicy uzupełniony ładowarkami 
zapewnia płynne ładowanie urobku na przenośnik ścianowy przy prędkościach posuwu do 
13 m/min. 
Integralną częścią głowicy urabiająco-ładującej jest mechanizm posuwu usytuowany poza 
urządzeniem. Głowica urabiająco-ładująca pracuje na przenośniku i ciągnięta jest wzdłuż czoła 
ściany łańcuchem. Od strony zawału urządzenie podparte jest ślizgowo na prowadniku 
stanowiącym element rynny przenośnika, a od strony ociosu na klinie ładującym. W czasie pracy 
przedni organ, którego średnica powinna odpowiadać miąższości pokładu, urabia i ładuje urobek 
tworząc wolną przestrzeń dla ładowarek osłonowych zamocowanych na korpusie głowicy i tylnego 
organu urabiającego. Tylny organ spełnia funkcję dodatkowego urządzenia ładującego pozostałość 
urobku. 

  

Rys. 2. Głowica urabiająco-ładująca GUŁ-500. 
Figure 2. GUŁ-500 – the cutting and loading head. 

W głowicy urabiająco-ładującej zastosowane są dwa ślimakowe organy urabiające z przeciwnymi 
kierunkami zwojów. Organy urabiające wyposażono w instalację wewnętrznego zraszania. Woda 
do organów urabiających dostarczona jest przez drążone wały przekładni planetarnych. Organy 
zostały przystosowane do zawrębiania prostopadłego w stosunku do kierunku urabiania. 
 

 
Rys. 3. Zespół napędowy posuwu GUŁ-500. 

Figure 3. Haulage driving unit for the GUŁ-500 cutting and loading head. 

 



Integralną częścią głowicy urabiająco-ładującej są zespoły napędowe posuwu umieszczone poza 
urządzeniem (Rys. 3). Dwa zespoły napędowe wraz z przekładniami, umocowane są na kadłubach 
napędowych przenośnika ścianowego. W mechanizmie zastosowane zostały asynchroniczne silniki 
sterowane przy pomocy falowników co umożliwia automatyczną regulację posuwu w zależności 
od obciążenia silników napędowych maszyny. Cięgłem roboczym jest łańcuch ogniwowy, 
przewinięty przez gwiazdy napędowe mechanizmu i zaczepiony na obu końcach do cięgna głowicy 
urabiająco-ładującej.  
 

   
 

Rys. 4. Mechanizm prowadzenia przewodów zasilających GUŁ-500. 
Figure 4. Handling system for power cables to supply the GUŁ-500 cutting and loading head. 

 

Prowadzenie układaka przewodów zostało zrealizowane przy pomocy łańcuchowego układu 
napinającego z rolką (Rys.4). Sterowany on jest przez przemiennik częstotliwości. Mechanizm 
prowadzenia układaka przystosowany jest do zabudowy w specjalnej zastawce przenośnika 
zgrzebłowego, a napęd cięgna utrzymującego stałą siłę naciągu układaka wraz z przewodami 
zasilającymi tj. silnik elektryczny i wciągarka łańcuchowa, umieszczony został w chodniku. 
Rozwiązanie to ma za zadanie nie dopuścić do powstawania pętli układaka przy nawrotach 
głowicy oraz zapewnić stałą siłę naciągu uzyskiwaną dzięki zasilaniu z przemiennika 
częstotliwości. 

 

Rys. 5. Łańcuchowy zespół napinania i prowadzenia przewodów zasilających GUŁ-500. 
Figure 5. The chain system designed to tension and guide power supplying cables to the GUŁ-500 head. 



Przemiennik częstotliwości zasilający silnik napędu wciągarki układaka przewodów pracuje 
w trybie stałomomentowym niezależnie od kierunku i prędkości posuwu głowicy (również na 
postoju) utrzymując zadaną siłę naciągu układaka (Rys.5). 
 

4. ŚCIANOWY PRZENOŚNIK ZGRZEBŁOWY RYFAMA S-850N 
 

Przenośnik ścianowy przeznaczony jest do odstawy urobku w ścianie niskiej urabianej przez 
głowicę urabiająco-ładującą, a jednocześnie trasa przenośnika stanowi tor jezdny głowicy i dzięki 
specjalnym umieszczonym po stronie zawałowej prowadnikom, umożliwia bezpieczne 
prowadzenie cięgna łańcuchowego realizującego posuw głowicy urabiająco-ładującej. 
Napęd główny (wysypowy) jak i napęd pomocniczy (zwrotny) są zbudowane z tych samych 
podstawowych podzespołów to jest: kadłuba napędu, bębna łańcuchowego, reduktora 
planetarnego, sprzęgła z obudową, sprzęgła zębatego, bloku dystansowego, kompletu 
wyrzutnikowego, bloku napędu posuwu głowicy urabiająco-ładującej, itp. (Rys. 5). 
Montaż i demontaż wałów napędowych przenośnika zgrzebłowego możliwy jest bez konieczności 
demontażu jednostek napędowych przenośnika i posuwu głowicy. 
Jednostka napędowa napędu łańcucha zgrzebłowego składa się z silnika elektrycznego, sprzęgła 
elastycznego oraz przekładni walcowo-planetarnej wielkości „25”. 
Silnik elektryczny jest mocowany do przekładni przy pomocy obudowy sprzęgła, natomiast wał 
silnika łączony jest z wałem przekładni poprzez sprzęgło elastyczne. Jednostki napędu łańcucha 
zgrzebłowego montowane są po stronie ociosowej (Rys. 8). Sposób napinania łańcucha 
zgrzebłowego realizowany jest przez układ napinający silnikiem hydraulicznym z hamulcem. 
Jednostki napędowe napędu łańcucha głowicy urabiająco-ładującej zabudowane są na napędzie 
wysypowym i zwrotnym po stronie zawałowej. Napinanie łańcucha pociągowego głowicy 
realizowane jest przy pomocy siłowników hydraulicznych. 
Rynny trasy wykonane są na bazie dwóch odlewanych profili E220. Profil ociosowy wykonany 
jest z klinem ładującym a profil zawałowy połączony jest z prowadnikiem głowicy urabiająco-
ładującej. Profile połączone są z sobą blachą ślizgową oraz dolną blachą zamykającą 
(przyspągową). Trasa przenośnika posiada możliwość realizacji korekcji poprzecznej poprzez 
siłownik korekcyjny zabudowany pomiędzy belką układu przesuwnego sekcji obudowy 
zmechanizowanej a zastawką rynny. 

 
 

Rys. 7. Ścianowy przenośnik zgrzebłowy Ryfama S-850N. 
Figure 8. Layout of the push-plate Armoured Face Conveyor of the Ryfama S-850N type. 

 

Człony dołączne stanowią elementy łączące trasę przenośnika z napędami. Podbudowa napędu jest 
konstrukcją spawaną pozwalającą na obrót posadowionego napędu w dwóch płaszczyznach, 
przesunięcie równoległe do ściany oraz podwyższenie lub obniżenie napędu. 



5. OBUDOWA ZMECHANIZOWANA KOPEX-095/17-POZ 
 

Kompleks wyposażony będzie w obudowę KOPEX-095/17-POz (Rys. 9). Jest to obudowa 
dwustojakowa z lemniskatową stabilizacją prowadzenia stropnicy pracująca z krokiem wstecz. 
Stojaki jednostopniowe o średnicy tłoka Ø250 i tłoczyska Ø200, zasilane ciśnieniem do 30 MPa, 
ciśnienie nastawy na zaworze przelewowym 48 MPa. Przesuwnik sekcji Ø120/80 zasilany przez 
tłoczysko.  
Obudowa ma stropnicę sztywną i spągnicę typy katamaran, belka układu przesuwnego 
wyposażona jest w łącznik umożliwiający regulację długości oraz gniazda mocujące siłownik 
korekcji poprzecznej trasy przenośnika. Stropnica i osłona odzawałowa wyposażona jest w osłony 
boczne ruchome, wysuwane dwoma siłownikami Ø90/63 dla stropnicy i jednym siłownikiem dla 
osłony odzawałowej. Osłony boczne prowadzone są na dwóch prowadnikach bez sprężyn 
mechanicznych. Sterowanie obudową oparte jest o system E+H z minimum 10 funkcyjny. 
Funkcja korekcji poprzecznej przenośnika zrealizowana jest przez podsystem Tibatron (prod. 
Tiefenbach), w którym siłowniki korekcji poprzecznej połączone są w grupach co 5, 6 siłowników. 
W przedstawionym rozwiązaniu żądane pochylenie ustawiane będzie przez system sterowania 
kompleksem, który będzie korzystał z danych dostarczanych przez system inklinometrów 
rozmieszczonych w sekcji obudowy. 

 

Rys. 9. Obudowa ścianowa zmechanizowana KOPEX-095/17-POz. 
Figure 9. Powered roof support unit of the KOPEX-095/17-POz type. 

 

6. SYSTEM STEROWANIA KOMPLEKSEM ŚCIANOWYM EH-WALLCONTROL 
 

Bezawaryjną, automatyczną, prowadzoną w optymalny sposób z wykorzystaniem maksymalnie 
zainstalowanej mocy kompleksu dla panujących warunków górniczo-geologicznych dla 
osiągnięcia najwyższej efektywności zapewnia system sterowania urządzeniami kompleksu. 
Oparty jest on o rozwiązania systemu automatyki EH-WallControl. (Rys. 10). 

 

EH-WallControl 

 
 

Kabina operatora 
  

Rys. 10. System sterowania kompleksem ścianowym. 
Figure 10. Control system for the longwall machinery. 



Do systemu automatyki dostarczane są informacje o pracy wszystkich urządzeń przodka 
ścianowego. Na podstawie tych informacji system wypracowuje sygnały do sterowania urządzeń 
(przenośników, sekcji obudowy, pomp itp.). W przypadku pojawienia się informacji 
o zagrożeniach lub stanów przedawaryjnych w poszczególnych urządzeniach system sygnalizuje to 
na stanowisku operatora. W przypadku przekroczenia dopuszczalnych parametrów pracy lub 
wystąpienia stanów awaryjnych system wyłączy poszczególne urządzenia lub zatrzyma cały 
kompleks. System przystosowany jest do transmisji danych na powierzchnię. 
Stanowisko operatora to specjalna kabina umieszczona w chodniku podścianowym i przesuwana 
wraz z postępem ściany. Na stanowisku operatora wizualizowane są na ognioszczelnym monitorze 
wszystkie dane o pracy urządzeń kompleksu ścianowego, dostępne w poszczególnych menu 
wywoływanych na polecenie operatora. 
Ponieważ w trakcie pracy kompleksu nie przewiduje się obsługi w ścianie, jedynie obecni będą 
obserwatorzy, ze stanowiska operatora załączane będą napędy poszczególnych urządzeń.  
W cyklu pracy automatycznej operator steruje tylko prędkością posuwu głowicy urabiająco-
ładującej, natomiast pracą pozostałych urządzeń (przenośników, sekcji obudowy, pomp itp.) 
sterował będzie układ nadrzędny automatyki kompleksu ścianowego. Operator w dowolnym 
momencie ma możliwość przejścia na pracę ręczną i zmianę parametrów pracy urządzeń (np. 
ustawienia siłowników korekcyjnych obudowy lub zmianę uzależnienia prędkości przenośnika 
ścianowego od prędkości posuwu kombajnu). 
Stanowisko operatora wyposażone jest w układy umożliwiające obsługę wyłącznie przez 
uprawnione osoby oraz w układy tzw. „martwej ręki” wyłączające urządzenia kompleksu 
w przypadku np. zasłabnięcia operatora. Stanowisko operatora wyposażone jest w środki łączności 
głośnomówiącej oraz bezpośrednie połączenie z dyspozytorem kopalni. 
 

7. TECHNOLOGIA URABIANIA 
 

Kompleks ścianowy do wybierania niskich pokładów ze względu na swoją konfigurację sprzętową 
wymaga przygotowania chodników: podścianowego i nadścianowego w obudowie łukowej min. 
ŁP-10 lub większej. Napędy przenośnika ścianowego: wysypowy i zwrotny, posadowione na belce 
podnapędowej usytuowane będą w chodnikach co zapewni możliwość wyjazdu głowicy 
urabiająco-ładującej do przestrzeni chodników (Rys. 11). 

 

Rys. 11. Usytuowanie kompleksu w ścianie. 
Figure 11. Layout of the extraction system within a longwall.  



To funkcjonalne rozwiązanie umożliwia zawrębienie organu, który pozostaje w ścianie, w sposób 
prostopadły do kierunku ruchu maszyny (Rys. 12). Przewidywany czas zawrębienia to ok. 1 
minuta. Organy urabiające głowicy przystosowano do takiego sposobu zawrębienia. Niewielki czas 
zawrębiania pozwoli na zwiększenie wydajności całego kompleksu. Po zawrębieniu głowica 
urabiająco-ładująca rozpocznie eksploatację ściany na całej jej długości. Bezpośrednio po 
przejeździe głowicy urabiająco-ładującej następować będzie przekładka przenośnika ścianowego 
tak aby w obu kierunkach urządzenie wydobywcze było w kontakcie z ociosem (ważne 
w przypadku ścian nachylonych). Po dojeździe do końca ściany w drugim chodniku następować 
będzie ponowne zawrębienie i urabianie w przeciwnym kierunku. 

 

Rys. 12. Zawrębienie prostopadłe. 
Figure 12. Perpendicular slotting. 

 

8. PRÓBY STANOWISKOWE I EKSPLOATACYJNE KOMPLEKSU 
 

Bardzo ważnym elementem wdrożenia kompleksu do wybierania cienkich pokładów były próby 
stanowiskowe. Zostały one wykonane w dwóch etapach. Pierwszy obejmował próby fabryczne 
poszczególnych zespołów przekładniowych (głowica urabiająco-ładująca, przekładnie napędowe 
przenośnika ścianowego, przekładnie napędowe napędu posuwu głowicy urabiająco-ładującej, 
przekładnia wciągarki). Drugi etap wykonano na specjalnie przygotowanym stanowisku 
badawczym. Model stanowiska pokazano na rys. 13. Na stanowisku zasymulowano chodnik 
podścianowy obniżony względem ściany wydobywczej o 1m. Ustawiono 40m przenośnika 
ścianowego wraz z zespołami napędowymi, sekcję obudowy zmechanizowanej i 16 układów 
przesuwnych. 
Na stanowisku prowadzono próby: wszystkich systemów sterowania, jazdy głowicy urabiająco-
ładującej w różnorodnych ustawieniach przenośnika ścianowego, współdziałania poszczególnych 
systemów kompleksu. Połączono system chłodzenia wszystkich urządzeń kompleksu oraz 
sprawdzono działanie urządzeń sterujących systemem zraszania głowicy urabiająco-ładującej.  
Przeprowadzone badania stanowiskowe na stanowisku badawczym pozwoliły na zebranie 
bogatego materiału badawczego w postaci obserwacji i kart pomiarowych z całego przebiegu 
badań. Na ich podstawie dokonano oceny co do prawidłowości przyjętych rozwiązań 
konstrukcyjnych, wydolności układu chłodzenia, zdolności i zakresu możliwości pokonywania 
przegięć przenośnika oraz określenie optymalnych parametrów eksploatacyjnych dla pracy 
systemu w cyklu automatycznym. Bogaty materiał badawczy pozwolił również na wyciągnięcie 
wniosków dotyczących poprawy konstrukcji kompleksu do wybierania cienkich pokładów. 



Efektem tych prac było opracowanie projektu szuflady załadowczej umożliwiającej ładowanie 
urobku na skrzyżowaniu chodnika i ściany (Rys.14). 

  
 

  
 

Rys. 13. Stanowisko prób kompleksu. 
Figure 13. Test bench for the longwall system. 

 

Końcowym etapem wdrożenia są próby eksploatacyjne, które zostaną przeprowadzone na kopalni 
KWK Jas-Mos na ścianie 53a w pokładzie 505/1łg. Ściana ta będzie miała charakter badawczy 
dlatego jej długość to 145m a wybieg ok.135m. Zbrojenie tej ściany w urządzenia kompleksu do 
wybierania cienkich pokładów rozpocznie się w styczniu 2013r. Warunki panujące w ścianie będą 
doskonała okazją do sprawdzenia zdolności wydobywczej kompleksu oraz możliwości pracy 
w cyklu automatycznym. 
 

 

Rys. 14. Szuflada załadowcza. 
Figure 14. Loading drawer. 

 

9. PODSUMOWANIE 
 

Połączenie najlepszych cech systemu strugowego i kombajnowego w urządzeniach kompleksu 
ścianowego pozwala na innowacyjne podejście do eksploatacji ścian niskich, a wykorzystanie 
zaawansowanych systemów sterowania i diagnostyki umożliwia budowę w pełni 
zautomatyzowanego kompleksu ścianowego do urabiania cienkich pokładów charakteryzującego 
się następującymi cechami: 



 zautomatyzowanie procesu eksploatacji, czemu sprzyja prosta budowa głowicy i wyniesienie 
wszelkich urządzeń sterujących do chodników przyścianowych (podścianowe stanowisko 
operatorskie), co pozwala na sterowanie i obsługę urządzeń kompleksu ze stref bezpiecznych, bez 
konieczności przebywania załogi bezpośrednio w przodku wydobywczym. 
 zastąpienie głowicy strugowej głowicą wyposażoną w frezujące, ślimakowe organy urabiające, 
stosowane powszechnie w systemach kombajnowych, pozwala na urabianie calizny o dużej 
twardości, z przerostami kamiennymi, i stanowi innowacyjne połączenie zalet obu systemów 
eksploatacji,  
 niewielkie wymiary głowicy urabiająco-ładującej, przy dużej mocy zainstalowanej do napędu 
frezujących organów ślimakowych, oraz bardzo efektywne jej wykorzystanie, stawia nowe 
rozwiązanie wysoko w rankingu urządzeń urabiających poprzez frezowanie calizny, 
 podniesienie efektywność eksploatacji w niskiej ścianie, dzięki zwartości konstrukcji, przy 
jednoczesnym zapewnieniu odpowiednio dużych przestrzeni do załadunku urobku na przenośnik 
zgrzebłowy i wspomaganiu ładowania odpowiednio ukształtowanymi ładowarkami,  
 zastosowanie układów zapewniających stabilne warunki pracy przekładni mechanicznych co do 
temperatury pracy i czystości oleju smarującego, prosta budowa podnosi trwałość i wydłuża okresy 
międzyprzeglądowe dla poszczególnych urządzeń kompleksu,  
 zastąpienie wleczonego układaka wraz z przewodami zasilającymi systemem prowadzenia 
układaka i kontroli siły jego napięcia, z pełną synchronizacją prędkości głowicy urabiająco-
ładującej oraz zapewnieniem pełnej synchronizacji z usytuowaniem maszyny w ścianie 
wydobywczej,  
 sterowanie pracą obudów zmechanizowanych i przenośnika ścianowego na drodze elektro-
hydraulicznej z uwzględnieniem pełnego monitoringu biernego i aktywnego tak aby dokonywać 
okresowego wyrównywania frontu ściany, podążanie głowicy urabiająco-ładującej za złożem, 
kontrola spełzania przenośnika przy ścianach nachylonych. 
Przedstawiony kompleks ścianowy do wybierania niskich pokładów to rozwiązanie niespotykane 
w skali światowej, umożliwiające wprowadzenie na rynek maszyn górniczych nowego produktu, 
pozwalającego na prowadzenie opłacalnej i bezpiecznej eksploatacji pokładów niskich, 
a innowacyjne rozwiązania zawarte w projekcie otwierają nowe możliwości wybierania tego typu 
pokładów przy zachowaniu efektywnej wydajności nawet w trudnych warunkach górniczo - 
geologicznych, wpływają na wydatne zmniejszenie zagrożenia bezpieczeństwa załogi górniczej, 
a przez automatyzację - poprawiają komfort obsługi i pracy ludzi obsługujących ścianę. 
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THE MIKRUS LONGWALL SYSTEM – A NEW TECHNOLOGY FOR EXTRACTION OF THIN SEAMS 
 

SUMMARY 
 

The paper outlines new design solutions of the innovative and efficient longwall system designed for 
extraction of thin coal seams with the use of a cutting and loading machine together with an Armoured Face 
Conveyor (AFC) seamlessly integrated with it. Moreover, the author describes technical parameters of 
individual machinery pieces that make up the longwall system. Furthermore, the paper is focused on the 
technology of coal cutting that enables high productivity of a coal face combined with appropriate safety of 
the mine personnel despite confined dimensions of the working area, with consideration of the personnel 
ability to operate the system smoothly and efficiently. Future plans related to launching regular operation of 
the system are drawn up as well. 
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STRESZCZENIE: W systemach klimatyzacji centralnej wyrobisk dołowych, Podajnik 
Trójkomorowo - Rurowy PES/DRKA firmy SIEMAG TECBERG pełni rolę pośrednika między 
powierzchniową stacją klimatyzacyjną wytwarzającą wodę lodową dostarczaną rurociągami 
szybowymi pod wysokim ciśnieniem (obieg pierwotny), a podziemną siecią rurociągów, 
dostarczających wodę lodową pod niskim ciśnieniem do przodkowych lub ścianowych chłodnic 
powietrza (obieg wtórny). W Podajniku Trójkomorowo – Rurowym PES/DRKA następuje 
redukcja ciśnienia hydrostatycznego oraz wymiana medium chłodzącego. W artykule 
przedstawiono budowę oraz zasadę działania urządzenia wraz z podstawowymi parametrami 
eksploatacyjnymi. Omówiono systemy klimatyzacji centralnej z zastosowaniem Podajnika 
Trójkomorowo - Rurowego PES/DRKA firmy SIEMAG TECBERG na przykładzie wybranych 
instalacji w Polsce oraz zagranicą, jak również zaprezentowano pozostałe możliwości 
zastosowania (zastosowania typowe – wielopoziomowe, układy równoległe – szeregowe). 
 
SŁOWA KLUCZOWE: klimatyzacja centralna, schładzanie wyrobisk dołowych, Podajnik 
Trójkomorowo – Rurowy, DRKA, PES, redukcja ciśnienia hydrostatycznego, wymiana medium 
chłodzącego. 
 
1. WPROWADZENIE 
 
Zwiększająca się głębokość eksploatacji skutkująca wzrostem temperatury pierwotnej skał oraz 
ciepło pochodzące z wykorzystywanych w procesie urabiania maszyn górniczych (wzrost 
instalowanej mocy urządzeń mechanicznych) to podstawowe czynniki powodujące podwyższenie 
temperatury powietrza w kopalniach. Zwiększanie koncentracji wydobycia z kolei nasila 
występowanie zagrożeń naturalnych związanych z otaczającym wyrobiska górotworem, w tym 
także wzrost zagrożenia klimatycznego. 
 
Najskuteczniejszym sposobem obniżenia wysokiej temperatury powietrza w wyrobiskach 
górniczych jest klimatyzacja. Przy konieczności chłodzenia znacznych rejonów i zapotrzebowaniu 
na większe moce chłodnicze zastosowanie znajduje klimatyzacja centralna. 



 
 

Rys. 1. Typowy układ klimatyzacji centralnej z zastosowaniem 
Podajnika Trójkomorowo – Rurowego PES/DRKA 

 
Figure. 1. Typical installation of central cooling system with use  
of SIEMAG TECBERG Pressure Exchange System PES/DRKA 

 
Klimatyzacja centralna (Rys. 1) charakteryzuje się lokalizacją urządzeń chłodniczych  
na powierzchni (powierzchniowa stacja klimatyzacyjna) oraz zabudowanym Podajnikiem 
Trójkomorowo – Rurowym PES/DRKA jako reduktorem ciśnienia hydrostatycznego na dole 
kopalni. Wytworzona w powierzchniowej stacji klimatyzacyjnej woda lodowa jest transportowana 
za pomocą preizolowanego rurociągu wysokociśnieniowego zabudowanego w szybie na dół 
kopalni do Podajnika Trójkomorowo – Rurowego PES/DRKA, gdzie następuje redukcja ciśnienia 
oraz wymiana medium chłodzącego. Przepływ wody lodowej w rurociągach szybowych (obieg 
pierwotny) odbywa się za pomocą pomp obiegowych wymuszających cyrkulację (system 
PES/DRKA wykorzystuje zjawisko naczyń połączonych, dlatego ilość energii niezbędnej  
do wprawienia mediów w ruch jest niewielka). Obieg wtórny, czyli zespół preizolowanych 
rurociągów niskociśnieniowych rozprowadza z kolei wodę lodową do przodkowych  
lub ścianowych chłodnic powietrza (zespół pomp obiegowych wymusza przepływ wody lodowej  
w rurociągu niskociśnieniowym na dole kopalni). Po wymianie ciepła w chłodnicach powietrza 
(oddaniu chłodu) woda ciepła (powrotna) transportowana jest nieizolowanym rurociągiem 
niskociśnieniowym do Podajnika Trójkomorowo – Rurowego PES/DRKA, skąd następnie 
nieizolowanym wysokociśnieniowym rurociągiem powraca do powierzchniowej stacji 
klimatyzacyjnej w celu ponownego schłodzenia (np. chłodnice wyparne tzw. freecooling; 
absorpcyjne urządzenia chłodnicze; agregaty sprężarkowe). 
 



2. BUDOWA I ZASADA DZIAŁANIA PODAJNIKA TRÓJKOMOROWO – RUROWEGO 
PES/DRKA 

 
Podajnik Trójkomorowo - Rurowy PES/DRKA firmy SIEMAG TECBERG pełni rolę pośrednika 
między powierzchniową stacją klimatyzacyjną, a podziemną siecią rurociągów, dostarczających 
wodę lodową do przodkowych lub ścianowych chłodnic powietrza (Rys. 2). W Podajniku 
Trójkomorowo – Rurowym PES/DRKA następuje redukcja ciśnienia hydrostatycznego słupa wody 
oraz wymiana czynnika chłodzącego. Urządzenie ma za zadanie w sposób ciągły i płynny 
dostarczać dwa różne media (woda lodowa i woda powrotna) do odpowiednich obiegów (obieg 
pierwotny i obieg wtórny). 
 

 
 

Rys. 2. Podajnik Trójkomorowo – Rurowy PES/DRKA jako pośrednik pomiędzy powierzchniową stacją 
klimatyzacyjna a rurociągami dołowymi dostarczającymi wodę lodową do chłodnic powietrza 

 
Figure. 2. SIEMAG TECBERG Pressure Exchange System as an intermediary between surface chilling 

station and underground pipelines supplying chilled water to air coolers 
 

Podajnik Trójkomorowo – Rurowy PES/DRKA składa się z trzech stalowych komór rurowych 
(Rys. 3) z wewnętrzną izolacją, w których uzyskuje się nieprzerwany proces wymiany wody  
i ciepła na skutek odpowiedniego sterowania zaworami wszystkich trzech komór urządzenia [1] 
(Rys. 4). 
 

 
 



Rys. 3. Budowa Podajnika Trójkomorowo – Rurowego PES/DRKA. 
Trzy komory rurowe wypełniane są na przemian wodą lodową oraz wodą ciepłą (powrotną), 

długość komór zależna jest od wymaganej mocy chłodniczej 
 

Figure. 3. Construction of SIEMAG TECBERG Pressure Exchange System PES/DRKA. 
Three pipe-chambers are being alternately filled with chilled water or hot water (return water), chambers 

length depends from required cooling capacity 
 

 
 

Rys. 4. Zasada działania Podajnika Trójkomorowo – Rurowego PES/DRKA 
w odniesieniu do jednej z komór rurowych 

 
Figure. 4. Operation principle of SIEMAG TECBERG Pressure Exchange System PES/DRKA 

based on one of the chambers 
 

W zależności od potrzeb budowa systemu PES/DRKA może zostać zoptymalizowana  
do istniejących warunków (dostępności miejsca). W przyszłości, w razie potrzeby zwiększenia 
mocy chłodniczej konstrukcja Podajnika Trójkomorowo – Rurowego PES/DRKA może zostać 
dowolnie wydłużona (zróżnicowana moc chłodnicza; elastyczne dopasowanie kształtem pod 
ziemią) (Rys. 5). 
 



 
 

Rys. 5. Zoptymalizowana budowa Podajnika Trójkomorowo – Rurowego PES/DRKA 
wraz z możliwością rozbudowy w przyszłości (wydłużenia) 

 
Figure. 5. Optimized construction of SIEMAG TECBERG Pressure Exchange System PES/DRKA and future 

extension possibilities 
 

Szczególną zaletą systemu przy użyciu Podajnika Trójkomorowo – Rurowego PES/DRKA jest 
znikomy wzrost temperatury (średnio <0,5 °C) wody lodowej podczas przejścia z wysokiego do 
niskiego ciśnienia. Znikomy wzrost temperatury skutkuje zimniejszą wodą lodową w przodkach co 
z kolei skutkuje większa mocą chłodniczą. Gwarantuje to wyższą efektywność transportu czynnika 
chłodzącego. 
Podajnik Trójkomorowo – Rurowy PES/DRKA jest wyposażony w elektroniczny układ 
sterowania, którego podstawowym elementem jest sterownik mikroprocesorowy typu ACS-A1, 
sterujący wszystkimi zespołami elektrycznymi urządzenia, elektrycznymi urządzeniami 
zasilającymi oraz współpracuje z zainstalowanymi urządzeniami pomiarowo – kontrolnymi. 
Urządzenia pomiarowo – kontrolne dokonują między innymi pomiaru poziomu i temperatury oleju 
w układzie hydraulicznym oraz prowadzą kontrolę położenia zaworów sterujących pracą Podajnika 
Trójkomorowo – Rurowego PES/DRKA, jednak przede wszystkim umożliwiają ciągły pomiar 
temperatury, ciśnienia oraz przepływu wody lodowej oraz wody powrotnej. Dokonywane pomiary 
pozwalają prowadzić wizualizację pomiarów (Rys. 6), informując o istotnych parametrach pracy 
urządzenia. 
 

 
 



Rys. 6. Przykład wizualizacji pracy Podajnika Trójkomorowo – Rurowego PES/DRKA 
na powierzchniowym stanowisku komputerowym [2] 

 
Figure. 6. Visualization example of SIEMAG TECBERG Pressure Exchange System PES/DRKA operation 

at one of the surface desktop PC [2] 
 

Podstawowe dane eksploatacyjne Podajnika Trójkomorowo – Rurowego PES/DRKA firmy 
SIEMAG TECBERG przedstawia Tabela 1. 
 
Tabela. 1. Charakterystyka zastosowania Podajnika Trójkomorowo – Rurowego PES/DRKA 
Table 1. application characteristic of SIEMAG TECBERG Pressure Exchange System PES/DRKA 
 

Lp. 
Charakterystyka Zastosowania 

Podajnik Trójkomorowo-Rurowy PES/DRKA 

1 
Zastosowanie 
w górnictwie 

Blisko 40-systemów klimatyzacji centralnej przy użyciu Trójkomorowo - Rurowego 
Podajnika Cieczy PES/DRKA o mocy chłodniczej od 3MW do 60MW 

(w tym 6-instalacji w Polsce). 

2 
Bezpieczeństwo 

użytkowania 
Obudowa odporna mechanicznie. 

Nie stwarza zagrożenia dla pracy ludzi (wysokie ciśnienie słupa wody). 

3 
Awaryjność 

i Serwis 
Wieloletnia praktyka zastosowań wykazała praktycznie znikomą awaryjność. 

Wszelkie prace serwisowe przeprowadza się w miejscu zabudowy tj. w kopalni. 

4 

Wpływ 
zanieczyszczeń 
na sprawność 

urządzenia 

Nie stwierdzono 
(wraz z postępem robót występuje konieczność przebudowy chłodnic powietrza: 

warunki kopalniane). 

5 
Wiedza 

o urządzeniu 
Brak konieczności wykonania dodatkowych badań - urządzenie powszechnie znane, 

poparte dotychczasowym doświadczeniem w praktyce. 

6 Spadki ciśnienia 
Straty ciśnienia nie występują (swobodny i ciągły przepływ). 

Brak konieczności stosowania energochłonnych wysoko wydajnych pomp w celu 
wytransportowania wody ciepłej na powierzchnię: zjawisko U-rurki. 

7 Parametry pracy 
Znikomy wzrost temperatury (średnio <0,5 °C) wody lodowej podczas przejścia  

z wysokiego do niskiego ciśnienia: 

8 
Możliwości 
rozbudowy 

Możliwe elastyczne dostosowanie gabarytów do pracy pod ziemią i możliwość 
rozbudowy w przyszłości. 

9 
Automatyzacja / 

Wizualizacja 
Pełna automatyzację, równy strumień przepływu oraz stały monitoring umożliwia 

bezproblemowe podłączenie do systemu  e-kopalni. 

 
Przy pomocy Podajników Trójkomorowo – Rurowych PES/DRKA uzyskuje się bardzo wysokie 
oszczędności energii przy równocześnie znakomitej dyspozycyjności całego systemu centralnej 
klimatyzacji. 
 
3. SYSTEMY KLIMATYZACJI CENTRALNEJ Z ZASTOSOWANIEM PODAJNIKA 

TRÓJKOMOROWO – RUROWEGO PES/DRKA 
 
Typowy układ klimatyzacji centralnej z zastosowaniem Podajnika Trójkomorowo – Rurowego 
PES/DRKA Firmy SIEMAG TECBERG przedstawia Rysunek 1. Jest to najczęściej stosowane 



rozwiązanie. W Polce tego typu instalacje wykorzystujące Podajnik Trójkomorowo – Rurowy 
PES/DRKA z powodzeniem pracują w: 

 KGHM Polska Miedź SA O/ZG Rudna (2005) 
 JSW SA KWK „Budryk” (2007) 
 LW Bogdanka SA (2011); 
 KGHM Polska Miedź SA O/ZG Polkowice – Sieroszowice (2011); 

Centralna klimatyzacja funkcjonująca w JSW SA KWK Pniówek (2000 i 2009) została 
zaprezentowana na rysunkach 7-8 (dwa Podajniki Trójkomorowo – Rurowe PES/DRKA  
na różnych poziomach ze wspólnymi rurociągami szybowymi) 
Istnieje wiele innych możliwości zastosowania systemu PES/DRKA w układach klimatyzacji 
centralnej. Zastosowania dwóch Podajników Trójkomorowo – Rurowych PES/DRKA łączonych 
szeregowo bądź równolegle, na różnych poziomach bądź na jednym poziomie, ze wspólnymi 
rurociągami szybowymi bądź oddzielnymi rurociągami szybowymi przedstawiają rysunki 7-12. 
 

 
 

Rys. 7. Zastosowanie dwóch Podajników Trójkomorowo – Rurowych PES/DRKA 
na różnych poziomach ze wspólnymi rurociągami szybowymi 

(JSW SA KWK Pniówek, 2000 i 2009; Prosper-Haniel, Niemcy) 
 

Figure. 7. Application of two SIEMAG TECBERG Pressure Exchange Systems PES/DRKA 
at different levels and common shaft pipelines 

(JSW SA KWK Pniówek, 2000 and 2009; Prosper-Haniel, Germany) 
 



 
 

Rys. 8. Podajnik Trójkomorowo – Rurowy PES/DRKA zabudowany na poziomie 853 
w JSW SA KWK Pniówek (2000) 

 
Figure. 8. SIEMAG TECBERG Pressure Exchange Systems PES/DRKA installed at level 853 in JSW SA 

KWK Pniówek (2000) 
 

 
 

Rys. 9. Zastosowanie dwóch równolegle połączonych Podajników Trójkomorowo – Rurowych PES/DRKA 
na jednym poziomie ze wspólnymi rurociągami szybowymi 

(Lerche, Niemcy oraz Gotthard, Szwajcaria) 
 

Figure. 9. Application of two parallel connected SIEMAG TECBERG Pressure Exchange Systems 
PES/DRKA at one level and common shaft pipelines 

(Lerche, Germany and Gotthard, Switzerland) 
 



 
 

Rys. 10. Heinrich Robert, Lerche. Dwa Podajniki Trójkomorowo – Rurowe PES/DRKA 
o przepływie 2 x 750 m3/h. Z uwagi na wypiętrzanie spągu, wszystkie komponenty 

systemu PES/DRKA podwieszone na łańcuchach przytwierdzonych do kotew. 
Całkowita masa systemu 2 x 100 ton 

 
Figure. 10. Heinrich Robert, Lerche. Two SIEMAG TECBERG Pressure Exchange Systems PES/DRKA  

of chilled water flow 2 x 750 m3/h. Due to thill uplift, all components of PES/DRKA Systems are overhung 
on the anchored chains. Total weight of systems 2 x 100 tons 

 

 
 

Rys. 11. Podajnik Trójkomorowo – Rurowy PES/DRKA 
w bezpośrednim chłodzeniu w okresie zimowym (freecooling) 

 
Figure. 11. SIEMAG TECBERG Pressure Exchange Systems PES/DRKA – freecooling at winter time 

 



Centralna klimatyzacja o największej dołowej mocy chłodniczej na świecie została uruchomiona 
przez firmę SIEMAG TECBERG w roku 2007 w kopalni złota MOAB, RPA [3]. SIEMAG 
TECBERG otrzymał zamówienie na między innymi projekt techniczny, dostawę, montaż oraz 
uruchomienie czterech Podajników Trójkomorowo – Rurowych PES/DRKA o wydajności 
przepływu 1150 m3/h każdy. Zakończenie w/w inwestycji umożliwiło eksploatację rudy złota z 
głębokości 3000-4000m przy zastosowaniu mocy chłodniczej wynoszącej 60 MW. Rysunek 12 
przedstawia schemat koncepcyjny systemu chłodniczego w kopalni MOAB. 
 

 
 

Rys. 12. Zastosowanie dwóch szeregowo połączonych Podajników Trójkomorowo – Rurowych PES/DRKA 
na różnych poziomach z oddzielnymi rurociągami szybowymi (MOAB, RPA) 

 
Figure. 12. Application of two in series connected SIEMAG TECBERG Pressure Exchange Systems 

PES/DRKA at different levels and separate shaft pipelines (MOAB, South Africa) 
 

Dla firmy SIEMAG TECBERG niniejszy projekt oznacza dotychczas największą opanowaną moc 
wymienną wody lodowej pod ziemią. Przy pomocy wybranej koncepcji oraz elastyczności 
Podajników Trójkomorowo – Rurowych PES/DRKA ta technika jest szczególnie atrakcyjna w 
przypadku dużych głębokości z wielkimi mocami wymiennymi. 
Z drugiej strony również i przy mniejszych mocach chłodniczych rzędu 3-4 MW klimatyzacja 
centralna przy udziale systemu PES/DRKA spełnia swoje zadanie: urządzenie posiada ograniczone 
wymiary przy zachowaniu znakomitej dyspozycyjności. 
 
4. PODSUMOWANIE 
 
Rozdział energii chłodniczej pod ziemią jest kluczowym elementem sprawności układu centralnej 
klimatyzacji. Do dnia dzisiejszego w systemach centralnej klimatyzacji funkcjonuje rozdział 
energii chłodniczej w oparciu o zastosowanie Podajnika Trójkomorowo – Rurowego PES/DRKA. 
Na świecie z sukcesem pracuje niemal czterdzieści systemów klimatyzacji centralnej przy użyciu 
Podajnika Trójkomorowo – Rurowego PES/DRKA o mocy chłodniczej od 3MW do 60MW. 



Ważne jest, aby zastosowane urządzenie z punktu widzenia inwestora charakteryzowało  
się wysoką efektywnością pracy oraz zapewniało sprawne funkcjonowanie całego układu. 
Podajnik Trójkomorowo – Rurowy PES/DRKA firmy SIEMAG TECBERG jest stosowany  
od niemal 30 lat w systemach centralnej klimatyzacji na całym świecie (pierwsze urządzenie 
zostało zabudowane w 1983 r. w niemieckiej kopalni Heinrich Robert; pracowało bezproblemowo 
do roku 2010, kiedy to kopalnia została zamknięta). We współpracy z końcowymi użytkownikami, 
doświadczonymi firmami oraz środowiskiem naukowym zaprojektowano i zrealizowano 
kilkadziesiąt koncepcji chłodzenia kopalń i tuneli przy użyciu Podajnika Trójkomorowo – 
Rurowego PES/DRKA o ogólnej mocy chłodniczej 400MW przyczyniając się w znacznym stopniu 
do poprawy warunków klimatycznych w podziemnych zakładach górniczych. 
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REDUCTION WATER HYDROSTATIC PRESSURE AS WELL AS COOLING MEDIUM 
EXCHANGE BY THE SIEMAG TECBERG PRESSURE EXCHANGE SYSTEM (PES/DRKA) 
IN CENTRAL COOLING SYSTEMS FOR AIR CONDITIONING DEEP UNDERGROUND 
MINES. 
 
SUMMARY: In central cooling systems the SIEMAG TECBERG Pressure Exchange System 
(PES/DRKA) acts as an intermediary between surface chilling station, which produces chilled 
water, which then is supplied through shaft pipelines under high pressure (primary circuit), and 
underground pipelines supplying chilled water under low pressure to headings’ and longwalls’ air 
coolers (secondary circuit). SIEMAG TECBERG Pressure Exchange System (PES/DRKA) 
reduces water hydrostatic pressure and enables cooling medium exchange. The paper presents 
structure and operation principle of the device along with basic operating parameters. Central 
cooling systems with use of SIEMAG TECBERG Pressure Exchange System (PES/DRKA) are 
discussed based on Polish and worldwide applications(typical application – multilevel systems; 
parallel – in series systems). 
 
KEYWORDS: central cooling system, underground air conditioning, Pressure Exchange System, 
PES, DRKA, water hydrostatic pressure reduction, cooling medium exchange. 
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STRESZCZENIE: Przypomniano charakterystykę pomiaroznawstwa stosowanego oraz omówiono 
zagrożenia górnicze pod kątem możliwości ich monitorowania. Scharakteryzowano najczęściej 
stosowane systemy monitorowania w polskich kopalniach węgla kamiennego. Na wybranych 
przykładach przedstawiono kierunki rozwoju ciągłego monitorowania zagrożeń oraz wyniki prac 
naukowo-badawczych w zakresie nowych urządzeń i przyrządów dla monitorowania nowych ob-
szarów zagrożeń. 
 
SŁOWA KLUCZOWE: Zagrożenia górnicze, pomiaroznawstwo, monitorowanie 
 
 
 
1. WPROWADZENIE 
 
Dla zastosowania właściwej profilaktyki do zwalczania występujących w górnictwie zagrożeń nie-
zbędne jest ich rozpoznawanie poprzez kontrolę parametrów, określających ich poziom. Ważną ro-
lę w tym zakresie odgrywa pomiaroznawstwo [9, 11, 12], które w Polsce, podobnie jak i na świe-
cie, rozwijało i rozwija się wraz z rozwojem nauki i techniki, w tym szczególnie z zakresu elektro-
techniki, elektroniki i komputeryzacji.  
 W przypadku polskiego górnictwa daje się zaobserwować ukierunkowanie rozwoju sposobów 
kontroli i monitorowania na zagrożenia, które w pewnych okresach były dominującymi. I tak, 
przez okres pierwszych 15 lat powojennego górnictwa (lata 1945-60) głównie koncentrowało się to 
na zagrożeniu pożarowym i gazowym. Kontrola zagrożeń zdominowana była przez przyrządy 
wskaźnikowe, takie jak benzynowa lampa wskaźnikowa – do kontroli przede wszystkim zawarto-
ści dwutlenku węgla (CO2) w powietrzu kopalnianym oraz określania zawartości metanu (CH4), 
czy wykrywacz gazów („wykrywacz harmonijkowy”, „indykator”), służący do określania głównie 
zawartości tlenku węgla (CO) i CO2. 
 Na początku lat sześćdziesiątych ubiegłego wieku, wraz z budową kopalń Rybnickiego Okręgu 
Węglowego i uruchomianiem w nich eksploatacji węgla z pokładów metanowych, w górnictwie 
polskim do zagrożenia pożarowego doszło zagrożenie wybuchem metanu. Dotychczasowe sposoby 
pomiaru stężenia metanu w powietrzu okazały się niewystarczające, toteż wprowadzono obowią-
zek stosowania metanomierzy przenośnych oraz stacjonarnych czujników metanometrycznych 
współpracujących z urządzeniami wyłączającymi energię elektryczną w zagrożonym rejonie. Po-
czątkowo metanometria automatyczna stosowana była tylko w polach metanowych najwyższej – 
ówcześnie III – kategorii zagrożenia i bazowała na krajowych rozwiązaniach opracowanych w Ko-
palni Doświadczalnej „Barbara” [3]. W połowie lat siedemdziesiątych ubiegłego wieku (po wybu-
chu metanu w kopalni „Silesia”) rozszerzono stosowanie metanometrii automatycznej na pola II, 
III i IV kategorii zagrożenia metanowego, przy czym były to systemy metanometryczne importo-
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wane z Francji, później produkowane już w Polsce – najpierw na francuskiej licencji, później opra-
cowane polskie systemy (EMAG).  
 Na przełomie lat siedemdziesiątych i osiemdziesiątych ubiegłego wieku zaczęło się nasilać za-
grożenie tąpaniami, co miało związek z coraz głębiej prowadzoną eksploatacją. Nieodzowna stała 
się więc obserwacja zjawisk je wywołujących oraz kontrolowanie ich poziomu. Następuje rozwój 
aparatury pomiarowej [1, 2], którego początkiem była opracowana przez Główny Instytut Górnic-
twa aparatura typu SSA1 Pierwsze systemy – jeden oparty o metody sejsmoakustyki (SAK), drugi 
oparty o mikrosejsmologię (SYLOK) – opracowane zostały na początku lat osiemdziesiątych. Na 
początku lat dziewięćdziesiątych, dzięki rozwojowi mikroprocesorów, zastąpiono je systemami 
kontroli zagrożenia tąpaniami typu ARES i typu ARAMIS. 
 Z początkiem lat dziewięćdziesiątych narastał problem zagrożeń skojarzonych (koincydencja 
zagrożeń, np. metanowego i tąpaniami), stąd koniecznością stało się kontrolowanie parametrów, 
coraz dokładniej określających poziom liczniej występujących zagrożeń. Doskonalono systemy 
metanometryczne, monitorowania parametrów powietrza, systemy sejsmiczne, wprowadzono także 
systemy alarmowania zagrożonej załogi 
W XXI wieku nadal następuje rozwój jakościowy systemów, dochodzi też do zintegrowania pracu-
jących dotąd odrębnie systemów oraz wprowadzenia dyspozytorskiego nadzoru nad bezpieczeń-
stwem załogi i procesami technologicznymi [12]. To zaś umożliwia odpowiednie zarządzanie in-
formacjami o poziomach zagrożeń w połączeniu z kontrolą procesów technologicznych, a tym sa-
mym poprawę bezpieczeństwa pracy.   
 
 
2. SPOSOBY KONTROLI I MONITOROWANIA ZAGROŻEŃ 
 
Zasadniczym celem kontroli (pomiary wykonywane cyklicznie) i monitorowania (pomiary wyko-
nywane w sposób ciągły) zagrożeń jest rozpoznawanie zmian w ich poziomie dokonywane w od-
niesieniu do: 

- wyjściowego poziomu zagrożenia – charakteryzującego warunki normalne (przeciętne, bez-
pieczne), 

- dopuszczalnego poziomu zagrożenia – tolerującego pogarszające się warunki bezpieczeństwa 
pracowników i prowadzenia ruchu zakładu górniczego, 

- niedopuszczalnego (nietolerowalnego) poziomu zagrożenia – przekroczenie granicznych war-
tości kontrolowanych parametrów, wskaźników itp. 

 Sposób prowadzenia kontroli i monitoringu uwzględnia też charakterystykę oddziaływania za-
grożeń głównie – ale nie tylko – na pracowników, którą można określić jako: 

- bierną – dającą możliwość dłuższa obserwacja zachodzących zmian, a tym samym możliwość 
odpowiednio wczesnej reakcji – do tej grupy należą zagrożenia: klimatyczne oraz pożarami 
endogenicznymi,  

- katastroficzną – z potencjalną możliwością: 
     - wystąpienia wybuchu metanu lub pyłu węglowego, 
     - zniszczenia struktury wyrobiska – tąpnięcie, wyrzut skał, 
     - wypchnięcia gazów / wyrzutu metanu, 
     - wystąpienia dużych ilości trujących gazów podczas pożaru egzogenicznego, 
- utajoną – kiedy skutki niebezpieczne dla zdrowia występują dopiero przy dłuższej ekspozycji 

pracownika – do tej grupy należą zagrożenia: działaniem pyłów szkodliwych dla zdrowia 
oraz radiacyjne. 

 Równie ważnym czynnikiem decydującym o sposobie kontroli i monitorowania zagrożeń jest 
przewidywalność poziomu ich występowania. Pod tym względem zagrożenia można pogrupować  
i określić jako: 



 

 

- łatwo-przewidywalne – zagrożenia: wybuchem pyłu węglowego, działaniem pyłów szko-
dliwych dla zdrowia, wodne, klimatyczne, radiacyjne naturalnymi substancjami promienio-
twórczymi,  

- średnio-przewidywalne – zagrożenia: metanowe, pożarami endogenicznymi, 
- trudno-przewidywalne – zagrożenia: tąpaniami, wyrzutami gazów i skał. 

 Wymienione wyżej czynniki oraz możliwości zastosowania różnorodnych technik pomiaro-
wych powodują zostały uwzględnione w obowiązujących w tym względzie przepisach [13, 7, 8], 
które wyróżniają: 

- monitoring – kontrolę ciągłą, której podlegają zagrożeni: tąpaniami (pośrednio także wyrzu-
tami gazów i skał), metanowe, pożarami endogenicznymi, 

- kontrolę cykliczną, której podlegają zagrożenia: wybuchem pyłu  węglowego, działaniem py-
łów szkodliwych dla zdrowia, wodne, radiacyjne naturalnymi substancjami promieniotwór-
czymi i klimatyczne. 

 Kontrola ciągła polega głównie na monitorowaniu systemowym, które obejmuje:  
- w zakresie aerometrii górniczej: 

- gazometrię, pozwalającą na:  
- wykonywanie pomiarów parametrów powietrza kopalnianego pod kątem zawarto-
ści CH4, CO, O2  i CO2, na wykrywanie i sygnalizację obecności dymu  
w powietrzu oraz na monitorowanie odmetanowania, w tym: kontroli stężeń meta-
nu i innych ujmowanych gazów, temperatury i wilgotności ujmowanej mieszaniny 
gazów, określania wielkości (wydatku) odmetanowania, 

- monitorowanie inertyzacji, w tym stężenia gazu inertnego i tlenu oraz wydatek ga-
zu inertnego, 

- metanometrię automatyczną – oddzielny segment ze względu na swą dodatkową 
funkcję wyłączająco-zabezpieczającą, tj. wykrywanie stężenia ponadprogowego 
oraz wyłączenie spod napięcia urządzeń elektrycznych zlokalizowanych  
w zagrożonym rejonie, 

- anemometrię – realizującą pomiary prędkości powietrza, określanie wydatku powietrza, 
- termohigrometrię – realizującą pomiary: temperatury powietrza i jego wilgotności, wy-

znaczanie temperatury zastępczej klimatu, temperatury górotworu, 
- barometrię – wykonującą pomiary: ciśnienia barometrycznego (na powierzchni i na dole 

kopalni), różnicy ciśnień, w tym na tamach wentylacyjnych (pomiar naporu powietrza), 
służącą także do wyznaczanie charakterystyki mikrobarycznej rejonu ściany oraz do 
wyznaczani potencjału aerodynamicznego, 

- w zakresie sejsmometrii: 
- rejestrację wzrostu naprężeń górotworu, 
- lokalizację źródła wyzwalania energii, 
- określanie zasięgu i charakteru skutków. 

 Jak dotąd nie można mierzyć w sposób automatyczny parametrów pozostałych zagrożeń, tj. za-
grożenia wybuchem pyłu węglowego, zagrożenia działaniem pyłów szkodliwych dla zdrowia, za-
grożenia radiacyjnego, gdyż dla nich ustanowiony jest [13, 7, 8] okresowy okres kontroli. 
 Istotą poprawy bezpieczeństwa pracy i ruchu zakładu górniczego jest jednak nie tylko pozyska-
nie informacji o poziomach zagrożeń i ich zmianach, ale ich właściwe wykorzystanie.  
 
 
3. SYSTEMY MONITOROWANIA STOSOWANE W POLSKICH KOPALNIACH 
 
W polskich kopalniach stosowanych jest kilkanaście rodzajów systemów monitorowania, które da-
je się skonfigurować i zintegrować w kilka systemów bezpieczeństwa – każdy firmowany przez 



 

 

innego producenta. Niezależnie jednak od tego każdy z systemów posiada pewien minimalny za-
kres funkcjonalności. 
W obszarze ciągłej kontroli parametrów środowiska kopalnianego, są to w szczególności:  

 pomiar parametrów fizycznych i składu chemicznego powietrza – monitorowanie zagrożeń 
aerologicznych,  

 kontrola poziomu zagrożeń sejsmicznych – jeśli w kopalni występuje zagrożenie tąpaniami, 
 kontrola stanu i parametrów pracy urządzeń wentylacyjnych, 
 kontrola stanu i parametrów pracy maszyn i urządzeń ciągów technologicznych, 
 realizacja algorytmów dwustanowego sterowania maszyn i urządzeń dołowych, w tym au-

tomatycznego wyłączania zasilania w przypadkach zagrożenia wybuchem. 
Każdy z systemów ma też otwartą konstrukcję modułową, czyli może być konfigurowany  
i rozbudowywany stosownie do wielkości zakładu górniczego i funkcji, jakich użytkownik  
w danym momencie oczekuje.  
Charakterystyczną cechą systemów jest też ich struktura – ściśle podporządkowana wymaganiom, 
jakie w polskim górnictwie stawia się kopalnianym systemom monitoringu, która: 

- zapewnia realizację przyjętego w górnictwie hierarchicznego układu zarządzania produkcją  
i bezpieczeństwem, 

- umożliwia zdalne zasilanie z urządzeń dołowych z powierzchni, co zapewnia ich normalne 
działanie w każdych warunkach, 

- umożliwia realizację wymaganych przepisami zadań wizualizacji danych w punkcie dyspo-
zytorskim, archiwizacji i raportowania danych pomiarowych i zdarzeń oraz sterowania do-
łowych urządzeń zasilających i sygnalizacyjnych. 

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

czeństwie,   
- integrację z systemami geofizycznymi dla umożliwienia realizacji automatycznych wyprze-

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

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

 W polskich kopalniach stosowane są systemy w zasadzie pięciu producentów [5, 4]: 
- Instytut Technologii Innowacyjnych EMAG, Katowice, reprezentowany na rynku przez firmę 

CSTiT Sevitel Sp. z o.o.: 
- systemy kontroli zagrożeń metanowo-pożarowych SMP, 
- systemy monitorowania parametrów środowiska typoszeregu SMP-NT, 
- system wspomagania dyspozytora SD2000; 

- HASO S.C.: 
- system telemetryczny CST-40, CST/A (we współpracy z CEG Tychy), 
- system wspomagania dyspozytora metanometrii SWµP; 

- Zakład Elektroniki Górniczej ZEG S.A. – system telemetryczny CST-40, CST/A (we współ-
pracy z HASO); 

- PKiMSA  CARBOAUTOMATYKA S.A. – komputerowy system pomiarowy KSP-1,  
KSP-2, KSP-2C;  

- Przedsiębiorstwo Badawczo-Produkcyjne i Usługowo-Handlowe MICON Sp. z o.o.: 
- system kontroli parametrów produkcji i bezpieczeństwa VENTURON, 
- system monitorowania parametrów bezpieczeństwa Micon-2P, 
- system monitorowania i sterowania Micon-3P. 



 

 

przy czym w powierzchniowej warstwie informatycznej dostarczanych systemów wykorzy-
stywane jest oprogramowanie wspomagające ZEFIR opracowane przez Laboratorium Pro-
gramowania Komputerów Prunella.  

 Na polskim rynku producentów działają również firmy specjalizujące się w produkcji urządzeń 
obiektowych i końcowych (czujników), np. ZWME i CARBO-TOKA. Ponieważ producenci sys-
temów stosują w swoich układach telemetrycznych układy liniowe o różnych parametrach zasila-
nia i transmisji, warunkiem wykorzystania tych urządzeń jest ich wyposażenie w interfejs odpo-
wiedni do typu centrali telemetrycznej i uzyskanie zgody producenta systemu, w którym mają pra-
cować.  
 
 
5. ROZWÓJ SYSTEMOWEGO MONITOROWANIA 
 
Niezależnie od tego, w jaki sposób obowiązujące przepisy [13, 7, 8] regulują częstotliwość kontroli 
niektórych zagrożeń, prowadzone były – i są nadal – prace nad rozszerzeniem zakresu ciągłej kon-
troli zagrożeń. 
 Jednym z tego przykładów jest ciągły pomiar intensywności zapylenia powietrza kopalnianego, 
nad którym badaniaprowadzone sąw Instytucie EMAG już od kilkunastu lat. Opracowany na tej 
podstawie pyłomierz typu PŁ (rys. 1) wykorzystano w badaniach in situ, co pozwoliło na dokona-
nie odpowiedniej interpretacji uzyskanych wyników pozwoliły w zakresie właściwej oceny pozio-
mu zagrożenia szkodliwym działaniem pyłujak i zagrożenia wybuchem pyłu węglowego [10].  
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Rys. 1. Pyłomierz typu PŁ-2 [10] 
Fig. 1. Dust counter type PŁ-2 [10] 

 
 Wykazały one zmienność stężenia pyłu w czasie jednej zmiany (rys. 2). Wyniki można wyko-
rzystać do określenia: 

- rozkładu stężeń względem wartości dopuszczalnych pod kątem szkodliwego oddziaływanie 
na zdrowie – określenie poziomu narażenia pracownika na szkodliwe działanie pyłu oraz 
oznaczego jako strefy zagrożenia uwzględniające wartości uśrednione: A – bezpieczną, B – 
tolerowalną, C – nietolerowalną (rys. 3),  

-  intensywności osadzania pyłu,  poprzez obliczanie masy pyłu całkowitego osiadłego w danej 
strefie wyrobiska (wyrobisk) w stosunku do średnich rozkładów pyłu zawieszonego, co ilu-
struje (rys. 4) krzywa ubytku oznaczana jako Cu(x), pokazująca ile pyłu zawieszonego  
w powietrzu ubyło wraz z odległością od źródła zapylenia. 



 

 

 
Rys. 2. Rozkład stężenia pyłu w czasie zmiany roboczej zarejestrowany w odległości 60 m od ściany [10] 
Fig. 2. Distribution of dust during a working day recorded at 60 m from the longwall [10] 
 
 
 

 
 
Rys. 3. Strefy zagrożenia szkodliwego działania pyłu węglowego [10] 
Fig. 3 Hazardous zones of coal dust effects [12] Hazardous zones of coal dust effects [10] 

 
 



 

 

 

Rys. 4. Rozkład ubytku stężenia pyłu zawieszonego w powietrzu [10] 
Fig. 4. Distribution of loss of airborne dust concentration [10] 
 
 
 Drugim przykładem rozwoju systemowego monitorowania jest ciągły pomiar parametrów po-
wietrza i bieżąca ocena poziomu zagrożenia klimatycznego – wskaźnika temperatury zastępczej 
klimatu (tzk) [6] – w miejscu pracy w podziemnych wyrobiskach górniczych, za pomocą opraco-
wanego w Instytucie Technik Innowacyjnych EMAG przyrządu stacjonarnego (rys. 5). podłączo-
nym do systemu monitorowania znajdującego się w danej kopalni. 
 
 

 
 
Rys. 5. Model przyrządu do określania temperatury zastępczej klimatu [10] 
Fig. 5. Model of a measuring device for determining a climate replacement temperature [10] 
 
 
 Oprócz pomiarów oraz obliczania wartości wskaźnika tzk możliwa jest sygnalizacja (świetlna, 
akustyczna) przekroczenia dopuszczalnych progów określonych dla trzeciego stopnia zagrożenia 
klimatycznego. 



 

 

 Kolejnym przykładem nowości w zakresie monitorowania jest rozpoznanie czynników mają-
cych wpływ na poziom i przewidywalność wzrostu zagrożeń pożarami endogenicznymi i metano-
wego. Bieżące monitorowanie określonych parametrów i obliczanie wartości potencjału aerody-
namicznego w istotnych punktach sieci wentylacyjnej – za pomocą opracowanego w ITI EMAG 
przyrządu THP-2 (rys. 6) – pozwala rozpoznać rozkład pola potencjałów.  
 

 

Rys. 6. Przyrząd THP-2 do pomiarów i wyznaczania potencjału aerodynamicznego [10] 
Fig. 6. Measuring device THP-2 for measurements and determining aerodynamic potentials [10] 
 
 
 Można dzięki temu kontrolować i oceniać przepływy gazów przez zroby, w tym tlenu wpływa-
jącego na rozwój samozagrzewania węgla oraz przepływy metanu i innych gazów szkodliwych dla 
zdrowia (tlenek i dwutlenek węgla). Szczególnie istotne jest to w przypadku sąsiedztwa zrobów z 
rejonami, w których prowadzone są roboty wybierkowe, czy też sąsiedztwa zrobów dwóch kopalń, 
w których analiza sieci prowadzona jest odrębnie. W takim przypadku nie daje to możliwości 
przewidzenia skutków występowania różnic w rozkładzie pola potencjałów, a mogą to być prze-
pływy metanu, tlenku węgla, dwutlenku węgla itp.  
 

PODSUMOWANIE 

Doskonalenie przyrządów pomiarowych oraz systemów monitorowania jest ściśle związane z roz-
wojem technik i technologii i rozwojem wiedzy o zagrożeniach oraz wzrostem ich poziomu. 
 Charakterystyka wpływu zagrożeń na bezpieczeństwo pracy i ruchu zakładu górniczego oraz 
przewidywalność co do poziomów ich występowania powodują, że niektóre zagrożenia są kontro-
lowane w sposób ciągły – podlegają monitoringowi, a niektóre kontrolowane są w sposób cyklicz-
ny. 
 Prace badawcze prowadzone nad rozwojem ciągłej kontroli – monitoringu – zagrożeń obejmują 
nowe obszary zagrożeń już monitorowanych (zagrożenia: metanowe i pożarami endogenicznymi) 
oraz zagrożeń dotychczas niekontrolowanych w sposób ciągły (zagrożenia: działaniem pyłów 
szkodliwych dla zdrowia, wybuchem pyłu węglowego, klimatyczne). 
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Measuring Knowledge in Hazard Monitoring Systems 
in Deep Mines – Trends in Development And Prospects 
 
The paper has reminded the characteristic of the applied measuring knowledge. There have been 
discussed the mining hazards regarding feasibility of their monitoring. The monitoring systems 
mostly used in the Polish hard coal mines have been characterized. At the selected examples there 
have been presented the trends in development of continuous hazard monitoring and the results of 
research/development works on new equipment and instruments for monitoring new areas of haz-
ards. 
 
 



 

Budowa pompowni głównego odwadniania na poziomie 1030 m 
w KWK Halemba-Wirek w aspekcie likwidacji Ruchu Wirek 
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STRESZCZENIE: Pompownia głównego odwadniania na poziomie 1030 m będzie miała dwu-
stopniowy system odwadniania. Woda będzie spływać grawitacyjnie poprzez osadniki wody stoją-
cej oraz chodniki pojemnościowe do pompowni przewałowej. Pompy przewałowe przepompują ją 
do chodników wodnych, skąd przecinkami dopłynie do studni ssawnych usytuowanych w komorze 
pomp. Ze studni ssawnych w komorze pomp, pompami głównego odwadniania, woda będzie tło-
czona rurociągiem DN 500 mm w szybie Grunwald III bezpośrednio na powierzchnię do osadni-
ków wód dołowych. Brak przedmiotowej pompowni na kopalni „Halemba-Wirek” spowodowałby 
na likwidowanym Ruchu Wirek konieczność utrzymania dodatkowej infrastruktury w postaci pom-
powni stacjonarnej, wyrobisk wentylacyjnych oraz dodatkowych szybów wentylacyjnych, co wy-
generuje dodatkowe niemałe koszty. Planowany termin zakończenia budowy pompowni to gru-
dzień 2013 roku. 
 
SŁOWA KLUCZOWE: Pompownia, pompy, odwadnianie, budowa, likwidacja 
 
 
 
Jedną z najmłodszych polskich kopalń węgla kamiennego jest kopalnia „Halemba-Wirek” – Ruch 
Halemba, który został przekazany do eksploatacji 01.07.1957 roku. Kopalnia była projektowana 
z wielkim rozmachem w powojennej Polsce, natomiast rzeczywistość, w tym rozmiar przedsię-
wzięcia, jego zakres i oczywiście wielkość wydobycia w okresie rozkwitu górnictwa musiały zwe-
ryfikować niektóre założenia projektowe. Innym aspektem mającym wpływ na dostosowanie nie-
których parametrów pracujących urządzeń i instalacji do aktualnych potrzeb był (i jest nadal) pro-
ces restrukturyzacji sektora węgla kamiennego w Polsce. Proces ten ma na celu dostosowanie gór-
nictwa węgla kamiennego do wymogów gospodarki rynkowej i toczy się od lat 90-tych ubiegłego 
stulecia. Jednym z elementów tej szerokiej restrukturyzacji jest likwidacja (najczęściej przez pier-
wotne połączenie, a później fizyczną likwidację) trwale nierentownych zakładów górniczych. Na-
tura zaś nie znosi pustek i staje w opozycji wobec takich działań. Jako że wszystkie prawie kopal-
nie, a już na pewno sąsiadujące ze sobą są połączone w jeden system hydrologiczny (czy to wyro-
biskami, czy naturalną budową górotworu), jednym z najistotniejszych problemów likwidacji za-
kładów górniczych staje się problem odprowadzania i zagospodarowania wód dołowych, przede 
wszystkim tzw. naturalnych dopływów. Powyższe stało się także udziałem kopalni „Halemba-
Wirek” po połączeniu „Halemby” z „ Polską-Wirek”, która gromadzi już wody dołowe zlikwido-
wanych kopalń „Polska” i „Prezydent”. Na ten obraz nakłada się jeszcze problem wód dołowych 
kopalni „Pokój” naturalnie migrujących w kierunku południowym na kopalnię „Halemba-Wirek”. 
Dlatego też wydaje się uzasadnionym ze względów technicznych (a również bezpieczeństwa) pod-
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jęcie wyzwania budowy pompowni głównego odwadniania dla zapewnienia docelowego odwod-
nienia poziomu 1030 m oraz 830 m na kopalni „Halemba-Wirek” oraz dopływających na poziom 
1030 m wód z kopalń sąsiednich. 
 Zgodnie z Uchwałą Zarządu Kompanii Węglowej S.A. od 01.08.2009 r. trwa proces likwidacji 
Ruchu Wirek Oddziału KWK „Halemba-Wirek”. W celu właściwej likwidacji kopalni koniecznym 
był wybór optymalnego sposobu odwadniana Ruchu Wirek w sposób niestwarzający zagrożenia 
wodnego dla sąsiednich zakładów górniczych i dla Ruchu Halemba. 
 Z wielu rozważanych wariantów odwadniania wód z dopływu naturalnego, w oparciu o wyko-
nane przez Główny Instytut Górnictwa opracowania na wniosek Oddziału KWK „Halemba-
Wirek”, Zarząd Kompani Węglowej S.A. uchwałą przyjął do realizacji jako najkorzystniejszą bu-
dowę pompowni głębinowej w szybie „Wirek”. 
 Warunkiem koniecznym dla przyjęcia takiego rozwiązania, było spełnienie wymagań odnośnie 
pewnego, na stałym poziomie i trwałego spływu wody w okresie kilkudziesięciu lat do projekto-
wanej pompowni głębinowej, potwierdzającego ekonomicznie uzasadnione sfinansowanie przed-
miotowej inwestycji. 
 We wrześniu 2010r. nastąpiło radykalne obniżenie poziomu dopływu wód dołowych na Ruch 
„Wirek” ze zlikwidowanych kopalń „Prezydent” i „Polska”, ze średniego poziomu za 2009 r – 3,04 
m3/min do 1,5 m3/min na koniec września 2010 r. Aktualnie średni dopływ utrzymuje się na sta-
łym, aczkolwiek niskim poziomie, rzędu 1,2 m3/min. 
 Z uwagi na to, że dopływ wody ze zlikwidowanych kopalń „Prezydent” i „Polska” stanowić 
miał dominującą część dopływu wód do projektowanej pompowni głębinowej w szybie „Wirek”, 
przyjęte rozwiązanie stało się bezzasadne. 
 Istotnym czynnikiem wpływającym na radykalną zmianę opłacalności ekonomicznej jest rów-
nież znaczący wzrost planowanych kosztów budowy pompowni głębinowej. Wartości kosztoryso-
we robót znacząco przewyższają ich wartości szacunkowe. 
 Po ponownym dokonaniu szczegółowej analizy sytuacji górniczo-hydrogeologicznej i tech-
niczno-ekonomicznej, rozważeniu istniejących rozwiązań odwadniania wód z dopływu naturalnego 
na Ruchu Wirek, jedynym akceptowalnym rozwiązaniem stało się skierowanie całości wód z do-
pływu naturalnego z likwidowanego Ruchu Wirek do pompowni stacjonarnej na poziomie1030m 
Ruchu Halemba Oddziału KWK „Halemba-Wirek”. 
 Poziom 1030 m odwadniany jest obecnie poprzez system dwóch chodników wodnych o łącznej 
pojemności 2345 m3 oraz tymczasową komorę pomp, w której znajduje się 1 pompa OW 200A/10 
o wydajności 5m3/min i dwie pompy OWH-250S/6 o wydajności 8,3 m3/min każda.  Z poziomu 
1030 m woda pompowana jest do pompowni głównej na poziomie 525 m a następnie rurociągiem 
Ø350 mm szybem Grunwald II wypompowywana jest na powierzchnię. 
 Średni dopływ wody na poziom 1030 m wynosi aktualnie około 6,5 m3/min. Rozbudowa po-
ziomu 830 m oraz przejęcie na poziomie 1030 m części wód dołowych pochodzących z odwadnia-
nia kopalni „Pokój” i likwidowanej kopalni „Polska-Wirek” wydatnie zwiększyły dopływy wód 
naturalnych na te poziomy. Intensyfikacja profilaktyki ppoż., użytkowanie dołowych urządzeń 
chłodniczych oraz prognozowany wzrost napływów wód w latach następnych stwarza konieczność 
budowy w KWK „Halemba-Wirek” docelowej pompowni głównego odwadniania na poziomie 
1030 m. 
 Docelowa pompownia głównego odwadniania na poziomie 1030 m będzie miała dwustopnio-
wy system odwadniania. Woda z dopływu naturalnego, technicznego oraz podsadzki będzie spły-
wać grawitacyjnie poprzez osadniki wody stojącej oraz chodniki pojemnościowe do pompowni 
przewałowej. Pompy przewałowe przepompują ją do chodników wodnych, skąd przecinkami do-
płynie do studni ssawnych usytuowanych w komorze pomp. Ze studni ssawnych w komorze pomp, 
pompami głównego odwadniania woda będzie tłoczona rurociągiem DN 500 mm w szybie Grun-
wald III bezpośrednio na powierzchnię do osadników wód dołowych. 
 



 

 
 
Układ wyrobisk pompowni głównego odwadniania 
The plan of the pump station and its infrastructure 
 
 
 Pompownia główna wyposażona będzie w następujące agregaty pompowe:  

— cztery pompy przewałowe typu PH-250A o nominalnej wydajności Q = 960 m3/min i wy-
sokości podnoszenia H = 25,3 m, 

— pięć pomp głównego odwadniania typu OWH-250S/10g przystosowanych do pracy samo-
dzielnej ze ssaniem. Wydajność nominalna pompy Q = 500 m3/h przy wysokości podnosze-
nia H = 1087 m. 

 Powodem podjęcia zadania jest brak możliwości odprowadzenia prognozowanej ilości wód ko-
palnianych przez istniejący układ odwadniania. Dlatego rozważania na temat efektu ekonomiczne-
go wynikającego z zastąpienia tymczasowego układu odwadniania układem docelowym – są bez-
zasadne. O konieczności zastosowania docelowego układu głównego odwadniania decydują bo-
wiem względy techniczne i bezpieczeństwa kopalni, a nie tylko względy ekonomiczne. 
 Brak przedmiotowej pompowni na kopalni „Halemba-Wirek” spowoduje na likwidowanym 
Ruchu Wirek konieczność utrzymania dodatkowej infrastruktury w postaci pompowni stacjonar-
nej, wyrobisk wentylacyjnych oraz dodatkowego szybu wentylacyjnego (w sumie co najmniej 
dwóch), co wygeneruje dodatkowe, niemałe koszty, którymi na długie lata obciążona będzie każda 
wydobyta przez kopalnię tona węgla, rzutujące w efekcie na wynik finansowy całego przedsiębior-
stwa, jakim jest Kompania Węglowa S.A.. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
Pompa OWH-250S/10g 
The OWH-250S/10g pump 
 
 

 
 
Pompa typu PH-250A 
The PH-250A pump 



 

 Realizacja projektu budowy pompowni głównego odwadniania konieczna jest również w as-
pekcie zgodności z obowiązującymi przepisami. W szczególności niezbędna jest zgodność z nastę-
pującymi dokumentami: 
 Rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 28 czerwca 2002 roku w sprawie bezpieczeństwa 

i higieny pracy, prowadzenia ruchu oraz specjalistycznego zabezpieczenia przeciwpożarowego 
w podziemnych zakładach górniczych, a w szczególności z §445, §446, §447, §448, §449. 

 Normą PN-G-05026 p.t. „Główne odwadnianie podziemnych zakładów górniczych”. 
Do budowy nowej pompowni głównego odwadniania zobowiązuje również Decyzja Nr ŚR-I- 
-6617/12/05 z dnia 16.03.2005 roku wydana przez Wojewodę Śląskiego i zmieniona Decyzją 
Nr 2762/OS/2009 wydaną przez Marszałka Województwa Śląskiego z dnia 25.08.2009 roku, 
której punkt II.1.1. otrzymał brzmienie: 
„II. Zobowiązać Kompanię Węglową S.A. Oddział KWK „Halemba-Wirek” w Rudzie Śląskiej 
do: 
1. Ograniczenia negatywnego oddziaływania na środowisko – wody zlewni rzeki Kłodnicy, 

poprzez podjęcie następujących działań: 
1) Budowę pompowni głównego odwadniania na poziomie 1030 m, umożliwiającą selektywne 

pompowanie zasolonych wód dołowych do wykorzystania ich na cele technologiczne na do-
le i na powierzchni kopalni – w terminie do 31 grudnia 2015 roku”. 

 Istota realizacji przedmiotowej inwestycji polega na wybudowaniu docelowego układu głów-
nego odwadniania na poziomie 1030 m, który zastąpi obecny, tymczasowy układ odwadniania ko-
palni „Halemba-Wirek” i służyć będzie również kopalniom ościennym do czasu całkowitego za-
kończenia eksploatacji. Powodem podjęcia tej inwestycji jest brak możliwości odprowadzenia pro-
gnozowanej ilości wód kopalnianych przez istniejący układ odwadniania. Odstąpienie od realizacji 
projektu budowy pompowni głównego odwadniania skutkować będzie brakiem skutecznego od-
wadniania, co może spowodować zagrożenie bezpieczeństwa załogi oraz zalanie najniższych po-
ziomów kopalni. 
 Aby wyrobić sobie pogląd na całość omawianego przedsięwzięcia należy w tym miejscu 
wspomnieć o pracach, które zostały już wykonane, a których ze względów czasowych nie obejmu-
je przedmiotowe opracowanie, zawiera się ono bowiem w latach 2010–2013. 
 Dotychczas w latach 2001–2008 wykonane zostały prace związane z przygotowaniem części 
dokumentacyjno-projektowej, zabudowany został rurociąg głównego odwadniania DN 500 w szy-
bie Grunwald III oraz wykonane zostały roboty górniczo-drążeniowe. W 2008 r. rozpoczęte zosta-
ły roboty budowlane – zabudowa dwóch suwnic w komorze pomp. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
Wykonana w roku 2009 instalacja oświetleniowa oraz suwnica 
Done in 2009 lighting system and the gantry 
 
 

 
 
Aktualny widok komory pompowni głównego odwadniania na poz. 1030 m 
Current view of the main dehydration pump chamber on the level 1030 m 



 

 W 2012 roku zakończone zostały prace związane z wykonaniem pompowni przewałowej oraz 
budową linii kablowej 6 kV w szybie Grunwald III. Obecnie trwają prace związane z zabudową ru-
rociągów głównego odwadniania wraz z osprzętem od pompowni głównego odwadniania do szy-
bów Grunwald III i Grunwald IV oraz rozpoczęto finalny etap budowy pompowni głównego od-
wadniania na poziomie 1030 m wraz z układem zasilania i sterowania. Aktualne postępy prac 
przedstawiono na zdjęciu powyżej. 
 Planowany termin zakończenia budowy pompowni to grudzień 2013 roku. 
 Problem zasobów jest zawsze jednym z największych problemów zadania, bowiem zawsze jest 
za mało pieniędzy, czasu i ludzi. W tym przypadku problem zasobów może, (ale tylko może) nie 
mieć tak wielkiego znaczenia dlatego, że przystępując do tego projektu doskonale zdajemy sobie 
sprawę ze swych ograniczeń. Całość kosztów przedsięwzięcia w latach 2010–2013 szacuje się na 
około 25,0 mln zł (abstrahując od nakładów już poniesionych i nakładów koniecznych dla uru-
chomienia kolejnego, II etapu w latach 2014–2015). Jest pewna doza niepewności w realizacji 
przedmiotowego projektu ze względu na prognozowane koszty jego realizacji. Przy dzisiejszych 
wynikach finansowych branży, może to być istotny problem w realizacji projektu. Z drugiej strony, 
z punktu widzenia technologicznego, nie może być mowy o odstąpieniu od projektu. Po prostu 
brak realizacji tego projektu doprowadzi do zagrożeń w sferze bezpieczeństwa kopalni własnej 
oraz sąsiednich, do czego nie można dopuścić. 
 Niedotrzymanie czasu realizacji poszczególnych części zadania spowoduje niemożność realiza-
cji procesów restrukturyzacyjnych sąsiednich zakładów górniczych (likwidacja Ruchu Wirek), 
a w konsekwencji drastyczny wzrost nakładów na ten proces, ze względu na konieczność utrzymy-
wania na tym ruchu pompowni zapewniającej prawidłowy cykl odwadniania konieczny dla utrzy-
mania reżimu bezpieczeństwa. Szacuje się, że nakłady na utrzymywanie Ruchu Wirek będącego 
w „permanentnej likwidacji”, nieprowadzącego wydobycia, a jedynie generującego koszty, wyno-
szą ok. 30 mln zł rocznie. 
 Kończąc, należy zaznaczyć, że w trakcie realizacji zadania na pewno trzeba liczyć się z pro-
blemami, które mamy nadzieję okażą się błahe i mówiąc kolokwialnie nie „rozłożą” tak ważnego 
zadania. Nie można w tej chwili wymienić problemów, jakie wystąpiły w trakcie realizacji zada-
nia, a to z tej prostej przyczyny, że ten projekt jest realny i właśnie wkroczył w fazę realizacji po 
decyzjach organów nadrzędnych kopalni. Pozostaje jedynie mieć nadzieję (dla nas nadzieja ta gra-
niczy z pewnością), że w roku 2013 będzie można pompownię głównego odwadniania na poziomie 
1030 m oddać do użytku. 
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The Main Dehydration Pump Station Building on the Level 1030 M on 
the KWK Halemba-Wirek Mine in Terms of the Wirek Mine Liquidation 
 

The pump station of the main dehydration on the level 1030 m will have a two-stage dehydration 
system. Water will flow down in a gravitational way through the sediment space and the water-
gathering corridors to the additional pumping station. These additional pumps will pump the water 
to the water corridors, from which it will go to the sucking wells situated in the main pump cham-
ber. From the sucking wells – by the main dehydration pumps – the water will be pushed by the 
DN 500 mm pipe system in the Grunwald III Shaft directly to the underground water sediments. 
The future lack of the above pump station on the Halemba-Wirek Mine would cause the necessity 
of maintaining some additional infrastructure as a stationary pump station, some ventilation corri-
dors and some additional ventilation shafts on the liquidating Wirek Mine, what could generate 
some extra high costs. The final deadline is December 2013. 



 

 

Substantiation of Selective Technique of Coal Extraction 
in Flat Seams with Thickness of 0.5–0.8 M 
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ABSTRACT: Demand for raising efficiency of underground coal extraction from flat thin seams is 
of the most actual problem of coal extraction branch of Ukraine. According to expert estimates 
workable coal reserves will be sufficient for 150-200 years based on the calculation of annual aver-
age productivity equal to 100 million tons. Solution of this problem can be a transition to selective 
mining allows to involve unconditional by thickness reserves on mine balance. Implementation of 
new technology allows to resolve complex issues of coal quality increase maintenance, support, re-
use of mine workings, goaf stowing. 
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Improvement of the thin and flat coal seams underground mining effectiveness is one of the main 
tasks of coal-mining industry of Ukraine. Modern coalmine is a difficult technological complex, 
production efficiency of which is mostly determined by choice of the most suitable for certain geo-
logical conditions technologies and mining equipment. Transferring mining operations to deeper 
horizons, continuous worsening of seams extraction conditions, decrease of their geological thick-
ness largely reduce technical-and-economic indexes of mine production. 

According to the experts' research, commercial coal reserves of Ukraine are enough for mining 
enterprise operating during 150-200 years with annual extraction of about 100 million of tons. 
Considerable part of these reserves (about 70%) is located in seams with thickness less than 0.8 m. 
Usage of the traditional techniques in order to extract coal seams with such thickness leads to wall-
rock undercutting, which means coal dilution. Despite modern heavy-duty equipment and increase 
of load on working face, extracting coal ash content continues to grow (fig. 1).  

The biggest share of this problem appears in mines of the West Donbass. There, the accessed 
and developed reserves in seams with thickness 0.55-0.8 make up 51%, and in some mines even 
more (“Stepnaya” mine – 80%, N.I. Stashkova mine – 76%,) “Yubileynaya” mine – 67%) (fig. 2). 

The size of wall-rock undercutting at West Donbass mines makes up from 5-10 sm to 30-40 sm., 
on average – 2-25 sm. Existing technique of extraction leads to coal dilution, which reaches 36-40%. 

According to conditional redistribution of West Donbass mines extraction, one can say that 6-7 of 
10 DTEK Pavlogradugol's mines extract coal and 3-4 mines – rocks. 

By means of wall-rock undercutting quality of extracted coal is considerably reduced. Ash con-
tent of the mass makes up 40-50% in terms of parent mass – 8-12%.  

Load on underground and surface transport links increase; expenses on beneficiation, tailings 
storage and transportation increase by 30-40%. 
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Figure 1. Change in coal ash content, produced by Ukrainian mines 

 
 

 
 
Figure 2. West Donbass mines' reserves divide according to their thickness 
 
 

Coal loss during beneficiation makes up 10-15% that means that the amount of coal lost in 
sludge depositories is comparable to the amount of coal extracted in one of DTEK Pavlogradugol's 
mines. 

According to the information of “Donenergo”, in order to burn coal fully Ukrainian power 
plants need to spend about 0.5 tons of oil fuel per every ton of high-ash power-generating coal. 
Calorific capacity used for generation should also not be less than 4200 kcal in power plants'appli-
cations. Ash content, as one of calorific effect components essentially affects its reduction. As a re-



 

 

sult generation of 1 kw/h of electricity requires different amount of coal of different quality. In or-
der to generate 1 kw/h of electricity power plant needs 687 g of coal with ash content 40%, 486 g 
with ash content 25% and 399 g with ash content 15%. 1% increase of ash content leads to 80 kcal 
reduction of coal calorific value, and 107 kcal reductions for anthracites. Volume of pollutants 
emission into the atmosphere increases in proportion to amount of burned coal. Generation of elec-
tricity using coal with high-ash content also reduces coefficient of boilers efficiency of 1.5-2%. 

Extraction of coal seams with thickness of 0.55-0.8 m is offered to be held using coal selective 
extraction techniques with undercut rocks stowing. 

The essence of the technology is mining of coal and rocks separately during thin seams extrac-
tion in two passes of a shearer. During the first pass the shearer extracts coal massif, during the 
second-rock bench. Simultaneously with rock bench extraction rocks stowing with usage of pneu-
matic stowing equipment takes place (fig. 3).  

Received experience of seam с7 extraction selective technique in “Blagodatnaya” mine showed 
the possibility to technologically extract thin seams with ash content not more than 15% with pa-
rental one – 8-12%.  

 
 

 
 
Figure 3. Seams selective extraction technique using undercut rocks stowing 
 
 

Opposites of common use of this technology are lack of industry-standard equipment and exist-
ing opinion that selective coal and rocks extraction leads to load reduction on stoping faces, rise of 
work labour input and coal production cost supplement. However, it is wrong, according to the 
computations. 

There was a monitoring of stoping faces downtimes held in “Zapadno-Donbasskaya” mine in с8 
seam longwalls. It was determined, that the time of shearer's productive work on average makes up 
40% of overall time, downtime caused by transportation links failures and overfilling of coal bins 
makes up 30%, and in some cases reaches 70% of shift's time. 



 

 

Following problems of longwalls downtimes because of transport link failure also exist in other 
mines of Ukraine. Generally such problems are caused by long and difficult transportation system, 
which can not handle such high load of transportation of not only coal but also great amount of un-
dercut rocks. Separation and stowing of rocks during seam extraction allows to reduce longwalls 
downtimes caused by transportation link failures by 2-3 times. 

Conclusion was made that seams extraction selective techniques usage will not lead to signifi-
cant load reduction on working faces by means of downtime duration reduction and increase of 
shearer's advance rate during coal and rocks extraction. 

Preliminary calculations on the basis of “Zapadno-Donbasskaya” mine's information showed 
that with usage of thin seams extraction selective technique the prime cost reduces by 10-15%.  

Particularly, exploitation costs of underground transport and hoisting are reduced by 5%, sur-
face transport – 19%. Reuse of development workings leads to 5% cost saving. No need in coal 
beneficiation – 10%. Furthermore, stowing expenses can cause not more than 17% increase in cost. 

 
 

CONCLUSIONS 
 

As a result, technique of selective extraction of seams with thickness 0.55-0.80 m is the most per-
spective technology concept. Usage of such technique allows: 

– to additionally extract more than 500 million tons of coal from depth of West Donbass operat-
ing mines; 

– to reduce coal production costs by 10-15% in comparison with existing technique; 
– to extract coal with ash content no higher than 15-18%; 
– to leave in mines' worked-out areas tens of million tons of rocks: 
– to generate 1 kw/h of electricity using 400 g of coal with 15% ash content, instead of 487 g 

with 25% ash content; 
– to reduce pollutants emission into the atmosphere during coal combustion; 
– to increase rate of stoping ground preparation, to ensure significant saving by carrying out 

and maintaining of mines by means of their reuse; 
– to eliminate significant deformations of ground surface caused by mining operations; 
– not to allocate extra land property on the surface for refuse and culm banks. 
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ZEWNĘTRZNE

Determinujące 
(odrębnie lub łącznie) możliwość 
podjęcia bezpiecznej i efektywnej 

eksploatacji złoża
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Rozwój górnictwa w KGHM Polska Miedź S.A. – uwarunkowania i bariery
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Łączna powierzchnia Obszarów Górniczych 468 km2

Ilość oddziałów wydobywczych
Ilość pól eksploatacyjnych

32 
82

Liczba pracowników dołowych
- własnych
- firm zewnętrznych

11 500
3 700

Wielkość wydobycia rudy 110 000 Mg/dobę

Ilość szybów 27

Ilość szybów w budowie 2

Ilość powietrza w szybach wentylacyjnych 
433 000  m3/min

750 000 Mg/dobę

Łączna długość dróg wentylacyjnych 1 700 km

Ilość samojezdnych maszyn ciężkich [szt.]
- własnych
- firm zewnętrznych około 1300

250

Powierzchnia OG    - 158,2 km2

Wydobycie roczne  ~ 7,6 mln Mg   

Powierzchnia OG    - 172,7 km2

Wydobycie roczne  ~ 10,8 mln Mg   

Charakterystyka Zakładów Górniczych

O/ZG „Lubin”

O/ZG „Polkowice-Sieroszowice”

Powierzchnia OG    - 77,8 km2

Wydobycie roczne  ~ 12,6 mln Mg   

O/ZG „Rudna”
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Geologiczno-górnicze warunki eksploatacji

4

NDS i NDN 
Najwyższych dopuszczalnych stężeń 
i natężeń czynników szkodliwych dla 

zdrowia w środowisku pracy

Wyłączenie 
lub ograniczenie 

eksploatacji 
partii złoża 

Dopuszczalnej temperatury

Tąpnięcia lub odprężenia

Zawały stropu

Wypadki

Skrępowane warunki eksploatacjiSkrępowane warunki eksploatacji

Aktywizacja zagrożeń naturalnychAktywizacja zagrożeń naturalnych

Zmniejszanie miąższości złożaZmniejszanie miąższości złoża

Wzrost głębokości wybierania złożaWzrost głębokości wybierania złoża

Konieczność dostosowania technologii 
eksploatacji do lokalnych warunków 

wybierania złoża

Przekroczenie norm

Ograniczenie produkcji

Zdarzenia nadzwyczajne

ZAGROŻENIA I SKUTKI Technika 
i technologia 

Koszty 
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Rozwój eksploatacji w aktualnych obszarach koncesyjnych

5

Skrępowane warunki eksploatacjiSkrępowane warunki eksploatacji

Aktywizacja zagrożeń naturalnychAktywizacja zagrożeń naturalnych

Zmniejszanie miąższości złożaZmniejszanie miąższości złoża

Wzrost głębokości wybierania złożaWzrost głębokości wybierania złoża



 Zasoby do głębokości 1000 m  
są w znacznym stopniu       
wyeksploatowane.

 Większość zasobów do wydobycia 
jest zlokalizowana w głębszych 
partiach górotworu. 

Rozwój eksploatacji w aktualnych obszarach koncesyjnych
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Stopień zczerpania zasobów [%]
(w stosunku do zasobów bilansowych)

OG „Lubin-Małomice” 40,09
OG „Polkowice” 65,61
OG „Rudna” 48,32
OG „Sieroszowice” 22,49
OG „Radwanice-Wschód” 6,75
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Głębokość eksploatacji
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~4 ÷ 7 m/rok
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Miąższość eksploatowanego złoża
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Dominujące zagrożenia naturalne

NATURALNE

PRAWNE

9

Tąpaniami

Zawałami

Klimatyczne

Gazowe (H2S)

Wyrzutami 
gazów i skał

Schodzenie z eksploatacją w głębsze
partie złoża oraz odmienne geologiczno-
górnicze warunki prowadzenia robót
wpływać mogą na ujawnienie się zagrożeń
naturalnych, których skala na obecnym
etapie nie jest dostatecznie rozpoznana.

Schodzenie z eksploatacją w głębsze
partie złoża oraz odmienne geologiczno-
górnicze warunki prowadzenia robót
wpływać mogą na ujawnienie się zagrożeń
naturalnych, których skala na obecnym
etapie nie jest dostatecznie rozpoznana.

Odrębna aktywizacja poszczególnych
zagrożeń lub ich skojarzenie, w znacznym
stopniu może ograniczyć wydobycie
kopalń, a nawet w skrajnych przypadkach
stworzyć bariery, w których wydobycie takie
będzie niemożliwe aktualnie stosowaną
technologią.

Odrębna aktywizacja poszczególnych
zagrożeń lub ich skojarzenie, w znacznym
stopniu może ograniczyć wydobycie
kopalń, a nawet w skrajnych przypadkach
stworzyć bariery, w których wydobycie takie
będzie niemożliwe aktualnie stosowaną
technologią.
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10



ŚCIANOWE
z mechanicznym urabianiem calizny

(kompleks urabiający ACT)

KOMOROWO-FILAROWE
z mechanicznym urabianiem calizny 

( projekt „The Wall”)

KOMOROWO-FILAROWE
szerokozabierkowe  
z ugięciem stropu

koncepcyjne

KOMOROWO-FILAROWE
z urabianiem calizny 

materiałem wybuchowym
stosowane

Systemy eksploatacji

próby ruchowe

CEL STRATEGICZNY
Opracowanie technologii 

wydobycia na dużych 
głębokościach w warunkach 

skojarzonych zagrożeń 
naturalnych

 Mechanizacja wykonywania robót 
udostępniająco-przygotowawczych, 

 optymalizacja wielkości furty 
eksploatacyjnej,

 automatyzacja procesu wybierania,
 alternatywne techniki urabiania,
 ograniczenie oddziaływania 

zagrożeń naturalnych - eliminacja 
czynnika ludzkiego,

 inteligentna kopalnia.
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Udostępnianie 
złoża

 Technologia eksploatacji 
rud miedzi  
z wykorzystaniem 
Kompleksu Urabiającego 
ACT .

 Projekt „The Wall” 
– urabianie mechaniczne 
złoża rud miedzi.

Nowe technologie eksploatacji w KGHM Polska Miedź S.A. – zakres prezentacji

Efektywność
wydobycia

Wentylacja 
i klimatyzacja

Technologia 
eksploatacji

 Koncepcja drążenia 
wyrobisk chodnikowych 
zespołem kombajnów. 

 Wpływ warunków 
naturalnych 
na możliwość wzrostu 
efektywności systemu 
klimatyzacji centralnej.

 Kierunki rozwoju 
monitoringu pracy 
maszyn i urządzeń 
górniczych.

 Komputerowy system 
wspomagania wiercenia 
w kopalniach rud miedzi.

 Automatyzacja odstawy ,

 Niezawodność złożonych 
systemów transportowych. 

 Wykorzystanie zdalnie 
sterowanych 
i samobieżnych punktów 
wysypowych.

 Technologie napędów 
hybrydowych.

 Model symulacyjny do 
optymalizacji procesu 
odstawy urobku. 

 Nowoczesne systemy 
inicjacji elektronicznej MW.

Monitoring 
pracy maszyn

 Wydłużenie dyspozycyjnego 
czasu pracy szybów 
wydobywczych. 

 Długofalowy program 
wzrostu efektywności pracy 
maszyn samojezdnych.

 Zasady i kierunki obniżenia 
kosztów energii elektrycznej.
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 Przyszłość budownictwa 
szybowego w LGOM.

12



Monitoring 
pracy maszyn

 Koncepcja systemu zarządzania rozwojem w organizacji 
zarządzanej strategicznie

 Głogów Głęboki-Przemysłowy – przykład projektowego 
zarządzania realizacją inwestycji górniczej

 Inteligentna kopalnia w warunkach KGHM Polska Miedź S.A. 
- Projekt I2Mine.

 Koncepcja budowy nowoczesnego zakładu przeróbczego 
w oparciu o najnowsze światowe technologie

 Projekt modernizacji pirometalurgii

 Adaptacja i implementacja metodologii Lean w warunkach 
KGHM Polska Miedź S.A.

Perspektywy i wyzwania
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Perspektywy i wyzwania – zakres prezentacji



Stabilizacja wydobycia rudy na obecnym poziomie oraz jej utrzymanie w perspektywie
kolejnych lat wymaga:
 wykonania znacznego zakresu robót udostępniająco-przygotowawczych,
 opracowania nowych rozwiązań w zakresie technologii wydobycia

zapewniających efektywne wybieranie złóż o małej miąższości w warunkach
skojarzonych zagrożeń naturalnych.

Uwagi końcowe

Schodzenie z eksploatacją w głębsze partie złoża oraz odmienne geologiczno-górnicze
warunki prowadzenia robót stworzyć mogą technologiczne lub organizacyjno-
techniczne bariery bezpiecznej i efektywnej eksploatacji złoża.

Schodzenie z eksploatacją w głębsze partie złoża oraz odmienne geologiczno-górnicze
warunki prowadzenia robót stworzyć mogą technologiczne lub organizacyjno-
techniczne bariery bezpiecznej i efektywnej eksploatacji złoża.

Warunki zalegania złoża wpływają na możliwość ujawnienia się zagrożeń naturalnych,
odmiennych co do zasięgu oraz intensywności dla poszczególnych parcel
eksploatacyjnych, których skala na obecnym nie jest aktualnie rozpoznana.
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Dziękuję za uwagę



 

 

„The Wall” Mechaniczne urabianie w warunkach KGHM Polska 
Miedź S.A. 
 
 
Marek Czechowski  
KGHM Polska Miedź S.A. O/ZG Lubin 
 
STRESZCZENIE: W referacie przedstawiono genezę i rozwój mechanicznego urabiania w KGHM 
Polska Miedź S.A. na przykładzie O/ZG Lubin . Zaprezentowano projekty , SMIFU i „The Wall” , 
w których biorą udział pracownicy kopalni . Szczegółowo przedstawiono projekt „The Wall – 
Zmechanizowany kompleks do wybierania pokładów rudy miedzi w warunkach KGHM” . Kie-
rownikiem tego projektu jest autor referatu . 
 
SŁOWA KLUCZOWE: kombajn chodnikowy , zmechanizowany kompleks , mechaniczne urabia-
nie , urabianie pokładów rudy miedzi 
 
KGHM Polska Miedź S.A. w liczbach , wg danych na koniec 2011 roku: 

• Grupa Kapitałowa skupiająca 50 podmiotów 
• Wydobycie 29,7 mln ton rudy o śr. zaw. 1,61% Cu 
• Produkcja miedzi elektrolitycznej 571 tys. ton  
• Produkcja srebra 1260 ton 
• Zatrudnienie 18615 osób 
• Zysk netto 11,3 mld zł 
• 7 miejsce w świecie pod względem udokumentowanych zasobów rudy miedzi w obsza-

rach koncesyjnych , wg. US Geological Survey-2012 r. 
• 3 miejsce w świecie pod względem udokumentowanych zasobów srebra w obszarach 

koncesyjnych , wg US Geological Survey-2012 r. 
 

 
Rys.1 . Lokalizacja aktywów górniczych należących do KGHM Polska Miedź S.A. 
 

Szkoła Eksploatacji Podziemnej 2013, Materiały Konferencyjne 



 

 

 
Rys.2 . Położenie udokumentowanych złóż należących do KGHM Polska Miedź S.A. w LGOM 
 
 
Perspektywiczne obszary górnicze : 

• 987 mln ton rudy miedzi 
• 17 mln ton Cu 
• głębokość zalegania do 1500 m 
• temperatura pierwotna skał ponad 45°C 

 
 
Tabela 1. Stan zasobów eksploatacyjnych rud miedzi i metali (Cu, Ag) w obszarach koncesyjnych  
KGHM Polska Miedź S.A. (wg stanu na 31.12.2011 roku) 
 
Złoża 
zagospodarowane 

Zasoby rudy 
[mln Mg] 

Cu 
[%] 

Ag 
[g/Mg] 

Ilość Cu 
[mln Mg] 

Ilość Ag 
[Mg] 

 

Lubin-Małomice 324 1,00 42 3,24 13760  
Polkowice 97 1,71 34 1,66 3315  
Sieroszowice 273 1,93 50 5,27 13501  
Radwanice Wschód 8 1,25 18 0,10 137  
Rudna 
Głogów Głęboki- 
Przemysłowy 
KGHM Polska 
Miedź S.A. 

246 
233 
 
1181 

1,60 
1,90 
 
1,58 

45 
61 
 
48 

3,94 
4,42 
 
18,62 

11103 
14330 
 
56148 

 

 



 

 

 
Rys. 3. Cykl technologiczny urabiania 
 
Obecna technologia wybierania złoża rudy miedzi : 

• Technologia oparta na systemach komorowo-filarowych z ugięciem stropu oraz z pod-
sadzką hydrauliczną  

• Urabianie złoża realizowane przy użyciu techniki strzałowej 
• Kolejne etapy cyklu technologicznego realizowane przy użyciu maszyn samojezdnych - 

aktualnie pod ziemią pracuje 1766 maszyn 
• Wybieranie cienkich partii złoża wymusza konieczność przybierania skały płonnej 
• Konieczność stosowania do każdej operacji cyklu technologicznego odrębnej maszyny 
• W celu zapewnienia ekonomicznie uzasadnionej koncentracji wydobycia konieczność sto-

sowania długich frontów eksploatacyjnych o znacznej szerokości przestrzeni roboczej 
• Brak możliwości automatyzacji procesu technologicznego 
• Ograniczenia w wybieraniu partii złoża wynikające z wysokiej temperatury pierwotnej 

skał – konsekwencja głębokości zalegania 
• Ograniczenia w możliwości wybierania partii złoża o miąższości do 2 m , stanowią one 

ok. 30% zasobów 
 
Tabela 2. Strategia KGHM na lata 2009 – 2019 
 

Wizja KGHM 
Dołączenie do grupy dużych globalnych 
producentów miedzi o produkcji do około 700 tys. ton miedzi rocznie 
1 2 3 
Poprawa efektywności 
 

 Inwestycja w nowe tech-
nologie 

 Modernizacja infrastruk-
tury 

 Optymalizacja procesów i 
organizacji produkcji 
 

Rozwój bazy zasobowej 
 

 Rozwój systemu głębo-
kiego wydobycia 

 Eksploracja nowych złóż 
w regionie 

 Przejęcia w sektorze gór-
niczym 

 Intensyfikacja przeróbki 
złomu 

Dywersyfikacja źródeł przychodu 
 

 Kontynuacja zaangażo-
wania w branżę teleko-
munikacyjna 

 Wejście w branżę energe-
tyczną 

Odwrócenie trendu rosnących 
kosztów 

Zwiększenie produkcji miedzi do 
około 700 tys. ton rocznie 

~30% udziału w przychodach 
spoza działalności podstawowej 



 

 

4 5 
Wsparcie regionu 
 

 Tworzenie miejsc pracy z wykorzystaniem 
infrastruktury KGHM Letia 

 Wsparcie regionalnego sportu, zdrowia, kul-
tury, nauki i środowiska 

Rozwój umiejętności i sprawności organizacyjnej 
 

 Zarządzanie przez cele 
 Przejrzystość informacji i danych 
 Rozwój pracowników Apółki 
 Budowa struktury holdingowej 

~750 nowych miejsc pracy , rozwój działalności spo-
łecznej 

 

 
Etapy rozwoju mechanicznego urabiania w O/ZG „Lubin”: 

• Lata 60-te – próby strzelania armatą pociskami betonowymi 
• Kombajn chodnikowy Voest-Alpine AM-75EX-s , XV SEP 
• Kombajn chodnikowy MH620 Sandvik , XX SEP : 

 - 3900 m wyrobiska o przekroju 22 m² 
 - 29560 szt. kotew 1,8 m wklejanych 
 - 11469 szt. noży fi 25 mm 

• Projekt Smart Mine of the Future (Inteligentna Kopalnia Przyszłości) – SMIFU 
• Projekt „The Wall” Zmechanizowany kompleks do wybierania pokładów rudy miedzi w 

warunkach KGHM 
 

 
 
Rys . 4 . Kombajn chodnikowy MH620 Sandvik 
 



 

 

 
Rys . 5 . 
 

 
 
Rys . 6 . SMIFU 
 



 

 

 
Rys . 7 . SMIFU 
 
Projekt „The Wall” Zmechanizowany kompleks do wybierania pokładów rudy miedzi w warun-
kach KGHM  
 
Cel projektu, wg. Definicji Projektu: 
 
Opracowanie i wdrożenie kompletnej i efektywnej technologii eksploatacji rudy miedzi za pomocą 
zmechanizowanego kompleksu do urabiania mechanicznego rudy miedzi w warunkach KGHM 
Polska Miedź S.A. jako alternatywy technicznej i ekonomicznej dla stosowanej obecnie technolo-
gii z wykorzystaniem materiałów wybuchowych (techniki strzałowej) . 
Zmechanizowany kompleks do wybierania pokładów rudy miedzi ma zapewnić ciągłość urabiania 
przez pełną mechanizację procesu wydobycia. Ta z kolei jest podstawą automatyzacji , prowadzą-
cej do zmniejszenia ilości osób zatrudnionych w strefach bezpośredniego zagrożenia.  
Zmechanizowany kompleks to możliwość prowadzenia eksploatacji rudy miedzi ze złóż aktualnie 
technologicznie niedostępnych lub nieopłacalnych . 
Projekt „The Wall” 
 
Realizacja: 

• Zespół projektowy KGHM - 11 osób 
• Termin realizacji - 2012 -2019 
• Partnerzy :  

 - KGHM Polska Miedź S.A. 
 - KGHM CUPRUM sp. z o.o. Centrum Badawczo-Rozwojowe 



 

 

 - KOPEX S.A. – KOPEX Machinery Innovative Mining Equipment 

 

 

Wymagania dla kompleksu ścianowego w projekcie „The Wall” 

 

 1. Wymagania dla głowicy urabiającej 

 średnica głowicy - około 1,0 mwydajność głowicy - nie mniej niż 25 Mg rudy wagi suchej/h, 

 trwałość narzędzi - min. 4 h, 

 koszt narzędzi - optymalny dla założonych parametrów trwałości i wydajności, 

 

 2. Maszyna urabiająca  

 ilość głowic urabiających - 2 szt., 

wydajność maszyny - nie mniej niż 50 Mg rudy wagi suchej/h,  

rozwiązanie musi zapewniać możliwość zawrębiania się w caliznę bez konieczności wykony-
wania dodatkowych operacji lub angażowania dodatkowych maszyn czy urządzeń przy wyso-
kości urabiania do 2,0 m, 

musi być stabilnie prowadzona po przenośniku,  

rozwiązanie powinno zapewnić utrzymywanie zadanego skrawu wzdłuż linii ubierki, 

maszyna powinna posiadać: 

urządzenie czyszczące spąg wzdłuż ścieżki kombajnowej, 

kontrolę głębokości zawrębiania, skrawu i posuwu, 

kontrolę podążania za złożem, 

monitoring pracy, w tym wizualizację miejsca urabiania, 

ilość maszyn niezbędnych do osiągnięcia zakładanego wydobycia na poziomie 4 tys. Mg rudy 
wagi suchej/dobę będzie określona po przeprowadzeniu prób eksploatacyjnych. 

 

3. Przenośnik ścianowy 

długość przenośnika – około 50 m dla pola pilotażowego,  

rozwiązanie techniczne przenośnika do transportu rudy miedzi musi uwzględniać proces jego 
serwisowania w miejscu pracy, 

powinien umożliwiać transport materiałów i części zamiennych wzdłuż ściany eksploatacyjnej, 



 

 

 

 4. Przenośnik podścianowy 

długość przenośnika zostanie ustalona na podstawie PTE, 

rozwiązanie techniczne przenośnika do transportu rudy miedzi musi uwzględniać proces jego 
serwisowania w miejscu pracy, 

powinien umożliwiać przekazanie rudy miedzi na przenośnik oddziałowy 

 5. Obudowa hydrauliczna 

 rodzaj obudowy - hydrauliczna, krocząca, podporowo – osłonowa lub posadzkowa, 

nacisk jednostkowy na skały stropowe/spągowe nie może przekraczać ich wytrzymałości, 

ilość sekcji obudowy, podziałka ich rozmieszczenia, kształt stropnic i spągnic, sposób podpię-
cia do przenośnika, podporność obudowy będą przedmiotem rozwiązania, 

zakres rozparcia obudowy - w przedziale 1,0 ÷ 2,5 m; szczegóły zostaną uzgodnione 
z kopalnią; zagadnienie istotne w przypadku, gdyby natrafiono na słabe lub zerodowane skały 
stropowe,  

stropnice powinny sięgać nad maszynę urabiającą, 

szerokość otwartej (nie osłoniętej) przestrzeni między stropnicami powinna odpowiadać po-
działce kotwienia i wynosić max. 1,5 m - szczegółowe wytyczne zostaną podane po przepro-
wadzeniu obliczeń geomechanicznych opartych o informacje o podporności stojaków oraz 
wymiarach stropnic. 

 
6. Połączenie obudowy z przenośnikiem ścianowym 

 Układ powinien: 

pozwalać na pełną kontrolę procesu przemieszczania się kompleksu urabiającego za postępem 
frontu 

eksploatacyjnego oraz za zmianami nachylenia warstw złożowych, 

uniemożliwiać niekontrolowane wychodzenie kompleksu ze złoża;  

pozwalać operatorowi na pełną kontrolę przemieszczania się kompleksu, 
 
 7. Kabina operatorska 

 Założenia ogólne : 

- kabina powinna być przyłączona do kompleksu i podążać za nim podczas jego przesuwania 
do przodu, 

- kabina wykonana tak aby spełniać wymagania określone w obowiązujących normach dla sta-
nowiska pracy w zakresie hałasu i wibracji, 

- kabina jedno lub dwu-stanowiskowa (do uzgodnienia z KGHM), 

- kabina z oświetleniem wewnątrz, 

- kabina klimatyzowana, 

- kabina wyposażona w łączność bezprzewodową systemu STAR-DOTRA, 



 

 

- konstrukcja kabiny spełniająca wymagania RSPS, 

- oświetlenie elektryczne w kabinie spełniające wymagania w zakresie natężenie oświetlenia, 
współczynnika olśnienia, wskaźnika oddawania barw, luminancji opraw mogących odbijać się 
na ekranach monitorów, 

- siedzisko operatora powinno mieć możliwość obrotu, 

- w kabinie powinny być zainstalowane monitory do wizualizacji pracy kamer kompleksu ścia-
nowego. Ilość i zakres monitorowanych parametrów do uzgodnienia, 

- okna z przodu i z boku kabiny zabezpieczone z zewnątrz siatką z możliwością demontażu,  

- szyby okien z homologacją, wyposażone w system zraszania i wycieraczki, 

- drzwi wejściowe z zamkiem i szybą zabezpieczoną z zewnątrz siatką z możliwością demonta-
żu, 

- kabina wyposażona w łatwo dostępne i oznakowane wyłączniki awaryjne (wewnątrz i na ze-
wnątrz kabiny, 

- zacisk uziemiający do systemu SUPO, 

- w górnej części kabiny wyłaz ewakuacyjny demontowany z zewnątrz i wewnątrz , klapa wy-
łazu po rozmontowaniu mocowania przesuwana w bok, 

- wysokość kabiny max. 1800 mm, 

- zasilanie kabiny napięciem 230 V w układzie sieci IT z kompleksu ścianowego, 

- kabina wyposażona w zestaw do zasilania np. 2 sztuk elektronarzędzi na napięcie 230 V, wy-
magania w zakresie zasilania dodatkowych urządzeń do uzgodnienia, 

- kabina powinna posiadać tabliczkę z czytelnymi i trwałymi oznaczeniami zawierającymi wy-
magane informacje o wyrobie i konstrukcji. 

 
8. Kompleks urabiający  

 procesy urabiania, zawrębiania i przemieszczania powinny odbywać się w cyklu automatycz-
nym,  

wymagane jest zdalne sterowanie pracą kompleksu, 

oświetlenie frontu eksploatacyjnego z kompleksu musi spełniać wymagania obowiązujących 
przepisów, 

do zraszania i chłodzenia stosowana będzie kopalniana woda technologiczna, 

przenośnik podścianowy powinien umożliwić przesyp urobku na środki odstawy oddziałowej, 

wyposażenie elektryczne musi być przystosowane do zasilania napięciem z sieci z izolowanym 
punktem neutralnym transformatora o częstotliwości 50 Hz i tolerancją napięć zgodnie z obo-
wiązującymi przepisami, 

aparatura elektryczna ze stopniem ochrony co najmniej IP 54; w zewnętrznych obwodach ste-
rowniczych musi być napięcie bezpieczne SELV lub PELV, 

wszystkie przewody oraz kable należy prowadzić wydzielonymi trasami (niedopuszczalne jest 
prowadzenie przewodów razem z wężami hydraulicznymi oraz w miejscach narażonych na 
działanie wysokiej temperatury lub olejów i smarów), 



 

 

instalacja elektryczna prądu stałego musi być wykonana jako dwużyłowa, 

dodatkowe wymagania wynikające z obowiązujących przepisów powinny być uzgodnione z 
kopalnią, 

 
 9. Dodatkowe uwarunkowania 

 ze względu na zagrożenie pożarowe do obudowy hydraulicznej stosować emulsję (5-10% oleju 
w wodzie), 

urabianie ściany przy przemieszczaniu się maszyny w obu kierunkach, 

rozwiązania konstrukcyjne kompleksu muszą zapewnić możliwość bezpiecznego przeprowa-
dzenia napraw i konserwacji w miejscu pracy, 

rozwiązanie konstrukcyjne muszą gwarantować odporność kompleksu na warunki kopalniane; 
duża agresywność wody - średnia mineralizacja 5-180 dm3/l (głównie NaCl),  

zabezpieczenie antykorozyjne kompleksu musi zapewniać skuteczną ochronę konstrukcji sta-
lowych, 

system sterowania kompleksu musi posiadać decyzję o dopuszczeniu do stosowania 
w podziemnych zakładach górniczych wydaną przez Prezesa WUG, 

stanowisko do kontroli i sterowania kompleksu będzie zbudowane w formie klimatyzowanej 
kabiny operatora, 

przewietrzanie wyrobiska ścianowego dla prowadzenia przeglądów kompleksu ścianowego 
oraz prac serwisowych i konserwacyjnych podczas postoju kompleksu w tym: sposób przewie-
trzania, ilość wymaganego powietrza i inne, będzie ujęta w koncepcji i w Projekcie Technicz-
nym Eksploatacji złoża z mechanicznym urabianiem calizny,  

transport materiałów do kierowania stropem za obudową hydrauliczną zgodny z koncepcją ura-
biania ściany 

i przeprowadzoną analizą sposobu kierowania stropem przedstawionymi w koncepcji i w pro-
jekcie 

technicznej eksploatacji, 
 
 10. Zakładana intensywność pracy kompleksu ścianowego 

 ilość dni pracy w roku - 252 dni  

 ilość zmian na dobę - 4 zmiany, 

 efektywny czas pracy na zmianę - 4 godz. 
 
 11. Właściwości fizyko-mechaniczne urabianych skał 

 wytrzymałość na ściskanie  (Rc) 15 - 200 MPa, 

 wytrzymałość na rozciąganie  (Rr) 0,7 - 10 MPa, 

 wytrzymałość na zginanie  (Rg) 1,8 - 17,0 MPa, 

 wytrzymałość na ścinanie  (Rt)) 3,0 - 26,0 MPa, 

 moduł sprężystości Younga  (Eo) 3,8 - 68,4 GPa, 



 

 

 współczynnik Poissona  (٧) 0,12 - 0,25 GPa, 

 nasiąkliwość wagowa  (Nw) 0,43 - 9,07 %, 

 abrazywność skał  wysoka 
 
 12. Warunki klimatyczne w kopalni 

 temperatura pierwotna skał - do 50o C, 

 wilgotność - do 95%. 
 
 13. Parametry geometryczne udostępnionego pola pilotażowego w kopalni 

 wybieg : min – umożliwiający przeprowadzenie prób eksploatacyjnych zgodnie z PTE i har-
monogramem ,  

 poprzeczne nachylenie (mierzone wzdłuż wybiegu czyli chodników) - do 8o, 

 podłużne nachylenie (mierzone wzdłuż frontu ściany czyli nachylenie przenośnika ścianowe-
go) - do 15o. 

 
 14. Wstępne parametry mediów dostarczonych przez KGHM do udostępnionego pola pilota-
żowego w kopalni 

 ilość wody dostarczona (odprowadzona) min. 600 dm3/min, chłodzenie urządzeń kompleksu w 
układzie zamkniętym, zwalczanie zapylenia systemem zraszania wodno-powietrznego, 

 zasilanie elektryczne: napięcie 6 kV do transformatorów kompleksu, szacowana moc urządzeń 
do 2,5 MW , 

 kopalnia wypełni zbiorniki agregatu zasilającego emulsją olejowo-wodną o parametrach 
uzgodnionych z producentem kompleksu ścianowego, 

 podsadzka hydrauliczna w ilości niezbędnej do przeprowadzenia prób eksploatacyjnych 
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STRESZCZENIE: W referacie przedstawiono aktualnie wykorzystywane, a także planowane do 
uruchomienia systemy monitoringu pracy maszyn i urządzeń górniczych w KGHM Polska Miedź 
S.A. O/ZG „Polkowice-Sieroszowice”. Krótka charakterystyka sieci transmisyjnej i systemów mo-
nitorujących pracę maszyn mobilnych stanowi pierwszą część pracy. W drugiej części przedsta-
wiono założenia funkcjonalne i planowaną architekturę dyspozytorni „One Control Room” jako 
jednego, wspólnego miejsca koordynacji wszystkich czynności procesu produkcyjnego oraz utrzy-
mania ruchu kopalni. 
 
ABSTRACT: The paper presents currently used and planned to start monitoring systems of ma-
chines and mining equipmentin KGHM Polska Miedź S.A. O/ZG „Polkowice-Sieroszowice”. Brief 
characteristics of the transmission network and monitoring systems for mobile work machines con-
tain the first part of the work. Also presents functional assumptions and planned architecture of the 
dispatching „One Control Room” as one, common space coordinate all activities in production pro-
cess and mine maintenance. 
 
SŁOWA KLUCZOWE: Górnictwo rud miedzi, monitoring maszyn i urządzeń, dyspozytornia 
 
 
 
1. WSTĘP 
 
Intensywny rozwój systemów transmisji danych, upowszechnianie się standardu Ethernet w sie-
ciach przemysłowych, możliwość budowy redundantnych sieci, a także coraz większa dostępność 
przemysłowych rozwiązań transmisji bezprzewodowej WiFi spełniających wymagania ciężkich 
warunków środowiskowych to elementy stymulujące szybki rozwój systemów monitoringu ma-
szyn i urządzeń pracujących w wyrobiskach górniczych. 
 Monitorowanie pracy maszyn i urządzeń zapewnia możliwość proaktywnego działania mające-
go na celu ograniczenie kosztów, poprawę bezpieczeństwa i organizacji pracy oraz bardziej efek-
tywne planowanie zasobów, jednocześnie przeciwdziałając tzw. „gaszeniu pożarów” w procesie 
produkcyjnym. 
 Implementacja nowych technologii najszybciej znajduje zastosowanie tam, gdzie dotychczaso-
we rozwiązania nie umożliwiają osiągnięcia zakładanych celów. Intuicyjnym, pierwszym zastoso-

Szkoła Eksploatacji Podziemnej 2013, Materiały Konferencyjne 



 

 

waniem technik szybkiej transmisji są układy zdalnego sterowania maszynami stacjonarnymi, wy-
magające przekazu do i z obiektu w czasie rzeczywistym. Przykłademtakiego wykorzystania sze-
rokopasmowego systemu transmisyjnego, opartego o standard Ethernet, jest uruchomione w 2011 
roku w O/ZG „Polkowice-Sieroszowice” zdalnie sterowane urządzenie do rozbijania brył typu 
URB/ZS-1. 
 Rozwój bezprzewodowych systemów transmisyjnych na czele ze standardem WiFi 802.11 oraz 
zwiększająca się oferta rynkowa urządzeń dostępowych w wykonaniu przemysłowym, otwierają 
drogę do budowy systemów monitoringu maszyn mobilnych. W KGHM Polska Miedź S. A pro-
wadzone są intensywne prace związane z budową systemu monitoringu samojezdnych maszyn 
górniczych. 
 
 
2. NOWOCZESNA INFRASTRUKTURA TRANSMISYJNA 
 

2.1. Wprowadzenie 
 
Fundamentem, na którym opiera się nie tylko monitoring, ale każda transmisja danych jest sieć 
transmisyjna o odpowiedniej przepustowości. Oddział ZG „Polkowice-Sieroszowice” od kilku lat 
sukcesywnie rozbudowuje infrastrukturę transmisyjną. Do niedawna rozbudowa głównie dotyczyła 
infrastruktury opartej na kablach miedzianych, natomiast aktualnie jako główne medium transmi-
syjne wykorzystuje się kable światłowodowe. Sumaryczna długość kabli światłowodowych w wy-
robiskach podziemnych osiągnęła już prawie 100 km. Połączenia światłowodowe są wykorzysty-
wane w różnych systemach transmisyjnych. Budowane trasy kablowe zapewniają redundancje po-
łączeń co, ze względu na zagrożenie uszkodzeniami kabli w wyrobiskach, ma ogromne znaczenie 
z punktu widzenia bezprzerwowego działania systemów. 
 

2.2. Koncepcja dołowej sieci transmisyjnej 
 
Ze względu na znaczną rozległość dołowej sieci transmisyjnej zaprojektowano jej uporządkowaną 
i hierarchiczną strukturę. Podejście takie zapewnia możliwość skutecznego zarządzania i diagno-
zowania. Jako rdzeń sieci planuje się wykorzystać zdublowane przełączniki pracujące w warstwie 3 
modelu OSI, zapewniające odpowiedni podział sieci. Urządzenia te będą zamontowane w głów-
nych węzłach; na powierzchni oraz na podszybiach poszczególnych szybów. Minimalna prędkość 
wykorzystywana w rdzeniu sieci to 1Gb/s, z możliwością osiągnięcia 10 Gb/s. Warstwę dystrybu-
cyjną sieci tworzyć będą przełączniki warstwy 2, zainstalowane głównie w komorach maszyn 
ciężkich, w 15-tu lokalizacjach. Sieć dystrybucyjna połączona będzie z rdzeniem sieci łączami 
o prędkości 1Gb/s. Sieć rozdzielcza w warstwie dostępowej doprowadzać będzie transmisję bezpo-
średnio do oddziałów górniczych lub urządzeń wymagających transmisji danych i pracować będzie 
z prędkością 100Mb/s [1]. Na rysunku nr 1 przedstawiono strukturę sieci Ethernet planowaną do 
realizacji w O/ZG „Polkowice-Sieroszowice”. 
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Rys. 1. Planowana topologia sieci Ethernet w O/ZG „Polkowice-Sieroszowice” 
Figure 1. Planned transmission network topology in O/ZG “Polkowice-Sieroszowice” 
 
 Redundancja realizowana na poziomie sprzętowym (m. in. zdublowane przełączniki) oraz połą-
czeniowym, zapewnia odpowiednią niezawodność działania systemów mających bezpośredni 
wpływ na produkcję oraz bezpieczeństwo załogi. Z kolei ciężkie warunki środowiskowe narzucają 
bardzo wygórowane wymagania dotyczące zastosowanego sprzętu: odporność na wysoką tempera-
turę, wilgotność, gazy, odpowiedni poziom szczelności itp. Rozbudowa sieci według powyższych 
zasad otwiera drogę do budowy systemów monitoringu urządzeń stacjonarnych, zdalnego sterowa-
nia oraz monitoringu maszyn mobilnych. 
 Jedno z rozwiązań wykorzystania sieć rozdzielczej do monitorowania pracy przenośników ta-
śmowych za pomocą kamer IP –- przedstawiono na rysunku nr 2. 
 

 
 
Rys. 2. Przykład sieci dostępowej w O/ZG „Polkowice-Sieroszowice” 
Figure 2. Example of access network in O/ZG “Polkowice-Sieroszowice” 



 

 

3. SYSTEMY MONITORINGU MASZYN MOBILNYCH 
 

3.1.  Wprowadzenie 
 
W warunkach kopalń KGHM Polska Miedź S.A. samojezdne maszyny górnicze stanowią jeden 
z najważniejszych elementów procesu produkcyjnego, zarówno od strony technologii urabiania 
złoża, jak i pod względem finansowym. Koszty działów samojezdnych maszyn górniczych (SMG) 
w KGHM stanowią średnio 35% udziału w Technicznym Koszcie Wydobycia (TKW) w Oddzia-
łach Górniczych. Jednym z zamierzeń KGHM jest dalsza poprawa efektywności produkcji, co mo-
że m.in. być realizowane poprzez optymalizację wykorzystania zasobów działów zajmujących się 
eksploatacją SMG. Zakłada się, że efektem monitoringu będzie: 

— poprawa organizacji pracy, co będzie skutkować m.in. wydłużeniem efektywnego czasu 
pracy maszyn górniczych, 

— optymalizacja kosztów serwisowania, w tym m.in. przeciwdziałanie uszkodzeniom i napra-
wy profilaktyczne oraz zwiększony nadzór, 

— dynamiczne, odpowiadające na zmienne wymagania procesu produkcyjnego zarządzanie 
parkiem maszynowym. 

 Monitoring parametrów technicznych maszyn rozszerzony będzie o przekazywanie danych 
produkcyjnych, rejestrowanych w maszynach górniczych takich, jak waga odstawionego urobku, 
ilość odwierconych otworów oraz zgodność z przyjętą metryką wiercenia, ilość zabudowanych ko-
tew, itp. 
 Wykorzystanie już istniejących rozwiązań jak np. magistrala CAN, po której przekazywane są 
najistotniejsze dane z jednostki napędowej, a także dzięki dodatkowemu oczujnikowaniu maszyny, 
możliwe jest uzyskanie znacznej ilości danych. Przetworzone i odpowiednio skojarzone dane będą 
źródłem dodatkowej wiedzy o maszynach dla służb zajmujących się ich eksploatacją.  
 Staje się standardem, że każda nowo instalowana maszyna, mająca istotny wpływ na proces 
produkcji, będzie objęta monitoringiem. Przykładem tego jest kombajn ścianowy, wdrażany wła-
śnie w O/ZG „Polkowice-Sieroszowice” – opis w rozdziale 3.3. 
 

3.2.  Monitoring samojezdnych maszyn górniczych 
 
W ciągu kilku ostatnich lat w O/ZG „Polkowice-Sieroszowice” przeprowadzono kilka przedsię-
wzięć związanych z monitoringiem maszyn ciężkich, co pozwoliło nabyć niezbędnego doświad-
czenia w tej dziedzinie. Jedna z inicjatyw wykonana przy udziale firmy SOMAR i Centrum Ba-
dawczo-Rozwojowego KGHM CUPRUM dotyczyła monitorowania ciśnienia w oponach maszyn 
ciężkich oraz rejestrowania podstawowych parametrów jazdy. Praca zakończyła się sukcesem, 
a część zastosowanych przy jej realizacji rozwiązań będzie stosowanych w przyszłości. Obecnie, 
w fazie testowej znajduje się projekt SZLEM „System Lokalizacji Maszyn w oddziale górniczym” 
w ramach którego sprawdzane są rozwiązania techniczne zarówno w zakresie lokalizowania ma-
szyn, jak i przesyłania danych technologicznych. W powyższym systemie dane technologiczne ma-
szyn transmitowane są poprzez sieć WiFi uruchomioną w rejonie komór maszyn ciężkich. Zrzuca-
nie danych z rejestratora odbywa się okresowo podczas podjazdu maszyny do tankowania. W cza-
sie przebywania maszyn w oddziale górniczym dane lokalizacyjne maszyny są transmitowane po-
przez sieć systemu łączności bezprzewodowej DOTRA. Do celów lokalizacji maszyn wykorzystu-
je się umieszczone na stropie wyrobisk aktywne tagi RFID które są odczytywane przez czytniki za-
instalowane na przejeżdżających maszynach. 
 Uproszczony schemat transmisji w systemie SZLEM pokazuje rysunek nr 3. 
 
 
 



 

 

 
Rys. 3. Transmisja z maszyny górniczej w projekcie SZLEM 
Figure 3. Transmission from LHD in project SZLEM 
 
 
 Kolejną inicjatywą w zakresie monitoringu maszyn samojezdnych jest dostarczony przez firmę 
Mine Master wraz z wiertnicami elektroniczny system wspomagania pracy wiertacza, który jest ak-
tualnie testowany w maszynach eksploatowanych w O/ZG „Polkowice-Sieroszowice”. System ten 
zbiera informacje o procesie wiercenia, rejestruje dane i zapewnia ich transfer do powierzchnio-
wych systemów komputerowych. Umożliwia to prowadzenia analiz związanych z optymalizacją 
procesu wiercenia. Przekazanie odpowiednim służbom, informacji takich jak: ilość i długość wy-
wierconych otworów, a przede wszystkim zgodność wiercenia z metryką, jest kluczowe w tym za-
kresie. 
 Aktualnie, w końcowej fazie przygotowań znajduje się projekt „Monitoring i transmisja danych 
technologicznych pracy maszyn górniczych w Oddziałach Górniczych KGHM Polska Miedź 
S.A.”. W ramach tego przedsięwzięcia planuje się objęcie monitoringiem wszystkich maszyn pod-
stawowych, użytkowanych w wyrobiskach podziemnych. W tym celu niezbędne będzie zabudo-
wanie rozległej infrastruktury transmisyjnej w obrębie komór maszyn górniczych oraz oddziałów 
wydobywczych, a także wyposażenie znacznej ilości maszyn górniczych w rejestratory i urządze-
nia transmisji bezprzewodowej. Umiejętne przetworzenie danych w systemie BI (Business Intelli-
gence), uprzednio zapisanych w rejestratorze i przesłanych do systemupośredniczącego klasy MES 
(Manufacturing Execution System) dostarczy precyzyjnych informacji dla poszczególnych pozio-
mów zarządczych organizacji. 
 Uzyskane dane o lokalizacji maszyn w oddziale górniczym będą jednocześnie udostępniane 
w systemie dyspozytorskim One Control Room (opis funkcjonalny w rozdz. 4). Na rysunku nr 4 
schematycznie pokazano przepływ informacji w systemie – od maszyn pod ziemią do użytkowni-
ków końcowych: analityków, służb utrzymania i dyspozytorów ruchu. 
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Rys. 4. Przepływ informacji w projekcie monitoringu SMG i transmisja danych technologicznych 
Figure 4. Data flow in project of monitoring LHD and technological data transmission 
 

3.3. Monitoring pracy kombajnu ścianowego 
 
W O/ZG „Polkowice-Sieroszowice” w końcowej fazie testów funkcjonalnych znajduje się kom-
pleks ścianowy, zabudowany na jednym z oddziałów górniczych zakładu. Sercem kompleksu jest 
kombajn ścianowy, skonstruowany do urabiania skał twardych, który sprzęgnięty jest z przenośni-
kiem ścianowym oraz samokroczącą hydrauliczną obudową ścianową. 
 Wszystkie elementy kompleksu będą pracowały w trybie automatycznym. Możliwe jest to 
dzięki zastosowaniu systemu sterowania, opartego na przemysłowych technologiach transmisji da-
nych. Wysoki stopień niezawodności pracy systemu zapewniają czujniki, urządzenia transmisyjne 
oraz przewody wykonane w wersji przeznaczonej dla ciężkich warunków przemysłowych. Na ry-
sunku nr 5 pokazano topologię połączeń transmisyjnych kompleksu ścianowego w O/ZG „Polko-
wice-Sieroszowice”. 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
Rys. 4. Topologia systemu monitorowania kompleksu ścianowego 
Figure 4. Topology of monitoring longwall system 

 
 
 System sterowania kombajnem ścianowym oparty jest na sieci Ethernet IP. Protokół ten gwa-
rantuje szybką wymianę danych pomiędzy cyfrowymi modułami wejść/wyjść i sterownikiem PLC, 



 

 

będącym sercem systemu. Sterownik PLC odpowiada także za konwersję danych pomiędzy skła-
dowymi elementami systemu sterownia kompleksu ścianowego: 

- system sterowania maszyną urabiającą, 
- systemem sterowania hydrauliczną obudową ścianową, 
- sterownikami pomp (zraszanie, chłodzenie, zasilanie hydrauliczne), 
- obwodem wyłączników awaryjnych, 
- sterownikami pomiarowymi stacji zasilających kompleks ścianowy, 
- modułami komunikacyjnymi realizującymi konwersję i wymianę danych z przenośnikiem ta-
śmowym, odbierającym urobek z przenośnika ścianowego. 

 Algorytm pracy zakłada monitorowanie parametrów pracy kompleksu i na podstawie wartości 
zadanych oraz wartości dopuszczalnych – automatyczne sterowanie pracą całego kompleksu. Nad 
przebiegiem urabiania czuwa operator, wyposażony w systemy wizualizacji pracy kompleksu, za-
instalowane w kabinie operatora. Dodatkowo do kabiny przekazywany jest obraz z kamer, zainsta-
lowanych w miejscach newralgicznych dla procesu urabiania. Sterownik PLC umożliwia również 
przekazywanie danych do dyspozytorskiego systemu wizualizacji SCADA, co pozwala na monito-
rowanie pracy kompleksu ścianowego przez dyspozytora w dyspozytorni One Control Room. 
Wymiana danych realizowana będzie za pośrednictwem bezpośredniego połączenia światłowodo-
wego ze sterownika PLC do serwerów systemu SCADA, jak również poprzez redundantne połą-
czenie bezprzewodowe WiFi w miejscu najbardziej narażonym na ewentualne uszkodzenie toru 
światłowodowego, czyli w bezpośredniej bliskości frontu eksploatacyjnego. Konfiguracja układu 
transmisji zapewnia także dostęp serwisowy producenta do systemu poprzez zastosowanie wirtual-
nej sieci prywatnej VPN. Połączenia te odbywać się będą na zasadach określonych przez kierow-
nika ruchu zakładu górniczego. 
 
 
4. DYSPOZYTORNIA „ONE CONTROL ROOM” 
 

4.1. Wprowadzenie 
 
Postęp prac wydobywczych wymaga ciągłej rozbudowy infrastruktury technicznej w wyrobiskach 
dołowych, co pośrednio powoduje wzrost ilości różnego rodzaju systemów monitoringu. Systemy 
te z założenia powinny zapewniać prostszą obsługę, łatwiejszą diagnostykę, a także zapobiegać po-
ważniejszym uszkodzeniom monitorowanych maszyn i urządzeń. Jednocześnie okazuje się, że cią-
gle generuje się coraz większy strumień danych i informacji, podlegających przetworzeniu i inter-
pretacji. Celem jest podjęcie najbardziej optymalnych decyzji. Tylko właściwa korelacja danych 
produkcyjnych z informacjami utrzymaniowymi, dzięki integracji systemów, zapewnia dostarcza-
nie osobom zarządzającym precyzyjnych informacji dotyczących całego procesu produkcyjnego 
kopalni. Cel taki ma zostać osiągnięty dzięki funkcjonalności nowej dyspozytorni „One Control 
Room”. Skuteczna komunikacja pomiędzy dyspozytorami poszczególnych służb kopalni dzięki 
pracy we wspólnym pomieszczeniu, interakcja systemów sterowania oraz wizualizacji zapewniają-
ca prostą i intuicyjną obsługę oraz nowoczesne, odpowiadające na aktualne i przyszłe potrzeby 
wyposażenie sprzętowe, to tylko niektóre cechy funkcjonalne planowanej do realizacji dyspozytor-
ni „One Control Room”. Interakcja pomiędzy poszczególnymi systemami informacyjnymi, wyko-
rzystanie możliwości multimedialnych systemu monitoringu wizyjnego, dopasowanie formy prze-
kazu do możliwości percepcyjnych dyspozytorów to niezbędne kierunki działań, prowadzące do 
zwiększenia efektywności procesu produkcyjnego. Na rysunku nr 6 przedstawiono strukturę pod-
stawowych informacji docierających do „One Control Room”. 
 
 
 



 

 

 
 
Rys. 6. Informacje w systemie decyzyjnym dyspozytorni „One Control Room” 
Figure 6. The information in decision-making system dispatching „One Control Room” 

 
4.2. Planowane funkcjonalności dyspozytorni „One Control Room” 

 
Nowe miejsce zarządzania procesem produkcyjnym kopalni musi spełniać wiele wygórowanych 
wymagań funkcjonalnych [2], z których te związane z monitoringiem to: 

— wydajny i niezawodny system monitoringu wizyjnego zapewniający możliwość rejestracji 
i wyświetlania obrazów z kamer, zainstalowanych w wyrobiskach podziemnych, 

— wielofunkcyjna ściana wizyjna o dużej powierzchni, zapewniająca możliwość wyświetlenia 
obrazów z dowolnego źródła sygnału, umożliwiająca elastyczną organizację powierzchni 
wizyjnej ściany, zgodnie z wymaganiami użytkowników oraz dynamicznych potrzeb chwili, 
np. akcja ratownicza, 

— zmodernizowane plansze wizualizacyjne systemów sterowania dopasowane do możliwości 
graficznych ściany wizyjnej, 

— interakcja systemów wizualizacji pracy urządzeń z systemem monitoringu wizyjnego, za-
pewniająca dyspozytorowi automatyczne wyświetlenie obrazu z kamery powiązanej z da-
nym zdarzeniem, 

— plansze wizualizacyjne systemów sterowania poszczególnych urządzeń, rozbudowane o moż-
liwości podglądu wizyjnego obiektów wyposażonych w kamery – bez ręcznego wyszuki-
wania kamer na listach. 



 

 

— Interaktywne połączenie istniejących systemów wizualizacji procesów produkcyjnych z sys-
temem monitoringu wizyjnego jest podstawową drogą do intuicyjnej i efektywnej obsługi 
całego systemu produkcyjnego. 

 
 
PODSUMOWANIE 
 
Kierunki rozwoju systemów monitoringu pracy maszyn i urządzeń górniczych w KGHM Polska 
Miedź S.A. są zgodne z ogólnoświatowymi trendami obserwowanymi w przedsiębiorstwach górni-
czych. Niezbędnym czynnikiem umożliwiającym wprowadzanie powyższych systemów jest do-
brze zaprojektowana, szerokopasmowa, redundantna sieć transmisyjna, na bazie której możliwe 
staje się zdalne sterowanie urządzeniami oraz monitorowanie ich pracy. W warunkach kopalń 
KGHM Polska Miedź S.A. szczególnie monitoring samojezdnych maszyn górniczych ma bardzo 
duże znaczenie ze względu na ich ogromny wpływ na proces produkcyjny zarówno pod względem 
kosztowym, jak i efektywności produkcji. Ma to swoje odzwierciedlenie w obecnie realizowanych 
i przyszłościowych projektach monitoringu pracy samojezdnych maszyn górniczych. Optymaliza-
cja pracy parku maszyn górniczych, obniżenie kosztów eksploatacji i poprawa efektywności to 
podstawowe cele tych przedsięwzięć. Wydajna sieć transmisyjna w kopalni to również skrócenie 
realizacji monitoringu dla nowo wdrażanych maszyn i urządzeń, co zostało pokazane na przykła-
dzie wdrażanego w O/ZG „Polkowice-Sieroszowice” kompleksu ścianowego. 
 Rozwój systemów monitoringu w kopalni powoduje zwiększenie ilości informacji wymagają-
cej przetworzeniu oraz prezentacji. Nie jest to możliwe bez odpowiedniego ośrodka przetwarzania 
danych. Z tego względu w O/ZG „Polkowice-Sieroszowice” podjęto inicjatywę stworzenia nowo-
czesnego ośrodka zarządzania procesem produkcyjnym o nazwie „One Control Room”, umożli-
wiającego właściwą obróbkę i prezentację informacji dyspozytorskich. Zakłada się bardzo prosty 
i intuicyjny interfejs użytkownika, wprowadzenie wielu nowoczesnych funkcji wizualizacji oraz 
monitoringu wizyjnego. 
 Efektywność systemów monitoringu maszyn i urządzeń zależy w równej mierze od części reje-
strującej dane, jak i od przetwarzającej oraz prezentującej informacje. Działania podejmowane 
w tym zakresie mają przygotować kopalnie KGHM Polska Miedz S.A. do sprostania wyzwaniom 
przyszłości. 
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Kierunki rozwoju monitoringu prac 
wiertniczych – komputerowy system 

wspomagania wiercenia w kopalniach rud

KGHM Polska Miedź S.A.
Oddział Zakłady Górnicze „Polkowice-Sieroszowice”



Zagadnienia

 Zastosowanie systemu komputerowego wspomagania    
w wierceniach tunelowych.

Adaptacja systemu FGS dla potrzeb KGHM.
Charakterystyka techniczna zastosowanego  

rozwiązania.
Software i implementacja układu.
Metryki strzałowe – odwzorowanie w systemie.
Praktyczne zastosowanie wspomagania 

komputerowego.
Raport z przebiegu wiercenia.
Zalety i korzyści stosowania systemu monitoringu.
Efekty pracy maszyny z FGS.
Wnioski.



System Bever Control wspomagania 
procesu wiercenia na przykładzie drążenia 
wyrobisk tunelowych



Samojezdny wóz wiercący typu 
FACE  MASTER  1.7 
- producent  MINE MASTER 



Samojezdny wóz wiercący typu Face Master 1.7



Wóz wiertniczy Face Master 1.7

Rozmieszczenie czujników na organie roboczym



Czujniki wysuwu wysięgnika i ramy wiertniczej

Linka czujnika wysuwu



Czujniki kąta obrotu :
podnoszenie i skręt wysięgnika 



Czujniki kąta obrotu: 
obrót, skręt i przechył ramy wiertniczej



Inklinometr mierzący pochylenie maszyny
w układzie  (X ,  Y)



Nawigacja ramy wiertniczej

Ustawienie ramy wiertniczej w pozycji referencyjnej: 
 ustawić ramę tak, aby pokrywała się z przedłużeniem 

linii osi wyrobiska na stropie (kąt poziomy). Kąt 
pionowy definiuje nachylenie, jeżeli nie jest 
horyzontalne

 ustawić koronkę wiertniczą na wysokości 
najwyższego otworu  w odniesieniu do zadanej 
metryki strzałowej w danym przodku

 zbliżyć ramę wiertniczą do czoła przodka



Nawigacja ramy wiertniczej na panelu LCD



Dotykowy panel operatora systemu 
Bever Control



Oznaczenie kierunkowe wyrobisk podziemnych



Widok czołowy metryki strzałowej



Widok metryki strzałowej podczas wiercenia



Metryka strzałowa zatwierdzona przez KDRG



Metryka strzałowa wprowadzona dla uzyskania 
10º pochylenia płaszczyzny czołowej przodka



Metryka strzałowa 3D 
w oprogramowaniu biurowym



Metryka strzałowa – wybór z menu



Widok z góry - pozycjonowanie ramy 
wiertniczej zgodnie z metryką strzałową



Widok z boku - pozycjonowanie ramy 
wiertniczej zgodnie z metryką strzałową



Okno danych o przebiegu wiercenia



Wiercenie przodka w oddz. G-32 
rejonu Polkowice



Raport produkcyjny wiercenia
Raport produkcyjny wiercenia

Informacje o projekcie
Firma POLKOWICE
Miejsce POLKOWICE
Tunel AREA1
Komentarz

Cykl
Czas rozpoczęcia pracy 2012-10-04 09:04 Ilość otworów wywierconych 34
Czas zakończenia pracy 2012-10-04 10:17 Ilość otworów w metryce 0

Operator 305
Średnia prędkość wiercenia 
(m/min) 2,389

Numer komory 50 Długość otworów (m) 107,324
Numer pasa 94
Metryka strzałowa

Widok z przodu



Podgląd wyników pracy operatora 



Zalety systemu wspomagania komputerowego  

Niezawodny system dla różnych zastosowań,
Umożliwia wspomaganie precyzji wiercenia

i automatyzację pracy, 
Interfejs przyjazny dla użytkownika,
Odciąża operatora,
Zwiększa jakość i wydajność pracy,
Narzędzie szkolenia operatorów. 



Korzyści stosowania systemu FGS

Poprawienie precyzji wiercenia
- wiercenie dokładnie wg punktów metryki strzałowej,
- utrzymywanie wyznaczonego kierunku,
- wiercenie na zadaną głębokość.

Zapis (dokumentowanie) rzeczywistego wykonania  
otworów w przodku

Wydłużenie otworów 
- poprawa efektywności  wiercenia
- wzrost uzyskiwanego zabioru



Przodek wykonany z wykorzystaniem 
systemu wspomagania wiercenia



Zabiór uzyskany w poszczególnych 
miesiącach 2012r. w oddz. G-32 

2,65
2,7

2,75
2,8

2,85
2,9

2,95
3

3,05
3,1

3,15

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
miesiące

zabiór  [m]

Wdrożenie wiertnicy z FGS



Zwiększenie produkcji

Dane :

oddział G-32 strzela około 500 przodków
w miesiącu,

powierzchnia czoła przodka wynosi ~16m²
uzyskany 0,3m większy zabiór

(wiercenie z FGS)

Wynik:

wzrost urobionej w przodku rudy o ~13 t
wzrost ilości rudy w miesiącu o  ~6.500 t 
wzrost produkcji rudy w roku o  ~78.000 t



Wnioski

kontrola prawidłowości pracy podwładnych
w odniesieniu do obowiązujących procedur:
- otwory wiercone zgodnie z zadaną metryką 

strzałową,
- uzyskana wymagana ilość i długość otworów,

realizacja poprawy warunków bezpieczeństwa
i higieny pracy,
- uzyskiwanie oczekiwanej geometrii wyrobisk

(równe czoło przodka i właściwie pochylone
ociosy),

wzrost ilości urobionego w procesie urobku oraz 
jego rozdrobnienie.



szybka diagnostyka układu oraz kontrola działań 
operatorów,
transfer danych z przebiegu wiercenia:

- raporty zawierające historię prowadzonych prac 
dla danej  
zmiany i otworu,

- możliwość graficznej analizy zebranych danych 
w dedykowanym oprogramowaniu.

rozpowszechnianie właściwych postaw i zachowań  
pracowników podczas wykonywanej pracy:
- dbanie o majątek zakładu i wykorzystywanie go 

zgodnie z przeznaczeniem,
- efektywne wykorzystywanie dostępnych 

zasobów tj. materiały, energia, paliwa i oleje.

Wnioski



Dziękuję za uwagę



 
Inteligentne narzędzia zarządzania w górnictwie w warunkach 
kopalń KGHM Polska Miedź S.A. – Projekt I2Mine 
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STRESZCZENIE: Komisja Europejska poprzez 7 Program Ramowy wspiera badania naukowe  
i projekty badawcze w zakresie rozwoju technologicznego w Europie. Projekt „I2Mine” to przykład 
jednego z największych europejskich projektów realizowanych na bazie współpracy międzynaro-
dowej w dziedzinie górnictwa podziemnego, oznaczający jednocześnie początek prac nad realiza-
cją prac w zakresie wprowadzenia w życie idei innowacyjnej i bezpiecznej kopalni zlokalizowanej 
na dużej głębokości. Celem projektu jest stworzenie generalnej koncepcji umożliwiającej eksploat-
ację złóż na większych głębokościach z czy wiąże się oczywiście prowadzenie prac górniczych w 
trudniejszych niż dotychczas warunkach. W projekcie I2Mine bierze udział 23 partnerów z 10 kra-
jów europejskich. Jednym z nich jest KGHM Cuprum sp. z o.o. Centrum Badawczo-Rozwojowe, 
które uczestniczy w 3 z 8 pakietów roboczych projektu związanych z monitoringiem maszyn gór-
niczych, nowymi metodami przeróbki pod ziemią, systemem eksploatacji dla złóż cienkich oraz 
dziedziną mechaniki skał. Zakres projektu pozwala oczekiwać, że dostarczy on spółce KGHM Pol-
ska Miedź S.A. najnowocześniejszych narzędzi decyzyjnych, szczególnie w zastosowaniu do pro-
blemów zarządzania procesami produkcyjnymi w jej kopalniach podziemnych. 
 
SŁOWA KLUCZOWE:  Program Ramowy, mechanika skał, wzbogacanie rud, 

monitoring maszyn, systemy eksploatacji cienkich złóż 
 
 
1. WPROWADZENIE 
 

Programy Ramowe już od blisko 20 lat stanowią główne źródło finansowania sfery badawczo-
rozwojowej przez Komisję Europejską. 7 Program Ramowy jest największym tego rodzaju mecha-
nizmem Komisji wspierającym badania naukowe i rozwój technologiczny w Europie w latach 
2007–2013, adresowanym głównie do jednostek naukowych prowadzących badania i opracowują-
cych nowe rozwiązania, do osób zainteresowanych wyjazdami stypendialnymi oraz do przedsię-
biorstw (zwłaszcza małych i średnich). 

Głównym celem Programu Ramowego jest budowa europejskiej przestrzeni badawczej (ERA) 
poprzez:  

- wspieranie współpracy międzynarodowej w całej Unii Europejskiej,  
- zwiększenie dynamizmu, kreatywności i jakości europejskich badań naukowych 

w pionierskich dziedzinach wiedzy,  
- wzmacnianie potencjału ludzkiego w zakresie badań i technologii m.in. poprzez wspieranie 

naukowców rozpoczynających karierę,  
- zintensyfikowanie dialogu pomiędzy światem nauki i społeczeństwem dla zwiększenia spo-

łecznego zaufania do nauki,  
- wspieranie szerokiego stosowania rezultatów i rozpowszechniania wiedzy uzyskanej 

w wyniku działalności badawczej (finansowanej ze środków publicznych).  

Szkoła Eksploatacji Podziemnej 2013, Materiały Konferencyjne 



Projekt „I2Mine” to jeden z największych europejskich projektów zakładających współpracę 
nauki z przemysłem wydobywczym. Zakłada się, że w wyniku jego realizacji dojdzie do obniżenia 
kosztów eksploatacji oraz polepszenia parametrów eksploatacyjnych w tzw. „inteligentnej” kopal-
ni, czego wyznacznikiem będzie nie tylko automatyzacja procesu urabiania, ale także monitorowa-
nie urządzeń i zachodzących zjawisk on-line. Działania tego typu wymuszone są poprzez coraz 
bardziej trudne warunki eksploatacji, szczególnie złóż głębokich. Celem pośrednim jest także 
zmniejszenie liczby personelu pracującego pod ziemią, który zostanie zastąpiony przez zdalnie 
sterowane maszyny. 

 
2. OGÓLNY ZAKRES PROJEKTU 
 

Projekt I2Mine oznacza początek prac nad realizacją zadań w zakresie wprowadzenia w życie 
idei bezpiecznej i innowacyjnej kopalni. Ponieważ górnictwo postrzegane jest obecnie jako mało 
nowoczesny sektor przemysłu mający destrukcyjny wpływ na środowisko, należy dążyć do zmiany 
tej opinii pokazując, że eksploatacja surowców naturalnych może być prowadzona w sposób inno-
wacyjny, bez negatywnego wpływu na środowisko. 

Idea „zielonej kopalni” jest więc najważniejszym elementem projektu, z którym bezpośrednio 
wiąże się spodziewane w przyszłości zaostrzenie wymagań dotyczących redukcji wpływu eksploa-
tacji podziemnej surowców. Pożądana w tym ujęciu produkcja surowców powinna się charaktery-
zować minimalnym zużyciem energii, brakiem odpadów oraz neutralnym wpływem na powierzch-
nię terenu. Niestety, współcześnie stosowane technologie górnicze są dalekie od tego ideału emitu-
jąc lub wytwarzając substancje szkodliwe niemal na każdym etapie układu technologicznego. 

Kopalnia przyszłości, która z całą pewnością będzie prowadziła eksploatację na większych niż 
obecnie głębokościach, wymaga zatem opracowania nowatorskiego ciągu produkcyjnego. Istotą 
projektu będzie zatem opracowanie przełomowych technologii prowadzenia autonomicznej, 
wysoce selektywnej i ciągłej eksploatacji złoża na głębokości powyżej 1500 m, oraz urządzeń 
wykorzystujących układy czujników umożliwiających automatyczną separację materiałów oraz 
innowacyjne rozwiązania w zakresie transportu urobku.  

Ponieważ idea bezpiecznej kopalni wymaga opracowania procesu produkcyjnego, którego re-
zultatem będzie selektywne wybieranie złoża oraz redukcja ilości odpadów, koniecznym wydaje 
się opracowanie szczególnie efektywnej strategii zarządzania odpadami. Wymagany w tym przy-
padku wysoki stopień automatyzacji może zostać osiągnięty jedynie poprzez integrację układu 
produkcyjnego w ramach wszystkich oddziałów kopalni. Projekt I2Mine może zapewnić skuteczne 
rozwiązania pozwalające osiągnąć zamierzone cele w tym zakresie. 
 

 
 

Rysunek 1. Idea inteligentnej kopalni przyszłości 
Figure 1. Concept of the intelligent deep mine of the future 



3. CELE PROJEKTU 
 

Wieloletnie dyskusje przedstawicieli jednostek naukowych oraz przemysłu prowadzone w celu 
określenia głównych założeń projektu gwarantują, że jego cele spełniają realne potrzeby sektora 
górniczego. Kluczem do sukcesu będą jednak także wskazówki pochodzące od personelu kopalni 
oraz wiedza i doświadczenie oferowane przez partnerów związanych z instytucjami badawczymi i 
uczelniami.  

Oprócz wpływu projektu na środowisko społeczne, pozwoli on także na zwiększenie 
konkurencyjności sektora wydobywczego w Europie oraz na poprawę konkurencyjności 
europejskich dostawców sprzętu. 
 

 
 

Rysunek 2. Ogólny schemat realizacji projektu 
Figure 2. General scheme of project 

 
Celem projektu jest opracowanie koncepcji umożliwiającej eksploatację złóż na większych 

głębokościach niż dotychczas. Wiąże się to z opracowaniem odpowiednich narzędzi planowania, 
zarządzania, jak i z przygotowaniem odpowiednich maszyn do eksploatacji, transportu i przetwa-
rzania surowca, zdolnych do pracy na głębokościach większych niż 1,5-2 km. Prace KGHM Cu-
prum skupione będą na opracowaniu systemów automatyzacji procesów eksploatacji i maszyn 
opartych na technologii sensorycznej, opracowanie koncepcji rozwoju zakładów przeróbki rud 
metali nieżelaznych, w tym możliwości zastosowania przeróbki pod ziemią, a także studium kon-
cepcyjne nowych systemów eksploatacji dla cienkich złóż. Równolegle prowadzone będą badania 
z zakresu mechaniki górotworu i systemów obudów wyrobisk. 
 
4. INFORMACJE DOTYCZĄCE PROJEKTU 
 

W projekcie I2Mine uczestniczy 23 partnerów 10 krajów europejskich. Budżet projektu prze-
kracza 25 milionów euro, z czego 16 milionów finansowane jest przez Komisję Europejską.  

Projekt I2Mine podzielony został na następujące pakiety robocze: 
- WP1: Rozwój kopalnianych systemów informacyjnych i kontroli, logistyka i przepływy 

masowe 
Celem pakietu roboczego WP1 jest stworzenie zaawansowanej platformy do globalnej kon-

troli procesu produkcyjnego w kopalni, stworzenie systemu logistycznego opartego na syste-



mach informacji, kontroli, logistyki oraz przepływów masowych w ramach całego proces pro-
dukcyjnego, a także stworzenie globalnego naziemnego systemu monitoringu. 

 
 

Tabela 1. Partnerzy projektu I2Mine 
Table 1. Participants of I2Mine project 

 
Lp. Partner Kraj Rodzaj organizacji 

1 Koordynator: Luossavaara-Kiirunavaara AB – LKAB  Szwecja 
Przedsiębiorstwo  

Górnicze 
2 Aalto University Finlandia Uczelnia 
3 ABB  Szwecja Dostawca sprzętu 

4 Agnico-Eagle Oy  Finlandia 
Przedsiębiorstwo  

Górnicze 

5 Boliden Mineral AB  Szwecja 
Przedsiębiorstwo  

Górnicze 
6 Bucyrus Europe GmbH  Niemcy Dostawca sprzętu 
7 CommodasUltrasort GmbH  Niemcy Dostawca sprzętu 
8 DMT GmbH & Co. KG  Niemcy Dostawca usług 
9 ETP SMR Secretariat  Belgia Stowarzyszenie 

10 
Fraunhofer-Gesellschaft zur Förderung der angewandten Forschung e.V., 
Fraunhofer Institut für Produktionstechnik und Automatisierung (IPA) 

Niemcy Instytut Badawczy 

11 Geodata Ziviltechnikergesellschaft mbH  Austria 
Dostawca sprzętu  

i usług 
12 GIG Central Mining Institute  Polska Instytut Badawczy 
13 INERIS  Francja Instytut Badawczy 

14 KWSA – Kompania Węglowa SA  Polska 
Przedsiębiorstwo  

Górnicze 

15 KGHM CUPRUM Ltd. Polska 
Centrum Badawczo-

Rozwojowe 

16 K+S Aktiengesellschaft Niemcy 
Przedsiębiorstwo  

Górnicze 
17 Lulea University of Technology  Szwecja Uczelnia 

18 
Meyco Equipment, Division of BASF Construction Chemicals Europe 
AG  

Szwajcaria 
Dostawca sprzętu, 

MŚP 

19 Mineral Industry Research Organisation – MIRO 
Wielka 

Brytania 
Dostawca usług, 

MŚP 
20 RWTH Aachen University Niemcy Uczelnia 
21 Sandvik Mining and Construction GmbH  Austria Dostawca sprzętu 
22 Technical University of Kosice  Słowacja Uczelnia 

23 VSH, Versuchsstollen Hagerbach Ltd  Szwajcaria 
Dostawca usług, 

MŚP 

 
 
- WP2: Nowe metody eksploatacji i przeróbki pod ziemią; 

Zasadniczym celem pakietu WP2 jest opracowanie nowych, bardziej zaawansowanych i 
bezpiecznych technologii górniczych pozwalających na efektywne wybieranie głęboko zalega-
jących złóż, redukcja negatywnego wpływu na środowisko, wykorzystanie odpadów do podsa-
dzania pustek poeksploatacyjnych i opracowanie nowych metod obserwacji i oceny osiadań w 
rejonach prowadzonej eksploatacji, a także wykorzystywanie zaawansowanych technologii 
analitycznych 3D w dokumentowaniu podziemnych struktur geologicznych. 

 
- WP3: Mechanika skał i systemy obudowy wyrobisk; 

Ogólne cele pakietu WP3 to zebranie nowej wiedzy w zakresie współpracy obudów wyro-
bisk górniczych z ich otoczeniem, budowa systemu integrującego monitoring i modelowanie 
numeryczne dla celów oceny zagrożenia geomechanicznego, opracowanie procedur projekto-



wych dla wybierania złoża na dużych głębokościach, opracowanie nowego urządzenia do na-
kładania torkretu o ustalonej grubości, zmniejszenie zagrożenia wypadkami poprzez udoskona-
lenie sposobów obudowy wyrobisk. 
 
- WP4: Innowacyjne technologie systemów umaszynowienia dla górnictwa podziemnego; 

Celami pakietu WP4 są opracowanie koncepcji kombajnu z głowicą skrawającą do skał 
twardych, opracowanie systemu kontrolnego zapobiegającego kolizjom oraz opracowanie kon-
cepcji sortownika dla celów przeróbki pod ziemią.  
 

 
Rysunek 3. Aktualnie stosowane i planowane technologie eksploatacji skał twardych 

Figure 3. Current and planned technologies for hard rocks mining 
 
- WP5: Zastosowanie, demonstracja, legalizacja; 

Do celów pakietu WP5 należą uzasadnienie, prezentacja i/lub wykazanie zastosowania re-
zultatów prac wykonanych w ramach innych pakietów i zadań wchodzących w ich zakres oraz 
koordynacja działań w tym kontekście.  
 
- WP6: BHP i aspekty środowiskowe w głębokiej kopalni; 

Głównym celem pakietu jest opracowanie symulatora umożliwiającego realistyczne szkole-
nia przygotowujące operatorów maszyn do pracy pod ziemią do nieoczekiwanych sytuacji mo-
gących pojawić się w trakcie pracy, a mogących stwarzać zagrożenie. W ramach przedmioto-
wego pakietu roboczego opracowany zostanie także innowacyjny system wentylacyjny zapew-
niający dostawę świeżego powietrza do wyrobisk i redukujący ryzyko wystąpienia pożarów. Z 
tym ostatnim wiąże się także zintegrowany system ratownictwa podziemnego obejmujący sys-
tem informacyjny, stacje ratownictwa i technologie ratownictwa, a także model monitoringu 
energetycznego do celów optymalizacji poboru energii i redukcji emisji gazów cieplarnianych, 
system zabezpieczeń zapewniający ochronę przed wpływem otoczenia i potencjalne środki mi-
nimalizujące ryzyko w górnictwie podziemnym. 



 
- WP7: Promocja rozwiązań projektu 

Głównym celem pakietu WP7 jest rozpowszechnianie i przekazywanie rezultatów prac w 
ramach projektu za pośrednictwem odpowiednich środków przekazu (prasa, prezentacje, semi-
naria, warsztaty, publikacje), co pozwoli na publikację wiedzy w społeczności naukowej, 
przemyśle górniczym, społeczeństwa itp. 

 
- WP8: Zarządzanie projektem 

 
5. UDZIAŁ KGHM Polska Miedź S.A. i KGHM CUPRUM – CBR W PROJEKCIE  
 

Realizacja projektu I2Mine oznacza dla KGHM Polska Miedź S.A. nowe możliwości, 
szczególnie w zakresie bardziej efektywnego wykorzystania złoża i będzie wspierała cały cykl 
produkcji miedzi. Pozwoli to na stworzenie modelowego zakładu, który dzięki zastosowaniu 
innowacyjnych rozwiązań wyznaczy nowe standardy dla prowadzenia dalszej eksploatacji. 

KGHM Polska Miedź S.A. uczestniczy w pakietach roboczych WP1, 2 i 3 głównie poprzez 
udostępnienie infrastruktury kopalnianej do celów prowadzonych badań. W szczególności prace te 
dotyczyć będą udostępnienia maszyn oraz pomoc w ich oczujnikowaniu, czy pomocy w przepro-
wadzeniu badań prototypów kotew zaprojektowanych przez KGHM CUPRUM. W ramach projek-
tu przewidziano więc także środki finansowe dla KGHM Polska Miedź S.A związane ze wspar-
ciem badań prowadzonych przez KGHM CUPRUM.  

KGHM CUPRUM natomiast bierze udział w realizacji trzech pakietów roboczych: WP1, WP2, 
WP3. Jednocześnie pełni funkcję lidera pakietu roboczego WP3, co ma na celu koordynację prac 
pomiędzy poszczególnymi partnerami, w rezultacie czego powstanie jeden dokument dotyczący 
mechaniki skał i systemów obudów wyrobisk. 
 
5.1. Opis zadań realizowanych przez KGHM CUPRUM w ramach pakietów roboczych 
 
5.1.1. Pakiet roboczy WP1: Rozwój kopalnianych systemów informacyjnych i kontroli, logistyka i 
przepływy masowe 
 

W ramach pakietu roboczego WP1 KGHM CUPRUM realizuje zadanie pt. „Opracowanie 
kompleksowego systemu monitorowania parametrów pracy samojezdnych maszyn górniczych oraz 
ich lokalizacji w kopalniach podziemnych”. Proponowane jest więc opracowanie kompleksowego 
systemu zarządzania przepływem rudy od przodka aż do magazynów w Zakładach Wzbogacania 
Rud (ZWR). Zadanie obejmować będzie następujące prace: 

- zebranie wiedzy o ilości rudy w poszczególnych elementach systemu transportowego 
kopalni w jednym nadrzędnym systemie zarządzającym w oparciu o następujące systemy 
informacyjne: 
 system lokalizacji i monitorowania ruchu ładowarek na froncie eksploatacyjnym oraz 

ruchu wozów odstawczych na głównych trasach dojazdowych do krat, 
 system monitorowania stopnia zapełnienia zbiorników stanowisk załadowczych, 

zbiorników retencyjnych oddziałowych i odstawy głównej, 
 system monitorowania stopnia zapełnienia taśm poszczególnych przenośników 

taśmowych, w oparciu o wskazania wag przenośnikowych lub skanerów pryzmy 
urobku na taśmie, 

 system monitorowania stopnia zapełnienia zbiorników retencyjnych przyszybowych, 
 system monitorowania pracy maszyn wyciągowych w poszczególnych szybach 

wydobywczych, 
 system monitorowania stopnia zapełnienia przenośników powierzchniowych,  



 system monitorowania stopnia zapełnienia magazynów rudy przy ZWR,  
- umożliwienie sterowania przepływem urobku w oparciu o informacje ze zintegrowanego 

systemu monitoringu,  
- wygenerowanie wiarygodnych prognoz (w określonym horyzoncie czasowym) o dostawach 

rudy do ZWR, co zwiększy bezpieczeństwo i płynność dostawy surowca, 
- wdrożenie pracy systemu zarządzania transportem w trybie „eksperckim” – generowanie 

wytycznych dla obsługi, lub w trybie pełnej automatyki,  
- wizualizacja pracy systemu i zarządzania nim z jednego miejsca, 
- dokonanie zmian w Systemie zarządzania transportem urobku, który powinien mieć budowę 

modułową umożliwiającą jego sukcesywne wprowadzanie do eksploatacji w wybranych 
oddziałach górniczych i na wybranych ciągach odstawy. 

 

 
 

Rysunek 4. Zestawienie zadań przewidzianych do realizacji w ramach WP1 
Figure 4. Scheme of tasks within WP1 

 
 

Prace w ramach realizacji pakietu WP1 koordynuje firma ABB, a wykonawcą w ramach 
KGHM Cuprum – Zakład Inżynierii Mechanicznej i Elektrycznej. 
 
5.1.2. Pakiet roboczy WP2: Nowe metody eksploatacji górniczej i przeróbki pod ziemią 
 

Prace KGHM CUPRUM w ramach 2 pakietu roboczego będą skupiały się na realizacji poniż-
szych zadań: 

- Opracowanie i analiza fundamentalnych koncepcji rozwoju zakładów przeróbki rud metali 
nieżelaznych z uwzględnieniem przeróbki pod ziemią, 

- Studia koncepcyjne nowych systemów eksploatacji dla cienkich i pokładowych złóż. 



 
W ramach zadania 1 zostaną wykonane badania i analiza możliwości wykorzystania nowych 

technik separacji do rozdziału siarczkowych rud miedzi i krzemianowych rud niklu na produkty o 
zróżnicowanej wzbogacalności. Zadanie KGHM Cuprum CBR będzie polegać na realizacji nastę-
pujących prac: 

- Analiza istniejących kompleksów kopalnia – zakład wzbogacania i ich otoczenia, z 
uwzględnieniem aspektów środowiskowych oraz opracowanie wytycznych dla dezinte-
gracji struktury zakładu wzbogacania, 

- Ocena przydatności do wzbogacania zasobów krzemianowych rud niklowych, 
- Opracowanie wstępnej koncepcji wykorzystania procesów separacji we wzbogacaniu rud 

miedzi i niklu wraz z oceną ich zasadności. 
 
W ramach zadania 2 zostanie przeprowadzone studium, którego celem jest przegląd stosowa-

nych na świecie systemów eksploatacji cienkich złóż oraz opracowanie koncepcji systemu eksploa-
tacji, przeznaczonego do wybierania takich złóż zlokalizowanych w skałach twardych, który może 
zostać zaadoptowany w warunkach kopalń LGOM. Podstawą wyboru geometrii systemu będą wy-
niki analizy geomechanicznej z wykorzystaniem metody elementów skończonych. Zakres zadania 
obejmuje prace koncepcyjne związane z opracowaniem nowego systemu eksploatacji między in-
nymi:  

- badania nad zastosowaniem przy systemach ścianowych wierceń kierunkowych służących 
do rozpoznania parametrów złożowych, 

- badania nad możliwością zastosowania wielowariantowych sposobów kierowania stropem 
(podsadzka zestalana z odpadów, podsadzka pastowa, podpory, kaszty, kotwy, wielorzę-
dowa obudowa podporowa z lokowaniem kamienia w zrobach), 

- analizy związane ze sposobami przewietrzania i klimatyzowania ściany, sposobami urabia-
nia i transportu urobku, organizacji pracy w polu eksploatacyjnym. 

Liderem pakietu jest firma K+S z Niemiec, natomiast wykonawcami w ramach KGHM 
CUPRUM jest Zakład Inżynierii Procesowej i Ochrony Środowiska dla zadania 1 i Zakład Górnic-
twa dla zadania 2. 

 
5.1.3. Pakiet roboczy WP3 - Mechanika górotworu i systemy obudowy wyrobisk 
 

Prace w ramach pakietu roboczego WP3 koordynuje Zakład Mechaniki Górotworu KGHM 
CUPRUM. Pakiet ten przewiduje realizację poniższych zadań: 

 
- Zadanie 1: Dokonanie przeglądu współczesnego stanu wiedzy w zakresie sposobów projek-

towania/doboru obudów wyrobisk górniczych; 
Zadanie uwzględni kilkadziesiąt przypadków eksploatacji podziemnej prowadzonej w 

zróżnicowanych warunkach geologiczno-górniczych, i będzie w szczególności obejmować: 
 Zebranie dokumentacji dotyczącej przypadków uszkodzeń/zniszczenia obudowy i skał 

otaczających (rodzaj, wielkość, położenie itp.), 
 Krytyczny przegląd obecnie stosowanej praktyki w zakresie doboru / projektowania 

obudów wyrobisk z uwzględnieniem zróżnicowanych warunków geologiczno-
górniczych, ze szczególnym uwzględnieniem kopalń głębokich wykorzystujących 
filarowo-komorowe systemy eksploatacji. 

Do zadania 3.1. zostaną zaangażowani wszyscy partnerzy posiadający doświadczenie w tej 
dziedzinie. Zebrane dane pozwolą na scharakteryzowanie relacji pomiędzy obciążeniem/ 
naprężeniem/ wytrzymałością, nie rozpoznanych do tej pory w dostatecznym stopniu i 



wymagających bardziej szczegółowych badań w oparciu o analizy numeryczne i pomiary 
polowe.  

 

 
 

Rysunek 5. Ogólny schemat prac przewidzianych do realizacji pakietu roboczego WP3 
Figure 5. General scope of work within WP3 

 
- Zadanie 2: Wykonanie opracowania dotyczącego możliwości oceny zagrożenia zawałami i 

wyrzutami skał w wyrobiskach górniczych na podstawie modelowania numerycznego; 
Prace będą skupiały się na: 
 Opracowaniu w oparciu o zadanie 1 odpowiednich mechanizmów 

zniszczenia/niestateczności obudowy wyrobisk oraz wskazanie sposobów ich 
modelowania numerycznego (fizyczny model zjawiska  odpowiednie 
oprogramowanie), 

 Przeprowadzenie modelowania numerycznego górotworu i obudowy poddanej 
obciążeniom statycznym i dynamicznym, w skali pojedynczych wyrobisk, lub ich 
zespołów, zlokalizowanych w miejscach szczególnie zagrożonych zawałami, z 
uwzględnieniem zróżnicowanej podatności obudowy, 

 Przeprowadzenie symulacji zachowania się obudów i skał otaczających z 
uwzględnieniem przebiegu procesu zniszczenia (propagacja spękań) oraz opracowanie 
metodologii numerycznej dla oceny zasięgu zawałów w zróżnicowanych warunkach 
geologiczno-górniczych, 

 Określenie zależności między zjawiskiem plastycznego płynięcia (z uwzględnieniem 
obszarów koncentracji odkształceń) a charakterystyką zawałów - czyli jak można 
przewidzieć zawał przy wykorzystaniu modeli ciała ciągłego i/lub nieciągłego. 



 
- Zadanie 3: Wykonanie raportu pt. „Doświadczenia w zakresie opracowanych nowych me-

tod projektowania/doboru systemów obudów wyrobisk podziemnych”; 
- Zadanie 4: Wykonanie prototypu systemu geomechaniczno-sejsmologicznego monitoringu i 

modelowania numerycznego do określenia przestrzennego pola napreżeń w górotworze i 
jego skłonności do tąpań, a w szczególności: 

 Analiza danych z monitoringu i pomiarów dołowych przeprowadzonych w układzie 
przestrzennym w zakresie deformacji wyrobisk i ich obudowy (kotwy, torkret itp.) z 
uwzględnieniem statycznego obciążenia i efektów dynamicznych, 

 Identyfikacja/modyfikacja parametrów metod doboru systemów obudowy, 
charakterystycznych dla warunków złoża pokładowego i dużych ciśnień, 

 Opracowanie nowych sposobów ciągłej oceny zagrożenia zawałowego i tąpaniowego, 
 Budowa prototypu systemu geomechaniczno-sejsmologicznego monitoringu oraz 

modelowania numerycznego zastosowane do określenia przestrzennego pola naprężeń 
w górotworze i jego skłonności do tąpań. Narzędzie numeryczne pozwalające 
oszacować energię odkształcenia, stan naprężeń i deformacji górotworu, uzupełnione 
wielkowymiarową siecią monitoringu mikrosejsmicznego będzie zintegrowane z 
odpowiednim narzędziem planowania eksploatacji (w ścisłej kooperacji z INERIS, 
Francja), 

 Stworzenie podręcznika obejmującego podstawową wiedzę w zakresie superpozycji i 
odpowiedzi dynamicznej górotworu na zjawiska sejsmiczne i efektów statycznych 
charakteryzowanych za pomocą metod mechaniki skał. Szczegółowy nacisk będzie 
położony na takie zagadnienia jak: model źródła wstrząsu, parametry oddziaływania 
sejsmicznego (fali naprężeń i przemieszczeń), mechanizm zniszczenia, dynamiczny 
spadek naprężeń, rozkład przemieszczeń i redystrybucji naprężeń. Podręcznik ten 
będzie służył do kalibracji zaawansowanych procedur łączących wiedzę o stanie 
naprężeń z efektami sejsmicznymi w ramach globalnej platformy śledzenia zmian w 
stanie naprężeń, opisie odpowiedzi podziemnych wyrobisk i ich obudowy na działanie 
fali sejsmicznej z uwzględnieniem zróżnicowanych parametrów geologiczno-
górniczych – geometrii wyrobisk, rodzaju spękań i wytrzymałości skał, lokalizacja 
ogniska wstrząsu itp. 

 
- Zadanie 5: Opracowanie zintegrowanych systemów przestrzennego projektowania wydoby-

cia w kopalniach głębokich; 
W tym miejscu przewiduje się zastosowanie narzędzi empirycznych, analitycznych i 

numerycznych w sytuacjach rzeczywistego planowania eksploatacji w kopalniach metali, soli i 
węgla. Prace skupiać się będą głównie na: 
 Określeniu wymagań wobec obudowy wyrobisk w różnego rodzaju kopalniach 

głębokich, 
 Identyfikacji stosowanych rodzajów i systemów obudów w różnego rodzaju kopalniach, 
 Wyszczególnieniu ograniczeń w doborze systemów obudowy na dużych głębokościach 

w warunkach występowania skał o dużej i małej wytrzymałości, 
 Określeniu zależności pomiędzy głębokością krytyczną gwarantującą bezpieczną 

eksploatację i stosowanym systemem obudowy w danych warunkach geologiczno-
górniczych, 

 Opracowaniu metod planowania eksploatacji na dużej głębokości (optymalne wymiary 
bloków/pól oraz ich orientacji w przestrzeni, a także zalecana kolejność wybierania) w 
trudnych warunkach geomechanicznych w zastosowaniu do kopalń eksploatujących 
zróżnicowane minerały na różnych głębokościach i wykorzystujących zróżnicowane 



systemy eksploatacji, ze szczególnym uwzględnieniem systemów praktykowanych w 
kopalniach KGHM Polska Miedź S.A,  

 Trójwymiarowym modelowaniu numerycznym oraz wizualizacji wyników w celu 
określenia optymalnego sposobu wydobycia – określeniu obszarów, w których 
konieczne są udoskonalenia obecnej praktyki oraz podanie wymagań co do zakresu 
danych i stosownych badań. 

 
- Zadanie 6: Nowe technologie w obudowach wyrobisk; 

Zadanie ma na celu opracowanie i przetestowanie urządzenia do torkretowania sterowane-
go skomputeryzowanym systemem laserowym, a w szczególności urządzenia do mieszania i 
podawania torkretu. Przeprowadzone zostaną badania świeżej mieszanki natryskowej (konsy-
stencja i przyczepność w trakcie automatycznego nakładania na powierzchnię ścian wyrobisk), 
badania laboratoryjne w zakresie zastosowania włókien zbrojących torkret oraz badania nad 
absorpcją energii w celu określenia znaczenia poszczególnych parametrów charakteryzujących 
stosowane materiały oraz proces ich nakładania. W ramach zadania opracowane zostanie także 
laserowe urządzenie pomiarowe pozwalające wykonać warstwę torkretu o jednakowej grubo-
ści, niezależnie od kształtu powierzchni podłoża. 

 
Prace w ramach przedmiotowego pakietu w KGHM CUPRUM realizuje Zakład Mechaniki Gó-

rotworu. Ponadto koordynuje on prace związane z realizacją całego pakietu roboczego WP3. 
 
 

5.2. Korzyści płynące dla KGHM Polska Miedź S.A. z realizacji projektu w ramach wybranych 
pakietów roboczych 
 
Pakiet roboczy WP1 

Realizacja zadań w ramach pakietu WP1 pozwoli na obniżenie kosztów eksploatacji maszyn 
samojezdnych w kopalniach podziemnych, a w konsekwencji na wzrost rentowności zakładów 
górniczych. Poprawie ulegnie bezpieczeństwo pracy dzięki wiedzy o lokalizacji maszyny oraz ob-
niżeniu ryzyka awarii maszyn. Wzrośnie także poziom stanu wiedzy o parametrach eksploatacyj-
nych i efektywności wykorzystania samojezdnych maszyn górniczych poprzez zastosowanie no-
woczesnych technologii informatycznych i systemów monitorowania pracy. 
 
Pakiet roboczy WP2 

Zakłada się, że deponowanie odpadów powstałych w procesach wzbogacania rudy w pustkach 
poeksploatacyjnych poprawi bilans gospodarki odpadami. Zmniejszy się ilość odpadów składowa-
nych na powierzchni, co zredukuje ich negatywny wpływ na środowisko. Rozwiązania w skali 
kopalń LGOM, w przypadku powszechnego stosowania, mogą przynieść wymierne korzyści finan-
sowe przez zmniejszenie ilości odpadów składowanych na powierzchni (zwiększenie żywotności 
istniejących OUOW), skrócenie dróg transportu poziomego i pionowego rudy, czy skrócenie dróg 
transportu odpadów/mieszanek podsadzkowych. 
 
Pakiet roboczy WP3 

Zakłada się, że realizacja pakietu WP3 wpłynie na minimalizację prawdopodobieństwa wystą-
pienia zawałów. Opracowane rozwiązania umożliwią kontrolę stateczności stropu oraz poprawią 
skuteczność kotwienia. Realizacja zadań pozwoli na opracowanie bardziej skutecznej profilaktyki 
tąpaniowej. Możliwa będzie także symulacja procesu wybierania złoża z wykorzystaniem najbar-
dziej zaawansowanych sposobów modelowania numerycznego. Wprowadzone rozwiązania wpłyną 
na poprawę bezpieczeństwa pracy w głębokich kopalniach, dzięki określeniu poziomów bezpie-



czeństwa skał w stropie bezpośrednim oraz stanu naprężenia i wytężenia górotworu w otoczeniu 
wyrobiska.  
 
6. PODSUMOWANIE 

Realizacja projektu dostarczy narzędzi dla nowoczesnego zarządzania procesami produkcyj-
nymi w podziemnym zakładach górniczych, w szczególności dla kopalń KGHM Polska Miedź 
S.A. Liczbowe charakterystyki dotyczące przebiegu procesu produkcyjnego same w sobie nie sta-
nowią dostatecznego zasobu informacji użytecznej przy podejmowaniu decyzji. Dane te powinny 
być odpowiednio przetworzone umożliwiając dokonanie analizy. Brak możliwości uzyskania do-
stępu do pełnej informacji we właściwym czasie uniemożliwia obiektywną ocenę danego procesu 
produkcyjnego.  

Celem projektu jest implementacja systemu monitorowania, kontroli i zarządzania kopalnią. 
Wdrożenie systemu stworzy możliwość powiązania urządzeń w kopalni w złożone i współzależne 
struktury na bazie schematu przestrzennego kopalni. Potrzeba taka dotyczy m.in. struktur transpor-
towych, zasilania i wyłączania energii elektrycznej, rurociągów wodnych i przeciwpożarowych, 
sieci łączności oraz systemu przewietrzania. 

Realizacja projektu ułatwi proces podejmowania decyzji kierowniczych na różnych szczeblach 
zarządzania przedsiębiorstwem oraz pozwoli na wygenerowanie oszczędności, które na obecnym 
etapie są trudne do określenia. W dłuższej perspektywie wypracowane rozwiązania poprawią ren-
towność kopalni. Dodatkowym elementem przemawiającym za realizacją projektu jest możliwość 
pozyskania dofinansowania z Komisji Europejskiej. 
 
 
 

Intelligent mine management tools in KGHM’s mines conditions 
- I2Mine Project 
 
ABSTRACT: 7th Framework Programme is the EU's largest funding mechanism for research and 
technological development in Europe. The "I2Mine" project is one of the largest European projects 
that assumes the cooperation between science and industry. I2Mine marks the start of series of de-
velopment activities aimed at realising the concept of an invisible, zero-impact mine. The aim of 
the project is to develop a concept that allows exploitation of mineral deposits at greater depths 
than today (> 1500 m). 23 partners from 10 European countries are involved in the I2Mine project. 
One of them is KGHM Cuprum Research and Development Centre, which participates in 3 of 8 
work packages of the project related to mine wide information and control systems, logistic and 
mass flow management, novel underground processing methods and rock mechanics and ground 
control. The project will provide tools for the modern management of production processes in un-
derground mining facility that is KGHM Polska Miedź S.A. 
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Zasoby działu GC O/ZGL

Szkoła Eksploatacji Podziemnej 2013 
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Mapa wyrobisk

Odstawa urobku
(wozy odstawcze lub ładowarki)

Szkoła Eksploatacji Podziemnej 2013 

1969 rok2012 rok- Eksploatacja planowana
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Technologia urabiania złoża

Uzbrajanie otworów MW

Wiercenie otworów strzałowych

Odpalenie MW

Odstawa urobku
(wozy odstawcze lub ładowarki)

Obrywka mechaniczna

Zabudowa obudowy kotwowej

Szkoła Eksploatacji Podziemnej 2013 
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Strategia KGHM Polska Miedź S.A. na lata 2009 - 2018

Szkoła Eksploatacji Podziemnej 2013 

Obszar: Poprawa efektywności 
– mająca na celu zatrzymanie wzrostu jednostkowych kosztów produkcji

Działania:
 Inwestycje w nowe technologie,

 Modernizacja istniejącej infrastruktury,

 Optymalizację procesów i organizacji produkcji,
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Cele ogólne – kierunki poprawy efektywności

Szkoła Eksploatacji Podziemnej 2013 

Optymalizacja gospodarki SMG dotyczy efektywniejszego wykorzystania
zasobów tj. maszyn i pracowników oraz dyspozycyjnego czasu pracy, przy
jednoczesnym ograniczeniu czasu napraw i postojów awaryjnych SMG.

Optymalizacja odbywa się w następujących obszarach:

 Produkcji,
 W zakresie działania Działu Maszyn Dołowych (GC) Oddziału Górniczego,
 W zakresie działania Działu Górniczego (TG) i Energomechanicznego (RM) Oddziału Górniczego,

 Zakupów i umów,
 Zatrudnienia i szkoleń,

 Logistyki i inwestycji,

 Rozwoju,

 Bezpieczeństwa i higieny pracy,
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Działania Działu Maszyn Dołowych (GC) w zakresie optymalizacji gospodarki SMG

1. Efektywna wymiana maszyn poprzez zakupy i likwidacje, a w przypadkach uzasadnionych
technicznie i kosztowo, również przez remonty główne SMG.

2. Konsekwentne ujednolicanie w obrębie oddziału/rejonu typów i specyfikacji technicznej
maszyn w poszczególnych grupach rodzajowych.

3. Tworzenie warunków techniczno-organizacyjnych do uzasadnionego uruchamiania
specjalistycznych komór przeglądowo-naprawczych SMG, grupujących w obrębie rejonu
górniczego wytypowane rodzaje maszyn (SMG).

4. Konsekwentne i terminowe realizowanie planowych przeglądów technicznych SMG.

5. Zmniejszanie rezerw maszynowych w oddziałach i rejonach poprzez tworzenie
i utrzymywanie wspólnej rezerwy SMG dla kilku oddziałów i/lub rejonu górniczego oraz
zwiększanie wykorzystania maszyn.

6. Pilotażowe wprowadzenie elementów zarządzania metodą TPM w zakresie eksploatacji i
utrzymania ruchu SMG

Szkoła Eksploatacji Podziemnej 2013 
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Wspierające działania Działu Górniczego (TG) w zakresie optymalizacji gospodarki SMG

1. Racjonalizacja i stabilizacja w planowaniu zapotrzebowań na SMG podstawowe, zgodnie
z aktualnymi potrzebami produkcyjnymi i zadaniami do wykonania.

2. Optymalizacja organizacji pracy w oddziałach i/lub rejonach zlecających usługi
maszynowe umożliwiająca wyrównywanie zapotrzebowań na maszyny na
poszczególnych zmianach.

3. Eksploatacja SMG zgodnie z DTR i ich przeznaczeniem.

4. Konsekwentne prowadzenie robót związanych z utrzymaniem odpowiedniej nawierzchni
dróg dojazdowych i odstawy oraz efektywnej odległości odstawy urobku.

Szkoła Eksploatacji Podziemnej 2013 
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Przykładowe obłożenie maszynami oddziału górniczemu G-X

Text

Text

Text

Szkoła Eksploatacji Podziemnej 2013 

Typ maszyny Oddział

Wyróżnik w g w ys.  w g rodzaju

A B C D
I II III IV szt. % szt. % szt. % szt. % szt. %

3 ŁK-3 niska 1 1 1 1 1 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 100,00

ŁK-4 stand 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00
obniżona 2 1 2 1 1 5 1 50 0 0 1 50 1 50 3 37,50

5 SWW stand Dł. otw. do 3,6m 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00
niska Dł. otw. do 3,6m 3 2 2 2 1 7 1 33 1 33 1 33 2 67 5 41,67
stand Dł. otw. pow. 3,6m 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00
niska Dł. otw. pow. 3,6m 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00

6 SWK stand E 1,8 * 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00
K2,6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00
SWKN-1/1C 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00

niska ROBOLT 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00
FLETCHER 3 3 2 2 2 9 0 0 1 33 1 33 1 33 3 25,00 75,00

7 SG stand 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00
niska 1 1 1 1 1 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00

8 SWB stand 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00
niska 1 1 1 1 1 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00

11 9 9 8 7 33 2 2 3 4 11 25,00
9 ŁK-1 stand 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

niska 2 2 1 1 1 5 0 0 1 50 1 50 1 50 3 38
10 SWOI niska SWOI 1 1 1 0 0 1 100 1 100 1 100 3 75,00
11 SWWK-2L 1 1 1 0 0 1 100 1 100 1 100 3 75,00

4 3 3 6 4 100 1 25 4 100 1 25 10 63
Saletra 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
niski Saletra 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Emulsja 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

8 4 4 1 4 13 4 50 4 50 7 88 4 50 19 59

19 13 13 9 11 13 6 32 6 32 10 53 8 42 30 39
40,63

60,53

62,50

25,00
25,00

37,50

75,00

100,00

100,00

75,00

%

62,50

58,33

Rezerwa maszyn
zmianowa dobowaA B C D

Doba

Wskażnik 
wykorzystania 

maszyn

Pomocnicze (9 - 12)
SUMA

stan 
maszyn do 

ruchu G-X
4 000

ZMIANA

4

Podstawowe (1 - 8)

12
SWS

stand

Lp.

BRYGADA



Wybrane dotychczasowe efekty działalności w zakresie optymalizacji 
gospodarki SMG w dziale GC  

9

 Obniżenie kosztów utrzymania ruchu maszyn o ok. 11%,

 Doprowadzenie stopnia odtworzenia maszyn górniczych do 17%,

 Obniżenie średniego wieku maszyn górniczych z 6,5 do 4 lat,

 Zwiększenie wskaźnika średniej dyspozycyjności maszyn dołowych do 75,5%,

 Ograniczono średnią rezerwę maszyn podstawowych do poziomu 47%,

 Zmniejszenie zużycia oleju hydraulicznego o 24%,

 Poprawa bezpieczeństwa maszyn,

 Wzrost wskaźnika efektywności [tys. ton/ maszynę podstawową] od 2005 roku o 7 % 
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Stan maszyn górniczych

169 166 161 165 164 158 157 155 153 149 148 147 146 145

31.12.
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31.12.
2007

31.12.
2008
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Wskaźniki wykorzystania SMG
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Wskaźniki efektywności [tys. ton/maszynę podstawową]

Szkoła Eksploatacji Podziemnej 2013 
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Średnia długość drogi odstawy [km]

Szkoła Eksploatacji Podziemnej 2013 
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Wybrane wskaźniki monitorowane przez Dział Maszyn Dołowych (GC)

1. GC-01 Wskaźnik „PRACA” SMG podstawowych w dniach zwykłych [%]
2. GC-02 Stopień realizacji zapotrzebowania na SMG podst. w dniach zwykłych [%]
3. GC-03 Ilość SMG na stanie majątkowym Działu GC [szt]
4. GC-04 Dynamika kosztów całkowitych Działu GC (okres do okresu) [%]
5. GC-05 Dynamika kosztów Działu GC z tytułu zmiany cen (okres do okresu) [%]
6. GC-06 Koszty jednostkowe Działu GC w odniesieniu do produkcji własnej [zł / Mg urobku w.w.]
7. GC-07 Koszty jednostkowe Działu GC w odniesieniu do ilości godz. Pracy SMG [zł / Σ godz. SMG]
8. GC-08 Stopień realizacji budżetu Działu GC [%]
9. GC-09 Koszty jednostkowe utrzymania ruchu SMG podst. [zł / Σ godz. SMG podst.]
10. GC-10 Wskaźnik „Gotowość” SMG podstawowych w dniach zwykłych [%]
11. GC-11 Wskaźnik „Nieplanowane postoje” SMG podstawowych w dniach zwykłych [%]
12. GC-12 Wskaźnik „Przeglądy planowe” SMG podstawowych w dniach zwykłych [%]
13. GC-13 Stopień realizacja planu zakupów SMG [%]
14. GC-14 Stopień realizacja planu likwidacji SMG [%]
15. GC-15 Wskaźnik ilości maszyn na pracownika utrzymania ruchu i serwisu [SMG / mech.(w+s)]
16. GC-16 Wskaźnik zużycia oleju napędowego [litry / Σ godz. SMG]
17. GC-17 Wskaźnik zużycia oleju napędowego [litry / Mg urobku w.w.]
18. GC-18 Wskaźnik zużycia oleju hydraulicznego [litry / Σ godz. SMG]
19. GC-19 Wskaźnik zużycia oleju hydraulicznego [litry / Mg urobku w.w.]
20. GC-20 Stopień zwrotu olejów przepracowanych [%]
21. GC-21 Średni czas do uszkodzenia (awarii) SMG podstawowych (MTTF) [Ma/zm]

Szkoła Eksploatacji Podziemnej 2013 
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Rozwój: System CMMS

Text

Text

Text

Szkoła Eksploatacji Podziemnej 2013 

 Prowadzenie bieżącej ewidencji prac realizowanych przez serwisy obce 
oraz własne służby utrzymania ruchu w ramach jednego systemu

 Automatyzacja procesu rozliczenia zakupu usługi serwisowej

 Wyeliminowanie pośrednich dokumentów papierowych z procesu obsługi  
zleceń serwisowych 

 Gromadzenie danych o pracach serwisowych (firm zewnętrznych i własnych 
służb utrzymania ruchu) na potrzeby optymalizacji procesu obsługi i 
utrzymania maszyn górniczych

 Bieżąca aktualizacja bazy wiedzy gromadzonej w systemie 
o eksploatacji maszyn górniczych

 Udostępnienie informacji o stanie eksploatacji służbom
dozoru ruchu maszyn górniczych kopalni oraz serwisom firm

W celu optymalizacji procesu obsługi i utrzymania maszyn
górniczych oddział KGHM Polska Miedź S.A. Zakłady Górnicze
Lubin w 2011 roku wprowadziły system klasy CMMS.

Główne zadania systemu:
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Rozwój: Monitoring SMG

Text

Text

Szkoła Eksploatacji Podziemnej 2013 

Komora 
Paliw

Wjazd 
na 

oddział
Załadunek Krata Wyjazd z 

oddziału

COPI – tworzenie raportów

Raporty dla poszczególnych 
szczebli zarządczych wg. 

zgłoszonych potrzeb

- nadajnik
- odbiornik
- sygnał
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Dziękuję za uwagę!

Szkoła Eksploatacji Podziemnej 2013 





 

Automatyzacja odstawy drogą do zwiększenia efektywności         
i bezpieczeństwa systemów maszynowych w KGHM Polska 
Miedź S.A. 

Haulage automation as way to increase the efficiency and safety 
of machine systems at  KGHM Polska Miedź S.A. 

 
R. Sawicki 
KGHM Polska Miedź S.A. O/ZG „Polkowice-Sieroszowice” 
 
STRESZCZENIE:  
 
Opis kierunków działania w obszarach Transportu Taśmowego, Transportu Szynowego i odstawy 
na Punkty Odbioru Urobku w aspekcie wprowadzenia nowych technologii i zmian 
organizacyjnych wpływających na zwiększenie bezpieczeństwa i zwiększenie efektywności 
urządzeń odstawy urobku. Automatyzacja transportu poziomego w O/ZG „Polkowice-
Sieroszowice” jako jedno z wielu działań podjętych w kierunku optymalizacji pracy urządzeń  
odstawy poziomej a także jako zwiększenie bezpieczeństwa i ograniczenie wpływu środowiska 
kopalnianego na pracę obsługi. Na automatyzację odstawy taśmowej składają się trzy warstwy: 
przenośnikowa, transmisyjna oraz powierzchniowa. Wdrażany projekt pt. „Osiągnięcie                   
i utrzymanie zdolności wydobywczych szybu P-II poprzez zwiększenie zdolności przewozowych 
do 20 tys. Mg urobku na dobę transportem szynowym z Rejonu Polkowice/PZ do szybu PG” jest 
elementem rozbudowy transportu szynowego w kierunku automatyzacji. Wprowadzenie 
Urządzenia do rozbijania brył ze zdalnym sterowaniem oprócz przesunięcia pracowników od 
wpływu występujących zagrożeń powoduje również obniżenie ilości pracowników obsługi.   
 
 
Policies description in the areas of belt conveyors transport, rail transport and ore receipt points in 
terms of introduction of new technologies and organizational changes which increase safety and 
improve the efficiency of haulage equipment. Automation of horizontal transport in the O/ZG 
‘Polkowice-Sieroszowice’ as one of many actions taken to optimize the horizontal haulage 
equipment operation as well as a increase the safety environment and reduce the impact of mining 
on the operators job. Automation of  conveyor transport includes three layers: conveyor, 
transmission and surface. The implemented project Fri ‘Achieving and maintaining production 
capacity of the shaft P-II by increasing transport capacity to 20k Mg ore daily with rail transport 
from the Region Polkowice/PZ to shaft PG’ is part of the expansion of rail transport in the 
direction of automation. The introduction of devices to break up rocks with a remote control in 
addition to withdraw workers from the impact of existing threats will also reduce the number of 
operating staff. 
 
 
SŁOWA KLUCZOWE: Automatyzacja, Transport Taśmowy, Transport Szynowy, Punkt Odbioru 
Urobku, Przenośnik Taśmowy. 

Szkoła Eksploatacji Podziemnej 2013, Materiały Konferencyjne 



1. AUTOMATYZACJA TRANSPORTU POZIOMEGO 
 
1.1. Obszary automatyzacji 

 
   W celu zminimalizowania wpływu zagrożeń (wysoka temperatura, występowanie gazów, 
zapylenie, duża wilgotność, tąpania) występujących w kopalni na organizm ludzki rozpoczęto 
poszukiwanie nowoczesnych rozwiązań technicznych i zmian organizacyjnych idących w kierunku  
zwiększenia bezpieczeństwa pracy pracowników i eksploatowanych urządzeń. Nasza działalność 
skupiła się na działaniach, które umożliwiłyby wycofanie pracowników ze stanowisk będących      
w rejonach występowania uciążliwych i niebezpiecznych warunków pracy oraz umożliwiłyby  
lepsze wykorzystanie (optymalizacja pracy) urządzeń.  
Dział Transportu Poziomego i Rurociągów w O/ZG Polkowice –Sieroszowice zajmuje się odstawą 
urobku od punktów wysypowych na oddziałach wydobywczych przez transport taśmowy                
i szynowy do zbiorników przyszybowych. W dziale MT eksploatowanych jest 78 przenośników 
taśmowych o łącznej długości 68850 m, 68 urządzeń do rozbijania brył z młotem hydraulicznym  
w tym trzy urządzenia zdalnie sterowane, oraz jedno samobieżne urządzenie przesypowo kruszące 
typu Joy. Zabudowanych jest 20 zbiorników retencyjnych urobku o łącznej pojemności 19000 Mg.           
Wspólnie z DFM Zanam-Legmet prowadzimy działania w kierunku automatyzacji, zdalnego 
sterowania i wprowadzania nowych technologii w trzech obszarach urządzeń podległych MT:       
1. Transporcie Taśmowym   2. Transporcie Szynowym.  3. Punktach odbioru urobku i Zbiornikach 
retencyjnych. 
 
 
2. UKŁAD TRANSPORTU TAŚMOWEGO 
 
2.1. Stan obecny  
 
   W dziale MT przenośniki taśmowe w chwili obecnej sterowane są w sposób lokalny ze 
stanowisk operatora umieszczonych w bezpośrednim otoczeniu pracujących urządzeń. Pracownicy 
tam wykonujący powierzone czynności w czasie obsługi przenośników narażeni są na szereg 
czynników niebezpiecznych: zagrożenia gazowe, spadające lub obsuwające się masy skalne (ze 
stropu lub z ociosu), elementy urządzeń będące w ruchu oraz  podwyższona temperatura, która 
ogranicza przebywanie w miejscu pracy a co za tym idzie wydatnie skraca czas pracy układów 
odstawy taśmowej. Wprowadzenie automatyzacji odstawy taśmowej ma na celu zwiększenie 
możliwości detekcji wszelkich niebezpiecznych sytuacji za pomocą monitoringu kamer 
rozmieszczonych w newralgicznych miejscach przenośników, dodatkowych czujników                   
i zabezpieczeń. Pozwoli to na zmiany organizacyjne w zakresie pracy przenośników taśmowych. 
Umożliwi przeniesienie sterowania przenośnikami na powierzchnię (dyspozytornia). Pracowników 
obsługi odsunie z bezpośredniego otoczenia przenośników zwiększając tym samym 
bezpieczeństwo oraz komfort pracy. Zdalne sterowanie umożliwi także bardziej efektywne 
wykorzystanie transportu odstawy taśmowej i pracę układu w czasie poza wydobywczym 
oddziałów górniczych. Prowadzenie diagnostyki w układzie on-line zwiększy bezawaryjną pracę 
przenośników .   
 
2.2. Automatyzacja odstawy taśmowej (kierunki rozbudowy) 
 
    W celu przystosowania przenośników taśmowych do bezpiecznego sterowania z wyniesionego 
stanowiska umieszczonego na powierzchni oraz w celu wyeliminowania obsługi zmianowej OC na 
rzecz przeglądów dobowych wykonywanych przez brygady przeglądowo-remontowe, należy 
podjąć działania na kilku kierunkach. Pierwszym kierunkiem działań jest zabudowa na 



przenośniku taśmowym kamer monitoringu w najbardziej newralgicznych punktach tego obiektu, 
dodatkowych czujników na trasie przenośnika eliminujących potencjalne niebezpieczne sytuacje, 
oraz włączenie tych informacji do systemu sterowania przenośnika. Zapewnienie odpowiedniego 
przepływu strumienia danych oraz umożliwienie zapisu uzyskanych w ten sposób obrazów na 
dedykowanym serwerze. Kolejnym krokiem jest powiązane systemu sterowania z systemem 
monitoringu przenośnika taśmowego. System powinien przede wszystkim zapewnić powiązanie 
miejsca wystąpienia konkretnego zdarzenia na trasie przenośnika z konkretną kamerą lub 
czujnikiem i przywołanie w sposób automatyczny w systemie dyspozytorskim, bez konieczności 
wyszukiwania. Podejście takie ma przede wszystkim usprawnić pracę dyspozytora i wprowadzić 
większą automatyzację działania układu. Budowa systemu odstawy taśmowej (Automatyzacja 
przenośników taśmowych) odbywać się będzie na trzech płaszczyznach . 
 
2.2.1. Uzbrojenie przenośników 
 
    W skład pierwszej warstwy przenośnikowej wchodzą wszystkie elementy związane 
bezpośrednio z konkretnym obiektem przenośnika, w tym przypadku przenośnika taśmowego          
i urządzenia zainstalowane w jego pobliżu. Są to kamery, zestawy zasilająco - transmisyjne,            
a także czujniki zainstalowane bezpośrednio na konstrukcji przenośnika (będą zamontowane 
czujniki zboczenia taśmy połączone z systemem sterowania PROMOS, oraz czujniki informujące   
o nagromadzeniu się urobku pod dolną taśmą).  
 
2.2.2. Transmisja danych na powierzchnię 
 
   W skład warstwy transmisyjnej będzie wchodzić : 

- sieć światłowodowa łącząca rozdzielnice, 
- rozdzielnice zasilające kamery.  

Zainstalowanie kamer powoduje, że konieczne jest przesłanie dużych plików danych, co wymaga 
łącza o dużej przepustowości. 
 
2.2.3. Rozbudowa dyspozytorni  
 
System telewizji dozorowej (ONE CONTROL ROOM)   
Instalacja dodatkowych elementów związanych z monitoringiem przenośników taśmowych 
(kamery, czujniki) wymaga instalacji urządzeń i systemów potrafiących zarejestrować                      
i przetworzyć powyższe dane. Dodatkowo bardzo ważnym aspektem jest powiązanie tych danych   
z informacjami z innych systemów. Funkcjonalność tą ma zapewnić planowany do realizacji          
w O/ZG Polkowice-Sieroszowice projekt „One Control Room”, przedmiotem którego jest 
stworzenie jednego wspólnego miejsca sterowania procesem produkcji oraz systemami utrzymania 
ruchu. Zakłada się interaktywne powiązanie obrazów z systemu monitoringu z danymi z systemów 
sterowania w celu uproszczenia oraz poprawy efektywności zarządzania procesem wydobycia. 
Dodatkowo w obiekcie znajdować się będzie wyposażenie do zdalnego sterowania urządzeniami 
do rozbijania brył zainstalowanymi na przenośnikach taśmowych. 





Figgure 2. Schematic ddiagram of  conveyoor belt detachment aautomation
 





3. UKŁAD TRANSPORTU SZYNOWEGO 
 
3.1. Stan obecny 
 
W chwili obecnej główną odstawę urobku koleją podziemną prowadzi się na poz. 810 rejonu 
Polkowice do szybu P-II, którego zdolność wydobywcza wynosi 21 tys. Mg na dobę.  
Większą część urobku przewozi się ze stacji załadowczych rejonu PZ (16 tys. ton).  
Pozostała część urobku pochodzi z oddz. G-23 oraz G-12 (w sumie ponad 5  tys. Mg). 
Transport odbywa się przy użyciu wozów kopalnianych o poj. 5,16 m3 oraz lokomotyw 
elektrycznych trakcyjnych typu EE-90 produkcji słowackiej. Na każdej zmianie jeździ od 10 do 12 
pociągów w składzie 20 wozów w każdym. Wozy rozładowywane są na dwóch wywrotach wozów 
kopalnianych zlokalizowanych przy szybie P-II.  
W związku z koniecznością utrzymania poziomu wydobycia szybem P-II w wysokości 21 tys. Mg 
oraz zmniejszaniem sie poziomu wydobycia z rejonu PW (oddz. G-23) nastąpi wzrost ilości 
przewożonej rudy z rejonu PZ. W tym celu od kilku lat trwają prace nad zwiększeniem możliwości 
przewożenia  rudy z rejonu PZ. W pierwszym etapie podjęto działania w celu osiągnięcia ilości 
przewożonej rudy na poziomie 16 tys. Mg dobowo:  
Było to: 
wprowadzenie tzw. ruchu okrężnego pociągów, polegającego na ruchu lokomotyw z wozami pod 
wysypami stacji załadowczych bez konieczności odpinania, przepychania i przeciągania oraz 
ponownego sprzęgania wozów z lokomotywą. Lokomotywa raz dopięta do składu 20 wozów 
pokonuje trasę od stacji rozładowczej (wywrotu) do stacji załadowczej, na której przejeżdża pod 
wysypem, gdzie wozy są ładowane. Następnie po zapełnieniu całego składu jedzie na stację 
rozładowczą. Zaletami tego rozwiązania są: 
- krótszy czas jazdy wozów pomiędzy stacją załadowczą a rozładowczą, przez to zwiększenie 

zdolności przewozowej transportu szynowego,   
- większe bezpieczeństwo pracowników ze względu na brak konieczności manewrowania wozami 

na trasach przewozu oraz na stacjach załadowczych. 
Wprowadzono radiowy system sterowania rozjazdami, gdzie maszynista bez konieczności 
zatrzymywania i opuszczania lokomotywy przekłada rozjazd za pomocą pilota umieszczonego      
w kabinie lokomotywy. 
Wprowadzono system wizyjny ruchu lokomotyw, który pozwala na śledzenie położenia każdej 
lokomotywy na trasie i znacząco wpływa na poprawę bezpieczeństwa ruchu. Po uruchomieniu 
systemu zlikwidowano jedno stanowisko dysponenta przewozu na PG a cały ruch kolejowy na poz. 
810 prowadzi jeden dysponent na rejonie PZ.   
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parametry pociągu wraz z kodami błędów, Druga lokomotywa służy do zwiększenia siły 
pociągowej pociągu i jest lokomotywą podrzędną. 
- Zdalne sterowanie.  
Lokomotywy dostosowane do powolnego przesuwania podczas ładowania lub opróżniania 
poszczególnych wagonów. Nadajnik umieszczony jest sztywno na panelu sterowania                     
w pomieszczeniu obsługowym przy stacji załadowczej lub rozładowczej. Odbiornik znajdujący się 
w lokomotywie uruchamiany przełącznikiem. 
Lokomotywy posiadają możliwość pracy zdalnej bez maszynisty w układzie pełnej automatyki 
poprzez sieć Wi-Fi. 
- Wspomagający system LocoVision.  
Lokomotywa jest wyposażona w system wspomagania służący do przekazywania informacji 
pomiędzy lokomotywami wyposażonymi w ten system o prędkości i aktualnym położeniu, tak by 
operator sterujący lokomotywą został poinformowany o ewentualnym poruszaniu się lokomotywą 
po torze kolizyjnym z inną lokomotywą.  
 
 
4. PODSUMOWANIE 
 
Kopalnia Polkowice-Sieroszowice z eksploatacją przesuwa się do coraz niżej zalegających 
pokładów, gdzie wraz z głębokością rosną zagrożenia (zwłaszcza tąpaniami, gazowe i wysoka 
temperatura). Dlatego podejmuje się działania w celu minimalizacji ryzyka oraz ilości osób 
będących pod wpływem tych zagrożeń, jak również czasu przebywania ludzi w miejscach 
zagrożeń. Stąd projekt urządzeń zdalnie sterowanych oraz automatyzacji odstawy taśmowej             
i szynowej. 
Wydłużanie się dróg odstawy taśmowej, a przez to ilości przenośników taśmowych niesie za sobą 
konieczność zwiększania zatrudnienia co za tym idzie  wzrostu kosztów pracy.  Możliwość obsługi 
kilku urządzeń przez jednego pracownika i przeniesienie „nadmiaru” pracowników do innych 
obowiązków (brygady remontowo-przeglądowe do utrzymania urządzeń) pozwala ten wzrost 
zatrzymać i utrzymać na stałym poziomie. 
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Wpływ warunków naturalnych na możliwość wzrostu 
efektywności systemu klimatyzacji centralnej. 
 
Mirosław Koman 
Zakłady Górnicze „Rudna” w Polkowicach 
 
Paweł Borkowski 
Zakłady Górnicze „Rudna” w Polkowicach 
 
Łukasz Rodak  
Zakłady Górnicze „Rudna” w Polkowicach 
 
 
 
 
 
 
 
STRESZCZENIE: W artykule przedstawiono sposób poprawy efektywności i zwiększenia mocy 
systemu klimatyzacji centralnej w oparciu o cechy charakterystyczne dla dobrego projektu 
technicznego. Autorzy proponują, aby podstawę wszelkich działań stanowiło poznanie tego 
co pierwotne, a więc poznanie praw fizyki i zasady działania przedmiotowego obiektu 
technicznego w danym środowisku naturalnym. Wynikiem prostej analizy wzoru opisującego 
zjawisko przenikania ciepła jest nie tylko wskazanie miejsc powstawania znacznych strat 
ale również sposobu ich ograniczenia i zwiększenia z 12,2 do 20,6 MW mocy chłodniczej, 
przekazywanej do powietrza przez urządzenia zabudowane w wyrobiskach górniczych. 
Zaproponowane rozwiązanie pozwoli na pełne wykorzystanie mocy chłodniczej zawartej w wodzie 
lodowej. 
  
 
SŁOWA KLUCZOWE: Zakłady Górnicze „Rudna”, system klimatyzacji centralnej, projekt 
techniczny, analiza, przenikanie ciepła, moc chłodnicza, efektywność.  
 

 

1. WSTĘP 
 
Zakłady Górnicze „Rudna” w Polkowicach są jedną z trzech kopalń rud miedzi KGHM Polska Miedź 
S.A. na terenie Polski. Od 1974 r. prowadzą eksploatację rudy miedzi ze złoża zalegającego  poniżej 
1000 m pod powierzchnią ziemi.  Roczne wydobycie kopalni osiąga poziom 12-13 mln Mg  rudy, co 
plasuje kopalnię w ścisłym gronie największych podziemnych kopalń na świecie. Złoże urabiane jest 
wyłącznie metodami techniki strzałowej z zastosowaniem różnych odmian systemów komorowo-
filarowych – z ugięciem stropu na resztkach pozostawianych filarów technologicznych (stosowanych 
przy wybieraniu partii złoża o małej lub średniej miąższości) oraz z podsadzką hydrauliczną 
(stosowanych przy wybieraniu partii grubego złoża lub w rejonach wymagających ochrony obiektów 
powierzchniowych). Stale rosnąca liczba oddziałów górniczych poniżej poziomu „1100” oraz 

Szkoła Eksploatacji Podziemnej 2013, Materiały Konferencyjne 



2 

przyszłościowe plany sięgnięcia po rudę znajdującą się poniżej poziomu „1250” gdzie 
największym problemem jest zagrożenie temperaturowe, skutkowały wybudowaniem  
i uruchomieniem w kopalni w 2006 r. systemu klimatyzacji centralnej, który aktualnie wymaga 
rozbudowy i poprawy efektywności działania.    
Koszt budowy, modernizacji i eksploatacji obiektu technicznego jakim jest system klimatyzacji 
centralnej z wytwarzaniem wody lodowej na powierzchni wymusza wykonanie „dobrego projektu 
technicznego”. Dobry projekt rozpoczyna się od zdefiniowania problemu, poznania budowy  
i zasady działania obiektu technicznego, analizy obszaru działania, poznania wybranej dziedziny 
wiedzy i zadaniu pytań, na których udzielane odpowiedzi pozwolą wyjaśnić zjawiska, opracować 
założenia i przedstawić prawidłowe rozwiązania. Obejmuje zwykle pracę przy biurku jak  
i w terenie, gdzie obiekt będzie eksploatowany. Jest działaniem ukierunkowanym, a nie działaniem 
typu "zobaczę, co mi wyjdzie". Prowadzony jest w stałym kontakcie z osobami, którym się ma 
pomóc w rozwiązaniu problemu. Powinien zachęcać projektanta do myślenia i poszukiwania 
nowych rozwiązań. 

 
2. ZDEFINIOWANIE PROBLEMU 
 
W roku 2010 Dział Klimatyzacji i Rurociągów (MK) kopalni „Rudna” stanął przed problemem 
znalezienia rozwiązań technicznych pozwalających zwiększyć moc chłodniczą powierzchniowej 
stacji klimatyzacyjnej oraz poprawić efektywność systemu klimatyzacji centralnej (SKC). Mając 
na uwadze ważność zadania dla przyszłości firmy, złożoność obiektu jakim jest system 
klimatyzacji centralnej, brak możliwości wyłączenia z ruchu pracującego systemu, warunki 
geologiczno – górnicze i czas realizacji wynikający z przyjętego planu eksploatacji złoża rud 
miedzi niezbędne było przygotowanie strategii działania w oparciu o cechy dobrego projektu. 
Warunki pracy, wiedza techniczna i doświadczenie ruchowe pracowników Działu MK pozwoliły 
na jednoczesne wykonywanie kilku zadań składowych, które na początku wydawały się dla osób 
postronnych działaniami niezależnymi od siebie. Jednak z biegiem czasu i stopniową realizacją 
poszczególnych zadań projekt  zaczął przejawiać cechy „dobrego projektu”. 

 
3. BUDOWA I ZASADA DZIAŁANIA SYSTEMU KLIMATYZACJI CENTRALNEJ 
 

System klimatyzacji centralnej Zakładów Górniczych „Rudna” składa się z następujących 
elementów: 

 powierzchniowej stacji klimatyzacyjnej – PSK, 
 rurociągów w szybie R-IX – zasilanie i powrót, 
 trójkomorowego podajnika hydrostatycznego cieczy – TPH zwanego również 

podajnikiem wody lodowej PWL, 
 sieci rurociągów dołowych wraz z węzłami regulacyjno – pomiarowymi, 
 przepompowni wody lodowej, 
 armatury: przepustnice, klapy zwrotne, 
 punktów klimatyzacyjnych PK zbudowanych z rozdzielaczy i zestawów wentylatorowo – 

chłodniczych, 
 górniczych maszyn chłodniczych – współpracujących opcjonalnie z systemem 

klimatyzacji centralnej. 
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Rysunek 1. Schemat Powierzchniowej stacji klimatyzacyjnej przy szybie R-IX 
Figure 1. Diagram of the surface air conditioning station near the shaft R-IX 

 
Działanie systemu klimatyzacji centralnej polega na wytworzeniu wody lodowej na terenie 
powierzchniowej stacji klimatyzacyjnej. Wykorzystuje się do tego celu następujące urządzenia: 
wieże freecoolingu pracujące, gdy temperatura otoczenia spada poniżej 17OC, bromo – litowe 
agregaty absorpcyjne uruchamiane wtedy, kiedy nie działa freecooling oraz pracujące przez cały 
rok amoniakalne agregaty sprężarkowe. Przepływ uzdatnionej chemicznie wody lodowej, przez 
urządzenia zabudowane w PSK, odbywa się za pomocą pomp wirowych. Stacja ma możliwość 
schłodzenia 700 m3 wody lodowej na godzinę z temp. ok. 23OC do 1,5OC. Odpowiada to  
ok. 17,2 MW mocy chłodniczej.  
Wytworzona woda lodowa tłoczona jest rurociągiem zasilającym, zabudowanym w szybie  
R-IX, do trójkomorowego podajnika hydrostatycznego, który umożliwia rekuperację energii 
ciśnienia, kosztem niewielkiej straty podmieszania wody zasilającej z powrotną. W części 
podziemnej woda transportowana jest rurociągami izolowanymi do punktów klimatyzacyjnych, 
w których następuje przekazanie energii chłodniczej z wody lodowej do przepływającego 
wyrobiskiem powietrza. W celu zwiększenia zasięgu działania systemu klimatyzacji centralnej, 
stosuje się górnicze maszyny chłodnicze, wykorzystujące lewobieżny obieg Lindego. Ze względu 
na wzrost ciśnienia wody w rurociągach zasilających, spowodowany wzrostem głębokości 
wyrobisk górniczych, konieczne jest stosowanie na tych rurociągach zaworów redukcyjnych. 
Wymusiło to także wybudowanie na powrocie wody lodowej przepompowni, która ma za zadanie 
zwiększyć energię ciśnienia powracającej wody lodowej, w celu pokonania różnicy poziomów 
pomiędzy najniżej położonymi punktami sieci a podajnikiem wody lodowej. Ogrzana woda 
lodowa wraca do podajnika, a następnie rurociągami nieizolowanymi do PSK. Łączna długość 
rurociągów klimatyzacyjnych wynosi ponad 60 000 mb, natomiast łączna długość elastycznych 
węży polietylenowych, łączących rozdzielacze i chłodnice, wynosi ok. 30 000 mb. Dołową część 
systemu klimatyzacji centralnej przedstawiono na rysunku nr 2. 
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Rysunek 2. Dołowa część SKC przy szybie R-IX 
Figure 2. Underground part of the central air conditioning system near the shaft R-IX 

 
 
 

4. ANALIZA OBSZARU DZIALANIA, POZNANIE WYBRANEJ DZIEDZINY WIEDZY 
I WYJAŚNIENIE ZJAWISKA. 

 
Dołowa część Systemu klimatyzacji centralnej jest układem hydraulicznym zbudowanym 
w wyrobiskach górniczych. Jego zadaniem jest transport czynnika termodynamicznego (wody 
lodowej) do punktów klimatyzacyjnych zlokalizowanych w polach eksploatacyjnych i wymiana 
ciepła pomiędzy wodą lodową o temp. 1,5OC i powietrzem o temp. powyżej 33OC. Ze względu 
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na realizowane zadanie szczególną rolę odgrywają tutaj prawa termodynamiki. Ich analiza jest 
podstawą poznania i zrozumienia zjawisk zachodzących w rozważanym układzie 
termodynamicznym. Zdobyta w ten sposób wiedza może i powinna stanowić podstawę do szukania 
rozwiązań zwiększających efektywność systemu klimatyzacji centralnej. 
Duża ilość parametrów termodynamicznych z jakimi mamy do czynienia podczas wymiany ciepła 
w punktach klimatyzacyjnych: ilość i temperatura wody lodowej oraz ilość temperatura, 
wilgotność, ciśnienie i prędkość przepływającego powietrza, skutkuje obszernymi analizami, 
których nie sposób przedstawić w jednym artykule. Dlatego też autorzy proponują ograniczyć się 
do analizy wzoru opisującego zjawisko przenikania ciepła przez przegrody cylindryczne. 
Wzór opisujący zjawisko przenikania ciepła z otoczenia do wody lodowej przez ścianki rurociągu: 

 

 t
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gdzie: L – długość rurociągu, To – temperatura otoczenia, Tc – temperatura cieczy, t – czas, 
Rkr – opór przenikania ciepła przez przegrodę cylindryczną, 
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gdzie: 1 – współczynnik przejmowania ciepła pomiędzy powietrzem a rurociągiem, D – średnica 
zewnętrzna, d – średnica wewnętrzna,  – współczynnik przewodzenia, 2 – współczynnik 
przejmowania ciepła pomiędzy wodą a rurociągiem, 

 
 Analiza  składowych wzoru (1) na przenikanie ciepła: 

 
4.1. Pole powierzchni wymiany ciepła rurociągów klimatyzacji centralnej jest wielkością na którą 

wpływ ma: 
 

a) długość rurociągów – jest skutkiem lokalizacji pól eksploatacyjnych, 
b) średnica rurociągów: 

 w przypadku rurociągów powrotnych, nieizolowanych średnica wewnętrzna wynika 
 z obliczeń hydraulicznych natomiast zewnętrzna z obliczeń wytrzymałościowych, 

 dla rurociągów zasilających, izolowanych średnica zewnętrzna (z izolacją) wyliczona 
jest zgodnie z normą PN-B-02421 i zależna jest od temperatury czynnika roboczego, 
temperatury otoczenia  i średnicy rurociągu. 

Aktualnie powierzchnia wymiany ciepła rurociągów przekracza 3 500 m2. 
Jak wynika z powyższego pole powierzchni wymiany ciepła jest uwarunkowane czynnikami 

konstrukcyjnymi systemu klimatyzacji centralnej i przyjętej technologii. 
 

4.2. Czas przebywania wody lodowej w wyrobiskach górniczych 
 

Rzeczą normalną jest dążenie do jak najkrótszego czasu przebywania wody w wyrobiskach 
górniczych gdzie zachodzi wymiana ciepła z otoczeniem przez ścianki rurociągów. Jednak 
warunki techniczne nie pozwalają na jego skrócenie. Pojemność wodna systemu klimatyzacji 
centralnej ZG „Rudna” stale wzrasta w miarę rozrastania się sieci rurociągów, co spowodowane 
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jest uruchamiania nowych pól eksploatacyjnych coraz dalej od szybu R-IX. Obecnie pojemność 
wodna sieci przekroczyła objętość  3400 m3, co sprawia, że przy przepływie 700 m3/h każda 
cząstka wody raz na pięć godzin wydawana jest na powierzchnię w celu schłodzenia. Podobnie 
jak z polem powierzchni wymiany ciepła niewiele można tutaj zmienić. Należy zatem szukać 
rozwiązania w innej części analizowanego wzoru. 

3. Różnica temperatury pomiędzy wodą lodową a przepływającym w wyrobisku powietrzem: 
 

CTTT  0  (3) 

 
W przypadku rurociągów zasilających różnicę temperatury musimy zaakceptować, ponieważ 

temperatura wody lodowej powinna być jak najniższa a temperatura otoczenia wynika 
z uwarunkowań geologiczno – górniczych oraz stanu sieci wentylacyjnej kopalni i ilości powietrza 
przesyłanego tą  siecią.  

Natomiast  w przypadku rurociągów powrotnych należy dążyć do zminimalizowania różnicy 
temperatury wody lodowej i otocznia. Podniesienie temperatury wody lodowej do temperatury 
otoczenia pozwoli zmniejszyć ilość ciepła przenikającego przez ścianki rurociągów. Ilość ciepła 
przenikającego z otoczenia do wody jest miarą strat na powrocie systemu klimatyzacji centralnej. 

Bilans mocy systemu klimatyzacji centralnej przy przepływie wody lodowej w ilości 
Q = 700 m3/h przedstawiono na rys. 3. 
 

 
Rysunek 3. Bilans mocy chłodniczej systemu klimatyzacji centralnej przy szybie R-IX 
Figure 3. Balance of refrigeration power of the central air conditioning system near the shaft R-IX 

Przy wzroście temperatury wody lodowej na  z 19OC do 23OC podnosimy jej moc wewnętrzną  
o 3,2 MW. Moc ta nie jest wykorzystana użytecznie w procesie produkcyjnym. Stanowi jedynie 
straty ponieważ należy ją od wody odebrać na powierzchniowej stacji klimatyzacyjnej.  
 

∑ PK 
TPH 

PSK R-IX 

1.5OC 

23OC 

∆Pstr=3.2 MW 

śr.19OC 4OC 

PPSK= 17.4 MW, Q= 700 m3/h, ∆T=23OC→1.5 OC

Pch=12.2 MW dla ∆T=15 OC 

23,5OC 

2OC 
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5. OPRACOWANIE ZAŁOŻEŃ I ZAPROPONOWANIE ROZWIĄZANIA 
 
Mając powyższe na uwadze, autorzy artykułu proponują podniesienie temperatury wody lodowej 
na powrocie tak, aby zbliżyć się do temperatury otoczenia. Wówczas wartość T ⇒ 0 
i straty z powodu przenikania ciepła również dążą do zera. Cel ten można osiągnąć między innymi 
poprzez zabudowę w wyrobiskach górniczych maszyn klimatyzacyjnych i schładzanie ich 
skraplaczy powracającą wodą lodową. Odbierając przez skraplacz ciepło od czynnika chłodniczego 
znajdującego się w maszynach klimatyzacyjnych w ilości ok.11,3 MW można za ich pomocą (przy 
założeniu sprawności maszyn na poziomie 75%) wyprodukować dodatkowo ok. 8,4 MW mocy 
chłodniczej. Działanie takie pozwoli nie tylko na zwiększenie mocy chłodniczej na dole kopalni 
ale również zwiększy zasięg działania systemu klimatyzacji centralnej. A w odniesieniu do wzoru 
(1) na przenikanie ciepła wyrównanie temperatury wody lodowej na powrocie z temperaturą 
otoczenia sprawi, że pole powierzchni i czas przebywania powrotnej wody lodowej w wyrobiskach 
nie będą miały większego znaczenia. Zaproponowane rozwiązanie pozwala na pełne 
wykorzystanie mocy chłodniczej zawartej w wodzie lodowej systemu klimatyzacji centralnej. 

 

 
 
Rysunek 4. Bilans mocy chłodniczej systemu klimatyzacji centralnej przy szybie R-IX z zabudowanymi 
maszynami klimatyzacyjnymi 
Figure 4. Balance of refrigeration power of the central air conditioning system near the shaft R-IX with fitted 
air conditioning units 

∑ PK 
TPH 

PSK R-

1.5OC 

33OC 

4OC 

PPSK= 25.6 MW, Q= 700 m3/h, 

Pch=12.2 MW dla ∆T=15
O

33OC 

2OC 

MK 

śr.19OC 

33OC 

∑ PK 
4OC 

P skraplacza= 11,3 
MW 
 

współczynnik 
sprawności maszyn 
η=0.75 
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Powierzchniowa stacja klimatyzacyjna została zaprojektowana tak, aby produkować 700 m3 wody 
lodowej na godzinę przez jej schłodzenie z 23OC do 1,5OC. W tym celu urządzenia chłodnicze 
muszą odebrać od wody lodowej 17,3 MW mocy cieplnej. Istnieje jednak możliwość zwiększenia 
mocy chłodniczej produkowanej na stacji do 25,6 MW. 
Obecnie powszechne jest założenie, że praca wież FC w naszym klimacie jest uzasadniona, gdy 
temperatura otoczenia nie przekracza 17OC. Takie też założenie zostało przyjęte podczas 
wykonywania projektu technicznego budowy i rozbudowy PSK. Natomiast doświadczenie Działu 
Klimatyzacji i Rurociągów ZG „Rudna” wskazuje na możliwość efektywnego eksploatowania 
wież freecoolingu kiedy temperatura powietrza zewnętrznego jest niższa od temperatury wody 
powracającej z dołu kopalni. Możliwe zatem jest schłodzenie powracającej z kopalni wody 
lodowej o temperaturze nawet 34OC za pomocą a wież freecoolingu do temperatury 31,6OC. 
Dla zapewnienia prawidłowej pracy urządzeń chłodniczych na PSK konieczne jest schłodzenie 
wody lodowej na wlocie do 23OC. W tym celu w trakcie rozbudowy PSK wykonano rurociąg 
zwrotny pozwalający zawrócić maksymalnie 280 m3/h wody lodowej o temperaturze 1,5OC 
i podmieszać ją z wodą wypływającą z wież freecoolingu w ilości 700 m3/h o maksymalnej 
temperaturze 31,6OC. Taką temperaturę wody lodowej na wyjściu z wież freecoolingu będzie 
można uzyskać nawet w miesiącach letnich przy temperaturze otoczenia na poziomie 35OC. 
Skutkiem procesu podmieszania będzie otrzymanie 980 m3 wody lodowej na godzinę 
o temperaturze 23OC wpływającej do kolektora zasilającego cztery dwustopniowe bloki 
chłodnicze. 

 

FC R-IX

AS AA AA AA

AS AS AS AS

t2

t t1 tp
233 m3/h233 m3/h233 m3/h280 m3/h

700 m3/h

700 m3/h

m2 = x  m3/h

>> 23 oC

1,5 oC

Rysunek 5. Schemat blokowy Powierzchniowej stacji klimatyzacyjnej przedstawiający pracę urządzeń 
chłodniczych z wykorzystaniem podmieszania wody lodowej 
Figure 5. Diagram of the surface air conditioning station showing the work of refrigeration units using turning 
back of ice water 

Obliczenia ilości zawracanej wody m2 niezbędnej do uzyskania wody lodowej o temperaturze 23OC 

na wlocie do urządzeń chłodniczych w zależności od pory roku przedstawia tabela nr 1. Wariant I 
przedstawia pracę PSK w okresie zimowym, wariant II w okresie wiosennym 
i jesiennym, natomiast wariant III w warunkach występujących w miesiącach letnich. 
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Tabela 1. Obliczenia ilości zawracanej wody m2 na PSK 
Tabele 1. Calculate the amount of water m2 turned back in PSK 

Wariant I Wariant II Wariant III 

2 x (AA i AS) + (AS+AS) 2 x (AA i AS) + (AS+AS) 3 x (AA i AS) 

nadmiar wody z (AS+AS) - 
podmieszanie 

(AA i AS) - podmieszanie (AS i AS) - podmieszanie 

t = 23 OC t = 23 OC t = 23 OC 

t1 = 24,5 OC t1 = 30 OC t1 = 31,6 OC 

m1 = 700 000 kg m1 = 700 000 kg m1 = 700 000 kg 

t2 = 1,5 OC t2 = 1,5 OC t2 = 1,5 OC 

m2 = X kg m2 = x kg m2 = x kg 

t = (m1t1 + m2t2) / (m1 + m2) 

m2 = m1 (t1 - t) / (t - t2) 

m2 = 48 837 kg m2 = 227 907 kg m2 = 280 000 kg 

m2 = 49 m3 m2 = 228 m3 m2 = 280 m3 

 
6. PODSUMOWANIE 
 
Zakłady Górnicze „Rudna” prowadzą na drodze ścisłej współpracy z placówkami naukowo-
badawczymi i przedsiębiorstwami zajmującymi się techniką chłodniczą szereg  działań i projektów 
zmierzających do podniesienia efektywności systemu klimatyzacji centralnej, których nie sposób 
opisać w jednym artykule. 
Dlatego też skupiono się tutaj na pokazaniu jednego bardzo ważnego zagadnienia, które często jest 
pomijane przy wykonywaniu projektów technicznych na rzecz szukania i stosowania jedynie 
nowych technologii. Tym pomijanym zagadnieniem jest analiza zjawisk fizycznych występujących 
w środowisku pracy. W odniesieniu do systemu klimatyzacji centralnej, wykonana przez autorów 
krótka analiza części składowych wzoru (1) na przenikanie ciepła przez ścianki rurociągu pokazała 
jak przy wykorzystaniu obecnie powszechnie stosowanych maszyn klimatyzacyjnych można 
zwiększyć efektywność systemu klimatyzacji centralnej. Zaproponowane rozwiązanie oprócz 
prostoty cechuje się zmniejszeniem strat na powrocie, uniknięciem kosztów przebudowy sieci 
rurociągów i budowy kolejnego podajnika trójkomorowego w celu zwiększenia przepustowości 
systemu. 
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The title of the paper: The influence of natural conditions on the ability to increase the efficiency 
of the central air conditioning system. 
 
SUMMARY: The article shows how to improve the efficiency and increase the power of the 
central air conditioning system based on the characteristics of a good technical project. The authors 
suggest that the basis for any action is getting to know what is the origin, so it means  the laws of 
physics and principles of operation of the technical object in a given natural environment. The 
result of simple analysis formula describing the phenomenon of heat transmission is not only 
pointing out the places of significant losses but also the way of limiting them and increasing 
cooling power from 12.2 to 20.6 MW transmitted into the air by refrigeration units built in the 
excavations. The proposed solution will allow for full use of the cooling power contained in the ice 
water. 
 
KEY WORDS: cooper mine "Rudna", central air conditioning system, technical project, analysis,  

heat transmission, cooling power, efficiency. 
  



 

Wykorzystanie zdalnie sterowanych i samobieżnych punktów 
wysypowych zwiększających bezpieczeństwo pracy w KGHM 
Polska Miedz S.A. 

Use of remotely controlled and self-propelled discharge ore points 
to increase work safety at KGHM Polska Miedz S.A. 
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Piotr Gromadzki 
KGHM Polska Miedź S.A. O/ZG „Polkowice-Sieroszowice” 
 
STRESZCZENIE:  
 
Punkty wysypowe są ogniwem łączącym odstawę kołową z transportem poziomym. Na styku 
różnych rodzajów transportu pojawiają się zagrożenia charakterystyczne dla transportu oponowego 
i transportu taśmowego. Dotychczas stosowane punkty wysypowe oparte na dozowniku urobku – 
kracie, wymagały zatrudnienia do ich obsługi w miejscu zabudowy. Pracownicy obsługujący byli 
narażeni na zagrożenia występujące bezpośrednio w oddz. górniczym a także związane zarówno z 
transportem kołowym (maszyny odstawcze) oraz z transportem taśmowym (przenośnik 
odbierający urobek). Zagrożenie to potęgowane było ich jednoczesnym występowaniem. 
Przeniesienie osoby obsługującej urządzenie do rozbijania brył w tzw. ,,bezpieczne miejsce”, do 
komory oddziałowej . spowodowało wyeliminowanie większości zagrożeń związanych z obsługą 
punktu wysypowego. Zastosowanie Samobieżnego Urządzenia Przesypowo-Kruszącego 
umożliwiło również wyeliminowanie obsługi z miejsca pracy – jest to urządzenie bezobsługowe. 
Przebywanie ludzi zostało ograniczone w obydwóch przypadkach do czynności konserwacyjno 
remontowych. 
 
Discharge ore points are the link between the vehicle hauling and horizontal transport. At the 
interface between different modes of transport there are risks specific to vehicle and the belt 
conveyor transport. Discharge ore points used so far are based on the ore feeders and grid require 
people to operate them. Employees operating them were exposed to all the risks associated with 
both the vehicle transport (haulage machines) and the belt conveyor transport (conveyor receiving 
ore). This risk was intensified by the simultaneous occurrence. The transfer of the person which 
operates the machine to break up solids to so called ‘safe place’ eliminated the risks associated 
with operating ore discharge points. The use of self-propelled dumping-crushing machine will also 
eliminate operators from risk workplace - it is a maintenance-free unit. Human entrances to risk 
workplace were limited to perform maintenance and repair. 
 
 
SŁOWA KLUCZOWE: Transport Taśmowy, Punkt Wysypowy, Przenośnik Taśmowy, Dozownik 
Urobku, Krata, Samobieżne Urządzenie Przesypowo Kruszące, Urządzenie Do Rozbijania Brył. 
 
1. ZAGROŻENIA NA STANOWISKU PRACY – PUNKTACH WYSYPOWYCH. 
 

Szkoła Eksploatacji Podziemnej 2013, Materiały Konferencyjne 



Do tej pory w kopalniach KGHM odbiór urobku ze środków odstawy kołowej realizowany jest z 
wykorzystaniem dozownika urobku (krata) zabudowanego nad przenośnikiem taśmowym, a sam 
dozownik jest wyposażony w urządzenie do rozbijania brył – URB oraz obsługiwany przez 
operatora URB. Urobiona ruda ładowana i odstawiana jest za pomocą ładowarek łyżkowych oraz 
wozów odstawczych bezpośrednio na wysyp oddziałowego przenośnika taśmowego prowadzonego 
w jednym z wyrobisk ruchowego filara zamykającego, następnie przenośnikiem oddziałowym na 
przenośniki zbiorcze i dalej do szybów wydobywczych. Szerokość otwarcia frontu 
eksploatacyjnego oraz odległość punktu wysypowego (kraty) od przodka determinowała drogę 
odstawy a tym samym koszty /wydajność procesu załadunku i odstawy urobku/. W 
dotychczasowej praktyce postęp frontu eksploatacyjnego w oddziale górniczym, możliwości 
budowy /przeniesienia punktu odbioru rudy (zdolności wykonawcze firm zewnętrznych / własnych 
oddziałów montażowych) umożliwiały budowę punktów wysypowych za frontem w postępie co 
200-300 mb w okresach zabudowy min. 3 miesiące. 
W O/ZG „Polkowice-Sieroszowice” stosuje się punkty wysypowe z zabudowanym urządzeniem 
do rozbijania brył (URB) ze sterowaniem lokalnym zabudowanym bezpośrednio na punkcie 
odbioru urobku w kabinie operatora. Punkty wysypowe z reguły są zlokalizowane w bliskiej 
odległości od frontu wydobywczego. Powoduje to, że osoby obsługujące są bezpośrednio narażone 
na zagrożenia występujące bezpośrednio w oddziale górniczym a także związane zarówno z 
transportem kołowym (maszyny odstawcze) oraz z transportem taśmowym (przenośnik 
odbierający urobek). Na stanowisku pracy – punktach wysypowych – występuje szereg zagrożeń 
tj.:  

- spadające lub obsuwające się masy skalne (ze stropu lub z ociosu),  
- wstrząsy górotworu, odprężenia, tąpnięcia, 
- poruszające się samojezdne maszyny górnicze (np. najechanie, potrącenie), 
- ruchome części maszyn i urządzeń, 
- układy pracujące pod ciśnieniem, 
- emanację gazów kopalnianych, 
- spaliny maszyn górniczych, 
- zapylenie, 
- hałas, wysoka temperatura, 
- odpryski skalne powstające w trakcie kruszenia urobku, 
- stres związany z wykonywaną pracą.  

 
 
2. PUNKTY WYSYPOWE ZDALNIE STEROWANE. 
 
2.1. Stan obecny. 
 
Obsługa URB odbywa się z lokalnego stanowiska zabudowanego bezpośrednio na kracie. Operator 
w trakcie pracy jest narażony szczególnie na duże zapylenie, hałas, wysoką temperaturę oraz 
warunki mikroklimatu.  
W celu wyeliminowania, zminimalizowania zagrożeń występujących w rej. pracy obsługi URB, 
wspólnie z DFM Zanam-Legmet w 2011r. podjęto działania nad opracowaniem urządzenia URB 
ze zdalnym sterowaniem, które umożliwiłoby wyeliminowanie większości zagrożeń poprzez 
przeniesienie pulpitu sterowniczego (obsługi URB przez pracownika) w inne bardziej bezpieczne i 
komfortowe warunki pracy. Wdrożenie podzielono na dwa etapy:  

- w I etapie zaprojektowano i zabudowano w rejonie oddziału G-23 na jednym punkcie 
wysypowym R-203 przenośnika L-20 urządzenie do rozbijania brył z pulpitem do zdalnego 
sterowania oddalonym o ok. 2 km od urządzenia, 

- w II etapie zmodernizowano- dostosowano do zdalnego sterowania URB na punkcie 
wysypowym R-63/3 na przenośniku L-63 i podłączono do tego samego pulpitu sterującego.  

Po zrealizowaniu II etapu jeden operator na jednym pulpicie sterującym obsługuje dwa punkty 
wysypowe.  
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4. PODSUMOWANIE. 
 
Prace prowadzone przez O/ZG ,,Polkowice – Sieroszowice” związane z wyeliminowaniem obsługi 
z punktów wysypowych dotyczą w chwili obecnej dwóch zagadnień: urządzeń do rozbijania brył 
zdalnie sterowanych oraz samobieżnych urządzeń przesypowo kruszących Joy. Pomimo 
zastosowania w praktyce opisanych rozwiązań równolegle trwają prace związane z jak najlepszym 
dostosowaniem urządzeń do warunków eksploatacji. Przykładem może być np. kolejkowanie w 
przepadku urządzeń do rozbijania brył czy też np. równoległa lokalizacja dla samobieżnego 
urządzenia przesypowo kruszącego. Rozwiązania te oprócz poprawy bezpieczeństwa ludzi – 
wyeliminowanie obsługi punktów wysypowych stwarzają dodatkowe możliwości. Zwiększają 
efektywność i możliwość większego wykorzystania urządzeń poprzez wydłużenie czasu pracy. 
Bezpieczeństwo jest tu pierwszym krokiem do działań efektywnościowych związanych z 
transportem poziomym urobku. 
 
 
 
 
 
 



 

 

Wydłużenie dyspozycyjnego czasu pracy szybów 
wydobywczych w KGHM „Polska-Miedź” 
 
 
Dariusz Madziarz 
Główny Inżynier Mechanik Szybów i Urządzeń Głównych 
KGHM „Polska Miedź” o/ZG „Polkowice-Sieroszowice” 
 
Artur Kapkowicz 
Nadsztygar Urządzeń Szybowych KGHM „Polska Miedź” 
o/ZG „Polkowice-Sieroszowice” 
 
 
 
 
 
 

STRESZCZENIE: 

Obecnie prawie wszystkie elementy górniczego wyciągu szybowego kontrolowane są co-
dziennie (zgodnie z wymogami określonymi w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 28 
czerwca 2002r. (wraz z późniejszymi zmianami). Czynności kontrolne w górniczych wyciągach 
szybowych wydobywczych zajmują średnio 4,5 h na dobę, co stanowi prawie 20 % dobowego 
bilansu pracy. Sposoby kontroli elementów górniczych wyciągów szybowych w naszym kraju 
są stosowane niezmiennie od co najmniej 80-ciu lat.  

W referacie przedstawiono główne kierunki zaproponowanych przez nas działań pozwalają-
cych skrócić czas kontroli wybranych elementów górniczych wyciągów szybowych z jednocze-
snym zapewnieniem monitoringu ich stanu technicznego oraz zachowaniem poziomu bezpie-
czeństwa na co najmniej dotychczasowym poziomie. 

 
 
 
 
 

Extension of Time Dispositional Shafts in KGHM “Polska Miedź” 
 

ABSTRACT: 
 

Today, almost all the elements of the mining hoist inspected every day (according to the gu-
idelines laid down in the Regulation of the Minister of Economy of 28 June 2002 (as amended). 
Checks in mining shaft mining extracts occupy an average of 4.5 hours per day, which is almost 
20% of the daily operation of the balance sheet. Methods for monitoring mine hoist elements in 
our country is used consistently for at least 80 years. The paper presents the main lines of action 
proposed by allowing us to shorten time to control the selected items mine hoist while ensuring 
monitoring of their condition and maintaining the level of safety at least the current level. 

 
 
 

Szkoła Eksploatacji Podziemnej 2013, Materiały Konferencyjne 



 

 

Tabela 1. Rewizje i badania wyciągów szybowych ( klasy I) [1] 
Table 1. Revisions and research hoist (Class I) [1] 

Częstotliwość kontroli C T R/12 R/8 R/4 R/2 R 2L 3L 

Przeprowadzający kontrolę  
OEM 

 
DEM

 
DEM

 
WDEM

 
WDEM 

 
WDEM

RZ 
KDEM 
WDEM 

RZ 
KDE

M 

RZ 
KDEM

Miejsca zapisów kontroli KCP KOK KOK KOK KOK 
KW 
SW 

KW 
SW 

KW 
SW 

KW 

1. Liny nośne wyciągów 
    jednolinowych 

RE 
 

RE 
 

 
RE 

 
 

BM 
RELZ 

BW 
 

  

    wielolinowych RE RE  RE  BM 
BW 

RELZ 
  

2. Liny wyrównawcze  RE  RE   BM BW*)  
3.Liny prowadnicze i odbojowe RE RE  RE   BW WB  
4.Zawieszenia naczyń wyciągowych RE RE   RE  BW   
5.Zawieszenia lin wyrównawczych  RE   RE  BW   
6.Zawieszenia lin prowadniczych 
i odbojowych 

 RE   RE  BW   

7.Naczynia wyciągowe 
i przeciwciężary 

RE RE   RE  BW  BW 

8.Sztywne prowadzenie 
naczyń i zbrojenie szybu 

RE RE   RE  BW   

9.Koła linowe i odciskowe RE RE   RE  BW  BN 
10.Wieże wyciągowe 
i głowice szybu 

RE RE   RE  BW   

11.Maszyna wyciągowa RE RE  RE  BW BH  BW 
12.Urządzenie sygnalizacji 
szybowej 

RE RE RE    BW   

13.Układ regulacji i kontroli 
prędkości 

RE RE RE    BW   

14.Układ automatycznego 
sterowania 

RE RE RE    BW   

15.Urządzenia hamujące 
w wieży i rząpiu 

RE RE   RE  BW   

16.Przedział drabinowy RE RE   RE  BW   
17.Rząpie RE RE   RE  BW   
18.Urządzenia pomocnicze RE RE   RE  BW   
19.Urządzenia przyszybowe RE RE   RE     
 *) badanie BW lin wyrównawczych co 1,5 roku 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1) częstotliwość kontroli 
C –     codziennie 
T-      nie rzadziej niż co tydzień 
R/12   nie rzadziej niż co miesiąc 
R/8 –  nie rzadziej niż co 6 tygodni 
R/4 –  nie rzadziej niż co kwartał 
R –     nie rzadziej niż co rok 
2L –   nie rzadziej niż co dwa lata 
3L –   nie rzadziej niż co trzy lata 

    2) przeprowadzający kontrolę: 
OEM –   uprawniona osoba do prowadzenia rewizji 
DEM –   uprawniona osoba dozoru ruchu 
WDEM-  uprawniona osoba wyższego dozoru ruchu 
KDEM –  kierownik działu energomechanicznego 
RZ         - rzeczoznawca 

3) rodzaje przeprowadzonej kontroli: 
RE     – rewizja 
RELZ – rewizja liny w zawieszeniu 
BM    – badania magnetyczne 
BW    – badania wszelkimi dostępnymi metodami 
BH     – badania hamulców  
BN     - badania nieniszczące



 

 

1. Wprowadzenie 
Obecnie pomimo dynamicznego rozwoju nowoczesnych technik diagnostycznych w innych 

dziedzinach przemysłu wydobywczego, kontrola górniczych wyciągów szybowych w naszym 
kraju wszystko odbywa się głównie za pomocą oględzin wzrokowych, suwmiarki i tzw. „me-
trówki”. Zadaniem naszego projektu jest pokazanie możliwości zastosowania nowoczesnych 
metod diagnostyki (monitoringu) wybranych elementów w sposób zapewniający zachowania 
poziomu bezpieczeństwa co najmniej na dotychczasowym poziomie eksploatacji górniczych 
wyciągów szybowych. 

 

Foto1 – rewizja lin nośnych 
Foto 1 – revision ropes 

2. Opis proponowanych rozwiązań 

Kierunek zaproponowanych działań powinien zapewnić zmniejszenie czasu trwania kontro-
li elementów górniczych wyciągów szybowych z jednoczesnym zapewnieniem monitoringu ich 
stanu technicznego w czasie rzeczywistym lub w określonych interwałach czasowych. Pozwoli 
to na efektywniejsze wykorzystanie szybów (wzrost wydobycia) z jednoczesnym spełnieniem 
obowiązujących norm prawnych w zakresie eksploatacji górniczych wyciągów szybowych. 

Projekt będzie realizowany w dwóch fazach. 
Pierwszą fazą jest wybór jednostki naukowo-badawczej która podejmie się zadania rozwiązania 
technicznego i prawnego pozwalające na skrócenie czasu kontroli szybów wydobywczych, o co 
najmniej 10% i podpisanie umowy. Istotne będzie dokonanie wyboru wykonawcy gwarantują-
cego przeprowadzenie działań umożliwiających wdrożenie zaproponowanych rozwiązań. 
Drugim etapem jest odbiór pracy po przedstawieniu koncepcji, kosztorysu i rachunku ekono-
micznego przedstawiającego przewidywane zyski z tytułu przyjętych rozwiązań. 
Trzecim etapem projektu będzie realizacja postanowień decyzji wdrożeniowej. Wykonawca 
opracowania dostarczy wymagane opinie atestacyjne i uzyska decyzje państwowych organów 
nadzoru górniczego. Wdrożenie zostanie przeprowadzone na podstawie harmonogramu, a za-
kończy się opracowaniem raportu z uzyskanych efektów wdrożenia. 



 

 

Czwartym i ostatnim etapem jest wdrożenie opracowanych i zaakceptowanych rozwiązań w gór-
niczych wyciągach szybowych wraz z uzyskaniem decyzji na dopuszczenie do ruchu. 

Powyższe rozwiązania pozwolą nam zwiększyć potencjalną dobową zdolność wydobywczą 
górniczych wyciągów szybowych szybów o co najmniej: 
P-II ”W”, P-II „Z”: 220 min – ok. 384 Mg; 
P-VI: 30 min – ok. 187 Mg ( po modernizacji w 2013 r. będzie 223 Mg); 
SW-1 „Skip”: 20 min – ok. 177 Mg; 
Łącznie: 784 Mg/dzień. 
 

Tabela 2. Planowane etapy zakresu rzeczowego 
Table 2. Planned stages of the material scope 

Lp. Nazwa etapu/punktu zakresu rzeczowego 

1. 

Etap I: 

 Analiza prowadzonych czynności kontrolnych w górniczych wyciągach szybowych pod kątem 
możliwości zastosowania w nich metod nowoczesnej, ciągłej diagnostyki (monitoringu) stanu 
technicznego. 

 Analiza możliwości zastosowań elementów robotyki ( robotów przemysłowych) w zakresie 
możliwości realizacji wybranych czynności rewizyjnych przeprowadzanych w górniczych 
wyciągach szybowych. 

1. Wytypowanie elementów górniczych wyciągów szybowych dla których nie możliwe 
będzie zastosowanie innych metod kontroli niż dotychczas stosowane. 

2. Metodologia kontroli z zastosowaniem monitoringu i robotyki dla wytypowanych elementów. 

3. Określenie przewidywanych korzyści z tytułu zmniejszenia czasu rewizyjno-kontrolnego 
w szybach (rachunek ekonomiczny dla zadania). 

 Określenie wpływu zaproponowanych rozwiązań na częstotliwość kontroli poszczególnych 
elementów górniczych wyciągów szybowych. 

 Wybór i podpisanie umowy na wykonanie pracy badawczo-rozwojowej. 

2. 

Etap II: 

 Określenie metod zbierania i oceny informacji uzyskanych w wyniku zastosowanych rozwiązań. 

 Opracowanie projektów koncepcyjnych dla realizacji wybranych w wyniku analizy czynności 
kontrolnych.  

 Wstępny kosztorys projektu. 

Uwaga: Decyzja o kontynuacji zadania będzie podjęta po przedstawieniu koncepcji, kosztorysu 
i rachunku ekonomicznego przedstawiającego przewidywane zyski z tytułu przyjętych 
rozwiązań. 

3. 

Etap III: 

 Uzyskanie opinii atestacyjnych (jeżeli wymagane). 

 Uzyskanie pozytywnej opinii państwowych organów nadzoru górniczego w zakresie 
zaproponowanych rozwiązań. 

Uwaga: Decyzja o kontynuacji zadania będzie podjęta po decyzji organów nadzoru górniczego 
i wynikających z nich efektów. 

4. Etap IV: 
Wykonanie, wdrożenie opracowanych i zaakceptowanych rozwiązań.  



 

 

 
 
Foto 2 – rewizja lin wyrównawczych 

      Foto 2 – revision of balance ropes 
 

 
Foto 3 – rewizja lin prowadniczych 

      Foto 3 – revision of the guiding lines 
 
 
 



 

 

Tabela 3. Wydłużenie dyspozycyjnego czasu pracy szybów (Microsft Project) 
Table 3. Extension of time dispositional wells (Microsft Project) 

 

3. Podsumowanie 

 

Nadmieniamy, że na tym etapie pracy nie wskazujemy jeszcze dokładnie gotowych rozwią-
zań gdyż jesteśmy otwarci na wszelkie nowe propozycje. Jednak już teraz możemy się pochwa-
lić wprowadzeniem we wszystkich naszych górniczych wyciągach wydobywczych urządzeń do 
pomiaru naciągu sił w linach nośnych. W tej chwili pilotażowo jako jedni z pierwszych wpro-
wadziliśmy w jednym górniczym wyciągu szybowym pomiar naciągu sił w linach prowadni-
czych, który to system do końca 2013 r. zostanie zainstalowany i wprowadzony w układ stero-
wania maszyny wyciągowej w jedynym naszym szybie wydobywczym z prowadzeniem lino-
wym skipów (szyb P-VI). Pozwoli to na nam na ciągły monitoring pracy lin prowadniczych 
i odbojowych w trakcie wydobycia. Dodatkowo do końca tego roku zainstalujemy we wszyst-
kich szybach wydobywczych cierne urządzenia hamujące w wieżach z jednoczesną likwidacją 
prowadników zgrubionych w rząpiach. 

Z pewnością w przyszłości będziemy dążyli do wprowadzenia urządzania do pomiaru lin 
nośnych (określającego między innymi ich stan). Ponadto zamierzamy wprowadzić monitoring 
stanu zbrojenia i prowadzenia naczyń oraz pracy łożysk kół pędnych i odciskowych łącznie 
z pomiarem okładzin rowków tych kół. Powyższe zmiany w kontrolach górniczych wyciągów 
szybowych będziemy chcieli wprowadzić przy pomocy jednostek naukowo-badawczych po 
uzyskaniu opinii atestacyjnych (jeżeli będzie wymagane) i uzyskaniu pozytywnej opinii pań-
stwowych organów nadzoru górniczego w zakresie zaproponowanych rozwiązań. 

Przedstawienie tematu przed takim forum ma za zadanie zainteresowanie jednostek badaw-
czo-rozwojowych proponowanym kierunkiem działań. 
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[1] Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 28 czerwca 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy, 

prowadzenia ruchu oraz specjalistycznego zabezpieczenia przeciwpożarowego w podziemnych zakładach 
górniczych (Dz. U. z 2002 r. Nr 139, poz. 1169 wraz z późniejszymi zmianami. 

 
 



 

 

Zasilanie i sterowanie, rozdział energii oraz kompensacja mocy 
biernej na podstawie urządzeń P.P.H.U. „MARTECH-PLUS” 
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STRESZCZENIE: P.P.H.U. „MARTECH-PLUS” Marcin Mistarz Spółka Jawna jest producentem 
urządzeń dla przemysłu wydobywczego. Wieloletnie doświadczenie, wyróżnienia i przyznane na-
grody stawiają firmę w pozycji jednego z liderów w Polsce. Firma posiada wysoki potencjał tech-
niczny oraz wysoko wykwalifikowaną kadrę pracowników. Doświadczenie w projektowaniu i pro-
dukcji urządzeń przeznaczonych do pracy w trudnych i niebezpiecznych dla ludzi warunkach śro-
dowiskowych daje dominującą pozycję na rynku oraz jakość produktów zgodną z oczekiwaniami 
klientów. W niniejszym referacie przedstawiono najnowsze rozwiązania techniczne służące do za-
silania i sterowania maszyn i urządzeń górniczych, rozdziału energii zasilającej oraz kompensacji 
mocy biernej w podziemnych sieciach elektroenergetycznych. Wszystkie wymienione urządzenia 
posiadają aktualne Decyzje Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego dopuszczające do stosowania w 
podziemnych zakładach górniczych. 
 
SŁOWA KLUCZOWE: Zasilanie i sterowanie, rozdział energii, kompensacja mocy biernej 
 
 
 
1. GRUPA MARTECH 
 

Czas na GRUPĘ MARTECH! W skład GRUPY MARTECH wchodzą trzy firmy: 
 

 P.P.H.U. „MARTECH-PLUS” Marcin Mistarz Sp. J., 
 Energo-Mechanik Sp. z o.o., 
 Ośrodek Badawczo-Rozwojowy ORAM Sp. z o.o. 

 
 Firma P.P.H.U. „MARTECH-PLUS” Marcin Mistarz Spółka Jawna jest producentem stacji 
transformatorowych oraz specjalistycznej aparatury elektrycznej wykorzystywanej w przemyśle 
wydobywczym na całym świecie. Zajmuje się profesjonalnymi remontami oraz modernizacjami 
stacji transformatorowych. Oferta firmy opiera się także na produkcji opraw oświetleniowych oraz 
na produkcji specjalistycznych narzędzi. P.P.H.U. „MARTECH-PLUS” Marcin Mistarz Spółka 
Jawna to przede wszystkim: 

 Ognioszczelne stacje transformatorowe, 
 Automatyczne prostownikowe stacje tranzystorowe, 

Szkoła Eksploatacji Podziemnej 2013, Materiały Konferencyjne 



 

 

 Ognioszczelne kompensatory mocy biernej, 
 Ognioszczelne rozdzielnice, ognioszczelne wyłączniki specjalne i falowniki, 
 Lampy budowy przeciwwybuchowej, modułowe systemy oświetlenia, oprawy przemysłowe 

i oświetlenia LED, 
 Komponenty i urządzenia towarzyszące Ex, 
 Czujniki poziomu cieczy, 
 Wysokonapięciowe testery kabli i przewodów, 
 Instalacje i pomiary elektryczne, odbiory techniczne (Uprawnienia Rzeczoznawcy), 
 Testy EMC, 
 Projekty celowe, prace projektowe i wdrożeniowe, 
 Remonty i modernizacje, 
 Serwis urządzeń elektrycznych 24/h. 

 
 Firma Energo-Mechanik Sp. z o.o. to podmiot w pełni uprawniony i przygotowany do produk-
cji, modernizacji i prowadzenia remontów lokomotyw kopalnianych trakcyjnych oraz akumulato-
rowych wszystkich typów wyprodukowanych przez ALSTOM KONSTAL S.A. na podstawie do-
kumentacji producenta, obejmujących części zamienne, podzespoły i zespoły zastosowane w tego 
typu lokomotywach. Posiada również uprawnienia do prowadzenia remontów i produkcji lokomo-
tyw spalinowych dołowych oraz powierzchniowych. Energo-Mechanik Sp. z o.o. to przede 
wszystkim: 
 

 Lokomotywa przewodowa Ld-31 EM, 
 Lokomotywa dołowa spalinowa Lds-100K EM (miedź), 
 Lokomotywa Lds-100K EMA (węgiel), 
 Lokomotywy wąskotorowe spalinowe powierzchniowe WLP 50 EM i WLP-50 B, 
 Kontenerowa przewoźna stacja paliw KPSP-2, 
 Ślimakowe podajniki węgla, zasuwy płytowe i prętowe, 
 Urządzenia zasilania palenisk, 
 Olejowe palniki rozpałkowe, 
 Klapy i przepustnice przewodów, przewody powietrza i spalin, 
 Zgrzebłowe podajniki węgla, odżużlacze zgrzebłowe, zgrzebłowe układy wygarniające, 
 Wymienniki ciepła. 

 
 Ośrodek Badawczo-Rozwojowy ORAM Sp. z o.o. zajmuje się konstruowaniem i produkcją 
aparatury elektrycznej. Oferuje również usługi w Laboratorium Badawczym w zakresie badania ni-
skonapięciowej aparatury elektrycznej, próby środowiskowe, wzorcowanie mierników wielkości 
elektrycznych. Laboratorium posiada Świadectwo Uznania PRS. Ośrodek Badawczo-Rozwojowy 
ORAM Sp. z o.o. to przede wszystkim: 
 

 Styczniki próżniowe niskiego i średniego napięcia w zakresie od 100 A do 630 A, 
 Zestawy stycznikowe, 
 Zamienniki (retrofity) wyłączników APU, zamienniki (retrofity) styczników HSV7, 
 Laboratorium Badawcze. 

 
2. WPROWADZENIE 
 

Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowo Usługowe „MARTECH-PLUS” Marcin Mistarz Spółka 
Jawna jest uznanym producentem urządzeń dla przemysłu. Bogate doświadczenie w projektowaniu 
i produkcji urządzeń przeznaczonych do pracy w trudnych i niebezpiecznych dla ludzi warunkach 



 

 

środowiskowych połączone ze świadomym doskonaleniem, daje dominującą pozycję na rynku oraz 
jakość produktów zgodną z oczekiwaniami klientów. Wiele wyróżnień i nagród stawia firmę w po-
zycji jednego z liderów w Polsce, ale także mobilizuje do dalszego rozwoju. Firma posiada wysoki 
potencjał techniczny oraz wysoko wyszkoloną kadrę pracowników. Pragniemy zaznaczyć, że P.P.H.U. 
„MARTECH-PLUS” Marcin Mistarz Sp. J. jest firmą odpowiedzialną, z dużą tradycją, która po-
siada wszystkie wymagane dopuszczenia i certyfikaty, a nie tylko deklaruje je w tzw. Deklaracji 
Zgodności. Mając świadomość, że od niezawodności naszych urządzeń, w wielu przypadkach za-
leży zdrowie i życie użytkowników, zastosowaliśmy do budowy urządzeń komponenty, podzespo-
ły i materiały z najwyższej półki. Wszystkie nakłady poniesione na rozwój są znaczące, ale w pełni 
zasadne, co pozwala odnawiać i poszerzać ofertę. Dzięki stale wzbogacanej ofercie handlowej mo-
żemy uczestniczyć w dynamicznych zmianach w przemyśle energetycznym i wydobywczym w 
kraju i zagranicą. Ponadto w ostatnich latach został uruchomiony Wydział Automatyki i Pomiarów 
Przedsiębiorstwa Produkcyjno Handlowo Usługowego „MARTECH-PLUS” Marcin Mistarz Spół-
ka Jawna. Wydział ten wykonuje badania i ocenę stanu technicznego urządzeń elektroenergetycz-
nych budowy przeciwwybuchowej oraz aparatury kontrolno – pomiarowej na zgodność z wyma-
ganiami norm, przepisów i procedur obowiązujących w Zakładzie Górniczym. Doświadczona ka-
dra inżynieryjno – techniczna posługująca się nowoczesną aparaturą pomiarową i badawczą w za-
kresie badań EMC, temperaturowych, funkcjonalnych oraz urządzeń budowy przeciwwybuchowej 
gwarantuje wysoką jakość proponowanych usług. Ponadto posiadamy komorę klimatyczną oraz 
stanowisko do badań zwarciowych. Kadra inżynieryjno-techniczna posiada stosowną wiedzę, szko-
lenia i upoważnienia do przeprowadzania odpowiednich pomiarów. Wyniki przeprowadzanych ba-
dań były wielokrotnie akceptowane przez stosowne jednostki certyfikacyjno-opiniujące. Stosowa-
na aparatura kontrolno-pomiarowa posiada odpowiednie certyfikaty i jest stale nadzorowana. 
 
 
3. OFERTA TECHNICZNA 
 

P.P.H.U. „MARTECH-PLUS” Marcin Mistarz Spółka Jawna jest producentem: 
 

 Ognioszczelnych Stacji Transformatorowych przeznaczonych do zasilania maszyn i urządzeń 
elektrycznych pracujących w podziemiach kopalń, w wyrobiskach niemetanowych i meta-
nowych zaliczanych do stopnia „a”, „b” lub „c” niebezpieczeństwa wybuchu metanu oraz 
do pomieszczeń klasy „A” lub „B” zagrożenia wybuchem pyłu węglowego [1], [2], [7], 

 Stacji Transformatorowych o stopniu ochrony IP 54 przeznaczonych do zasilania maszyn i 
urządzeń elektrycznych pracujących w podziemiach kopalń, w wyrobiskach niezagrożonych 
wybuchem albo niezagrożonych wybuchem metanu i zaliczonych do klasy „A” zagrożenia 
wybuchem pyłu węglowego [4], 

 Automatycznych Prostownikowych Stacji Tranzystorowych przeznaczonych do zasilania 
sieci trakcyjnych pracujących w podziemiach kopalń, w wyrobiskach niezagrożonych wy-
buchem albo niezagrożonych wybuchem metanu i zaliczonych do klasy „A” zagrożenia 
wybuchem pyłu węglowego [3], 

 Ognioszczelnych Rozdzielnic Kopalnianych do rozdziału energii oraz do zasilania maszyn i 
urządzeń elektrycznych pracujących w podziemiach kopalń, w wyrobiskach niemetanowych 
i metanowych zaliczanych do stopnia „a”, „b” lub „c” niebezpieczeństwa wybuchu metanu 
oraz do pomieszczeń klasy „A” lub „B” zagrożenia wybuchem pyłu węglowego [6], 

 Ognioszczelnych Kompensatorów Mocy Biernej do kompensacji mocy biernej a tym sa-
mym poprawy współczynnika mocy w podziemnych sieciach elektroenergetycznych, w wy-
robiskach niemetanowych i metanowych zaliczanych do stopnia „a”, „b” lub „c” niebezpie-
czeństwa wybuchu metanu oraz do pomieszczeń klasy „A” lub „B” zagrożenia wybuchem 
pyłu węglowego [5], 



 

 

 Ognioszczelnych Falowników do zasilania, sterowania i regulacji prędkości obrotowej sil-
ników elektrycznych pracujących w podziemiach kopalń, w wyrobiskach niemetanowych i 
metanowych zaliczanych do stopnia „a”, „b” lub „c” niebezpieczeństwa wybuchu metanu 
oraz do pomieszczeń klasy „A” lub „B” zagrożenia wybuchem pyłu węglowego [11], 

 Ognioszczelnych Rozruszników Tyrystorowych do zasilania i łagodnego rozruchu maszyn i 
urządzeń górniczych pracujących w podziemiach kopalń, w wyrobiskach niemetanowych i 
metanowych zaliczanych do stopnia „a”, „b” lub „c” niebezpieczeństwa wybuchu metanu 
oraz do pomieszczeń klasy „A” lub „B” zagrożenia wybuchem pyłu węglowego [11], 

 Wyłączników, skrzyń aparaturowych, komponentów Ex, oświetlenia [11]. 
 
 P.P.H.U. MARTECH-PLUS Marcin Mistarz Spółka Jawna z pełną odpowiedzialnością dekla-
ruje, że wymienione powyżej wyroby są zgodne z: 
 

 Rozporządzeniem Ministra Gospodarki, z dnia 22.12.2005 r. Dz.U. Nr 263, Poz. 2203 
w sprawie zasadniczych wymagań dla urządzeń i systemów ochronnych przeznaczonych do 
użytku w przestrzeniach zagrożonych wybuchem wdrażającym postanowienia Dyrektywy 
Unii Europejskiej 94/9/WE z dnia 23 marca 1994 r. (tylko ognioszczelne stacje transforma-
torowe) [8], 

 Ustawą z dnia 13.04.2007 r. o kompatybilności elektromagnetycznej (Dz.U. z 2007 r. Nr 
82, Poz. 556) wdrażającą postanowienia Dyrektywy 2004/108/WE Parlamentu Europej-
skiego i Rady z dnia 15.12.2004 r. w sprawie zbliżenia ustawodawstw państw członkow-
skich odnoszących się do kompatybilności elektromagnetycznej [9], 

 Rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 21.10.2008 roku Dz.U. Nr 199, Poz. 1228 
w sprawie zasadniczych wymagań dla maszyn wdrażającym postanowienia Dyrektywy Ma-
szynowej 2006/42/WE [10]. 

 
 Wszystkie wymienione urządzenia posiadają aktualne certyfikaty i/lub dopuszczenia Prezesa 
Wyższego Urzędu Górniczego. 

 
3.1. Zasilanie i sterowanie-wybrane urządzenia 
 

 
 
Rys. 1. Typoszereg Ognioszczelnych Stacji Transformatorowych dużej mocy [1], [2] 
Figure 1. Model series of flameproof high power transformer stations 



 

 

 
 
Rys. 2. Widok Ognioszczelnej Stacji Transformatorowej 4-odpływowej 
Figure 2. View of flameproof transformer station 4-outlet 
 

 
 
Rys. 3. Typoszereg Ognioszczelnych Stacji Transformatorowych małej mocy [7] 
Figure 3. Model series of flameproof low power transformer stations 
 

 
 
Rys. 4. Widok Ognioszczelnej Stacji Transformatorowej małej mocy 
Figure 4. View of flameproof transformer station low power 
 

 
 
Rys. 5. Typoszereg Stacji Transformatorowych o stopniu ochrony IP 54 [4] 
Figure 5. Model series of flameproof transformer stations with degree of protection IP54 



 

 

 
 
Rys. 6. Widok Stacji Transformatorowej o stopniu IP 54 4-odpływowej 
Figure 6. View of flameproof transformer stations with degree of protection IP54 4-outlet 
 

 
 
Rys. 7. Typoszereg Automatycznych Prostownikowych Stacji Tranzystorowych [3] 
Figure 7. Model series Automatic Transistor Rectifier Stations 
 

 
 
Rys. 8. Widok Automatycznej Prostownikowej Stacji Tranzystorowej 2-odpływowej 
Figure 8. View of Automatic Transistor Rectifier Station 2-outlet 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

3.2. Rozdział energii-wybrane urządzenia 
 

 
 
Rys. 9. Typoszereg Ognioszczelnych Rozdzielnic Kopalnianych [6] 
Figure 9. Model series of mining flameproof switchgears 
 

 
 
Rys. 10. Widok Ognioszczelnej Rozdzielnicy Kopalnianej 2-odpływowej 
Figure 10. View of mining flameproof switchgear 2-outlet 
 

3.3. Kompensacja mocy biernej-wybrane urządzenia 
 

 
 
Rys. 11. Typoszereg Ognioszczelnych Kompensatorów Mocy Biernej [5] 
Figure 11. Model series of flameproof Reactive Power Compensators 
 

 
 
Rys. 12. Widok Ognioszczelnego Kompensatora Mocy Biernej 2-stopniowego 
Figure 12. View of flameproof Reactive Power Compensator 2-ranges 



 

 

4. WYSOKOWYDAJNY KOMPLEKS ŚCIANOWY 
 

4.1. System elektroenergetyczny wykonany z urządzeń „MARTECH-PLUS” 
 

 
 
Rys. 13. Schemat poglądowy zasilania i sterowania wysokowydajnego kompleksu ścianowego-propozycja 
Figure 13. Schematic diagram of the power and control of high-performance longwall system-a proposal 
 
 Przedstawiony powyżej system zasilania i sterowania wysokowydajnego kompleksu ścianowe-
go to jedna z możliwych opcji zastosowania urządzeń produkcji P.P.H.U. „MARTECH-PLUS” 
Spółka Jawna. Firma konfiguruje i kompletuje systemy zasilania i sterowania według indywidual-
nych potrzeb klientów. 
 
4.2. Zalety przedstawionego systemu 
 

 możliwość zasilania układu z jednej rozdzielnicy, 
 kompensacja mocy biernej, 
 typoszereg stacji o mocy do 1800 kVA i napięciu wtórnym 230 V, 500 V, 1000 V 

(max. 1140 V), 
 dopasowana wysokość stacji do palet transportowych i zestawów podwieszanych, 
 stacje transformatorowe mogą bezpośrednio zasilać i sterować dowolne maszyny 

(stacjonarne i ruchome) bez konieczności stosowania wyłączników pośrednich 
(brak konieczności zakupu stacji kompaktowych – ograniczenie kosztu zbrojenia 
ściany, zmniejszenie długości pociągu aparaturowego), 

 budowa modułowa, wygodny dostęp do poszczególnych elementów wyposażenia 
elektrycznego, możliwość szybkiej i stosunkowo łatwej podmiany, skrócony czas 
postoju w przypadku awarii, 



 

 

 strona DN stacji transformatorowej wyposażona jest w stycznik próżniowy, uziem-
nik oraz mikroprocesorowe zabezpieczenie typu PM-… (przeciążenie, zwarcie, 
kontrola stanu izolacji sieci odpływowej, kontrola temperatury, kontrola ciągłości 
uziemienia, zewnętrzny iskrobezpieczny obwód sterowania stacją, możliwość pod-
łączenia zewnętrznego obwodu blokady, możliwość obserwowania stanów pracy 
oraz zaistniałych stanów awaryjnych na cyfrowym wyświetlaczu), 

 możliwość podłączenia wszystkich urządzeń do systemu zdalnego monitorowania 
parametrów pracy oraz stanów awaryjnych (RS-485 lub światłowód), 

 możliwość sterowania pracą kompleksu ścianowego z powierzchni, 
 wyposażenie elektryczne jednego producenta, brak zbędnych wyłączeń, układ do-

pasowany pod kątem Dyrektywy EMC, 
 nowoczesne urządzenia spełniają Dyrektywy Unijne (ATEX, EMC, MASZYNO-

WA). 
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Power and Control, Power Distribution and Reactive Power 
Compensation Device Based on P.P.H.U. “Martech-Plus” 
Martin Mistarz General Partnership 
 
P.P.H.U. “MARTECH-PLUS” Martin Mistarz General Partnership is a producer of equipment for 
the mining industry. Many years of experience, as well as gained honours and awards place the 
company amongst the market leaders in Poland. Martech has high technical potential and highly 
qualified personnel. Its experience in the design and manufacture of equipment intended for use in 
harsh and hazardous environments gives Martech a dominant position in the market and ensures 
the quality of products in line with customers’ expectations. This paper presents the latest technol-
ogy used to power and control machinery and mining equipment, power distribution and supply of 
reactive power compensation in underground distribution systems. All of these devices have the 
latest decisions of the President of the State Mining Authority allowing for use in underground 
mines. 
 
 



Wpływ pracy łączeniowej aparatów elektrycznych na środowisko 
 
 
Jarosław Brzozowski 
Ośrodek Badawczo-Rozwojowy ORAM Sp. z o.o., Łódź 
 
 
 
 
 
 
STRESZCZENIE: Podczas pracy łączników elektrycznych powstają związki chemiczne mające 
negatywny wpływ na środowisko i człowieka. Zbadanie niebezpiecznego wpływu kadmu przyczy-
niło się do radykalnego ograniczenia jego stosowania w nakładkach stykowych aparatów elek-
trycznych. Podczas zapłonu łuku elektrycznego powstają tlenki azotu, które w połączeniu z wilgo-
cią tworzą kwas azotowy. Pary kwas azotowego prócz strat materialnych (korozja maszyn i urzą-
dzeń) wywołują bardzo ciężkie schorzenia obsługi. Jednym ze sposobów ograniczenia negatywne-
go wpływu łuku elektrycznego jest stosowanie sześciofluorku siarki jako medium izolacyjnego ga-
szącego zapłon. Lecz i ta metoda niesie za sobą wiele zagrożeń dla środowiska. Stosowanie próżni 
do gaszenia łuku elektrycznego jest najlepszym sposobem eliminującym negatywny wpływ pracy 
aparatury łączeniowej na środowisko. Łuk elektryczny zapala się w hermetycznej komorze próż-
niowej i jest całkowicie odizolowany od atmosfery. 
 
 
 

 Wiedza na temat zagrożeń związanych z obsługą i eksploatacją urządzeń elektrycznych jest 
powszechna. Instrukcje użytkowania aparatów elektrycznych zawierają szereg zaleceń i ostrze-żeń, 
takich jak: ostrzeżenia przed porażeniem prądem elektrycznym, poparzeniem łukiem elektry-
cznym czy przed promieniowaniem elektromagnetycznym. Mało lub w ogóle nie ostrzega się o za-
grożeniach dla środowiska i człowieka przez wydzielanie gazów i materiałów rozpadu styków. Po-
stępujący proces degradacji środowiska zdopingował ekologów do skatalogowania czynników nie-
bezpiecznych dla środowiska i samego człowieka. W wyniku nacisku ekologów podjęto zdecydo-
wane działania, w wyniku których znacznie ograniczono stosowanie azbestu, ołowiu, kadmu, alu-
minium (na naczynia kuchenne), freonu oraz innych pierwiastków i związków. W latach osiem-
dziesiątych powszechnie stosowanym materiałem stykowym w stycznikach na prądy powyżej 60 
A, był materiał stykowy ,,srebro – tlenek kadmu” ( AgCdO10 i AgCdO15, tzn. srebro z zawarto-
ścią 10% lub 15% tlenku kadmu ). Tlenek kadmu ułatwiał gaszenie łuku elektrycznego – rozkład 
kadmu na tlen i kadm jest reakcją endotermiczną – łuk łatwo gasł, ale rozpylany był kadm i jego 
związki. Skala tego zagadnienia nie była błaha – np. w jednym z polskich zakładów produkujących 
w owym czasie styczniki, zużyto w ciągu roku ok. 1400 kg materiałów stykowych typu ,,srebro – 
tlenek kadmu”. Stwierdzenie niebezpiecznego wpływu kadmu na organizmy żywe (kadm jest 
czynnikiem rakotwórczym) spowodowało w pierwszym rzędzie wyeliminowanie jego stosowania 
w wyrobach ogólnego zastosowania. W 1978 r. Międzynarodowa Agencja Badań nad Rakiem zali-
czyła kadm i jego związki do grupy substancji rakotwórczych, co spowodowało w następnych la-
tach radykalne ograniczenie zastosowań kadmu w przemyśle. Niejako przy okazji zainteresowano 
się, czy zapłony elektrycznego łuku łączeniowego nie powodują powstawania tlenków (ewentual-
nie podtlenków, czy nadtlenków) azotu. Podejrzenia były o tyle uzasadnione, że pierwsze metody 
wytwarzania kwasu azotowego polegały na wytwarzaniu NO2 w łuku elektrycznym. Wyniki były 
zatrważające. Rzeczywiście podczas zapłonów łuku powstawały tlenki, podtlenki i nadtlenki azotu, 
które w połączeniu z wilgocią tworzyły kwas azotowy. Tlenki azotu są jednymi z najgroźniejszych 



składników skażających atmosferę. Uważa się je za prawie dziesięciokrotnie bardziej szkodliwe od 
tlenku węgla i kilkakrotnie od dwutlenku siarki. Na początku ubiegłego stulecia (lata 1902, 1903) 
opracowano metodę wytwarzania kwasu azotowego (m.in. prof. Mościcki) przez ,,spalanie’’ po-
wietrza w łuku elektrycznym. Wysoka temperatura powoduje wytworzenie tlenków azotu (N2O, 
NO, N2O3, NO2, N2O5, NO3). Z połączenia np.: trójtlenku azotu z wilgocią zawartą w powietrzu 
powstaje kwas azotawy N2O3 + H2O = 2HNO2 lub z dwutlenku azotu i wilgoci – kwas azotowy 
HNO3. Oczywiście istnieją różne źródła emisji tlenków azotu, takie jak: pioruny, wybuchy wulka-
nów, bakterie, ale największym źródłem jest działanie człowieka - czyli spalanie paliw, hutnictwo, 
elektrownie, transport, galwanizernie itp. Ilość tlenków azotu w roku 1970 oszacowano na 53 mln 
ton – tylko w wyniku działalności człowieka. Należy pamiętać, że o ile większość tlenków ulega 
rozproszeniu w atmosferze, to w zamkniętych pomieszczeniach (tzw. stycznikowniach), w których 
zainstalowano kilkadziesiąt lub nawet kilkaset styczników, ilość wytwarzanych tlenków azotu jest 
znacząca i groźna dla otoczenia. Wytworzone kwasy powodują nie tylko korozję maszyn i urzą-
dzeń, co w konsekwencji oznacza straty materialne - ich pary wdychane są przez obsługę i prowa-
dzą do bardzo ciężkich schorzeń. Badając wpływ tlenków azotu na zwierzęta, doświadczalnie 
stwierdzono zmiany morfologiczne w oskrzelach, zapalenia oskrzeli, zapalenia płuc, utratę komó-
rek rzęstkowych – generalnie uszkodzenia dróg oddechowych, zmiany we krwi, utratę odporności 
na infekcje. Podobne zmiany chorobowe zaobserwowano u ludzi narażonych na długotrwałe dzia-
łanie tlenków azotu – stwierdzono występowanie astmy, a nawet guzów nowotworowych. Od lat 
dziewięćdziesiątych notuje się w Polsce, w ślad za przodującymi technicznie krajami, instalowanie 
dużej liczby wysokonapięciowych urządzeń elektroenergetycznych, w których jako medium izola-
cyjne gaszące łuk elektryczny, stosuje się gaz: sześciofluorek siarki (SF6). W konsekwencji zain-
stalowania już dużej liczby aparatów z SF6 szacuje się, że znajduje się w nich kilkaset do miliona 
ton tego gazu. Z tym faktem łączą się problemy związane ze środowiskiem naturalnym i ochroną 
zdrowia oraz życia personelu pracującego przy eksploatacji, naprawach i wycofywaniu z użytko-
wania tych urządzeń. Sześciofluorek siarki stanie dystrybucji (czystym) jest nietoksyczny, niepal-
ny, bardzo stabilny chemicznie. Niestety gaz jest bezpieczny tylko w stanie czystym. Od momentu 
wyłączania łuku elektrycznego w atmosferze SF6 pojawiają się produkty rozpadu gazu i wtórnych 
reakcji chemicznych – o działaniu toksycznym i agresywnym w stosunku do materiałów. Stąd wy-
nika zagrożenie dla ludzi. Zagrożenie to pojawia się w przypadku wycieku gazu spowodowanego 
nieszczelnością lub podczas gwałtownego wypływu spowodowanego uszkodzeniem obudowy. Od-
rębne zagadnienie to demontaż uszkodzonych lub wyeksploatowanych aparatów. Tu pojawia się 
problem z usunięciem gazu z obudów i zagrożenia gazowymi i proszkowymi produktami rozpadu 
SF6. Zagrożenia dla obsługi pojawia się, gdy zachowuje się niewłaściwie zwłaszcza w następują-
cych przypadkach: 

 długotrwała praca w pomieszczeniu przy nieszczelnym urządzeniu SF6, 
 praca przy dużym wycieku, spowodowanym przez mechaniczne uszkodzenie elementów 

obudowy lub uszczelek, 
 zwarcie wewnętrzne z łukiem, któremu towarzyszy zadziałanie membrany bezpieczeństwa 

lub wytopienie osłony urządzenia, 
 zewnętrzny pożar, mogący doprowadzić do rozszczelnienia osłony, 
 prace związane z demontażem urządzeń. 

 Stąd minimalne zalecenia dla użytkowników takich urządzeń elektroenergetycznych: 
 urządzenia elektroenergetyczne z SF6 powinny być obsługiwane i konserwowane zgodnie 

z instrukcjami producentów i zasadami ochrony środowiska, przez przeszkolony personel 
techniczny, 

 personel pracujący przy urządzeniach z SF6 musi być szczegółowo zapoznany z właściwo-
ściami produktów rozpadu tego gazu, być świadomy zagrożenia dla zdrowia w razie nie 



stosowania się do procedur obsługi urządzeń z SF6, powiadomiony o niezbędnych środkach 
bezpieczeństwa, które należy podjąć by ryzyko było ograniczone do minimum, 

 urządzenia z SF6 powinny być poddane naprawie, jeśli zwiększy się wyciek gazu ponad do-
puszczalne wartości. 

 Jednym ze sposobów uniknięcia wyżej opisanych zagrożeń jest zastąpienie styczników po-
wietrznych i z SF6, stycznikami próżniowymi. Styczniki próżniowe wprowadzono do stosowania 
w Polsce i na świecie w latach siedemdziesiątych ubiegłego wieku, a produkcja ich rozwija się za-
równo ilościowo i asortymentowo. Styczniki próżniowe charakteryzują się tym , że gaszenie łuku 
odbywa się w szczelnej komorze próżniowej i dzięki temu nie produkują tlenków azotu i nie roz-
pylają kadmu. W świetle powyższych doświadczeń, styczniki próżniowe (oprócz szeregu zalet 
technicznych, jak wysoka trwałość, niezawodność) mają tę przewagę nad innymi aparatami łącze-
niowymi, że nie stwarzają najmniejszego zagrożenia ekologicznego dla środowiska jak i dla same-
go człowieka.  
 Wynika to z konstrukcji stycznika próżniowego, w którym łuk elektryczny zapala się w herme-
tycznej komorze próżniowej i jest odizolowany od atmosfery. Nadto, najważniejszymi zaletami 
styczników próżniowych w porównaniu z konwencjonalnymi są: 

 duża trwałość łączeniowa i mechaniczna, 
 wysokie częstości łączeniowe, 
 zwarta budowa 
 zbędność prac konserwacyjnych i dozoru, 
 brak wydzielania zjonizowanych gazów i materiałów rozpadu styków, 
 brak strefy ochronnej 
 mała ilość wydzielanego ciepła 
 cicha praca 
 nieczułość na szkodliwy wpływ środowiska, 
 dowolna pozycja pracy, 
 stosowanie na materiały metali nieszlachetnych. 

 Ten ostatni czynnik przy ciągle rosnących cenach metali szlachetnych ma coraz bardziej istotne 
znaczenie. Styczniki próżniowe produkowane przez OBR ORAM przeznaczone są do łączenia tyl-
ko obwodów prądu przemiennego (stosowanie w obwodach prądu stałego jest niedopuszczalne), 
w szczególności do: 

 sterowania silników elektrycznych, 
 stosowania w układach napędowych – ze względu na dużą zdolność łączenia prądów prze-

ciążeniowych (zakłóceniowych), 
 łączenia odbiorników energii elektrycznej w przemyśle chemicznym – ze względu na ga-

szenie łuku w komorze próżniowej, co chroni styki przed oddziaływaniem agresywnej at-
mosfery, 

 stosowania w układach napędowych w obudowach szczelnych lub przeciwwybuchowych, 
ze względu na małe straty cieplne, 

 stosowania w układach automatyki wymagających długotrwałej i niezawodnej pracy łącze-
niowej. 

 
 Oferta styczników próżniowych: 

 styczniki próżniowe niskonapięciowe serii LSV na prądy łączeniowe od 110 do 630 A, 
 styczniki próżniowe niskonapięciowe serii SV na prądy łączeniowe od 250 do 500 A, 
 styczniki próżniowe średnionapięciowe serii HSV na prądy łączeniowe 250 i 400 A, 
 zestawy stycznikowe nisko i średnionapięciowe. 

 



 Oferta Laboratorium Badawczego: 
 badania typu, wg norm zharmonizowanych z dyrektywą niskonapięciową 73/23/EEC, 
 badania trwałości mechanicznej oraz zdolności i trwałości w obwodach z indukcyjnością, 
 badania zwarciowe i przeciążeniowe, 
 wzorcowanie mierników wielkości elektrycznych, przekładników prądowych do 3 kA i 

urządzeń probierczych do 10 kV, 
 badania do celów technicznego nadzoru statków (PRS) w zakresie niskonapięciowych apa-

ratów elektrycznych i ich zestawów, 
 badania odporności na wibracje sinusoidalne, 
 badania odporności na udary pojedyncze i wielokrotne. 

 
 Laboratorium jest uznane przez Polski Rejestr Statków za kompetentne do przeprowadzania 
prób i badań aparatów elektrycznych niskonapięciowych i ich zestawów potwierdzone świadec-
twem uznania. 
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Zastosowanie nowoczesnych lokomotyw spalinowych 
i elektrycznych w kopalniach węgla kamiennego 
 
 
Piotr Cygan 
Energo-Mechanik Sp. z o.o. 
 
 
 
 
 
 
STRESZCZENIE: Firma Energo-Mechanik Sp. z o.o. została założona w 1956 roku, podczas po-
nad 50-letniej działalności zdobyła pozycję uznanego dostawcy maszyn i urządzeń dla energetyki 
cieplnej oraz górnictwa. Uznanie odbiorców krajowych i zagranicznych zawdzięczamy rzetelnej 
pracy wysoko kwalifikowanej załogi, wdrożeniu do produkcji wielu nowych wyrobów, stale mo-
dernizowanych przy współudziale projektantów CBKK i PEC Megawat Tarnowskie Góry, ITC 
Łódź, Politechniki Śląskiej w Gliwicach, Instytutowi Techniki Górniczej KOMAG oraz własnej 
kadry inżynieryjnej. 
 
 
 
Jakość naszych wyrobów została potwierdzona wieloma listami referencyjnymi oraz poduszcze-
niami instytucji certyfikujących. 
 Energetyce cieplnej oferujemy produkcję, montaż i naprawy urządzeń towarzyszącym kotłom 
energetycznym. 
 Dla górnictwa węgla i rud miedzi wytwarzamy, modernizujemy i remontujemy lokomotywy 
kopalniane, kołowroty oraz inne urządzenia transportowe. 
 Firma Energo-Mechanik Sp. z o.o. to podmiot w pełni uprawniony i przygotowany do produk-
cji, modernizacji i prowadzenia remontów lokomotyw kopalnianych trakcyjnych oraz akumulato-
rowych wszystkich typów wyprodukowanych przez ALSTOM KONSTAL S.A. na podstawie do-
kumentacji producenta, obejmujących części zamienne, podzespoły i zespoły zastosowane w tego 
typu lokomotywach. 
 Energo-Mechanik Sp. z o.o. posiada w swojej ofercie nowoczesne lokomotywy zgodne z: 

— Dyrektywą 2006/42/WE z dnia 17.05.2006 (tzw. Dyrektywa Maszynowa)  wprowadzona 
Rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 22 października 2008, oraz 

— Dyrektywą 94/9/WE z dnia 23 marca 1994 (tzw. Dyrektywa ATEX) . 
 Wszystkie wyroby i projekty zostały opracowane z: 

— PN-EN 1679-1:2000 Silniki spalinowe tłokowe – Bezpieczeństwo – Silniki o zapłonie sa-
moczynnym, 

— PN-EN 1889-2:2005 Maszyny dla górnictwa podziemnego (…) – Część 2: lokomotywy 
szynowe, 

— PN-EN 1834-2:2002 (…) – Silniki grupy I przeznaczone do stosowania w pracach pod-
ziemnych zagrożonych … , 

— PN-EN 60079-0:2009 Urządzenia elektryczne w przestrzeniach zagrożonych wybuchem ga-
zów – Wymagania Ogólne. 
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 Energo-Mechanik Sp. z o.o. to przede wszystkim: 
1. Lokomotywy spalinowe dołowe: 
 Lokomotywa dołowa spalinowa Lds-100K EM (dla kopalń miedziowych- strefy niezagrożone 

wybuchem), 
 Lokomotywa Lds-100K EMA (dla kopalń węgla kamiennego- strefy zagrożone wybuchem). 
2. Lokomotywy spalinowe powierzchniowe: 
 Lokomotywy wąskotorowe spalinowe powierzchniowe WLP 50 EM, 
 Lokomotywy wąskotorowe spalinowe powierzchnioweWLP-50 B. 
3. Lokomotywy dołowe elektryczne: 
 Lokomotywa przewodowa Ld-31 EM. 
4. Kontenerowe przewoźne stacje paliw: 
 Kontenerowa przewoźna stacja paliw KPSP-2. 
5. Remonty, modernizacje i produkcja podzespołów do lokomotyw dołowych produkcji ALSTOM 

KONSTAL S.A. 
6. Modernizacja lokomotywy dołowej Lebam 12 produkcji ALSTOM KONSTAL S.A. 
7. Przepustnice wielopłaszczyznowe. 
 
1. Lokomotywy spalinowe dołowe 
 
 Lokomotywa dołowa spalinowa Lds-100K EM (dla kopalń miedziowych – strefy niezagrożone 
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2. Lokomotywy spalinowe powierzchniowe 
 
 Lokomotywy wąskotorowe spalinowe powierzchniowe WLP 50 EM 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 Lokomotywy wąskotorowe spalinowe powierzchniowe WLP-50 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



3. Lokomotywy dołowe elektryczne 
 
 Lokomotywa przewodowa Ld-31 EM 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



The Use of Modern Diesel and Electric Locomotives in Coal Mines 
 
The company Energo-Mechanik Sp. z o.o. was founded in 1956, 50-year business has gained the 
position of a recognized supplier of machinery and equipment for power plants and mining. The re-
cognition of domestic and foreign customers owe the hard work of highly qualified staff, imple-
ment the production of many new products constantly upgraded with the help of designers from 
PEC Megawat CBKK Tarnowskie Góry, ITC Łódź, Politechnika Śląska w Gliwicach, Instytut 
Techniki Górniczej and engineering staff. 
 The quality of our products has been confirmed by a number of reference letters and certifica-
tions. 
 For power plants we offer manufacturing, assembly and repair of boiler equipment. 
 For mines we produce, modernize and renovate mine locomotives and other transport equip-
ment. 
 The company Energo-Mechanik Sp. z o.o. is fully qualified and prepared for production, mo-
dernization and repairs of mining locomotives especially diesel, trolley and battery, including spare 
parts, components and assemblies used in these locomotives. 
 
 



Poprawa bezpieczeństwa funkcjonowania kopalnianej kolei 
podziemnej efektem współpracy ITG KOMAG i firmy  
Energo-Mechanik Sp z o.o. 
 

Improvement of safety of underground mine railway as the result 
of collaboration between KOMAG and Energo-Mechanik, Ltd.  
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STRESZCZENIE: W górnictwie, jak wynika z danych Wyższego Urzędu Górniczego, ok. 50% 
wypadków związanych jest z transportem w podziemiach kopalń. W wyniku współpracy 
KOMAG-u z f-mą Energo Mechanik Sp. z o.o. opracowano i wdrożono do produkcji  
i stosowania w podziemnych wyrobiskach górniczych innowacyjne rozwiązania lokomotyw  
z napędem spalinowym oraz elektrycznym do kopalnianej kolei podziemnej. Przedstawiono 
doświadczenia uzyskane przez specjalistów KOMAG-u podczas prowadzenia prac badawczo  
-rozwojowych, w tym prowadzonych analiz metodą MES oraz ergonomii rozwiązań podczas 
opracowania wymienionych lokomotyw. 
 
As it was reported by the State Mining Authority, about 50% of accidents in the mining industry 
occur during underground transportation operations. In the result of collaboration between 
KOMAG and Energo Mechanik, Ltd. the innovative solutions of diesel and electric locomotives 
for underground railway system were implemented for operation in underground workings. 
Experience from FEM analyses as well as from work on solution ergonomics, gained by KOMAG 
specialists during designing of the abovementioned locomotives are presented. 
 
SŁOWA KLUCZOWE: górnictwo, transport dołowy, napęd spalinowy, napęd elektryczny, MES, 
ergonomia.  
 
KEYWORDS: mining industry, underground  transportation, diesel driver, electric drive, FEM, 
ergonomics. 
 
1.WSTĘP 
 

INSTYTUT TECHNIKI GÓRNICZEJ KOMAG w swojej wieloletniej działalności zajmował się 
zagadnieniami transportu kopalnianego, w tym opracowaniem lokomotyw dołowych z napędem 
spalinowym. Pierwsze lokomotywy typu Lds-100 opracowano i wyprodukowano we współpracy z 
Chorzowską Wytwórnią Konstrukcji Stalowych  KONSTAL. Lokomotywy te znalazły 
zastosowanie w KWK „1 Maja”. Z uwagi na fakt, że KONSTAL koncentrował się na wykonaniu 
lokomotyw elektrycznych, produkcji spalinowych lokomotyw dołowych podjęły się Zakłady 
Mechaniczne ZAMET Z-d nr 4 w Rudzie Śląskiej później (po sprywatyzowaniu) TECHMASZ -
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ZAMET Sp. z o.o. Zakład ten produkował i remontował lokomotywy typu Lds-100 praktycznie do 
końca lat 80-tych ubiegłego wieku. Restrukturyzacja przemysłu węglowego objawiająca się 
między innymi ograniczeniem liczby eksploatowanych ścian, doprowadziła do pojawienia się na 
rynku wtórnym znacznych ilości maszyn górniczych, w tym lokomotyw typu Lds-100, które 
stanowiły dla pracujących kopalń źródło części zamiennych. Sytuacja ta doprowadziła do zaniku 
produkcji lokomotyw spalinowych jak również ich części, co pośrednio doprowadziło do upadku 
ich producenta. Dopiero po roku 2000 pojawiło się zapotrzebowanie na nowe części zamienne, a 
później i nowe lokomotywy. Remontów oraz produkcji części zamiennych  do lokomotyw 
spalinowych w oparciu o dokumentację KOMAG-u, podjęła się firma HELFEIER Sp. z o.o.  
 
2. LOKOMOTYWA Lds-100K-EM 
 

Uruchomieniem produkcji nowych lokomotyw  zainteresowała się firma ENERGO-MECHANIK 
Sp z o.o. ze Strzelec Opolskich, z którą w 2006 roku podpisano umowę dotyczącą komercjalizacji 
opracowanego przez KOMAG rozwiązania  lokomotywy dołowej z napędem spalinowym typu 
Lds-100JK-EM dla zakładów górniczych rud miedzi. W trakcie opracowywania dokumentacji 
prowadzono konsultacje z przyszłymi użytkownikami w  zakresie rozwiązań technicznych. W 
lokomotywie tej zastosowano wysokoprężny silnik turbodoładowany firmy Cummins o mocy 90 
kW i mechaniczne przeniesienie napędu z przekładnią hydrokinetyczną- rys. 1. 
 Sterowanie obrotami silnika, hamowanie, sterowanie kierunkiem jazdy oraz załączanie piasecznic 
realizowane jest na drodze hydraulicznej, natomiast rozruch silnika realizowany jest na drodze 
elektrycznej. Lokomotywę wyposażono w układ kontroli „sprawności” działania maszynisty 
(czuwak), który współpracuje z hamulcem awaryjno-postojowym. 
Układ hydrauliczny, a dokładniej czystość medium był początkowo powodem sporych trudności  
w prawidłowej pracy wszystkich zespołów lokomotywy, zwłaszcza układu sterowania. Wymiana 
medium oraz wprowadzenie dokładniejszej jego filtracji rozwiązało problemy. 
Lokomotywa została poddana ocenie zgodności uzyskując Certyfikat Badania Typu WE nr 
KOMAG/06/MD/ST/52. 
Lokomotywę typu Lds-100K-EM pokazano na rys. 2. 
 

 
1. Silnik spalinowy. 
2. Przekładnia hydrokinetyczna. 
3. Wały napędowe długie. 
4. Przekładnia rewersyjna. 
5. Przekładnia kątowa przednia. 
6. Przekładnia kątowa tylna. 
7. Wał napędowy krótki. 
 

 
Rys.1. Mechaniczny układ przeniesienia napędu lokomotywy [ 1] 
Fig. 1 Mechanical system for transmission of locomotive drive [ 1] 
 



 
 
Rys.2. Lokomotywa dołowa spalinowa typu Lds-100K-EM produkcji firmy Energo-Mechanik Sp. z o.o.[ 2 ]  
Figure 2. Lds-100K-EM underground diesel locomotive made by Energo-Mechanik Sp. z o.o. [ 2 ] 
 
3. LOKOMOTYWA Lds-100K-EMA 
 

Doświadczenia nabyte przez specjalistów KOMAG-u przy wdrażaniu lokomotywy typu Lds-
100K-EM w zakładach górniczych KGHM Polska Miedź S.A. wykorzystano przy opracowywaniu 
konstrukcji lokomotywy przeznaczonej do stosowania w kopalniach węgla.  
W przeciwieństwie do lokomotywy typu Lds-100K-EM, lokomotywy dla kopalń węgla muszą 
spełniać wymagania Dyrektywy ATEX. W lokomotywie o symbolu Lds-100K-EMA zastosowano 
wysokoprężny, niskotoksyczny silnik firmy Deutz o mocy 80 kW oraz  układ mechanicznego 
przeniesienia napędu na koła z przekładnią hydrokinetyczną (rys. 1) 
W celu spełnienia wymogów Dyrektywy ATEX opracowano ognioszczelny układ dolotowo-
wylotowy z mokrą płuczką spalin (rys.3), zabezpieczony na dolocie powietrza i wylocie spalin 
przerywaczami płomieni. Układ ten poddano specjalistycznym badaniom w KD Barbara, 
otrzymując certyfikat nr KDB 06ATEX084. 
W układzie sterowania wykorzystano systemem sterowania i nadzoru  firmy ELSTA Sp. z o.o. 
współpracujący z zespołem rozdzielaczy elektrohydraulicznych. Układ  kontroluje poprawność 
pracy napędu spalinowego pod kątem przekroczenia krytycznych wartości parametrów 
decydujących o bezpieczeństwie pracy jak również „sprawność” działania operatora (maszynisty). 
Zastosowano z powodzeniem technikę elektrohydraulicznego proporcjonalnego sterowania  
obrotami silnika spalinowego (prędkością jazdy). 
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Rys.3. Układ dolotowo wylotowy silnika spalinowego [ 1 ] 
Fig. 3 Inlet-outlet system of diesel engine [ 1 ] 
 
Po wstępnym okresie eksploatacji lokomotyw Lds-100K-EMA wystąpiły problemy z działaniem 
zespołów elektrohydraulicznych. Po analizie stwierdzono, że było to spowodowane  
zanieczyszczeniem oleju. Jak się okazało, źródłem zanieczyszczeń były tarcze cierne przekładni 
rewersyjnej. Zmiany wprowadzone w konstrukcji układu sterowania pozwoliły rozwiązać ten 
problem. Kolejny problem, związany był z wałem napędowym (Cardana) rys. 1 poz.7, łączącym 
przekładnie kątowe zestawów kołowych. Położenie względne tych przekładni jest regulowane 
poprzez zmianę długości ramion reakcyjnych. Przy braku okresowej kontroli i regulacji 
zamocowania przekładni kątowych, następowało zjawisko zwiększenia (w ramach powstałych 
luzów) wzajemnego skręcenia przekładni, co powodowało nadmierne obciążenie przegubów i 
niszczenie wału. Zjawisko to ograniczono przez zastosowanie materiałów o większej 
wytrzymałości na elementy ramion reakcyjnych, w tym na przeguby kulowe. 
Użytkownicy lokomotyw zgłaszali również potrzebę dostosowania gabarytów lokomotywy Lds-
100K-EMA do istniejących wyrobisk, przy zachowaniu wymaganej skrajni lub też do wymiarów 
klatek szybowych. Wychodząc naprzeciw tym oczekiwaniom, wprowadzono odmiany 
lokomotywy Lds-100K-EMA przedstawione w tabeli 1. 
 
Tabela 1. Typoszereg lokomotyw Lds-100K-EMA [ opr.wł.] 
Table 1. Lds-100K-EMA locomotive type series 
 
Lp
. 

Długość 
całkowita 

[mm] 

Wysokość od 
główki szyny 

[mm] 

Długość kabiny 
[mm] 

Szerokość 
[mm] 

Masa 
[kg] 

Max siła 
pociągowa 

[kN] 

1.  
6000 

1600 1105  
 

1100 
dla toru do 

750mm 
1138 dla 785 
1250 dla 900 

do 12000  38 

2. 1600 1085 do 15000  42 

3. 1650 1105 do 12000  38 

4. 1650 1085 do 15000  42 

5.  
6250 

1600 1210 do 12000  38 

6. 1600 1210 do 15000  42 

7. 1650 1210 do 12000  38 

8. 1650 1210 do 15000  42 



Również na życzenie użytkowników  podjęto prace nad wyposażeniem lokomotywy  
w silnik o większej mocy, co zaowocowało wprowadzeniem do konstrukcji lokomotywy silnika 
firmy Deutz o mocy 102 kW. 
W 2012 r. wprowadzono na rynek nowe rozwiązanie konstrukcyjne lokomotywy Lds-100K-EMA 
z hydrauliczną transmisją momentu obrotowego z silnika spalinowego na koła jezdne.  
Do napędu lokomotywy wykorzystano silnik firmy Deutz o mocy 102 kW, a hydrauliczne 
przeniesienie napędu oparto o dwie, niezależne jednostki napędowe. Każdą jednostkę napędową 
tworzą: pompa, silnik hydrauliczny, przekładnia i zestaw kołowy. Próba zastosowania 
proporcjonalnego, elektrohydraulicznego sterowania obrotami silnika i wydajnością pompy 
(wymagającą zaworu proporcjonalnego z dwiema cewkami), w tym przypadku nie powiodła się. 
Stąd w układzie sterowania zastosowano z powodzeniem sterowanie hydrauliczne. 
Lokomotywę typu Lds-100K-EMA pokazano na rys. 4. 
 

 
 
Rys.4. Lokomotywa dołowa spalinowa typu Lds-100K-EMA produkcji firmy Energo-Mechanik Sp. z o.o.[ 2 ] 
Figure 4. Lds-100K-EMA underground diesel locomotive made by Energo-Mechanik Sp. z o.o. [ 2 ] 
 
Lokomotywę poddano ocenie zgodności uzyskując Certyfikat Badania Typu WE  nr 
KOMAG/06/MD/ATEX/ST/127. 
 
 
4. LOKOMOTYWA Ld-31EM 
W wyniku zrealizowanego w latach 2004÷2005 przez KOMAG i f-mę ENERGO-MECHANIK 
Sp. z o.o., przy współudziale firmy ENEL Sp. z o.o. i ZUE ELSTA oraz współpracy z Branżowym 
Ośrodkiem Badawczo-Rozwojowym Maszyn Elektrycznych KOMEL, projektu celowego ROW-
610-2004 pt. „Nowoczesny układ napędowy do pojazdów szynowych”, dofinansowanego przez 
NOT, opracowano innowacyjny napęd, którego główne elementy stanowią: bezszczotkowy silnik z 
magnesami trwałymi typu PMPg250L o mocy 60 kW oraz tranzystorowy przekształtnik 
energoelektroniczny (tzw. elektroniczny komutator) do sterowania kierunkiem i prędkością 
wirowania silnika oraz proces hamowania. Opracowano również układ lokalnego i radiowego 
sterowania pojazdem szynowym z wymienionym napędem. Dzięki zastosowaniu 
wysokoenergetycznych magnesów trwałych i optymalizacji obwodu elektrycznego wymieniony 
silnik cechuje wysoka sprawność (przewyższająca sprawność silników prądu stałego i 
indukcyjnych porównawczych mocy) oraz duża przeciążalność mechaniczna. Silnik  pozbawiony 
jest komutatora mechanicznego, dzięki czemu uzyskano zwiększenie trwałości i niezawodności, 



skrócono czasy postojów, obniżono koszty remontu i przeglądu, a tym samym znaczne obniżono 
koszty eksploatacyjne. W opracowaniu o wyniki ww. projektu opracowano rozwiązanie 
nowoczesnej lokomotywy dołowej typu Ld - 31EM zasilanej z trakcji elektrycznej, wdrożone do 
produkcji przez f-mę Energo – Mechanik Sp. z o.o. W lokomotywie zastosowano autorskie 
rozwiązanie luzowanego pneumatycznie hamulca awaryjno-postojowego współpracującego z 
układem kontroli „sprawności” maszynisty. Zastosowano także (zgodnie z obowiązującymi 
przepisami) elektropneumatyczne podnoszenie i opuszczanie pantografu. Lokomotywa ta 
przeznaczona jest do eksploatacji w podziemnych wyrobiskach kopalń węgla, rud i soli nie 
zagrożonych wybuchem pyłu węglowego oraz w wyrobiskach podziemnych ze stopniem „a” 
niebezpieczeństwa wybuchu metanu, w których prędkość powietrza jest nie mniejsza niż 1m/s. W 
dalszych pracach, dzięki zaangażowaniu firmy SOMAR Sp. z o.o., opracowano nowy układ 
sterowania lokomotywy, z nowoczesnym pulpitem operatorskim, składającym się z wyświetlacza 
ciekłokrystalicznego, łączników i przycisków sterowniczych oraz sterownika mikroprocesorowego 
współpracującego ze sterownikami falowników i koncentratorami sygnałów. Wprowadzono także 
wektorowe (w czterech ćwiartkach) sterowanie obrotami silnika. 
 
 
  

Rys.5. Lokomotywa dołowa elektryczna typu Ld-31EM 
produkcji firmy Energo-Mechanik Sp. z o.o.[ 3 ] 

Rys.6 Badanie urządzenia UZP-42  [ 4 ] 
Figure 6 Testing of UZP-42 device [ 4 ] 

Figure 5. Ld-31EM underground electric locomotive 
 made by Energo-Mechanik Sp. z o.o [ 3 ] 
 
 
Lokomotywę poddano ocenie zgodności uzyskując Certyfikat Badania Typu WE nr 
KOMAG/07/MD/ST/92. 
 
 
5. URZĄDZENIA ZDERZAKOWO-POCIĄGOWE 
Wprowadzenie na rynek nowych wyrobów, jakimi są ww. lokomotywy, wymagało spełnienia 
wymagań obowiązujących przepisów w tym normy PN-EN 1889-2+A1:2010 „Maszyny dla 
górnictwa podziemnego - Podziemne maszyny samobieżne - Bezpieczeństwo - Część 2: 
Lokomotywy szynowe”. Jednym z wymogów tej normy jest wyposażenie lokomotyw w 
urządzenie zderzakowo pociągowe o 10-krotnym współczynniku pewności, w odniesieniu do siły 
pociągowej. W celu spełnienia tego wymogu specjaliści KOMAG-u opracowali typoszereg  
urządzeń przystosowanych do maksymalnej siły pociągowej lokomotywy 38kN lub 42 kN. 
F-ma ENERGO-MECHANIK Sp.z o.o. wdrożyła te urządzenia do produkcji. 



Urządzenia te poddano ocenie zgodności, w tym niszczącym badaniom wytrzymałościowym 
(rys.6) w  Laboratorium Badań  ITG KOMAG uzyskując Certyfikat Zgodności nr KOMAG/07/8 
dla (UZP-38).  
 
6. OBLICZENIA NUMERYCZNE ROZWIĄZAŃ KONSTRUKCJNYCH LOKOMOTYW 
DOŁOWYCH. 
Rozwiązania proponowane w lokomotywach podlegają ocenie już na etapie projektowo  
– konstrukcyjnym w aspekcie różnych kryteriów oceny. Jednym z nich jest kryterium 
wytrzymałościowe, w którym dokonywana jest ocena stopnia przystosowania do wartości  
i charakteru obciążeń, na które będzie narażony przyszły środek transportu. W tym celu 
prowadzone są symulacje numeryczne przy użyciu komputerowych metod obliczeniowych. W 
Instytucie KOMAG są stosowane: metoda elementów skończonych MES oraz analiza kinematyki  
i dynamiki układów wieloczłonowych (MBS). W przypadkach, gdy trudno zidentyfikować 
wartości sił i reakcji w sposób analityczny, tworzony jest model dynamiczny z zastosowaniem 
metody (MBS). Uzyskiwane wyniki stanowią dane wejściowe do obliczeń wytrzymałościowych 
MES. Przykładowo, siatkę elementów skończonych modelu obliczeniowego korpusu przekładni 
lokomotywy Lds-100 K-EMA utworzono na podstawie dyskretyzacji i wyodrębnienia modelu 
obliczeniowego, rys. 7. 

                      
Rys. 7. Widok modelu geometrycznego oraz wyodrębniony model obliczeniowy korpusu skrzyni 
przekładniowej Lokomotywy Lds-100 K-EMA [ 5 ] 
Figure 7. Geometrical model and extracted calculation model of Lds-100 K-EMA Locomotive gearbox body 
[ 5 ] 
 
Wirtualne prototypowanie pozwala na identyfikację i eliminację ewentualnych błędów 
konstrukcyjnych, bez ponoszenia przyszłych kosztów oraz na wprowadzanie udoskonaleń w 
konstrukcji poprzez modyfikację cech geometrycznych, jak i definicję minimalnych własności 
materiałowych. Przykład mapy naprężeń dla korpusu skrzyni przekładniowej lokomotywy dołowej 
Lds-100  
K-EMA przedstawiono na rys. 8.  



 
Rys. 8. Mapa naprężeń zredukowanych Hubera von Mises’a na wewnętrznej powierzchni korpusu skrzyni 
przekładniowej lokomotywy Lds-100 K-EMA [ 5 ] 
Figure 8. Map of reduced Huber von Mises stresses on external surface of Lds-100 K-EMA  locomotive 
gearbox body [ 5 ] 
 
W wyniku przeprowadzenia obliczeń numerycznych, oprócz rozkładu naprężeń, możliwe jest 
obliczanie wartości reakcji w miejscach podparcia, definiowanie sztywności dla połączeń 
przegubowych, zmniejszające wartości przeciążeń, w szczególności w takich stanach jak rozruch 
czy hamowanie lokomotywy. 
 
 
 
7. ANALIZY ERGONOMICZNE W PROCESIE PROJEKTOWANIA NOWYCH ROZWIĄZAŃ 
KONSTRUKCYJNYCH 
 

Jednym z etapów projektowania nowych rozwiązań konstrukcyjnych jest kształtowanie przestrzeni 
pracy operatora maszyny. Projektowanie innowacyjnych rozwiązań, o wyróżniających się 
parametrach technicznych, zaawansowanych i jednocześnie konkurencyjnych cenowo, nie może 
odbywać się kosztem przyszłego użytkownika. Dlatego też, od początku współpracy KOMAG-u  
z f-mą ENERGO-MECHANIK Sp. z o. o. opracowywane rozwiązania optymalizowano pod kątem 
ergonomii użytkowania. Wysokie wymagania dotyczące parametrów technicznych pozwalają na 
szybką weryfikację i porównywanie rozwiązań między sobą. Dla operatora, który codziennie kilka 
godzin spędza w ograniczonej przestrzeni kabiny operatora najważniejszym czynnikiem jest 
wygoda użytkowania. W rozwiązaniach opracowywanych w ITG KOMAG czynnik ludzki 
uwzględniano już we wczesnych fazach projektowania maszyn. Często zapewnienie odpowiednich 
standardów w zakresie ergonomii stanowiska pracy operatora wymusza stosowanie specjalnych 
typów manipulatorów i elementów sterowniczych, z uwagi na znacznie ograniczoną przestrzeń 
przewidzianą dla stanowiska operatora. Zastosowanie metod modelowania komputerowego  
i analizy stref wygody i zasięgu w środowisku wirtualnym pozwala na przebadanie kilku 
wariantów konstrukcyjnych i wybór optymalnego rozwiązania.  
 Analizy ergonomiczne w wirtualnym środowisku przeprowadza się z wykorzystaniem 
specjalistycznego oprogramowania, które pozwala na umieszczenie wirtualnego operatora  
w modelu przestrzennym kabiny. Umożliwia to ocenę stref zasięgu i wygody oraz pozwala 
zwiększyć komfort operatora podczas pracy. Wymienione strefy definiuje się następująco:  



- strefy wygody – zalecane strefy położenia elementów sterowniczych dla podstawowych 
elementów sterowanych ręcznie i nożnie. Zarówno wysoki jak i niski operator powinien móc  
z pozycji siedzącej dosięgać elementów sterowniczych w tych strefach, 

- strefy zasięgu – strefy położenia elementów sterowniczych pomocniczych sterowanych ręcznie  
i nożnie. Zarówno wysoki jak i niski operator powinien móc wygodnie dosięgnąć elementów 
sterowniczych w tych strefach, ale może zaistnieć konieczność, aby operator obrócił się lub 
pochylił do przodu lub na boki.  

Ocena ergonomiczna w zakresie stref wygody i zasięgów polega na sprawdzeniu, czy elementy 
sterownicze, podzielone ze względu na swoje funkcje na pomocnicze i podstawowe, znajdują się 
we właściwych strefach. Wyniki analizy przedstawiane są w prostej do interpretacji formie 
graficznej, gdzie kolorami oznacza się strefy optymalnego rozmieszczenia elementów, rys.9a 

 
Rys. 9. Przykłady analiz ergonomicznych nowych rozwiązań konstrukcyjnych; a) analiza stref wygody  
i zasięgu, b) ocena dyskomfortu statycznego operatora. [ 6 ] 
Figure 9. Examples of ergomic analyses of new design solutions: a) analysis of comfort zones and limbs range 
zone b) assessment of operator’s static discomfort [ 6 ] 
 
Analizy ergonomiczne prowadzane przez specjalistów z ITG KOMAG nie ograniczają się jedynie 
do wypełnienia minimalnych wymagań norm. Kolejny, dodatkowy czynnik poddawany analizie to 
współczynnik komfortu statycznego, który pozwala oceniać rozwiązania pozornie podobne  
i wybierać korzystne. Efekt uzyskuje się poprzez zastosowanie zaawansowanego oprogramowania, 
które daje możliwości umieszczania w kabinie w pełni sparametryzowanego modelu człowieka, 
zawierającego wszystkie segmenty ciała. Są to analizy znacznie bardziej zaawansowane niż 



stosowane powszechnie w procesie konstruowania proste odwzorowania wymienionych stref 
wygody i zasięgu, rys.9b. Kompleksowe podejście do zagadnienia ergonomii pozwala dostarczać 
przyjazne dla użytkownika innowacyjne rozwiązania konstrukcyjne lokomotyw. 
 
8. PODSUMOWANIE 
Z danych Wyższego Urzędu Górniczego [7] wynika, że wciąż największa liczba wypadków 
zaistniałych w podziemnych wyrobiskach górniczych związana jest z transportem. Stąd kopalnie 
oprócz podejmowanych działań organizacyjnych, poszukują nowych rozwiązań bezpiecznych  
i efektywnych środków transportu. Podejmowane wspólnie przez Instytut KOMAG i f -me Energo 
- Mechanik Sp. z o.o. działania wychodzą naprzeciw tym oczekiwaniom. 
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STRESZCZENIE: Artykuł opisuje cele i założenia LCA. Podaje przykładowe cycle życia produk-
tów wytwarzanych przez przemysł wydobywczy. W artykule określono relacje LCA z procesem 
decyzyjnym na poszczególnych jego etapach. Na zakończenie opisano wyzwania stojące przed 
twórcami analiz, od opanowania których uzależniona jest rzetelnośc i wiarygodnośc analizy. 
 

SŁOWA KLUCZOWE: Analiza cyklu życia, myślenie w kategotiach cyklu zycia, czas życia pro-
jektu, proces decyzyjny, hierarchia celów, kontekst decyzji 
 
 
 
1. WPROWADZENIE 
 

W ostatnich latach wielu polityków oraz szefów wielkich firm często używa pojęcia „zrównowa-
żony rozwój”. Jednym z elementów zrównoważonego rozwoju jest równowaga otaczającego nas 
szeroko rozumianego środowiska. Do kontroli tej równowagi potrzebne są narzędzia dające moż-
liwość oceny wpływu na środowisko, tego co już istnieje i funkcjonuje ale także tego co dopiero 
zamierzamy zbudować i uruchomić. 
 Life Cycle Assessment (Analiza Cyklu Życia) to całościowe narzędzie umożliwiąjace komplek-
sowe oszacowanie potencjalnego wpływu na środowisko pozyskania surowca, produktów odpa-
dowych i gotowego produktu lub usługi (tj. od wydobycia kopaliny, przetworzenia w materiał 
pierwotny i gotowy wyrób aż po lokowanie na składowisku odpadów po zakończeniu użytkowania 
produktu) [1]. 
 Zrównoważony rozwój jest przedstawiany jako proces, w którym zagadnienia techniczno-eko-
nomiczne, środowiskowe i społeczne, uwzględniane są w procesie decyzyjnym aby zapewnić 
zrównoważenie biofizyczne, ekonomiczne i społeczne środowiska. Praktyczne „ucieleśnienie” od-
powiedzialności za konkretny projekt „od kołyski po grób” znajduje swój wyraz w LCA, dając 
specyficzną wartość górnictwu metali i minerałów oraz hutnictwu definiując przedmiot decyzji 
biznesowych oraz dając informację środowiskową wspierającą proces podejmowania takich decy-
zji [2]. 
 Analizując problematykę LCA należy pamiętać, że narzędzie to daje jdynie zrozumienie poten-
cjalnych skutków środowiskowych generowanych przez proces, produkt bądź usługę. Wprowadze-
nie w życie idei zrównoważonego rozwoju wymaga posiadania narzędzi umożlwiających pozyska-
nie informacji techniczno-ekonomicznych jak i zrozumienie klimatu społeczno-politycznego w ja-
kim funkcjonuje przemysł, tak na poziomie mikro- jak i makroekonomicznym [2]. 
 
 
2. ZRÓWNOWAŻONY ROZWÓJ A MYŚLENIE W KATEGORIACH CYKLU ŻYCIA 
 

Istnieje wiele definicji celów zrównoważenia oraz zrównoważonego rozwoju. Podstawą dla wszyst-
kich z nich jest zrozumienie, że w celu uzyskania ogólnych warunków zrównoważenia jest ko-
nieczne wprowadzenie grupy trzech kryteriów procesu decyzyjnego: 
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— Kryterium techniczno-ekonomiczne w skali mikro. 
— Kryterium środowiskowe. 
— Kryterium społeczno-ekonomiczne w skali makro. 

 Myślenie w Kategoriach Cyklu Życia jest podstawą dla rozwoju i tworzenia LCA (Analiza Cy-
klu Życia). LCA jest materializacją myślenia w Kategoriach Cyklu Życia. Myślenie takie umiesz-
cza analizę w różnorodnych czasowych i przestrzennych granicach analizując ogólny efekt środo-
wiskowy z perspektywy bardzo szeroko rozumianego procesu wytwarzania rozpoczynajacego się 
pozyskaniem kopaliny a kończącego się ulokowaniem zużytego produktu na składowisku odpadów 
bądź jego powtórnym wykorzystaniem w procesie recyklingu [2]. Pełny cykl dla metalu przedsta-
wia rysunek 1. 
 

 
 
Rys. 1. Cykl życia aluminium [4] 

 
 W literaturze znajdujemy dużo mniej informacji nt cyklu zycia różnego rodzaju paliw. Cykl ży-
cia węgla wykorzystywanego w klasycznej elektrowni bądź do celów grzewczych przedstawia się 
następująco (rys. 2). 
 

 
 
Rys. 2. Klasyczny cykl życia węgla 
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 W górnictwie i przetwarzaniu minerałów istotnym elementem „myślenia w kategoriach cyklu 
życia” jest „czas życia projektu” (rys. 3). Czas życia projektu rozciąga się od pierwszych począt-
kowych decyzji dotyczących poszukiwania minerału, wyboru projektu i jego tworzenia, aż po bu-
dowę uruchomienie wydobycia i przetważanie, kończąc na zaniechaniu działaności i likwidacji za-
kładu. 
 

 
 
Rys. 3. Czas życia projektu 
 
 
3. PROCES DECYZYJNY A LCA 
 
Każdy proces decyzyjny składa się z podstawowych elementów tworzących cykl decyzyjny. 
 Proces decyzyjny obejmuje trzy główne składniki: 

— Specyfikacja i opis problemu. 
— Analiza problemu. 
— Wprowadzenie rozwiązań alternatywnych, podjęcie decyzji i monitorowanie jej skutków. 

 Należy pamiętać, że proces decyzyjny nie jest liniowy, a powiązania i interakcje zachodzą po-
między wszystkimi elementami procesu. Proces decyzyjny przedstawia rysunek 4 [2]. 
 Powyższa struktura procesu decyzyjnego jest ukształtowana, przy założeniu, że wszyscy uczest-
nicy procesu chcą uzyskać racjonalne wyniki. Istotny wpływ na specyfikację i opis problemu ma 
przyjęta hierarchia uwzględniająca wymagania zrównoważenia. Struktura hierarchii celów uwz-
ględniajaca wpływ na środowisko przedstawiona jest na rysunku 5. 
 Wybór właściwej alternatywy w kontekście wielu kryteriów wyboru oraz zróżnicowanych pre-
ferencji uczestników procesu nie jest łatwym zadaniem. W celu poprawy efektywności wyboru 
właściwej alternatywy stworzono specjalistyczne narzędzie w skrócie nazwane MCDA (Multiple 
Criteria Decision Analysis) [2]. Założeniem przy tworzeniu tego systemu nie było zredukowanie 
wszystkich rozważanych kryteriów do jednego współczynnika, a określenie akceptowalnego po-
ziomu kompromisu w kontekście zróżnicowanych preferencji uczestników procesu i ułatwienie 
wyboru najlepszej alternatywy w relacji do wspomnianego akceptowalnego poziomu kompromisu. 
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Rys. 4. Proces decyzyjny według Andersona 
 
 

 
 
Rys. 4. Przykład hierarchii celów [2] 
 
 
4. KONTEKST DECYZJI I DEFINICJE GRANIC 
 
W części 3 referatu wymieniono kilkakrotnie „kontekst” w jakim decyzje bywaja podejmowane. 
Kontekst rozgraniczany jest do aspektów:strategicznego, taktycznego i operacyjnego. 
 Decyzje strategiczne charakteryzyją się dlugotrwałymi skutkami na znacznym obszarze i po-
dejmowane są w niejasnych warunkach, przy znacznej liczbie dostępnych alternatyw, przy zróżni-
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cowanych preferencjach uczestników procesu decyzyjnego. Przykładem takiej decyzji jest formu-
lowanie wieloletniej strategii rządowej w odniesieniu do jakiegoś sektora gospodarki. 
 Decyzje operacyjne swymi skutkami dotykają ograniczonego obszaru w ograniczonym czasie. 
Dostępne informacje są zdecydowanie pewniejsze a uczestnicy procesu decyzyjnego są bezpośred-
nio zaangażowani [2]. 
 W odniesieniu do Czasu Życia Projektu (patrz rys. 3) podejmowane decyzje obejmują zakres 
strategiczny, taktyczny i operacyjny. Z biegiem czasu i ograniczaniem zasięgu wpływu decyzji do-
stępne informacje są coraz dokładniejsze a liczba możliwych alternatyw jest samoistnie ogranicza-
na. W dostępnej literaturze [2] autorzy podkreślaja znaczenie decyzji podejmowanych we wcze-
snym stadium projektu (na przykład wybór konkretnego złoża i zwiazanej z jego eksploatacją tech-
nologii). Decyzje podejmowane później (np. metody recyklingu) maja dużo mniejszy wpływ na 
efektywnośc projektu. Wyzwaniem jest więc, zapewnienie wystarczajacych informacji odnoszą-
cych się do środowiskowego, społecznego i ekonomicznego efektu podejmowanego projektu we 
wczesnym jego stadium. Wzajemne relacje pomiędzy kontekstem decyzji i etapem cyklu życia 
przedstawia rysunek 5. 
 

 
 
Rys. 5. Zakresy decyzji [2] 
 
 
5. WYZWANIA I OGRANICZENIA 
 
Europejski Zintegrowany Program Polityki Produktowej IPP (Integrated Prooduct Policy) został 
uznany za największe skoordynowane działanie nawiązujace do „myślenia w kategoriach cyklu ży-
cia” oraz do LCA. Różnorodne zidentyfikowane ograniczenia negatywnie wpływają na coraz szer-
sze i efekktywne wykorzystywanie LCA, jako instrumentu w kreowaniu strategii i podejmowaniu 
długofalowych decyzji. Ograniczenia te można podzielić na następujace grupy: 

— Ograniczenia związane z metodologią: w odniesieniu do definicji kategorii wpływów takich 
jak: eko-toksyczność, wyczerpanie złoża, wybór modelu analizy wpływów daje w efekcie 
końcowym wyniki uzależnione od wybranej metody. Zróżnicowane definicje granic, aloka-
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cja wpływów w przypaku produktów złożonych i zmienne podejście do agregacji wpływów 
w czasie i przestrzeni dają również wyniki zależne od przyjętej metody. 

— Ograniczenia zwiazane z dostępnością danych oraz zdefiniowaniem niezbędnego zbioru in-
formacji (LCI – Life Cycle Inventory). 

— Kategorie wpływu; lement LCA, który często nieodzwierciedla rzeczywistego sposobu funk-
cjonowania projektu, ograniczenie charakterystyczne dla problematyki przemysłu wydo-
bywczego. 

 
 
WNIOSKI 
 
Ciągłym wyzwaniem dla szerszego stosowania LCA pozostaje zaangażowanie przemysłu w stwo-
rzenie narzędzi wspierajacych decyzje umożliwiające zrównoważony rozwój. Proponowane są na-
stępujące działania promujące szersze stosowanie LCA w praktyce [2]: 

— Program edukacyjny dla osób decyzyjnych umożliwiajacy właściwe zrozumienie, czym jest 
LCA i zapewniający jego najbardziej efektywne użycie. 

— Rozpoczęcie programu aktywującego firmy zajmujące się recyklingiem do bardziej proak-
tywnych zachowań promującego ten rodzaj przemysłu w ramach działań „myślenia w kate-
goriach cyklu życia”. 

— Metodologiczna słabość LCA oraz inne wyzwania, związane z jakością danych powinny 
być rozwiązane w ramach wspólnych działań związków przemysłowych, organizacji ba-
dawczych oraz poszczególnych badaczy zajmujących się problematyką LCA. 

— Promocja „myślenia w kategoria cyklu życia” jako bazy dla decyzji wspierajacych zrówno-
ważony rózwój. 
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STRESZCZENIE: W artykule przedstawiono metodę doboru opóźnień zapalników mającą na celu 
poprawę efektywności urabiania w KGHM. Dodatkowo zaprezentowano przykłady zaburzenia mo-
delu inicjacji przy zastosowaniu tradycyjnych systemów nieelektrycznych. Artykuł przedstawia 
również nowoczesny, dedykowany dla górnictwa podziemnego i prac tunelowych, system inicjacji 
elektronicznej drugiej generacji eDev II w aspekcie możliwości zastosowania w KGHM. 
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1. WSTĘP 
 
Aktualnie w kopalniach podziemnych w Polsce a tym samym w KGHM używa się powszechnie 
zapalników nieelektrycznych. Produkowane są one przez wielu producentów i mimo że, wszystkie 
są dopuszczone do obrotu różnią się, jakością wykonania i zastosowanych materiałów. Pośród wie-
lu parametrów charakteryzujących dany zapalnik można wyróżnić dokładność opóźnienia, zazwy-
czaj 1% odchylenia od deklarowanego przez producentów opóźnienia. W rzeczywistości odchyle-
nie to może wzrastać do 10% na wskutek różnych czynników niezależnych od użytkownika [1]. 
W referacie tym przedstawiono między innymi skutki jakie może to spowodować przy wykonywa-
niu robót strzałowych w przodkach o powierzchni czoła do 40 m2. 
 
2. OPTYMALNE OPÓŹNIENIE ZAPALNIKÓW ZWŁOCZNYCH 

NA EFEKTYWNOŚĆ URABIANIA MW 
 
Jest to zagadnienie, które kilkukrotnie opisywano w wielu opracowaniach, ale jedno z nich wyko-
nane w Instytucie Górnictwa Politechniki Wrocławskiej w roku 1979 dla potrzeb KGHM przed-
stawiło w sposób pełny różne aspekty tego zagadnienia i dało jednoznaczną odpowiedź jakie opóź-
nienia zapalników powinny być stosowane w przodkach [2]. 
 Proces zachodzący przy stosowaniu zapalników zwłocznych przy urabianiu polega na tym, aby 
detonacja kolejnego ładunku w następnym otworze strzałowym następowała w chwili, gdy trwa 
proces urabiania w poprzednim otworze strzałowym. Efektywność tego procesu jest uzależniona 
od stosowania odpowiednich opóźnień zapalników, ale dobór ten jest zależny również od innych 
czynników takich jak: 

 parametry stosowanego MW, 
 parametry urabianego złoża. 

 Za podstawę określenia optymalnego czasu opóźnienia dla kolejnego ładunku MW przyjęto za-
łożenie, że maksymalny efekt można osiągnąć wtedy, gdy następuje współdziałanie ładunków MW, 
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przy czym jest to możliwe tylko wtedy, gdy czas opóźnienia jest wystarczająco duży, aby zapew-
nić: 

 odpalenie następnego ładunku MW po utworzeniu się nowej powierzchni odsłoniętej po de-
tonacji poprzedniego ładunku, 

 maksymalną intensywność końcowych naprężeń wywołanych detonacją poprzedniego ła-
dunku MW w chwili detonacji poprzedniego ładunku MW. 

 Optymalny czas opóźnienia między kolejnymi otworami strzałowymi określono, jako czas nie-
zbędny do odspojenia się skały od calizny przez poprzednią detonacją MW a powstanie minimal-
nej szczeliny będącą powierzchnią odsłoniętą dla detonacji MW w następnym otworze strzało-
wym. Ten optymalny czas jest przedstawiony, jako wzór Chanukajewa: 

 
topt. = t1 + t2 + t3 

 
gdzie: t1 – to czas przejścia fali naprężeń od ładunku ME do powierzchni odsłoniętej i z powrotem; 
t2 – to czas utworzenia szczelin na okonturowaniu stożka działania detonacji MW; t3 – to czas 
przemieszczania się urobku na minimalną odległość d tak, aby utworzona szczelina stanowiła no-
wą powierzchnię odsłoniętą dla następnego ładunku MW. 
 
2.1. Czas przejścia fali naprężeń od ładunku MW do powierzchni odsłoniętej i z powrotem 
 
Czas t1 jest proporcjonalny do odległości umieszczenia ładunku MW od powierzchni odsłoniętej 
(z) i odwrotnie proporcjonalny do prędkości fali podłużnej w ośrodku (Vp): 
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t   [s]                                                                 (1) 

 
 Przyjmując, że dla warunków KGHM parametry te mogą wynosić z = 2–6 m a Vp = 1400–9000 
m/s, otrzymujemy wartości dla t1 od 0,4 ms (dla zabioru 2 m i skał monolitycznych i zwięzłych) do 
8,4 ms (dla zabioru 6 m i skał szczelinowatych i słabozwięzłych). Otrzymane wyniki czasu t1 już 
wskazują jak ważny jest odpowiedni dobór opóźnień zapalników i jak bardzo odbiega od aktualnie 
stosowanej praktyki doboru zapalników. Przedział wartości t1 od 0,4 do 8,4 ms. 

 
2.2. Czas utworzenia szczelin na okonturowaniu stożka działania detonacji MW 
 
Czas t2 jest wprost proporcjonalny do odległości umieszczenia ładunku MW od powierzchni od-
słoniętej (z) i odwrotnie proporcjonalny do prędkości tworzenia się szczelin na okonturowanym 
stożku działania MW (Vt) oraz do cosinusa połowy kąta rozwarcia działania MW (β). 
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gdzie: k – współczynnik zależny od czasu tworzenia szczeliny k = 1/10;  – współczynnik Poisso-
na; Vs – prędkość propagacji fali poprzecznej. 



 

 

 Przyjmując podobne założenia jak w 2.1. oraz takie dane jak β = 1,57 rad to zakres Vt= 150– 
–2500 m/s a czas t2 od 1,2 ms (dla skał zwięzłych i monolitycznych z = 2 m) do 54 ms dla skał 
szczelinowatych i słabozwięzłych i z = 6 m. Przedział wartości t2 jest od 1,2 do 54 ms. 

 
2.3. Czas przemieszczania się urobku na minimalną odległość Δl tak, aby utworzona 

szczelina stanowiła nową powierzchnię odsłoniętą dla następnego ładunku MW 
 
Czas t3 jest wprost proporcjonalny do minimalnej szerokości szczeliny stanowiącej nową powierzch-
nią odsłoniętą Δl i odwrotnie proporcjonalny do prędkości przemieszczania się urobku skały Vu. 

 

u

3 V

l
t


  [s]                                                                 (4) 

 

p

q7

8

D
Vu  [m/s]                                                           (5) 

 
gdzie: D – prędkość detonacji MW [m/s]; q – jednostkowy ładunek MW [kg/m3]; p – gęstość skały 
urobionego ośrodka [kg/m3]. 

 
 Dla przyjętej prędkości detonacji MW D = 3500 m/s otrzymano przedział zmienności prędko-
ści przemieszczania się urabianej skały Vu = 9–30 m/s, co w konsekwencji daje przedział t3 od 0,3 
ms dla skał o małej gęstości i dużym jednostkowym zużyciu MW do 1,1 ms dla skał o dużej gęsto-
ści i małym jednostkowym zużyciu MW a więc przedział wartości t3 wynosi od 0,3 do 1,1 ms. 
 Analizując wyliczone wartości należy stwierdzić, że dla praktyki górniczej znaczenie ma war-
tość t2 – przyjmuje największe wartości, a czynnikiem, który ma znaczenie przy stałych parame-
trach urabianej skały ma zabiór. Wniosek prosty im większy zabiór to wartość opóźnienia większa, 
ale dotyczy to tylko otworów włomowych i pomocniczych. Otrzymane wyniki wskazują, że opty-
malny czas stosowanych opóźnień powinien wynosić 1,9–63,5 ms. Praktyka górnicza i możliwości 
techniczne przy produkcji zapalników nieelektrycznych umożliwiają wyprodukowanie zapalników 
o przedziale opóźnień co 25 ms (zapalniki Exel MS i NITRONEL MS25). Poważnym problem 
może być to, że podane średnie opóźnienie międzystopniowe może różnić się o 40% nominalnego 
[3] co zapewne wpływa negatywnie na efekty urabiania. 
 
 
3. SKUTKI BŁĘDÓW W STOSOWANIU NIEPRAWIDŁOWYCH 

OPÓŹNIEŃ W ZAPALNIKACH 
 
Od wielu lat w praktyce górniczej stosowano zapalniki elektryczne o opóźnieniach 500 ms a aktu-
alnie stosowane zapalniki nieelektryczne, mimo że mają deklarowane odpowiednie opóźnienia 
między stopniowe z różnych powodów są obarczone błędem, co jeszcze przy nie zbyt odpowied-
nim wierceniu i przestrzeganiu metryki strzałowej powoduje, że uzyskiwane zabiory nie są odpo-
wiednie. Na przedstawionych rysunkach widać, jakie skutki może spowodować umieszczenie 
w otworach strzałowych zapalników o nieodpowiednich opóźnieniach. 
 
 
 
 



 

 

 

Rys. 1. Przykładowy nominalny układ opóźnień wraz z wizualizacją urabiania [5] 
Figure 1. Example of nominal timing with breakout visualise [5] 

 

 
 
Rys. 2. Przykładowy rzeczywisty układ opóźnień wraz z wizualizacją urabiania [5] 
Figure 2. Example of real timing with breakout visualise [5] 

 
 Błędy te są szczególnie istotne w otworach włomowych oraz konturowych. Na przedstawionym 
przykładzie przy zastosowaniu włomu klinowego różnice powodują duże zaburzenie w urabianiu 
tej newralgicznej części przodka. Na rysunku 3 można zaobserwować jak może się zmienić układ 
opóźnień w przypadku, gdy różnice między czasami nominalnymi a rzeczywistymi sięgają 5%. 
W rzeczywistości są one o wiele większe, co dodatkowo wpływa na efekty robót strzałowych. Ma 
to też wpływ na poziom generowanych drgań parasejsmicznych, co może mieć znaczenie w przy-
padku robót wymagających ich ograniczania i kontroli. Wady tej są pozbawione zapalniki elektro-
niczne, gdzie poziom błędu wynosi ok. 0,01% co jest praktycznie nieosiągalne dla zapalników tra-
dycyjnych zarówno elektrycznych jak i nieelektrycznych. 



 

 

        
 
Rys. 3. Przykładowy rzeczywisty (po lewej) i nominalny (po prawej) układ opóźnień [5] 
Figure 3. Example of real (right) and nominal (left) timing [5] 
 
 
4. SYSTEM EDEV II 
 
System eDev II stosowany w Polsce posiada certyfikat nr ENB/D/179/12, wydany przez jednostkę 
notyfikowaną HSE nr 0519 (Wielka Brytania). W skład systemu wchodzi: 

- zapalnik eDev II, 
- Scanner 120.2/125.2/260, 
- Network Tester, 
- Test Box, 
- Blast Box 610.2, 
- RDI1 Tester, 
- Blast Box dongle. 

 Dla wykonania roboty strzałowej (zainicjowania MW) nie są potrzebne wszystkie wymienione 
elementy systemu eDev II, istnieje możliwość odpowiedniej konfiguracji w/w elementów systemu: 

 I konfiguracja: zapalnik eDev II, Blast Box 610.2, Test Box, Scanner 125, 
 II konfiguracja: zapalnik eDev II, Blast Box 610.2, Scanner 260. 

 Elektroniczny system inicjowania MW eDev jest systemem zaprojektowanym do wykonywania 
robót tunelowych (przodkowych), umożliwia nadawanie opóźnień zapalnikom w przodku w prze-
dziale 0–20 000 ms co 1 ms z dokładnością 0,01%. System składa się z programowalnego zapalni-
ka eDev II i stosownego osprzętu, aby zdefiniować, przetestować, zaprogramować i zainicjować MW. 
Do zainicjowania MW potrzebna jest zapalarka Blast Box 610, klucz Blast Box dongle, skaner 
Scanner 120/125 i urządzenie testujące Test Box lub RDI Tester albo skaner Scanner 260 i Blast 
Box 610. 
 System jest wspomagany przez odpowiednie oprogramowanie SHOTPlus-T, które służy do pro-
jektowania robót tunelowych (przodkowych) umożliwia projektowanie geometrii wyrobiska, roz-
mieszczenia i parametrów otworów strzałowych oraz ustalanie sekwencji i czasu opóźnień zapal-
ników dla realizacji zaprojektowanej metryki strzałowej (dokumentacji). Oprogramowanie umoż-
liwia również analizę zaprojektowanej metryki. 
 Zapalnik eDEv II inicjuje MW – naboje MW, MW luzem, lont detonujący i rurki detonujące. 
Każdy zapalnik posiada unikatowy (jedyny) numer ID nadawany w zakładzie produkującym. Nu-
mer ID znajduje się na etykiecie umieszczonej blisko plastikowego konektora a skanowanie skane-
rem służy do odczytania kodu kreskowego (na której jest umieszczony numer ID – oznakowanie 
spełnia wymagania normy europejskiej w zakresie identyfikacji i śledzenia środków strzałowych), 
jego zapamiętanie i określenie opóźnienia zapalnika w stosownym trybie. Przygotowanie do inicjo-
wania (nadanie opóźnień) MW jest wygodniejsze i szybsze przy użyciu oprogramowania SHOT-
Plus-T a do wykonywania robót strzałowych w szybach i szybikach jest opracowany program 



 

 

SHOTPlus-Ts. System eDEv II umożliwia uzbrajanie MW zapalnikami w taki sam sposób jak do-
tychczas przy wykonywaniu czynności z użyciem zapalników pirotechnicznych. 
 Skanowanie numeru ID i nadanie opóźnień zapalników może być wykonane przed włożeniem 
zapalnika do otworu strzałowego lub gdy się w nim znajduje (opcja zalecana). Scannerem 120.125 
lub 260 można zeskanować i zapamiętać 800 zapalników w zakresie od 0–20000 ms, opóźnienia 
można określić co 1 ms (dokładność 0,01%). 
 Każdy z zapalników za pomocą plastikowego konektora jest podłączony do obwodowego prze-
wodu (dwużyłowy – Duplex Harness Wire) w przodku, po podłączeniu i równocześnie skanowaniu 
zapalników możemy przystąpić do wykonania testu obwodu przy pomocy Test Box, RDI Tester, 
Scanner 260 lub Network Tester w przodku lub na stanowisku odpalania. 
 Funkcje eDev Scanner: 

- możliwość stosowania skanera w przodku, 
- tworzenie i przechowywanie listy numerów ID zapalników i ich opóźnień, 
- odczytywanie numerów ID zapalników, 
- przyporządkowanie odpowiedniego numeru opóźnienia, 
- przesyłanie listy zapalników do zapalarki poprzez przyłącze Bluetooth, 
- skanowanie do 4 niezależnych przodków. 

 Funkcje eDev Test Box: 
- testowanie zapalników w przodku lub innym wyznaczonym miejscu, 
- testowanie linii strzałowej i obwodu strzałowego, 
- Test BOX nie jest w stanie uzbroić i odpalić zapalników nawet w przypadku, 
nieprawidłowego jego działania (uszkodzenia), 
- pojemność  max. 800 zapalnikami. 

 Funkcje eDev Blaster: 
- używać wyłącznie na stanowisku odpalania, 
- uzbrajanie zapalników, 
- testowanie obwodu strzałowego, 
- programowanie czasów opóźnień zapalników, 
- dwustopniowa sekwencja uzbrajania i odpalania, 
- programowalny czas sekwencji, 
- pojemność 800 zapalników, 
- odpalanie 4 niezależnych przodków. 

 
 
5. ZASTOSOWANIE SYSTEMU 
 
Do obsługi i wspomagania systemu eDev można zastosować program ShotPlus-T umożliwia on 
służbom strzałowym przed rozpoczęciem robót strzałowych opracowanie elementów metryki (do-
kumentacji) strzałowej, rozmieszczenie otworów strzałowych w przodku, nadanie zapalnikom sto-
sownych opóźnień i analizę ich skutków. Oprogramowanie to pozwala na planowanie, optymaliza-
cję, eksport parametrów geometrycznych siatki wierceń do wiertnicy, symulację kierunku i kąta 
wyrzutu urobku, przeniesienie zaprojektowanych opóźnień zapalników do systemu eDev, i-kon, 
unitronic, analiza ilości ładunku MW na zadany czas i obliczenie parametrów wydajnościowych 
roboty strzałowej. Wydaje się, że z perspektywy czasu jest to niezbędne narzędzie pracy każdej 
osoby dozoru zajmującej się projektowaniem metryki strzałowej a szczególnie, gdy używa się takie 
ilości MW jak w KGHM. Oprogramowanie to może być wykorzystywane też w przypadku projek-
towania metryk strzałowych z użyciem zapalników elektrycznych i nieelektrycznych. Należy sobie 
zdawać sprawę, że, jak każdy system posiada pewne ograniczenia szczególnie przy systemach eks-
ploatacji komorowo-filarowej jakie są stosowane w KGHM. 
 



 

 

 Projektując system eDev II, który był opracowywany szczególnie dla robót podziemnych jest 
on uzupełnieniem systemu i-kon, który w pewnych warunkach jest zbyt zaawansowany i nie ma 
potrzeby jego stosowania. Starano się, aby w systemie eDev II górnik strzałowy wykonywał podob-
ne czynności, szczególnie w przodku, jak przy zapalnikach pirotechnicznych. System posiada róż-
ne opcje związane z miejscem np. dokonywania testu (przodek, stanowisko odpalania) co świadczy 
o jego elastyczności. W przodku górnik strzałowy wkłada zapalnik do otworu strzałowego, przy po-
mocy skanera skanuje etykietę umieszczoną na przewodzie zapalnika i podpina zapalnik do prze-
wodu obwodowego przy użyciu plastikowego konektora. Wobec powyższego czas przebywania 
górników strzałowych w przodku jest ograniczony do minimum a nawet może krótszy niż przy za-
palnikach pirotechnicznych, ponieważ nie wykonuje się czynności, tj. rozkładanie zapalników wg. 
opóźnień, ponieważ czynność nadawania opóźnień zapalnikom można wykonać w innym miejscu 
np. stanowisku odpalania, na którym można też wykonać czynności testowania całego obwodu strza-
łowego. 
 Na świecie kilku producentów produkuje zapalniki elektroniczne wraz z akcesoriami (zapalar-
ki, testery, programatory), ale elementem umożliwiającym pełne wykorzystanie danego systemu jest 
posiadanie odpowiedniego oprogramowania. Niektóre systemy zapalników elektronicznych nie ma-ją 
wspomagania takiego jak programy serii ShotPlus dedykowane dla różnego rodzaju prac strzało-
wych, które praktycznie umożliwiają zaprogramowanie całego obwodu strzałowego i jego spraw-
dzenie przed wykonaniem zasadniczej roboty strzałowej na dole kopalni. 
 
 
6. PRAKTYCZNE ZASTOSOWANIE SYSTEMU EDEV II 
 
Jednym z praktycznych przykładów zastosowania systemu inicjacji elektronicznej eDev II było je-
go wykorzystanie w jednej z kopalń australijskich. System eDev został wykorzystany w strzela-
niach selektywnych w celu separacji rudy od skały płonnej w chodniku, układ złoża przedstawia 
rysunek 4 [4]. 

 

 
 
Rys. 4. Granica skały płonnej (waste) i rudy (ore) w przodku [4] 
Figure 4. Ore and waste boundary for heading [4] 

 



 

 

 Dzięki odpowiedniemu zaprojektowaniu sekwencji opóźnień przy zastosowaniu zapalników elek-
tronicznych eDev II oraz niewielkiej zmianie układu włomu uzyskano separację skały płonnej od 
rudy – poprawa w stosunku do dotychczasowych strzelań wynosiła około 40% [4]. 

   
 
Rys. 5. Kształt urobku po odstrzale [4] 
Figure 5. Muckpile shape after blast [4] 

 
 Zmiana system inicjacji wpłynęła również pozytywnie na inne parametry odstrzału, tj. poprawa 
w zakresie fragmentacji urobku, zwiększenie zabioru (obserwowane „fajki” uległy zmniejszeniu 
z 20–30 mm do maksymalnie 10 mm) [4]. 
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The paper shows method of detonators delay selection for increasing exploitation efficiency in KGHM. 
Additional there is shown examples of initiation model disorder in case of traditional nonelectric 
initiation systems. Article presents modern electronic initiation system second generation eDev II 
in relation to possibility of use it in KGHM. System is intended for underground and tunnelling ap-
plications. 
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STRESZCZENIE: Przedstawiono budowę oraz zasadę działania unikalnego na skalę światową 
przyrządu do wyznaczania oporów urabiania nazwanego przez autora POU-BW/01-WAP. Przy-
rząd ten jest urządzeniem mobilnym, umożliwiającym prowadzenie pomiarów w warunkach rze-
czywistych jak i w laboratorium, odwzorowując rzeczywisty charakteru pracy maszyny urabiającej 
– ścianowego kombajnu bębnowego. Za pomocą przyrządu istnieje możliwość wykonania skra-
wów i dokonania pomiarów parametrów niezbędnych do wyznaczenia wskaźnika urabialności wę-
gla (skał otaczających złoże). 
 Przyrząd umożliwia pomiar i rejestrację dwu sił biorących udział w procesie skrawania, tzn. si-
ły skrawania (Fs) oraz siły docisku do urabianej calizny (Fd). Jest jedynym na świecie przyrządem 
za pomocą którego istnieje możliwość wyznaczenia dwu składowych sił biorących udział w proce-
sie skrawania, za pomocą dwu niezależnych bloków pomiarowych, który stanowią tensometryczne 
czujniki siły: skrawania oraz docisku noża. Ponadto za pomocą przyrządu mamy możliwość wy-
znaczania chwilowej mocy urabiania, wykorzystując czujnik ciśnienia wbudowany w obwód ukła-
du zasilającego. 
 Przyrząd ten, na odbywających w Brukseli w listopadzie 2012 roku, Międzynarodowych Tar-
gach Innowacji Technologicznych, zdobył SREBRNY MEDAL. 
 
SŁOWA KLUCZOWE: Przyrząd, opory urabiania, urabialność węgla, siły skrawania, moc 
skrawania 

 
1. WPROWADZENIE 
 
Urabialność w szerokim znaczeniu definiuje się jako reakcję pomiędzy urabianym materiałem a ma-
szyną urabiającą. Jest to opór, jaki stawia urabiany (rozdrobniony) materiał organowi urabiającemu 
maszyny. Dlatego urabialność zalicza się do właściwości mechanicznych urabianej kopaliny uży-
tecznej (węgiel kamienny, brunatny, skały). 
 Proces urabiania który odbywa się w warunkach naturalnych z zastosowaniem konkretnej tech-
nologii jest procesem złożonym, najczęściej znacznie różni się od przyjętego modelu. Wynika stąd, 
że metody wyznaczania urabialności muszą się znacznie między sobą różnić. Dlatego też, mogą 
być stosowane różne metody wyznaczania urabialności tak w warunkach laboratoryjnych (na sta-
nowisku badawczym), jak i „in situ”. 
 Urabialność traktowana jest również przez niektórych badaczy, jako właściwość technologicz-
na [2]. W zależności od techniki urabiania może być określana następująco: 

przy wierceniu      zwiercalność, 
przy urabianiu głębinowym  urabialność, skrawalność, 
przy urabianiu odkrywkowym  opór odspajania. 

Szkoła Eksploatacji Podziemnej 2013, Materiały Konferencyjne 



 Pomiędzy powyższymi procesami zależności są bardzo luźne. Dlatego też, wyniki uzyskane 
w jednym procesie urabiania nie można aproksymować na inny proces. Stąd do każdej technologii 
urabiania należy stosować inną metodę wyznaczania urabialności. W każdym z ww. procesów ura-
biania, istotny jest proces technologiczny w nim zastosowany. Wynika stąd, że w miarę obiektyw-
ne określenie urabialności jest niemożliwe bez uwzględnienia techniki urabiania. 
 Wpływ urabianego materiału na zużycie zastosowanego do tego procesu narzędzia, jest okre-
ślane jako urabialność aktywna. Z kolei urabialność pasywna obejmuje wszystkie te parametry któ-
re mają wpływ na wnikanie w głąb narzędzia urabiającego i odspajanie części urobionej od cali-
zny. Pomiędzy urabialnością aktywną a pasywną można ustalić wzajemne relacje (zależności), któ-
re są określone pewnymi właściwościami kopaliny. 
 Poprzez urabialność należy rozumieć podatność węgla na urabianie czyli urabialność. Najczę-
ściej urabialność określa się za pomocą wskaźnika urabialności (niektórzy badacze opisują urabial-
ność za pomocą wskaźnika skrawalności). Wartość wskaźnika ma istotny wpływ na moc, wydaj-
ność a także trwałość urządzeń urabiających. Wynika stąd, że ten parametr ma decydujący wpływ 
na trwałość, instalowaną moc oraz gabaryty maszyny urabiającej, a tym samym wpływa na koszty 
zakupu i eksploatacji. 
 Dlatego prowadzenie pomiarów i wyznaczanie wskaźnika urabialności węgla pozwala na op-
tymalny dobór parametrów eksploatacyjnych maszyn urabiających i może być jednym z decydują-
cych czynników dla oceny możliwości efektywnej eksploatacji danej parceli czy pokładu węgla. 
Problem ten dotyczy zarówno urabiania węgla techniką kombajnową jak i strugową. 
 Poznanie wartości wskaźnika urabialności, przyczyni się do poprawnej lokalizacji maszyny 
urabiającej w danych warunkach geologiczno-górniczych. 
 
 
2. PROBLEMATYKA URABIALNOŚCI 
 

Urabianie, czyli oddzielanie kawałków węgla od calizny nożem lub układem noży zamocowanych 
na ogranie urabiającym, wynika z faktu złożenia się dwóch ruchów głowicy urabiającej ścianowe-
go kombajnu bębnowego – ruchu obrotowego i postępowego. Głowica urabiająca kombajnu ścia-
nowego wykonuje ruch obrotowy przemieszczając się wzdłuż ściany węglowej. Nóż skrawający 
wcinając się w caliznę ma zmienny kierunek skrawania: poczynając od poziomego poprzez piono-
wy do poziomego, ale o przeciwnym na końcu zwrocie. 
 Przy doborze kombajnów ścianowych każdy przypadek należy rozpatrywać oddzielnie, gdyż 
przyjęcie jednego modelu nie zawsze pozwala prawidłowo odwzorować rzeczywiste warunki. Do-
bór kombajnu ścianowego do istniejących warunków górniczo-geologicznych oraz techniczno-
organizacyjnych, występujących w danym przodku eksploatacyjnym powinien zapewnić wysoką 
wydajność, przy niskiej energochłonności procesu urabiania. 
 Do podstawowych zagadnień, wpływających na podejmowanie decyzji w tym zakresie, należy 
zaliczyć: 

— urabialność węgla w pokładzie, reprezentowaną wskaźnikiem urabialności, 
— warunki górniczo-geologiczne, w szczególności ciśnienie eksploatacyjne, 
— parametry techniczne maszyny urabiającej, 
— energochłonność procesu urabiania. 

 Prawidłowy dobór maszyny urabiającej musi uwzględniać wszystkie ww. czynniki związane  
z jej pracą w określonych warunkach górniczo-geologicznych danego przodka.  
 Jednym z głównych czynników, który ma istotny wpływ na właściwy dobór maszyny urabiają-
cej jest energochłonność procesu urabiania, na wielkość której wpływa urabialność pokładu węglo-
wego, określana wskaźnikiem urabialności. 
 
 



3. ZAŁOŻENIA PROJEKTOWE PRZYRZĄDU DO POMIARU URABIALNOŚCI WĘGLA 
 
Szczegółowa analiza dotychczasowych rozwiązań oraz doświadczenie autora w badaniach na ura-
bialnością pokładów węglowych były podstawą do opracowania założeń konstrukcyjnych do bu-
dowy nowego przyrządu [1]. 
 Najważniejsze kwestie dotyczące budowy nowego przyrządu oraz technologii prowadzenia ba-
dań urabialności węgla w warunkach rzeczywistych, przedstawiono na schemacie (rys. 1). 
 

 
Rys. 1. Elementy przyrządu oraz technologia prowadzenia badań 

Fig. 1. Of the instrument and technology research 
 
 Jednym z podstawowych problemów który warunkował dalsze postępowania był wybór me-
dium zasilającego urządzenie. Jako, że głównym założeniem była praca przyrządu w warunkach 
dołowych, a także ze względu na wartości sił jakie mogą wystąpić na głowicy skrawającej, wybra-
ne zostało zasilanie hydrauliczne – w tym przypadku zastosowano emulsje wodno-olejową. Zaletą 
tego rozwiązania jest powszechność występowania w warunkach dołowych dla górnictwa węglo-
wego. 

 

 
Rys. 2. Aktuator 
Fig. 2. Actuator 

 
 Następnym problemem był sposób mocowania urządzenia w wyrobisku, tak aby można było 
prowadzić badania w sposób stabilny. Przyjęto rozwiązanie mocowania ramy głównej urządzenia 
do dwu stojaków. Przyjęto typowe stojaki występujące na kopalni, mianowicie stojaki SHC/SHI. 
Wadą tego rozwiązania może się okazać trudność ze stabilizacją urządzenia w wysokich wyrobi-
skach. Jako wariantowe rozwiązanie przyjęto dodatkowe mocowanie za pomocą kotwi do ociosu 
wyrobiska. 



 Istotnym problemem było przeniesienie napędu na ramię, na którym zamocowany jest nóż po-
miarowy. Aby uniknąć dodatkowych przełożeń, do napędu ramienia zaproponowano zastosowanie 
aktuatora (rys. 2). Jest to urządzenie które zamienia ruch posuwisty na ruch obrotowy. Tym sposo-
bem z siłownika hydraulicznego (aktuatora) uzyskujemy napęd ramienia, bez dodatkowych urzą-
dzeń. 
 Na końcu ramienia zamocowany będzie rzeczywisty nóż (styczno-obrotowy) instalowany na 
kombajnach bębnowych. Tym sposobem unikamy wpływu geometrii noża na wynik pomiarów. 
 Jako urządzenia mierzące siły na nożu wykorzystano tensometry, które zostały zamocowane na 
końcu ramienia w uchwycie o specjalnej konstrukcji. Uchwyt noża został tak zaprojektowany, aby 
istniała możliwość mierzenia dwu składowych sił, które biorą udział w procesie skrawania tzn. siły 
skrawania (Fs) oraz siły docisku do urabianej calizny (Fd). 
 Na samym końcu etapu projektowania jest określenie mierzonych wartości (oprócz sił), które 
powinny umożliwić ocenę trudności urabiania węgla. Przegląd literaturowy wskazał jakie wielko-
ści mają istotny wpływ na parametry urabiania. Należą do nich: 
 nóż pomiarowy, 
 siły działające na nóż pomiarowy, 
 głębokość skrawu, 
 kąt bocznego rozkruszenia, 
 objętość urobionego węgla. 
 Dla tak przyjętych założeń wykonana została dokumentacja, na podstawie której wykonano 
przyrząd do badania urabialności węgla i skał otaczających złoże, nazwany przez autora POU-BW/ 
/01-WAP. Przyrząd został wykonany w ramach grantu uzyskanego przez VSB-TU w Ostrawie-
Porubie (Republika Czeska) przez Wellding Alloys Polska sp. z o.o. w Gliwicach. 
 
3.1 Przyrząd odwzorowujący pracę kombajnu ścianowego 
 

Przyrząd POU-BW/01-WAP odwzorowujący charakter pracy kombajnu, zmontowany i gotowy do 
pracy przedstawiony został na rysunku 3 [12]. Składa się z trzech zasadniczych części: 
1. mechanicznej, 
2. hydraulicznej, 
3. elektronicznej. 
 Część mechaniczna składa się z trzech zasadniczych elementów (rys. 4): 
 belki nośnej do mocowania na stojakach SHC/SHI 1 (rys. 5), 
 suportu z wózkiem i aktuatorem 2 (rys. 6), 
 ramienia z nożem pomiarowym 3 (rys. 7). 
 Podstawowe dane techniczne przyrządu: 
 Actuator hydrauliczny typ:   DA-H 140 180 D, WV, S5081 (Art.nr 1051383), 
 Moment obrotowy przy 180 bar: 5200 Nm, 
 Pojemność actuatora:    1,44 dm    
 Kąt obrotu:     180 ± 4, 
 Zakres temperatur:    -10C do +60C, 
 Medium:     Hydrokop Mineral (HFAE) 
 Ciśnienie max pracy:   210 MPa, 
 Wymiary:      
 Belka:    200 mm x 280 mm x 1470 mm, 
 Suport:     400 mm x 900 mm x 450 mm, 
 Aktuator:     250 mm x 606 mm, 
 Ramię:     900 mm x 150 mm x 120 mm, 
 Waga:      ok. 250 kg. 



     
 

Rys. 3. Przyrząd POU-BW/01-WAP    Rys. 4. Elementy przyrządu POU-BW/01-WAP 
Fig. 3. Instrument POU-BW/01-WAP    Fig. 4. Part of the instrument POU-BW/01-WAP 

 
 

 

 
 

Rys. 5. Belka nośna przyrządu POU-BW/01-WAP 
Fig. 5. Carrier beam instrument POU-BW/01-WAP 



 
 

Rys. 6. Suport z wózkiem i aktuatorem 
Fig. 6. Suport of trolley and actuator 

 

 
 

Rys. 7. Ramię z nożem pomiarowym 
Fig. 7. The measuring shoulder with knife 



 Przyrząd POU-BW/01-WAP umożliwia wykonanie skrawów w płaszczyźnie pionowej (prosto-
padłej do stropu i spągu), o dwu zwrotach. W trakcie pracy odwzorowywany jest rzeczywisty cha-
rakter pracy ścianowych kombajnów bębnowych, gdyż skraw pomiarowy ma zmienny kierunek 
skrawania w przybliżeniu poczynając od poziomego poprzez pionowy do poziomego, ale o prze-
ciwnym na końcu zwrocie. Przyrząd ten (POU-BW/01-WAP) umożliwia równomierne i stabilne 
dosuwanie noża pomiarowego do calizny węglowej za pomocą suportu 2 (rys. 6), mocowanego do 
ramy 1 (rys. 5). Konstrukcja suportu zapewnia wysoką dokładność przygotowania calizny węglo-
wej oraz podobnie wysoką dokładność wykonania w niej skrawów i dokonania pomiarów parame-
trów niezbędnych do wyznaczenia wskaźnika urabialności węgla. W przyrządzie jako nóż pomia-
rowy zastosowano rzeczywisty nóż instalowany w kombajnach bębnowych (styczny-obrotowy), co 
powoduje, że przy opracowaniu wyników badań, nie trzeba uwzględniać wpływu geometrii noża 
na wyniki pomiarów. W dotychczas stosowanych przyrządach instalowano nóż pomiarowy o geo-
metrii zbliżonej do noży rzeczywistych, co powodowało konieczność uwzględnienia w wynikach 
pomiarów wpływu geometrii noża na wartość siły skrawania. 
 Przyrząd jest przystosowany do zamocowania na dwóch stojakach typu SHI/SHC. Po wstęp-
nym ustawieniu stojaków, należy przymocować belkę nośną 1, na wysokości min. 720 mm od pod-
łoża do jej górnej powierzchni w kierunku złoża (ociosu), otworami do mocowania suportu do gó-
ry. 
 Do górnej części belki mocowany jest suport z wózkiem aktuatora 2 w jednym z możliwych 
położeń – wał aktuatora ma znajdować się po prawej stronie. Wybór położenia suportu jest dowol-
ny i uzależniony od warunków w miejscu wykonywania pomiarów. Istnieje możliwość zamocowa-
nia w jednym z dwóch położeń lewo/prawo i przód/tył wykorzystując odpowiednie otwory w bel-
ce i suporcie (rys. 4). 
 Po wstępnym ustawieniu suportu dokładne regulacje odległości przeprowadza się za pomocą 
pokrętła ze skalą (rys. 6). Za pomocą tego pokrętła, możliwy jest zarówno ruch do przodu, jak też 
wycofanie całego wózka. Jeden pełny obrót pokrętła powoduje przesunięcie suportu o 7 mm – jed-
na działka na skali oznacza przesunięcie o 1 mm. 
 Ostatnim elementem przyrządu jest ramię 3, na końcu którego zamocowany jest nóż pomiaro-
wy (rys. 7). Ramię należy skierować nożem w stronę urabianego złoża (ociosu). 
 Po zmontowaniu elementów mechanicznych, łączy się przewodami układ hydrauliczny i podłą-
cza się zasilanie z centralnej magistrali wodno-olejowej w kopalni, do gniazd i kasety sterującej 
(przyrząd może być również zasilany z pompy). 
 W układzie jest zabudowany regulator ciśnienia, mający zapobiegać przekroczeniu wartości ci-
śnienia powyżej wartości dopuszczalnej (21 MPa dla przyrządu), które może wystąpić w kopalnia-
nej magistrali zasilającej. Aktualną wartość ciśnienia można sprawdzić za pomocą manometru do-
łączonego do przyrządu. 
 Po zmontowaniu całego przyrządu należy przygotować miejsce do przeprowadzenia pomiarów. 
W tym celu należy wykonać w pokładzie węgla podłużną pionową wnękę, w której będzie praco-
wał pomiarowy nóż skrawający. Aby wykonać wnękę należy na ramieniu zamontować nóż wy-
równujący i wykonać kilka cykli pracy. Po każdym przejściu noża należy go wycofać do pozycji 
górnej, a następnie za pomocą pokrętła przysunąć cały wózek w stronę pokładu węgla o 1-2 cm. Po 
przygotowaniu wnęki należy zamontować nóż skrawający i uruchomić układ pomiarowy. Następ-
nie należy uruchomić urządzenie i wykonać operację skrawania. Siły działające na nóż zostaną za-
rejestrowane. Po każdym cyklu skrawania nożem pomiarowym należy wykonać wyrównanie wnę-
ki za pomocą noża wyrównującego. 
 Pomiar oporów skrawania można wykonać w pokładach o grubości od 0,75 do 6,0 m. Za po-
mocą przyrządu POU-BW/01-WAP, istnieje możliwość wykonania do 15 skrawów pomiarowych 
z jednego zamocowania przyrządu na jednej wysokości, bez konieczności przesuwania stojaków 
hydraulicznych, co gwarantuje dużą dokładność pomiarów. 
 



 

Rys. 8. Przyrząd POU-BW/01-WAP z przyrządami pomiarowo-rejestrującymi 
Fig. 8. Instrument POU-BW/01-WAP with the measuring and instruments registrant 



 Współrzędne danych pomiarowych są rejestrowane przez urządzenia rejestrujące z dokładno-
ścią co 1 mm. Przyrząd ten ze względu na małą ilość elementów, jest łatwy w montażu, prosty 
w obsłudze oraz tani w eksploatacji. 
 Ponieważ przyrząd jest wyposażony w czujniki siły oraz w czujnik ciśnienia, to umożliwia wy-
znaczenie sił skrawania z dwu niezależnych źródeł pomiarowych, a tym samym istnieje możliwość 
weryfikacji uzyskanych wyników pomiarów – siły skrawania oraz siły docisku noża. Ponadto w wy-
niku zabudowania czujnika ciśnienia, istnieje możliwość wyznaczenia chwilowej mocy skrawania 
skały węglowej (skały otaczającej złoże). 
 Po wykonaniu pomiarów, wyniki zarejestrowane przez rejestratory podlegają dalszej obróbce, 
za pomocą specjalnego programu komputerowego, który jest integralną częścią przyrządu.  
 Przyrząd POU-BW/01-WAP wraz z przyrządami pomiarowo-rejestrującymi przedstawiono na 
rysunku 8. 
 
 
PODSUMOWANIE 
 
Przyrząd określający urabialność węgla lub skał otaczających złoże węglowe POU-BW/01-WAP 
umożliwia wykonanie skrawów w płaszczyźnie pionowej (prostopadłej do stropu i spągu), o dwu 
zwrotach urabiania. Przyrząd ten, odwzorowuje rzeczywisty charakter pracy ścianowych kombaj-
nów bębnowych, gdyż skraw pomiarowy ma zmienny kierunek skrawania w przybliżeniu poczyna-
jąc od poziomego poprzez pionowy do poziomego, ale o przeciwnym na końcu zwrocie. Ponadto 
przyrząd określający urabialność węgla lub skał otaczających złoże węglowe POU-BW/01-WAP, 
umożliwia równomierne i stabilne dosuwanie noża pomiarowego do calizny węglowej za pomocą 
suportu mocowanego do ramy. Konstrukcja suportu zapewnia wysoką dokładność przygotowania 
calizny węglowej (lub skał otaczających złoże), oraz podobnie wysoką dokładność wykonania w niej 
skrawów i dokonania pomiarów parametrów niezbędnych do wyznaczenia wskaźnika urabialności 
węgla (skał otaczających złoże). W przyrządzie jako nóż pomiarowy zastosowano rzeczywisty nóż 
instalowany w kombajnach bębnowych (styczny-obrotowy), co powoduje, że przy opracowaniu 
wyników badań, nie trzeba uwzględniać wpływu geometrii noża na wyniki pomiarów. W dotych-
czas stosowanych przyrządach instalowano nóż pomiarowy o geometrii zbliżonej do noży rzeczy-
wistych, co powodowało konieczność uwzględnienia w wynikach pomiarów wpływu geometrii 
noża na wartość siły skrawania. 
 Omawiany przyrząd POU-BW/01-WAP, posiada certyfikat ATEX      I M2 Ex ib I Mb, jako 
urządzenie przeznaczone do użytku w przestrzeniach zagrożonych wybuchem – zgodnie z dyrek-
tywą 94/9/EC. 
 Ważnym odnotowania jest również fakt, że omawiany przyrząd został dostrzeżony i doceniony 
poza granicami kraju. Na odbywających się w listopadzie 2012 roku w Brukseli 61. Międzynaro-
dowych Targach Innowacji Technologicznych, zdobył SREBRNY MEDAL. 
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POU-BW/01-WAP – Instrument for Evaluating the Workability 
of Coal and Rocks Surrounding the Deposit 
 
The construction and the principle of operation of a unique instrument for determining workability 
resistance, named by the author as POU-BW/01-WAP, has been presented. This mobile instrument 
enables taking measurements both in real and laboratory conditions, representing the real character 
of work performed by a mining machine – a drum-type cutter loader. By means of this instrument 
it is possible to make cuts and take measurements necessary for determining the workability coef-
ficient of coal (rocks surrounding the deposit). 
 The instrument allows measuring and recording the two forces taking part in the cutting pro-
cess, i.e. the cutting force (Fs) and the pressing force for the mined coal (Fd). It is the only instru-
ment in the world that enables determining the two components of forces taking part in the cutting 
process, by means of two independent measuring blocks, which are tensometric gauges of the cut-
ting force and the knife pressing force. Moreover, the instrument provides a possibility to deter-
mine the instantaneous mining capability by means of a pressure sensor built in the supply system 
circuit. 
 In November 2012 the instrument won a SILVER MEDAL in the International Technological 
Innovation Fair held in Brussels. 
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Zastosowanie sterowania elektrohydraulicznego DOH-matic do 
automatyzacji pracy obudowy zmechanizowanej. 
The use of DOH-Matic electrohydraulic powered roof support 
control for longwall automation 
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STRESZCZENIE:  

Rozwój w przemyśle wydobywczym determinowany jest koniecznością zwiększenia 
wydajności technik urabiania przy zachowaniu odpowiedniego poziomu bezpieczeństwa. Poprawę 
tych wskaźników osiągnąć można poprzez wdrażanie nowoczesnych konstrukcji maszyn 
umożliwiających automatyzację procesów wydobywczych. Jednym z podstawowych kierunków 
rozwoju zarówno w krajowym jak i światowym przemyśle wydobywczym jest automatyzacja 
pracy kompleksu ścianowego. 

W prezentowanym referacie przedstawiono system elektrohydraulicznego sterowania 
sekcjami obudowy zmechanizowanej DOH-matic, zaprojektowany i produkowany przez firmy 
Elsta Sp. z o.o. oraz Centrum Hydrauliki Dirk Otto Hennlich Sp. z o.o., stanowiący jeden z 
kluczowych elementów zautomatyzowanego kompleksu ścianowego. 

Artykuł przedstawia sprzętowe i programowe możliwości systemu pozwalające na różne 
poziomy automatyzacji oraz wykorzystanie systemu DOH-matic w zautomatyzowanym 
kompleksie ścianowym na przykładzie zrealizowanych wdrożeń.  

ABSTRACT: 
Research & development in the mining industry is determined by the need to increase the 

efficiency of mining techniques while maintaining an appropriate level of security. Further 
improvement of these indicators can be achieved through the implementation of modern machine 
design, which enables further process automation. One of the main directions for research & 
development in both national and global coal mining industry is the automation of a longwall 
system. 

In the paper the electrohydraulic control system DOH-matic for a powered roof support is 
presented. System, which is one of the key elements of an automated longwall system, is designed 
and manufactured by the company Elsta Ltd. and Hydraulics Centre Dirk Otto HENNLICH Ltd. 

The paper presents the hardware and software capabilities of the DOH-matic system which 
allows different levels of automation and usage of system in an automated longwall system. The 
proof is  based on examples of its implementations. 
 
SŁOWA KLUCZOWE:  
sterowanie elektrohydrauliczne   wizualizacja   projektowanie   monitoring   kompleks ścianowy   
automatyzacja 
KEYWORDS 
electrohydraulic control   visualization   designing   monitoring   longwall system   automation 
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1. WPROWADZENIE 

Projektowanie nowoczesnych maszyn i urządzeń dla górnictwa ma na celu zwiększenie 
efektywności wydobycia przy jednoczesnej poprawie bezpieczeństwa załogi. Efektem jest 
podniesienie niezawodności maszyn i skrócenie czasu usuwania awarii dzięki zastosowaniu 
systemów automatyki wykorzystujących technologie elektroniczne i informatyczne. Z kolei 
ograniczanie liczby ścian w polskim górnictwie podziemnym, powodujące konieczność 
zwiększania efektywności wydobycia z pojedynczej ściany determinuje wzrost wymagań 
niezawodnościowych i optymalnego wykorzystania kompleksu ścianowego. Z roku na rok proces 
wydobywania węgla kamiennego charakteryzuje się coraz to trudniejszymi warunkami 
geologiczno-górniczymi oraz występowaniem coraz częściej zagrożeń skojarzonych [1]. Dlatego 
zasadnym jest zmierzanie w kierunku ograniczenia ilości niezbędnej załogi znajdującej się w 
bezpośrednim sąsiedztwie pracujących maszyn. Analiza wyników kontroli przeprowadzonych 
przez organy nadzoru górniczego wskazuje na konieczność wprowadzania rozwiązań technicznych 
dotyczących przede wszystkim odsunięcie pracowników od stref bezpośredniego zagrożenia, od 
pracujących maszyn i urządzeń, wdrażania antykolizyjnych układów elektronicznych oraz 
zastosowania na szerszą skalę monitoringu procesów technologicznych [1]. W związku z 
powyższym współpraca systemów sterowania maszyn wchodzących w skład kompleksu 
ścianowego, czy implementacja dodatkowych elementów takich jak monitoring procesów oraz 
możliwość zdalnego sterowania maszynami przyczyni się bezpośrednio do zwiększenia 
bezpieczeństwa pracy w podziemnych wyrobiskach górniczych. Dlatego właśnie w ostatnich latach 
można wyraźnie zaobserwować silną presję w światowym górnictwie na automatyzację pracy 
kompleksu ścianowego [2]. Tego typu rozwiązanie ma doprowadzić do sytuacji, w której nieliczna 
załoga wyszkolonych operatorów będzie sterowała całym zespołem maszyn kompleksu 
ścianowego, co idealnie wkomponowuje się w zagadnienia zwiększenia bezpieczeństwa i 
efektywności technik urabiania. Niemniej jednak osiągnięcie tego celu wymaga położenia bardzo 
dużego nacisku na wysoką niezawodność maszyn i systemów sterownia oraz wysoka kulturę 
techniczną personelu obsługi oraz kadry zajmującej się nadzorowaniem procesów 
technologicznych. Dla kopalń coraz istotniejsze staje się zmniejszenie ilości awarii maszyn i 
urządzeń realizujących procesy technologiczne związane z wydobyciem węgla kamiennego oraz 
możliwość efektywniejszego wykrywania zagrożeń [3]. Realizacja tych potrzeb wymaga coraz 
większej informatyzacji procesu wydobycia węgla, a co za tym idzie integracji systemów 
sterowania maszynami kompleksu ścianowego. Ścianowa obudowa zmechanizowana jest jednym z 
kluczowych składników kompleksu ścianowego decydującym o bezpieczeństwie i efektywności. 
Dlatego odpowiedzią na obecne potrzeby polskiego i światowego górnictwa jest prezentowany w 
artykule system DOH-matic (będący efektem wspólnego projektu firm Elsta Sp. z o.o. i Centrum 
Hydrauliki Dirk Otto Hennlich Sp. z o.o. – Grupa Compensus), który w obecnej konstrukcji 
posiada możliwości współpracy z różnymi obudowami zmechanizowanymi oraz elastycznej 
rekonfiguracji algorytmów sterujących, a także umożliwia integrację z pozostałymi systemami 
sterowania maszyn kompleksu ścianowego (zarówno integrację poziomą jak i pionową).  

2. ZESTAW STEROWANIA SEKCJĄ OBUDOWY ZMECHANIZOWANEJ DOH-MATIC 

Kompletny zestaw sterowania elektrohydraulicznego DOH-matic dla pojedynczej sekcji 
obudowy zmechanizowanej składa się z kilku urządzeń o precyzyjnie zdefiniowanych zakresach 
odpowiedzialności. Urządzenia te tworzą spójny komponent odpowiedzialny za: 

 sterowanie elektrozaworami bloku wykonawczego danej sekcji, 
 akwizycję danych kontrolno-pomiarowych w celu diagnostyki systemu oraz jako dane 

wejściowe dla algorytmów sterujących sekcją, 
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 interfejs użytkownika dla operatora sekcji w trakcie pracy manualnej, wspomaganie 
operatora sekcji podczas wykonywania zaawansowanego sterowania oraz zapewnienie 
sterowania i kontroli pracy sekcji obudowy zmechanizowanej w trybie automatycznym. 

 

Odpowiednio do zadań w komplecie urządzeń wyróżniamy: 
 moduł MS-01 montowany w module elektrozaworowym, odpowiedzialny za bezpieczne 

sterowanie – układ oprócz elementów wykonawczych posiada układy odpowiedzialne za 
diagnostykę zwrotną wysterowania elektrozaworu, 

 urządzenie LR-01/*/* służące jako rozdzielacz/koncentrator danych do/z zestawu 
elektrozaworów. Ze względu na modułową budowę bloku sterującego urządzenie występuje 
w wersjach umożliwiających obsługę od 5 do 12 elektrozaworów – co jednocześnie oznacza 
obsługę do 24 funkcji sterujących, 

 urządzenie BP-01/*/* odpowiadające za akwizycję danych z czujników zlokalizowanych na 
sekcji obudowy zmechanizowanej. Urządzenie występuje w wersjach różniących się liczbą 
wejść danych od 4 do 8 oraz umiejscowieniem złącza komunikacyjnego,  

 urządzenie SOZ-01/S – sterownik sekcji obudowy zmechanizowanej. Urządzenie 
udostępnia panel sterujący dla użytkownika pracującego w trybie manualnego sterowania 
sekcjami. Z jednej strony sterownik SOZ-01 pełni funkcje panelu HMI (Human-Machine 
Interface), a z drugiej rolę kontrolera sterującego sekcją,  

 czujniki drogi, ciśnienia. 
 

Konstrukcja wymienionych urządzeń została przedstawiona na rysunkach 1,2.  

a) b)  
Rys.1 Urządzenia sterowania i akwizycji danych a) LR-01/10/CH b) BP-01/4/T 

Fig. 1 Control and acquisition devices a) LR-01/10/CH b) BP-01/4/T 

 
Rys.2 Urządzenie SOZ-01/* 

Fig. 2 SOZ-01/* device 
Urządzenia zamontowane na sekcji tworzą kompletny zestaw sterowania 

elektrohydraulicznego. Wybrany sposób podziału odpowiedzialności na kilka urządzeń ma wiele 
zalet m.in. moduł wykonawczy wykonany jako osobne urządzenie, brak długich, zewnętrznych, 
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wielokablowych połączeń pomiędzy elektrozaworami, a elementem sterującym, spójna konstrukcja 
z blokiem elektrozaworowym minimalizująca uszkodzenia w tym obszarze, możliwość dowolnego 
pozycjonowania urządzeń akwizycji danych w zależności od położenia czujników na sekcji 
obudowy zmechanizowanej.  

3. KOMPONENTY TECHNICZNE STEROWANIA OBUDOWĄ ZMECHANIZOWANĄ 
ORAZ INFRASTRUKTURA AKWIZYCJI I WIZUALIZACJI DANYCH 

Elementy przedstawione w poprzedniej sekcji artykułu określają kompletne wyposażenie 
sterowania elektrohydraulicznego sekcji obudowy zmechanizowanej. Urządzenia działają w 
sposób autonomiczny przesyłając informacje pomiędzy sobą za pomocą kabli magistral lokalnych. 
W celu stosowania zaawansowanych technik sterowania oraz aby umożliwić sterowanie 
automatyczne całą obudową zmechanizowaną zostały wprowadzone do architektury dwa elementy: 

 Centrala komunikacyjna SOZ-01/C o konstrukcji mechanicznej tożsamej ze sterownikiem 
SOZ-01/S (rys.2). Urządzenie zostało dodatkowo wyposażone w komunikację centralną, 
umożliwiającą przesyłanie informacji sterujących pomiędzy dwoma takimi samymi 
centralami umieszczonymi na dwóch końcach obudowy zmechanizowanej oraz do 
komputera podścianowego w czasie rzeczywistym. Zadaniami urządzenia są: agregacja 
danych pomiarowych ze sterowników SOZ-01/S, transmisja danych pomiarowych do 
komputera podścianowego, transmisja danych konfiguracyjnych (np. sposób zachowania w 
trybie automatycznym) do sterowników oraz nadzorowanie sterowników SOZ-01/S w 
realizacji trybów automatycznych. Nadzór polega na analizie stanu wszystkich sekcji w celu 
umożliwienia prowadzenia sterowania automatycznego jak i z dodatkowych funkcji 
wynikających z konieczności dostarczania informacji do sterowników m.in. o położeniu 
kombajnu podczas eksploatacji ściany. 

 Komputer podścianowy, którego zadaniami są: wizualizacja aktualnego stanu fizycznego 
obudowy zmechanizowanej oraz udostępnienie operatorowi obudowy zmechanizowanej 
spójnego interfejsu diagnostyczno-konfiguracyjnego podczas procesu dostrajania 
parametrów pracy obudowy zmechanizowanej. Komputer podścianowy służy również jako 
magazyn danych oraz medium transmisyjne danych pomiarowych do nadrzędnego systemu 
wizualizacyjnego zlokalizowanego na powierzchni zakładu górniczego.  

 

Schematycznie konfigurację połączeń pomiędzy urządzeniami w konfiguracji kompletnego 
zestawu sterowania obudową zmechanizowaną przedstawia rysunek 3. 

 
Rys.3 Schemat blokowy sterowania obudową zmechanizowaną 
Fig.3 Block diagram of the DOH-matic longwall control system  
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4. FUNKCJONALNE MOŻLIWOŚCI STEROWANIA SEKCJĄ OBUDOWY 
ZMECHANIZOWANEJ 

Przedstawiona architektura techniczna urządzeń sterowania obudową zmechanizowaną 
stanowi podstawowy element składowy sterowania elektrohydraulicznego. Na jej podstawie, za 
pomocą zaawansowanego oprogramowania wbudowanego, uzyskano szerokie spektrum 
możliwości wspomagania pracy operatorów sekcji obudowy zmechanizowanej w trakcie pracy 
ręcznej jak i podczas realizacji pracy automatycznej ze sterowaniem wspomaganym 
poszczególnymi funkcjami obudowy zmechanizowanej.  
Urządzenia umożliwiają: 

 Sterowanie ręczne (przyległe, zdalne) – sterowanie bezpośrednio sekcjami znajdującymi się 
w bezpiecznej (konfigurowalnej) odległości od sterownika wyzwalającego. 

 Sterowanie wspomagane – sterowanie w połączeniu z informacjami pochodzącymi od 
czujników. Urządzenia wyposażone są w wejścia czujnikowe, które za pomocą konfiguracji 
łączone są z wykonywanymi funkcjami umożliwiającymi wykonanie określonej czynności 
np. budowanie sekcji z wykorzystaniem czujnika ciśnienia kończącego operacje w 
momencie uzyskania podporności wstępnej przez sekcję.  

 Sterowanie zestawem sekcji w sposób skoordynowany. Urządzenia umożliwiają m.in. 
sterowanie sekcjami po kolei (rys 4a) tj. wykonanie określonej funkcji wspomaganej 
czujnikami na grupie sekcji po kolei na każdej – zakończenie operacji na jednej z sekcji 
rozpoczyna operację na następnej. Sterowanie sekcjami w grupie (rys 4b) realizującymi tę 
samą funkcję równocześnie na wszystkich sekcjach w grupie oraz np. sterowanie w grupie z 
określonymi ograniczeniami jak np. sterowanie naprzemienne w grupie gdzie funkcje 
wykonywane są najpierw na sekcjach nieparzystych danej grupy a następnie na sekcjach 
parzystych (rys 4c)  

 

a)  b)  

c)  
Rys. 4 Możliwości sterowania zbiorczego: a) po kolei, b) w grupie, c) zaawansowane w grupie (np. przeplot) 

Fig.4 Group control of a roof support: 
a) one after another, b) group control, c) advanced group control (e.g. interleaving control)  

5. STEROWANIE ZDARZENIAMI, JAKO ELEMENT AUTOMATYZACJI PRACY SEKCJI 
OBUDOWY ZMECHANIZOWANEJ 

Urządzenia sterowania elektrohydraulicznego DOH-matic umożliwiają również realizację 
funkcji automatycznych podczas eksploatacji ściany. Aby istniała taka możliwość, urządzenia 
zostały wyposażone w moduł programowy maszyny wirtualnej umożliwiającej realizację dowolnie 
skomplikowanych funkcji sterowania obudową zmechanizowaną. Zachowanie sekcji podczas 
realizacji funkcji automatycznych może być projektowane za pomocą przyjaznego użytkownikowi 
interfejsu graficznego, którego elementem wejściowym jest zdefiniowanie graficzne wykonania 
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funkcji. Przykład skomplikowania mechanizmów sterujących tj. zagnieżdżenia funkcji, 
wykonywanie równoległe operacji itp. zostały przedstawione na przykładzie na rysunku 5.  

 
Rys.5 Przykład możliwej definicji zaawansowanej operacji wykonywanej na pojedynczej sekcji. 

Fig.5 An example of a complex sequenced function definition for a single roof support 
 

Dodatkowo w celu umożliwienia maksymalnej konfigurowalności reprezentacja graficzna 
jest przetwarzana do tekstowego języka opisu zachowania sekcji. W notacji tej dostępne są 
operatory przypisania, zmienne dynamiczne, definicje maszyn stanów skończonych, definicje 
połączeń ze zmiennymi fizycznymi (jak np. czujniki) jak i danymi pochodzącymi z zewnętrznych 
systemów (jak np. położenie kombajnu). Elementy te po odpowiednim oprogramowaniu są 
kompilowane do formatu wykonywalnego przez maszynę wirtualną znajdującą się w sterownikach 
SOZ-01/S. Realizacja zadań determinowana jest za pomocą zestawu wyzwalaczy umożliwiających 
wykonanie funkcji automatycznych. Wyzwalaczem może być jeden z wielu warunków 
zewnętrznych systemu jak np. wartości czujników na określonej sekcji, wartości czujników na 
sekcji sąsiedniej, położenie, prędkość, kierunek ruchu kombajnu, stan nadrzędnego systemu, 
informacje z systemu video lub detekcji obecności człowieka itp. Schematycznie mechanizm 
wyzwalania akcji na podstawie odległości od kombajnu został przestawiony na rysunku 6. 

 
Rys.6 Schematycznie przedstawiony jeden z możliwych warunków wyzwalania zdarzeń podczas pracy 

automatycznej tj. wyzwolenie operacji na podstawie względnego położenia kombajnu 
Fig.6 Schematically presented one of possible trigger condition during automatic operation of a longwall 

system e.g. events such as a roof support movement based on the relative position of a shearer 
 

6. AUTOMATYZACJA PRACY OBUDOWY ZMECHANIZOWANEJ NA PRZYKŁADZIE 
WDROŻENIA SYSTEMU STEROWANIA ELEKTROHYDRAULICZNEGO DOH-MATIC  

Zaprezentowane możliwości urządzeń znalazły w pełni zastosowanie podczas realizowanych 
wdrożeń systemu sterowania elektrohydraulicznego DOH-matic zarówno w kraju jak i za 
zagranicą. Wyniki tych wdrożeń zostały częściowo opisane w [4] i [5]. 

Interesujące z punktu widzenia automatyzacji kompleksów ścianowych jest wdrożenie 
produkcyjne systemu DOH-matic w Katowickim Holdingu Węglowym KWK Murcki-Staszic 
Ruch „Boże Dary”. Jest ono wynikiem współpracy badawczej firm Elsta Sp. z o.o., Centrum 
Hydrauliki Dirk Otto Hennlich Sp. z o.o. oraz Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie przy 
udziale wykonawczym Katowickiego Holdingu Węglowego. Wdrożenie to było wykonane w 
ramach realizacji projektu celowego nr 6ZR8 2009 C/07286 pod kierownictwem 
prof. dr hab. inż. Antoniego Kalukiewicza z Wydziału Inżynierii Mechanicznej i Robotyki AGH. 
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Sterowanie elektrohydrauliczne zostało zamontowane na ścianie 816 pokładu 349. 
Wyposażenie ściany 816: 

Obudowa zmechanizowana Glinik 12/23POz 
 Zakres roboczy  1,4÷2,2m 
 Podziałka obudowy 1,5m 
 Liczba stojaków  2 
 Typ stojaka dwuteleskopowy (szerokość maks. 335mm) 
 Podporność wstępna stojaka 1039kN 
 Podporność robocza stojaka 1300kN 
 Ciśnienie zasilania  30Mpa 
 Sterowanie elektrohydrauliczne  DOH-matic 

Kombajn ścianowy KSW 880E – 3,3kV 
 Długość 12,4m (odległość między osiami organów przy 

poziomo ustawionych ramionach)  
 Moc całkowita 850kW 
 Siła pociągowa 670kN (2x335kN) 
 Prędkość robocza 0÷25,6m/min 

Przenośnik zgrzebłowy ścianowy  TAGOR 850 
Przenośnik zgrzebłowy podścianowy:  Glinik 724 
Ściana 816: 

 Wybieg  275m 
 Długość 107÷250m 
 Wysokość  do 2m 
 Średnie wydobycie 2500t/d 
Ilość sekcji objętych sterowaniem elektrohydraulicznym wynosiła 125 sztuk (na 160 

wszystkich sekcji przy pełnej długości ściany). Ściana rozpoczęła eksploatację w lipcu 2012 roku. 
W skład wyposażenia ściany, oprócz sterowania elektrohydraulicznego wszedł również system 
monitoringu wizyjnego z kamer video rozmieszczonych w obszarze eksploatacji. Celem projektu 
badawczego było określenie możliwości pracy ściany w trybie automatycznym. W trakcie 
eksploatacji przeprowadzono szereg badań w celu zdobycia takich danych, które umożliwiły 
opracowanie oprogramowania dla pracy obudowy zmechanizowanej w trybie pełnej automatyki. 
Podczas realizacji wdrożenia system został skonfigurowany do pracy automatycznej z 
wyzwalaniem zdarzeniami realizując następujące funkcje: 

 stabilizacja przenośnika kombajnu na całej długości położenia kombajnu – funkcja 
wymagana w przypadku pokładów węgla o większej twardości, zapobiegająca odpychaniu 
kombajnu od ściany podczas jego pracy, 

 przestawianie sekcji wykonywane automatycznie za kombajnem. Można dodatkowo dla 
pracy automatycznej w momencie realizacji przestawiania sekcji, korygować jej położenie 
przez sterowanie osłonami bocznymi na sekcji sąsiedniej, 

 przekładka przenośnika realizowana w obszarze za kombajnem na zdefiniowanej podczas 
eksploatacji grupie sekcji. Funkcja realizowana z wykorzystaniem danych z czujników 
przemieszczenia sekcji.  

System DOH-matic posiada też wbudowane (niewykorzystywane w tym wdrożeniu) 
automatyczne mechanizmy wspomagające pracę górników wyzwalane położeniem kombajnu: 

 zraszanie obszaru pracy kombajnu z sekcji obudowy zmechanizowanej od strony ociosu lub 
(oraz) od strony zawału. Zraszanie realizowanie jest automatycznie w zakresie pracy 
kombajnu oraz tylko podczas jego ruchu i zostaje wyłączone po zadanym czasie od 
momentu zidentyfikowania zatrzymania kombajnu, 
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 zamykanie osłon czoła ściany w obszarze przed kombajnem – dla sekcji z jedno- i 
dwustopniowymi osłonami czoła ściany, 

 przestawianie sekcji za kombajnem realizowane automatycznie po przejeździe kombajnu z 
przeplotem na obszarze 10 sekcji w sekwencji: sekcji nieparzystych a następnie po 
osiągnięciu podporności wstępnej w przestawionych sekcjach, operacja powtarzana dla 
sekcji parzystych. Pozwala to na skrócenie czasu kroczenia obudowy za kombajnem oraz 
przy słabym stropie, zabezpieczenie ścieżki kombajnowej przed opadem skał stropowych. 

Schematycznie zakresy działań mechanizmów automatycznych zostały przedstawione na rys. 7. 

 
Rys.7 Sposób sterowania zdarzeniami dla KWK Murcki-Staszic 

Fig. 7 Exemplary event control definitions for KWK Murcki-Staszic 
 

7. PRZYKŁADOWE WYNIKI POMIARÓW CIŚNIENIA W STOJAKACH 
HYDRAULICZNYCH I PRZEMIESZCZENIA SEKCJI 

Zastosowany system sterownia DOH-matic umożliwia: 
 ciągłą rejestrację pomiarów ciśnienia w przestrzeniach podtłokowych, 

 
Rys.8 Wykres ciśnienia w przestrzeniach podtłokowych stojaków wzdłuż ściany 

Fig. 8 Pressure profile in hydraulic props (legs) in roof supports mounted on the longwall system 
 

 prezentację rzeczywistego przemieszczenia przenośnika w ścianie  

 

Rys.9 Pomiar przesunięcia przenośnika dla obudowy w KWK Murcki-Staszic. 
Fig. 9 Measurement of the AFC conveyor distance from roof supports in KWK Murcki-Staszic 
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 Pracę hydrauliki podpornościowej sekcji w zakresie działania zaworów 
szybkoupustowych dla jednej sekcji zwiększającyh możliwość przenoszenia 
obciążeń statycznych i dynamicznych górotworu 

 
Rys.10 Wykres obrazujący pracę zaworów szybkoupustowych w czasie postoju kompleksu ścianowego. 

Fig. 10 Work of the rapid yield valves during waiting state of the roof support  
W systemie istnieje możliwość przedstawienia przestrzennego działania wszystkich zaworów 
szybkoupustowych dla całej obudowy. 
 

 Zobrazowanie rzeczywistego ciśnienia w stojakach hydraulicznych podczas pracy 
obudowy 

 
Rys.11 Ciśnienie w stojakach pojedynczej sekcji podczas pracy. 

Fig. 11 Pressure in the hydraulic props (legs) sensors of a single roof support during work 
 

8. WNIOSKI 

Przetestowano pracę sterowania obudową zmechanizowaną w trybie automatycznym przy 
identyfiakcji pozycji kombajnu w ścianie.Pełne przestawienie na odcinku 70 sekcji wraz z 
przekładką przenośnika za przejeżdżającym kombajnem trwało 35 minut. Zarejstrowaney w tym 
trybie czas pzrestawiania sekcji wynosił średnio 12,2 sek. Dla porównania rejestrowane czasy 
przestawiania sekcji w trybie ręcznym wynosiły ok. 22 sek. 
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Zastosowanie systemu DOH-matic do sterowania obudową zmechanizowaną pozwoliło na 
zwiększenie dobowego wydobycia w stosunku do zakładanego. 

Zebrane w systemie dane pomiarowe umożliwiają przeprowadzenie różnorakich analiz takich 
jak monitorowanie ciśnienia w przestrzeniach podtłokowych stojaków, pracy zaworów 
szybkoupustowych, potwierdzających prawidłowość doboru obudowy oraz hydrauliki 
podpornościowej do danych warunków górniczo-geologicznych. 

Uzyskane dane potwierdzają również prawidłowość metodyki doboru obudowy 
zmechanizowanej do danych warunków górniczo-geologicznych. 

Powiązanie metodyki doboru obudów zmechanizowanych z danymi pozyskanymi z systemu 
sterowania pozwoli w przyszłości na optymalizację procesu projektowania wyposażenia innych 
ścian. 

Zarejestrowane wyniki pozwalają wnioskować o występowaniu różnic w obciążeniu 
stojaków w ramach jednej sekcji w trakcie rzeczywistej pracy obudowy w ścianie. 

Obserwowane na trendach bieżących anomalie, takie jak gwałtowne zmiany ciśnienia, 
zmiany w szybkości osiadania stropu obrazowane działaniem zaworów szybkoupustowych mogą 
wskazywać na wzrost zagrożeń sejsmicznych, wzrost wydzielania się metanu do przestrzeni 
roboczej ściany czy przerwania ciągłości stropu na linii ociosu węglowego.  

Pomiar przemieszczenia sekcji pozwala na określenie rzeczywistej wielkości skrawu 
kombajnu i określenia kształtu czoła ściany oraz sumarycznie postępu ściany . 

Na podstawie wykresów ciśnień w stojakach można diagnozować ich stan techniczny oraz 
stan hydrauliki podpornościowej, jak również analizować rozkład ciśnień na długości i wybiegu 
ściany.  

9. PODSUMOWANIE 

W myśl przedstawionych analiz oraz sformułowanych wniosków zasadne staje się 
wprowadzenie sterowania elektrohydraulicznego do automatyzacji kompleksu ścianowego. 

Daje to pełne możliwości analizy stanu zagrożeń, zwiększenia efektywności i poprawienia 
warunków BHP w ścianie. 
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GAD-1 – nowe rozwiązanie górniczej kolejki podwieszonej 
z napędem akumulatorowym 
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STRESZCZENIE: Szerokie rozpowszechnienie w podziemiach kopalń węgla napędów spalino-
wych natrafia obecnie na bariery stosowania z uwagi na szkodliwość produktów spalania i emito-
wane ciepło Tymczasem osiągnięcia przemysłu motoryzacyjnego w zakresie ogniw akumula-
torowych o dużej gęstości energii skłaniają do poszukiwania możliwości ich adaptacji do podziemi 
kopalń. W tej sytuacji coraz częściej rozważa się wprowadzenie na rynek alternatywnych, zero-
emisyjnych napędów, Obecnie trwają prace nad wdrożeniem pierwszego tego rodzaju rozwiązania, 
akumulatorowego ciągnika podwieszonego GAD-1 (Gentle Accumulator Drive). Ciągnik ten jest 
wyposażony w ogniwa litowo-polimerowe najnowszej generacji. Atutem ciągnika jest odzyskiwa-
nie energii podczas hamowania, co zwiększa jego przebieg do kolejnego ładowania baterii. W ar-
tykule omówiono najważniejsze zagadnienia związane z budową ciągnika, układem elektrycznym 
i systemem napędowym. 

SŁOWA KLUCZOWE: Napęd zero-emisyjny, akumulator, duża gęstość energii 
 

 
1. Wstęp 

 W ciągu ostatnich ośmiu lat w kopalniach węgla rozpowszechniły się ciągniki 
podwieszone oraz ciągniki spągowe z napędem spalinowym, które skutecznie zastąpiły i wyparły 
prawie całkowicie kolejki linowe napędzane stacjonarnym napędem linowym z silnikiem 
elektrycznym. Tam gdzie w danym rejonie podziemia kopalni liczba stosowanych ciągników 
spalinowych sięga kilku sztuk daje się odczuć znaczący dyskomfort pracy związany ze stężeniem 
spalin i emitowanym ciepłem. Z tego powodu pierwsze sukcesy napędów elektrycznych w 
samochodach z elektrycznym napędem akumulatorowym skłoniły firmy produkujące górnicze 
urządzenia transportowe do poszukiwania alternatywnych rozwiązań, tak zwanych napędów 
zeroemisyjnych.. Oczywiście napędy akumulatorowe na bazie ogniw kwasowo ołowiowych były i 
są nadal stosowane w podziemiach kopalń, jednak nigdy do zasilania ciągników wymagających 
dużej siły pociągowej i możliwości przebiegów na długich dystansach. Ich zastosowanie 
ograniczyło się lokomotyw torowych, które poruszają się na niewielkich nachyleniach i w związku 
z tym wymagana siła pociągowa nie jest duża. Ponadto mała gęstość energii ogniw kwasowo-
ołowiowych przekładająca się na ich dużą masę, w lokomotywie torowej nie jest wadą, zapewnia 
bowiem „dociążenie” i uzyskanie dobrego sprzężenia ciernego koła z szyną. W ciągniku 
poruszającym się na zmiennym nachyleniu nadmierna masa byłaby wadą o znaczeniu 
zasadniczym. Gęstość energii akumulatora litowo-polimerowego jest około ponad 4-krotnie 
większa niż tradycyjnego akumulatora kwasowo ołowiowego i ponad 2-krotnie większa niż 
akumulatora niklowo-kadmowego. Dlatego wybór ogniwa litowo-polimerowego do zasilania 
ciągnika podwieszonego nie miał i nie ma rozsądnej alternatywy. Z uwagi na rodzaj napędu i 
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złożony stopień zaawansowania techniki zasilająco-sterującej ciągnik nazwano pierwszymi 
literami angielskich słów „Gentle Accumulator Drive” GAD-1. Ciągnik ten może być korzystną 
alternatywą w stosunku do urządzeń transportowych o napędzie spalinowym,  przyczyniając się do 
poprawy jakości powietrza w podziemnych wyrobiskach kopalń węgla i zwiększenia komfortu 
pracy. W 2011 roku na targach w Katowicach zaprezentowano „pre-prototyp” ciągnika GAD-1, 
(rys.1.) który spotkał się z dużym zainteresowaniem potencjalnych użytkowników. Stało się 
wówczas oczywiste, że wytyczony kierunek rozwoju jest słuszny i dalsze prace będą 
kontynuowane.  
 
 

 

Rys. 1. Pre-prototyp ciągnika GAD-1 na targach we wrześniu 2011 roku  
Figure 1. Pre-prototype of GAD-1 presented on the fair in 2011 

Obecnie podzespoły ciągnika są już kompletne i w pełni wyposażone, a ciągnik jest poddany 
procesowi certyfikacji.   
 
2. Budowa ciągnika GAD-1 i trasy zębatkowej 

   Ciągnik ma budowę modułową. Poszczególne moduły powieszone są na wózkach 
nośnych, za wyjątkiem modułu części hydraulicznej, która jest zawieszona na rozworze, łączącej 
dwa wózki napędowe. Budowę ciągnika pokazano na rys.1. 

 
Rys.2. Budowa ciągnika GAD-1 
Figure 2. Construction of the GAD-1  
 

Ciągnik można konfigurować w wersji z czterema, trzema lub dwoma napędami. Na 
rysunku pokazano wersję z czterema wózkami napędowymi – pozycje 3, 5, 7, 9. Ciągnik zawsze 
jest wyposażony w dwie równorzędne kabiny poz. 1. i 11. oraz w dwa wózki hamulcowe poz 2 i 
10. Moduł baterii akumulatorów MB-1 poz.4. mieści ogniwa o łącznej maksymalnej energii 150 



kWh. Zasilanie wózków napędowych i silnika układu hydraulicznego poz.8. następuje poprzez 
moduł zasilająco-sterujący MZS-1 poz.6.  

Zasadniczą funkcją układu hydraulicznego poz.8. jest zapewnienie docisku kół ciernych w 
wózkach napędowych oraz odhamowanie hamulców awaryjno postojowych w wózkach 
hamulcowych. Pod względem siły pociągowej ciągnik GAD-1 jest porównywalny do ciągnika 
spalinowego o mocy silnika 80 kW, a ze względu na możliwość jazdy po trasie zębatkowej gdzie 
jego siła pociągowa może osiągać 120 kN, może być porównywany do ciągnika z silnikiem 
spalinowym o mocy 120 kW. Ciągnik GAD-1, może się poruszać po trasach podwieszonych 
ciernych, na bazie dwuteownika I155, już istniejących w kopalniach, bądź zamówionych  
do stosowania z ciągnikiem, które posiadają dopuszczenie do stosowania. W przypadku, 
konieczności używania napędu zębatkowego, ma zastosowanie dedykowana trasa jezdna, której 
segmenty są wyposażone w dwustronną listwę zębatkową. Na rys.3 pokazano przykładowe 
segmenty trasy zębatkowej, po lewej segment początkowy, rozpoczynający lub kończący trasę 
zębatkową, a po prawej segment zębatkowy prostoliniowy. Segment początkowy jest wyposażony 
w tak zwane znaczniki, których zadaniem jest wywołanie podwójnego nacisku na mikrołącznik 
zlokalizowany  
w każdym wózku napędowym, rys.4., wskutek czego układ sterowania otrzymuje sygnał do 
rozpoczęcia procedury zmiany systemu napędowego dla danego wózka. 
 

 
 

Rys.3. Segment początkowy (z lewej) i liniowy szyny zębatkowej (z prawej) 
Figure 3. The initial (on the left) and line section of rack and pinion monorail (on the right) 

 
Generowanie siły pociągowej na trasie zębatkowej zapewniają dodatkowe koła zębate zabudowane 
nad kołami ciernymi w wózkach napędowych – rys.2. 
 

 

Rys. 4. Widok wózka napędowego  
Figure 4. The view of drive car  



Każdy z czterech wózków napędowych rys.2. wyposażony jest w dwa (identyczne) zespoły 
napędowe złożone z silnika, przekładni planetarnej, koła ciernego i koła zębatego. W zależności od 
rodzaju trasy jezdnej, wózek może pracować ciernie lub zębatkowo.  Podczas pracy ciernej, koła 
cierne są dociskane do bieżni trasy (środnik dwuteownika) za pomocą siłownika, natomiast 
podczas jazdy zębatkowej koła zębate nie są dociskane. Każdy z wózków napędowych jest 
wyposażony w uchylne ramię, połączone z układem elektrycznym, współpracujące ze znacznikami 
umieszczonymi na trasie w miejscu zmiany systemu napędowego (rys.3). Zmiana systemu 
napędowego z ciernego na zębatkowy powinna być stosowana głównie w rejonie zmiany 
nachylenia wyrobiska z mniejszego na większe. Dynamiczny sposób zmiany napędu oznacza, że 
przy czterech wózkach napędowych, każdy z nich kolejno zmienia system napędowy i w miejscu 
zmiany część wózków pracuje ciernie, a część zębatkowo. Silniki wózków pracujących ciernie 
mają mniejsze prędkości obrotowe niż silniki wózków pracujących zębatkowo. Sytuacja taka 
wymaga nadzorowania zmiany trybu napędowego przez układ sterowania, w oparciu o odpowiedni 
algorytm. 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 jest wyposażony w dwa zespoły hamulca awaryjno-postojowego (rys.3.) których 

zadaniem jest zahamowanie ciągnika. Hamulce są sterowane sterownikiem mikroprocesorowym. 
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 układu elektronicznego nadzoru 
pracy ciągnika.  
 

 
 
Rys. 5. Widok zespołu hamulca awaryjno-postojowego  
Figure 5. View of one of emergency-and-parking brake units  



Ciągnik jest sterowany przez operatora zajmującego miejsce w jednej z kabin. Regulacja 
prędkości jazdy odbywa się poprzez odpowiednie wychylenie manipulatora. Hamowanie 
elektryczne odbywa się po wychyleniu manipulatora w kierunku przeciwnym do kierunku jazdy.  
Na wyświetlaczu pulpitu sterowniczego w kabinach wyświetlane są informacje o aktualnym stanie 
maszyny, prędkości jazdy, stopniu naładowania naładowania baterii, informacje o kolejnych 
czynnościach procedury uruchomienia. 

 

  

 
 

Rys. 6. Widok kabiny operatora i wyświetlacza na pulpicie sterowania  
Figure 6. View of the operator’s cab and of the control panel displayer  

 
Dodatkowo istnieje możliwość zdalnego sterowania radiowego.  Ponadto ciągnik może być 

wyposażony w opcjonalne kamery i monitory w kabinach, które umożliwiają obserwację trasy 
przez operatora dokonującego manewru cofania. 
 
 
3. Układ zasilania, przekształcania energii i sterowania  

Źródłem zasilania wózków napędowych ciągnika jest moduł MB-1 mieszczący baterię 
akumulatorów o napięciu 250V DC, składającą się z czterech pakietów ogniw litowo – 
polimerowych. Każdy z pakietów jest przeznaczony do zasilania jednego z wózków napędowych, 
przy czym jeden z pakietów zasila również układ hydrauliczny. Energia z pakietów baterii 
dostarczana jest poprzez złącza ognioszczelne, do modułu zasilania MZS-1. Moduł ten oprócz 
sterownika nadrzędnego zawiera osiem falowników, dzięki którym prąd stały z baterii zamieniany 



jest na prąd przemienny o napięciu 150 V AC.  Za pośrednictwem falowników, uzyskuje się 
napięcie 3-fazowe o regulowanej częstotliwości i amplitudzie, które zasila osiem bezszczotkowych 
silników synchronicznych z magnesami trwałymi w wózkach napędowych. Moduł MZS-1 zawiera 
również dziewiąty falownik, który jest przeznaczony do zasilania silnika układu hydraulicznego 
napięciem 188V przy częstotliwości 50Hz. 

Podczas hamowania silniki generują  energię, która poprzez te same falowniki trafia do 
modułu baterii. Układ sterowania czuwa nad tym, aby akumulatory zawsze posiadały zapas 
pojemności pozwalający na zwrot energii uzyskiwanej podczas pracy generatorowej.  

Urządzenia sterownicze i układy zabezpieczeń znajdujące się w osłonach ognioszczelnych 
zasilane są napięciem 24V DC. Urządzenia iskrobezpieczne tj: lampy z oświetleniem diodowym, 
pulpity sterownicze, rozdzielacze elektrohydrauliczne oraz sygnalizacja ostrzegawcza zasilane są 
napięciem 12V DC. 

Sterowanie ciągnikiem odbywa się z pulpitu w kabinie, który uruchamiany jest przez 
operatora kluczykiem w stacyjce. Nadrzędny układ sterowania ciągnika posiada strukturę 
rozproszoną, połączoną szeregowo, cyfrową magistralą CAN.  
 
 

 

Rys. 2. Rys.7. Schemat blokowy nadrzędnego układu sterowania  [ źródło: opracowanie autorskie] 
Figure 7. Block diagram of master control system [source: author] 

Magistrala CAN charakteryzuje się dużą odpornością na zakłócenia i niezawodnością, co 
jest wynikiem nadawania danych w postaci napięciowego sygnału różnicowego oraz sprzętowej 
obsłudze protokołu i kontroli błędów. Magistrale CAN są powszechnie stosowane w samochodach,  
a obecnie coraz częściej znajdują zastosowanie w maszynach górniczych. W systemie 
zaimplementowano 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 
warunkach zagrożeń skojarzonych (zagrożenie wybuchem metanu i/lub pyłu węglowego, 
pożarowe, wodne). 

Układ sterowania, poprzez zaimplementowany algorytm sterowania rozwiązuje problem, 
związany z sekwencyjną zmianą trybu napędowego z ciernego na zębaty i odwrotnie, kolejno, 
przez poszczególne wózki. Podczas przejazdu w tym miejscu układ sterowania otrzymuje dwa 
sygnały, które uruchamiają procedury mające swoje przełożenie na układ hydrauliczny oraz 
energoelektroniczny. Następuje przesterowanie rozdzielaczy elektrohydraulicznych oraz zmiana 
prędkości obrotowych w silnikach poszczególnych wózków, aż do chwili zakończenia procedury 
zmiany systemu napędowego.  

Zasadniczą funkcją układu hydraulicznego jest zapewnienie docisku kół ciernych oraz 
odhamowanie hamulców awaryjno postojowych. Ponadto układ jest przystosowany do zasilania 
wciągników hydraulicznych belek transportowych podczas postoju ciągnika i dokonywania 
załadunku.  Podczas poruszania się ciągnika, silnik elektryczny układu hydraulicznego o mocy 2,2 
kW pracuje okresowo i jest włączany przez układ sterowania gdy ciśnienie obniży się poniżej 
wartości 16 MPa - dla siłowników docisku i dla siłowników układu hamulcowego. Maksymalne 
ciśnienie realizowane w układzie wynosi 18 MPa. Zarówno dla pracy ciągnika czy belek 
transportowych odpowiednie natężenie przepływu oraz ciśnienie w układzie hydraulicznym, 
zapewnione jest przez zespół dwóch pomp zębatych. W trybie jazdy ciągnika pompa o mniejszej 
objętości roboczej zapewniająca odpowiednie parametry (Q = 6 dm3/min, p = 18 MPa) 
przeznaczona jest do zasilania siłowników docisku i siłowników układu hamulcowego, natomiast 
pompa o większej objętości roboczej pracuje w układzie filtrującym. Pompy włączane są 
okresowo, wówczas gdy ciśnienie w układzie obniży się do wartości niższej niż 16 MPa.  

Przy pracy z belkami transportowymi zasilanie wciągników belek realizowane jest przez dwie 
pompy, wydatkiem Q=15 dm3/min przy ciśnieniu 9 MPa. 

 
4. Podsumowanie 

W rozwiązaniu ciągnika GAD-1 zastosowano szereg innowacyjnych rozwiązań, są to przede 
wszystkim: ogniwa nowej generacji, bezszczotkowe silniki synchroniczne  z magnesami trwałymi, 
układ sterowania i rekuperacji energii. Podstawowe parametry ciagnika GAD-1 przedstawiono 
w tabeli 1. 

 
 

Tabela 1. Parametry techniczne podwieszonego ciągnika akumulatorowego GAD-1 
Table 1. Technical parameters of GAD-1 battery suspended monorail 

1. Moc zainstalowana 86,4kW      (8x10,8kW) 
2. Siła uciągu 80kN ciernie /120 kN zębatkowo 
3. Typ silnika Silniki synchroniczne z magnesami trwałymi 
4. Napięcie zasilania silnika  150V  
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 bez zrzucania modułu akumulatorów lub wymiana na 

moduł naładowany 
9. Dopuszczalne nachylenia trasy Do 30°  

 



Ciągnik ma również możliwość jazdy ciernej lub zębatkowej, co jest dotychczas rzadkością, 
nawet w konwencjonalnych, spalinowych urządzeniach transportowych. Z uwagi na bezemisyjną 
pracę, proponowane rozwiązanie będzie przydatne zwłaszcza tam, gdzie występują problemy 
zanieczyszczenia powietrza.  

Wdrożenie ciągnika GAD-1 do stosowania w podziemiach kopalń powinno znacząco 
przyczynić się do zwiększenia efektywności i bezpieczeństwa pracy przy transportowaniu ciężkich 
i wielkogabarytowych urządzeń. 
 
 
 

GAD-1 – The New Solution of Battery Driven Suspended Monorail 
 
 



 

 

Odwadnianie drobnych frakcji koncentratów mineralnych 
za pomocą pras filtracyjnych na przykładzie prasy GHT 1500 
zabudowanej w ZPMW KWK Jas-Mos 
 

Dewatering of fine mineral fractions using filter presses 
as illustrated by the GHT 1500 filter press installed 
at the coal processing plant at Jas-Mos coal mine 
 
Bartosz Piechaczek, Grzegorz Gruszka, Andrzej Pyc, Emanuele Iero 
PROREM sp. z o.o. 

 
STRESZCZENIE: Niniejsza praca przedstawia typoszereg pras filtracyjnych produkcji włoskiej 
firmy DIEMME Filtration w kontekście odwadniania drobnych frakcji koncentratów mineralnych 
na przykładzie prasy typu GHT 1500 zabudowanej w Zakładzie Przeróbki Mechanicznej Węgla 
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ABSTRACT: This paper presents the range of filter presses manufactured by the Italian company 
DIEMME Filtration and their application in dewatering of fine fractions of mineral concentrates as 
illustrated by the GHT 1500 filter press installed at the coal preparation plant at JSW SA KWK 
Jas-Mos. 
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1. WPROWADZENIE 
 

Firma DIEMME Filtration, która powstała w 1923 r. na potrzeby przemysłu winiarskiego, obecnie 
jest wiodącym producentem pras filtracyjnych na świecie. Dzięki wąskiej specjalizacji firma opra-
cowała wiele różnych rozwiązań technicznych, pozwalających na dobór najodpowiedniejszej prasy 
filtracyjnej do każdego zastosowania. 

 
2. OBECNOŚĆ NA ŚWIECIE 
 

Firma DIEMME Filtration od wielu dekad obecna jest na całym świecie i może pochwalić się za-
projektowaniem i uruchomieniem swoich urządzeń w ponad 6000 instalacji w procesach odwad-
niania na pięciu kontynentach. 
 Obecność firmy w wielu krajach o różnych tradycjach przemysłowych sprawiła, że DIEMME 
Filtration zyskała ogromne doświadczenie w wielu gałęziach przemysłu: 
 górnictwo podziemne i odkrywkowe, 
 metalurgia, 
 chemia i farmaceutyka, 
 sektor komunalny, 
 przemysł spożywczy, 
 ceramika, szkło, kryształy. 
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3. GÓRNICTWO I METALURGIA 
 
Prasy filtracyjne DIEMME Filtration stosowane są w wielu różnych procesach w przemyśle wydo-
bywczym i metalurgicznym, np. do filtracji i odwadniania koncentratów oraz odpadów: 
 
 cynku, 
 miedzi, 
 ołowiu, 
 chromu, 
 węgla, 
 pirytu, 
 irydu, 
 złota, 
 srebra, 
 rodu, 
 żelaza, 
 kobaltu, 
 kadmu, 
 molibdenu, 
 litu, 
 wolframu, 
 platyny, 

 palladu, 
 niklu, 
 wanadu, 
 antymonu, 
 cyrkonu, 
 manganu, 
 tlenku cynku, 
 siarczanu wapnia, 
 pentatlenku difosforu, 
 wodorotlenku cynku, 
 siarczanu cynku, 
 czerwonego szlamu, 
 piaskowców krzemionkowych, 
 wapna hydratyzowanego, 
 solanki, 
 iłów, 
 marmuru. 

 
 Użytkownikami pras filtracyjnych DIEMME Filtration są m.in.: 
 
 Minera Del Toro (Meksyk), 
 Rusal Vami (Rosja), 
 Green Metals (Boliwia), 
 National Iranian Copper (Iran), 
 Codelco (Chile), 
 JSW SA KWK Krupiński (Polska), 
 Olympias (Grecja), 
 Mineração Caraiba (Brazylia), 
 Minera San Rafael (USA), 
 Western Platinum Refinery (RPA), 
 Portovesme (Włochy), 
 Barrick (USA), 
 Erkom (Turcja), 
 Minera Michilla (Chile), 
 Twin Hills (Australia), 
 Arya Group (Indie), 
 Trez (Francja), 
 Cobre Las Cruces (Hiszpania), 
 AR Zinc (Argentyna), 
 Seval (Włochy), 

 JSW SA KWK Jas-Mos (Polska), 
 Oleny Ruchey (Rosja), 
 Bariq Mining (Arabia Saudyjska), 
 MAL (Węgry), 
 JSW SA KWK Budryk (Polska), 
 Rincon Lithium (Australia), 
 Jabal Salab (Jemen), 
 Outotec (Chile), 
 Almaliksky (Uzbekistan), 
 JV Erdenet (Mongolia), 
 Hillgrove (Australia), 
 Goro Nickel (Nowa Kaledonia), 
 M. Economic Corporation (Birma), 
 Valcambi (Szwajcaria), 
 Uchalinskij Gok (Rosja), 
 Sardinia Gold Mining (Włochy), 
 Dankalk (Dania), 
 Dominican Pottery (Dominikana), 
 Muldenhutten (Niemcy), 
 Marmoles De Honduras (Honduras). 

 



 

 

4. BADANIA I ROZWÓJ 
 
Sercem DIEMME Filtration jest centrum badawcze. Zespół wykwalifikowanych chemików i tech-
nologów pracujących w laboratorium w siedzibie firmy w Lugo codziennie bada próbki produktów 
pochodzących z całego świata. Przeprowadzane przez nich próby filtracyjne określają parametry 
fizykochemiczne filtrowanych produktów, co jest niezbędne do poprawnego doboru najbardziej 
optymalnych urządzeń w każdym przypadku. Po zakończeniu prób analityk sporządza szczegóło-
wy raport z przeprowadzony prób, który wysyłany jest do klienta razem z próbkami przebadanego 
produktu. 
 Po próbach laboratoryjnych istnieje możliwość przeprowadzenia testów filtracyjnych w zakła-
dzie klienta. Testy te mogą zostać przeprowadzone na małych jednostkach stołowych symulują-
cych jedną komorę filtracyjną lub jednostkach półprzemysłowych zabudowanych w kontenerze. 
W obu przypadkach istnieje możliwość symulacji wszystkich niezbędnych procesów technologicz-
nych takich jak ściskanie membran, dosuszanie placka, mycie placka, itp. 
 

 
 

Rys. 1. Stołowa prasa laboratoryjna (źródło: opracowanie własne) 
Fig. 1. Desk filter press (source: own materials) 
 

 
 

Rys. 2. Prasa filtracyjna typu ME 630 zabudowana w kontenerze (źródło: opracowanie własne) 
Fig. 2. Filter press model ME 630 installed in a container (source: own materials) 



 

 

5. DOBÓR ODPOWIEDNIEGO URZĄDZENIA 
 
Wyniki prób filtracyjnych wraz z danymi zebranymi przez przedstawicieli podczas wizyt w zakła-
dzie klienta są następnie analizowane i po uwzględnieniu specyficznych uwarunkowań projekto-
wych przygotowana zostaje propozycja techniczna rekomendująca konkretne rozwiązanie. 
 W końcowym etapie działania włączany jest dział handlowy, który przygotowuje szczegółową 
ofertę wraz z rysunkami technicznymi układu, instalacji, schematem technologicznym, itp. 
 
 
6. PROJEKT I REALIZACJA 
 
Złożenie zamówienia przez klienta oznacza początek wykonawczej części projektu, podczas której 
zespół projektantów składający się z technologów, konstruktorów i programistów projektuje cały 
układ. Całość projektu realizowana jest poprzez komputerowe technologie trójwymiarowe razem 
z oprogramowaniem analizy strukturalnej w celu sprawdzenia ukończonych komponentów. 
 Wszystkie elementy składowe układu są personalizowane. Nie tylko rozmiary maszyny, lecz 
również materiały konstrukcyjne, cykle powlekania i malowania są dobierane zgodnie ze specyfi-
kacją każdego zadania. Urządzenia pomocnicze, a także komponenty mechaniczne, elektryczne i 
elektroniczne również się różnią, zależnie od indywidualnych wymagań klienta. Dzięki dokładnej 
analizie laboratoryjnej produktu podlegającego filtracji, a także zapoznaniu się z uwarunkowania-
mi technologicznymi i gabarytowymi u klienta możliwy jest dobór odpowiednich parametrów 
układu filtracyjnego, takich jak: 
 typ prasy filtracyjnej, 
 wykonanie materiałowe podzespołów, zwłaszcza mających styczność z produktem, 
 rodzaj i rozmiar płyt filtracyjnych, 
 rodzaj i materiał tkanin filtracyjnych, 
 konieczność zastosowania tkanin pomocniczych, 
 konieczność zastosowania ściskania membran oraz dobór medium ściskającego, 
 konieczność zastosowania dosuszania placka, 
 konieczność zastosowania mycia placka, 
 konieczność zastosowania zabezpieczeń przed chlapaniem niebezpiecznych produktów, 
 konieczność zastosowania układu pochłaniającego toksyczne opary, 
 rodzaj i liczbę pomp w układzie napełniającym prasę, 
 rodzaj i liczbę pomp lub sprężarek dostarczających medium ściskające oraz dosuszające placek, 
 czas poszczególnych etapów cyklu filtracji. 
 DIEMME Filtration dostarcza nie tylko „serce” układu – prasę filtracyjną, ale również rozwią-
zania systemowe „pod klucz”, obejmujące wszystkie urządzenia pomocnicze niezbędne do prze-
prowadzenia całego procesu odwadniania: pompy, sprężarki powietrza, reaktory chemiczne, zbior-
niki, zagęszczacze, odmulniki, mieszadła, układy dozowania odczynników chemicznych, przeno-
śniki taśmowe, itp. 
 
 
7. GAMA PRAS FILTRACYJNYCH DIEMME FILTRATION 
 
DIEMME Filtration oferuje najszerszą gamę pras filtracyjnych. Oprócz różnic w budowie struktu-
ralnej (górne podwieszenie lub boczne podparcie płyt), urządzenia DIEMME Filtration mogą róż-
nić się zarówno rozmiarem, jak i poziomem automatyzacji. Prasy filtracyjne typu GHT są obecnie 
największymi prasami na świecie – rozmiar płyt dochodzi do 25002500 mm. 
 
 



 

 

 
 
Rys. 3. Gama pras filtracyjnych DIEMME Filtration (źródło: opracowanie własne) 
Fig. 3. Range of DIEMME Filtration filter presses (source: own materials) 



 

 

8. KWK JAS-MOS – STUDIUM PRZYPADKU 
 

8.1. Dotychczasowy układ technologiczny 
 

W listopadzie 2009 roku Kopalnia Węgla Kamiennego Jas-Mos należąca do Jastrzębskiej Spółki 
Węglowej SA rozpoczęła realizację zadania inwestycyjnego pt. „Budowa dla JSW SA KWK Jas-
Mos instalacji odzysku części stałych z zawiesiny wodno-mułowej zawierającej ziarna o wymia-
rach wyłącznie poniżej 25 μm”. Realizacji projektu podjęło się Biuro Projektów PROREM, za rea-
lizację dostaw prasy filtracyjnej wraz ze wszystkimi urządzeniami towarzyszącymi odpowiedzialna 
była firma PROREM, która zarekomendowała jako dostawcę prasy filtracyjnej firmę DIEMME 
Filtration – światowego lidera w produkcji specjalistycznych pras filtracyjnych. Wysoka jakość 
oferowanych urządzeń oraz profesjonalne podejście do kwestii doboru właściwego urządzenia spra-
wiły, że włoski producent pras filtracyjnych pozostawił w pokonanym polu innych znanych produ-
centów tego typu urządzeń. 
 Zakres rzeczowy zadania obejmował m.in.: 
 opracowanie technologii umożliwiającej odzysk części stałych z zawiesiny wodno-mułowej za-

wierającej ziarna o wymiarze wyłącznie poniżej 25 μm. 
Wymogi technologiczne dla instalacji: 
• wydajność: minimum 8 Mg/h w przeliczeniu na suchą masę, 
• odzysk części stałych: minimum 98%, 
• zawartość wilgoci przemijającej Wex w produkcie odwodnionym: maksimum 28%; 

 opracowanie raportu oddziaływania na środowisko oraz projektu wielobranżowego instalacji; 
 włączenie zaprojektowanej instalacji w istniejący ciąg technologiczny Zakładu Przeróbczego 

tak, aby pracująca instalacja nie powodowała zakłóceń w procesie wzbogacania węgla oraz 
funkcjonowaniu obiegu wodno-mułowego; 

 dostawę elementów składowych instalacji; 
 zabudowę urządzeń zaprojektowanej instalacji; 
 przeprowadzenie rozruchu instalacji i ruchu pod obciążeniem do czasu osiągnięcia wymaga-

nych parametrów technologicznych; 
 udzielenie gwarancji na elementy instalacji: co najmniej 24 miesiące; 
 przeszkolenie pracowników inwestora w zakresie obsługi i konserwacji urządzeń. 
 W ZPMW KWK Jas-Mos, jak i w większości kopalń należących do JSW SA koncentrat flota-
cyjny odwadniany jest za pomocą wirówek sedymentacyjno-sitowych. Jak powszechnie wiadomo 
jedną z największych wad takiego rozwiązania jest powstawanie produktu ubocznego, tzw. „sedy-
mentu”, czyli odcieku z części sedymentacyjnej wirówek sedymentacyjno-sitowych o stosunkowo 
wysokiej zawartości bardzo drobnych frakcji węglowych (uziarnienie 25–0 μm). Obecność tego 
typu frakcji w obiegu wodno-mułowym stwarza poważne problemy technologiczne. 
 Dotychczas sedyment traktowano jako produkt uboczny łączony z odpadem flotacyjnym i kie-
rowano jako element składowy podsadzki hydraulicznej do podziemnych wyrobisk górniczych. 
 Celem inwestycji było odzyskanie i przeklasyfikowanie sedymentu z kategorii kłopotliwego 
produktu ubocznego (odpadu) na produkt handlowy. Inwestor poprzez postawienie rygorystycz-
nych wymagań technologicznych względem nowej instalacji technologicznej odwadniania sedy-
mentu odzyskał dodatkowy produkt o parametrach handlowych. 
 
 



 

 

8.2. Koncepcja 
 

W opracowaniu innowacyjnej technologii odwodnienia sedymentu węglowego wzięły udział trzy 
firmy: 
 PROREM – specjalizująca się w kompleksowej obsłudze zakładów przeróbczych zarówno 

w aspekcie usługowym jak i handlowym, autoryzowany przedstawiciel DIEMME Filtration. 
 Biuro Projektów PROREM – biuro projektowe posiadające w swoim portfolio realizację wielu 

projektów w zakładach przeróbczych. 
 DIEMME Filtration – światowy lider w produkcji pras filtracyjnych działający na rynku od 

prawie 90 lat. 
 Początkiem opracowania technologii było pobranie reprezentatywnej próby zagęszczonego se-
dymentu celem przeprowadzenia prób filtracyjnych w laboratorium DIEMME Filtration. Udostęp-
niona przez kopalnię próba posiadała następujące parametry fizyko-chemiczne: 
 
 
Tab. 1. Cechy fizyko-chemiczne próby zagęszczonego sedymentu (źródło: opracowanie własne) 
Tab. 1. Physical-chemical features of the thickened sediment (source: own materials) 

Parametr Wartość 
Temperatura (°C) 20 

pH 7,8 
Ciężar właściwy (kg/dm3) 1,00 

Zagęszczenie części stałych (g/l) 131 
CST18 (sek.) 13,4 

Przewodność (mS/cm) 6,5 
Kolor Czarny 

 
 

 Analiza granulometryczna potwierdziła, że w zagęszczonym sedymencie udział ziaren o roz-
miarze powyżej 25 μm jest niewielki. 
 
 
Tab. 2. Skład ziarnowy próby zagęszczonego sedymentu (źródło: opracowanie własne) 
Tab. 2. Particle size analysis of the thickened sediment (source: own materials) 

Od (µm) W % Do (µm) Poniżej %  Od (µm) W % Do (µm) Poniżej % 
0.05 0.02 0.06 0.02  5.69 5.30 6.63 45.50 
0.06 0.04 0.07 0.05  6.63 5.89 7.72 51.39 
0.07 0.06 0.08 0.12  7.72 6.33 9.00 57.72 
0.08 0.11 0.09 0.22  9.00 6.56 10.48 64.28 
0.09 0.17 0.11 0.40  10.48 6.58 12.21 70.86 
0.11 0.27 0.13 0.66  12.21 6.45 14.22 77.31 
0.13 0.41 0.15 1.07  14.22 5.83 16.57 83.15 
0.15 0.60 0.17 1.68  16.57 5.01 19.31 88.16 
0.17 0.85 0.20 2.53  19.31 4.08 22.49 92.24 
0.20 1.15 0.23 3.68  22.49 3.18 26.20 95.41 
0.23 1.45 0.27 5.14  26.20 2.32 30.53 97.73 
0.27 1.66 0.31 6.79  30.53 1.51 35.56 99.23 
0.31 1.68 0.36 8.47  35.56 0.77 41.43 100.00 
0.36 1.58 0.42 10.05  41.43 0.00 48.27 100.00 
0.42 1.46 0.49 11.51  48.27 0.00 56.23 100.00 
0.49 1.32 0.58 12.83  56.23 0.00 65.51 100.00 
0.58 1.14 0.67 13.96  65.51 0.00 76.32 100.00 
0.67 1.00 0.78 14.97  76.32 0.00 88.91 100.00 
0.78 0.74 0.91 15.71  88.91 0.00 103.58 100.00 
0.91 0.75 1.06 16.46  103.58 0.00 120.67 100.00 
1.06 0.80 1.24 17.26  120.67 0.00 140.58 100.00 
1.24 0.91 1.44 18.17  140.58 0.00 163.77 100.00 
1.44 1.05 1.68 19.22  163.77 0.00 190.80 100.00 
1.68 1.23 1.95 20.45  190.80 0.00 222.28 100.00 
1.95 1.47 2.28 21.92  222.28 0.00 258.95 100.00 
2.28 1.76 2.65 23.68  258.95 0.00 301.68 100.00 
2.65 2.14 3.09 25.83  301.68 0.00 351.46 100.00 
3.09 2.63 3.60 28.46  351.46 0.00 409.45 100.00 
3.60 3.23 4.19 31.68  409.45 0.00 477.01 100.00 
4.19 3.90 4.88 35.59  477.01 0.00 555.71 100.00 
4.88 4.62 5.69 40.20      



 

 

 Wyniki prób pokazały, że osiągnięcie wymaganych parametrów wilgoci przemijającej Wex 
w produkcie odwodnionym nie przekraczającej 28% przy uzyskaniu wydajności minimum 8 Mg/h 
w przeliczeniu na suchą masę w procesie odwodnienia zagęszczonego sedymentu węglowego moż-
liwe jest jedynie przy zastosowaniu następujących technologii: 
 mieszany zespół płyt – wyposażenie prasy w płyty membranowe na zmianę z komorowymi, 
 ściskanie membran – za pomocą sprężonego powietrza, 
 dosuszanie placka – krzyżowo przeciwprądowo, 
 automatyczny system mycia tkanin filtracyjnych, 
 Na udostępnionej przez kopalnię próbie zagęszczonego sedymentu węglowego przeprowadzo-
no cztery próby filtracyjne: 
a) ze ściskaniem membran (15 bar) bez dosuszania placka, 
b) ze ściskaniem membran (15 bar) i dosuszaniem placka powietrzem o ciśnieniu 3 bar, 
c) ze ściskaniem membran (15 bar) i dosuszaniem placka powietrzem o ciśnieniu 5 bar, 
d) ze ściskaniem membran (15 bar) i dosuszaniem placka powietrzem o ciśnieniu 6 bar, 
 Analiza przeprowadzonych prób jednoznacznie wykazała, iż założenia inwestora są możliwe 
do zrealizowania w każdym z zakresów: 
 wilgoć przemijająca Wex w produkcie odwodnionym nie wyższa niż 28%, 
 wydajność minimum 8 Mg/h w przeliczeniu na suchą masę, 
przy zastosowaniu membranowej prasy filtracyjnej z dosuszaniem placka sprężonym powietrzem. 
 Uzyskane wyniki i gwarancje technologiczne firmy DIEMME Filtration pozwoliły przystąpić 
do negocjacji z Generalnym Realizatorem Inwestycji celem zaoferowania optymalnie dobranej in-
stalacji gwarantującej zrealizowanie wymagań Inwestora. 
 
 
Tab. 3. Wyniki laboratoryjnych prób filtracyjnych (źródło: opracowanie własne) 
Tab. 3. Results of laboratory filtration tests (source: own materials) 

Laboratoryjne próby filtracyjne 
Nr próby 1 2 3 4 

Powierzchnia filtracyjna m2 0,008 
Temperatura °C otoczenia 
Ciśnienie napełniania bar 7 
Ciśnienie dosuszania bar − 3 5 6 
Ciśnienie ściskania membran bar 15 
Opis filtratu klarowny 
Opis placka zbity zbity, kruchy 
Sucha masa % 64,4 67,8 69,9 72 
Wilgoć przemijająca Wex % 35,6 32,2 30,1 28 

 
 
 Na podstawie przeprowadzonych prób filtracyjnych oraz w oparciu o wymagania Inwestora do-
tyczące wymaganej wydajności węzła odwadniania oraz szacowanego czasu pracy układu podjęto 
decyzję o zabudowie prasy filtracyjnej typu GHT 1500.P7 wyposażonej w 41 płyt komorowych 
i 40 płyt membranowych o głębokości komory 50 mm. 
 
 



 

 

8.3. Osiągnięte wyniki 
 

Dzięki ostrożnemu doborowi urządzenia z uwzględnieniem odpowiedniej tolerancji, udało się uzy-
skać wyniki znacząco lepsze niż te wymagane przez Inwestora, co pozwala użytkownikowi na 
pewną swobodę w nastawach parametrów pracy, umożliwiając obniżenie wilgoci przemijającej 
Wex w produkcie odwodnionym lub zwiększenie wydajności instalacji w przeliczeniu na suchą ma-
sę – w granicach określonych w wymaganiach stawianych nowej instalacji odwadniania sedymen-
tu. Poniżej znajdują się wyniki przemysłowych badań laboratoryjnych produktów powstałych po-
przez odwodnienie sedymentu węglowego za pomocą nowej prasy filtracyjnej. 
 
 
Tab. 4. Wyniki przeprowadzonych prób przemysłowych (źródło: opracowanie własne) 
Tab. 4. Result of industrial filtration tests (source: own materials) 

Przemysłowe próby filtracyjne 
Numer kolejny próby 1 2 3 4 5 6 7 8 

Wilgoć Wex w produkcie odwodnionym % 22,43 23,92 23,85 23,42 23,48 22,44 23,39 19,50 
Wydajność w przeliczeniu na suchą masę Mg/h 9,79 9,69 9,55 9,56 9,82 10,05 10,73 7,76 
Całkowity czas cyklu filtracji min 25,20 25,20 25,20 25,00 25,00 25,00 22,70 31,40 

 
 
PODSUMOWANIE 
 
Celem inwestycji realizowanej przez JSW SA KWK Jas-Mos było odzyskanie jak największej ilo-
ści części stałych z sedymentu i uzyskanie takich parametrów jakościowych, aby umożliwić zasto-
sowanie ich w produktach handlowych. 
 Wyniki prób filtracyjnych przeprowadzonych w laboratorium na próbie zagęszczonego sedy-
mentu pozwoliły na sporządzenie charakterystyki filtrowanego produktu, określenie technologicz-
nych możliwości jego odwodnienia oraz dobór właściwych urządzeń. Próby filtracyjne przeprowa-
dzone zarówno przez Inwestora jak i przez niezależne laboratorium badawcze potwierdziły speł-
nienie wymaganych parametrów. 
 W podsumowaniu należy podkreślić, iż Inwestor, tj. JSW SA w wyniku oferty firm PROREM 
i DIEMME Filtration uzyskał założone cele inwestycji, tj.: 
 dodatkowe ilości produktu handlowego o parametrach: 
 Wex: ≈ 2226%, 
 Ad: ≈ 1215%, 
 wydajność: ≈ 9,510,5 Mg/h; 

 pełne zamknięcie obiegu wodno-mułowego; 
 nowoczesną instalację, która powinna zostać zastosowana we wszystkich Zakładach Przerób-

czych, w których do odwadniania koncentratu flotacyjnego stosowane są wirówki sedymenta-
cyjno-sitowe. 

 Rysunek na następnej stronie przedstawia schemat technologiczny nowej instalacji odzysku 
części stałych z zawiesiny wodno-mułowej zawierającej ziarna o wymiarach wyłącznie poniżej 
25 μm zabudowanej w ZPMW KWK Jas-Mos. 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
Rys. 4. Schemat technologiczny instalacji (źródło: opracowanie własne) 
Fig. 4. P&I of the installation (source: own materials) 
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ABSTRACT: Short evaluation of the problem concerning search and prospecting of gas hydrates 
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1. CURRENCY 
 
The currency of alternative sources of energy is becoming more and more important in the modern 
world. In connection with this, the interest to gas hydrates deposits has rapidly rised. During the 
last 40 years the scientists of many leading countries have been discussing questions related to 
conditions of formation and existence of gas hydrates in nature [1]. For that period the presence of 
gas hydrates near the coastal lines surrounding the biggest importers of natural gas such as USA 
and Japan has been determined. 

Considering high specific concentration of gas in natural gas hydrates (up to 160 m3/m3), their 
relatively shallow bedding (under the sea bottom starting from 300-500 m-depth), the natural gas 
hydrates are regarded as a real alternative to transfer of natural gas to these countries in the nearest 
future. At present time the studies directed to gas hydrates technologies are developed by the USA, 
England, Japan, China, Germany, Norway and other. For example, the government of the USA has 
allocated several billions of dollars from state budget for gas hydrates development by thermal 
method. In Japan in 2012 one the biggest priority national programs in the world with budget fi-
nancing started working. The program is directed to development of marine gas hydrate deposits 
from the depth of 950 m [2]. 

Taking into account all these properties of gas hydrates, their intensive studying by world sci-
entific society and also, in connection with constantly rising prices for natural gas and currency of 
this matter for Ukraine, the Underground Mining Department of the National Mining University 
has been conducting researches in this direction for the last 4 years [3, 4]. The laboratory of radical 
technologies has been created for this time period, artificial gas hydrates have been received, and 
that is very important for understanding the processes of their natural occurrence, conditions of 
their stable existence with purpose of creating technologies of their extraction.  

The authors of this paper are sure that introduction of scientifically substantiated technologies 
for gas hydrates extraction will allow to use this energy resource. 
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2. PERSPECTIVE OF THE BLACK SEA GAS HYDRATES DEVELOPMENT 
 
Continental deposits of gas hydrates are absent in Ukraine due to its geological-morphological 
structure. Specific interest under conditions of Ukraine is paid to the deposits of deep-water part of 
the Black Sea discovered in the 90's 20 km to South from Yalta [5]. Based on the data of 
A. Glebov and R. Krugliakova [6], gas hydrates, received from deep-water part of the Black Sea, 
comprise, in average, 95% of methane and up to 4% of ethane. 

Perspective evaluation of gas-bearing capacity of the Black Sea deposits is most fully shown in 
works of O. Korsakov, A. Biakov, S. Stupak [7, 8]. Almost all deep-water part of the Black Sea 
trough is favourable for gas hydrates formation (Fig. 1). 

 
 

 
 
Figure. 1. Map-scheme of gas-bearing zones suitable for hydrates formation in the Black Sea trough: 
1 – highly perspective zone of gas hydrate formation; 2 – Western Black Sea trough; 
3 –Eastern Black Sea trough; 4 – contours of the Black Sea trough 
 
 

In order to develop such deposits in the future it is needed to work on a technologically compe-
tent and maximally sparing for the environment technology of gas extraction from gas hydrate de-
posits. In this case it is necessary to have a complex approach to development of present natural re-
source, and perhaps, it will be necessary to develop various approaches and technological schemes 
taking into account concrete geologic-morphologic structure of each deposit. 

 
 

3. SCIENTIFIC TRENDS OF THE DEPARTMENT 
 

At present in the National Mining University of Ukraine at the Underground Mining Department 
three following scientific trends are considered: 

– methods and technologies development for continuous gas extraction cycle from natural solid 
gas hydrate layers located in marine sediments; 

– methods and technologies development of gas extraction from natural gas hydrates located in 
porous medium of marine sediments; 



 

 

– methods and technologies development of gas hydrates formation from gaseous mixtures of 
coal mines degassing boreholes. 

In the author’s opinion, method of methane extraction from solid gas hydrate medium by way 
of carbon dioxide introduction under definite pressure and, as a result, displacement methane to the 
surface, is the most perspective method. 

A bench unit (Fig. 2) has been developed by researchers of the department. The unit contains 
gas bottle (methane/carbon dioxide), compressor, water pipe, transparent vessel for gas hydrate 
creation and chromatograph. 

 
 

 
 
Figure. 2. Scheme of laboratory unit for modelling gas hydrate formation processes 
 
 

Methane hydrate occurs in transparent vessel under conditions analogical to those of the Black 
Sea: pressure 4…7 MPa, temperature +5…+9°C. The vessel is placed in climatic thermal chamber 
with volume of 3 m3 and temperature range from -35 to +100°С. On the second stage of an exper-
iment methane bottle is replaced with carbon monoxide bottle and methane extraction process is 
modeled together with its replacement for carbon monoxide followed by formation of СО2 hydrate. 

As a result, a set of technological parameters such as speed of replacement, pressure of carbon 
monoxide jet, its temperature, water pressure and temperature, rate of nozzle movement along the 
transparent vessel and other are established in order to develop successful technological scheme of 
gas hydrates extraction. 

Regarding the second scientific trend – important condition during its realization is considera-
tion of diffusion processes. The introduced heat-carrier, temperature of which is higher than in gas 
hydrate, diffuses through it and causes gas hydrate dissociation. 

During realization of the proposed technology it is necessary to consider the following parame-
ters allowing to realize gas methane extraction from gas hydrate deposits: gas hydrate heat conduc-
tivity, porosity of the sediment, effective inflow of heat into the gas hydrate face, initial tempera-
ture of gas hydrate, its thermal diffusion, time of dissociation beginning etc. 

The third scientific trend is creation of gas hydrates from gas-air mixture of coal mines degas-
sing wells. 

The essence of the proposed technology is conversion of gas coming from degassing well into 
state of gas hydrates and their transportation as ice gas hydrate blocks with following dissociation 
in a closed volume. 

Given trend is quite current since during development of coal deposits by underground mining 
intensive emission of methane into the atmosphere occurs. And development of successful techno-
logical solution will not only solve ecological question but also provide quite high level of finan-
cial benefit from utilization of methane. 



 

 

CONCLUSIONS 
 
1.  To rationally develop an additional natural resource it is necessary to come up with technologi-

cal schemes considering concrete geologic-morphologic structure of each specific deposit. 
2.  It is necessary to thoroughly examine rate of formation and degree of gas hydrate stability under 

various thermodynamic conditions, research phase transitions of gas hydrate systems of various 
composition. 

3.  Based on such studies it will be possible to create various technological schemes for gas hydrate 
deposits extraction. 

4.  Successful technological solution to extract natural gas from gas hydrates of the Black Sea will 
allow to solve a line of energy problems of Ukraine. 
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ABSTRACT: In the article parameters of borehole underground coal gasification for Solenovsk 
coal on the model of rock and coal massif are grounded. The calculations of thermal and material 
balance for coal seam gasification process are executed. The method of underground gas generator 
preparation, and sequence of coal seam gasification on stand installation are designed. Interpreta-
tion on the base of conducted research and investigation are given. 
 
KEYWORDS: Underground coal gasification, rocks massif, material and thermal balance, com-
bustion face 
 
 
1.   INTRODUCTION 

Modelling the conditions of coal seam gasification taking into account the mining and geological 
criteria, allow to obtain more objective assessment of introduced technology and to correct the pa-
rameters with account the results of suitable criteria to the borehole underground coal gasification 
(BUCG), mathematical modelling and stand experiments. 
 The results of researches are used for recommendations, technical and economic justification of 
the project for complex development the sites of a coal deposit on the basis of BUCG technology. 
 During experimental research are supposed: 

— to establish functional dependence of change the composition of BUCG gas in the process 
of goaf growth at a constant expense and the combined mode of blowing supply taking into 
account the increased humidity (35-37%) of soil and ash-content 31-38%; 

— to establish parameters the rocks of roof heating over the gas generator and discharged coal 
seam taking into account changes in a rock massif; 

— to establish parameters of the reactionary channel formation taking into account the follow-
ing modes: an ignition, formation an oxidation zone on all length of a combustion face (coal 
burning process CBP) with transition to formation the oxidation zones and reducing (BUCG 
process); 

— to define inertness of a coal seam at its ignition in the combined mode of supply and remov-
al blowing and generator gases; 

— to define speeds of displacement a point of blowing supply in coal seam taking into account 
the temperature of a coal seam; 

— to prove expenses, losses and pressure of blowing and gas outlet in the process of goaf in-
crease; 

— to establish qualitative composition of condensate and ash entrainment at the underground 
gasification taking into account its elemental structure. 
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2.   ANALYTICAL JUSTIFICATION THE MODEL OF AN UNDERGROUND 
      GAS GENERATOR AND GASIFICATION PROCESS 

For imitation on stand installation of full-scale experimental conditions of underground coal gasifi-
cation the following parameters were established: large-scale conditions of similarity, geometrical 
factors (a coal seam depth 1

6c , rocks of roof, soil and a coal seam, the sizes of modelled space, dia-

meter of wells and the reactionary channel), time scale and kinematic conditions of similarity 
(speed of a combustion face advance, pressure of gases in modelled thickness and in the reaction-
ary channel, kinetics of reactions and speed of a gas stream), scale of density (pressure of rocks 
upon a coal layer c1

6 
during the experiment), large-scale factors of heat emission and temperatures 

and also mechanical, hydrodynamic similarity of processes and criteria of a homochromatic. 
 Experimental researches were carried out on stand experimental installation on underground 
coal gasification which is situated in specially equipped room on the industrial platform of the Do-
netsk electrotechnical plant – one of the base enterprises of “Donetskstal” group. 
 Further defines the main parameters of coal seam gasification process and analytical justifica-
tion of these indicators are presented in Tables 1-4. 

 
Table 1. Characteristics of materially-thermal balance for stand installation 

Type of blowing 
mixture 

Characte-
ristics of 
blowing 

Gas quantity from a gas generator, % 

m3/h Н2 СН4 СО N2 H2S CO2 O2 

Air 162.0 11.98 4.67 5.03 61.26 0.22 15.98 0.85 

Air + steam 
O2, 
N2, 

Steam 

258.0 
28.4 

144.5 
85.1 

18.52 5.79 4.02 45.34 0.32 24.52 1.48 

Oxygen 
O2, 
N2 

132.0 
54.2 
77.8 

8.54 5.21 24.17 41.84 0.37 18.54 1.33 

 
continuation of Table 1 

Type of lowing 
mixture 

Speed of 
coal seam 
gasifica-

tion 

Effi-
ciency 

Lower 
heat of 

combus-
tion 

Energy zones of gas
generator, 

1 – oxidation 
2 – reducing, MJ 

The 
humidity 
of BUCG 

gas 

Quantity 
of coal 

gasifica-
tion 

m/day % MJ/m3 1 2 g/m3 t/h 

Air 1.94 62.87 4.71 1547.7 565.48 372 0,09 

Air + steam 
O2, N2 

2.04 68.21 5.82 516.64 884.14 473 0,18 

Oxygen 
O2, N2 

2.5 80.5 9.84 1616 794.89 238 0,108 

 
Table 2. Technological characteristics of BUCG process 

Type of blowing 
mixture 

Expenditure of blowing Escape of BUCG gas 

m3/h м3/d m3/h м3/d 
Air 162 3888 221 5304 

Air + steam 258 6192 370 8880 
Oxygen 132 3168 207 4978 



 

 

Table 3. Escape of main chemical products during production activities of underground gas generator 

Types of blowing 
mixture 

Escape of chemical products at BUCG, kg 

Coal gum Benzol Ammonia Sulphur 
O2N2 73.7 20.48 32.8 1.02 

H2O(steam)+О2 N2 84.9 43.00 57.3 1.02 
O2(30–62%) N2 96.2 44.00 66.5 1.20 

 
Table 4. Thermal balance of underground coal gasification on the stand installation 

Indexes 

COMPOSITION OF BLOWING 

Air Oxygen Air + steam 

Mj/kg % Mj/kg % Mj/kg % 

Heat of combustion on a working fuel 35,04 97,64 35,04 91,25 35,04 92,79 

Entalphy in oxidation zone 0,636 1,772 1,272 3,312 0,636 1,684 

Entalphy in blowing 0,208 0,580 2,087 5,434 2,087 5,526 
In all: 35,88 100 38,40 100 37,76 100 
Heat of gas combustion 13,37 38,32 19,09 49,70 17,1 44,40 

Heat lose: Heating of ash and slag, MJ 0,095 0,272 0,095 0,247 0,095 0,247 

Warming evaporation of moisture, MJ 0,375 1,074 0,375 0,976 0,375 0,974 

Heating of containing rocks 
(roof, ground), MJ 

6,310 18,079 5,562 14,482 5,915 
15,36

5 
Entalphy of generator gas. 14,74 42,25 13,28 34,59 15,01 39,0 
In all: 34,903 100 38407 100 38,495 100 
Outlet temperature in gasgenerator 0С 522 803 652 
Outlet temperature in production 
borehole 0С 

346 441 360 

 
 
3.   INSTALLATION AND PREPARATION THE BUCG STAND 
      FOR THE EXPERIMENT INVESTIGATION 

 Experimental stand installation consists with fifth basic elements which are present on the Fig-
ure 1. 
 
 
 
 



 

 

 
 
Figure 1. The scheme of BUCG experimental stand installation: 1 – metal box; 2 – working compressor; 
3 – reserve compressor; 4 – steam generator; 5 – smoke exhauster; 6 – cleaning filter; 7 – gas analyzer 
BX-170; 8 – gas analyzer Casboard-3200L; 9 – expense converter; 10 – a settling for condensate; 
11 – tank-dilator; 12 – gas withdrawal tee; 13 – the operated high-pressure pipeline; 14 – articulate cranes 
of a gas withdrawal branch for a reversal; 15 – articulate cranes of an air supply branch for a reversal; 
16 – hose of a high pressure; 17 – high-temperature hose; 18 – oxygen hose; 19 – oxygen balloon; 
20 – openings for reference sensors of displacement; 21 – openings for thermocouples; 22 – reference 
rulers; 23 – distributive network cables base of automatic equipment and management; 
24, 25 – a network cable of sensors and expense converter; 26 – ultrasonic flowmeter; 
27 – an ignition hole, 28 – a control hole; 29 – steam receiver; 30 – gas outlet pipline; 
31 – latches for gas sampling. 

 
 1. The metal box (1) size of 2,0x2,2x1,8 m in which in scale of 1:10 or 1:40 a coal seam and 
containing rocks are modelled. It made up of a steel sheet in thickness of 5 mm and consists of one 
section. The box is covered by a steel sheet. 
 There are available an ignition control hole (27) and inlet and outlet holes for blast blowing and 
gases escape. The fifth hole (28) is above at distance of 1,8 m from the stand basis for giving an 
ignition material. Hermetization of the stand is provided by the demountable two-block cover 
equipped with active sockets (16 pieces) for thermocouples (20) and reference points (21). For re-
duction of heat losses the stand is isolated by a heatinsulating material (a heat resisting brick and 
chamotte) on perimeter of the modelled rock and coal massif. 
 2. The blowing branch consists of an air supply network, steam-supplying and oxygen networks 
and the operated mobile pipeline with system of distribution of blowing mixture. 
 The air supply network consists of two compressor installations – working (2) and reserve (3), 
the filter of cleaning, a hose of a high pressure (16) and articulate cranes (15). Steam-supplying 
consists of the steam generator (4), a high-temperature hose (17), receiver (29). Oxygen network: 
oxygen balloon (19), oxygen hose (18). The system of blowing mixes distribution is presented on 
figure 2. 



 

 

 
 
Figure 2. System of distribution of blowing mixture: 1 – О2 supply; 2 – О2 removal to a reversing 
system of distribution; 3 – air supply; 4 – steam supply; 5 – CO2 supply; 6 – the operated pipeline 

 
 3. Gas outlet branch. Removal of gases from model is carried out on a gas withdrawal tee (12) 
with the articulate cranes (14), connected with a tank-dilator (11). The tank-dilator (11), which is 
intended for selection condensate from gas by the gas withdrawal pipeline (30), is connected with a 
settling for condensate (10). After a settling for condensate (10) on the gas withdrawal pipeline 
there is a latch and the choke for gas sampling(31), and also measuring equipment IRVIS К300 for 
control of gas consumption (9). The gas withdrawal system comes to the end with a filter of gas 
purification (6) and smoke exhauster (5). The gas withdrawal system is presented on figure 3. 

 

 
 
Figure 3. Gas withdrawal stand system: 1 – gas withdrawal well; 2 – tank-dilator; 3 – tank-cooler; 
4 – a settler for condensate; 5 – the choke for gas sampling; 6 – flowmeter IRVIS К300; 7 – filter; 
8 – latch of pressure control and gas consumption; 9 – smoke exhauster; 10 - gas withdrawal pipe 

 
 4. For determination the concentration of resulting gases, produced in the model of an under-
ground gas generator, gas analyzers BX-170 (7) and Casboard-3200L (8) are applied. 
 5. To determine the parameters of the temperature field, a system of thermo-sensors with signal 
converters, equipped with interface are applied. Control of rock massif moving is carried out by 
reference points (shift sensors). The thermocouples installation and reference points in model of a 
gas generator are shown on figure 4. 



 

 

 
 
Figure 4. Thermocouples and reference points installation: а) 1-8 – thermocouples (gray) and reference 
sensors (red) above stand installation; б) 1-8 – thermocouples (gray) and reference sensors (red) 
in stand installation 

 
 Imitation of model in the rock and coal massif and underground gas generator begins from in-
stallation on a bottom of an iron box a drainage system with thermal insulation (5) from a heat-
resistant brick which is laid out in one row on a drainage system and on a stand contour on height 
of a immediate roof (Figure 5 a). 
 After thermal insulation drying of the stand, the coal seam (1) from “blocks” in the sizes 
250×250×220 and also 200×200×220 mm (figure 5 б) are formed. Coal blocks are fastened among 
themselves by cement-coal solution. In a layer the space for imitation of blowing inlet, gas outlet 
and the gasification channel (figure 5 a) are left. The reactionary channel is formed from a coal 
pieces by fraction of 2,5-5,8 sm, simulating a hydraulic fracture of a seam from blowing to a gas 
outlet. 

 

 
 
Figure 5. Formation of a coal seam model: а) – coal seam formation: 1 – coal seam, 2 – blowing well, 
3 – the reactionary channel (imitation of a hydraulic fracture), 4 – a gas discharging well, 
5 – a thermal insulation; б) – coal block 

 
 Formation of the main and immediate roof made up after coal seam formation and its drying by 
the rocks, which are lying immediately over a coal seam. For the experiment № 1 a rock with the 
content of sandy slate 63 % and clay slate 38 % in number of 3,0 t will be an immediate roof. For 
the main roof – rock with the content of sandstone 42 % and sandy slate 58 % in number of 6,0 t. 



 

 

 Formation of the massif demands creation of special solutions on a coal and rock basis for their 
connection among themselves. As connecting solutions mixes of a coal or rock dust with addition 
of knitting substances (kaolin clay, cement) are applied. Decrease in dispersion of the massif was 
carried out by pressing of interblock space by solutions of various composition. 
 For carrying out an experiment the mixes with following composition were applied as solu-
tions: 
 for a coal seam modeling materials were used: coal dust, water, cement 400 M, kaolin clay in 

the ratio 10:4:1:1; 
 the immediate roof and weak seams of a lithologic difference were modelled by means of a 

rock dust, lumpiness rock, kaolin clay, waters and cement in the ratio 4:8:5:1,5; 
 for modeling the layers of the main roof – the rock dust, lumpiness rock, kaolin clay, water and 

cement in the ratio 5:8:6:3 was used. 
 The increase in hardness the rocks of main roof was provided with introduction of a large 
amount of rock respective degree a metamorphism, and also solution strengthening with the in-
creased cement content. The roof capacity was determined by a calculation way when modeling 
working parameters of the BUCG process by criteria of similarity to full-scale conditions. The 
formation material of rock thickness is mine rock and chamotte solution providing observance in 
modeling conditions of thermal factors. 
 Proceeding from calculations the capacity of an immediate roof made 0,53 m, the capacity of 
the main roof – 1,0 m. Besides, the roof is laid out taking into account factors of heat conductivity, 
thermal capacity, heat diffusivity of immediate roof (sandy slate and clay slates): 
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and the main roof (sandy slate): 
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 Formation the rock thickness of model with installation the thermocouples and reference points 
in model of an underground gas generator are shown on figures 4, 5. 
 
 
4.   MODELING THE GASIFICATION PROCESS ON A COAL SEAM 
      EXPERIMENTAL INSTALLATION 

Before the experimental beginning of gasification process in a hot mode, various tests of an operat-
ing mode of installation at idle speed were carried out. 
 Check of installation at idle speed was carried out in such a way: the compressor was turned on, 
in a gas generator through blowing system on a flexible hose and the punched nozzle the air to 
pressure of 0,6 MPa was pumped; the smoke exhauster was turned on for an air suction from mod-
el, then the amount of the air which has been supplied and removed from the model of a gas gener-
ator was fixed.  
 After model drying at equipment work at idle speed there are began first series of experiments 
in a hot mode at a blowing method with a reversal of a blowing mixes stream and removal of 
BUCG gases. 
 
 



 

 

 Management of gasification process was carried out from a platform with blowing supply 
through a flexible active pipeline with a heat resisting nozzle, variations pressure in an oxidation 
zone (exothermal processes) reactionary channel and combined (pulsing) removal of generative 
gases from a restoration zone (endothermal processes) of a gas generator with ensuring balance of 
physical speeds and kinetics of reactions. 
 The ignition of a coal seam was carried out through a lateral opening (figure 6) d = 100 mm by 
means of the scorching pieces of coal and the blowing enriched with oxygen (О2 – to 30 %, the ex-
pense of blowing made up about 1,8 – 3 m3/min). The temperature of coal ignition was controled 
by means of a pyrometer and sensors of temperatures and made 397 – 538 °C at pressure 0,14 –
 0,2 MPa. 
 Via the pipeline with the heat resisting nozzle laid in a blowing well, air blowing was giving 
under the pressure of P = 0,2 MPa on the scorching coal that led to formation the center of coal 
seam ignition in a temperature mode 510 – 583 0С at the fixed average temperature (the pyrometer, 
the thermocouple) – 538,2 0С. At the same time the front of warming up of a layer coincided with 
blowing movement in the direction of an immediate ignition of the reactionary channel of a gas 
generator. Parameters of temperatures were fixed by thermocouples (a stationary mode) and by py-
rometer (a dynamic mode) figure 6. 
 
 

 
 
Figure 6. the ignition and heat treatment of the reactionary channel with fixing of a temperature mode: 
a, в – on the thermocouples that are put in an immediate roof above the fire face in a stationary mode 
with data conclusion on the digital display and interface; г) – a pyrometer in a dynamic mode; 
б) – stage of the ignition and heat treatment of the reactionary channel 
 
 
 After pressure increase P = 0,24 – 0,36 MPa, thermal processing of the reactionary channel was 
carried out with a speed 0,62 – 0,97 m/h. According to a technique of carrying out the experiment, 
blowing supply was carried out in a blowing mode. 



 

 

 Transition to the combined mode the compressor-smoke exhauster allowed to reduce pressure 
P = 0,14 – 0,31 MPa and to increase speed of thermal processing 1,1 – 1,4 m/h. Process of zones 
formation in the reactionary channel lasted for 4 h and 20 mines since the ignition beginning. 
 At stabilization of a gasification mode, in 6 h of experiment in 25 sm from a point of blowing 
supply in the reactionary channel by means of a pyrometer the temperature 550 – 674 0С was fixed, 
in 65 sm from a point of blowing supply – 780 – 982 0С, the content of oxygen O2 in BUCG prod-
ucts decreased to 3,8 %, the content of carbon dioxide decreased to 11,4 %. In an immediate roof 
(7 h of experiment) above the combustion face the temperature in 10 sm from a point of blowing 
supply made up 412 – 471 0С, in 60 sm 583 – 722 0С, in 110 sm – 684 – 750 0С, in 160 sm – 349 –
 425 0С. 
 At average quantitative parameters of blowing 1,86 – 2,34 m3/minute, the outlet of generative 
gas made up 2,45 – 2,78 m3/minute. The average value of humidity of generative gas during the 
experiment made up 196,2 g/m3 of gas. 
 After 10 h of experiment destabilization of gasification process (decrease in temperature on 
length of the channel and outgoing gas, growth in the gases composition of the off-balance ele-
ments) was observed. We consider that it was connected with growth of gas discharging space 
Sd.s. = 1,08 sq.m and existence of fistulas in a supporting zone of a fire face in connection with a 
fracturing of a chamotte clay which was applied as hermetic and a heat insulator. 
 Taking into account the created situation, pressure of blowing was reduced to P = 0,13 –
 0,18 MPa and a reversing mode with pulsed supply of reagents into the fire channel was imple-
mented, that in its turn allowed to hold the process of gasification by the stable during 2 h. 
It should be noted that instability of process at the first stage arose due to the lack of the stationary 
device with continuous measurement of the blowing expense; therefore blowing supply was carried 
out fixed. It was possible to change a situation at application of a zones reversal in the reactionary 
channel and pulsed giving the fixed blowing portions. 
 
 

5.   INTERPRETATION OF STAND TESTS RESULTS 

As a result of experiment on the BUCG stand installation data on parameters of warming up of a 
temperature field around a gas generator, composition of generator gas, ignition parameters and 
burning the reactionary channel in the combined mode of gasification which are presented in ta-
ble 5 and figure 7 – 11 were obtained. 
 
Table 5. Parameters of coal seam gasification process on the experimental stand installation 

Time 
Blowing 

pressure, МPa 
Generator gases

outlet, m3/h 
Blowing point 
advance, sm 

Maximum tem-
perature, ОС/№ 
of thermocouple 

Seam ignition and the reactionary channel burning 
12:00 0,2 107,2 0 33 / 1 
12:30 0,24 105,5 0 812 / 1 
13:00 0,28 109,3 0 556 / 1 
13:30 0,32 108,2 0 582 / 1 
14:00 0,14 112,1 0 602 / 1 
14:30 0,2 110,7 0,02 618 / 1 
15:00 0,31 116,4 0,02 621 / 1 
15:30 0,31 115,5  624 /1 

Gasification on air blowing 

16:00 0,25 117,2 0,02 628 / 1 

16:30 0,25 119,8 0,02 704 / 2 
17:00 0,25 119,4 0,02 718 / 2 



 

 

Gasification on blowing, enriched with О2 – 25 %, post-reversing mode 
17:30 0,25 128,6 0,03 732 / 2 
18:00 0,25 128,4 0,03 758 / 2 
18:30 0,25 129,3 0,03 801 / 2 

Gasification on blowing, enriched with О2 – 30 % and steam – 20 % 
19:00 0,25 132,7 0,04 884 / 2 
19:30 0,25 136,8 0,04 > 1000 / 2 
20:00 0,25 130,5 0,04 > 1000 / 2 

Gasification on blowing, enriched with О2 – 27 % and steam – 15 % 
20:30 0,25 125,3 0,03 998 / 2 
21:00 0,25 127,2 0,03 973 / 2 
21:30 0,25 136,8 0,03 977 / 2 

Gasification on blowing, enriched with О2 – 25 %, and steam – 12 % (impulsive mode) 
22:00 0,18 128,4 0,02 968 / 2 
22:30 0,18 124,2 0,02 943/ 2 
23:00 0,13 119,3 0,02 945 / 2 
Gasification on steam-air blowing О2 – 21 %, and steam – 10 % (impulsive mode) 

23:30 0,13 120,0 0,01 926 / 2 

0:00 0,13 117,1 0,01 844 / 2 
0:30 0,13 115,2 0,01 755 / 2 

 
 Temperature balance and combustible gases outlet depending on giving the different compo-
nents of blowing in time on stand installation is shown on figure 7. The energy zones balance of 
the reactionary channel in a gas generator allows to estimate the balance between passing of chem-
ical reactions and physical speeds of gasification processes (figure 8).  
 In figure 7 it is clearly visible that when giving oxygen blowing the temperature balance and 
the combustible gases outlet extremely increase. Especially it is observed after carrying out a re-
versing, when the air supply well becomes gas withdrawal and gas withdrawal becomes air supply.  
 

 
 
Figure 7. Gasification products (combustible generative gases CH4, СО, Н2) taking into account factor 
of similarity 2,4 depending on type of blowing and physical processes; 1 – air blowing; 2 – blowing 
enriched with О2 – 25 %, post-reversing mode; 3 – blowing enriched with О2 – 30 % and 20 % 
with steam (T = 128 0С); 4 – blowing enriched with О2 – 27 % and 15 % with steam (T = 128 0С); 
5 – blowing enriched with О2 – 25 % (giving О2 in a pulsed mode) and with steam 12 % (T = 128 0С); 
6 – steam-air blowing (giving in a pulsed mode) О2 – 21 %, steam 10 % (T = 128 0С) 



 

 

 
 
Figure 8. Energy zones of the reactionary channel in a gas generator of stand installation 
depending on type of blowing and physical processes: a – an oxidizing zone 
(exothermal reactions); б – a regenerative zone (endothermal reactions) 
 
 Temperatures was controlled due to the temperature-sensitive elements wich were fixed in the 
TERA "Devices Systems" Firebird 2.1 database. The screenshot of a program archive data of tem-
peratures is represented on figure 9. 
 The lowest warmth of combustion of generative gas during experiment made 2,2 MJ with the 
maximum indicator of 4,27 MJ on the 8th h of experiment, and taking into account factor of simi-
larity 2,4 these indicators make 5,32 MJ and 10,24 MJ. 
 

 
 
Figure 9. Screenshot of a temperatures program archive database 



 

 

 Analyzing results of experiments, we can say that at a distance of 0,4 m (1,6 m in the model) 
from gasified seam rocks of roof are exposed the convecting heat exchange and warming-up of 
gaseous BUCG products due to their migration through cracks and exfoliations at the above coal 
massif. The intensity of warming-up of a roof falls at the expense of reduction of the sizes of a 
breaking rock layers, and in these conditions the conductive heat exchange is observed. 
 At pressure of 0,25 MPa in the above coal thickness of the stand fistulas from gaseous BUCG 
products were observed. It occurred at 10:30 p.m. With goaf increase the gas and blowing losses 
increased also, quality indicators of generative gas worsened. 
 Distribution of temperatures on length of the reactionary channel is connected with length of 
the channel, its section, quantitative and qualitative structure of a blowing mixture and received 
gases, extent of deformations and temperature indicators of rocks. 
 Rocks of roof subsidence above the gas generator were fixed by the Monitor QB program. The 
general view of a working window of the program with rocks of roof subsidence is presented on 
figure 10. Differences between general results after investigation make up 1-8 marks. The curves 
characterizing subsidence rocks of roof in time are presented on figure 11. 
 

 
 
Figure 10. Working window of the Monitor QB program 
 

 
 
Figure 11. Rocks of roof subsidence in the process of goaf formation 



 

 

 As we can see from the subsidence schedule the rocks of roof lowering in a maximum made 8 
sm that is connected with the ordered lowering on an ash residue (17 – 22 % from the thickness of 
gasified coal seam) and rocks swelling above the combustion face with factor of a swelling 
Кsw. = 1,4. 
 
 
CONCLUSIONS 
 
1. Experimental researches on coal seam gasification process modeling taking into account mining 
and geological conditions of the chosen site of the Solenovsk coal deposits, give the possibility for 
application the BUCG technology taking into account the correction (in time and in space) the pa-
rameters of thermochemical process of a coal seam processing and constructional features of an 
underground and surface part of a gas generator. 
2. The variation of component composition and inject blowing mixes provides adaptability of gasi-
fication process with an orientation on receiving a power or technical product.  
3. Compliance of analytical calculations to test results gives the possibility to assert about the com-
pliance of results for full-scale conditions.  
4. Application of the combined system of blowing supply and yield generative gases allows to re-
duce the time for ignition for 40 % and to increase speed of thermal preparation of the reactor 
channel of a gas generator for 32 % at the reduction of expenses on blowing by 15 – 18 %.  
5. Control a temperature mode and pressure in the gasification process taking into account changes 
of a continuity host rocks on a measure of gas-yield allows to control gas-hydrofield of a combus-
tion face, providing sufficient tightness of an underground gas generator. 
6. In a mode of coal seam gasification, the outlet of generative gas made 2,1 – 2,49 m3/kg of coal 
with calorific value 2,05 – 2,36 MJ/m3, the composition of combustible components in generative 
gas was in limits: CH4 – 3,6 – 15,2 %, СО – 9,5 – 22,3 %, Н2 – 6,2 – 25,8 %. 
7. Quantitative and quality indicators of imitating the BUCG process depend on mining and geo-
logical, hydro-geological conditions, parameters of installation and similarity to the natural condi-
tions, and also adaptable parameters. 
8. Stability and efficiency of BUCG technology on specifically chosen site of a coal field is con-
nected with an authentic assessment of coal seam suitability to gasification, constructional features 
of an underground part of the gas generator, the balanced composition of blowing and its supply, a 
reverse of active zones of the reactionary channel, the directed giving of blowing mixes on a mirror 
of a combustion face. 
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About – West Africa & Africa

West Africa Africa

 2nd Largest Continent in the World

 Total Land Area : 3,025.8 mn ha

 Covers 6% of Earths Total surface

 1 billion people in 61 Countries

 Biodiversity , Agro Climatic 
Conditions

 Energy from Biomass : 47 %

 Energy from Crude Oil : 24.8 %

 Energy from Coal : 16.5 %

 Energy from Gas : 10.4 %
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Definition of Biomass

 Biomass is an Organic matter that can be used to 
make fuels, chemicals and other products as well as 
provide heat or electricity.

 Biomass includes varied organic matter like grass, 
leaves, wood, wood chips, rice husk, palm kernel 
shells, peanut shells, sugarcane fibre, sewage, etc. 

 Wood is one of the oldest and most commonly used 
examples of biomass.

 Biomass is Renewable Energy and Sustainable.
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Biomass Resources in Ghana (1)

 Biomass is Ghana’s most dominant 
energy resource in terms of 
endowment and consumption.

 Resources cover about 23.8 mn
hectares of the land mass of Ghana.

 Biomass accounts for 72% of total 
energy consumption.

 Establishment of Woodfuel
plantation to ensure sustainability

 Used mainly for cooking and heating.

 10% RE Policy Target by 2020.

 Biomass – Available and Low Cost.
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Biomass Resources in Ghana (2)

 Range of Resources include

• Natural Forests

• Short‐Rotation Plantations

• Wood Processing

• Agricultural Residues Waste

• Municipal and Industrial Waste

• Energy Crops

 Modern Bio Energy Applications

• Briquetting

• Co‐generation (Wood Saw Mill, 
Palm Residue)

• Biogas (Municipal, Farm Waste, 
Animal Dung)

• Biodiesel – Jathropha, Oil Palm, 
Soya Bean Oil, Sunflower Oil, etc
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Biomass Resources in Ghana (3)
 Types of Resources

CROP WASTE
 Bamboo : Grass
 Coconut : Fronts, Husk, Shell
 Coffee : Hull, Husk, Ground
 Corn : Cob, Stover, Stalks, Leaves
 Cocoa : Husk, Shell
 Cotton : Stalks
 Nuts : Hull
 Oil Palm : PKS, PKC, EPFB, PFF
 Peanuts : Shells
 Rice : Hull/Husk, Straw, Stalks
 Shea Butter : SBWC
 Sugarcane : Bagasse
 Wood : Wood Chips, Sawdust
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Biomass Structure in West Africa

 Wood Fuel
 Palm Kernel Cake
 Wood Chips
 Palm Kernel Shell

• Nigeria: 2.6 mn ha

• Guinea: 310,000 ha

• D.R. Congo: 220,000 ha

• Ivory Coast: 190,000 ha

• Ghana: 125,000 ha

• Cameroon: 80,000 ha

 Charcoal
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Range of Biomass Products
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Palm Kernel Shell
(PKS) Palm Kernel Cake

(PKC)

Empty Palm 
Fruit Bunch

(EPFB)

Sugar Cane Waste
(SW)

Coconut Husk
(CH)

Cocoa Shell
(CS)

Cocoa Husk
(CH)

Wood Sawdust
(WSD)

Wood Chips
(WC)



FENDIX Projects
 1st Bulk Shipment of PKS to 

Poland in decades.
 1st Bulk Shipment of PKC to 

Poland.
 4 Bulk Shipments of PKS & PKC in 

2 years
• MV Angora - Szczecin
• MV Sea Carrier - Gdansk
• MV South Star - Szczecin
• MV Szafir - Gdansk

 Storage Site
• Land Space to Stock 9,000 MTS
• Storage Site 3.6 km from Sea Port
• Vessel Loading: Port of Takoradi, 

Ghana.
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FENDIX Collection & Processing
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FENDIX Storage Site Evacuation
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FENDIX Ship Loading
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LZG LECZYCA S.A. Ship Offloading

The Biomass Structure and Resources in 
Ghana & West Africa

17



Sustainability
 Our Biomass Sustainability agenda 

covers a number of environmental, 
ethical and social criteria thereby 
ensuring we adhere to national and 
international law as well as industry 
best practice.

 We highlight our desire for 
development borne out of 
considerations for human rights, labour 
regulations and business ethics as our 
underlying mantra for environmental 
sustainability.

 Ecological and Social acceptance 
according International guidelines.
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EU 2020 Regulations

 Energy Target 20‐20‐20 by 2020

• 20% reduction in GHG 
emission

• 20% of total energy from 
renewable source

• 20% increase in energy 
savings

 Energy Road Map 2050

• Low carbon economy by 2050

• 80‐95% reduction in GHG 
emission
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Corporate Social Responsibilities

 At FENDIX Ghana, we 
endeavor our best efforts 
to interweave both 
economic and social 
aspects in all our business 
operations by supporting 
the communities and 
societies in which we 
work.  

• Donations to Farmers
• Donations to Schools
• Donations to Needy 

Students
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Bezpieczna eksploatacja przenośników taśmowych 
w podziemnych zakładach górniczych 
 
 
Józef Koczwara, Bogdan Perenc 
Wyższy Urząd Górniczy 
 
 
 
 
 
 
STRESZCZENIE: W referacie przedstawiono aktualny stan prawny w zakresie użytkowania prze-
nośników taśmowych. Zwrócono uwagę na zagadnienia dotyczące jazdy ludzi przenośnikami ta-
śmowymi, a także przedstawiono informacje dotyczące stanu bezpieczeństwa i analizę wypadków 
zaistniałych w związku z ich użytkowaniem. Ponadto zasygnalizowano kierunki do podjęcia dzia-
łań przez przedsiębiorców górniczych i zakłady górnicze, mające na celu podniesienie poziomu 
bezpieczeństwa związanego ze stosowaniem przenośników taśmowych w ruchu zakładów górni-
czych. 
 
 
 
1. WSTĘP 
 
Przedsiębiorcy dokonując zmian organizacyjno - technicznych, których celem jest dostosowanie do 
panujących reguł gospodarki rynkowej, nie mogą tracić z pola widzenia uwarunkowań związanych 
z bezpieczeństwem i higieną pracy. Jedną z podstawowych zmian w procesie wydobywczym, 
wpływającą na obniżenie kosztów, jest wysoka koncentracja wydobycia. Jako istotny element tego 
procesu należy wymienić odpowiednio zaprojektowany transport urobku. Powyższe zadania mogą 
zostać zrealizowane poprzez szereg rozwiązań organizacyjnych i technicznych, spełniających 
oczekiwania pod względem funkcjonalności i bezpieczeństwa, w tym, jak to miało i ma miejsce, 
zastąpienie transportu koleją podziemną wysokowydajnym transportem przenośnikami taśmowy-
mi. Przenośniki taśmowe, stosowane są przede wszystkim do transportu urobku, a czasami do 
transportu materiałów oraz do jazdy ludzi. Wysoka koncentracja wydobycia i transportu urobku 
przenośnikami taśmowymi oprócz zalet ma również wady. Każda nieplanowana przerwa w ruchu 
przenośników odstawy urobku, powoduje przestój kompleksów wydobywczych, a tym samym du-
że straty produkcyjne. Aby nie dopuścić do przerw w ruchu urządzeń niejednokrotnie czyszczenie, 
konserwacje, a nawet naprawy wykonuje się bez zachowania należytej ostrożności, niezgodnie 
z opracowanymi instrukcjami i technologiami, naruszając przepisy oraz zasady techniki górniczej, 
co potwierdzają wypadki zaistniałe w ostatnich latach w związku z eksploatacją przenośników ta-
śmowych. 
 
 
2. WYMAGANIA PRZEPISÓW DOTYCZĄCYCH STOSOWANIA I ODDAWANIA 
 DO RUCHU ORAZ UŻYTKOWANIA PRZENOŚNIKÓW TAŚMOWYCH 
 
Zgodnie z wymaganiami przepisów zawartych w art. 113 ust. 1. ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. 
Prawo geologiczne i górnicze (Dz. U. Nr 163, poz. 981), w ruchu zakładu górniczego stosuje się 
wyroby, które: 

Szkoła Eksploatacji Podziemnej 2013, Materiały Konferencyjne 



 

 

1) spełniają wymagania dotyczące oceny zgodności, lub 
2) spełniają wymagania techniczne, zostały dopuszczone do stosowania w zakładach górniczych 

oraz właściwie oznakowane, lub 
3) zostały określone w przepisach dotyczących prowadzenia ruchu zakładów górniczych oraz 

przechowywania i używania środków strzałowych i sprzętu strzałowego, a także spełniają wy-
magania określone w tych przepisach. 

 Do grupy wyrobów, które ze względu na potrzebę zapewnienia bezpieczeństwa użytkowania 
w specyficznych warunkach zagrożeń występujących w ruchu zakładów górniczych, które wyma-
gają zezwolenia na stosowanie w drodze decyzji wydanej przez Prezesa Wyższego Urzędu Górni-
czego, należą m. in. taśmy przenośnikowe. Wymagania formalno-prawne dotyczące trybu dopusz-
czania reguluje wyżej wymieniona ustawa, a wymagania techniczne określa rozporządzenie Rady 
Ministrów z dnia 30 kwietnia 2004 r. (Dz. U. Nr 99, poz. 1003 z późn. zm.) w sprawie dopuszcza-
nia wyrobów do stosowania w zakładach górniczych. Zgodnie z wymaganiami przepisów cyt. ak-
tów prawnych, taśma przenośnikowa, w procedurze dopuszczania musi zostać poddana badaniu 
w oparciu o określone wymagania techniczne, dokonywanym w akredytowanej jednostce certyfi-
kującej wyroby, a do wniosku o dopuszczenie do stosowania musi być dołączona m. in. deklaracja 
spełnienia tych wymagań. Wprowadzający taśmę przenośnikową do stosowania, opracowuje do-
kumentację techniczno-ruchową, która powinna zawierać wszystkie informacje niezbędne do pra-
widłowego i bezpiecznego jej stosowania. Dokumentacja techniczno-ruchowa powinna być dostar-
czona do użytkownika wraz z taśmą przenośnikową. 
 Stosowane w ruchu podziemnych zakładów górniczych przenośniki taśmowe, należą do grupy 
wyrobów, które w świetle obowiązujących przepisów, powinny spełniać wymagania przepisów 
o systemie oceny zgodności. Przenośniki taśmowe, wprowadzane do obrotu lub oddawane do 
użytku w świetle regulacji prawnych dotyczących oceny zgodności podlegają ocenie na zgodność z 
wy-maganiami zasadniczymi. Wymagania zasadnicze w zakresie bezpieczeństwa i ochrony zdro-
wia, dotyczące projektowania i wykonywania przenośników taśmowych, określa rozporządzenie 
Ministra Gospodarki z dnia 21 października 2008 roku, w sprawie zasadniczych wymagań dla ma-
szyn (Dz. U. Nr 199, poz. 1228). Zgodnie z wymaganiami cyt. rozporządzenia, producent lub jego 
upoważniony przedstawiciel, przed wprowadzeniem przenośnika taśmowego do obrotu lub odda-
niem do użytku, zapewnia ze wyrób spełnia dotyczące go wymagania zasadnicze, przeprowadza 
właściwą procedurę oceny zgodności, sporządza deklarację zgodności WE oraz umieszcza na wy-
robie oznakowanie CE. Deklaracja zgodności WE powinna być dołączona do wprowadzanego do 
obrotu przenośnika. Ponadto do przenośnika powinna być dołączona, sporządzona przez producen-
ta lub jego upoważnionego przedstawiciela instrukcja, która będzie zawierać określone w rozpo-
rządzeniu, a niezbędne do bezpiecznego jego użytkowania informacje. Zawarte w instrukcji infor-
macje powinny dotyczyć m. in. bezpiecznego przekazywania do eksploatacji, użytkowania, monta-
żu i de-montażu oraz regulacji, konserwacji, obsługi i napraw. Równocześnie ze spełnieniem wy-
magań zasadniczych określonych w ww. rozporządzeniu, maszyny i urządzenia przeznaczone do 
użytku w przestrzeniach zagrożonych wybuchem, powinny spełniać dotyczące je wymagania za-
sadnicze, określone w rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 22 grudnia 2005 r., w sprawie 
zasadniczych wymagań dla urządzeń i systemów ochronnych przeznaczonych do użytku w prze-
strzeniach zagrożonych wybuchem (Dz. U. Nr 263, poz. 2203). Wymagania przepisów dotyczące 
oddawania do ruchu w podziemnych zakładach górniczych układów transportu przenośnikami 
określone są w wyżej cyt. ustawie Prawo geologiczne i górnicze oraz w rozporządzeniu Ministra 
Gospodarki z dnia 28 czerwca 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy, prowadzenia ru-
chu oraz specjalistycznego zabezpieczenia przeciwpożarowego w podziemnych zakładach górni-
czych (Dz. U. Nr 139, poz. 1169 z późn. zm.). Zgodnie z tymi wymaganiami, układy transportu 
urobku przenośnikami taśmowymi, po zakończeniu ich budowy oraz dokonaniu zmian warunków 
eksploatacji, wymagają zezwolenia na oddanie do ruchu wydanego przez kierownika ruchu zakła-
du górniczego. Natomiast układy transportu przenośnikami taśmowymi, na których prowadzona 



 

 

jest jazda ludzi, wymagają pozwolenia na oddanie do ruchu, wydanego w drodze decyzji przez 
właściwy organ nadzoru górniczego. Organ nadzoru górniczego, pozwolenie na oddanie do ruchu 
wydaje na wniosek kierownika ruchu zakładu górniczego na podstawie przedłożonej dokumentacji 
technicznej (dokumentacji układu transportu) i protokołu odbioru technicznego, po uzyskaniu ze-
zwoleń i decyzji wydanych na podstawie odrębnych przepisów oraz potwierdzeniu, że maszyny i 
urządzenia spełniają wymagania określone w przepisach dotyczących bezpieczeństwa i higieny 
pracy oraz bezpieczeństwa pożarowego. Dla układów transportu urobku kierownik ruchu zakładu 
górniczego udziela zezwolenia na podstawie dokumentacji układu transportu lub zmian oraz proto-
kołu obioru technicznego. 
 W ww. rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 28 czerwca 2002 r. zostały również uregu-
lowane wymagania związane z użytkowaniem przenośników taśmowych w zakładach górniczych. 
Zawarte w rozporządzeniu normy prawne regulują m. in. zagadnienia dotyczące: 

— utrzymania stanu technicznego oraz zasad eksploatacji i konserwacji zgodnie z ustaleniami 
dokumentacji techniczno-ruchowych, 

— utrzymania wyrobisk i zabudowy w sposób gwarantujący zachowanie wymaganych odle-
głości ruchowych oraz prowadzenia transportu przy nachyleniach wyrobisk, przy których 
nie nastąpi samostaczanie się urobku, 

— utrzymania przenośników, konstrukcji przesypów oraz wyposażenia w urządzenia zabez-
pieczające przed zagrożeniem pożarowym oraz wyposażenia wyrobisk w sprzęt przeciwpo-
żarowy, 

— wyposażenia w aspekcie istniejących zagrożeń technicznych związanych z ruchem przeno-
śnika, 

— obowiązków osób dozoru ruchu oraz pracowników obsługi w zakresie organizacji transpor-
tu oraz kontroli układów transportu i ich dokumentowania, 

— wyposażenia w urządzenia zabezpieczenia ruchu, a w szczególności w czujniki ruchu i spię-
trzenia urobku oraz wyłączniki awaryjne, 

— wyposażenia przenośników, warunków oraz organizacji prowadzenia jazdy ludzi przeno-
śnikami taśmowymi. 

 
 
3. JAZDA LUDZI PRZENOŚNIKAMI TAŚMOWYMI 
 
Znaczący wpływ na poziom bezpieczeństwa w podziemnych zakładach górniczychma również 
coraz większe oddalenie od szybów zjazdowych przodków i ścian eksploatacyjnych. Taka sytuacja 
powoduje wydłużenie czasu dojścia do stanowisk pracy, a tym samym zwiększenie uciążliwości 
pracy i większej ilości wypadków lekkich wynikających z poruszania się pieszo wyrobiskami, 
w których występują trudne warunki wynikające z ich zmiennego nachylenia oraz często panującą 
w nich dużą wilgotnością i temperaturą. W wielu kopalniach do transportu ludzi zastosowano róż-
nego typu kolejki, jednakże ze względu na dyspozycyjność, wysoką wydajność oraz brak kolizji 
z transportem materiałów rozpowszechnienie przewozu ludzi w podziemnych wyrobiskach prze-
nośnikami taśmowymi staje się jak najbardziej celowe. Obowiązujące przepisy zezwalają na wy-
korzystanie przenośników dla jazdy ludzi, w tym na urobku – na warunkach ustalonych przez kie-
rownika ruchu zakładu górniczego. 
 Prowadzona od pewnego czasu popularyzacja rozwiązań i zasad prowadzenia jazdy ludzi prze-
nośnikami taśmowymi doprowadziła w ostatnim czasie do zwiększenia zainteresowania kopalń 
węgla kamiennego tym rodzajem przewozu osób. Wprawdzie obowiązujące przepisy stanowią 
pewnego rodzaju barierę dla przedsiębiorców, z uwagi na wymagania wskazujące rozwiązania 
konstrukcyjne urządzeń stosowanych do jazdy ludzi przenośnikami taśmowymi, to ustawa z dnia 9 
czerwca 2011 r. Prawo geologiczne i górnicze, w uzasadnionych przypadkach m.in. podyktowa-
nych postępem technicznym umożliwia Prezesowi Wyższego Urzędu Górniczego zezwolenia na 



 

 

odstępstwo od ich stosowania. W tym trybie w ostatnich trzech latach na wniosek przedsiębiorców 
górniczych Prezes WUG udzielił kilkunastu zezwoleń na odstępstwo. Udzielone odstępstwa umoż-
liwiają zastosowanie i sprawdzenie nowych rozwiązań technicznych, polegających na: 

— zabudowie pomostów do wsiadania na górną taśmę w osi przenośnika, 
— zmniejszeniu gabarytów pomostów do wsiadania i wysiadania z przenośnika taśmowego 

z górnej i dolnej taśmy przenośnikowej, 
— zabudowie innych urządzeń zabezpieczających załogę przed przejechaniem poza obszar 

przeznaczony do wysiadania z taśmy przenośnikowej (np.: czujników typu WAJL działają-
cych na sygnał z osobistej lampy górniczej). 

 Poniższa tabela zawiera informacje dotyczące udzielonych zezwoleń na odstępstwo w 2012 r. 
 
 

Lp. 
Przedsiębiorca/ 
/zakład górniczy 

Typ przenośnika/lokalizacja/ 
/długość trasy jazdy ludzi 

Uwagi 

1. 
KW S.A. 

Oddział KWK „Pokój” 
Gwarek 1000, dowierzchnia 13/2a 

w pokładzie 413/2, poziom 600 m; – 609 m
jazda na taśmie górnej 

2. 
JSW S.A. 

KWK „Jas-Mos” 
VT-1000, chodnik podścianowy 3-Z1,Z2

w pokładzie 510/2łd, partia Z1,Z2; – 500 m
jazda na taśmie górnej 

3. 
PKW S.A. 

Zakład Górniczy „Janina” 

Pioma 1400, upadowa N-633  
w pokładzie 207, poziom 500 m; – 

2x424 m 

jazda na taśmie górnej 
i dolnej 

4. 
PKW S.A. 

Zakład Górniczy „Janina” 

Pioma 1400, upadowa G-635  
w pokładzie 207, poziom 500 m;– 

180/170 m 

jazda na taśmie górnej 
i dolnej 

5. 
KW S.A. Oddział 

KWK „Piast” 

Mifama 1200 nr T12b, dowierzchnia - I 
1500 w pokładzie 209, poziom 500 m; –

570 m 
jazda na taśmie górnej 

6. 
JSW S.A. 

KWK „Jas-Mos” 

Gwarek 1000, pochylnia taśmowa ściany 
23-C3 w pokładzie 502/1, partia C-3;– 

660 m 
jazda na taśmie górnej 

7. 
JSW S.A. 

KWK „Pniówek” 
Pioma 1200, chodnik W-6  
w pokładzie 361; – 420 m 

jazda na taśmie górnej 

8. 
JSW S.A  

KWK „Pniówek” 
Pioma 1200, chodnik W-6  
w pokładzie 361; – 480 m 

jazda na taśmie górnej 

9. 
KW S.A. Oddział 

KWK „Pokój” 
Gwarek 1000, dowierzchnia 13/2a 

w pokładzie 413/2, poziom 600 m; – 423 m
jazda na taśmie górnej 

10. 
KHW S.A. 

KWK „Murcki-Staszic” 

Staszic 1200, chodnik odstawczy badawczy 
w pokładzie 510 pole „S” poziom 900 m; –

1000 m 
jazda na taśmie górnej 

 
 
 Obecnie, na etapie prac dotyczących projektu rozporządzenia Ministra Gospodarki w sprawie 
prowadzenia ruchu podziemnych zakładów górniczych, przewidywana jest zmiana przepisów tak, 
aby uniknąć stosowania procedury zezwolenia na odstępstwo. Należy jednak zwrócić uwagę, że na 
poziom bezpieczeństwa dotyczącego prowadzenia jazdy ludzi przenośnikami taśmowymi, zasadni-
czy wpływ posiadają: utrzymywanie przenośników w stanie technicznym zgodnym z dokumenta-
cją techniczno-ruchową, należyta dbałość użytkowników o stan techniczny tych urządzeń oraz od-
powiednie gabaryty wyrobisk, a przede wszystkim świadomość, odpowiedzialność i tzw. kultura 
techniczna załóg górniczych. 
 
 



 

 

4. WYPADKOWOŚĆ 
 
Jednym ze wskaźników istniejącego poziomu bezpieczeństwa transportu przenośnikami taśmo-
wymi jest ilość zaistniałych niebezpiecznych zdarzeń, a w szczególności wypadków ze skutkiem 
śmiertelnym i ciężkim. Niestety w ciągu ostatnich kilku lat, pomimo podejmowania różnorodnych 
działań zarówno ze strony zakładów górniczych jak również ze strony nadzoru górniczego nie na-
stąpiła poprawa stanu bezpieczeństwa. Podejmowane działania w widoczny sposób doprowadziły 
do poprawy wydajności i trwałości eksploatowanych przenośników taśmowych jak również przy-
czyniły się do zminimalizowania zagrożenia pożarowego ze strony taśm przenośnikowych, jednak-
że w dalszym ciągu wykonywanie czynności, niekiedy bardzo prostych jak czyszczenie przepadu 
staje się źródłem potencjalnego zagrożenia i doprowadza do tragicznych w skutkach wypadków. 
Przyczynami zaistnienia przestawionych w dalszej części wypadków było nieprzestrzeganie ele-
mentarnych zasad bezpieczeństwa – czyszczenie przenośników będących w ruchu, przechodzenie 
w miejscach nieprzystosowanych, niezachowanie należytej ostrożności przy przejściu obok prze-
nośników taśmowych będących w ruchu. Wśród przyczyn wypadków należy również wymienić 
fakt wykorzystywania do jazdy ludzi przenośników taśmowych nieprzystosowanych do tego celu, 
a tym samym bez zezwolenia organu nadzoru górniczego. Poniższa tabela i wykres zawierają ze-
stawienie ilościowe wypadków zaistniałych w związku z użytkowaniem przenośników taśmowych 
w podziemnych zakładach górniczych, w latach 2005÷2012. 

 
ROK 

ILOŚĆ 
WYPADKÓW 

W TYM WYPADKÓW 
ŚMIERTELNYCH CIĘŻKICH 

2005 3 3 0 
2006 2 1 1 
2007 3 2 1 
2008 2 0 2 
2009 4 3 1 
2010 6 2 4 
2011 3 2 1 
2012 3 2 1 

RAZEM 26 15 11 
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OKOLICZNOŚCI ZAISTNIAŁYCH WYPADKÓW ŚMIERTELNYCH OD 2005 ROKU 
 
2005 rok 
KWK „Wesoła” w dniu 9 marca 
Wciągnięcie poszkodowanego przez taśmę w rejonie wysięgnika przenośnika taśmowego. 
KWK „Budryk” w dniu 8 kwietnia 
W czasie czyszczenia wysięgnika taśmy przenośnika będącego w ruchu ręka poszkodowanego zo-
stała pochwycona pomiędzy płaszczyznę boczną bębna wysypowego a osłonę boczną. Nastąpiła 
amputacja prawej ręki, a poszkodowany zmarł po wydaniuna powierzchnię. 
KGHM „Polska Miedź” S.A. O/ZG „Polkowice-Sieroszowice” w dniu 1 grudnia 
Poszkodowany został znaleziony przez drugiego pracownika w rejonie stacji napędowej bez oznak 
życia, z ręką wciągniętą pomiędzy taśmę a rolkę napinającą. 
 
2006 rok 
KWK „Wujek” w dniu 21 września 
Podczas manewrowania kombajnem chodnikowym nastąpiło rozerwanie trasy szyn jezdnych sprzę-
żonego z nim podajnika taśmowego i przygniecenie górnika opadającym segmentem podajnika. 
 
2007 rok 
PKW S.A. ZG „Sobieski” w dniu 26 czerwca 
Poszkodowany, w czasie demontażu osłon, został wciągnięty do stacji zwrotnej pętlicy przy braku 
odpowiedniego zabezpieczenia stanu wyłączenia przenośnika taśmowego oraz niedozwolonych 
zmianach w układzie sterowania. 
KW S.A. O/KWK „Rydułtowy-Anna” w dniu 29 listopada 
Pracownica zakładu przeróbki mechanicznej węgla, została pochwycona przez będący w ruchu 
przenośnik taśmowy i przemieszczona pod przesypem drugiego przenośnika. 
 
2009 rok 
KW S.A. O/KWK „Rydułtowy-Anna” w dniu 13 stycznia 
Pracownik niewykwalifikowany, w wyniku zatoru na wysięgniku przenośnika, został zasypany 
urobkiem na stanowisku obsługi przenośnika taśmowego. 
JSW S.A. KWK „Krupiński” w dniu 22 lipca 
Ślusarz zakładu przeróbki mechanicznej węgla, został pochwycony i wciągnięty pomiędzy taśmę 
a bęben obciążnikowy stacji napinania przenośnika taśmowego. 
KHW S.A. KWK „Mysłowice-Wesoła” w dniu 5 października 
Ślusarz, w czasie czyszczenia przenośnika taśmowego, został uderzony w podbrzusze trzonkiem 
łopaty pochwyconej przez dolną taśmę będącego w ruchu przenośnika taśmowego. 
 
2010 rok 
KHW S.A. KWK „Murcki-Staszic” w dniu 16 lutego 
Górnik, podczas czyszczenia będącego w ruchu przenośnika taśmowego, został pochwycony i wciąg-
nięty w przestrzeń pomiędzy krążnikiem odciskowym, a taśmą dolną pod wysięgnikiem. 
KGHM „Polska Miedź” S.A. O/ZG „Lubin” w dniu 13 sierpnia 
Przodowy brygady pola, w nieustalonych okolicznościach, znalazł się, w trakcie krótkotrwałego 
załączenia przenośnika taśmowego, w zasięgu biegu dolnej taśmy i został przemieszczony, pomię-
dzy dolną taśmą a poprzeczką wzmacniającą konstrukcje bramki taśmociągu, doznając śmiertel-
nych urazów. 
 
 
 



 

 

2011 rok 
KHW S.A. KWK „Wieczorek” w dniu 8 stycznia 
Pracownik zakładu przeróbczego, przy wykonywaniu czynności związanych z poprawą zabudowy 
osłon gumowych formujących strugę urobku w przesypie pomiędzy dwoma przenośnikami taśmo-
wymi, został pochwycony przez będącą w ruchu taśmę i wciągnięty do konstrukcji przenosnika. 
KHW S.A. KWK „Murcki-Staszic” w dniu 26 stycznia 
Młodszy górnik, podczas wykonywania czynności związanych z usuwaniem kawałków uszkodzo-
nej taśmy przenośnikowej nawiniętej na bęben zwrotni stałej zasobnika pętlicy, przy niewyłączo-
nym i niezabezpieczonym stanie wyłączenia zasilania, w wyniku nieupoważnionego uruchomienia 
przenośnika taśmowego przez automatyka, bez wcześniejszego sprawdzenia przyczyny jego za-
trzymania został wciągnięty pomiędzy ww. bęben i taśmę przenośnikową. 
 
2012 rok 
KHW S.A. KWK „Mysłowice-Wesoła” w dniu 10 lutego 
Górnik strzałowy, znajdujący się na górnej taśmie, przenośnika typu Gwarek 1000, w celu wyko-
nania niedozwolonej jazdy nieprzystosowanym do tego przenośnikiem, w wyniku uruchomienia 
przenośnika i niezamierzonego przemieszczenia taśmy w kierunku stacji zwrotnej, został wciągnię-
ty pod konstrukcję podwieszonego napędu przenośnika zgrzebłowego typu Skat E180. 
PG SILESIA Sp. z o.o. KWK „Silesia” w dniu 11 sierpnia 
Przodowy zespołu pracowników, podczas wykonywania czynności związanych z montażem za-
stawek przenośnika zgrzebłowego, upadł na będącą w ruchu taśmę przenośnika typu Pioma-1200, 
którą został przemieszczony do zbiornika węgla, w wyniku czego został przysypany urobkiem. 
 
 
 W wyniku analizy okoliczności wypadków śmiertelnych oraz ciężkich ustalono, że najczęst-
szymi przyczynami ich zaistnienia było: 
a) usuwanie zanieczyszczeń w rejonie stacji napędowych i zwrotnych, zasobników pętlicowych 

przenośników taśmowych będących w ruchu, 
b) niezachowanie należytej ostrożności w czasie wykonywania prac w rejonie pracujących prze-

nośników, a nawet prowadzenie konserwacji przenośników będących w ruchu, 
c) brak skutecznego zabezpieczenia stanu wyłączenia napędów przenośników w czasie prowadze-

nia napraw i konserwacji, 
d) jazda ludzi przenośnikami nie przystosowanymi do tego celu, 
e) brak właściwego nadzoru nad pracami konserwacyjno-naprawczymi, 
f) utrzymywanie przenośników w stanie technicznym niezgodnym z ich dokumentacjami technicz-

no-ruchowymi, w tym stosowanie osłon łatwo demontowanych i nie w pełni chroniących do-
stęp do miejsc niebezpiecznych. 

 
 Do zaistnienia wypadków, niewątpliwie przyczynia się fakt braku, na wskutek demontażu 
przez pracowników, osłon części ruchomych przenośników. Ponadto należy zaznaczyć, że pośred-
nią przyczyną zaistnienia wypadków podczas czyszczenia będących w ruchu przenośników, jest 
brak działań organizacyjnych i niedbalstwo pracowników w zakresie dotyczącym techniki górni-
czej, wskutek czego napędy i trasy przenośników zanieczyszczone są przepadem urobku. Do po-
wyższego przyczyniają się takie nieprawidłowości jak brak osiowości trasy przenośnika, niespraw-
ne krążki prowadzące taśmę i niewłaściwe ustawienie oraz połączenie trasy i napędu przenośnika, 
a także niewłaściwy stan techniczny okładzin zgarniaczy, które powodują zbieganie taśmy i prze-
pad urobku, a następnie konieczność usuwania zalegającego urobku. Ponadto w wyniku działalno-
ści kontrolnej pracowników inspekcyjno – technicznych nadzoru górniczego, w wielu przypadkach 
stwierdza się brak urządzeń awaryjnego zatrzymania w miejscach gdzie mogą przebywać ludzie 
(stacje transformatorowe zainstalowane we wnękach za przenośnikami, miejsca pomiarowe, itd.), 



 

 

a także zabudowę urządzeń zatrzymania awaryjnego w sposób uniemożliwiający ich zadziałanie, 
co stanowi naruszenie wymagań obowiązujących przepisów, a w konsekwencji może doprowadzić 
do wypadku. 
 
 
PODSUMOWANIE 
 
1) Należy przyjąć zasadę, że urządzenia i układy transportu kopalnianą koleją podziemną oraz ko-

lejkami wykorzystywane powinny być przede wszystkim do transportu materiałów w celu za-
pewnienia ciągłości ruchu zakładu górniczego, w związku z powyższym koniecznym się staje 
zwiększenie jazdy ludzi przenośnikami taśmowymi. W tym celu na etapie projektowania no-
wych rejonów eksploatacyjnych, należy przewidzieć wykonanie wyrobisk gwarantujących za-
chowanie wymaganych przepisami odległości ruchowych, a w planach inwestycyjnych zaku-
pów zaplanować środki na pozyskanie przenośników taśmowych i ich wyposażenia do jazdy 
ludzi, których zastosowanie zagwarantuje zachowanie wymaganych standardów bezpieczeń-
stwa. 

2) Nawet najnowocześniejsze urządzenia, rygorystyczne przepisy, surowe sankcje nie przyniosą 
oczekiwanego rezultatu bez wyeliminowania przyczyn pochodzących od szeroko rozumianego 
tzw. czynnika ludzkiego. W dalszym ciągu ludzie stanowią najsłabsze ogniwo systemu bezpie-
czeństwa, nie tylko w zakresie eksploatacji przenośników taśmowych. 

3) Przenośniki taśmowe to grupa urządzeń, które z uwagi na prowadzone roboty górnicze, podle-
gają ciągłym przebudowom (skracanie i wydłużanie) oraz zmianom lokalizacji. W wielu przy-
padkach w czasie transportu ulegają one dekompletacji, a nawet uszkodzeniu, co w konse-
kwencji doprowadza do zmian w tych urządzeniach – nie zawsze montowane są podzespoły 
kompatybilne do danego przenośnika, co może naruszać wymagania formalno-prawne i stać się 
źródłem potencjalnego zagrożenia. Obowiązkiem użytkowników w tym zakresie jest dołożyć 
większych starań, aby urządzenia te były utrzymywane w stanie zgodnym z dokumentacją tech-
niczno-ruchową, a ewentualne zmiany powinny być wprowadzone w obowiązującym trybie prze-
pisów. 

 
 



Energooszczędne rozwiązania w eksploatacji przenośników 
taśmowych 
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STRESZCZENIE: W referacie poruszono problematykę oszczędności energii zużywanej przez 

górnicze przenośniki taśmowe. Wykorzystując pojęcie wskaźnika energochłonności przedstawiono 
kierunki ograniczenia zużycia energii przenośników taśmowych poprzez zastosowanie 
energooszczędnych podzespołów, modernizację układu napędowego lub wprowadzenie zmian 
organizacyjno-technicznych w procesie odstawy urobku. 
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1 WSTĘP 
Głównym elementem systemu odstawy urobku w kopalniach węgla kamiennego, brunatnego 

oraz rud miedzi są przenośniki taśmowe, które jako środek transportu ciągłego zapewniają 
odpowiednią wydajność przy zachowaniu wysokiej dyspozycyjności. Mimo najlepszych 
wskaźników energochłonności spośród pozostałych stosowanych urządzeń transportowych, wzrost 
długości dróg transportowych w kopalniach powoduje, że rośnie procentowy udział kosztu 
transportu w ogólnych kosztach wydobycia kopaliny użytecznej. W związku z tym zjawiskiem i 
w powiązaniu ze stale rosnącymi kosztami energii elektrycznej coraz większego znaczenia 
nabierają zagadnienia poświecone obniżeniu energochłonności przenośników taśmowych. 

Podstawowym parametrem techniczno-ruchowym opisującym energochłonność przenośnika 
taśmowego jest wskaźnik zdefiniowany jako wartość zużycia energii elektrycznej przez napęd 
przenośnika na przetransportowanie 1 kg urobku na odległość 1 m [9]: 
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gdzie: Ṁ  strumień masy [kg/s]; N  wymagana moc napędu [W]; L  długość 

przenośnika [m]. 
 
Na wartość tego wskaźnika istotny wpływ posiada profil trasy, cechy konstrukcyjne 

przenośnika, jakość wykonania i stopień zużycia podzespołów oraz warunki pracy i wykorzystanie 
zdolności transportowej przenośnika. Należy w tym miejscu zwrócić uwagę na fakt, że przenośniki 
nieznacznie obciążone urobkiem będą miały najwyższe wartości wskaźnika energochłonności 
mimo najmniejszego poboru mocy przez układ napędowy, ponieważ wskaźnik energochłonności 
odnosi się także do wydajności przenośnika, a nie tylko do zużycia energii elektrycznej. 
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Po przekształceniu wzoru (1) otrzymujemy wyrażenie: 
 




M

W
wE             [N / kg]                                             (2) 

gdzie: W  opór ruchu przenośnika [N]; M  masa nosiwa na przenośniku [kg]; η  sprawność 
układu napędowego [-]. 

 
Zgodnie ze wzorem (2) wartość wskaźnika energochłonności można obniżyć poprzez 

zmniejszenie oporu ruchu przenośnika - W, zwiększenie masy nosiwa na przenośniku - M 
i poprawę sprawności układu napędowego - η. Ponieważ wzrost masy nosiwa powoduje 
jednocześnie wzrost oporów ruchu przenośnika, a sprawność układu napędowego jest zależna od 
stopnia jego obciążenia, zagadnienie zmniejszenia zużycia energii poprzez regulację stanu 
załadowania przenośnika nie jest łatwe, gdyż wszystkie wymienione powyżej parametry są ze sobą 
ściśle powiązane.  

Przykładowy wykres zamieszczony na rys. 1 przedstawia możliwe kierunki zmniejszenia 
energochłonności przenośnika taśmowego. Przenośnik, o charakterystyce energochłonności 
opisaną krzywą B, można poddać modernizacji polegającej na obniżeniu oporów ruchu 
i zwiększeniu sprawności napędu (1→2), wtedy nie zmieniając stopnia załadowania przenośnika 
uzyska się zmniejszenie jego energochłonności (stan A). Można też zwiększyć średni stopień 
załadowania przenośnika poprzez zmiany organizacyjno-technologiczne parametrów jego pracy 
(1→3). 

 
Rys. 1 Wskaźnik energochłonności przenośnika przed modernizacją (B) i po modernizacji (A) 

 
W ramach niniejszego referatu przedstawiono zagadnienia ograniczenia energochłonności 
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stopień załadowania przenośnika

aktualna wartość wskaźnika energochłonności 

oczekiwana wartość wskaźnika energochłonności 

1 

2 3 



1. Zmniejszenie oporów ruchu przenośnika poprzez właściwy dobór parametrów pracy 
oraz stosowanie odpowiednich podzespołów jak np.: taśm energooszczędnych i 
krążników o małych oporach obracania. 

2. Zwiększenie stopnia wykorzystania zdolności transportowej przenośnika na drodze 
działań organizacyjno-technicznych. 

3. Poprawę sprawności układu napędowego poprzez modernizację silników, sprzęgieł 
i przekładni oraz optymalizację bębnowych układów napędowych. 

 
2 OPORY RUCHU PRZENOŚNIKA TAŚMOWEGO 

Źródłem oporów ruchu przenośnika są siły tarcia, grawitacji i bezwładności. Występują 
zarówno równomiernie rozłożone wzdłuż całej trasy przenośnika – WG , jak i w ściśle określonych 
miejscach konstrukcji – WS oraz na nachylonych odcinkach trasy WH . 

 
 

Rys. 2 Przykładowe rejony występowania poszczególnych rodzajów oporów ruchu przenośnika 
[11] 

 
Pierwsza grupa oporów ruchu występujących wzdłuż całej trasy przenośnika nosi nazwę 

oporów głównych - WG. Składowymi tych oporów są opory (rys. 3) [5]: 
 obracania krążników, zależne od sił tarcia w łożyskach i ich uszczelnieniach - Wk, 
 przemieszczania taśmy po krążnikach, związane z wgniataniem płaszcza krążnika 

w gumowe okładki taśmy - We, 
 przeginania taśmy na zestawach krążnikowych - Wr, 
 związane z falowaniem urobku - Wf, 
 tarcia taśmy o krążniki, związane ze współpracą powierzchni płaszcza krążnika z 

gumowymi okładkami taśmy - Ws. 
Opory główne mają decydujące znaczenie przy doborze mocy układu napędowego dla 

przenośników długich, o nieznacznym kącie nachylenia trasy (rys. 4).  

WG – opory główne 
WS – opory skupione 
WH – opory nachylenia 
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Rys. 3 Miejsce występowania oporów ruchu przenośnika 
 
W przypadku przenośników krótkich, o dużej wydajności oporami często decydującymi o 

wartości dobranej mocy napędu są opory skupione – WS, występujące w określonych miejscach 
przenośnika takich jak: stacja czołowa i zwrotna, bębnowy układ napędowy, urządzenie napinające 
oraz stacje załadowcze i rozładowcze. Podstawowymi składowymi tych oporów są: 
 opory w miejscu załadunku, związane z przyspieszaniem materiału transportowanego, 
 opory w miejscu załadunku wywołane tarciem materiału transportowanego o listwy 

ograniczeń bocznych, 
 opory związane z parciem materiału znajdującego się w koszu zasypowym, 
 opory pochodzące od zgarniaków, listew i innych urządzeń czyszczących, 
 opory przeginania taśmy na bębnach, 
 opory obracania bębnów, wynikające z sił tarcia w łożyskach i uszczelnieniach. 
Ponadto w skład oporów skupionych mogą wchodzić opory dodatkowe – WD, wynikłe z 

instalacji urządzeń specjalnych jak: 
 krążnikowe zestawy centrujące bieg taśmy, 
 instalacje do odwracania taśmy, 
 pługi lub wózki zrzutowe, itp. 
Na rys. 4 przedstawiono przykładowy, wyznaczony za pomocą programu komputerowego 

QNK-TT [8], procentowy udział poszczególnych składowych oporów w całkowitym oporze ruchu 
przenośnika poziomego, w pełni załadowanego, w kopalni odkrywkowej węgla brunatnego 
(L = 1100 m, Q = 20000 t/h, v = 5.5 m/s). Struktura składowych oporów ruchu przenośnika 
taśmowego nie jest stała, może się zmieniać w zależności od typu przenośnika i jego parametrów 
pracy, miejsca eksploatacji, stopnia załadowania i własności materiału transportowanego. 

WG = Wk + We + Wr + Wf + Ws
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Wk – opory obracania krążników, 
We – opory wgniatania płaszcza krążnika w okładki taśmy, 
Wr – opory przeginania taśmy na zestawach krążnikowych, 
Wf – opory związane z falowaniem urobku, 
Ws – opory tarcia taśmy o krążniki, 
 
WS – opory skupione. 



 
Rys. 4 Składowe oporów ruchu przenośnika poziomego z kopalni węgla brunatnego wg programu 

komputerowego QNK-TT [8] 
 

Wyróżniającym składnikiem na tym wykresie są opory przemieszczenia taśmy po krążnikach 
We, będące wynikiem wgniatania taśmy w krążnik a stanowiące w tym przypadku niemal 50% 
całkowitego oporu ruchu przenośnika. Z tego powodu większość działań na froncie walki z 
energochłonnością przenośnika skoncentrowano na opracowaniu konstrukcyjnym 
i technologicznym taśm energooszczędnych, cechujących się głównie okładkami o zmniejszonej 
grubości i wytworzonymi z mieszanek gumowych o odpowiednich własnościach. Zastosowanie 
taśm energooszczędnych pozwoli na zmniejszenie tej składowej oporów ruchu o ok 1/3 w stosunku 
do taśmy standardowej [1, 3, 4, 14, 16]. Niektórzy producenci taśm zwracają także uwagę na 
możliwości budowy taśm ze specjalnym, energooszczędnym rdzeniem, lżejszych i powodujących 
zmniejszenie oporów przeginania i przemieszczania taśmy – Wr, We [12].  

Ograniczenie wartości oporów ruchu przenośnika można uzyskać poprzez zastosowanie 
krążników o średnicach większych niż standardowe, uzyskując: zmniejszenie oporów przeginania - 
Wr, przemieszczania taśmy po krążnikach - We i obracania krążników – Wk. Równolegle trwają 
także poszukiwania rozwiązań konstrukcyjnych krążników o zmniejszonych oporach obracania 
poprzez zastosowanie specjalnych łożysk i uszczelnień. [2]. 

Norma DIN 22101 [17], opisująca podstawową metodę obliczania przenośników taśmowych, 
wskazuje kierunki obniżenia współczynnika oporów głównych przenośnika f, którego wartość jest 
ściśle zależna od współczynnika energochłonności:  

- prawidłowe ustawienie trasy przenośnika, 
- ograniczenie kąta wyprzedzenia krążników bocznych, 
- zwiększenie rozstawu zestawów krążnikowych, 
- powiększenie średnic krążników, 
- zwiększenie siły napinającej taśmę, 
- redukcja prędkości taśmy, 
- ograniczenie kąta niecki. 

O ile dbałość o prawidłowe ustawienie przenośnika i zwiększenie średnic krążników nie budzi 
żadnych wątpliwości, to należy pamiętać o tym, że zmiana każdego z pozostałych parametrów 
niesie za sobą także niekorzystne konsekwencje. Powiększenie rozstawu zestawów krążnikowych 
spowoduje wzrost ich obciążenia i będzie skutkowało koniecznością zwiększenia sił napinających 
taśmę, przyczyniających się do zmniejszenia trwałości taśmy i jej złączy. Natomiast redukcja 
prędkości i kąta niecki może obniżyć zdolność transportową przenośnika. 

W przypadku przenośników taśmowych pracujących w kopalniach odkrywkowych z 
wydajnością ok. 20 tys t/h istotnym jest także opór załadunku wchodzący w skład oporów 
skupionych WS. Kierunki modernizacji punktów przesypowych, w aspekcie zmniejszenia ich 
energochłonności, koncentrują się na kształtowaniu strugi nosiwa poprzez zmianę kąta nachylenia 
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odbojnicy i zwiększeniu składowej poziomej prędkości strugi urobku w miejscu spadku na taśmę 
odbierającą i zmniejszeniu wysokości podnoszenia urobku, co pozwoli ograniczyć opory 
załadunku o połowę w stosunku do rozwiązań obecnie stosowanych [6].  

Niewątpliwie ograniczenie oporów skupionych uzyskuje się poprzez zabudowę jak 
najdłuższych przenośników, co przyczynia się do redukcji liczby przesypów, bębnów i urządzeń 
czyszczących taśmę. 

W przenośnikach taśmowych o znacznym kącie nachylenia główną składową oporów ruchu są 
opory nachylenia – WH, związane z podnoszeniem lub opuszczaniem materiału transportowanego 
na nachylonych odcinkach trasy przenośnika. Jako jedyne spośród różnych rodzajów oporów mogą 
mieć wartość dodatnią lub ujemną, zależną od znaku kąta nachylenia trasy. 

Opory podnoszenia urobku istotnie zmieniają strukturę składowych oporów ruchu przenośnika 
(rys. 5). W przypadku przenośnika, którego składowe oporów ruchu przedstawiono na rys. 4, 
zmiana średniego kąta nachylenia przenośnika o 2° spowodowała, że procentowy udział oporów 
przemieszczania taśmy po krążnikach spadł z prawie 50% do 20% oporu całkowitego. 
W przypadku przenośnika nachylonego pod kątem 5°, opory te stanową już tylko 10% oporu 
całkowitego, gdyż 80% mocy napędu jest wykorzystywane do podnoszenia urobku a tylko 20% 
jest zużywane na pokonanie oporów głównych i skupionych przenośnika.  

 
Rys. 5 Struktura oporów ruchu przenośnika poziomego i nachylonego pod katem 2° i 5° 

wg QNK-TT 
 

W tym miejscu należy nadmienić, że podany przykład dotyczy przenośnika z kopalni 
odkrywkowej węgla brunatnego o znacznej wydajności, w pełni obciążonego. W przypadku 
mniejszych wydajności i nieznacznego wykorzystania przekroju niecki, wartości procentowe 
udziału poszczególnych składowych mogą odbiegać od podanych w powyższym przykładzie. 
Niemniej, niezależnie od zastosowanego wariantu konstrukcji przenośnika taśmowego, efekty 
zastosowania energooszczędnych taśm i zestawów krążnikowych będą wyraźnie zauważalne 
jedynie w przypadku przenośników długich, poziomych i o nieznacznym kącie nachylenia. 

Przenośnik taśmowy jest urządzeniem transportowym dobrze dostosowującym się do 
ukształtowania terenu. Zatem całkiem niemała grupa przenośników taśmowych transportuje 
nosiwo w dół pod średnim kątem nachylenia trasy większym od -5°. W takiej sytuacji istnieje 
możliwość nie tylko ograniczenia zużycia, ale i odzysku energii. Przykładowo, w kopalni Los 
Pelambres w Chile pracuje ciąg przenośników taśmowych o długości 13 km. Trzy przenośniki 
taśmowe o wydajności 8700 t/h transportują rudę miedzi z kopalni znajdującej się na wysokości 
3200 m n.p.m. do zakładu przeróbczego ulokowanego 1310 m niżej. Lokalizacja przenośników 

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

δ=0°

WS [N]

Wf [N]

Wr [N]

We [N]

Wk [N]

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

δ=2°

WH [N]

WS [N]

Wf [N]

Wr [N]

We [N]

Wk [N]

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

δ=5°

WH [N]

WS [N]

Wf [N]

Wr [N]

We [N]

Wk [N]

WG [N] 



spowodowała, że 10 silników o mocy 2,5 MW każdy, pracuje jako generatory prądu. W roku 2007 
system transportowy wygenerował 90 milionów kilowatogodzin [11]. 

 
3 ZDOLNOŚĆ TRANSPORTOWA PRZENOŚNIKA TAŚMOWEGO 

Kolejnym parametrem, poza oporami ruchu przenośnika, mającym istotny wpływ na 
energochłonność przenośnika jest ilość masy transportowanego urobku, która znajduje się na 
taśmie przenośnika.  Z uwagi na stosowany system eksploatacji i organizację czasu pracy załogi 
zdolność transportowa przenośników taśmowych nie jest w pełni wykorzystywana. Poniżej 
przedstawiono przykładowy przebieg zmian uśrednionej wydajności trzech przenośników 
taśmowych, pracujących w kopalni podziemnej (Rys. 6). Maksymalna wydajność teoretyczna 
przenośników wynosi 2,5 tys t/h, natomiast stopień wykorzystania zdolności transportowej nie 
przekracza 60%. 

 
Rys. 6 Zmiana wydajności trzech przykładowych przenośników podczas 5 zmian pracy 

 
 

By zmniejszyć wartość wskaźnika energochłonności przenośników należy ograniczyć do 
minimum ich pracę bez urobku (wartość wskaźnika energochłonności przenośnika bez nosiwa 
dąży do nieskończoności) i zapewnić co najmniej czterdziestoprocentowy stopień załadowania 
przenośnika (rys. 1). Można to zrealizować poprzez stabilizację strugi urobku za pomocą 
zbiorników retencyjnych lub zastosować układ regulacji prędkości taśmy. Ustabilizowanie strugi 
urobku za pomocą zbiorników wyrównawczych pozwoli na zmniejszenie energochłonności 
wszystkich przenośników w ciągu za zbiornikiem, natomiast regulacja prędkości taśmy w celu 
zwiększenia stopnia załadowania zmniejszy pobór mocy przez napęd tylko jednego przenośnika. 
Problem regulacji prędkości taśmy w funkcji wydajności nadawy jest dość złożony i 
wielopłaszczyznowy, zależny od oporów ruchu i sprawności układu napędowego [13]. Charakter 
przebiegu krzywej energochłonności wskazuje, że niewątpliwie warto zapewnić minimum 40% 
załadowania przenośnika, natomiast wartość optymalnego wypełnienia niecki zależy od typu 
przenośnika, jego konfiguracji i lokalizacji oraz od zastosowanych podzespołów.  
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4 SPRAWNOŚĆ UKŁADU NAPĘDOWEGO 
Podczas badań przemysłowych, prowadzonych w miejscu eksploatacji przenośnika 

stwierdzono, że dużą trudność sprawia uzyskanie pełnego wypełnienia niecki taśmy przenośnika 
na całej jego długości. W związku z tym układ napędowy nie jest w pełni obciążany i często 
znacznie poniżej nominalnych wartości obciążenia silnika i przekładni. Za pomocą mobilnego 
układu do pomiaru parametrów pracy przenośników taśmowych przeprowadzono serię badań 
wybranych przenośników, na podstawie których określono całkowitą sprawność wielobębnowego 
układu napędowego przenośnika taśmowego, wyznaczoną jako stosunek mocy mechanicznej 
nadanej taśmie do mocy czynnej zmierzonej w rozdzielni elektrycznej (rys. 7) [10]. Wyniki 
pomiarów wskazały, że straty w układzie napędowym mogą być istotną przyczyną zwiększonej 
energochłonności przenośników taśmowych, a zjawisko spadku sprawności układu napędowego 
nasila się przy pracy poniżej 30% obciążenia znamionowego. 

 
Rys. 7 Całkowita sprawność układu napędowego przenośników taśmowych wyznaczona na 

podstawie badań przemysłowych [11] 
 
Typowy układ napędowy przenośnika taśmowego składa się z silnika indukcyjnego, sprzęgła, 

przekładni zębatej i bębnów napędowych oraz może być także wyposażony w falownik sterujący 
pracą silnika lub rozruchowe sprzęgło hydrodynamiczne (rys. 8). Całkowita sprawność napędu jest 
iloczynem sprawności poszczególnych podzespołów układu, zatem zmniejszenie energochłonności 
napędu można uzyskać poprzez zwiększenie sprawności każdego z elementów.  

 
Rys. 8 Schemat blokowy układu napędowego przenośnika taśmowego 
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Sprawność przemiennika częstotliwości jest najwyższa przy obciążeniu nominalnym 
i częstotliwości 50 Hz. Przy częstotliwości obniżonej do 25 Hz (zmniejszenie prędkości taśmy 
o połowę) należy liczyć się ze spadkiem sprawności nawet do 81% przy 25% obciążeniu silnika 
(N/Nzn=0,25) [15]. 

Sprawność silnika indukcyjnego w dużym uproszczeniu zależy od przenoszonego obciążenia, 
mocy znamionowej, typu silnika i liczby par biegunów [11]. Większa moc silnika i wyższa 
prędkość synchroniczna oznacza jego większą sprawność. Sprawność silnika można podnieść 
o 4% do 6% poprzez zastosowanie silników energooszczędnych [18]. 

Sprzęgło hydrodynamiczne przenosi moment obrotowy jedynie wtedy, gdy występuje poślizg 
miedzy jego częścią pompową i turbinową. Nominalny poślizg sprzęgła wynosi od 2 do 3%, zatem 
podczas pracy ustalonej przenośnika jego sprawność jest większa od 97%, gdyż przy mniejszym 
obciążeniu od nominalnego poślizg maleje. 

Sprawność mechaniczna przekładni zębatej zależy od przenoszonego obciążenia, mocy 
znamionowej, przełożenia, liczby stopni oraz od prędkości obrotowej i temperatury pracy. Im 
niższe przełożenie i mniejsza prędkość tym większa jest sprawność przekładni.  

Ostatnim elementem w układzie napędowym jest bęben napędowy. Sprawność zamiany 
momentu napędowego na obwodową siłę napędowa jest zależna między innymi od oporów 
przeginania taśmy, jej własności, siły napinającej, oporów w łożyskach bębnów, ich średnicy oraz 
start energetycznych związanych z przeniesieniem siły napędowej z powierzchni bębnów na taśmę. 
Jak wykazały wyniki badań przemysłowych (rys. 7) wartość ta może być znacząca i wymaga 
dokładniejszego zbadania na drodze analiz teoretycznych i badań laboratoryjnych. 

 
Rys. 9 Charakterystyka sprawności układu napędowego wg programu komputerowego QNK™ 

[11] 
 
W celu optymalnego doboru konfiguracji układu napędowego do przenośnika taśmowego 

w programie komputerowym QNK™, na podstawie kwerendy literaturowej, wprowadzono w 
ostatnim czasie opcję korekty sprawności układu napędowego w zależności od stopnia obciążenia 
silników (rys. 9) oraz możliwość obliczania wskaźnika energochłonności dla nowoprojektowanych 
przenośników taśmowych. 

 
5 PODSUMOWANIE 

Nikt praktycznie nie polemizuje z tezą o konieczności stosowania energooszczędnych 
rozwiązań w eksploatacji przenośników taśmowych. Niniejszy referat przedstawia możliwe 
kierunki zmniejszenia energochłonności przenośników, które powinny być wybierane 

0,00

0,20

0,40

0,60

0,80

1,00

0 0,2 0,4 0,6 0,8 1

wysoka

przeciętna

niska

η [-] 

Nwe/Nzn [-] 



 
 

indywidualnie, z uwzględnieniem specyfiki warunków eksploatacji określonego przenośnika. 
Można budować lepsze przenośniki, wyposażone w nowoczesne podzespoły i zapewniać im jak 
najlepsze warunki pracy lub też sięgnąć do rezerw istniejących w organizacji pracy odstawy 
kopalnianej. 
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Problematyka niezawodności złożonych systemów 
transportowych na przykładzie Zakładów 
Górniczych „Rudna” 
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KGHM Polska Miedź S. A. w Lubinie, Oddział Zakłady 
Górnicze „Rudna” w Polkowicach 
 
 
 
 
 
 
STRESZCZENIE: W referacie przedstawiono charakterystykę Zakładów Górniczych „Rudna”, 
omówiono proces technologiczny, podano informację o strukturze odstawy z wykorzystaniem prze-
nośników taśmowych. Przeprowadzono analizę układu transportowego Zakładów Górniczych „Rud-
na”. Wskazano czynniki mające wpływ na niezawodność układu, działania zapobiegające awariom 
oraz przedstawiono kierunki zwiększania niezawodności. 
 
SŁOWA KLUCZOWE: Układ transportowy, przenośnik taśmowy, niezawodność 
 
 
 
1. WPROWADZENIE 
 
1.1. Charakterystyka ZG „Rudna” 
 
Zakłady Górnicze „Rudna” są jednym z trzech oddziałów górniczych KGHM Polska Miedź S.A. 
w Lubinie. Położone są w północnej części województwa dolnośląskiego, w powiecie Polkowic-
kim. Obszar górniczy ZG „Rudna” wynosi ponad 78 km2. Oddział posiada 11 szybów, wchodzą-
cych w skład systemu wentylacyjnego kopalni, z których 3 pełnią funkcję wydobywczą. W od-
dziale wydobywa się rocznie blisko 15 mln Mg polimetalicznej rudy zawierającej głównie miedź, 
a w mniejszej ilości srebro, nikiel, kobalt i molibden. Eksploatacja złoża prowadzona jest z za-
stosowaniem systemów eksploatacji komorowo-filarowych. Dla złóż o miąższości do 7 m – ko-
morowo-filarowych z upodatnianiem złoża i dodatkową ochroną stropu, dla złóż o miąższości po-
wyżej 7 m – komorowo-filarowych z likwidacją pustki poeksploatacyjnej podsadzką kamienną lub 
hydrauliczną. Urabianie skał odbywa się przy pomocy techniki strzelniczej, zarówno w fazie robót 
udostępniająco-przygotowawczych, jak i eksploatacyjnych. Odstawa urobku z przodków realizo-
wana jest przy pomocy maszyn ładująco-odstawczych i wozów odstawczych. Główny transport 
poziomy odbywa się poprzez przenośniki taśmowe. 
 
1.2. Opis układu transportu przenośnikami taśmowymi w ZG „Rudna” 
 
Obecnie układ transportu przenośnikami taśmowymi stanowi 66 przenośników o łącznej długości 
tras 47,2 km. Przenośniki są funkcjonalnie powiązane w węzłowych punktach ze zbiornikami re-
tencyjnymi rudy. Takie rozwiązanie zapewnia dużą niezawodność pracy systemu oraz optymalne 
wykorzystanie systemu transportu. Układ transportu oparty jest na tzw. „kwadracie odstawy”, któ-
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rym transportowany jest urobek z poszczególnych oddziałów wydobywczych do zbiorników szy-
bów wydobywczych (R-I, R-II i R-III), a następnie po wydobyciu na powierzchnię do Zakładu 
Wzbogacania Rud. Takie rozwiązanie w odróżnieniu od układów liniowych (w małym stopniu roz-
budowanych) zapewnia duże wykorzystanie zdolności transportowej przenośników. Układ ten mi-
mo większych nakładów finansowych na konserwację i remont, daje możliwość pełnego wyko-
rzystania wydajności, co w porównaniu z układem liniowym wpływa na obniżenie kosztu jednost-
kowego transportu 1 tony rudy. W Kopalni „Rudna” stosowane są przenośniki typu LEGMET 
B-1000 i B-1200 oraz w bezpośrednim sąsiedztwie szybów R-I i R-II przenośniki typu POLTE-
GOR B-1400.W zależności od długości i nachylenia przenośnika stosowane są jednostki napędowe 
w konfiguracji 1x75 kW, 2x75 kW, 1x160 kW, 2x160 kW, 3x160 kW, 4x160 kW oraz 2x320 kW. 
Aktualny układ transportu przedstawia rysunek nr 1, natomiast w tabeli nr 1 i 2 zawarto istotne da-
ne i typy przenośników wchodzących w jego skład. 
 
 
 

 
 
Rys. 1. Układ transportu ZG „Rudna” (linia pogrubiona – „kwadrat odstawy”) 
Fig. 1. Layout of the transportation system of the copper ore mine „Rudna” (bold line – the haulage square) 



 

 

Tabela 1. Zestawienie przenośników pracujących w O.ZG „Rudna” w poszczególnych przedziałach długości 
Table 1. Belt conveyors in the copper ore mine „Rudna” with regard to their length category 

Lp. 
Ilość 

przenośników 
Przedział długość 

przenośników 

1. 28 do 500 mb 
2. 18 500 mb do 1000 mb 
3. 14 1000 mb do 1500 mb 
4. 6 powyżej 1500 mb 

 
Tabela 2. Zestawienie przenośników pracujących w ZG „Rudna” pod względem typu 
Table 2. Belt conveyors in the copper ore mine „Rudna” with regard to their types 

Typ przenośnika 
„POLTEGOR” 

B - 1400 
„LEGMET” 

B - 1200 
„LEGMET” 

B - 1000 
„LEGMET” 

B - 800 
Razem 

13 39 13 1 66 
 
1.3. Ilości przetransportowanego urobku 
 
W 2012 roku przenośnikami taśmowymi przetransportowano około 15 mln ton rudy, w tym na 
poszczególnych liniach odstawy: 

- do szybów R-I i R-II: 
 T-321  -  7,5 mln ton, w tym U-7 - 5,6 mln ton; 
 T-229  -  4,0 mln ton; 
 U-3  -  1,3 mln ton; 

- do szybu R-III: 
 U-15  -  1,8 mln ton; 
 U-11  -  0,4 mln ton. 

 
 
2. ANALIZA UKŁADU TRANSPORTU ZG „RUDNA” W UJĘCIU NIEZAWODNOŚCIOWYM 
 
Analizując układ transportowy Zakładów Górniczych „Rudna”, jego poszczególne fragmenty moż-
na rozpatrywać jako układy liniowe, lub złożone. Poniżej przedstawione zostaną dwa takie przy-
kłady. Pierwszy, układ liniowy, przedstawia drogę odstawy urobku z przenośnika W-269 L-1 do 
szybów wydobywczych. Drugi to przykład układu złożonego, urobek pochodzący z przenośnika 
H-21 L-4 może być transportowany do szybów wydobywczych różnymi drogami. 
 Rysunek nr 2 przedstawia schemat ZG „Rudna”, który stanowi typowy układ liniowy. Składa 
się on z 11 przenośników i dwóch zbiorników retencyjnych. Ważnymi elementami takiego układu 
są zbiorniki retencyjne. Dzięki nim możliwe jest częściowe, a w niektórych przypadkach całkowite 
zniwelowanie skutków zaistniałej awarii. Przykładowo awaria przenośnia N-3 L-2 nie powoduje 
postoju przenośnika N-3 L-3 przynajmniej do czasu zasypania zbiornika. Dodatkowo wybór punk-
tu wysypowego zlokalizowanego przed zbiornikiem pozwala na realizowanie wydobycia oddział-
łów wydobywczych bez zakłóceń. 
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Rys. 2. Wycinek układu transportu ZG „Rudna” jako przykład układu liniowego 
Fig. 2. Excerpt of transport arrangement of Rudna Mine as the example of linear arrangement 
 
 
 Na rysunku nr 3 przedstawiono układ transportu z alternatywnymi drogami odstawy urobku. 
W takim układzie oprócz retencji zbiorników do zwiększenia jego niezawodności wykorzystuje się 
również możliwość przekierowanie strugi urobku na poszczególne kierunki. Taka struktura pozwa-
la w znacznym stopniu zwiększyć zdolność transportową układu transportu i minimalizuje skutki 
awarii przenośników magistralnych. Decyzje o wyborze drogi odstawy podejmuje Dyspozytor Ma-
szynowy, który posiada aktualne informacje o sprawności poszczególnych elementów układu, za-
pełnieniu zbiorników polowych i przyszybowych oraz o pracy szybów wydobywczych. 
 
 

 
 
Rys. 3. Wycinek układu transportu ZG „Rudna” jako przykład układu 
złożonego z alternatywnymi drogami odstawy 
Fig. 3. Excerpt of transport arrangement of Rudna Mine as the example 
of alternative supply routes arrangement 
 
 
3. NIEZAWODNOŚĆ ELEMENTÓW UKŁADU TRANSPORTU ZG „RUDNA” 
 
3.1. Rodzaje awarii elementów układu transportowego 
 
Mimo stosowania wielu rozwiązań technicznych i organizacyjnych w ZG „Rudna” występują awa-
rie w układzie transportowym z wielu przyczyn. Są one spowodowane uszkodzeniami elementów 
mechanicznych (związanych z taśmą lub układami mechanicznymi), uszkodzeniami urządzeń elek-



 

 

trycznych (brak zasilania, awaria sterowania) lub mieć inne pochodzenie (np. wpływ górotworu). 
W tabelach 3 i 4 zestawiono awarie „mechaniczne” (zaistniałe w latach 2011 i 2012), które powo-
dowały postoje przenośników, trwające powyżej 30 min. Tabele te przedstawiają również łączne 
czasy awarii urządzeń (lata 2009÷2012) funkcjonujących w poszczególnych komórkach organiza-
cyjnych Działu Transportu Taśmowego ZG „Rudna”, odpowiedzialnych za ich utrzymanie w spraw-
ności. 
 
 
Tabela 3. Zestawienie przyczyn awarii w poszczególnych oddziałach w 2011 r. 
Table 3. Causes of malfunctions in given divisions record for 2011 

Oddział Czas awarii 
2009-2011 

Awarie w roku 2011 
(Nazwa przenośnika – przyczyna awarii – czas trwania) 

T-1 2009 217 min.   
  2010 492 min.   
  2011 0 min.   

T-2 2009 1935 min. U-3 L-2 - zablokowany przesyp (45 min.)  
  2010 1505 min. K-11 L-0 - wymiana sprzęgła przekładni st. napinającej (250 min.)   
  2011 1800 min. U-3 L-2 - odkształcony boczek stacji zrzutowej (200 min.)   
      U-3 L-2 - rozcięta taśma na długości 15 m (110 min.)   
      K-11 L-0 - podsypana stacja zwrotna (130 min.)  
      U-3 L-2 - uszkodzone prawe łożysko bębna zrzutowego (260 min.)  

T-6 2009 1295 min. U-24 L-1 - rozcięta taśma w przesypie - 80 m (239 min.)  
  2010 404 min. U-24 L-2 - zablokowany dozownik (40 min.)  
  2011 549 min. U-24 L-1 - rozszczelniony układ hamulców "OMEGA" (35 min.)  

      U-24 L-1 - wysunięty z lewej strony bęben stacji zrzutowej (100 min.)  

T-7 
2009 290 min. 

W-150 L-1 - zablokowana taśma przez zestaw trójkrążnikowy w miejscu stałego 
bębna wózka napinacza - przetarcie taśmy przez bębny napędowe (180 min.)  

  2010 1093 min. H-21 L-3 - wypływ błota ze zbiornika - "zalana" błotem stacja zwrotna (80 min.)  
  2011 1810 min. W-150 L-1 - zablokowany szybik W-150/H-21 (60 min.)  
      H-21 L-3 - wypływ błota ze zbiornika - zalana błotem stacja zwrotna (35 min.)  
      H-21 L-3 - zerwana taśma na złączu (370 min.)   
      H-21 L-3 - wykonanie złącza po poderwaniu taśmy (40 min.)  
      W-150 L-1 - zerwana taśma przed złączem (395 min.)  

T-10 2009 1015 min. W-145 Z-0 - rozcięta taśma w tunelu wentylacyjnym dł. 200 m (280 min.)  
  2010 886 min. U-24 L-3 - zbieganie taśmy na stacji napinającej (35 min.)   
  2011 460 min. W-145 Z-3 - zablokowany krążnik na wózku napinacza (40 min.)   

      W-145 Z-1 - podsypana stacja zwrotna (35 min.)  

T-11 2009 625 min. U-7 L-3 - wytopiony bezpiecznik sprzęgła hydrokinet. z powodu przeciążenia (90 min.)
  2010 370 min. W-343 Z-1 - podsypana zwrotna po zbieganiu taśmy (45 min.)  
  2011 625 min. W-343 Z-1 - rozcięcie taśmy 3 m - wykonanie złącza (115 min.)  
      U-7 L-2 - zerwana taśma na złączu (65 min.)   
      U-7 L-1 - rozcięta taśma na długości 20m (45 min.)   
      U-7 L-1 - rozcięta taśma na długości 105 m przez żerdź (50 min.)  

T-12 2009 2816 min. N-3 L-3 - uszkodzone sprzęgło silnik-przekładnia dozownika (190 min.)   
  2010 1146 min. N-3 L-2 - zablokowany przesyp przez lutnię (30 min.)   
  2011 1171 min. N-4 L-1 - zablokowana stacja zwrotna przez zestaw trójkrążnikowy (80 min.)  
      W-249 L-2 - rozcięta taśma na długości 7 m (60 min.)  
      N-3 L-2 - zablokowana bryła urobku o boczki przesypu (30 min.)   
      T-249 L-2 - zerwana taśma (138 min.)  
      N-3 L-2 - zerwana prawa lina stacji napinającej (35 min.)  
      W-159 Z-1 - odblokowanie dozownika - obklejony błotem (75 min.)  
      T-249 L-2 - pękniecie poprzeczne taśmy - awaryjne wykonanie złącza (82 min.)  
      N-3 L-2 - zerwana lewa lina napinacza (150 min.)  
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Tabela 4. Zestawienie awarii w poszczególnych oddziałach w 2012 r. 
Table 4. Causes of  malfunctions in given divisions record for 2012 

Oddział Czas awarii 
2009-2012 

Awarie w roku 2012  
(Nazwa przenośnika – przyczyna awarii - czas trwania) 

T-1 2009 217 min. T-229 L-2 - zboczenie taśmy pod doz. nr 7, zasypana st. zwrotna  (65 min.)  

  2010 492 min. T-229 L-4/L-3 - lutnia w przesypie  (30 min.)  

  2011 0 min. T-229 L-2 - rozpruta taśma linkowa 40 mb  (100 min.) 

  2012 305 min. T-229 L-1 - podsypana stacja zwrotna  (70 min.) 

    S-5 - zerwana lina układu rewersji  (40 min.) 

T-2 2009 1935 min. U-3 L-2 - uszkodzone prowadzenie taśmy na wózku st. napinającej (150 min.)  

  2010 1505 min.   
  2011 1800 min.   

  2012 285 min.   

T-6 2009 1295 min. Zbiornik U-24 /T-229  - zablokowany wylot dużymi bryłami urobku - (64 min.)  

  2010 404 min. U-24 L-2 - wywinięta taśma na stacji zrzutowej (120 min.)  

  2011 549 min. Zbiornik U-24/U-15 - zablokowany wylot dozownika (40 min.)  

  2012 436 min. Zbiornik U-24/T-229 - uszkodzona przekładnia dozownika  (150 min.)  

    Zbiornik U-24/T-229 - zablokowany wylot dozownika (62 min.)  

T-7 2009 290 min. W-150 L-1 - uszkodzony mimośród rynny podawacza szuflady (60 min.)  

  2010 1093 min. H-21 L-3 - zablokowany wylot dozownika (45 min.)  

  2011 1810 min. H-21 L-3 - zablokowany wylot dozownika (60 min.)  

  2012 845 min. H-21 L-4 - awaryjne wykonanie złącza (120 min.)  

    H-21 L-4 - zablokowany kamień o boczki wysypowe dozownika (90 min.) 

    Zbiornik W-150/ H-21 - uszkodzony prawy mimośród przekładni  (35 min.)  

T-10 2009 1015 min. U-24 L-3 - uszkodzony prowadnik stacji napinającej (45 min.)  

  2010 886 min. W-145 Z-3 - podsypana zwrotna-zeszła taśma (30 min.)  

  2011 460 min. W-145 Z-0 - zerwana taśma na złączu mechanicznym  (150 min.)  

  2012 350 min. W-145 Z-2 - zablokowany kamień pod dozownikiem na przecince p.32  (55 min.)  

T-11 2009 625 min. U-7 L-3 - rozcięcie taśmy - 70 m  (74 min.)   

  2010 370 min. U-7 L-2 - zablokowany żerdź w konstrukcji przesypu  (55 min.)   

  2011 625 min. U-7 L-2 - zerwana taśma na złączu mechanicznym  (60 min.)  

  2012 984 min. U-7 L-3 - rozpruta taśma przez kamień (600 m)  pod dozownikiem (520 min)  

    U-7 L-2 - awaryjne wykonanie złącza (40 min.)  

    T-321 S-1 - rozpruta taśma (110 m) przez szczotkę czołową  U-7 L-1 (110 min.) 

T-12 2009 2816 min. W-159 Z-1 - zalana stacja zwrotna błotem (80 min.)   

  2010 1146 min. N-3 L-3 - oderwana blacha uszczelniająca bok dozownika (150 min.)   

  2011 1171 min.  

  2012 905 min.  

 
 
 Jak wynika z powyższych tabel najdłużej trwa usuwanie awarii związanych z rozcięciem lub 
zerwaniem taśmy przenośnikowej. W roku 2011 miało miejsce siedem rozpruć taśm (łączny czas 
postojów wyniósł 900 min.) i cztery zerwania (łączny czas postoju – 970 min.). Natomiast w roku 
2012 były cztery rozprucia taśm (łączny czas postoju wyniósł 800 min) i trzy zerwania (łączny 
czas postoju 285 min.). 



 

 

3.2. Czas awarii i sprawność przenośników taśmowych 
 
Tabele 5 i 6 przedstawiają zestawienie przenośników taśmowych, wraz z ich nominalnym czasem 
pracy, liczbą odnotowanych postojów oraz czasem ich trwania. Czas postojów przedstawiono z po-
działem na mechaniczne, elektryczne i inne, w zależności od przyczyn powstania. 
 Tabele te przedstawiają również sprawność przenośników. Do obliczenia sprawności przyjęto 
tylko czas postojów tzw. mechanicznych odniesiony do nominalnego czasu pracy przenośników. 
Wynika to z faktu, że służby Działu Transportu Taśmowego odpowiedzialne są za powstawanie 
tylko tego typu postojów. 
 
 
Tabela 5. Zestawienie przenośników, na których zaistniały awarie w 2011 r. oraz ich sprawność 
Table 5. Malfunctioning conveyors in 2011 record and mentioned conveyors efficiency 

Lp. Przenośnik 
Czas pracy Liczba 

postojów 

 Czasy postojów [h] Sprawność 
[%] [h] Elektrycznych Mechanicznych Innych

1. H-21 L-3 4 800 11 1,2 10,8 1,0 99,80 

2. H-21 L-4 2 400 16 14,3 0,6 0,5 99,98 

3. H-21 Z-1 3 600 15 19,9 27,5 4,1 99,99 

4. K-11 L-0 4 800 8 3,2 6,3 29,3 99,87 

5. N-3 L-1 4 800 10 4,9 0,0 0,8 100,00 

6. N-3 L-2 4 800 44 13,9 1,6 2,5 99,97 

7. N-3 L-3 4 800 12 4,3 3,3 2,4 99,87 

8. N-4 L-1 2 400 32 13,9 3,8 0,9 99,84 

9. S-12 5 400 7 9,9 0,5 0,0 99,99 

10. S-15 4 800 13 4,1 0,5 1,2 99,99 

11. T-149 L-1 4 800 7 7,2 0,8 0,0 99,99 

12. T-249 L-1 4 800 14 9,7 1,5 16,6 99,97 

13. T-249 L-2 4 800 13 3,3 5,8 0,0 99,89 

14. T-321 S-1 5 400 13 4,8 1,8 0,0 99,97 

15. U-15 L-1 4 800 5 3,4 0,0 0,0 100,00 

16. U-24 L-1 4 800 15 2,7 8,9 0,0 99,81 

17. U-24 L-2 4 800 9 3,9 0,3 0,0 99,98 

18. U-24 L-3 4 800 16 5,4 1,7 0,0 99,98 

19. U-3 L-2 4 800 12 4,5 12,4 0,0 99,80 

20. U-7 L-1 4 800 6 2,1 2,3 0,0 99,95 

21. U-7 L-2 4 800 11 5,6 2,0 0,3 99,97 

22. U-7 L-3 4 800 11 9,1 3,5 4,2 99,97 

23. W-145 Z-0 4 800 14 5,1 4,7 0,3 99,90 

24. W-145 Z-1 4 800 15 6,3 0,6 0,5 99,99 

25. W-145 Z-3 4 800 17 11,4 1,1 0,0 99,98 

26. W-145 Z-4 3 600 15 13,9 0,0 0,0 100,00 

27. W-149 L-1 4 800 4 3,0 0,0 0,0 100,00 

38. W-150 L-1 4 800 11 7,2 11,1 0,0 99,77 

29. W-150 L-2 4 800 18 7,2 0,0 4,1 100,00 

30. W-159 L-2 3 600 10 10,2 0,5 2,1 99,99 
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Tabela 6. Zestawienie przenośników, na których zaistniały awarie w 2012 r. 
Table 6. Malfunctioning conveyors in 2012 record and mentioned conveyors efficiency 

Lp. Przenośnik 
Czas pracy Liczba 

postojów 

Czasy postojów [h] Sprawność 
[%] [h] Elektrycznych Mechanicznych Innych

1. H-21 L-3 4 050 24 13,9 5,5 0,0 99,89 

2. H-21 L-4 3 533 14 0,2 4,0 0,0 99,89 

3. H-8 Z-1 1 425 6 2,2 0,0 0,8 50,00 

4. N-3 L-1 4 017 7 3,0 0,0 1,3 100,00 

5. N-3 L-2 395 11 4,9 0,0 0,8 100,00 

6. N-3 L-3 3 233 19 3,9 2,9 8,1 99,93 

7. N-4 L-1 4 050 34 16,5 3,5 1,9 99,92 

8. S-12 5 075 15 6,8 0,3 0,0 100,00 

9. S-15 5 150 31 9,3 1,9 1,2 99,98 

10. T-149 L-1 3 950 6 6,6 0,0 0,0 99,99 

11. T-229 L-4 4 887 6 2,7 0,5 0,0 99,99 

12. T-249 L-1 5 150 9 1,5 2,6 0,0 99,96 

13. T-249 L-2 4 333 4 1,9 0,0 0,4 100,00 

14. T-321 S-1 5 183 11 3,9 3,3 0,0 99,94 

15. U-15 L-1 3 800 7 3,1 0,7 0,6 99,98 

16. U-2 L-3 3 817 1 3,8 0,0 0,0 100,00 

17. U-24 L-1 4 450 12 2,4 3,2 0,0 99,90 

18. U-24 L-2 4 283 8 4,1 2,0 0,0 99,99 

19. U-24 L-3 4 133 15 16,1 1,0 0,0 99,95 

20. U-24 L-4 3 600 4 4,8 0,0 0,0 100,00 

21. U-7 L-1 5 167 6 3,1 0,4 0,0 99,99 

22. U-7 L-2 5 167 10 3,9 2,6 0,0 99,95 

23. U-7 L-3 5 150 12 5,9 10,5 0,0 99,87 

24. W-145 Z-0 3 933 8 5,2 2,9 0,0 99,92 

25. W-145 Z-1 3 933 25 11,8 0,9 2,2 99,99 

26. W-145 Z-2 3 933 16 16,0 0,9 0,0 99,98 

27. W-145 Z-3 3 750 16 7,3 1,3 0,0 99,98 

28. W-145 Z-4 2 567 6 4,5 0,0 0,0 100,00 

29. W-149 L-1 2 150 6 3,5 0,0 0,0 100,00 

30. W-150 L-1 4 050 20 7,0 2,8 0,5 99,96 

31. W-150 L-2 3 950 21 10,1 0,3 0,0 99,99 

32. W-159 L-2 3 463 27 20,0 0,8 5,7 99,98 

33. W-159 Z-1 4 045 24 15,8 3,1 4,5 99,97 

34. W-269 L-1 163 4 2,8 0,0 0,0 100,00 

35. W-357 Z-1 665 4 4,0 0,0 0,0 100,00 

36. W-359 Z-1 3 494 7 5,1 0,0 0,0 100,00 

 
 

4. CZYNNIKI WPŁYWAJĄCE NA NIEZAWODNOŚĆ UKŁADU TRANSPORTOWEGO 

Niezawodność układów transportowych zależy od wielu czynników. Najważniejszym z nich jest 
„konstrukcja” układu transportowego. Ważne jest, aby układ zawierał optymalnie dobrane zbiorni-
ki retencyjne (ich pojemność i lokalizację). Umożliwiał wybór alternatywnych dróg odstawy, a za-
stosowane przenośniki taśmowe posiadały maksymalnie możliwą długość, co pozwoli zmniejszyć 
ich ilość. 



 

 

 Zastosowanie zbiorników retencyjnych ma wpływ na: 
o wyeliminowanie bezpośredniego wpływu wyłączeń przenośników poprzedzających (lokali-

zowanych za zbiornikiem) na pracę przenośników zlokalizowanych przed zbiornikami, 
o korzystniejsze warunki lokowania urobku na taśmie przenośników odbierających – elimi-

nacja przesypów kątowych, 
o uelastycznienie pracy układu transportowego poprzez rozładowanie ich przeciążeń w okre-

sach wzmożonej nadawy. 
 Natomiast zastosowanie długich przenośników powoduje: 

o małą liczbą obiegów taśmy – taśma jest rzadziej narażana na uszkodzenia wynikające z ude-
rzeń brył urobku w punktach zasypowych, 

o brak przesypów – miejsc powstawania zatorów, wywinięć i rozpruć taśmy, 
o mniejszą ilość przenośników do obsługi i remontów, 
o mniejszą ilość awarii spowodowanych brakiem zasilania stacji napędowych. 

 Czynniki decydujące o niezawodności całego układu wynikają również z konstrukcji przenoś-
ników, jakości ich wykonania i zabudowy. Utrzymywania ich prawidłowego stanu technicznego. 
Jak wynika z informacji zawartych w tabelach 3 i 4 część postojów przenośników taśmowych zale-
ży również od tzw. czynników zewnętrznych. Są to postoje wynikające z rodzaju transportowa-
nego urobku np. zatory i rozcięcia taśmy spowodowane bryłami urobku o dużych gabarytach i os-
trych krawędziach. Do czynników zewnętrznych należy również wpływ górotworu, co objawia się 
poprzez np. wypiętrzenia spągów, zaciskanie urządzeń zasypowych. 
 
 
5. DZIAŁANIA MAJĄCE NA CELU ZAPOBIEGANIE AWARIOM 
 
W ZG „Rudna” podejmuje się wiele działań mających na celu zapobieganie powstawania awarii. 
Przenośniki taśmowe wyposażone są w szereg urządzeń, których zadaniem jest zapobieganie lub 
informowanie o niepożądanych zdarzeniach takich, jak np.: zbyt mała prędkość biegu taśmy, zbie-
ganie lub rozprucie taśmy, spiętrzenie urobku w przesypach, itp. Dodatkowo obiekty układu trans-
portu wyposażone zostały w system telewizji przemysłowej, gdzie obraz z kamer przesyłany jest 
do miejsc stałego pobytu załogi oraz do Dyspozytora Maszynowego. Poza działaniami techniczny-
mi ważne są działania organizacyjne. W ZG „Rudna” duży nacisk kładzie się na różnego rodzaju 
działania profilaktyczne. Wszelkie prace konserwacyjne i remontowe realizowane są zgodnie z od-
powiednimi harmonogramami. Remonty realizowane są przez wyspecjalizowane służby, co zalew-
nia wysoki poziom ich wykonania.  W tym celu utworzona została grupa, składająca się z wyspe-
cjalizowanych pracowników, zajmująca się wykonywaniem połączeń różnego typu taśm z linko-
wymi włącznie. Dodatkowo pracownicy ci wykonują również wszelkie naprawy uszkodzonych taśm, 
przez co znacząco wydłuża się ich żywotność. W strukturach Działu Transportu Taśmowego Funk-
cjonuje również oddział remontowo-montażowy, który specjalizuje się w diagnostyce i remontach 
głównych elementów urządzeń odstawy taśmowej, tj. przekładni, sprzęgieł hydrokinetycznych, mło-
tów hydraulicznych itp. Aby przeprowadzić analizę zaistniałych awarii dozór zmianowy sporządza 
stosowne protokóły z każdego zaistniałego zdarzenia, powodującego postój danego urządzenia po-
wyżej 30 min. Protokół taki zawiera informacje o przyczynach zaistniałej awarii, podjętych działa-
niach prowadzących do jej usunięcia oraz wnioski z zaistniałego zdarzenia. Pozyskane w ten spo-
sób informacje wykorzystywane są do późniejszej analizy, a także jako materiał szkoleniowy dla 
pracowników. W ZG „Rudna” dla wszystkich przenośników taśmowych opracowane zostały „Sce-
nariusze usuwania skutków awarii”. Scenariusze te szczegółowo opisują tryb postępowania pod-
czas usuwania awarii. Określają ilość osób niezbędnych do usunięcia danej niesprawności, miejsca 
dojazdów do poszczególnych elementów przenośników oraz wykazy niezbędnych narzędzi i urzą-
dzeń. 
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6. KIERUNKI ZWIĘKSZANIA NIEZAWODNOŚCI UKŁADU TRANSPORTOWEGO 
 
Duży wpływ na niezawodność układów transportowych mają decyzje podejmowane jeszcze na eta-
pie ich projektowania. Z doświadczeń ZG „Rudna” wynika, że nowe przenośniki magistralne na-
leży projektować jako kolejne „kwadraty odstawy”, połączone ze sobą zbiornikami retencyjnymi o 
pojemności ok. 3 tys. ton. Przenośniki takie powinny być jak najdłuższe, co zapewni małą liczbę 
obiegów taśmy oraz pozwoli ograniczyć liczbę przesypów. Ważny jest również właściwy sposób 
przygotowania wyrobisk pod zabudowę przenośników. Należy zapewnić odpowiednie ukształto-
wanie spągu. Ewentualne przegięcia trasy (wklęsłe i wypukłe) powinny być wykonane w sposób 
zapewniający właściwe prowadzenie taśmy. W przypadku już istniejącego układu transportowego 
niezawodność przenośników taśmowych można zwiększyć poprzez stosowanie dodatkowego oczuj-
nikowania i monitoringu. Można jeszcze łączyć istniejące przenośniki w jeden dłuższy, co w ZG 
„Rudna” zostało zrealizowane na linii U-3, a aktualnie jest realizowane na linii U-7. 
 
 
WNIOSKI 
 
W ZG „Rudna” transport urobku od punktów rozładowczych do szybów wydobywczych w całości 
oparty jest na przenośnikach taśmowych. Brak jest alternatywnego transportu np. przewozu szy-
nowego. Dlatego niezawodność przenośników taśmowych jest niezwykle istotna. Ważnym Ele-
menttem funkcjonowania układu transportowego są zbiorniki retencyjne o optymalnych paramet-
rach (właściwa lokalizacja i pojemność). W celu analizy poszczególne fragmenty układu trans-
portowego można traktować jako układy liniowe bądź złożone. Jak wynika z omawianych przykła-
dów złożony układ dodatkowo zapewnia wybór alternatywnych dróg odstawy, co dodatkowo mini-
malizuje skutki awarii przenośników magistralnych. W referacie, w punkcie 5. przedstawiono sze-
reg działań służących zapobieganiu awariom. Niezwykle istotna jest odpowiednia działalność orga-
nizacyjna. Oparte na prowadzeniu prac profilaktycznych i konserwacyjnych właściwe wykonanie 
kontroli urządzeń przez pracowników zapobiega i wyprzedza wystąpienie awarii. Duże znaczenie 
mają szkolenia, na których omawiane są występujące zdarzenia z podkreśleniem ich przyczyn. 
pozwala to zwiększać wiedzę pracowników i doskonalić ich metody działania. 
 
 
 

The Problem of Reliability of Complex Systems 
of Transporting with Respect to Rudna Mine 
 
This paper presents the characteristic of Rudna Mine, provides the summary of technological 
process and informs about using belt conveyors. The analysis of transportation arrangement has 
been conducted in Rudna Mine. Factors which affect reliability of arrangement as well as failure 
preventing actions and directions of improving the reliability have been pointed out. 
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STRESZCZENIE: Referat pokazuje w jaki sposób rozwiązania techniczne i organizacyjne pozwa-
lają zmniejszyć koszty ponoszone na eksploatację przenośników taśmowych. Analiza czynników 
wpływających na redukcję poziomu kosztów eksploatacyjnych przeprowadzona będzie dla zbior-
czej odstawy taśmowej Zakładu Górniczego Sobieski na przykładzie 18 przenośników transportu-
jących urobek na odcinku około 12,5 km w ilościach około 4,2 mln ton/rok. Przeprowadzona zo-
stanie analiza szczegółowa poziomu kosztów utrzymania odstawy w roku 2011 i 2012 oraz w bar-
dziej ogólnym zakresie na przestrzeni ostatnich 5 lat. Zaprezentowane zostanie wyposażenie tech-
niczne odstawy zbiorczej oraz podstawowe parametry pracujących przenośników. W następnej ko-
lejności przedstawione zostanie obłożenie pracownikami obsługi i konserwacji branży górniczej, 
mechanicznej i elektrycznej. Referat przedstawi też planowane przez ZG Sobieski w najbliższym 
czasie działania techniczne i organizacyjne wpływające na pracę odstawy zbiorczej. Wskaże rów-
nież obszary do badań dla jednostek naukowo-badawczych lub opracowania przez producentów 
elementów i podzespołów przenośników taśmowych nowych rozwiązań, co jest wymuszone przez 
coraz większą koncentrację wydobycia, a co za tym idzie konieczność dostosowania wybranych 
parametrów, a szczególnie wydajności i długości przenośników bez wzrostu gabarytów tych urzą-
dzeń. 
 
SŁOWA KLUCZOWE: Odstawa, przenośniki, gabaryty, koszty, wyposażenie, wydajność, obło-
żenie, zatrudnienie. 
 
 
 
WSTĘP 
 
Zakład Górniczy Sobieski stanowi kontynuację sięgających XVIII wieku tradycji górniczych ja-
worznickich kopalń przejętych początkowo przez KWK Jaworzno, a następnie ZGE Sobieski Ja-
worzno III i PKW. S.A. 
 ZG Sobieski jest jednym z dwóch zakładów górniczych wchodzących w skład Południowego 
Koncernu Węglowego S.A. i wraz z ZG Janina stanowi zaplecze surowcowe dla elektrowni grupy 

Szkoła Eksploatacji Podziemnej 2013, Materiały Konferencyjne 



 

 

TAURON. ZG Sobieski zlokalizowany jest w południowo-wschodniej części Górnośląskiego Za-
głębia Węglowego, a jego obszar górniczy wynosi około 54km2. Aktualnie wydobycie kopalni po-
chodzi z pokładów 207, 209 oraz 304 i 304/2 z perspektywą rozwinięcia w następnych latach eks-
ploatacji o kolejne pokłady 301 oraz 212.  
 Eksploatowane pokłady zalegają na głębokości 350 – 650m od powierzchni. Podstawowymi 
zagrożeniami występującymi w ZG Sobieski są zagrożenia wodne (I – III stopień zagrożenia), tą-
paniami (I stopień) oraz pożarami endogenicznymi – V grupa skłonności do samozapalenia węgla. 
Podstawowe parametry eksploatowanych aktualnie pokładów węgla przedstawia poniższa tabela. 
 
 
Tabela nr 1 

Pokład Typ węgla Miąższość pokładu 

207 31 4,4 – 5,7m 

209 31 3,9 – 4,3m 

304 31.2 0,7 – 1,1m 

304/2 31.2 1,5 – 1,9m 

 
 
 Pod koniec lat 90. ubiegłego wieku realia gospodarki rynkowej wymusiły na jaworznickim 
górnictwie szereg działań mających na celu obniżenie kosztów wydobycia. Jednym z wytyczonych 
celów stało się ograniczenie bardzo kosztownego transportu urobku koleją podziemną oraz trans-
portu pionowego szybami. Mając na uwadze powyższe uznano za konieczne uruchomienie odsta-
wy urobku z podstawowego rejonu eksploatacyjnego ZG Sobieski, tj. rejonu Piłsudski przenośni-
kami taśmowymi na powierzchnię rejonu Sobieski, w którym została zlokalizowana całość infra-
struktury związanej z przeróbką mechaniczną. Zastosowanie do odstawy urobku na powierzchnię 
przenośników taśmowych wymusiło na ZG Sobieski podjęcie szeregu działań mających podnieść 
wydajność odstawy oraz zapewnić jej bezawaryjną i bezpieczną pracę. Kolejnym celem stało się 
ograniczenie kosztów jej funkcjonowania oraz wykorzystanie odstawy taśmowej do transportu lu-
dzi. Warunki geologiczno-górnicze, budowa złoża oraz natężenie występujących zagrożeń pozwa-
lają na osiąganie wydobycia z poszczególnych ścian na poziomie około 7– 9 tys. ton urobku ze 
ściany na dobę. Sumarycznie ilość urobku transportowanego na powierzchnię niejednokrotnie 
przekracza 20 tys. ton na dobę. 
 Na powierzchni w rejonie szybu Sobieski III zlokalizowany jest zakład przeróbczy wraz z od-
siarczalnią. Urobek z poszczególnych rejonów eksploatacyjnych dostarczany jest do Zakładu Prze-
róbczego przenośnikami taśmowymi z poz. 500m na powierzchnię poprzez retencyjny zbiornik po-
lowy PZ-X oraz skipem z poz. 500m w szybie wydobywczym Sobieski III w rejonie którego zlo-
kalizowany jest zbiornik PZ-11, do którego urobek transportowany jest przenośnikami taśmowymi. 
Schemat transportu urobku w ZG Sobieski przedstawia rysunek nr 1. 
 Niniejsze opracowanie dotyczy przenośników funkcjonujących w ramach zbiorczej odstawy ta-
śmowej podlegającej oddziałowi taśmowemu „GT” w dziale górniczym. 
 W skład zbiorczej odstawy taśmowej obsługiwanej przez ww. oddział wchodzi 18 przenośni-
ków, a łączna długość wszystkich przenośników wynosi około 12500m. Podstawowe parametry 
charakteryzujące ww. przenośniki zawiera tabela nr 2. 
 
 
 



 

 

 
 
Rysunek nr 1 
 
 
Trasy wszystkich przenośników zbiorczej odstawy taśmowej zbudowane zostały na bazie kon-
strukcji sztywnej z ceowników, podwieszonej lub posadowionej na spągu – w zależności od wy-
stępujących w poszczególnych wyrobiskach lub na ich odcinkach warunków lokalnych. Rozstaw 
konstrukcji górnej, tzw. wsporników wynosi około 1,5m, natomiast konstrukcji dolnej 3,0m. Ana-
lizując czynniki wpływające na poziom kosztów eksploatacyjnych odstawy taśmowej w warun-
kach zakładów górniczych, na przykładzie ZG Sobieski nie sposób uwzględnić wszystkich warun-
ków wpływających na koszty eksploatacji. Analiza zostanie przeprowadzona w oparciu o doświad-
czenia i obserwacje poczynione w okresie ostatnich lat, a uwzględnione zostaną te czynniki, które 
zdaniem autorów opracowania posiadają największy wpływ na koszty ponoszone w związku z 
eksploatacją przenośników taśmowych. Prezentacja przedmiotowych kosztów uwzględnia mecha-
nizm dystrybucji środków wg. właścicieli budżetu, zgodnie z przyjętą w ZG Sobieski polityką bu-
dżetową. 
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    [ 0] [m] [m/s] [kW] 

Szyb ,,Sobieski III" 

X B -1400 11030' 55 1,53 2x55 

Zbiornik skarpowy 

Y Gwarek-1200J 0000' 25 1,56 2x55 

Zbiorcza odstawa taśmowa z rejonu "Podłęże" poz. 500 oddz. GT 

Tv-1 B 1600-R/25 00 25 1,6 90 x 1 

Tv-2 Gwarek-1200 -10 820 2,0/2,5 90 x 3 

Tv-3 Gwarek-1200 10 720 2,0/2,5 90 x 4 

Tv-4 Gwarek-1200 -50 1620 2,0/2,5 90 x 2 

Zbiorcza odstawa taśmowa oddz. GT z poz. 500 na powierzchnie rejon ,,Sobieski" 

G-1 Gwarek-1200J 0020' 70 2,56 90 x 2 

G-2 Gwarek-1200/MW 6030' 1180 2,5 250 x 4 

G-3 Gwarek-1200/MW 6041' 1230 2,5 250 x   

G-4 Gwarek-1200/MW 5004' 560 2,5 250 x 2 

G-5 Bogda-1200 5019' 965 2,5 250 x 3 

G-6 Gwarek-1200 9000' 240 2,0/3,0 100 x 4 

G-7 Gwarek-1200 0010' 580 1,6/2,5 100 x 2 

Oddziałowa odstawa taśmowa GT z partii ,,E-Wschód" do zbiornika PZ-X 

W-1 Pioma B-1400 7029' 76 3,26 160 x 2 

W-2 Pioma B-1400 0011' 1045 3,26 250 x 3 

W-3 Pioma B-1600 0049' 270 3,26 250 x 2 

W-4 Intermet - 1400 60 1265 
 (falowniki) 
1,0-3,5m/s 

355 x 4 

W-5 Pioma - 1200 4,50 700 
(falowniki) 
1,0-3,5m/s 

315 x 3 

  

S-1 Gwarek 1200J 3000 40 2,97 90 x 2 

S-2 Gwarek 1200 0012 715 1,6/3,0 90 x 2 

 
 
 
 
 
 
 



 

 

Składniki kosztów eksploatacji wg. branż 
 

branża
maszynowa
branża
górnicza
branża
elektryczna

 
Rys. nr 2 
 
 
Wielkość kosztów eksploatacji wg rodzaju w skali roku w mln zł 
 

robocizna
15,3mln

usługi 0,3mln

materiały
2,8mln

remonty
1,66mln

energia
3,8mln

 
Rys. nr 3 
 
 
 Jak pokazuje rysunek nr 2 koszty eksploatacji ponoszą działy ZG Sobieski wg. branż; mecha-
nicznej, górniczej i elektrycznej. 
 Sumaryczna wielkość kosztów poniesionych przez wszystkie branże w skali roku przedstawio-
na jest na rysunku nr 3. Zestawienie kosztów opracowano na podstawie analizy kosztów poniesio-
nych na eksploatację odstawy w roku 2011, w którym wyniosły one blisko 24 mln zł. 
 Jednym z ważniejszych czynników organizacyjnych wpływających na poziom kosztów jest 
podporządkowanie odpowiedniego zakresu działania poszczególnym działom ZG przy zachowaniu 
jako branży nadrzędnej (i koordynującej) – branży górniczej. 
 I tak odpowiedzialność za poszczególne podzespoły przenośników kształtuje się następująco: 
 - pion górniczy: taśma z trasą, trasa pętlicznego zasobnika taśmy, przesypy, zsypy, zsuwnie, 
 - pion mechaniczny: napędy, stacje zwrotne, wysięgniki, układy napinania taśmy, 
 - pion elektryczny: zasilanie, silniki, automatyka i sterowanie, oczujnikowanie, monitoring. 
 
 ZG Sobieski, jak każde inne przedsiębiorstwo funkcjonujące w realiach gospodarki rynkowej, 
dla osiągnięcia dodatniego wyniku finansowego organizuje i zarządza procesami technologicznymi  
w sposób pozwalający ograniczyć do niezbędnego minimum koszty, przy jednoczesnym zapew-



 

 

nieniu maksymalnie wysokiego poziomu bezpieczeństwa załogi i pełnej funkcjonalności w zakre-
sie stosowanych procesów technologicznych – transportu urobku. 
 
 
KOSZTY WŁASNE ROBOCIZNY – OBŁOŻENIA STANOWISK 
 
Jednym z najistotniejszych czynników wpływających na poziom kosztów eksploatacji zbiorczej 
odstawy taśmowej są koszty własne robocizny. W tradycyjnym, stosowanym od wielu lat w kopal-
niach rozwiązaniach, do obsługi każdego z przenośników wyznaczany był pracownik, a dodatko-
wo, na zmianach wydobywczych oraz na tzw. zmianie remontowej, w zależności od występują-
cych warunków geologiczno-górniczych, uwarunkowań techniczno-organizacyjnych funkcjonują-
cej odstawy zatrudniano pracowników tzw. konserwacji oraz dyżurujących elektryków i mechani-
ków. 
 Uwzględniając długość odstawy zbiorczej oraz ilość przenośników, zgodnie z tabelą nr 2, jak 
również uwzględniając specyfikę ZG Sobieski, minimalny niezbędny do zapewnienia prawidłowej 
obsługi przenośników stan załogi w branżach; górniczej, mechanicznej i elektrycznej wynosi około 
120 pracowników, a przy uwzględnieniu średniej zakładowej absencji – około 150 pracowników. 
Powyższe przedstawiono w tabeli nr 3. 
 
 
Tabela nr 3 

Branża Zmiana I Zmiana II Zmiana III Zmiana IV r-m 
G 16 

8* 
16 
6* 

16 
6* 

16 
6* 

64 
26* 

M 6 3 3 3 15 
E 6 3 3 3 15 
     120 

150** 
*pracownicy konserwacji, 
**stan załogi uwzględniający średnią absencję w skali roku. 
 
 
 Zatrudnienie takiej grupy pracowników generuje koszty na poziomie około 15,3 mln zł/rok. 
 Wykazane powyżej wielkości stanowią stosunkowo dokładne odwzorowanie kosztów roboci-
zny własnej i winny unaocznić jak duża wagę należy przywiązywać do tego rodzaju składnika 
kosztów ogólnych funkcjonowania odstawy. W celu ograniczenia wielkości tego składnika kosz-
tów niezbędnym stało się poszukiwanie rozwiązań pozwalających na zmniejszenie ilości przeno-
śników oraz ilości pracowników niezbędnych do obsługi odstawy. Poszukiwanie optymalnych roz-
wiązań w tej dziedzinie należało do bardzo trudnych zagadnień, co związane jest m.in. z obowiązu-
jącymi w górnictwie przepisami, ale też występowaniem stosunkowo często (zgodnie ze specyfiką 
branży), nietypowych, nie dających się przewidzieć sytuacji awaryjnych, czy też zdarzeń, w któ-
rych niezbędna jest ingerencja człowieka. Zmniejszenie ilości przenośników wymaga niejedno-
krotnie wykonania nowych wyrobisk, zakupów nowych, względnie wymiany istniejących napędów 
przenośników, wymiany taśmy na posiadającą większą wytrzymałość lub zabudowy napędów po-
mocniczych. Celem zmniejszenia kosztów odstawy taśmowej w ZG Sobieski zastosowano oba 
ww. rozwiązania. Poprzez wykonanie nowych wyrobisk, gdzie zaplanowano zabudowę jednego 
przenośnika taśmowego wyeliminowano konieczność zabudowy kolejnych przenośników, a dodat-
kowo zmniejszono o trzy urządzenia ilość zabudowanych przenośników. Rozwiązanie takie wy-
magało poniesienia odpowiednio wysokich nakładów których zwrot nastąpi w przeciągu 4÷5 lat. 
 Jak wynika z powyższego nie zawsze efekt uzyskany będzie szybko, a zmniejszenie kosztów 
poprzedzone musi zostać wcześniejszym planowaniem, dokładnymi wyliczeniami i analizami 



 

 

technicznymi i ekonomicznymi. Często problemem w tego typu projektach stają się bariery tech-
niczne, uniemożliwiające zabudowę jednego przenośnika o określonych parametrach. Podobnie 
było w ZG Sobieski. Dla spełnienia postawionych wymagań technicznych podjęto działania i za-
projektowano, a następnie zabudowano przenośnik cechujący się płynnym rozruchem z układem 
regulacji prędkości, wysoką sprawnością układu napędowego, najwyższą jakością materiałów (ta-
śma, konstrukcja, krążniki), co zapewni ich wysoką trwałość. Ponadto zabudowano łączność bez-
przewodową, system monitoringu parametrów pracy przenośnika oraz telewizji przemysłowej. 
 W ZG Sobieski w celu redukcji kosztów eksploatacji przenośników zastosowano na odcinkach 
zbiorczej odstawy taśmowej spod zbiornika skarpowego PZ-10 na powierzchnię układy sterowania 
centralnego z automatyką oraz systemem telewizji przemysłowej i łączności bezprzewodowej na 
odcinku obejmującym 7 przenośników o łącznej długości 4825 m.  
 System ten działa od 2011r. i aktualnie jest na etapie ciągłego rozwoju na bazie doświadczeń 
związanych z jego eksploatacją. Analizowane są występujące w obrębie tego odcinka odstawy 
awarie oraz zdarzenia potencjalnie niebezpieczne itp., a docelowo zebrane informacje i dane po-
zwolą w nieodległej przyszłości przygotować kolejne odcinki odstawy tak, aby mogły pracować 
w układzie automatyki bezobsługowej. Należy podkreślić, iż „zaoszczędzone” roboczodniówki skie-
rowane zostały do prac związanych z konserwacją i remontami, a jak pokazują dotychczasowe do-
świadczenia jest to średnio 14–16 pracowników w dobie, co daje oszczędności na poziomie 1,5 
mln zł/rok. 

 
KOSZTY MATERIAŁOWE 
 
Znaczący wpływ w tej grupie mają koszty wynikające z zakupu krążników, taśmy oraz konstrukcji 
na potrzeby bieżącej eksploatacji. Zestawienie ilości krążników, taśmy oraz konstrukcji na odsta-
wie zbiorczej ZG Sobieski przedstawia tabela nr 4. 
 
Tabela nr 4 

Specyfikacja/rodzaj materiału Ilość 
Taśma 26000 m 
Krążniki górne 26000 szt. 
Krążniki dolne 8500 szt. 
Kozły górne 8400 szt. 
Kozły dolne 4200 szt. 
Ceownik trasowy 100x6000 4200 szt. 

 
 Jak wynika z załączonej tabeli, na odstawie funkcjonuje około 35000 krążników. Biorąc pod 
uwagę deklarowany przez producentów okres żywotności krążników można przyjąć że rocznie 
wymienianych jest około 17000 krążników. Podobnie kształtuje się sytuacja w zakresie konstrukcji 
tras przenośników. Konstrukcje: dolna, górna oraz belki trasowe wymagają wymiany na przenośni-
kach o długim okresie eksploatacji wynoszącym 7÷9 lat. Dla potwierdzenia tego parametru wZG 
Sobieski, przy współudziale Głównego Instytutu Górnictwa wykonano badania parametrów wy-
trzymałościowych (nośności) konstrukcji sztywnej tras przenośników taśmowych. 
 W celu obniżenia kosztów materiałowych w tej grupie w ZG Sobieski podjęto działania mające 
na celu zastosowanie krążników o zwiększonym w stosunku do dotychczas stosowanych okresie 
eksploatacji, z 24 do 60 miesięcy, zabezpieczenie konstrukcji tras przenośników przez ocynkowa-
nie oraz zwiększenie okresu eksploatacji taśm przenośnikowych. 
 Zastosowanie w warunkach dołowych ZG Sobieski krążników pochodzących od kilku czoło-
wych producentów krajowych i zagranicznych, popartych przeprowadzeniem wcześniejszych prób 
ruchowych, zaowocowało znaczącym zwiększeniem okresu eksploatacji krążników. W wyniku 
działań w zakresie polityki zakupowej zastosowano krążniki o odpowiedniej konstrukcji pozwala-



 

 

jącej na wydłużenie ich okresu eksploatacji, a kontrole i doradztwo ze strony producenta pozwoliły 
na wyeliminowanie występujących nieprawidłowości przy ich zabudowie. Tego typu krążniki są 
przeznaczone do zabudowy na przenośnikach stacjonarnych, których okres eksploatacji wynosi 
min. 5 lat. 
 Do tej pory krążniki o przedłużonym okresie żywotności zostały zastosowane na 4-ch przeno-
śnikach odstawy zbiorczej (G 2, G 3, W 2 i W 5) o łącznej długości trasy około 3500m. Jak poka-
zują doświadczenia, pomimo wyższej ceny zakupu tego typu krążników, zmniejszenie kosztów 
z tytułu ich zastosowania wynosi około 150tys zł. rocznie, nie uwzględniając kosztów robocizny 
związanych z wymianą oraz transportem na dole kopalni – do i z miejsca zabudowy. W zakresie 
krążników ważnym zagadnieniem jak pokazują doświadczenia ZG Sobieski jest właściwe i trwałe 
oznakowanie krążników, pozwalające pracownikom kopalni na skuteczne odczytanie czy też zi-
dentyfikowanie krążnika w całym okresie jego eksploatacji. Dodatkowym elementem stosowanym 
w ZG Sobieski umożliwiającym szybkie rozpoznanie roku z którego pochodzi dany krążnik jest 
malowanie piast co roku innym, jaskrawym kolorem. W przyszłości być może należałoby rozpa-
trzyć możliwość wbudowania w konstrukcję krążnika chipów, które powinny zawierać potrzebne 
informacje. W warunkach ZG Sobieski odczytanie oznakowania krążnika wykonanego np. punkta-
kiem czy też poprzez wytłoczenie na piaście jest po kilku tygodniach eksploatacji w praktyce nie-
możliwe, a producenci krążników w tej dziedzinie nie przedstawiają zadawalających nas rozwią-
zań, zwłaszcza w zakresie krążników z piastami blaszanymi o tzw. konstrukcji lekkiej. 
 Kolejny czynnik wpływający na poziom kosztów odstawy jest związany z taśmą przenośniko-
wą. Zakupy i wymiany taśm związane są z jej zużyciem następującym na skutek eksploatacji oraz 
mają związek z wymianą połączeń odcinków taśmy które cechuje podobnie jak samą taśmę okre-
ślona żywotność. W pierwszym przypadku analizować można wiele czynników wpływających na 
eksploatacyjne zużycie taśmy w porównaniu do deklarowanych przez producentów okresów jej 
trwałości. Krajowi oraz zagraniczni producenci taśm tkaninowych – bo tylko takie mają zastoso-
wanie w warunkach ZG Sobieski dostarczają taśmy które pozwalają na 3 – 4 letnią ich bezawaryj-
ną eksploatację. Pożądanym więc w warunkach odstawy jest takie działanie służb kopalni, aby 
długość tego okresu wydłużyć i takie warunki udało się osiągnąć na opisywanej odstawie. Mini-
malny okres eksploatacji taśm pracujących na przenośnikach zbiorczej odstawy taśmowej jaki uda-
ło się uzyskać wynosi 3 lata, natomiast wiele taśm przekroczyło okres 4 lat, a nawet osiągnęło 6 
letnie okresy eksploatacji przy ilości przetransportowanego urobku wynoszącej około 12 mln ton, 
np. taśma na przenośniku  W 2 o szerokości 1400mm, cztero-przekładkowa o wytrzymałości 
1250kN/m. Dodatkowym czynnikiem redukującym koszty jest ponowne zastosowanie taśmy po-
chodzącej z wymiany na odstawie zbiorczej na odstawie z oddziałów wydobywczych lub w od-
działach przygotowawczych. Powyższe jest możliwe przy zachowaniu podstawowych zasad pra-
widłowej eksploatacji taśm i właściwego doboru taśmy do przenośnika i przestrzeganiu: odpo-
wiedniej zbieżności zestawów krążników bocznych, stanu technicznego zabudowanych krążników, 
sposobu zabudowy przesypów i zsuwni urobku, odpowiedniego systemu czyszczenia taśmy, wyeli-
minowaniu poślizgów podczas rozruchu oraz stosowaniu nadążnej regulacji napięcia taśmy. Bio-
rąc pod uwagę fakt, że taśma jest jednym z kosztowniejszych elementów przenośnika, zwiększenie 
okresów jej eksploatacji pozwoliło na zmniejszenie kosztów związanych z jej wymianą o około 1,2 
mln zł/rok.  
 Kolejnym czynnikiem wpływającym na koszty związane ze zużyciem taśmy jest ilość występu-
jących na odstawie połączeń odcinków taśmy oraz okres ich eksploatacji, po którym należy je wy-
mienić. W analizowanej odstawie ilość połączeń waha się w granicach około 150 szt. a w ciągu ro-
ku wymieniane jest około 90–110 połączeń, co generuje koszt około 100tys zł, wynikający z zuży-
cia podczas wykonywania jednego połączenia 2,5–3 m taśmy. Dla zmniejszenia ilości połączeń 
i kosztów wynikających z ich wykonywania niezbędnym było zastosowanie podczas montażu prze-
nośników dłuższych odcinków taśmy, wydłużenie tras pętlic jak również zwiększenie trwałości 
wykonywanych połączeń. 



 

 

KOSZTY REMONTÓW 
 
W skład kosztów remontów wchodzą głównie koszty związane z remontami podstawowych podze-
społów przenośników taśmowych. Koszt remontów podzespołów w ostatnich dwóch latach przed-
stawiono w tabeli nr 5. 
 
Tabela nr 5. Wielkość kosztów remontów w latach 2011 i 2012. 

Nazwa podzespołu 
Koszt 

tys. zł/rok 
Przekładnie 460 
Bębny typu A, B, C 550 
Silniki 410 
Elementy konstrukcji 150 
Automatyka i sterowanie 90 

Razem 1660 
 
 Oznacza to, że średni koszt remontów dla jednego przenośnika na odstawie zbiorczej nie prze-
kracza w skali roku 100 tys. zł. Wielkość ta została w ostatnich latach zredukowana do tego po-
ziomu z ponad 2 mln zł rocznie, głównie dzięki zastosowaniu na wszystkich przenośnikach tzw. 
miękkich rozruchów, przez zastosowanie przemienników częstotliwości, okładzin ceramicznych na 
bębnach napędowych, odpowiednich zabezpieczeń w układach elektrycznych obwodów siłowych, 
zabudowie zwrotni, napędów i stacji napinających na betonowych płytach fundamentowych, wy-
cofaniu z eksploatacji przenośników wyeksploatowanych, niezapewniających odpowiedniej pew-
ności ruchowej, wysokiemu poziomowi konserwacji podzespołów ruchomych (smarowanie, wy-
miana oleju itp.), kontroli grubości płaszczy bębnów. 
 
 
KOSZTY ENERGII 
 
W zakresie zmniejszenia kosztów energii podejmujemy działania polegające na zastosowaniu zasi-
lania napędów przenośników układami falownikowymi. Dotychczas w kopalni zastosowano tego 
typu rozwiązania na dwóch przenośnikach (W 4 i W 5) o łącznej mocy ponad 2MW. Układy te 
umożliwiają regulację prędkości taśmy oraz zmniejszają dynamikę rozruchu przenośników, co ma 
duży wpływ na wydłużenie żywotności taśmy i elementów tocznych przenośników. Ponadto, ukła-
dy falownikowe dostosowują poziom poboru energii elektrycznej przez pracujące napędy do wiel-
kości nadawy urobku. Zastosowane zostały również działania polegające na wyłączeniu części 
jednostek napędowych na przenośnikach pracujących do upadu, po zakończeniu fazy rozruchu, np. 
na przenośniku TV 4. Oprócz tego, dla zmniejszenia poboru energii biernej indukcyjnej, która cha-
rakteryzuje głównie niedociążone napędy przenośników taśmowych, stosuje się lokalne kompensa-
tory kondensatorowe. Urządzenia te obniżają koszty ponoszone przez ZG za pobór energii biernej. 
Zmniejszają również poziom prądów biernych w instalacjach elektrycznych, co powoduje zmniej-
szenie strat energetycznych związanych z ciepłem wydzielającym się podczas przepływu prądu 
elektrycznego w układach zasilających przenośniki taśmowe. 
 
 
KOSZTY USŁUG 
 
W skład tej grupy kosztów wchodzą koszty związane z pracami wykonywanymi na odstawie przez 
firmy zewnętrzne wykonujące: połączenia odcinków taśm metodą klejenia lub wulkanizacji, wy-
mianę, zabudowę, konserwację zgarniaczy, opinie, badania, ekspertyzy związane z funkcjonowa-
niem odstawy i inne według potrzeb. Wielkość kosztów poniesionych z tego tytułu wynosi rocznie 



 

 

około 0,3 mln zł. Możliwość ich zredukowania uzyskano np. poprzez przeszkolenie pracowników 
własnych oraz zakup odpowiedniego oprogramowania np. dla poprawnego wykonywania doboru 
taśm do przenośników, zgodnie z najnowszymi osiągnięciami wiodących w tym zakresie jednostek 
naukowo badawczych. Zmniejszenie kosztów nastąpiło również w zakresie wykonywania połączeń 
taśm jak i obsługi układów czyszczących taśmy, głównie dzięki odpowiedniej organizacji i racjo-
nalnemu podziałowi zadań w ww. zakresie pomiędzy służby własne a firmy zewnętrzne. 
 W ostatnim okresie 2012 r. ZG Sobieski we współpracy z Akademią Górniczo-Hutniczą rozpo-
czął prace projektowe nad nowatorskim, niestosowanym dotychczas w górnictwie węgla kamien-
nego informatycznym systemem do wspomagania zarządzania podzespołami i zespołami przeno-
śników taśmowych. Zadaniem tego systemu jest opis struktury przenośnikowego systemu transpor-
towego, przechowywanie informacji dotyczących konfiguracji poszczególnych przenośników i ich 
parametrów techniczno-ruchowych oraz rejestrowanie wszystkich istotnych zmian związanych ze 
eksploatacją i diagnostyką ich podzespołów. Poszczególne podzespoły: taśmy, złącza, silniki, prze-
kładnie, sprzęgła, hamulce, bębny i krążniki są poddawane w trakcie ich eksploatacji zmianom, co 
jest odnotowywane przez operatorów systemu w bazie danych. Podczas zapisu informacji o opera-
cjach związanych z modyfikacjami dotyczącymi przenośnika i jego podzespołów tworzy się zbiór 
danych, który analizowany w odpowiedni sposób pozwala wygenerować raporty wspomagające 
procesy decyzyjne dotyczące eksploatacji analizowanych urządzeń. Operacje eksploatacyjne i dia-
gnostyczne będą rejestrowane i monitorowane przez Pion Górniczy, Mechaniczny i Elektryczny 
zakładu górniczego. W ZG Sobieski wdrożenie ww. systemu projektowane jest w 2013 r. 
 
 
PODSUMOWANIE – WNIOSKI 
 
Przeprowadzona analiza kosztów pozwala określić obszary w których należy podejmować działa-
nia dla osiągnięcia efektów w zakresie redukcji kosztów eksploatacji przenośników taśmowych. 
Oczekiwane efekty – zdaniem autorów referatu można osiągnąć poprzez poszukiwanie i stosowa-
nie rozwiązań technicznych i organizacyjnych umożliwiających pracę odstawy w trybie bezobsłu-
gowym np. przez stosowanie odpowiednich konstrukcji przesypów, układów czyszczenia taśmy 
z systemami załadunku urobku (ścierów) na pracujący przenośnik, odpowiednie oczujnikowanie 
oraz dotrzymanie wszelkich rygorów związanych z zabudową napędów, tras, stacji napinających 
i pozostałych elementów przenośnika, jak również stosowanie na instalowanych przenośnikach 
podzespołów które cechuje bardzo wysoka jakość, trwałość i niezawodność. Wymaganie od pro-
ducentów (np. poprzez odpowiednie zapisy w procedurach przetargowych) min. 5-cio letnich okre-
sów gwarancji na podstawowe podzespoły, takie jak bębny, przekładnie, silniki, sprzęgła, krążniki, 
co ograniczy koszty remontów, jak również zmniejszy czas awarii. Takie konstrukcje (i wymaga-
nia w zakresie gwarancji) będą stanowiły wyzwanie dla producentów przenośników i spowodują 
ciągłe podnoszenie poziomu rozwiązań technicznych i stosowanych technologii. Konstrukcje taśm 
przenośnikowych powinny zapewnić ich długoletnią eksploatację, a parametry techniczne i mate-
riały stosowane do budowy rdzenia taśm tkaninowych nie powinny powodować ciągłego zwięk-
szania gabarytów napędów. Układy automatyki i sterowania odpowiadające wymogom pracy w try-
bie bezobsługowym powinny zapewnić również możliwość oszczędzania pobieranej energii po-
przez np. wyłączenie jednostek napędowych w przypadku pracy na zmniejszonej ilości nadawy. 
Istotnym czynnikiem mającym wpływ na koszty eksploatacji maszyn i urządzeń, nie tylko odstaw-
czych ma właściwa organizacja pracy, dochowanie wymaganych reżimów konserwacyjnych oraz 
dobór załogi o odpowiednich kwalifikacjach. Wszystkie te czynniki oraz właściwy sposób zarzą-
dzania kopalnią, polegający na stworzeniu odpowiedniego zespołu ludzi, którym należy zdefinio-
wać zadania, przydzielić właściwe kompetencje i odpowiedzialność, obdarzyć zaufaniem oraz odpo-
wiednio zmotywować zagwarantują, że efekty ich pracy będą najlepsze, co jest w interesie wszyst-
kich pracowników, niezależnie od pełnionych obowiązków i zajmowanych stanowisk. 



 

 

Korzyści z zastosowania długich przenośników produkcji 
DFM ZANAM-LEGMET Sp. z o.o. w eksploatacji złóż 
miedzi w kopalniach KGHM "Polska Miedź" S.A. 
 

Profits of application long belt conveyors production 
DFM ZANAM-LEGMET Company Ltd. in copper ore 
mines KGHM „Polska Miedź” S.A. 
 
 
Dariusz Kubiak 
Grupa Kapitałowa KGHM Polska Miedź S.A. 
Dolnośląska Fabryka Maszyn ZANAM-LEGMET Spółka z o.o. w Polkowicach 
www.zanam-legmet.pl 
 
 
 
STRESZCZENIE 
W referacie przedstawiono 45 letnie doświadczenia DFM ZANAM – LEGMET Sp. z o.o. w pro-
jektowaniu i produkcji przenośników taśmowych do transportu urobku w kopalniach KGHM 
Polska Miedź, które doprowadziły do znacznej poprawy efektywności stosowania tego środka 
transportu. 
Przenośniki typu LEGMET produkcji Dolnośląskiej Fabryki ZANAM – LEGMET Sp. z o.o.  
z Polkowic zdały pomyślnie egzamin w warunkach kopalń rud miedzi. Po uporaniu się z trwałością 
taśm i ich połączeń zaczęto poszukiwać bardziej racjonalnych rozwiązań zwiększających funk-
cjonalność transportu taśmowego. W referacie zaprezentowano kierunki rozwoju konstrukcji wy-
nikające z rosnących wymagań eksploatacyjnych oraz korzyści z zastosowania długich przenoś-
ników taśmowych dla kopalń miedziowych KGHM. 
 
 
ABSTRACT 
The paper presents the forty five years of operational experience gained from the use of belt 
transportation in the KGHM Polska Miedź S.A. mines that have led to the significant improvement 
of this transportation system effectiveness.  
Though belt conveyors LEGMET have successfully passed their exam with regard to operational 
conditions of copper ore mines.  
Problems of durability of conveyor belts and their splices have been addressed and solved and then 
the solutions that would increase the functionality of belt transportation have been searched.  
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WSTĘP 
 
W zakładach górniczych KGHM Polska Miedź S.A. podstawowym systemem eksploatacji jest 
system komorowo –filarowy, jednoetapowy z ugięciem stropu oraz jego odmiany i modyfikacje. 
System ten zaprojektowano i zrealizowano zakładając pełną mechanizację robót górniczych w za-
kresie urabiania i transportu urobku. Podstawowe wyposażenie techniczne głównego ciągu tech-
nologicznego wydobycia znajduje się w ofercie DFM ZANAM – LEGMET Sp. z o.o. Maszyny 
i urządzenia wyprodukowane przez naszą Spółkę zapewniają w pełni zmechanizowane prowadze-
nie robót strzałowych, wiertniczych, kotwiących, transportu urobku ładowarkami i wozami od-
stawczymi, przeładunku z rozdrabnianiem oraz odstawę urobku za pomocą transportu taśmowego. 
DFM ZANAM – LEGMET Sp. z o.o. za rozwój odstawy taśmowej przyjął generowanie rozwiązań 
umożliwiających wydłużanie dróg odstawy oraz aplikacje nowych rozwiązań przeznaczonych do 
prowadzenia robót przygotowawczych jak przenośniki lekkie oraz mobilne punkty załadunkowe. 
Celem prowadzonych prac rozwojowych w zakresie taśmowych systemów odstawy jest ich Mo-
dernizacja nakierowana na poprawę funkcjonalności oraz obniżanie kosztów eksploatacji i kosztów 
odstawy w zakładach górniczych KGHM. Aktualnymi tematami rozwojowymi transportu taśmo-
wego w ZANAM – LEGMET Sp. z o.o. są zagadnienia dot.: 
 Przenośników dalekiego zasięgu,  
 Obniżania kosztów transportu urobku, 
 Zastosowania nowoczesnych sieci łączności i transmisji danych,  

Obecną ofertę przenośnikową przedstawiono w Tabeli 1 
 
 
Tabela1. Parametry techniczne przenośników taśmowych typu LEGMET  
Table 1. Data belt conveyors made in LEGMET 

Typ 
przenośnika 

LEGMET 
800 

LEGMET 
1000 

LEGMET 
1000/160 

LEGMET 
1200/160 

LEGMET 
2000 

LEGMET 
XL1200 

Szerokość 
taśmy [mm] 

800 1000 1000 1200 1000 1200 

moc stacji 
napędowej 
[kW]  

2-3x110 
2-3x75 
2x55 
2x90 

2-3x110 
2-3x75 

 

1x160 
2x160 
3x160 

2x160 
3x160 
4x160 

1÷8x55 3-4 x 320 

Prędkość 
taśmy [m/s]  

2,0 
2,5 

2,0 
2,5 

2,0 
2,5 

3,15 

2,0 
2,5 

3,15 

2,5 2,5 
3,15 
3.5 

Wydajność 
[t/h] dla   
γ=1,7t/m³ 
Kz=0,8  

900 1100 1100 
1400 
1760 

1640 
2100 
2580 

1100 1500 
(α=3°) 

Max dł. [m] 
przenośnika  

300 - 3000 1500 1900 1900 2000 2000-5000 
 

Pochylenie 
przen. 
(min/max)  

-10 / +10 -10 / +10 -10 / +10 -10 / +10 -5 / +6 -5 / +5 

 
 
 
 
 
 



 

 

WPROWADZENIE 
 
Planowane zagospodarowanie złóż w obszarze Głogów Głęboki Przemysłowy w KGHM zale-
gających na znacznie większych głębokościach niż złoża dotychczas eksploatowane odbywać się 
będzie w coraz trudniejszych warunkach górniczo-geologicznych. Wzrost stopnia geotermicznego 
skał, pogorszenie się warunków klimatyczno-wentylacyjnych i eksploatacja cienkich złóż rudy 
miedzi to główne czynniki, które będą miały wpływ na poszukiwanie nowych rozwiązań w dzie-
dzinie mechanizacji. Zrodziła się, więc potrzeba poszukiwania: 
PRZENOSNIKÓW DO TRANSPORTU CIĄGŁEGO UROBKU NA DŁUGICH ODCINKACH OD-
STAWY DOŁOWEJ 
Postęp w zakresie transportu taśmowego znamionują długie przenośniki o znacznie zredukowa-
nych oporach ruchu. Podjęcie przez ZANAM – LEGMET Sp. z o.o. prac nad długimi prze-
nośnikami taśmowymi na średnie napięcie (6-10kV) dla KGHM „Polska Miedź” S.A. było zasad-
nione potrzebą obniżania kosztów wydobycia i wydłużeniem dróg odstawy urobku. 
Już wstępne pomiary wykazały możliwość redukcji oporów ruchu a tym samym obniżenie ener-
gochłonność obecnie eksploatowanych oraz nowo projektowanych przenośników dla KGHM. 
Możliwe do uzyskania efekty w postaci obniżania kosztów transportu urobku w KGHM stanowią 
obecnie cel naszych prac rozwojowych. Przenośnik [1] do pracy pod ziemią dłuższy niż 2000 m 
można uważać za przenośnik dalekiego zasięgu. Jego projekt i budowa zawsze wymaga rozwią-
zania indywidualnego zadania transportowego dla przeanalizowania i zastosowania optymalnych 
rozwiązań. Przykłady udanych konstrukcji zagranicznych, które wypromowały wiele innowacji, 
rozpowszechnionych następnie w „krótkich” przenośnikach, dowodzą, że warto podejmować takie 
prace. Przenośnik dalekiego zasięgu jest, bowiem wizytówką zaawansowania technicznego firm 
zaangażowanych w jego budowę oraz eksploatację. 

 

PROJEKTOWANIE I OBLICZENIA DŁUGICH PRZENOŚNIKÓW TAŚMOWYCH 

W projekcie nowego przenośnika dla KGHM Polska Miedź SA o nazwie LEGMET XL1200 
skoncentrowano się na rozwiązaniach zmniejszających zużycie energii oraz podnoszących trwałość 
i niezawodność konstrukcji. Przeprowadzono analizę wielokryterialną, na podstawie, której wyty-
powane zostały warianty optymalne (ze względu na energochłonność napędu). W analizach uwz-
ględniono następujące zagadnienia: 

 Zadanie transportowe (wydajność zmienność strugi urobku oraz droga transportu) 
 Wymagana moc napędu w ruchu ustalonym 
 Konfiguracja napędu (napęd wielobębnowy + ewentualne napędy pośrednie) 
 Rozkład sił w taśmie i dobór taśmy 
 Rodzaj oraz lokalizacja urządzenia napinającego 
 Dobór elementów składowych i wyposażenia 
 Analiza efektywności przedsięwzięcia 

Po wytypowaniu możliwych do zrealizowania rozwiązań przeprowadzona została analiza szcze-
gółowa obejmująca: 

 Obliczenia dynamiczne przenośnika i wytypowanie urządzeń rozruchowych, 
 Ocena nierównomierności obciążeń poszczególnych jednostek napędowych oraz 

wytypowanie sposobów regulacji tych obciążeń 
 Wstępna analiza ekonomiczna 

 

 



 

 

1. PRZYKŁADOWE OBLICZENIA PRZENOŚNIKA DO DŁUGIEJ ODSTAWY 

 Zadanie Transportowe: 

Przenośnik przystosowany do współpracy ze zbiornikami retencyjnymi rudy. Planowana max. 
wydajność przenośnika 1500t/h przy trasie wznoszącej o +2,5°  do +3,0°. 

1.1. OKREŚLENIE POTRZEB W ZAKRESIE WYDAJNOŚCI I KONFIGURACJI 
PRZENOŚNIKA LEGMET XL1200 

 Ustalono, że projektowany przenośnik jest przeznaczony do odstawy głównej rudy miedzi na 
długich trasach z głębokich rejonów wydobycia. Założono do obliczeń trasę: wznoszącą o długości 
max.3000m: kąt nachylenia do 3 (wysokość podnoszenia urobku 157 m dla L = 3000 m). 
Załadunek urobku na przenośnik będzie regulowany ze zbiornika rudy, toteż można przyjąć stałą 
wielkość strugi urobku na całej trasie przenośnika. Planowana maksymalna wydajność wynosi 
1500 t/h (przy gęstości urobku 1700 kg/m3). Ogólne założenia konstrukcyjne i obliczenia zostały 
przygotowane przez ZANAM – LEGMET Sp. z o.o. we współpracy z Instytutem Górnictwa 
Politechniki Wrocławskiej oraz ZG KGHM i sformułowane w postaci projektu pn. Przenośnik 
Legmet XL1200  

1.2. OBLICZENIE PODSTAWOWYCH PARAMETRÓW 

Wielowariantowa analiza obliczeniowa, przykładowego przenośnika dalekiego zasięgu dla potrzeb 
kopalń rud miedzi została wykonana z wykorzystaniem programu QNK-TT:  

 

 

Tab. 2. Model obliczeniowy stacji napędowej przenośnika LEGMET XL 

 

 

 



 

 

 

Wydajność nominalna przenośnika Qn =  1500 t/h 

Prędkość taśmy przenośnika v =  2.5 m/s 

Szerokość taśmy B =  1200 mm 

Długość przenośnika L =  2250 m 

Kąt nachylenia d =  2.5 ° 

Teoretyczna maksymalna wydajność przenośnika Q =  2918 t/h 

Niezbędna moc napędu N =  1094 kW 

Niezbędna wytrzymałość taśmy K =  1922 kN/m 

Rodzaj materiału transportowanego RUDA MIEDZI 

Gęstość nasypowa materiału transportowanego g =  1700 kg/m3 

Kąt usypu materiału na taśmie r =  15 ° 

Oznaczenie taśmy 1200 ST 2500 

Nominalna wytrzymałość taśmy Kn =  2500 kN/m 

Moc napędu Nz =  1280 kW 

Sprawność napędu h =  0.92   

Rodzaj urządzenia rozruchowego Rozruch sterowany przemiennikiem  

 

Przenośnik taśmowy LEGMET XL1200 składa się ze: 
1. Stacji zrzutowej, 
2. Odcinka końcowego, 
3. Stacji napędowej 4x320kW,  
4. Odcinka przejściowego, 
5. Pętlicy z napinaniem wciągarkowym, 
6. Odcinka upadowego, 
7. Trasy, 
8. Samoczynnego Urządzenia Gaśniczego SUG-3, 
9. Przesypu, 
10. Stacji zwrotnej, 
 
 
 
 
 
 
 

 RAPORT Z OBLICZEŃ QNK TT  



 

 

PRZENOŚNIK LEGMET XL 1200

…do odstawy urobku z eksploatacji nowych 
złóż z Głogowa Głębokiego Przemysłowego  

KGHM „Polska Miedź” S.A.

•• zwiększona dł. robocza: do 5000 m    
• wydajność : 1500 ton/godz.,
• układ napędowy: 2 - 4 x 320 kW,
• niższe koszty odstawy

 
 
PODSUMOWANIE 
 
W oparciu o dotychczasowe doświadczenia i wyniki badań można zbudować przenośniki nie-
zawodne, trwałe o istotnie mniejszym zużyciu energii a w konsekwencji wpływającymi na obni-
żanie kosztów wydobycia w kopalniach KGHM Polska Miedź SA 
Podstawowe czynniki mające na to wpływ: 

a) Likwidacja newralgicznych punktów przesypowych na trasie transportu taśmowego, które 
występują przy łączeniu w system pojedynczych , krótkich przenośników,  

b) Zastosowanie prostej i taniej wciągarki zamiast 2-ch pętlic wieżowych (przy dwóch 
przenośnikach) lub napinania nadążnego.  

c) Poprawa trwałość taśmy przenośnikowej do konstrukcji przenośnika o długości, poziomo 
ukształtowanej trasy do 5km. 

d) Przenośnik XL można  łatwo rozbudować (wydłużyć) dokładając trasę i zestawy 
napędowe 320kW. Potwierdzają to nasze obliczenia. 

e) Nowe – długie przenośniki przy tym samym zadaniu transportowym charakteryzują się  
mniejszym jednostkowym zużyciem energii.  

f) Zastosowane wyposażenie elektryczne na napięcie 6-10kV to oszczędności, których 
oczekujemy od przenośników od długości powyżej 1500m. Ponadto ilość skrzynek, 
instalacji...itp. rozbudowa ukł. elektrycznego dla 2-ch przenośników jest zdecydowanie 
droższa i trudniejsza w zabudowie niż dla pojedynczego – długiego XLa.  

 



 

 

WNIOSEK 
 
Przenośnik dalekiego zasięgu prowadzą do znacznej poprawy efektywności i oszczędź-ności 
ekonomicznej stosowania tego środka transportu w kopalniach podziemnych. Posiadanie długich 
przenośników jest wizytówką zaawansowania technicznego kopalń KGHM. 
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Korzyści z zastosowania długich 
przenośników produkcji 
DFM ZANAM-LEGMET 

w eksploatacji złóż miedzi w kopalniach 
KGHM Polska Miedź S.A.
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Grupa Kapitałowa KGHM Polska Miedź S.A.
Dolnośląska Fabryka Maszyn ZANAM-LEGMET Spółka z o.o.
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ZAGADNIENIA
• Transport taśmowy w KGHM

• Kierunki ewolucji,

• Projektowanie długich przenośników,

• Oferta DFM ZANAM-LEGMET

• Podsumowanie  korzyści 
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Transport taśmowy w KGHM
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Ponad 250km systemów przenośników taśmowych w 
KGHM Polska Miedź S.A stanowią przenośniki produkcji 

DFM ZANAM-LEGMET
typu LEGMET B1200, B1000 i B800 z
wieżowym 
wciągarkowym
hydraulicznym lub 
z nadążnym napinaniem taśmy 

Są to rozwiązania sprawdzone i 
przystosowane do warunków 
eksploatacyjnych Zakładów Górniczych 
KGHM.



Ewolucja transportu taśmowego
…przystosowanie do warunków eksploatacyjnych Zakładów Górniczych KGHM

polega na właściwym rozwiązywaniu ZADAŃ TRANSPORTOWYCH o wielu zmiennych tj.:

1. Wymagana odległości transportu

2. Ukształtowanie terenu

3. Warunki geotermiczne

4. Wydajność

5. Wytrzymałość taśmy

6. Napinanie taśmy

7. Dobór sterowania 

8. Bezpieczeństwo obsługi

9. Parametr kosztowy
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Ewolucja transportu taśmowego
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Działania badawczo-rozwojowe 
DFM ZANAM-LEGMET prowadzone 
w zakresie Transportu taśmowego:

1. Napędy pośrednie typu TT, P-B, LNP(*) 
2. Wyrównywanie obciążeń silników elektrycznych
3. Przekazywanie energii poprzez krążniki
4. Nadążne i hydrauliczne urządzenia napinające taśmę 
5. Przenośniki do długiej odstawy :

Dynamika przenośnika 
Badania oporów ruchu przenośników
Energochłonność przenośników
Automatyzacja



Długie przenośniki 
w górnictwie rud miedzi

W KGHM Polska Miedź S.A. realizowana jest budowa nowej 
kopalni (GGP) w bezpośrednim sąsiedztwie starych, częściowo 
wyeksploatowanych złóż. Jest z tym związany rozwój systemu 
głębokiego wydobycia oraz wstrzymanie wzrostu 
jednostkowych kosztów produkcji.

W celu wykorzystania istniejących szybów 
uzasadnione stało się budowanie długich tras 

transportu taśmowego złożonych 
z przenośników o długości 3 do 5 km 

i wznoszące się pod kątem do 3°.
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PROJEKTOWANIE I OBLICZENIA 
DŁUGICH PRZENOŚNIKÓW TAŚMOWYCH
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Wielowariantowa analiza obliczeniowa, przykładowego 
przenośnika dalekiego zasięgu dla potrzeb kopalni rudy 
miedzi która została wykonana z wykorzystaniem 
programu QNK:

ZADANIE TRANSPORTOWE

Przenośnik o dł. 2250m, przystosowany do współpracy 
z dwoma zbiornikami retencyjnymi rudy. Planowana 
wydajność przenośnika 1500t/h przy trasie wznoszącej 3°.



PROJEKTOWANIE I OBLICZENIA 
DŁUGICH PRZENOŚNIKÓW TAŚMOWYCH
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PROGRAM OBLICZEŃ:

- Odwzorowanie profilu trasy przenośnika, 
- Skonfigurowanie modelu stacji napędowej, napinania i zwrotnej 
oraz dobór zestawów krążnikowych, 
- Wyznaczenie oporów ruchu (metodą oporów jednostkowych) oraz 
sił w taśmie w ruchu ustalonym i oszacowanie parametrów stanów 
nieustalonych, 
- Określenie potrzebnej wytrzymałości zastosowanej taśmy i mocy 
napędu przenośników



PROJEKTOWANIE I OBLICZENIA 
DŁUGICH PRZENOŚNIKÓW TAŚMOWYCH
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Na podstawie dostarczonych danych wykreślono niweletę trasy oraz 
wyznaczono podział trasy projektowanego przenośnika na odcinki o 
zróżnicowanych kątach nachylenia.



PROJEKTOWANIE I OBLICZENIA 
DŁUGICH PRZENOŚNIKÓW TAŚMOWYCH
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Model obliczeniowy stacji napędowej przenośnika LEGMET XL 
/skonfigurowanie modelu stacji napędowej, napinania i zwrotnej 
oraz dobór zestawów krążnikowych/



Wyznaczanie oporów ruchu 

Rozkład składowych głównych oporów ruchu w cięgnie górnym 
przenośnika Legmet XL1200 (taśma St3150, prędkość taśmy

3,15 m/s, rozstaw 1,25 m)

We - opór toczenia taśm 
po krążnikach

66%

Wk - opór obracania 
krążników

19%

 Wr - opór przeginania 
taśmy na krążnikach

8%

Wf - opór falow ania 
urobku

6%

Ws - opór ś lizgania 
taśmy 1%

/ oprac. Wydział Geoinżynierii, Górnictwa i Geologii Politechniki Wrocławskiej/
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Opory toczenia taśmy po krążnikach 

Ten rodzaj oporów jest 
największym beneficjentem 
zużycia energii w 
przenośniku taśmowym. 
Dla długich przenośników 
udział oporu może 
przekraczać 60%
wszystkich oporów ruchu.

/opór zależy od właściwości taśmy 
decydujących o głębokości na jaką 
odkształca się jej strona bieżna w 
kontakcie z krążnikiem/

 TAŚMA JEST GŁÓWNYM „GENERATOREM” 
OPORÓW RUCHU i KOSZTÓW ZUŻYCIA ENERGII
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/ na podst. oprac. KWB Bełchatów /



Opór obracania krążników

Szacunkowe koszty zużycia energii elektrycznej    
przenośnika typu B1200

Dane wyjściowe:
• Długość przenośnika taśmowego – 1500m
• Sumaryczna Ilość stosowanych krążników – ok. 6600 szt.

=>zestawy górne:  na 100m =  360szt.
=>zestawy dolne:  na 100m =    80szt.

• Czas pracy przenośników taśmowym w miesiącu – ok. 300h
22 dni robocze w miesiącu,   4,5h / zmianę

• Opór obracania 1N wymaga mocy  ok. 6W
• Przyjęty koszt dla 1kWh = 0,25zł
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/ oprac. Wydział Geoinżynierii, Górnictwa i Geologii Politechniki Wrocławskiej/
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Opór obracania krążników
/ oprac. Wydział Geoinżynierii, Górnictwa i Geologii Politechniki Wrocławskiej/



1) Składowa mocy 
napędu przenośnika  
B1200 dla pokonania 
oporu obracania 
krążników

2) Szacunkowe koszty 
zużycia energii 
elektrycznej potrzebnej 
na pokonanie tych 
oporów

Szacunkowe koszty zużycia energii 
elektrycznej przenośnika B1200
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KRĄŻNIK JEST „GENERATOREM” OPORÓW RUCHU 
i KOSZTÓW ZUŻYCIA ENERGII 
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/ oprac. Wydział Geoinżynierii, Górnictwa i Geologii Politechniki Wrocławskiej/



OKREŚLENIE POTRZEBNEJ WYTRZYMAŁOŚCI 
ZASTOSOWANEJ TAŚMY I MOCY NAPĘDU 
PRZENOŚNIKÓW
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Wydajność nominalna przenośnika Qn = 1500 t/h

Prędkość taśmy przenośnika v = 2.5 m/s

Szerokość taśmy B = 1200 mm

Długość przenośnika L = 2250 m

Kąt nachylenia d = 3.0 °

Teoretyczna maksymalna wydajność przenośnika Q = 2918 t/h

Niezbędna moc napędu N = 1094 kW

Niezbędna wytrzymałość taśmy K = 1922 kN/m

Rodzaj materiału transportowanego RUDA MIEDZI

Gęstość nasypowa materiału transportowanego g = 1700 kg/m3

Kąt usypu materiału na taśmie r = 15 °

Oznaczenie taśmy 1200 ST 2500 kN/m

Nominalna wytrzymałość taśmy Kn = 2500 kN/m

Moc napędu Nz = 1280 kW

Sprawność napędu h = 0.92

Rodzaj urządzenia rozruchowego
Rozruch sterowany sprzęgłem 
hydrokinetycznym



Przenośniki dalekiego zasięgu 
…to



Efekt: NIŻSZE KOSZTY TRANSPORTU 
UROBKU w kopalniach KGHM 
Polska Miedź S.A.

1.Niskie opory ruchu

5.Nowoczesne sieci 
łączności

3.Automatyzacja
4.Energochłonność 

„pod kontrolą”

2.Nowoczesne sieci 
transmisji danych,
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Parametry techniczne przenośników 
taśmowych typu LEGMET

Typ
przenośnika

LEGMET
800

LEGMET
1000

LEGMET
1000/160

LEGMET
1200/160

LEGMET
2000

LEGMET
XL1200

Szerokość 
taśmy [mm]

800 1000 1000 1200 1000 1200

moc stacji 
napędowej 
[kW] 

2-3x110
2-3x75
2x55
2x90

2-3x110
2-3x75

1x160
2x160
3x160

2x160
3x160
4x160

1÷8x55 3-4 x 320

Prędkość taśmy 
[m/s] 

2,0
2,5

2,0
2,5

2,0
2,5
3,15

2,0
2,5
3,15

2,5 2,5
3,15
3,5

Wydajność [t/h] 
dla   γ=1,7t/m³
Kz=0,8 

900 1100 1100
1400
1760

1640
2100
2580

1100 1500
(α=3°)

Min./Max dł. 
[m]
przenośnika 

300 - 3000 1500 1900 1900 2000 2000 -
5000 m

Pochylenie 
przen. 
(min/max) 

-10 / +10 -10 / +10 -10 / +10 -10 / +10 -5 / +6 -5 / +5
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Oferta „LEGMET XL1200”
LEGMET XL1200 parametry -
• zwiększona dł. robocza: do 5000m  
• wydajność :  1500 ton/godz.,
• układ napędowy: 4 x 320 kW,
• taśma o wytrzymałości > 2500kN/m 
• automatyzacja i monitoring stanu 
pracy
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Projekt XL1200 / U-7 L-1
„Przedłużenia i modernizacje 
przenośników U-7/L-1 i U-7/L-2, 
wykonanie projektu połączonego 
przenośnika XL1200/4x320kW w 
O/ZG RUDNA (w trakcie realizacji)

-długość całkowita:  1800 m 

-obciążenie przenośnika:  2000Mg/h,

-prędkość taśmy 2,5 m/s 

-nachylenie wyrobiska: śr. 3,5º.

-napinanie wieżowe

Parametry
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Podsumowanie
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W oparciu o dotychczasowe doświadczenia i wyniki badań korzystne 
jest stosowanie długich przenośników z uwagi na ich: 
NIEZAWODNOŚĆ, TRWAŁOŚĆ ORAZ MOŻLIWOŚĆ ZMNIEJSZENIA 
ZUŻYCIA ENERGII, 
co w konsekwencji wpływa na obniżanie kosztów wydobycia 
w kopalniach KGHM Polska Miedź SA

PODSTAWOWE CZYNNIKI MAJĄCE NA TO WPŁYW:
1. Likwidacja newralgicznych punktów przesypowych na trasie transportu 

taśmowego,  
2. Zastosowanie wciągarki zamiast pętlic wieżowych lub napinania nadążnego,
3. Poprawa trwałość taśmy przenośnikowej,
4. Łatwa rozbudowa (wydłużanie) - dokładając trasę i zestawy napędowe,
5. Długie przenośniki przy tym samym zadaniu transportowym charakteryzują się  

mniejszym jednostkowym zużyciem energii niż system przenośników,
6. Zastosowane wyposażenie elektryczne na napięcie 6-10kV to oszczędności, 
7. Ilość skrzynek, instalacji...itp. rozbudowa ukł. elektrycznego dla 2-ch krótkich 

przenośników jest zdecydowanie droższa niż dla pojedynczego – długiego.



WNIOSKI
 Przenośniki dalekiego zasięgu 

prowadzą do znacznej poprawy 
efektywności i oszczędności 
ekonomicznej stosowania tego środka 
transportu w kopalniach podziemnych

 Posiadanie długich przenośników jest 
wizytówką zaawansowania 
technicznego kopalń KGHM Polska Miedź
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Korzyści z zastosowania długich przenośników 
produkcji DFM ZANAM-LEGMET 

w eksploatacji złóż miedzi w kopalniach 
KGHM Polska Miedź S.A.
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Grupa Kapitałowa KGHM Polska Miedź S.A.
Dolnośląska Fabryka Maszyn ZANAM-LEGMET Spółka z o.o.

59-101 Polkowice, ul. Kopalniana 7,  
tel.:+48 768470805,  fax.:+48 768471100

Dziękuję za uwagę



 
Badania obciążeń krążników nośnych przenośników  

taśmowych – efekty utylitarne 
 
 
R. Król 
Instytut Górnictwa Politechniki Wrocławskiej 
 
W. Kisielewski 
Instytut Górnictwa Politechniki Wrocławskiej 
 
 
 
 
 
 
STRESZCZENIE: W artykule przedstawiono metodę i wyniki realizowanych pomiarów 
obciążeń pojedynczego zestawu krążników nośnych na przenośniku taśmowym w warunkach 
eksploatacyjnych. Aktualnie identyfikacja ilości i strumienia przepływu materiału na taśmie 
przenośnika w warunkach kopalnianych odbywa się za pomocą wag rolkowych. Są to urządzenia 
zapewniające określenie wydajności chwilowej, jednak nie pozwalają precyzyjnie określić zakresu 
rzeczywistych sił jakim poddawany jest pojedynczy krążnik w zestawie. Takie informacje uzyskać 
można stosując opracowaną w Instytucie Górnictwa Politechniki Wrocławskiej tensometryczną 
metodę pomiarową. Należy przy tym pamiętać, że właśnie obciążenie jest kluczowym parametrem 
wejściowym we wszelkich analizach i obliczeniach projektowych krążników. Pozyskane wyniki 
pomiarów obciążeń krążników nośnych, oraz przeprowadzone analizy realizowanych prac 
eksperymentalnych znajdują praktyczne zastosowanie w procesie optymalizacji rozwiązań 
konstrukcyjnych krążników, zarówno w zakresie wymagań wytrzymałościowych 
i eksploatacyjnych. Mogą być wykorzystane do szacowania poziomu trwałości krążników oraz 
stanowią cenne źródło informacji przy określaniu rzeczywistego poziomu ich energochłonności. 
Wybrane przykłady takich zastosowań zawarto w niniejszej pracy. 
 
SŁOWA KLUCZOWE: krążnik, przenośnik taśmowy, pomiar obciążeń. 
 
 
 
1. WPROWADZENIE 
 
Obciążenie krążników jest podstawowym parametrem wejściowym zarówno w obliczeniach 
projektowych krążników, w analizach trwałościowych, oraz w procesie szacowania 
energochłonności krążników zamontowanych na trasie przenośnika. Wiedzę na ten temat czerpano 
dotychczas z opracowań teoretycznych [1,2,3], oraz podczas badań przenośników w niemieckich 
kopalniach [4]. W laboratorium Instytutu Górnictwa Politechniki Wrocławskiej opracowano 
tensometryczną metodę pomiarową pozwalającą określić siły działające na krążniki, zarówno siły 
promieniowe i poosiowe. Idea metody [5] polega na zastosowaniu specjalnie przygotowanych 
sworzni pomiarowych.  
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W miejscach ścinania sworzni pomiarowych naklejane są tensometry do pomiaru odkształceń pod 
wpływem sił działających na krążniki. Laboratoryjną metodę pomiarową z wykorzystaniem 
sworzni pomiarowych zastosowano w typowym górnym zestawie krążnikowym, zastępując 
sworznie łączące przegubowo zestaw z konstrukcją trasy przenośnika. Pomiary na przenośniku 
taśmowym realizowane są za pomocą sześciu sworzni pomiarowych (rys. 1). Zidentyfikowane w 
ten sposób siły działające na sworznie pomiarowe, są przeliczane za pomocą prostych zależności 
geometrycznych na siły działające na łożyska krążników. Wyniki pomiarów obciążeń opisane w 
niniejszej pracy dają pełny obraz rzeczywistych obciążeń dla danego przenośnika w konkretnym 
punkcie trasy. 

 
Rys. 1. Oznaczenie mierzonych sił działających na krążniki i oznaczenie sworzni pomiarowych 

Figure 1. Designation of measuring forces and measuring bolts 
 
 
2. METODA POMIARU OBCIĄŻEŃ KRĄŻNIKÓW 

Typowy górny zestaw krążnikowy składa się z trzech krążników, połączonych ze sobą za pomocą 
łączników i sworzni. W zestawie pomiarowym typowe sworznie zostały zastąpione sworzniami 
pomiarowymi oznaczonymi B1 – B6 (rys. 1). Idea metody polega na pomiarze sił w płaszczyznach 
wzajemnie prostopadłych [6], sworznie są umieszczone w łącznikach w taki sposób, aby możliwy 
był pomiar sił promieniowych i osiowych na końcówkę osi krążnika (rys. 2).  
 

 
 

Rys. 2. Układ sił tnących na pojedynczym sworzniu pomiarowym 
Figure 2. Force system on single measuring bolt 

 



Znając geometrię krążnika wartości sił promieniowych działających na sworzeń pomiarowy mogą 
być przeliczone na siły promieniowe działające na łożyska. Określenie wartości sił poosiowych 
daje informacje o sile tarcia na krążnik występującej w kontakcie taśma – płaszcz krążnika. 
Pojedynczy sworzeń pomiarowy z naklejonymi tensometrami jest pokazany na rysunku 3. 
 

 
 

Rys. 3. Sworzeń pomiarowy z naklejonymi tensometrami 
Figure 3. Measuring bolt with installed strain gauge 

 
3. POMIARY NA PRZENOŚNIKU 

Pomiary obciążeń krążników przeprowadzono na przenośniku nadkładowym pracującym w 
kopalni odkrywkowej. Na trasie przenośnika jest zabudowany specjalny człon pomiarowy (rys. 4), 
konstrukcja tego członu umożliwia zamontowanie czujników siły i rejestrację obciążeń krążników. 
Ponadto człon umożliwia zmianę parametrów konstrukcyjnych przenośnika (zmiana rozstawu 
zestawów krążnikowych, zmiana kąta niecki). Powyższa zmiana konstrukcji trasy na stacji 
pomiarowej pozwala na określenie wpływu tych czynników na wartość obciążeń krążników, oraz 
na optymalizację pod względem energochłonności zestawu.  
 

 
 

Rys. 4. Człon pomiarowy zamontowany na trasie przenośnika 
Figure 4. Measuring unit assembled on construction of conveyor 

 



Badania przeprowadzono na przenośniku o następujących parametrach: 
 długość przenośnika  - L= 1205 m, poziomy 
 szerokość taśmy - B = 2250 mm 
 prędkość taśmy - vt = 5,98 m/s 
 taśma typu St 3150, 
 masa jednostkowa taśmy mt=46.67 kg/m2 

Transportowanym materiałem był nadkład o gęstości usypowej  = 800 kg/m3 i kącie naturalnego 
usypu na taśmie  =17°. Wydajność nominalna badanego przenośnika wynosiła 25 000 t/h. 
Podparcie cięgna górnego przenośnika tworzyły przegubowe zestawy krążnikowe z kątem niecki 
λ=45°. Zestawy górne składały się z krążników o średnicy Dkg=0.194 m i długości płaszcza 
lkr=0.8m. Równocześnie z pomiarami obciążeń bolców rejestrowano chwilowe obciążenia pionowe 
całego zestawu krążnikowego. Rejestrowana za pomocą tych czujników wypadkowa siła pionowa 
pochodziła od transportowanego urobku oraz masy taśmy. Dzięki rejestracji siły pionowej można 
było analizować wyniki pomiarów w funkcji wydajności chwilowej przenośnika. 
 
4. WYNIKI POMIARÓW 
Struga urobku wywołująca reakcje na krążnikach jest nieregularna i ma losową zmienność, tym 
samym reakcje na krążnikach też charakteryzują się dużą zmiennością losową. Przykładowy 
zarejestrowany przebieg zmienności obciążeń sześciu łożysk pomiarowego zestawu krążnikowego 
przedstawia rys.5. Stanowisko pomiarowe jest wyposażone w dwa czujniki obciążenia pionowego. 
Dzięki rejestracji sił pionowych możne jest analizowanie wyników pomiarów w funkcji 
wydajności chwilowej przenośnika (rys. 6). 
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Rys. 5. Przebieg sił promieniowych dla poszczególnych łożysk zestawu krążnikowego. 
Figure 5. Variation of radial forces for different bearing 

 
 



 
 

Rys. 6. Wyniki pomiarów obciążeń poszczególnych krążników w zestawie w funkcji wydajności masowej. 
Figure 6. Loading of particular idlers for mass capacity 

 
Dodatkowo konstrukcja sworzni umożliwia pomiar sił poosiowych, różnica tych sił zmierzonych 
na obu końcach krążnika jest siłą tarcia [7]. Siła ta jest powodowana bocznym zbieganiem taśmy 
lub wyprzedzeniem krążników bocznych w przegubowym zestawie krążnikowym. Przykładowy 
przebieg sił tarcia przedstawiono na rysunku 7. Na krążniku środkowym zwrot dodatni przyjęto 
zgodnie z zaznaczeniem na rysunku, natomiast na krążnikach bocznych zwrot dodatni jest przyjęty 
na zewnątrz zestawu krążnikowego. 

 
Rys. 7. Przebiegi sił tarcia na krążnikach zestawu. 

Figure 7. Variation of friction forces on particular idler 
 
 
5. MOŻLIWOŚĆ APLIKACJI METODY POMIAROWEJ NA DOWOLNYM PRZNOŚNIKU 
 
Zarejestrowane przebiegi sił w czasie potwierdzają losową zmienność strugi urobku. Zmienność ta 
jest cechą charakterystyczną nie tylko dla danego typu przenośnika, ale zależy również od jego 
położenia w systemie transportowym kopalni, od rodzaju współpracujących z nim maszyn i 
urządzeń, inna będzie również dla przenośników zbiorczych. Dlatego ważną rzeczą jest pomiar 



rzeczywistych obciążeń w dowolnym punkcie trasy przenośnika, a nie tylko pomiar na stanowisku 
pomiarowym zabudowanym w danym punkcie trasy przenośnika. W tym celu zaprojektowano i 
wykonano specjalną ramę pomiarową (rys. 8), do pomiaru obciążeń krążników nośnych. 
Konstrukcja została przewidziana w sposób umożliwiający łatwy i szybki montaż w dowolnym 
punkcie trasy na danym typie przenośników. Oprócz zabudowanych pionowych czujników siły, 
przewidziano czujniki w płaszczyźnie poziomej do określania oporu ruchu pojedynczego górnego 
zestawu krążnikowego, oraz układ czujników do pomiaru bocznego zbiegania taśmy. W celu 
łatwiejszej i szybszej rejestracji zmienności sił aktualnie prowadzone są prace w celu stworzenia 
mobilnego systemu do akwizycji danych pomiarowych oraz ich obróbki.  

 
Rys. 8. Rama do pomiaru obciążeń krążników i oporów ruchu pojedynczego zestawu krążnikowego 

Figure 8. Frame steel construction used for measuring forces on idlers and for measuring resistance to motion 
 
6. EFEKTY UTYLITARNE WYNIKAJĄCE Z POMIARÓW OBCIĄŻEŃ KRĄŻNIKÓW 
 

6.1. Optymalizacja rozwiązań konstrukcyjnych krążników 

Oferowane przez licznych producentów krążniki nie zawsze spełniają wymagania eksploatacyjne, 
ponieważ zostały zaprojektowane bez uwzględnienia wielu ważnych czynników. Niejednokrotnie 
przyczyną kosztownych wymian jest przedwczesne zużycie elementów składowych (np. płaszcza 
lub łożyska) przy zachowaniu cech użytkowych pozostałych elementów. Świadczyć to może o 
braku dostatecznego rozeznania problemu na etapie projektowania i niewłaściwym doborze 
krążników do konkretnych warunków eksploatacyjnych.  
Optymalnie dobrany krążnik powinien spełniać przede wszystkim kryteria wytrzymałościowe i 
trwałościowe. Przy niedostatecznym rozeznaniu obciążeń eksploatacyjnych i wpływu otoczenia na 
pracę krążnika spełnienie tych kryteriów sprowadza się najczęściej do przewymiarowania 
elementów składowych, co skutkuje nie tylko zawyżonymi kosztami materiałowymi ale również 
kosztowną technologią wytwarzania. Źle zaprojektowany węzeł łożyskowy bez uwzględnienia 
wpływu obciążeń i odprowadzania ciepła na odkształcenia elementów krążnika (łożysk) powoduje 
spadek trwałości nawet w przypadku dużego zapasu wytrzymałości. Zbytnio rozbudowane i źle 
dobrane uszczelnienie bez analizy możliwych odkształceń montażowych i eksploatacyjnych może 
być przyczyną nadmiernych oporów ruchu, co przy wzmożonej emisji ciepła prowadzi także do 
spadku trwałości. Kompleksowa analiza rozwiązań konstrukcyjnych, uwzględniająca 
przedstawione zagadnienia, wymaga przeprowadzenia wielowariantowych analiz opartych właśnie 
na wiedzy o maksymalnych siłach występujące na krążnikach. Prowadzone wówczas analizy 
wytrzymałościowe poszczególnych elementów krążnika dają możliwość poprawnego doboru 
zarówno geometrycznych i jak i materiałowych cech konstrukcyjnych. Największe możliwości 



wariantowych analiz wytrzymałościowych dostarcza metoda elementów skończonych MES [8, 9]. 
Kryteria wytrzymałościowe decydują przede wszystkim przy wymiarowaniu piast krążnika, gdzie 
wymagana jest z jednej strony odpowiednia sztywność a z drugiej strony poszukuje się rozwiązań 
oszczędzających materiał. Dobrym pod tym względem rozwiązaniem jest piasta odlewana 
użebrowana od wewnątrz, co zapewnia dobre odprowadzanie ciepła do wnętrza krążnika 
generowanego przez węzły łożyskowe. Poza technologią wykonania w procesie optymalizacji  
istotnym parametrem w procesie optymalizacji z punktu widzenia kosztów produkcji, jest 
kryterium ilościowe dotyczące masy materiału użytego na wykonanie elementu składowego 
krążnika.  

  b) a)  c) 

miejscowa koncentracja naprężeń

 
Rys. 9 Wyniki analiz rozkładu naprężeń dla: a) piasta standardowej (grubość ścianki 8mm, masa 1,25kg) , b) 

piasty o grubość ścianki 3mm i masie 0,88kg ( modyfikacja nr 1), c) piasty o grubość ścianki 3mm z 
sześcioma żebrami o łącznej masie 1,04kg (modyfikacja nr 2) 

Figure 9. Result of stress analysis for: a) standard boss (thickness of wall 8mm, mass 1,25kg), b) boss with 
wall thickness 3mm, mass 0,88kg (modification 1), c) boss with wall thickness 3mm with six ribs, total mass 

1,04kg (modification 2) 
 
Wobec dużych dysproporcji sztywności zginania płaszcza i osi istotnym zagadnieniem w 
projektowaniu krążnika jest sprawdzenie kątów ugięcia w miejscu łożyskowania, ponieważ to 
decyduje o ukosowaniu łożyska i pracy uszczelnienia labiryntowego. Dotychczasowa praktyka 
oraz obowiązujące normy wskazują maksymalny dopuszczalny kąt zukosowania łożyska (różnica 
kątów ugięcia pomiędzy osią i płaszczem w miejscu podparcia łożyskiem) wynoszący 2. 
Przekroczenie tej wielkości skutkuje nadmierną emisją ciepła do wnętrza krążnika i w dalszej 
konsekwencji wzrostem oporów ruchu, utratą szczelności i spadkiem trwałości. Przykładowe 
wyniki analiz odkształceń osi i płaszcza krążników wykonanych w dwóch wariantach 
konstrukcyjnych, których celem było wyznaczenie optymalnej struktury płaszcza poliuretanowego 
krążnika nośnego dla potrzeb kopalń odkrywkowych węgla brunatnego przedstawiono na rys. 10.  
Uzyskane  wyniki wskazują duże możliwości zastępowania stali poliuretanem. Zastosowanie 
rozwiązania  płaszcza w krążniku Ǿ190x670mm wykonanego z poliuretanu  wymagało 
zmniejszenia sztywności osi krążnika. W projektowanym krążniku zaproponowano wykonanie osi 
wykonanej z rury konstrukcyjnej Ǿ38x3,2mm (wg PN-84/H-74220). W efekcie, dla tak dobranych 
elementów konstrukcyjnych krążnika uzyskano zbliżone wartości kątów ugięcia, gwarantujące 
poprawną i dostosowaną do zadanych warunków eksploatacyjnych pracę krążnika nośnego 
Ǿ190x670mm. 
Zastąpienie w krążnikach jak największej ilości stali nowoczesnymi poliuretanami pozwala przede 
wszystkim na znaczną redukcję ich masy jak również obniżenie kosztów ich wytworzenia. Jednak 
dążenie do największej eliminacji stali nie zawsze idzie w parze z utrzymaniem żądanej 
wytrzymałości i sztywności projektowanych elementów. 



          
 

Rys.10 Porównanie wyników analiz ugięć osi i płaszcza krążnika wykonanego w dwóch wariantach 
konstrukcyjnych, dla obciążenia F=1500N [10] 

Figure 10. Comparing result of analysis between bending of axis and coat of idler, for two different 
construction, loading 1500N 

Ma to szczególne znaczenie w przypadku dużych przenośników nadkładowych B2250, dla których 
maksymalne wielkości rzeczywistych obciążeń roboczych krążnika środkowego sięgają nawet 
11kN [6]. Wówczas projektowany krążnik powinien charakteryzować się płaszczem warstwowym, 
wykonanym z dwóch warstw: zewnętrznej poliuretanowej oraz wewnętrznej stalowej. Takie 
analizy przeprowadzono w ramach projektu „Prace badawczo-rozwojowe źródłem innowacji 
międzynarodowej w spółce Gasket” objętego dofinansowanie POIG 1.4.W oparciu o  nowe 
rozwiązania materiału inżynierskiego powstałego na bazie elastomerów poliuretanowych 
określono optymalną strukturę powłoki poliuretanowej krążnika, przeprowadzając ocenę własności 
wytrzymałościowych i sztywności w zależności od zmian grubości jego części stalowej. 
Wykonano wielowariantowe obliczenia modelem MES w środowisku programu SolidWorks. 
Zmniejszając sztywność osi przez zastosowania rury konstrukcyjnej,  jako wersję optymalną 
przyjęto całkowitą grubość płaszcza 20mm, gdzie zastosowano cześć stalową o grubości 2mm. Dla 
tak zamodelowanego krążnika uzyskano oczekiwane- zbieżne  ugięcia osi i płaszcza (rys.11) 
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Rys.11  Ugięcia osi i płaszcza zamodelowanego krążnika 

Figure 11. Bending of axis and coat of  idlers model 



6.2. Szacowanie poziomu trwałości krążników 
 

Jednym z kryteriów optymalizacji przenośnika taśmowego jest trwałość jego zestawów 
krążnikowych, która bezpośrednio wpływa na wielkość ponoszonych kosztów eksploatacji. W 
Instytucie Górnictwa Politechniki Wrocławskiej od wielu lat prowadzone są badania dotyczące 
określania efektywnego czasu pracy krążników w warunkach eksploatacyjnych. Realizowane 
pomiary eksploatacyjne oprócz wyznaczenia wypadkowych sił promieniowych umożliwiają 
zidentyfikowanie zmienność strugi urobku i określenie częstość występowania poszczególnych 
klas obciążeń krążników. Przykładowe wyniki analiz trwałości krążników nośnych, 
eksploatowanych na przenośniku nadkładowych kopalni PGE KWB Bełchatów przedstawiono w 
pracy [11]. Uwzględniono przy tym, rzeczywisty zakres obciążeń łożysk wyznaczony przy użyciu 
ww. metody oraz zależność na trwałość krążnika opracowaną przez Geesmann`a [4]. Wyniki 
analiz dowiodły, że w każdym z rozpatrywanych przypadków najniższą trwałość wykazuje krążnik 
środkowy, który poddawany jest największym zakresem obciążeń. Ponadto, wykazano, że o 
trwałości eksploatacyjnej krążnika decydują zarówno czynniki konstrukcyjne związane z 
przyjętym rozwiązaniem technologicznym jak również warunki eksploatacyjne takie jak: wielkość 
rozstawu zestawów krążnikowych, kąt jego zukosowania (tab.1) czy zmienność rozkładu strugi 
urobku na przenośniku (rys.11) 
 

Tabela 1. Porównanie wyników obliczeń trwałości krążników środkowych w poszczególnych wariantach 
zabudowy zestawu 

Table 1. Comparing of durability idlers, middle idler, different work condition 

 
Zestaw zukosowany, 

rozstaw 1.45m 
Rozstaw 1.45m Rozstaw 1.2m 

 Flr3 Flr4 Flr3 Flr4 Flr3 Flr4 

Siła ekwiwalentna Fz [kN] 2,71 4,21 3,13 4,50 3,03 3,70 

Trwałość łożyska Lh.eksp [h] 99 090 26 468 64 433 21 755 71 045 38 995 

Trwałość krążnika Lkr [h] / [rok] 21 957h / 5,5lat 17 187h / 4,3 lat 26 853h / 6,7 lat 
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Rys.11 Ocena wpływu nieregularności strugi urobku na trwałość krążnika środkowego 
Figure 11. Depend of different irregular mass capacity on durability if idlers 

 
 



6.3. Szacowanie energochłonności krążników 
 

Na wartość oporu obracania krążnika wpływ mają  jego materiałowe i geometryczne cechy 
konstrukcyjne ale także czynniki eksploatacyjne  z  obciążeniem włącznie.  Korzystając z 
przedstawionej w artykule tensometrycznej metody pomiarowej możliwe  jest określenie poziomu 
zapotrzebowania mocy na pokonanie oporów obracania i jednostkowych kosztów zużycia energii 
przypadających na zestaw trójkrążnikowy. W pierwszej kolejności,  w  warunkach laboratoryjnych 
wyznacza się opór obracania krążników w funkcji obciążenia promieniowego (rys.12).  

 
 

Rys.12 Opór obracania krążnika w funkcji wydajności masowej 
Figure 12. Rotational rolling resistance for different mass capacity 

Następnie określa się udziały poszczególnych krążników w przenoszeniu całego urobku, 
dokonując podziału całkowitego obciążenia zestawu na poszczególne krążniki w zależności od 
stopnia załadowania przenośnika (rys.6).  Dokonując powyższych obliczeń wyznacza się 
zależności oporu obracania zestawu krążnikowego w funkcji wydajności masowej.  Rysunek 13 
przedstawia całkowite opory obracania zestawu  trójkrążnikowego w funkcji wydajności masowej  
dla dwóch typów krążników różniących się przyjętym rozwiązaniem konstrukcyjnym, dla których 
na potrzeby artykułu przypisano umowne  nazwy Z-1 i Z-2.  
 

 
Rys.13 Opór obracania zestawu krążnikowego w funkcji wydajności masowej, dla krążników Z-1 i Z-2 

Figure 13. Rotational rolling resistance of idler set for different mass capacity, for Z-1 and Z-2 set of idlers 
 
Wspólną cechą charakterystyczną  zarówno dla krążników zastosowanych w zestawie Z-1 i Z-2 
jest wzrost oporu obracania dla większych wydajności. Krążniki w Z-2 charakteryzują się 
mniejszymi oporami obracania w całym zakresie obciążeń, zarówno dla małych jak i dla dużych 



wydajności masowych. Ważną cechą jest położenie punktu przegięcia wykresu charakterystyki 
oporu obracania w zależności od obciążenia.  Korzyści wynikające z zastosowania krążników z 
zestawu Z-2 można oszacować,  porównując wyznaczone  uśrednione jednostkowe opory 
obracania  dla obu zestawów  Wśr , w oparciu o przyjęty rozkład wydajności przenośnika 
taśmowego.  Możliwe jest wówczas obliczenie mocy pochodzącej od oporów obracania zestawu 
krążnikowego dla trasy przenośnika o długości 1km oraz jednostkowego zużycia energii ze wzoru: 











mkg

sW

Q

vW

m

tsr            

gdzie: 
 vt - prędkość taśmy,  
Qm - średnia wydajność masowa równa, 
Wśr  - uśredniony jednostkowy opór ruchu [N/m].  

 
Wartość oporu dla każdego zestawu Wśr  oblicza się jako sumę średnich oporów wyznaczonych dla 
poszczególnych klas histogramu wydajności  Wśr

i przemnożoną przez prawdopodobieństwo pi : 

 
i

i
srisr W p  = W       

gdzie  
i  – numer klasy,  
ni – liczba obserwacji w i-tej klasie, 
N – ilość obserwacji  

Wyniki obliczeń dla analizowanego przykładu przedstawiono w tab.2.  Z analiz otrzymanych 
wyników można zaobserwować, że krążniki zabudowane w zestawie Z-2 charakteryzują się 
mniejszym oporem obracania w całym zakresie wydajności przenośnika a ewentualne zastąpienie   
krążników z zestawu Z-1 na krążniki zabudowane w zestawie Z-2 przyniosą średnią oszczędność 
rzędu ok. 69 kW na 1 km trasy przenośnika. 
 
Tabela 2. Porównanie jednostkowego średniego oporu obracania zestawu i zapotrzebowanie mocy 
Table 2. Comparing of specific rotational resistance of idler set and power requirements  

 
Jednostkowy średni 

opór obracania 
zestawu 

Zapotrzebowanie mocy do 
pokonanie oporów 

obracania zestawów 
krążnikowych na 1km 

trasy 

 

Jednostkowe 
zużycie energii 

 

 [N/m] [kW/km] W. s/(kg . m) 

Krążniki w zestawie Z-1 22,68 136 0,029 

Krążniki w zestawie Z-2 11,20 67 0,015 

 
 
7. WNIOSKI 
Zaprezentowana tensometryczna metoda pomiarowa, w której wykorzystano sworznie pomiarowe 
okazała się przydatna do określania rzeczywistych obciążeń działających na krążniki. Metoda ta 
daje możliwości rejestrowania obciążeń w całym zakresie wydajności przenośnika, co stanowi 
cenne źródło informacji zarówno dla projektantów jak i użytkowników krążników. Przedstawione 
w artykule badania obciążeń krążników nośnych, oraz przeprowadzone analizy znajdują 
zastosowanie w procesie optymalizacji rozwiązań konstrukcyjnych krążników na etapie ich 



projektowania.  Ponadto ,precyzyjnie określony zakres obciążeń roboczych krążników znajduje 
zastosowanie  przy szacowaniu poziomu trwałości i energochłonności krążników zainstalowanych 
na przenośniku taśmowym.  
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RESEARCH OF LOADING CARRYING IDLERS USED IN BELT 

CONVEYOR – UTILITARIAN EFFECT 
 
In paper presents method and results of measuring of load acting on single idler, installed in 
conveyor belt in operating condition. Actual forces acting on idlers is important parameter used for 
design process and used for determination of proper durability time. In mining institute strain 
gauge method is used for measuring forces acting on idlers. Information about radial load is also 
useful for estimation of energy consumption of idlers, for designer in design process. Differences 
between loading of middle idler and side idler was presented. In that paper calculation for different 
work condition was presented. 
 



 

 

Nowa koncepcja oceny zagrożenia pożarowego taśm 
przenośnikowych w kopalniach węgla kamiennego 
 
 
Adam Broja, Dariusz Felka, Jerzy Mróz 
Instytut Technik Innowacyjnych EMAG 
 
 
 
 
 
 
STRESZCZENIE: W referacie przedstawiono koncepcję systemu wczesnego wykrywania pożarów 
przenośników taśmowych. Scharakteryzowano strukturę i rozmieszczenie detektorów mierzących 
wartości pojawiających się produktów spalania taśmy oraz elementy systemu wykrywania pożarów 
na trasie przenośników taśmowych w kopalniach węgla kamiennego.  
 Dla systemu opracowany został czujnik wieloparametrowy dokonujący pomiaru produktów 
wczesnego zagrzewania taśmy takich jak: tlenek węgla, cyjanowodór, dym oraz przyrost tempera-
tury. Posłużyło to opracowaniu nowej koncepcji oceny zagrożenia pożarowego wskaźnika wcze-
snego wykrywania źródeł pożaru na trasie przenośników taśmowych. W oparciu o wyniki badań 
przeprowadzonych w sztolni próbnej zbudowano rozmyty model wskaźnika, który pozwala przy-
stosować zasadę wykrywania do rodzaju taśmy i materiałów w otoczeniu przenośnika. Badania po-
zwoliły na uzyskanie wiedzy do określenia miejsca wystąpienia pożaru, na podstawie przetworzo-
nych sygnałów otrzymanych z niezależnych detektorów, których sygnały są wykorzystywane do 
obliczania wskaźnika zagrożenia.  
 
SŁOWA KLUCZOWE: Pożar, taśmy przenośnikowe, system monitorowania, EDAFFIC 
 
 
 
1. WSTĘP 
 
W kopalniach węgla kamiennego urobek transportuje się głównie za pomocą przenośników ta-
śmowych, których tylko w Polsce pod ziemią zainstalowanych jest ponad 2000 km [1, 7]. Powodu-
je to duże utrudnienie kontroli dróg transportu pod względem zagrożenia pożarowego przenośni-
ków taśmowych.  
 W trakcie prac w projekcie EDAFFIC [6] wyodrębniono kilka istotnych przyczyn pożarów wy-
stępujących w kopalniach krajów europejskich, są to:  

 zapalnie się ścierów od zatarcia łożyska krążnika,  
 zablokowania taśmy,  
 tarcie taśmy o konstrukcję lub skałę, 
 urządzenia pracujące przy taśmie,  
 tarcie taśmy (nie koniecznie zatarcie), 
 zatarcie elementów napędu, 
 pożar cieczy palnych, 
 poślizg taśmy o napęd, 
 zatarty krążnik, 
 tarcie hamulców,  

Szkoła Eksploatacji Podziemnej 2013, Materiały Konferencyjne 



 

 

 stożek węglowy, 
 podwyższona temperatura napędu (przegrzanie napędu), 
 zatarcie łożysk napędu, 
 przegrzanie przekładni przenośnika, 
 schowane elementy koła pasowego (naciągu taśmy), 
 iskra, łuk elektryczny, 
 gorące powietrze, 
 wybuch pyłu węglowego. 

 Daje to obraz z jaką liczbą zagrożeń skumulowanych musi radzić sobie obsługa na trasie prze-
nośnika taśmowego. Do monitorowania zagrożenia pożarowego zainstalowane są w kopalniach 
systemy kontrolno-pomiarowe.  
 W trakcie pożaru lub nawet wcześniej w trakcie zagrzania taśmy wydzielają się gazy toksyczne 
lub trujące takie jak: tlenek węgla, cyjanowodór, tlenki azotu, siarkowodór, chlorowodór, siarczek 
karbonylku i inne o śladowych ilościach nie wpływające na zdrowie człowieka. Podczas wstęp-
nych badań wyodrębniono detektory, które precyzyjnie odwzorowują pojawienie się dymu i/lub 
gazów co świadczy o rozpoczynającym się procesie tlenienia się fragmentów taśmy, zapalenia się 
taśmy, a nawet pożaru [1].  
 W ramach wstępnych badań wykonano model stanowiska wraz z siedmioma detektorami: tlen-
ku węgla CO (0 ÷ 500 ppm), chlorowodoru HCl (0 ÷ 50 ppm), dwutlenku siarki SO2 (0 ÷ 20 ppm), 
tlenku azotu NO (0 ÷ 250 ppm), cyjanowodoru HCN (0 ÷ 50 ppm), wodoru H2 (0 ÷ 1000 ppm), 
dwutlenku węgla CO2 (0 ÷ 5%), temperatury (-55 ÷ 150 oC) i czujnika dymu MCD-1. Badania 
przeprowadzono dla taśm przenośnikowych stosowanych w kopalniach węglowych. Badanie te 
pozwoliły na wyodrębnienie takich detektorów, które najszybciej zareagują na pojawiające się za-
grożenie pożarowe. Ostatecznie wybrano dwa detektory: cyjanowodoru i tlenku węgla, a w miejsce 
dwutlenku siarki zastosowano detektor KHT do pomiaru parametrów fizycznych powietrza, tj.: ci-
śnienia, temperatury i wilgotności. Pozwoli to na określenie wpływu czynników środowiskowych 
zakłócających poszczególne detektory.  
 Kolejnym etapem w ramach projektu były testy zagrzewania się przenośnika taśmowego z wy-
korzystaniem kamery termowizyjnej. Testy wykazały, które punkty konstrukcji są najbardziej 
wrażliwe termicznie oraz gdzie należy instalować detektory temperatury.  
 
 
2. ELEMENTY SYSTEMU 
 

2.1. Czujnik wieloparametrowy 
 

Na podstawie badań próbek taśm oraz analizy wyników pomiarów detektorów opracowano czujnik 
wieloparametrowy (rys. 1), który wykonany został w obudowie iskrobezpiecznej klasy Ex ia i uzy-
skał certyfikat ATEX.  
 Strukturę czujnika tworzą następujące elementy:  

 czujnik wieloparametrowy DWP-1, 
 czujnik przyrostu temperatury CPT, 
 mikroprocesorowy czujnik dymu MCD-1. 

 Do czujnika wieloparametrowego DWP-1 [2] podłączone mogą być analogowe czujniki infor-
mujące o zagrożeniu termicznym oraz pojawieniu się dymu.  
 Czujnik przyrostu temperatury CPT [3] składa się ze stacji bazowej oraz detektorów porów-
nawczych różnicy temperatur pomiędzy punktem konstrukcji taśmociągu, a temperaturą odniesie-
nia T0. Czujnik dokonuje kontroli przyrostów temperatury w maksymalnie 80 punktach. 
 
 



 

 

 
 
Rys. 1. Struktura czujnika wieloparametrowego 
Figure 1. Structure of a multisensor device  
 
 
 W zależności od miejsca zastosowania czujników istnieje możliwość zmiany podłączonych 
czujników analogowych, np. w miejsce czujnika CPT można zastosować czujnik do pomiaru pręd-
kości powietrza w wyrobisku, gdzie zamontowany jest taśmociąg. Pozwoli to na weryfikację pręd-
kości strumienia przepływającego prądu powietrza dla dokładniejszej analizy prędkości rozcho-
dzenia się wydzielanych gazów pożarowych na wczesnym etapie pożaru. 
 
2.4. System SMP-NT 
 

W ramach projektu dokonano integracji czujnika w systemie SMP-NT. Istnieje także możliwość 
podłączenia czujnika do zdalnego układu kontrolno-sterującego za pomocą wyjścia napięciowego 
z czujnika DWP-1. Rozwiązanie takie powoduje ograniczenie informacji do jednego parametru 
(wskaźnika pożarowego), będącego wynikiem obliczeń stanu zagrożenia pożarowego z pomiarów 
detektorami.  
 System SMP-NT jest przeznaczony do ciągłej kompleksowej kontroli stanu bezpieczeństwa 
pracy w wyrobiskach kopalń oraz stanu pracy urządzeń wentylacyjnych. Zapewnia automatyczną 
kontrolę i rejestrację wyników pomiarów w pamięci masowej komputera centralnego. Pozwala 
również na wszechstronną analizę i sygnalizację zagrożeń oraz stanów krytycznych, raportowanie i 
wizualizację graficzną.  
 
 
3. BADANIA I TESTY 
 

3.1. Testy detekcji przyrostu temperatury 
 

W ramach projektu EDAFFIC [6] przeprowadzono badania laboratoryjne za pomocą kamery ter-
mowizyjnej dla oceny propagacji ciepła wynikającą z przegrzania konstrukcji taśmociągu będące-
go skutkiem wystąpienia zagrożenia pożarowego. Wykonano zdjęcia symulacyjne poślizgu taśmy 
lub zatarcia krążników oraz zagrzania konstrukcji taśmociągu w kilku miejscach. Na rysunku 2 
przedstawiono przykład symulacji zatarcia środkowego krążnika przęsła górnego. 
 Badania pozwoliły na wybranie najbardziej wrażliwych punktów konstrukcji taśmociągu od-
wzorowujących pojawienie się zagrożenia pożarowego lub zagrzania się elementów metalowych 
na wskutek czynnika zewnętrznego. Punkty te zostały w dalszych badaniach sprawdzone wykorzy-
stując do tego celu czujnik przyrostu temperatury CPT pracujący w systemie lokalnym [9]. 



 

 

 
 
Rys. 2. Wyniki badań termowizyjnych podczas nagrzewania rolki górnej-środkowej 
Figure 2. Results of thermovision measurements obtained during heating a top-centre idler; 
side view – the values of temperatures at selected points 
 
 
 Przeprowadzono badania symulacyjne wykrywania tarcia taśmy o konstrukcje za pomocą czuj-
nika CPT poprzez zagrzewanie przęsła oraz rolek. 
 
 

 
 
Rys. 3. Miejsca zainstalowania grzałek oraz detektorów temperatury 
symulacji wykrywania tarcia taśm o konstrukcję 
Figure 3. Places of installation of heaters and temperature detectors 
for detection of belt friction on the construction 
 
 
 Badania polegały na podgrzewaniu elementów konstrukcji przenośnia od temperatury otocze-
nia i obserwacji stanu wyjścia analogowego czujnika CPT oraz wyświetlacza bazy. Sygnalizacja 
stanu awaryjnego wystąpiła po przekroczeniu temperatury konstrukcji o 8oC względem temperatu-
ry otoczenia T0 (rys. 4). 
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 a)              b) 
 
Rys. 4. Wyniki badań dla symulacji tarcia taśmy: 
a) o boczną konstrukcje przenośnika, 
b) o zatarty krążnik przenośnika 
Figure 4. Tests results for simulation of a friction between a belt and: 
a) a side part of conveyor construction, 
b) a seized idler. 
 
 
3.2. Testy czujnika wieloparametrowego 
 

Czujniki pomiarowe zlokalizowane zostały w odległości ~3m, ~25m i ~60m od źródła pożaru. 
W ramach testów wykonano serię pomiarów produktów wydzielanych podczas grzania taśm prze-
nośnikowych. 
 
 

   
 
Rys. 5. Schemat przestrzenny wyrobiska CSRG w Bytomiu i stanowisko czujnika wieloparametrowego 
Figure 5. Scheme of the working and location of the multi-sensor device at the experimental adit 
of the CSRG in Bytom 
 
 
 Wykonano cztery testy zagrzewania taśm dla stałej prędkości przepływu powietrza wynoszącej 
~1 m/s. Po każdym teście wykonano przewietrzanie sztolni próbnej. Wszystkie pomiary wykonano 
stosując ten sam układ otwarcia i zamknięcia tam, tak, aby główny prąd powietrza przechodził 
przez punkt symulacji pożaru taśmy (zagrzewanie próbek taśm). 



 

 

4. WSKAŹNIK POŻAROWY 
 
Na podstawie badań opracowano algorytm przetwarzania sygnałów z czujnika DWP-1 [5]. Jego 
zadaniem jest wyznaczanie na podstawie niezależnych sygnałów analogowych stanów zagrożenia 
pożarowego obiektu zabezpieczanego.  
 
 

 
 
Rys. 6. Przetwarzanie sygnałów i informacji przez czujnik wieloparametrowy  
OB  – obiekt zabezpieczany,  
Xn  – parametr mierzony,  
Zn  – zakłócenia pomiarowe,  
Dn  – detektory pomiarowe,  
P  – blok przetwarzania sygnałów,  
ST  – stan obiektu zabezpieczanego i czujnika (normalny, ostrzeganie, alarm, awaria). 
Figure 6. Structure of signal and information flow in the multi-sensor device 
OB: object to be protected; 
Xn: parameter to be measured (characteristic parameter for the phenomenon);  
Zn: disturbances of measurements; 
Dn: measuring detectors; 
P: signal processing functions;  
ST: states of the object to be protected and of the multi-sensor device (normal, warning, alarm, failure). 
 
 
 Odpowiedni dobór detektorów oraz algorytm przetwarzania sygnałów umożliwi wykrywanie 
zagrożenia pożarowego w jego wczesnej fazie. System wykrywania pożarów powinien charaktery-
zować się wysoką czułością przy minimalizacji ilości fałszywych alarmów, które podważają zau-
fanie do działania systemu oraz sygnalizować stan kontrolowanego obiektu na podstawie jak naj-
większej liczby danych. Przy dokonywaniu pomiarów jednego parametru (produktu źródła poża-
rowego) realizowane jest to za pomocą filtracji przebiegu na podstawie danych z pewnego okresu 
czasu. Daje to możliwość wyeliminowania pewnych danych odbiegających od przebiegu sygnału 
(zakłóceń szybkozmiennych). Wprowadzenie pomiarów większej liczby parametrów, które są nie-
zależne (różne detektory) pozwala na wprowadzenie wspólnego wskaźnika pożarowego. W zależ-
ności od możliwości przetwarzania sygnałów można zastosować:  

 wskaźnik pożarowy uproszczony, obliczany w procesorze czujnika wieloparametrowego,  
 wskaźnik pożarowy rozszerzony, obliczany w stacji centralnej systemu wykrywania. 

 
4.1. Wskaźnik pożarowy uproszczony 
 

Wskaźnik pożarowy obliczany w czujniku wieloparametrowym na podstawie wzoru: 
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gdzie:       – przefiltrowana i znormalizowana wartość sygnału tlenku węgla,           – przefiltrowana 
i znormalizowana wartość sygnału cyjanowodoru oraz       – przefiltrowana i znormalizowana war-
tość sygnału dymu. 
 
 Na podstawie wstępnie przetworzonych sygnałów opracowany został wskaźnik zagrożenia po-
żarowego uproszczony WP’. Sygnały wejściowe wskaźnika są znormalizowane i uśrednione.  
 Na rysunku 7 przedstawiono rozkłady przestrzenne i czasoprzestrzenne wyników pomiarowych 
detektorów i czujnika dymu oraz wyliczonego wskaźnika Wp’ dla wyników uzyskanych podczas 
badań [5]. 

 

 

  
 
Rys. 7. Rozkład czasoprzestrzenny dymu, tlenku węgla, cyjanowodoru i wyznaczonego 
wskaźnika pożarowego w wyrobisku dla taśmy trudnopalnej 
Figure 7. Time-spatial distribution of smoke, carbon monoxide, hydrogen cyanide 
and of fire hazard index in an excavation for a non-flammable belt 
 
 
4.2. Wskaźnik pożarowy rozszerzony 
 

Do wyznaczania wartości wskaźnika zagrożenia pożarowego wykorzystano mechanizm wniosko-
wania rozmytego. Model oparty na logice rozmytej jest modelem inteligentnym i umożliwia mode-
lowanie bardzo złożonych zjawisk, które trudno opisać zależnościami matematycznymi [8]. Pod-
stawowym zadaniem przy konstruowaniu modelu rozmytego jest określenie bazy reguł oraz liczby 
funkcji przynależności przyporządkowanych do poszczególnych wejść i wyjścia modelu. 
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 Do zbudowania modelu wykorzystano wyniki testu dla taśmy trudnozapalnej. Wykorzystano 
rozmytą klasteryzację c-środków w celu określenia położenia środków klasterów. Umożliwiło to 
wyznaczenie parametrów modelu wraz z organizacją jego struktury. Liczba wejść modelu jest 
związana z liczbą czujników dokonujących pomiarów: czujniki dymu, tlenku węgla i cyjanowodo-
ru – 3 wejścia, określenie stanu zagrożenia pożarowego – 1 wyjście. Uzyskane klastery reprezentu-
ją bazę reguł, gdzie sześć uzyskanych klasterów odpowiada sześciu regułom bazy reguł. Do dal-
szego opisu wybrano model typu Mamdani.  
 W procesie budowania modelu rozmytego bardzo ważny jest wybór operatorów wnioskowania. 
Stopnie przynależności wejść obliczono stosując funkcje przynależności o kształcie funkcji Gaus-
sa. Przesłanki w regułach rozmytych oraz stopień aktywacji konkluzji poszczególnych reguł obli-
czono wykorzystując operator MIN (minimum). Wynikowa funkcja przynależności powstaje w wy-
niku agregacji konkluzji reguł modelu rozmytego. Do jej obliczenia wykorzystano operator MAX 
(maximum). Ostatnim etapem wnioskowania rozmytego jest defuzyfikacja wynikowego zbioru. 
Wartości na wyjściu określają wskaźnik zagrożenia pożarowego. 
 Na rysunku 8 przedstawiono przykładowy schemat wnioskowania rozmytego dla stanu ostrze-
gania. Na najniższym poziomie w przedziale [ 0 ; 1 ] znajduje się wynikowy zbiór rozmyty wraz 
z zaznaczoną ostrą wartością wyjściową modelu. 
 
 

 
 
Rys. 8. Wnioskowanie rozmyte dla stanu ostrzegania zagrożenia pożarowego  
Figure 8. Fire hazard index (fuzzy logic) for warning fire hazard states. 
 
 
 Na rysunku 9 przedstawiono przebieg czasowy obliczonego wskaźnika pożarowego rozszerzo-
nego dla wyników otrzymanych podczas testu w sztolni próbnej. Określono poziomy stanu nor-
malnego, ostrzegania i alarmu pożarowego. W związku z tym, że stanowiska pomiarowe znajdo-
wały się w określonych odległościach od źródła pożaru, wartości informujące o pożarze były coraz 
mniejsze, a także przesunięte w czasie zgodnie z kierunkiem rozprzestrzeniania się produktów spa-
lania taśmy przenośnikowej. 
 
 
 



 

 

 
 
Rys. 9. Przebieg czasowy wskaźnika pożarowego dla wyników otrzymanych w sztolni próbnej 
Figure 9. Time functions of fire hazard index WR after digital filtering for early detection of fires 
 
 
PODSUMOWANIE 
 
W referacie przedstawiono wybrane wyniki projektu europejskiego EDAFFIC [6]. W projekcie 
uczestniczyło dziewięciu partnerów z unii europejskiej. Współpraca pozwoliła na rozwinięcie sys-
temów kontrolno-pomiarowych pracujących w kopalniach węglowych o nowe układy detekcji 
wzrostu temperatury konstrukcji taśmociągu oraz opracowaniem czujnika wieloparametrowego 
wczesnego wykrywania zagrożenia pożarowego przenośnika taśmowego. 
 Wspólne badania pozwoliły na integrację opracowanych urządzeń w systemach monitorowania 
oraz pokazały celowość podjętych prac nad zabezpieczeniem rejonów przed inicjacją pożaru.  
Opisano szczegółową strukturę czujnika wieloparametrowego oraz wskaźniki pożarowe, które 
umożliwią wykrywanie pożaru z wysoką czułością przy minimalizacji fałszywych alarmów.  
 Wykonano badania w sztolni próbnej w celu określenia parametrów rozmieszczenia czujników 
wzdłuż trasy przenośnika. Pokazano możliwości wykorzystania metod sztucznej inteligencji do 
budowy modelu na podstawie wyników przeprowadzonych badań. Zastosowano techniki automa-
tycznego wydobywania wiedzy do określenia struktury modelu.  
 Wyznaczone przebiegi produktów źródła pożaru podczas badań zagrzewania taśm oraz wynika-
jące z tego rozkłady wskaźnika pożarowego wykazały, że na ich podstawie można określić:  

 zakres zmian wskaźnika dla warunków normalnych,  
 zakres zmian wskaźnika w stanie rozwoju pożaru, 
 wartość wskaźnika w stanie pożaru, 
 maksymalną odległość pomiędzy stanowiskami pomiarowymi systemu. 

 
Artykuł jest wynikiem prac realizowanego projektu europejskiego: „Wczesnego wykrywania za-
grożeń pożarami taśm przenośnikowych” o akronimie EDAFFIC nr umowy RFCR-CT-2008-00002. 
 Więcej informacji na temat partnerów oraz projektu dostępne jest pod adresem: http://antares. 
.aitemin.es/edaffic/ 
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New Concept of Fire Hazard Assessment of Belt Conveyors 
in Hard Coal Mines 
 
The paper presents a concept of a system for early detection of fires of belt conveyors. The authors 
characterized the structure and distribution of detectors which measure the values of belt burning 
products, as well as the elements of a system for detecting fires along belt conveyors in hard coal 
mines. 
 A multi-detector sensor was developed for the system. The sensor measures the products of ear-
ly heating conveyors belts, such as: carbon oxide, hydrogen cyanide, smoke, and temperature in-
crease. This served to elaborate a new concept of the assessment of fire hazard and the indicator of 
early detection of fire sources along belt conveyors. Based on the results of test conducted in an 
adit, a fuzzy model of the indicator was made. It allows to adopt the detection rule to the belt type 
and materials around the conveyor. The tests enabled to acquire knowledge necessary to determine 
the place where the fire occurs based on the initially processed signals received from independent 
detectors of the hazard indicator. 
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STRESZCZENIE: Taśmy przenośnikowe stosowane w podziemnych górniczych systemach odsta-
wy urobku powinny spełniać przede wszystkim określone wymagania dotyczące bezpieczeństwa 
pożarowego i ochrony antyelektrostatycznej. Natomiast ze względu na niezawodność systemu od-
stawy i koszty jego eksploatacji istotne jest żeby taśmy spełniały również wymagania dotyczące 
parametrów użytkowych tych taśm. 
 W artykule przedstawiono podstawowe wymagania i metody badań taśm przenośnikowych prze-
znaczonych do pracy w wyrobiskach podziemnych, powołując się na właściwe normy i dyrektywy 
Unii Europejskiej oraz przepisy krajowe. Odniesiono się do aktualnie stosowanego w naszym kraju 
systemu dopuszczania taśm przenośnikowych do pracy pod ziemią. 
 
SŁOWA KLUCZOWE: Transport w górnictwie podziemnym, taśmy przenośnikowe, bezpieczeń-
stwo eksploatacji, parametry użytkowe taśm 
 
 
 
1. WPROWADZENIE 
 

Taśma stanowi najniebezpieczniejszy element przenośników taśmowych instalowanych w wy-
robiskach podziemnych, zatem wymaga się, aby spełniała ona określone kryteria bezpieczeństwa 
pożarowego i elektryczności statycznej. W latach 50-tych ubiegłego wieku, kiedy to okazało się, że 
taśma przenośnikowa może być źródłem tragicznych w skutkach pożarów, rozpoczęto badania nad 
bezpieczeństwem stosowania taśm w kopalniach podziemnych oraz metodami oceny tego bezpie-
czeństwa. Badania te prowadziły ośrodki naukowo-badawcze praktycznie ze wszystkich krajów 
stosujących transport taśmowy w kopalniach podziemnych.  Wypracowano wspólne stanowisko 
w kwestii identyfikacji źródeł zagrożeń związanych ze stosowaniem taśm przenośnikowych w wy-
robiskach podziemnych, do których zaliczono: 
• zapłon taśmy od względnie małego źródła ciepła (takiego jak otwarty ogień); 
• miejscowe nagrzewanie pochodzące od tarcia między unieruchomioną taśmą a obracającym się 

bębnem napędowym lub między przesuwającą się taśmą a nieruchomym bębnem lub innym 
elementem przenośnika (np. z powodu zatarcia się łożysk w krążnikach, czy zbiegania boczne-
go taśmy ocierającej się o konstrukcję przenośnika), takie nagrzewanie może zainicjować za-
płon taśmy, wybuch palnej atmosfery, zainicjować proces samorozgrzewania się "gumowych 
ścierów" lub ich zapłon; 

• rozprzestrzenianie się ognia wzdłuż taśmy, która już zapaliła się; 
• gromadzenie się na powierzchni taśmy ładunków elektrostatycznych, które mogą zainicjować 

zapłon palnej atmosfery (np. mieszaniny powietrza i metanu lub powietrza i pyłu węglowego). 

Szkoła Eksploatacji Podziemnej 2013, Materiały Konferencyjne 



 

 

Ocena wystąpienia tych zagrożeń opiera się na metodach badań, opracowanych na podstawie 
doświadczeń ośrodków naukowo-badawczych, producentów i użytkowników taśm. Jednak w po-
szczególnych krajach świata proponowano nieco lub całkowicie różne metody badań palności taśm 
i kryteria ich oceny. Pod koniec lat 90-tych na wniosek Komisji Europejskiej rozpoczęto przygo-
towania do ujednolicenia podejścia i przepisów wprowadzania na rynek taśm przenośnikowych. 
Wykonano prace badawcze i studyjne zbierające dotychczasowe doświadczenia z badań i użytko-
wania taśm przenośnikowych, dokonano ich analizy w celu wyboru metod badań, które byłyby 
najbardziej odpowiednie do analizy ryzyka związanego ze stosowaniem taśm przenośnikowych 
[4]. Efektem podjętych działań było wytypowanie sześciu metod badań palności taśm oraz opra-
cowanie wymagań bezpieczeństwa pożarowego i elektrycznego, wydanych w 2006 roku w postaci 
norm europejskich (EN) zharmonizowanych z dyrektywami Unii Europejskiej – maszynową (2006/ 
/42/WE) i Atex (94/9/WE dot. urządzeń w przestrzeniach zagrożonych wybuchem). 
 

TAŚMY  PRZENOŚNIKOWE  STOSOWANE  W  WYROBISKACH  PODZIEMNYCH

PN-EN ISO 22721:2009 
Taśmy przenośnikowe - Wymagania dotyczące
taśm przenośnikowych z rdzeniem tekstylnym i 
okładkami gumowymi lub okładkami z tworzyw 
sztucznych, stosowanych w górnictwie podziem.

PN-EN ISO 15236-3:2009
Taśmy przenośnikowe z linkami stalowymi 
Część 3: Szczególne wymagania 
bezpieczeństwa dotyczące taśm stosowa-
nych  w  wyrobiskach podziemnych. 

PN-EN 14973+A1:2011
Taśmy przenośnikowe stosowane 
w wyrobiskach podziemnych. Wymagania 
bezpieczeństwa elektrycznego i pożarowego 

PN-EN ISO 284:2004
Taśmy przenośnikowe. Przewodność 
elektryczna. Wymagania i metoda badania.

PN-EN ISO 340:2005
Taśmy przenośnikowe. Charakterystyka 
palności w skali laboratoryjnej. Wymagania 
i metoda badania.

PN-EN 12881-1+A1:2011
Taśmy przenośnikowe. Badanie palności 
metodą symulacji pożaru. Część 1: Badania
z wykorzystaniem palnika propanowego.

PN-EN 1554:2012
Taśmy przenośnikowe. Badanie tarcia 
na bębnie.

PN-EN 12881-2+A1:2011
Taśmy przenośnikowe. Badanie palności 
metodą symulacji pożaru. Część 2: Badanie
palności w dużej skali.

PN-EN ISO 252:2008
Taśmy przenośnikowe z rdzeniem tekstylnym 
Wytrzymałość adhezyjna między elementami
taśmy – Część 1: Metody badań

PN-EN ISO 283:2008 
Taśmy przenośnikowe z rdzeniem tekstylnym 
Badanie rozciągania taśmy o całkowitej 
grubości–Część 1: Oznaczanie wytrzymałości 
na rozciąganie, wydłużenia przy zerwaniu 
oraz wyd łużenia przy zadanym obciążeniu

PN-EN ISO 583:2008
Taśmy przenośnikowe z rdzeniem tekstylnym 
Grubość całkowita i grubość poszczególnych 
elementów - Część 1: Metody badań

PN-EN ISO 703:2008 
Taśmy przenośnikowe. Elastyczność 
poprzeczna (zdolność do układania się 
w nieckę) - Część 1: Metoda badania

PN-ISO 37:2007 
Guma i kauczuk termoplastyczny. 
Oznaczanie właściwości wytrzymałościowych 
przy rozciąganiu

PN-ISO 4649:2007 
Guma – Oznaczanie odporności na ścieranie 
za pomocą aparatu z obracającym się 
bębnem

PN-EN ISO 15236-2:2005
Taśmy przenośnikowe z linkami stalowymi. 
Część 2: Zalecane typy taśm

PN-EN ISO 15236-4:2005
Taśmy przenośnikowe z linkami stalowymi. 
Część 4: Po łączenia wulkanizowane

PN-EN ISO 7590:2009
Taśmy przenośnikowe z linkami stalowymi. 
Metody wyznaczania grubości całkowitej 
taśmy i grubości okładek

PN-EN ISO 7622-2:2004
Taśmy przenośnikowe z linkami stalowymi. 
Próba rozciągania w kierunku wzd łużnym. 
Część 2: Pomiar wytrzymałości na rozciąganie

PN-EN ISO 7623:2002
Taśmy przenośnikowe z linkami stalowymi. 
Przyczepność linki do warstwy rdzeniowej. 
Badanie przed wygrzewaniem i po 
wygrzewaniu

PN-EN 13827:2005 
Taśmy przenośnikowe z linkami stalowymi. 
Sprawdzanie poziomego i pionowego 
ułożenia linek

PN-EN 28094:1999
Taśmy przenośnikowe z linkami stalowymi. 
Oznaczanie wytrzymałości adhezyjnej okładki 
do warstwy rdzeniowej

PN-ISO 188:2000 
Guma lub kauczuk termoplastyczny. Badania 
przyspieszonego starzenia i odporności na 
działanie ciepła.

 
 

Rys. 1. Struktura norm określających parametry techniczne, wymagania 
i metody badań dla taśm stosowanych w wyrobiskach podziemnych 
Figure 1. The structure of standards describing the technical parameters, 
requirements and testing methods of belts used in underground developments 
 

Na rysunku 1 przedstawiono strukturę norm określających parametry techniczne, wymagania i 
metody badań dla taśm stosowanych w wyrobiskach podziemnych. Wyróżniono grupę norm doty-
czących taśm z rdzeniem tekstylnym, grupę norm dla taśm z linkami stalowymi oraz grupę norm 
dotyczących bezpieczeństwa pożarowego i elektrycznego. 



 

 

Norma PN-EN ISO 22721:2009 określa parametry techniczne i stawiane im wymagania dla 
taśm z rdzeniem tekstylnym, a norma PN-EN ISO 15236−3:2009 dla taśm z linkami stalowymi. 
Do grupy norm dotyczących bezpieczeństwa pożarowego i elektrycznego taśm, zarówno z rdze-
niem tekstylnym, jak i z linkami stalowymi, zalicza się normę PN-EN 14973+A1:2011, która okre-
śla właściwości i wymagania w zakresie trudnopalności i antyelektrostatyczności taśm oraz normy 
z nią związane przedstawiające metody oznaczania tych właściwości. 
 
 
2. PODSTAWOWE WYMAGANIA DLA TAŚM STOSOWANYCH 

W WYROBISKACH PODZIEMNYCH 
 

2.1. Wymagania dotyczące bezpieczeństwa pożarowego i ochrony antyelektrostatycznej 
 

Na rysunku 2 przedstawiono strukturę badań oraz wymagania bezpieczeństwa obowiązujące dla 
taśm do przenośników w wyrobiskach podziemnych wg norm europejskich [3]. Norma EN 14973: 
;2006 wprowadziła pięć kategorii taśm w zależności od warunków pracy taśmy: 
– taśmy transportujące materiały niepalne i pracujące w niepalnej atmosferze powinny spełniać 

wymagania kat. A; 
– taśmy transportujące materiały niepalne i pracujące w palnej atmosferze na przenośnikach bez 

zainstalowanych dodatkowych urządzeń bezpieczeństwa powinny spełniać wymagania kat. B1, 
a z dodatkowymi urządzeniami bezpieczeństwa powinny spełniać wymagania katgorii B2; 

– taśmy transportujące materiały palne i pracujące w palnej atmosferze na przenośnikach bez za-
instalowanych dodatkowych urządzeń bezpieczeństwa powinny spełniać wymagania kategorii 
C1, a w sytuacji występowania w pobliżu przenośnika dodatkowych potencjalnych źródeł ognia 
powinny być zainstalowane dodatkowe urządzenia bezpieczeństwa i taśmy powinny spełniać 
wymagania kategorii C2. 

 Zastrzega się, że wymienione w normie zagrożenia nie powinny być uważane za jedyne, wpły-
wające na bezpieczeństwo eksploatacji. Można rozważać inne aspekty. np. zdrowotne, które będą 
wymagały podjęcia dodatkowych lub zamiennych środków ostrożności [5]. 

Do oceny zabezpieczenia przed wyładowaniami elektrostatycznymi, które mogą spowodować 
zapłon palnej atmosfery, zaproponowano metodę pomiaru rezystancji powierzchniowej taśmy we-
dług normy PN-EN ISO 284:2004. Pomiar rezystancji opiera się na pomiarze natężenia prądu pły-
nącego po powierzchni taśmy pod wpływem przyłożonego napięcia pomiarowego. Stosuje się 
miernik rezystancji o własnym źródle napięcia probierczego. Pomiar wykonuje się prądem stałym, 
aby wyeliminować wpływ pojemności na wynik pomiaru, stosując napięcie pomiarowe do 1000V 
o natężeniu prądu do 10mA. Rezystancja powierzchniowa taśm przenośnikowych nie powinna 
przekraczać 300 MΩ. 

Do oceny odporności taśmy na zapłon od względnie małego źródła ognia (trudnozapalność ta-
śmy) wytypowano metodę płomieniową opracowaną przez ISO-International Standards Organisa-
tion (PN-EN ISO 340:2005), która polega na ekspozycji próbki taśmy o wymiarach 200x25 mm 
w płomieniu palnika przez 45 s, odsunięciu palnika, odnotowaniu czasu dopalania i czasu żarzenia 
się próbki, a po 60 s od momentu odsunięcia palnika skierowaniu na próbkę nadmuchu powietrza 
z prędkością przepływu 1,5 m/s i obserwowaniu czy próbka ponownie się zapali (rys. 3). Dopusz-
cza się stosowanie tylko palnika propanowego z temperaturą płomienia 1000 ± 20oC. 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

WYMAGANIA  BEZPIECZEŃSTWA  DLA  TAŚM  
STOSOWANYCH  W  WYROBISKACH  PODZIEMNYCH  wg PN-EN 14973+A1: 2011

Taśmy transportujące materiały niepalne
i pracujące w niepalnej atmosferze

Rezystancja powierzchniowa taśmy oznaczona wg PN-EN ISO 284: 2004  - nie większa niż 300 M

Rozprzestrzenianie się ognia badane wg PN-EN 12881-1+A1: 2011 
badanie metodą A - ruszt z pojedynczym palnikiem propanowym - jeżeli wystąpi niepełny zapłon próbki to 
metodą C - sztolnia modelowa - lub metodą B - ruszt z podwójnym palnikiem propanowym 
Kat. A, B1, B2  - w metodzie A długość nieuszkodzonego odcinka taśmy nie mniejsza niż 100mm 

- w metodzie B powinien pozostać nieuszkodzony fragment taśmy na całej jej szerokości 
- w metodzie C długość nieuszkodzonego odcinka taśmy nie mniejsza niż 600 mm  lub

maksimum ze średnich minutowych przyrostu temperatury nie większe niż 140°C, długość ubytku taśmy 
(wyznaczona na podstawie ubytku masy próbki) nie większa niż 1250mm i długość nieuszkodzonego 
odcinka taśmy nie mniejsza niż 50mm 

Kat. C1  - badanie metodą B lub C - wymagania jak wyżej

Taśmy transportujące materiały niepalne
i pracujące w palnej atmosferze

Taśmy transportujące materiały palne
i pracujące w palnej atmosferze

Kat. A Kat. B Kat. C

Brak dodatkowych
urządzeń bezpiecz.

Brak dodatkowych
urządzeń bezpiecz.

Z dodatkowymi
urządz. bezpiecz.

Dodat. źródła ognia 
+ dodat. urządz. 
bezpieczeństwa 

Kat. B1 Kat. B2 Kat. C2Kat. C1

Trudnozapalność badana metodą płomieniową wg PN-EN ISO 340: 2005 
Kat. A, B1, B2, C2  - sumaryczny czas dalszego palenia się dla każdej grupy sześciu próbek (z okładkami, bez okładek) mniejszy niż 45s

- max czas dalszego palenia się pojedynczej próbki nie większy niż 15s
Kat. C1 - średni czas dalszego palenia i żarzenia się dla sześciu próbek z okładkami nie większy niż 3s, bez okładek nie większy niż 5s;  

- max czas dalszego palenia i żarzenia się pojedynczej próbki z okładkami nie większy niż 10s, bez okładek nie większy niż 15s

Odporność na miejscowe nagrzewanie pochodzące od tarcia badana wg PN-EN 1554: 2012 (metoda cierna) 
badanie metodą B2 (jeżeli badanie metodą B2 jest niemożliwe np. w przypadku taśm przenośnikowych z linkami stalowymi to metodą B1) 

Kat. A, B2, C2  - brak płomienia, dopuszczalne żarzenie;
Kat. B1  - brak płomienia, brak żarzenia, max temperatura płaszcza bębna 450°C;
Kat. C1  - brak płomienia, brak żarzenia, max temperatura płaszcza bębna 325°C;

Rozprzestrzenianie się ognia 
wg PN-EN 12881-2+A1: 2011 
metoda sztolni pożarowej

Kat. C2  - rozprzestrzenienie się
ognia na odległość nie większą 
niż 10 m od miejsca złożenia 
materiałów palnych

 
 

Rys. 2. Struktura badań i wymagania dla taśm do górnictwa podziemnego wg norm europejskich [3] 
Figure 2. Summary of safety classes for conveyor belts for underground installations 
 
 
 

 
 

Rys. 3. Metoda płomieniowa badania palności taśm 
(PN-EN ISO 340:2005) na stanowisku w LTT PWr  
Figure 3. Fire method of testing the flammability of 
belts (EN ISO 340) on the test rig in the LTT PWr

 

Rys. 4. Metoda bębna ciernego (PN EN 1554:2012) 
na stanowisku w LTT PWr  
Figure 4. Drum friction method (PN EN 1554:2012) 
on the test rig in the LTT PWr



 

 

Do oceny odporności taśmy na miejscowe nagrzewanie pochodzące od tarcia wytypowano me-
todę bębna ciernego (PN-EN 1554:2012). Polega ona na poddaniu unieruchomionej taśmy tarciu o 
powierzchnię obracającego się bębna i obserwowaniu czy taśma zapali się, czy zacznie się żarzyć 
oraz monitorowaniu i zapisywaniu temperatury powierzchni bębna (rys. 4). Badanie można prowa-
dzić bez nadmuchu powietrza (metoda A) lub z nadmuchem powietrza z prędkością przepływu 2 
m/s (metoda B), ze stałym obciążeniem próbki (metoda A1 i B1) lub ze wzrastającym obciążeniem 
próbki (metoda A2 i B2). Metoda bębna ciernego jest bardzo ważną metodą badań w ocenie bez-
pieczeństwa pożarowego taśm przenośnikowych, ponieważ symuluje ona najczęściej występujące 
przyczyny pożarów taśmy. 

Do oceny rozprzestrzeniania się ognia wzdłuż taśmy, która już się zapaliła, wybrano trzy meto-
dy z zastosowaniem palników propanowych (PN-EN 12881-1+A1:2011) oraz jedną metodę badań 
symulującą pożar w sztolni, tzw. test dużej skali (PN-EN 12881-2+A1:2011). Metody te stosuje się 
opcjonalnie w zależności od kategorii bezpieczeństwa taśmy. 
 Metoda A – ruszt z pojedynczym palnikiem propanowym – polega na umieszczeniu próbki ta-
śmy długości 2 m i szerokości max. 1200 mm na stojaku w kształcie rusztu (rys. 5), podpalaniu jej 
palnikiem propanowym przez okres 10 min zużywając przy tym (1,30 ± 0,05) kg gazu i pomiarze 
(po zaniku płomieni i żarzenia się próbki) długości nieuszkodzonego odcinka. Badanie przeprowa-
dza się w sztolni o przekroju poprzecznym nie większym niż 6 m2 i długości minimum 15 m przy 
przepływie powietrza z prędkością 1,5 m/s. 
 Metoda B – ruszt z podwójnym palnikiem propanowym (rys. 5); w stosunku do metody A różni 
się kształtem palnika. Próbka podpalana jest od dołu i od góry, długość próbki wynosi 2,5 m. Me-
toda ta różni się również zużyciem gazu i czasem podpalania – (2,6 ± 0,1) kg gazu w czasie 20 
min. 
 

 
 
 
 

 
 

 

Rys. 5. Metoda rusztu z podwójnym palnikiem propanowym – 
metoda B – na stanowisku w LTT PWr 
Figure 5. Propane burner trestle -double burner test 
(method B) on the test rig in the LTT PWr

Rys. 6. Sztolnia pożarowa średniej ska-
li – metoda C (w LTT PWr) 
Figure 6. Mid-scale fire propagation 
test – method C (in the LTT PWr) 

 
Metoda C – sztolnia modelowa (sztolnia pożarowa średniej skali) – jest to metoda nowo opra-

cowana, przy czym jest modyfikacją amerykańskiej metody MSHA (Mine Safety and Health Ad-
ministration) mid-scale gallery test. W porównaniu do metody MSHA zastosowano inną konstruk-
cję palnika i stojaka. Metoda polega na umieszczeniu próbki taśmy długości 1,5 m i szerokości 230 
mm na stojaku, podpalaniu jej palnikiem propanowym (rys. 6) przez 50 min zużywając przy tym 
(565 ± 10) g gazu i pomiarze (po zaniku płomieni i żarzenia się próbki) długości nieuszkodzonego 



 

 

odcinka taśmy, wyznaczeniu długości ubytku taśmy na podstawie ubytku masy próbki oraz moni-
torowaniu przyrostu temperatury spalin. Badanie przeprowadza się w sztolni średniej skali o prze-
kroju poprzecznym 460x460 mm i długości 1676 mm przy przepływie powietrza z prędkością 1,5 
m/s. 

Metoda sztolni pożarowej dużej skali (PN-EN 12881-2+A1:2011) przewidziana jest do rozpo-
znania zachowania się taśmy przenośnikowej w sytuacji wystąpienia pożaru materiałów znajdują-
cych się w pobliżu przenośnika taśmowego. Badanie przeprowadza się w sztolni (rys. 10.10) 
o przekroju poprzecznym około 8 m2 i długości minimum 70 m przy przepływie powietrza z pręd-
kością 1,2 m/s. W obszarze złożenia materiałów palnych, na odcinku sztolni o długości 3 m, 
umieszcza się między ociosem sztolni a stalowymi łukami obudowy półokrągłe belki, a na spągu 
rozkłada się podpałkę z małych kawałków drewna i trocin. Badanie polega na umieszczeniu próbki 
taśmy długości 18 m i szerokości równej szerokości taśmy na stojaku, podpaleniu podpałki i mate-
riałów palnych, obserwowaniu rozprzestrzeniania się ognia wzdłuż taśmy, monitorowaniu tempe-
ratury na taśmie i pod stropem, monitorowaniu składu gazów i prędkości przepływu powietrza oraz 
pomiarze (po zaniku płomieni i żarzenia się próbki) długości rozprzestrzenienia się ognia poza ob-
szar złożenia materiałów palnych. 
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Rys. 7. Metoda sztolni pożarowej dużej skali 
Figure 7. Large scale fire test 

 
W momencie, gdy wprowadzono w 2006 roku normy europejskie dotyczące bezpieczeństwa 

taśm przenośnikowych, w Polsce obowiązywały i nadal obowiązują przepisy określone Rozporzą-
dzeniem Rady Ministrów z dnia 30 kwietnia 2004 r. w sprawie dopuszczania wyrobów do stoso-
wania w zakładach górniczych (Dz. U. Nr 99, poz. 1003, z 2005 r. Nr 80, poz. 695 oraz z 2007 r. 
Nr 249, poz. 1853). Rozporządzenie to określa wymagania, jakie powinny spełniać taśmy stoso-
wane w podziemnych wyrobiskach górniczych, przy czym opiera się na metodach badawczych ob-



 

 

owiązujących w Polsce jeszcze przed wejściem do Unii Europejskiej (rys. 8). Zatem funkcjonowa-
ły przepisy niezbyt zbieżne z normalizacją europejską. Sprawiało to problemy producentom taśm, 
szczególnie tym, którzy sprzedają swoje produkty na rynku krajowym i europejskim, jak również 
odbiorcom, którzy gubili się w tych przepisach i nie wiedzieli, które kryteria oceny bezpieczeństwa 
taśm stosować np. przy zamawianiu taśm. Po sześciu latach rozpoczęto prace nad nowym rozpo-
rządzeniem w sprawie dopuszczania wyrobów do stosowania w zakładach górniczych. Projekt tego 
rozporządzenia jest obecnie konsultowany. Treść projektu w jego aktualnym brzmieniu nasuwa na-
stępujące ogólne uwagi: 

— w projekcie określa się kryteria oceny taśm natomiast nie odwołuje się do konkretnych me-
tod badań, 

— niektóre wymagania nie są zbieżne z wymaganiami określonymi w normach zharmonizo-
wanych z dyrektywami UE, 

— tempo ustanawiania przepisów krajowych zdecydowanie odbiega od dynamiki zmian za-
chodzących w dokumentach normatywnych, i tak na przykład projekt zawiera wymagania 
dotyczące badania na ruszcie z podwójnym palnikiem, a obecnie w Europejskim Komitecie 
Normalizacyjnym trwają prace nad zastąpieniem tej metody testem sztolni modelowej na 
wzór sztolni z niemieckiej normy DIN. Prawdopodobnie zanim rozporządzenie wejdzie 
w życie to tego badania już nie będzie w europejskim systemie oceny bezpieczeństwa poża-
rowego taśm. 

 

WYMAGANIA  BEZPIECZEŃSTWA  POŻAROWEGO I ANTYELEKTROSTATYCZNEGO DLA  TAŚM  
STOSOWANYCH  W  WYROBISKACH  PODZIEMNYCH  wg ROZPORZĄDZENIA RADY MINISTRÓW

z dnia 30 kwietnia 2004 r. w sprawie dopuszczania wyrobów do stosowania w zakładach górniczych

Taśmy przenośnikowe tkaninowe 
w zakładach górniczych wydobywających 
kopalinę niepalną (pkt. 3.5.3)

Rezystancja powierzchniowa taśmy oznaczona wg PN-EN ISO 284: 2004  - nie większa niż 300 M

Rozprzestrzenianie się ognia badane metodą sztolni 
modelowej wg PN-C-05013:1993
pkt. 3.5.2 - długość nieuszkodzonego odcinka taśmy 

nie mniejsza niż 400 mm 

Taśmy przenośnikowe tkaninowe 
w zakładach górniczych wydobywających
kopalinę palną (pkt. 3.5.2)

Taśmy przenośnikowe z linkami 
stalowymi  (pkt. 3.5.4)

Trudnozapalność badana metodą płomieniową wg PN-C-05013:1993
pkt. 3.5.2 - średni czas dalszego palenia i żarzenia się dla sześciu próbek z okładkami nie większy niż 5s, bez okładek nie większy niż 10s

dla taśm  tkaninowo-gumowych i 5s dla taśm PCV i PWG;  
pkt. 3.5.3 - średni czas dalszego palenia się dla sześciu próbek z okładkami nie większy niż 5s, bez okładek nie większy niż 10s; 
pkt. 3.5.4 - średni czas dalszego palenia i żarzenia się dla sześciu próbek z okładkami nie większy niż 5s;  

Odporność na miejscowe nagrzewanie pochodzące od tarcia wg PN-EN 1554: 2002 (metoda cierna B2) 
pkt. 3.5.2 - brak płomienia, brak żarzenia, max temperatura płaszcza bębna 325°C dla taśm PCV i PWG 

i 500°C dla taśm tkaninowo-gumowych;
pkt. 3.5.3 - brak płomienia, max temperatura płaszcza bębna 400°C;

Rozprzestrzenianie się ognia wg PN-C-05013:1993 metoda sztolni pożarowej lub 
równoważna 

pkt. 3.5.2 i  pkt. 3.5.4 - długość nie spalonego odcinka powinna być większa niż 
minimalna określona  według danej metody

Odporność na miejscowe nagrzewanie wg 
PN-C-05019:1998 (metoda gorącej powierzchni) 

pkt. 3.5.3 - brak zapalenia się próbki w czasie 
do 60 s w temperaturze do 450oC ;

  
 
Rys. 8. Struktura badań i wymagania bezpieczeństwa pożarowego i elektryczności statycznej 
stosowane w systemie dopuszczania taśm przenośnikowych do pracy w kopalniach podziemnych 
Figure 8. Structure of testing and electrical and flammability safety requirements conveyor belts 
implemented in the validation of belts for the use in underground installations 



 

 

2.2. Wymagania dotyczące parametrów użytkowych taśm przenośnikowych 
 

Taśma przenośnikowa ma największy udział w kosztach eksploatacji przenośników taśmowych, 
a jej niezawodna praca często decyduje o niezawodności całego układu technologicznego. Zatem 
taśma oprócz wymagań bezpieczeństwa pożarowego i elektrycznego powinna spełniać określone 
wymagania co do parametrów fizyko-mechanicznych taśm. Dla taśm z rdzeniem tekstylny prze-
znaczonych do pracy w kopalniach podziemnych wymagania te zawiera norma PN-EN ISO 22721: 
:2009, a dla taśm z linkami stalowymi norma PN-EN ISO 15236−3:2009. W tabeli 1 zestawiono 
parametry użytkowe, metody ich wyznaczania i kryteria oceny dla taśm z rdzeniem tekstylnym 
przeznaczonymi do pracy pod ziemią. Natomiast w tabeli 2 zestawiono parametry użytkowe, me-
tody ich wyznaczania i kryteria oceny dla taśm z linkami stalowymi. 

Podczas pracy przenośnika taśma poddawana jest zmiennemu stanowi obciążenia. Podlega ona 
cyklicznemu obciążaniu i odciążaniu na trasie przenośnika oraz nierównomiernemu obciążaniu 
przy przejściu taśmy przez odcinki przejściowe i bębny przenośnika. Okładki taśmy ulegają syste-
matycznemu ścieraniu od transportowanego nosiwa, zestawów krążnikowych i urządzeń czyszczą-
cych. Poza tym, czas i warunki klimatyczne mają również wpływ na procesy starzenia się gumy 
i całej taśmy. Wszystko to sprawia, że z czasem parametry użytkowe taśmy pogarszają się tzn. ta-
śma podlega procesowi naturalnego zużycia. Powstaje jedynie pytanie jak szybko ten proces bę-
dzie postępował? Oczywiście będzie to zależało, od warunków eksploatacji przenośnika i właści-
wego dla tych warunków doboru parametrów taśmy. Jednak doświadczenia pokazały, że na proces 
niszczenia taśmy bardzo duży wpływ ma również „kultura eksploatacji” przenośnika tzn. postępo-
wania zgodnie z zaleceniami instrukcji obsługi przenośnika dotyczącymi eksploatacji (w szczegól-
ności prowadzenia taśmy w osi przenośnika, nie przeciążania, zapewnienia właściwego napięcia 
wstępnego) i utrzymania dobrego stanu technicznego przenośnika (w szczególności krążników 
i urządzeń czyszczących). Natomiast przede wszystkim szybkość procesu zużywania się taśmy bę-
dzie zależała od jakości taśmy przenośnikowej. 
 
Tabela 1. Parametry użytkowe taśm z rdzeniem tekstylnym – kryteria oceny wg PN-EN ISO 22721:2009 
Table 1. Operating parameters of textile belts – evaluation criteria following PN-EN ISO 22721:2009 

Parametr Jednostka Metoda badania Wartość wymagana 
1. Właściwości wytrzymałościowe taśmy  PN-EN ISO 283  

1.1. Wytrzymałość na rozciąganie - wzdłużna N/mm  nie mniej niż nominalna 
1.2. Wydłużenie przy obciążeniu roboczym %    4,0 
2. Wytrzymałość na rozwarstwianie  
   (wytrzymałość adhezyjna) pomiędzy 

 PN-EN ISO 252  

   okładkami a rdzeniem - średnia N/mm  4,5 
- najniższa zarejestrowana N/mm  3,5 

   przekładkami - średnia N/mm  6,0 
- najniższa zarejestrowana N/mm  5,5 

Zmiana po starzeniu cieplnym (średniej)  PN-ISO 188  
   pomiędzy okładkami a rdzeniem %  | R |  30 
   pomiędzy przekładkami %  | R |  30 
3. Właściwości gumy okładkowej  PN-ISO 37 kl. L kl. V kl. K kl. D kl. H 
3.1. Wytrzymałość na  rozciąganie N/mm2   15  17  20  18  24 
3.2. Wydłużenie przy zerwaniu %   350  350  400  400  450 
3.3. Zmiana właściwości po starzeniu  PN-ISO 188  
        wytrzymałości na  rozciąganie %  | R|  25 
        wydłużenia przy zerwaniu %  | |  25 
3.4. Ścieralność mm3 PN-ISO 4649 ≤ 200 ≤ 175 ≤ 200 ≤ 100 ≤ 120 
3.5. Twardość oSh PN-C-04238 65±5 
4. Elastyczność poprzeczna taśmy  PN-EN ISO 703  0,12 

 
 



 

 

Tabela 2. Parametry użytkowe taśm z linkami stalowymi – kryteria oceny wg PN-EN ISO 15236−3:2009 
Table 2. Operating parameters of steel-cord belts – evaluation criteria following PN-EN ISO 15236−3:2009 

Parametr Jednostka Metoda badania Wartość wymagana 
1.1. Przyczepność linki do warstwy rdzeniowej 

przed wygrzewaniem 
N/mm PN-EN ISO 7623 15d +15 

(d-średnica linki) 

1.2. Przyczepność linki do warstwy rdzeniowej 
po wygrzewaniu 

N/mm PN-EN ISO 7623 15d +5   

2. Wytrzymałość na rozwarstwianie (adhezyjna)  PN-EN 28094  

    pomiędzy okładką nośną a linkami N/mm  10,0 
    pomiędzy okładką bieżną a linkami N/mm  10,0 
3. Właściwości gumy okładkowej  PN-ISO 37 kl. V 
3.1. Wytrzymałość na  rozciąganie N/mm2   17 
3.2. Wydłużenie przy zerwaniu %   350 
3.3. Zmiana właściwości po starzeniu  PN-ISO 188  
        wytrzymałości na  rozciąganie %  | R|  25 
        wydłużenia przy zerwaniu %  | |  25 
3.4. Ścieralność mm3 PN-ISO 4649 ≤ 175 
3.5. Twardość oSh PN-C-04238 65±5 
4. Elastyczność poprzeczna taśmy  PN-EN ISO 703  0,12 

5. Geometria taśmy – szerokość i grubość taśmy, 
grubości okładek, ułożenie linek (podziałka, 
odległość od powierzchni) 

mm PN-EN ISO 7590

PN-EN 13827 

odchyłki wg normy 

  
 
3. PODSUMOWANIE 
 

Podsumowując należy jeszcze raz podkreślić, że taśma stanowi najniebezpieczniejszy element 
przenośników taśmowych instalowanych w wyrobiskach podziemnych, zatem wymaga się, aby 
spełniała ona określone kryteria bezpieczeństwa pożarowego i elektryczności statycznej. Metodami 
badań oraz całym systemem oceny bezpieczeństwa taśm i dopuszczania ich do pracy pod ziemią 
najbardziej zainteresowani są producenci taśm, gdyż to oni ponoszą pełną odpowiedzialność za 
swój wyrób. Natomiast użytkownicy taśm bardziej zwracają uwagę na ich trwałość i niezawod-
ność. Dobrą praktyką jest raz na jakiś czas, szczególnie przy zakupie większej ilości taśmy, skon-
trolować w akredytowanym laboratorium, czy otrzymaliśmy produkt spełniający nasze oczekiwa-
nia i wymagania normy. W ramach standardowych badań taśm z rdzeniem tekstylnym lub taśm 
z linkami stalowymi można oznaczyć podstawowe parametry fizyko-mechaniczne taśmy (tabela 1 
lub 2) oraz wykonać podstawowe badanie kontrolne palności taśm testem płomieniowym i badanie 
ochrony antyelektrostatycznej pomiarem rezystancji powierzchniowej. 
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Key Requirements for the Conveyor Belts Used 
in Underground Mining Transportation Systems 
 
Conveyor belts used in the underground mining transportation systems should match, before any 
others, specified electrical and flammability safety requirements. Due to the needs of reliability and 
running costs of transport these belts should also match the appropriate operating requirements. 

The key requirements and testing methods, described both in the referred standards and Euro-
pean Union directives as well as in domestic rules, regarding conveyor belts that are used in the 
underground developments have been presented in the paper. The paper also refers to the current 
system of validation belts for underground installations. 
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STRESZCZENIE: W pracy opisano prototyp urządzenia do automatycznej, wizualnej identyfikacji 
uszkodzeń okładek taśmy przenośnikowej i jej obrzeży opracowany w Instytucie Górnictwa Poli-
techniki Wrocławskiej. Urządzenie może być łatwo dostosowane do pracy pod ziemią do wykry-
wania nie tylko uszkodzeń taśm, ale również monitorowania stanu złączy i zapobiegania rozcię-
ciom wzdłużnym. Urządzenie jest obudowane i korzysta z własnego oświetlenia, co pozwala wy-
konać pomiary zarówno na powierzchni jak i pod ziemią. Podobne rozwiązanie opracowano wcze-
śniej w USA dla kopalń węgla kamiennego z Consol Energy, w których dochodziło do częstych 
postojów spowodowanych rozchodzeniem się złączy. Straty z tego tytułu oszacowano na $1000 
USD/minutę postoju. W Polsce w kopalniach węgla straty byłyby niższe z powodu buforowania 
produkcji węglem na składach. W kopalniach rudy miedzi byłyby wysokie, gdyż ceny miedzi i po-
pyt na nią są duże. Opracowane urządzenie wizyjne można wykorzystać do zapobiegania przecię-
ciom wzdłużnym pętli taśmy. Identyfikacja przecięć jest szczególnie istotna przy wykorzystaniu 
przenośników do transportu ludzi. Bez odpowiednich urządzeń monitorujących stan taśmy, trans-
port ludzi przenośnikami zwiększa ryzyko wypadku. 
 
SŁOWA KLUCZOWE: Taśma przenośnikowa, przenośnik taśmowy, system wizyjny, monitoro-
wanie stanu, identyfikacja uszkodzeń, rozcięcia wzdłużne, transport ludzi, diagnostyka taśm 
 
 
 
1. WPROWADZENIE 
 

1.1. Potrzeba wdrożenia diagnostyki taśm 
 

Konieczność szerszego wykorzystania urządzeń diagnostycznych do oceny stanu taśm przenośni-
kowych była wskazywana w wielu pracach [3, 6]. Wynika to zarówno z dużej skali wykorzystania 
przenośników taśmowych do transportu surowców w Polsce [12, 13] w górnictwie, energetyce i por-
tach, rosnącej koncentracji wydobycia surowców w kopalniach i rosnących płac, jak i konieczności 
wyeliminowania subiektywności ocen stanu taśm. Na świecie jest zaledwie kilka firm świadczą-
cych usługi oceny stanu taśm i złączy przy użyciu rządzeń NDT, jednak wszystkie znajdują się na 
innych kontynentach [4].  Niewielki stopień rozpowszechnienia tych urządzeń w stosunku do skali 
wykorzystania taśm przenośnikowych wynika z polityki tych firm. Koncentrują one swoją aktyw-
ność nie na produkcji i sprzedaży urządzeń, lecz na świadczeniu usług przy użyciu opatentowa-
nych rozwiązań. W konsekwencji urządzenia te cechuje wysoka cena oraz niski stopień automaty-
zacji ocen i brak wspomagania podejmowania decyzji. Firmy te preferują bowiem by oceny doko-
nywał ich ekspert, nawet zdalnie, na podstawie pomiarów realizowanych poprzez Internet. 

Szkoła Eksploatacji Podziemnej 2013, Materiały Konferencyjne 



 

 

 Analiza rynku usług oceny stanu taśm przekonała autorów do rozpoczęcia prac nad budową 
własnego systemu [5]. W ich efekcie powstały rozwiązania [3, 8], które omówiono w tej pracy. 
Dotyczyły one zarówno modyfikacji systemu EyeQ, jedynego zagranicznego urządzenia tego typu 
pracującego w kraju, jak i zbudowania od podstaw własnego systemu wizyjnego opracowanego w 
ramach uzyskanych grantów badawczych: 
 własnego „Kompleksowa metoda oceny zużycia taśm przenośnikowych i jej wykorzystanie 

do opracowania racjonalnej strategii wymian” nr N N504 348036, oraz 
 rozwojowego pt. „Przenośnik taśmowy o zwiększonej efektywności ekonomicznej i energe-

tycznej zbudowany i eksploatowany wg zasad zrównoważonego rozwoju” nr N R09 0019 06). 
 Modyfikacje systemu EyeQ dotyczyły zwiększenia rozdzielczości oraz automatyzacji detekcji 
uszkodzeń, która do tej pory odbywała się ręcznie i była praco- i czasochłonna oraz obarczona 
pewnymi błędami oceny [8]. W efekcie prac rozpoznawczych prowadzonych w ramach grantów 
badawczych kopalnia zdecydowała się zdecydowała się na profesjonalna modyfikację tego urzą-
dzenia przez konsorcjum firm złożone z Instytutu Górnictwa Politechniki Wrocławskie oraz firmy 
CIT Engineering Polska, która jest częścią międzynarodowej grupy ES-International & CIT Engi-
neering z Wrocławia. 
 Opracowany system wizyjny [4] został zainstalowany na testowym przenośniku umożliwiają-
cym pomiary uszkodzeń na taśmie o szerokości 40 cm poruszającej się z prędkością do 7 m/s. 
Uzyskane rezultaty zarówno w zakresie modyfikacji systemu magnetycznego jak i utworzenia sys-
temu wizyjnego były na tyle obiecujące, że Narodowe Centrum Badań i Rozwoju (NCBiR) zdecy-
dowało się sfinansować dalsze prace nad stworzeniem prototypu inteligentnego systemu do auto-
matycznego badania i ciągłej diagnozy stanu taśm przenośnikowych poprzez przyznanie trzylet-
niego granatu badawczego [7]. 
 
1.2. Potrzeba wdrożenia diagnostyki połączeń taśm przenośnikowych 
 

Osobnym zagadnieniem jest diagnostyka połączeń taśm przenośnikowych. Połączenia wulkanizo-
wane w kopalniach odkrywkowych nie sprawiają większych kłopotów dlatego do ich zerwania do-
chodzi niezmiernie rzadko. Dlatego w omawianym projekcie badawczym NCBiR w module pre-
wencyjnym skupiono uwagę na zabezpieczeniu taśm przed rozcięciami wzdłużnym, na które 
szczególnie narażone są taśmy z linkami stalowymi (typu St) powszechnie używane w kopalniach 
węgla brunatnego. W górnictwie podziemnym najczęściej stosuje się złącza mechaniczne o dużo 
niższej wytrzymałości na zerwanie dlatego ich diagnostyka zapobiegająca przerwaniu ciągłości pę-
tli taśm w trakcie wykonywania przez przenośniki zadań transportowych nabiera dużo większej 
wagi. Opracowywany moduł wizyjny rejestrujący stan okładek taśmy i jej obrzeży można dosto-
sować do analizy stanu złączy. Wymaga to jednak opracowania dodatkowych algorytmów analizy 
obrazu, których nie przewidziano w grancie badawczym, którego odbiorcą są kopalnie odkrywko-
we. W przypadku zainteresowania kopalń podziemnych wdrożeniem wyników grantu u siebie 
można względnie tanio dostosować opracowywane urządzenie do potrzeb i warunków kopalń pod-
ziemnych. Zainteresowani odbiorcy nie musieliby bowiem finansować całości prac rozwojowych, 
gdyż te już zostały poniesione lub są finansowane z budżetu NCBiR. Prototyp urządzenia wizyjne-
go w skali laboratoryjnej jest już gotowy, a środki budżetowe umożliwią stworzenie prototypu 
w skali rzeczywistej i przetestowanie go w warunkach ruchowych. Zainteresowani użytkownicy 
taśm w kopalniach podziemnych mogliby jedynie sfinansować kolejny moduł (szósty) służący do 
diagnostyki połączeń i wzbogacający tworzone rozwiązanie o nową, potrzebną kopalniom pod-
ziemnym funkcjonalność. Względy bezpieczeństwa ciągłości pracy systemów przenośników w ko-
palniach podziemnych nabierają znaczenia na przenośnikach odstawy głównej, zwłaszcza tam, 
gdzie transportowe upadowe zastępują szyby transportowe i wszędzie tam, gdzie przenośniki wy-
korzystuje się do transportu ludzi. Użytkownicy w kopalniach podziemnych mogliby w pełni sko-
rzystać z funkcjonalności pięciu modułów, których opracowanie finansowane byłoby z budżetu. 



 

 

Kopalnie podziemne poniosłyby więc jedynie nieznaczną część całości kosztów wdrożeniowych 
związaną z opracowaniem jednego modułu i prac dostosowawczych urządzenie do wymagań i wa-
runków kopalń podziemnych. Jak pokazują doświadczenia światowe to kopalnie podziemne były 
inicjatorem opracowania takich rozwiązań, gdyż w warunkach dołowych inspekcja wizualna jest 
szczególnie zawodna, a połączenia znacznie mniej wytrzymałe. Bezpieczeństwo ludzi przy ich 
transporcie przenośnikami też ma znacznie większą wagę, gdyż w kopalniach odkrywkowych nie 
korzysta się z tej formy transportu pracowników. Koszty usuwania awarii w kopalniach podziem-
nych i czasy przestoju z tym związane (straty produkcyjne) też są znacznie wyższe z uwagi na 
szczupłość miejsca w podziemnych wyrobiskach i utrudniony dostęp. 
 
 
2. GRANT BADAWCZY Z NCBIR 
 
Celem projektu finansowanego ze środków Narodowego Centrum Badań i Rozwoju jest opraco-
wanie automatycznego systemu diagnozującego stan taśm  przenośnikowych i wspomagającego 
racjonalną gospodarkę nimi. Na bazie wcześniej stworzonego urządzenia diagnostycznego o na-
zwie ABCDE (ang. Automatic Belt Condition Diagnostic Eguipment) opracowanych zostanie 5 
modułów. Będą one interpretować w sposób automatyczny (cykliczny lub ciągły) wszelkie dostęp-
ne dane o stanie taśm przenośnikowych w celu wskazania zakresu i terminów działań napraw-
czych, zapobiegania katastroficznym uszkodzeniom taśm oraz wyboru optymalnych momentów 
ich wymiany. Dane o stanie taśm będą pochodzić ze specjalizowanych systemów informatycznych 
wspomagających prowadzenie gospodarki taśmami oraz z wielowarstwowych obrazów stanu ta-
śmy (map uszkodzeń) i jej rdzenia z opracowywanego wcześniej urządzenia do wizyjnej rejestracji 
obrazu okładek taśmy oraz modyfikowanego, komercyjnego urządzeniami do analizy zmian pola 
magnetycznego rdzenia taśm typu St (np. Belt Guard z Australii, Cord Guard z USA, czy CAT 
MDR z Kanady lub EyeQ z Anglii). W projekcie wykorzystane zostaną wyniki realizowanych prac 
badawczych i rozwojowych oraz planowanych badań podstawowych dotyczących modelowania 
procesu zużywania się taśm przy wykorzystaniu ewolucyjnych algorytmów genetycznych. Osią-
gnięty stan zaawansowania prac nie pozwala jeszcze na rozpoczęcie prac wdrożeniowych przez 
potencjalnych użytkowników. Konieczne jest umożliwienie prowadzenia badań w skali rzeczywi-
stej, opracowanie nowych modułów (C-E) i intensywne przetestowanie systemu w warunkach ru-
chowych wraz kalibracją i doborem parametrów systemu (m.in. poziomów decyzyjnych w indeksie 
zużycia taśmy) w celu optymalizacji efektów ekonomicznych. 
 
2.1. Moduł wizyjny - A 
 

Pierwszy moduł będzie rozwinięciem wykonanego przez autorów własnego systemu wizyjnego 
opracowanego w ramach wcześniej prowadzonych grantów. Do tej pory zbudowano laboratoryjny 
przenośnik do badania stanu taśm przenośnikowych w ruchu wraz z urządzeniem wizyjnym po-
zwalającym na rejestrację cyfrowego obrazu uszkodzeń okładek taśm o szerokości do 400 mm 
wraz algorytmami do identyfikacji uszkodzeń i ich analizy. Obecnie planuje się dostosowanie sys-
temu do skali realnych urządzeń transportowych (o szer. taśmy do 2250-2400 mm) oraz stworzenie 
oprogramowania integrującego zebrane dane o uszkodzeniach taśm z informacjami z innych źródeł 
w tym projektowanych czujników mechatronicznych zapobiegających uszkodzeniom katastroficz-
nym (np. przecięciom taśmy i zerwaniu obrzeży). 
 
2.2. Moduł magnetyczny - B 
 

Drugi moduł będzie wykorzystywał sygnały diagnostyczne z listwy pomiarowej urządzenia do 
diagnostyki magnetycznej rdzenia taśm typu St. Na rynku dostępnych jest kilka urządzeń o wyso-
kiej rozdzielczości (m.in. BeltGuard, CordGuard, C.A.T. MDR), a wstępnie jeden z dostawców 



 

 

jest skłonny umożliwić dostęp do sygnałów źródłowych i współpracować przy dalszym ich prze-
twarzaniu, w tym integracji z systemem wizyjnym. Przeprowadzana właśnie modernizacja urzą-
dzenia diagnostycznego systemu EyeQ 6-krotnie zwiększa rozdzielczość (wzrost liczby torów po-
miarowych z 4 do 24) i istotnie poprawia możliwości identyfikacji uszkodzeń na przekroju taśmy, 
choć bazuje na starszym rozwiązaniu [8]. Najnowsze rozwiązania oferują wprawdzie 200 czujni-
ków na szerokości taśmy, co zapewnia identyfikację uszkodzeń pojedynczych linek i umożliwiają 
możliwość prezentacji uszkodzeń w postaci obrazów 2D (co ułatwia wizualną lokalizację uszko-
dzeń) jednak są zamkniętymi systemami wymagającymi prowadzenia interpretacji uszkodzeń przez 
wykwalifikowanego operatora. Uniemożliwia to automatyzację procesu oceny i jej pełnego wyko-
rzystania do wspomagania prowadzenia gospodarki taśmami. Dlatego w rozpoczętym projekcie 
planowane jest wykorzystanie listwy pomiarowej o wysokiej rozdzielczości, lecz jedynie jako źró-
dło diagnostycznych sygnałów pomiarowych informujących o zmianie pola magnetycznego linek 
na skutek ich uszkodzeń. Do automatycznej i inteligentnej interpretacji (planowane jest zastosowa-
nie adaptacyjnych algorytmów uczących się i sztucznej inteligencji) zostaną wykorzystane własne 
algorytmy do przetwarzania sygnałów. Ten obszar tematyczny jest mocną stroną wykonawców 
grantu z uwagi na doświadczenia w automatycznej akwizycji i interpretacji drganiowych sygnałów 
diagnostycznych maszyn górniczych, w tym przekładni i napędów przenośników [17-20]. 
 

2.3. Moduł prewencyjny - C 
 

Trzeci moduł będzie wykorzystywał obrazy z modułu wizyjnego i informacje z czujników mecha-
tronicznych w celu zapobiegania katastroficznym uszkodzeniom taśmy prowadzącym do postoju 
awaryjnego. Na skutek wzdłużnego rozcięcia taśmy zazwyczaj dochodzi do zmiany jej szerokości. 
Może się ona zmniejszyć, gdy rozcięte części nałożą się jedna na drugą lub powiększyć, gdy obie 
części się rozchylą np. pod naciskiem urobku. Informacje o zmianie szerokości taśmy, w połącze-
niu z informacjami z pomiarów systemem wizyjnym i sygnałami z czujników mechatronicznych, 
wspólnie przetwarzane w systemie ABCDE pozwolą na wysłanie różnych kodów alarmowych (np. 
w postaci SMSa). W sytuacjach krytycznych mogą one posłużyć do prewencyjnego zatrzymanie 
przenośnika nim dojdzie do rozwinięcia przecięcia na znacznej długości taśmy (czasami rozcięciu 
ulega cała pętla taśmy). Uszkodzenia takie bywają kosztowne z uwagi na pojawienie się znacznych 
strat wynikających ze zniszczenia drogiej taśmy (1200–1400 zł na metr taśmy użytkowanej w ko-
palniach odkrywkowych), kosztów usunięcia rozsypanego urobku oraz strat spowodowanych wstrzy-
maniem transportu i produkcji. 
 

2.4. Moduł prognozujący - D 
 

Czwarty moduł będzie wykorzystywał zapisy stanu uszkodzeń z różnych okresów do predykcji ich 
rozwoju w przyszłości. Do tego celu wykorzystane zostaną wyniki planowanych prac badawczych 
podstawowych, których celem jest zaadaptowanie ewolucyjnego algorytm genetycznego traktują-
cego stany uszkodzeń taśmy jako kolejne stadia rozwoju populacji żywych organizmów. Tempo 
rozwoju populacji będzie identyfikowane i dostosowane do rejestrowanych gradientów zmian sta-
nu uszkodzeń w procesie kalibracji w warunkach ruchowych. Prognozy będą też oparte na innych 
tradycyjnych i innowacyjnych metodach specjalnie opracowanych i zaadoptowanych na potrzeby 
projektu. 
 

2.5. Moduł określający wskaźnik bezpieczeństwa - E 
 

Piąty moduł będzie służył do obliczania wskaźnika bezpieczeństwa, pokazującego, w jakim stop-
niu taśm osłabiona przecięciami i uszkodzeniami linek jest w stanie przenieść naprężenia występu-
jące na trasie przenośnika w ruchu ustalonym i nieustalonym. Specjalny program obliczeniowy bę-
dzie wykorzystywał zarówno możliwości programu QNK-TT opracowanego w Instytucie Górnic-
twa Politechniki Wrocławskiej we współpracy z AGH [14] do wyznaczenia indywidualnych roz-



 

 

kładów naprężeń dla danego przenośnika, jak i wyniki badań wytrzymałości osłabionych przecię-
ciami taśm i symulacji tych osłabień metodą elementów skończonych MES. 
 Pełniejszy opis założeń i celów tego projektu badawczego można znaleźć w pracy [7] opubli-
kowanej w Transporcie Przemysłowym i Maszynach Roboczych. 
 
 
3. PRZYKŁADY ZAGRANICZNYCH ROZWIĄZAŃ 
 
Zagraniczne rozwiązania z USA i Australii opisane poniżej przedstawiono na podstawie pracy [4]. 
Od tego czasu w Internecie pojawiło się informacje o nowym rozwiązaniu w Ameryce Południo-
wej.  Firma Aplik z Chile oferuje wizualne urządzenie do diagnostyki taśm, jednak jego funkcjo-
nalność odpowiada bardziej modułowi prewencyjnemu (por.2.3) niż pozostałym opisanym tu roz-
wiązaniom. Warto jednak przyjrzeć się systemowi chilijskiemu, gdyż rozwiązań wizyjnych bada-
jących stan taśm jest na świecie bardzo mało. 
 
3.1. Belt Inspection System z USA 
 

Doskonałym przykładem na współpracę przemysłu z nauką jest projekt realizowany od wielu lat 
w USA przez konsorcjum Carnegie Mellon University, ConSol Energy i Baitzel Corp. Zapoczątko-
wany został w 2004 r. od grantu współfinansowanego przez Departament Energii  rządu USA (U.S. 
DOE) i ConSol Energy, a realizowanego przez laboratorium National Robotics Engineering Center 
(NREC) z Carnegie Mellon University [2]. Każdy ze sponsorów wyłożył po 1 milionie USD by wye-
liminować kosztowne przestoje awaryjne w kopalniach węgla kamiennego należących do firmy Con-
Sol Energy, która była inicjatorem przedsięwzięcia. Przyczyną tych awarii były częste rozchodzenia 
się mechanicznych złączy w pętlach taśm przenośnikowych. Zerwanie pętli taśmy w trakcie jej pracy 
prowadziło do zasypania trasy węglem i konieczność jego usunięcia, złapanie końców zerwanej i ta-
śmy, jej naciągnięcie i ponowne wykonanie złącza, co prowadziło do wielogodzinnych postojów 
awaryjnych i strat w produkcji, które oszacowano na ok. 1000 $/min., a więc nawet $ 250 000 utra-
conego przychodu z powodu jednego postoju (postoje trwały zazwyczaj ponad 4 godziny). Na dole w 
wyrobisku nawet uważny obserwator może nie zauważyć rozchodzących się złączy, dlatego uznano, 
że konieczne jest opracowanie urządzenia pozwalającego automatycznie zarejestrować stan taśmy i 
złączy, zidentyfikować moment powstawania uszkodzenia i wszcząć alarm nim dojdzie do zerwania 
pętli z urobkiem. Ponowne połączenie rozchodzącego się złącza bez zerwania taśmy jest prostsze i 
szybsze. Może być także wykonane pomiędzy zmianami bez strat produkcyjnych. Urządzenie wy-
maga więc operatora, który po wykryciu uszkodzenia może się mu przyjrzeć (Rys.1) i podjąć decy-
zję, czy zatrzymać przenośnik i natychmiast naprawić złącze, naprawić w przerwie pomiędzy zmia-
nami, poczekać do najbliższego postoju planowego lub uznać, że alarm był fałszywy. 
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Rys. 1. Obraz uszkodzonego złącza mechanicznego i wulkanizowanego [za 4] 
Figure 1. Image of the damaged mechanical and vulcanised splice [after 4] 

 
 W tym celu wyposażono urządzenia w możliwości jakie posiada magnetowid tzn. rejestracji 
stanu taśmy i złączy, przewijania do uszkodzenia i odtworzenia obrazu (rys. 2). 

 

 
 
Rys. 2. Obraz uszkodzonego złącza mechanicznego i wulkanizowanego [za 4] 
Figure 2. Image of the damaged mechanical and vulcanised splice [after 4] 
http://www.rec.ri.cmu.edu/projects/belt_inspection/photos/png.htm 



 

 

 Niestety takie rozwiązanie nie eliminuje pracy operatora, który musi śledzić ekran monitora i 
przy użyciu klawiszy sterujących powracać do zauważonych uszkodzeń i decydować co robić dalej 
(rys. 3). 
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Rys. 3. Operator obsługujący System do Inspekcji Taśm zamontowany nad taśmą [za 4] 
Figure 3. Operator working with Belt Inspection System mounted over the conveyor belt [after 4] 
http://www.rec.ri.cmu.edu/projects/belt_inspection/photos/png.htm 

 
 Koszty strat z powodu awaryjnych przestojów najwyraźniej były dla firmy ConSol Energy do-
tkliwsze i ważniejsze niż optymalizacja zatrudnienia, dlatego w pierwszej kolejności skupiono 
uwagę na eliminacji najkosztowniejszego zagrożenia. 
 W polskich kopalniach odkrywkowych węgla brunatnego złączy mechanicznych nie stosuje się 
wcale, gdyż mają niską wytrzymałość i trwałość oraz stwarzają duże zagrożenie awariami. Taśmy 
tekstylne łączy się poprzez wulkanizację na gorąco. Złącza mechaniczne i klejone są natomiast 
użytkowane w kopalniach podziemnych. Najnowsza wersja amerykańskiego systemu do inspekcji 
taśm (Belt Inspection System) potrafi już wykrywać uszkodzenia złączy wulkanizowanych i klejo-
nych, jednak sami autorzy przyznają, że było to znacznie trudniejsze i bardziej złożone zadanie, 
dlatego w pierwszej kolejności skupili się na identyfikacji złączy mechanicznych. Specjaliści z NREC 
przeanalizowali wymagania kopalń, zaprojektowali system, zbudowali prototyp i wykonali testy 
polowe. Obrazy zarejestrowane przy użyciu prototypu pozwoliły programistom na zaprojektowa-
nie, wdrożenie, testowanie i przeanalizowanie wydajności wielu algorytmów wizyjnych do wy-
krywania mechanicznych złączy. 
 Po stworzeniu algorytmów, inżynierowie z NREC zbudowali miniaturową makietę przenośnika 
z pętlą taśmy i złączami, co pozwoliło na testowanie systemów prototypowych, zidentyfikowanie 
problemów i ich rozwiązanie przed wdrożeniem prototypu w kopalni. Dobrano też oświetlenie wy-
bierając niestandardowe oświetlenie typu LED oraz zadbano o spełnienie wymogów pracy w ko-
palni podziemnej węgla kamiennego. NREC opracował trzy kolejne prototypowe wersje urządze-
nia za każdym razem zwiększając jego wydajność, elastyczność i niezawodność. Ważną częścią 
prac wdrożeniowych były ciągłe testy polowe wykonane na dole w kopalni w trybie 24 h na dobę 
i trwające przez cały miesiąc, w których uczestniczyli górnicy obsługujący system. Wstępne wersje 



 

 

systemu wykrywały tylko złącza mechaniczne. Najnowsza wersja rozszerza możliwości systemu 
i pozwala na wykrywanie złączy wulkanizowanych, które są znacznie trudniejsze do znalezienia w 
obrazie taśmy. Konsorcjum firm NREC, ConSol i Beitzel Corp nadal współpracują w celu stwo-
rzenia i przetestowania tańszej wersji systemu, gdyż oceniają potencjalny światowy rynek na 7 ty-
sięcy przenośników, na których można byłoby zainstalować to urządzenie. 
 
3.2. Rozwiązania z Australii 
 

Urządzenia wizyjne oferują jeszcze dwie firmy z Australii. Jedno z nich to system BeltSpy o moż-
liwościach bardzo zbliżonych do rozwiązania opracowanego przez NREC. Podobnie jak BIS sys-
tem BeltSpy przeznaczony jest dla kopalń podziemnych. Nowością jest możliwość rejestracji obra-
zu obu stron taśmy – okładki nośnej i bieżnej jednocześnie (kamery zamontowane są z obu stron) 
oraz możliwość przesłania danych do serwera na powierzchni (rys. 4). Urządzenie pozwala rów-
nież na zatrzymywanie przenośnika w wybranej lokalizacji w celu naprawy taśmy lub złącza. 
 

 
 
Rys. 4. Operator oglądający pętle taśm i wybrane mechaniczne złącze [16, za 4] 
Figure 4. Operator looking at the belt loop and the chosen mechanical splice [16, after 4] 
 
 Informacje o tym systemie i firmie pojawiły się w Internecie dopiero kilka miesięcy temu, 
a wzmianka w prasie w styczniu 2012 [16]. Jest to więc nowe rozwiązanie dostępne od niedawna. 
 Drugie rozwiązanie, również dostępne od niedawna, oferuje firma CBM (Conveyor Belt Moni-
toring) od połowy lat 80-tych ubiegłego wieku specjalizująca się w skanowaniu magnetycznym 
taśm z linkami stalowymi. Oferowane przez tą firmę rozwiązanie wzbogacone jest o generowanie 
przestrzennego profilu okładki przy użyciu skanera laserowego (rys. 5). 
 

 
 
Rys. 5. Topograficzny profil powierzchni okładki taśmy przenośnikowej 
z systemu wizyjnego CBM [9 za 4] 
Figure 5. Topographical profile of the conveyor belt cover form CBM 
vision system [9 after 4] 
http://www.cbmi.com.au/products/vision-profile-monitoring.html 



 

 

 Firma CBM na swojej stronie internetowej i w broszurze [9] wyraźnie zaznacza, że interpretacji 
obrazów mają dokonywać specjaliści firmy CBM, co może znacznie podnieść koszty świadczonych 
przez nią usług. 
 
3.3. Rozwiązania z Ameryki Południowej 
 

System opracowany i opatentowany1 przez firmę Aplik z Chile (rys. 6) monitoruje stan okładek 
(nośnej i bieżnej) oraz obrzeży przy użyciu reflektorów i kamer (rys. 7) oraz dodatkowych senso-
rów i uzupełniony jest układem komunikacyjnym i kontrolnym. 
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Rys. 6. Ogólny schemat systemu monitorującego stan taśm przenośnikowych firmy Aplik [1] 
Figure 6. General scheme of the conveyor belt condition monitoring system worked out by Aplik firm [1] 
 
 

 
 
Rys. 7. Monitorowanie okładki nośnej na bębnie zwrotnym w sztucznym świetle 
Figure 7. Monitoring of carrying cover on the turning drum turning in artificial light 
(http://www.aplik.cl/en/productos/vision-de-correas/) 
 
 

                                                           
1
Method to quantitatively evaluate the wear of a conveyor belt and detect holes and cracks on its surface. Application 

Number: CL 1254-2009, INAPI, Chile. 



 

 

 System prognozujący uszkodzenia taśm rejestruje następujące parametry: 
 wielkość i położenie uszkodzeń taśmy, 
 poziom uszkodzeń, 
 długość i szerokość taśmy, 
 poprzeczne przesunięcie, 
 zagrożenie przecięciem. 
 Dzięki przetwarzaniu obrazów powierzchni okładek i obrzeży w czasie rzeczywistym pozwala 
zaledwie z opóźnieniem kilkusekundowym (3–4 sek.) wysyłać alerty o tworzeniu się pęknięć i roz-
cięć wzdłużnych taśmy. Pozwala również na oglądanie zauważonych uszkodzeń i ich powiększa-
nie na monitorze w punkcie kontrolnym przez operatora. Dzięki komunikacji z wykorzystaniem 
karty Ethernet lokalizacja punktu kontrolnego może być dowolna. 
 Dzięki wdrożeniu systemu Conveyor Belt Vision użytkownicy taśm uzyskują: 
 Wzrost wydajności taśm dzięki temu, że obsługi naprawcze będą wykonywane we właściwym 

momencie. 
 Zwiększenie wskaźnika gotowości taśm i przenośników, gdyż prewencyjny sposób działania 

uzyskany jest dzięki wiarygodnym narzędziom działającym w czasie rzeczywistym i wyprze-
dzającym informacjom o zbliżających się awariach. 

 Obniżenie kosztów napraw i obsług taśm poprzez podejmowanie odpowiednich decyzji w za-
kresie obsług naprawczych i wymian taśm musi zapewnić obniżenie kosztów siły roboczej 
i zużycie części zamiennych. 

 Innowacyjna spółka Aplik została utworzona w 2001 roku przez specjalistów w dziedzinie 
elektroniki, informatyki, mechaniki i metalurgii. Strategicznym obszarem działania stały się usługi 
świadczone dla górnictwa a ambicją firmy stało się wspomaganie Chile w staniu się wiodącym 
eksporterem w Ameryce Łacińskiej i na arenie światowej bazując na własnych rozwiązaniach. 
Firma zdobyła doświadczenie uczestnicząc w klasterze firmy BHP Billiton, co pozwoliło jej stać 
się liderem innowacji w górnictwie, metalurgii i medycynie w zakresie robotyki, automatycznej 
kontroli, komputerowej analizie obrazu, przetwarzaniu danych (data mininig) i zastosowaniu lase-
rów. System Conveyor Belt Vision jest jednym z kilkunastu oferowanych rozwiązań. 
 Szkoda, że propozycje wspólnego utworzenia firmy spin off środowisk naukowych z krajowy-
mi firmami górniczo-energetycznymi jak dotąd nie spotkały się z pozytywnym odzewem. Firmy 
wolą importować cudze rozwiązania z odległych kontynentów zamiast wspierać krajowe rozwią-
zania inwestując w prace badawczo-rozwojowe. 
 
 
3. POTRZEBA WSPIERANIA KRAJOWYCH ROZWIĄZAŃ 
 
Pomimo pozytywnych doniesień o zwiększeniu nakładów na sferę B+R przez KGHM o 25 mln zł 
rocznie z dotychczasowego poziomu trzydziestu kilku2 „w Polsce poziom nakładów na badania 
i rozwój względem PKB wynosi 0,74%, przy czym wydatki przedsiębiorców na ten cel to zaled-
wie 0,2%, co plasuje nasz kraj na końcu światowych rankingów (rys. 8). Jest to w dużej mierze 
skutek braku powszechnej zachęty podatkowej związanej z działalnością B+R. Polski system 
wsparcia opiera się przede wszystkim na możliwości pozyskania grantów, finansowanych ze środ-
ków Unii Europejskiej oraz w coraz szerszym zakresie ze środków krajowych. Istnieje również 
system odliczenia podatkowego dla przedsiębiorców posiadających status centrum badawczo-
rozwojowego, który jednak nie cieszy się dużym zainteresowaniem, bo w rzeczywistości nie przy-
nosi przedsiębiorcom wymiernych korzyści. Dodatkowo od podstawy opodatkowania można odli-

                                                           
2
http://inwestycje.pl/wiadomosci_gieldowe/KGHM-zwiekszy-wydatki-na-badania-i-rozwoj-o-25-mln-zl;186904;0.html 



 

 

czyć 50% kosztów nabycia nowej technologii, co wprawdzie stanowi wsparcie dla jej transferów, 
ale nie stymuluje bezpośrednio rozwoju działalności badawczo-rozwojowej w Polsce” [15]. 

 

 
 
Rys. 8. Nakłady na badania i rozwój jako procent PKB w różnych krajach (źródło Eurostat, za 
http://forsal.pl/artykuly/651305,polskie_wydatki_na_badania_i_rozwoj_musza_drastycznie_wzrosnac.html) 
Figure 8. Expenditure on R & D as a percentage of GDP in different countries (source Eurostat, after 
http://forsal.pl/artykuly/651305,polskie_wydatki_na_badania_i_rozwoj_musza_drastycznie_wzrosnac.html) 

 

 
 
Rys. 9. Wydatki na badania i rozwój w Polsce. Porównanie z niektórymi krajami UE (źródło Eurostat, 
za M. Urbaniak IFM PAN, Poznań,  http://www.ifmpan.poznan.pl/~urbaniak/R&DPolskavsEU06.pdf ) 
Figure 9. Expenditure on R & D in Poland. A comparison with EU countries (source Eurostat, after 
the IFM PAN M. Urbaniak, Poznan http://www.ifmpan.poznan.pl/~urbaniak/R&DPolskavsEU06.pdf ) 



 

 

 W obszarze nakładów na badania B + R w zakresie taśm przenośnikowych zauważono to już 
w 2008 roku [10]. Tymczasem w Republice Czeskiej łączne wydatki na badania i rozwój wzrosły 
o jedną piątą i osiągnęły wartość 70,7 mld CZK (ok. 11.2 mld PLN), co stanowi 1,86% PKB (2.5 
raz względnie więcej niż w Polsce). W porównaniu z 2010 r. doszło do wzrostu wydatków na ten 
cel o 11,6 mld CZK (20,6%). Jest to największy wzrost wydatków na badania i rozwój w ostatnim 
dziesięcioleciu. Udział wydatków na naukę i badania naukowe w PKB stawia Republikę Czeską na 
pozycji porównywalnej do pierwotnych 15 krajów członkowskich UE (rys. 8). Wydatki na sferę 
B+R są u naszego sąsiada bezwzględnie wyższe niż w czterokrotnie większej Polsce, a wydatki na 
głowę obywatela są prawie trzykrotnie wyższe. W stosunku do Szwecji i Francji nakłady w Polsce 
są ponad 10-krotnie niższe (rys. 9). 
 Uzyskany z budżetu państwa poziom finansowania inteligentnego systemu do diagnostyki taśm 
(włącznie z grantem NCBiR) powoli zbliża się do poziomu wkładu Departamentu Energetyki 
(DOE) rządu USA wyłożonego na początku projektu Belt Inspection System na stworzenie pierw-
szego prototypu systemu, a przecież poziom już osiągniętych rezultatów wykracza poza ramy ame-
rykańskiego urządzenia. Prace prowadzi się bowiem nie tylko nad system wizyjnym (rys. 10), lecz 
i magnetycznym [8] integrując oba systemy w jednym systemie wyposażonym również w moduł 
prewencyjny, prognostyczny i wyznaczający wskaźnik bezpieczeństwa na bazie parametrów prze-
nośnika i taśmy oraz skali uszkodzeń. Zakres prac jest więc istotnie rozbudowany, a środki budże-
towe jak dotąd o 1/3 mniejsze. Zdobycie dodatkowego finansowania z przemysłu zwłaszcza w za-
kresie adaptacji urządzenia do potrzeb użytkowników prowadzących różne polityki wymian taśm 
w tym na testy polowe na miejscu w warunkach ruchowych jest więc bardzo potrzebne. 
 
 

    

 
 
Rys. 10. Moduł wizyjny inteligentnego systemu do automatycznego badania 
i ciągłej diagnozy stanu taśm przenośnikowych systemu ABCDE 
Figure 10. A machine vision module of the intelligent system for automatem 
and continuous diagnosis of the conveyor belt condition ABCDE 
 
 
 Szczególnie istotne wydaje się adaptacja opisanych tu krajowych rozwiązań do potrzeb kopalń 
podziemnych w zakresie monitorowania stanu połączeń i zapobieganiu rozcięciom wzdłużnym 



 

 

taśm (por. rozdz. 1.3). Jak pokazują opisane powyżej rozwiązania zagraniczne właśnie istotne stra-
ty w tym obszarze stworzyły potrzebę powstania tych systemów. Analizy finansowe pokazały, że 
w przypadku diagnostyki taśm możliwe jest obniżenie łącznych kosztów utrzymania taśm z uwz-
ględnieniem strat produkcyjnych z powodu ich uszkodzeń przy rosnących nakładach na zautoma-
tyzowaną diagnostykę i monitorowanie stanu taśm [11]. Bez inicjatywy kopalń, spółek, czy powo-
łanych do tego celów konsorcjów, czy specjalnie utworzonych do tego celu spółek spin off przej-
ście krajowych rozwiązań z fazy urządzeń laboratoryjnych do działającego w warunkach rucho-
wych prototypu nie będzie możliwe. Szkoła Eksploatacji Podziemnej gromadzi potencjalnych od-
biorców i zarazem potencjalnych współtwórców tej technologii, bo jak pokazują rozwiązana za-
graniczne (np. Belt Inspection System) wspólne konsorcja górniczo-naukowe, czy wspólne tworzo-
ne firmy spin off najlepiej zaspokajają potrzeby odbiorców chroniąc w równym stopniu interesy 
obu stron przedsięwzięć badawczo-rozwojowych, które przy innym rozwiązaniu często są niesy-
metryczne. 
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The Possibility of Using Machine Vision Systems to Assess Condition 
of Conveyor Belts and Their Splices in Underground Mines 
 
The paper describes a prototype device for automatic visual damages identification of conveyor 
belt covers and edges developed by the Institute of Mining Engineering at the Wroclaw University 
of Technology. The device can be easily adapted for use in underground mines to detect not only 
belt failures, but also to monitor the condition of belt splices and prevent longitudinal belt cuts. The 
device is enclosed and uses its own lighting what allows to perform measurements on the surface 
and underground. Similar solutions have been developed previously in the U.S. for coal mines 
from Consol Energy, which have experienced frequent downtimes caused by propagation of belt 
splices. Resulting losses was estimated on $1000 USD per minute of downtime. In Polish hard coal 
mines losses would be lower because coal production is buffered by big storages. In copper ore 
mines losses would be greater, as copper prices and demand are very high. Developed machine vi-
sion device can be used to prevent longitudinal belt loop cuts. Their identification is especially im-
portant with the use of conveyors to transport people. Without appropriate belt condition monitor-
ing equipment transport of people increases the risk of an accident. 
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STRESZCZENIE: Cechą charakterystyczną systemów technicznych stosowanych w górnictwie 
jest ich konfigurowalność. Dostarczane przeze producentów niektóre ze środków technicznych, po 
ich dostarczeniu do kopalni, są tam wielokrotnie konfigurowane ze względu na aktualne potrzeby 
procesów produkcyjnych. Są to konfiguracje o różnym stopniu złożoności; złożone systemy tech-
niczne (np. systemy ścianowe), jak i środki techniczne składające się z modularnych zespołów. 
Ten ostatni przypadek odnosi się do kolejek podwieszonych, konfigurowanych z: ciągników, ukła-
dów wózków hamulcowych oraz zestawów transportowych. Omówiono metody i narzędzia wspo-
magające konfigurowanie kolejek podwieszonych według kryteriów technicznych i kryteriów bez-
pieczeństwa pracy. Konfiguracje warunkują planowanie procesów przebiegających w kopalni,. 
W referacie przedstawiono wyniki analiz planowania systemu transportowego na tle przewidywa-
nych procesów realizowanych w kopalniach. W planowaniu systemu transportowego, opartego na 
kolejkach podwieszonych, dyspozycyjność zespołów przewidzianych w konfiguracjach zestawów 
transportowych rozpatrywana jest również jako element zarządzania środkami produkcji. Zarzą-
dzanie środkami produkcji wspomagane jest systemami klasy ERP (ang. Enterprise Resource Plann-
ing). Zależności tam występujące przedstawiono na tle systemu SZYKII. Wskazano powiązania 
pomiędzy konfiguracjami zespołów kolejki, a odwzorowaniami struktury wyrobu w module TGŚP 
– Gospodarka Środkami Produkcji systemu SZYKII i generowanymi tam dokumentami. 
 

SŁOWA KLUCZOWE: Kolejki podwieszone, konfigurowanie środków technicznych, system SZYK, 
system transportowy, mapy procesu 
 
 
 

1. WSTĘP 
 

W cyklu życia wielu maszyn i urządzeń górniczych występuje powtarzające się zadanie tworzenia 
ich konfiguracji odpowiadających aktualnym potrzebom wynikającym z eksploatacji wyrobisk. 
Kolejki podwieszone stosowane w podziemnym transporcie kopalnianym należą do typowych tego 
rodzaju środków technicznych. Ze względu na stopień złożoności, należą one do grupy megaukła-
dów technicznych [1]. Konfigurację kolejek podwieszonych można rozpatrywać w ujęciu inżynier-
skim, procesowym i zasobowym. 

Szkoła Eksploatacji Podziemnej 2013, Materiały Konferencyjne 



 

 

 W ujęciu inżynierskim stanowią one system modułowy zespołów i elementów, które są ze sobą 
kojarzone według reguł określonych przez producenta, tworząc ograniczoną liczbę zestawów (kon-
figuracji) transportowych zdolnych do wypełnienia zadań transportowych występujących w kopal-
ni. Producent przewiduje pewną, z góry określoną, potencjalną liczbę konfiguracji. Są to konfigu-
racje predefiniowane przez producenta. Jednak konkretne zestawy transportowe powstają w kopal-
ni, w odpowiedzi na aktualne potrzeby transportowe. Są to konfiguracje użytkownika. Opracowane 
konfiguracje użytkownika są następnie weryfikowane za pomocą metod inżynierskich według przy-
jętego układu kryteriów. 
 Wymagania odnośnie konfiguracji zestawów transportowych opartych na kolejkach podwie-
szonych są identyfikowane podczas planowania procesów realizowanych w kopalni. Procesy 
transportowe warunkują prawidłowe wykonanie procesów produkcyjnych poprzez dostarczenie do 
przodków wydobywczych ludzi oraz odpowiednich maszyn, urządzeń i materiałów pomocniczych. 
Podczas planowania procesów transportowych określane są rodzaje, wielkości i natężenie ładun-
ków przewidzianych do przemieszczenia w określonym czasie, po zatwierdzonych trasach trans-
portowych. 
 Zespoły i elementy kolejki podwieszonej dostarczonej do kopalni przez producenta należą do 
środków produkcji; stanowią część zasobów kopalni. Zaspokojenie wielu, zróżnicowanych potrzeb 
transportowych występujących w różnym czasie, u różnych użytkowników, za pomocą ograniczo-
nego zbioru zespołów i elementów, wymaga takiego zarządzania zasobami, by wszystkie wymaga-
ne konfiguracje użytkownika były dostępne w chwili rozpoczęcia realizacji tych potrzeb. 
 W przedstawianym artykule, z perspektywy ww. trzech ujęć, omówiono problemy występujące 
w zadaniach konfiguracji. 
 
 
2. KONFIGURACJA KOLEJEK PODWIESZONYCH 

W PLANOWANIU PROCESÓW W KOPALNI 
 
Do zadania konfigurowania kolejek podwieszonych w planowaniu procesów głównych i pomoc-
niczych w kopalni zastosowano mapy procesu. Mapa procesów jest formą graficznego zobrazowa-
nia następstwa i oddziaływania procesów, uzupełniona opisem i stanowi narzędzie ułatwiające zro-
zumienie relacji procesowych. Przedstawiona na rysunku 1 mapa ukazuje proces transportu pod-
ziemnego w powiązaniu z innymi procesami i zasobami środków produkcji. W badaniach prze-
prowadzonych w wybranych kopalniach Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A., użyto bardziej szcze-
gółowych map procesu, z których wynikają dwie fazy projektowania systemu transportowego 
opartego na kolejkach podwieszonych. Pierwsza faza ma miejsce podczas tworzenia planu eks-
ploatacji ściany, którego wynikiem jest projekt techniczny eksploatacji ściany. Projekt ten stanowi 
dane wejściowe do planowania procesu transportu, którego wynikiem jest dokumentacja układu 
transportu. W projekcie zamieszcza się również informacje o dyspozycyjności zespołów kolejek 
w czasie około 2 lat. 
 W czasie bezpośrednio poprzedzającym realizację zadań transportowych następuje aktualizacja 
konfiguracji wynikająca np. ze zmian opisu trasy i rodzaju ładunków. Zaktualizowana konfiguracja 
obejmuje zespoły, które na okres realizacji zadania transportowego są niedostępne dla innych, pla-
nowanych w tym czasie konfiguracji. Tworzona jest dokumentacja układu transportu, zgodnie 
z obowiązującymi przepisami [2], w której, w postaci załączników, zamieszcza się planowane, do-
puszczalne konfiguracje podwieszonych zespołów transportowych dla danego rejonu. 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
Rys. 1. Planowanie procesu transportu podziemnego na tle procesów głównych, realizowanych w kopalni [3] 
Figure 1. Planning the process of underground transportation on the basis of main processes realized in mine [3] 
 
 
3. ZARZĄDZANIE ŚRODKAMI PRODUKCJI W KOPALNI 
 
Zarządzanie środkami produkcji wspomagane jest przez moduł Gospodarki Środkami Produkcji 
(TGŚP) systemu SZYK/KPT/TGŚP. Struktura środków produkcji w module TGŚP to podstawa 
działania całej aplikacji. Przygotowanie struktury, jej zakresu i szczegółowości, decyduje w jakim 
zakresie i na jakim poziomie będzie obserwowany majątek produkcyjny. 
 Struktura środków produkcji posiada budowę hierarchiczną i składa się z dwóch elementów: 
grupa oraz typ. Jest to struktura drzewiasta. Grupy mogą się składać z grup podrzędnych, do któ-
rych przypisane są typy. W obrębie grupy deklarowane są informacje opisujące typy wchodzące 
w skład grupy. Do informacji tych należą (rys. 2): 

 parametry techniczne, 
 szablony dokumentów uprawniających do ruchu. 

 Typy środków produkcji mają również strukturę hierarchiczną, która pozwala definiować wa-
rianty środków produkcji. Złożoność struktury danego typu zależy tylko i wyłącznie od sposobu, 
w jaki maszyny lub urządzenia danego typu mają być obserwowane w cyklu ich życia. Tworzenie 
struktur typu wspomaga system szablonów, które są uproszczoną wersją takiej właśnie struktury. 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 
Rys. 2. Struktura środków produkcji w module TGŚP 
Figure 2. The structure of technical means within the TGŚP module

 
 Specyficznymi zasobami środków produkcji są kolejki podwieszone. Konfiguracje kolejek 
podwieszonych definiowane są w systemie jako megaukłady. Historia pracy skonfigurowanych ze-
społów jest zapisywana w karcie pracy, będącej raportem z bazy danych systemu. Baza danych jest 
aktualizowana przez zakłady w czasie rzeczywistym, w wyniku czego powstaje informacja o stanie 
zagospodarowania środków trwałych i o środkach będących do dyspozycji innych konfiguracji. Na 
rysunku 3 przedstawiono przykładowy raport wygenerowany przez moduł TGŚP opisujący struk-
turę konfiguracji (megaukładu) zestawu transportowego. 
 

 
 
Rys. 3. Przykładowy raport wygenerowany przez moduł TGŚP opisujący 
strukturę konfiguracji (megaukładu) zestawu transportowego 
Figure 3. Example report from the TGŚP program module describing 
configuration of an suspended monorail 



 

 

4. KONFIGUROWANIE KOLEJEK PODWIESZONYCH W UJĘCIU INŻYNIERSKIM 
 
Konfiguracja zespołu transportowego wymaga od projektanta doboru takich komponentów zesta-
wu, aby środek transportu spełniał wymogi wytrzymałościowe, funkcjonalne i bezpieczeństwa. Na 
rysunku 4 przedstawiono schemat zespołu transportowego i podział na jego główne składniki. 
 

 
 
Rys. 4. Główne podzespoły wchodzące w skład zespołu transportowego [3] 
Figure 4. Main sub-systems of transportation system [3]
 
 Każdy ze składników może pochodzić od innego wytwórcy. Do projektanta zespołu transpor-
towego należy ich prawidłowy dobór i konfiguracja. Możliwe jest tworzenie wielu wariantów ze-
społów transportowych, które będą spełniać wymienione wyżej wymogi. 
 Głównym składnikiem zespołu transportowego jest ciągnik podwieszony z napędem własnym. 
Obecnie producenci proponują następujące rozwiązania szczegółowe ciągników (rys. 5): 

 kabina z hamulcem lub bez hamulca, 
 część maszynowa z napędem lub bez napędu, 
 instalacja elektryczna i chłodnica oleju z napędem lub bez napędu, 
 układ napędowy: cierny, zębaty lub cierno-zębaty. 

 

 
 
Rys. 5. Główne zespoły wchodzące w skład ciągnika spalinowego [3] 
Figure 5. Main assemblies of diesel drivetrain [3] 



 

 

 Kolejnym składnikiem zespołu transportowego są układy hamowania. Ogólny podział tych ukła-
dów jest następujący: 

 zestawy napędowo-hamulcowe, będące na wyposażeniu ciągnika, aktywowane przez opera-
tora kolejki, 

 niezależne zestawy wózków hamulcowych. 
 Z kolei zestawy wózków hamulcowych dzielą się na: 

 zależne – jeden wózek jest zależny od drugiego (np.: układ wózków duo, trio quadro), 
 niezależne – każdy z wózków jest wyzwalany osobno. 

 Na rysunku 6 przedstawiono podział układów hamowania w podwieszonym zespole transpor-
towym. 
 

 
 
Rys. 6. Podział układów hamowania [3] 
Figure 6. Division of braking systems [3] 
 
 Kompletne zespoły transportowe zawierają również zestawy nośne. W zależności od przewo-
żonego ładunku dobiera się odpowiedni zestaw transportowy. Do przewozu osób stosowane są ka-
biny osobowe lub ławy. Do transportu materiałów, z uwzględnieniem ich gabarytów i masy prze-
wożonego ładunku, wykorzystuje się: 

 modułowe zestawy nośne np.: do transportu ciężkich elementów takich jak sekcje zmecha-
nizowane, części kombajnów ścianowych, itp., 

 wciągniki: np.: transport elementów obudowy łukowej. 



 

 

 Na rysunek 7 przedstawiono podział zestawów nośnych zespołu transportowego. 
 

 
 
Rys. 7. Podział zestawów nośnych zespołu transportowego [3] 
Figure 7. Division of bearing systems of transportation system [3]
 
 Powyższy schemat wskazuje, że podział ten uwzględnia kryterium funkcjonalne (przewóz osób 
lub transport ładunku) oraz wytrzymałościowe (transport materiałów w kontenerach lub wielkoga-
barytowych).  
 Modułowe zestawy nośne dzielą się na: 

 zestawy producenta, gdzie producent określa z ilu i z jakich elementów zestaw się składa, 
 zestaw użytkownika, gdzie użytkownik sam dobiera liczbę potrzebnych elementów i konfi-

guruje zestaw, którym będzie przewoził ładunek. 
 W celu prawidłowego skonfigurowania zespołu transportowego konieczne są dane wejściowe, 
zawierające opis trasy, tzn.: 

 maksymalne nachylenie, 
 długość szyn trasy kolejki podwieszonej wraz z podaniem nośności złączy. 

 Na tej podstawie, dla danego wariantu zespołu transportowego, projektant przeprowadza obli-
czenia trakcyjne, których wynikiem jest obliczenie: 

 maksymalnej masy transportowanego ładunku, 
 długości drogi hamowania, 
 opóźnienia hamowania. 

 
 
PODSUMOWANIE 
 
Konfiguracja przedstawiona w ujęciu inżynierskim, procesowym i zasobowym, zwraca uwagę na 
wzajemne powiązania narzędzi wspomagających stosowanych w tych trzech sferach. 



 

 

 Systemy klasy ERP (ang. Enterprise Resource Planing), jako narzędzia wspomagające zarzą-
dzanie w sferze środków produkcji, współdziałają z narzędziami wspomagającymi zadania projek-
towe występujące w eksploatacji maszyn i urządzeń górniczych. Składniki struktur środków pro-
dukcji odwzorowanych w systemach ERP, w ujęciu inżynierskim, są nośnikami działań zespołów 
i podzespołów opisanych za pomocą parametrów technicznych, dobieranych ze względu na aktual-
ne zadania transportowe. Weryfikacja cech konstrukcyjnych zespołów dla obciążeń statycznych 
i dynamicznych występujących w procesach transportowych warunkuje bezpieczne działanie tych 
zespołów.  
 Struktury odwzorowane w systemach ERP przedstawiają potencjalnie, dostępne środki produk-
cji. Konfiguracje, dobierane ze względu na realizację bieżących procesów w kopalniach, zawierają 
środki produkcji dyspozycyjne na czas trwania tych procesów. System ERP zarządza więc zaso-
bami zmiennymi w czasie, których składniki mają status: dostępny lub niedostępny, dla aktualnie 
tworzonych konfiguracji. 
 Konfiguracja środka technicznego (w tym przypadku kolejki podwieszonej), oprócz składni-
ków materialnych zawiera również dokumentację o charakterze technicznym, jak i odzwierciedla-
jącym uwarunkowania prawne i obowiązujące przepisy. Struktury zarządzane przez system ERP 
można rozbudować o dodatkowe elementy, takie jak np. instrukcje interaktywne montażu/demon-
tażu, listy kontrolne poprawności formowania ładunków, szkice konfiguracji zestawów transpor-
towych, obliczenia weryfikacyjne i inne. 
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Formation of Suspended Monorails Basing 
on Management of Mine Production Means 
 
Configurability is a characteristic feature of technical systems used in the mining industry. Some 
technical means delivered to the mine are many times configured due to present needs of produc-
tion processes. These are configurations of different level of complexity – complex technical sys-
tems (e.g. longwall systems) as well as technical means consisting of modular systems. The last 
example refers to suspended monorails, which consist of configurable systems such as: drivetrains, 
systems of braking cars and transportation systems. Methods and tools aiding configuration of sus-
pended monorails according to technical criteria and work safety criteria are discussed. Developed 
configurations condition realization of processes in mine and they should be available at each stage 
of these processes. Results of analyses of planning the transportation system based on planning the 
processes, which are realized in mines, are presented. In planning the transportation system based 
on suspended monorails, the availability of the systems planned to be used in configurations of 
transportation systems is also considered as the element for managing the production means. Man-
aging the production means is aided by the systems of Enterprise Resource Planning class. Rela-
tionships occurring there are presented on the basis of SZYKII system. Interrelations between con-



 

 

figurations of suspended monorail systems and recreations of product structure in TGŚP module 
(Management of Production Means) of SZYKII system and documents, which are generated there, 
are showed. 
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STRESZCZENIE: Coraz szersze zastosowanie kolejek spągowych i podwieszonych z napędem 
własnym w systemach transportu przyczyniło się do mechanizacji prac związanych z transportem 
maszyn i urządzeń. Stosowane rozwiązania można podzielić na związane z transportem po trasie 
kolejek oraz z miejscem przeładunku materiałów i urządzeń. Istotnym elementem jest mechaniza-
cja prac związanych z robotami likwidacyjno-zbrojeniowymi ścian. Organizacja prac transporto-
wych związana jest z właściwym wykorzystaniem rozwiązań technicznych w mechanizacji prac 
transportowych, która przynosi wymierne efekty. Związane są one z :bezpieczeństwem pracy, wy-
dajnością oraz skracaniem przerw związanych z koncentracją wydobycia. Wprowadzony do sto-
sowania przez Becker–Warkop ciągnik manewrowy podwieszony z napędem elektro-hydraulicz-
nym typu CMEH–22 wykorzystany został do prac związanych z transportem sekcji obudowy zme-
chanizowanej o ciężarze powyżej 20 t w wyrobisku o nachyleniu przekraczającym 100. Stosowanie 
coraz doskonalszych rozwiązań w mechanizacji prac transportowych i likwidacyjno-zbrojenio-
wych przyczyni się do podniesienia poziomu bezpieczeństwa pracującej załogi. 
 
SŁOWA KLUCZOWE: Mechanizacja, transport kolejkami spągowymi i podwieszonymi, Becker–
Warkop Sp. z o.o. 

1. WSTĘP 

Proces wydobycia stawia coraz wyższe wymagania związane z wydajnością poszczególnym ogni-
wom ciągu technologicznego. Wśród tych ogniw jest transport materiałów i urządzeń realizowany 
kolejkami spągowymi i podwieszonymi z napędem własnym. W wyniku restrukturyzacji technicz-
nej dynamicznie rozwija się transport kolejkami podwieszonymi z napędem własnym. Transport 
ten posiada wiele zalet takich jak lepsza mobilność czy wydajność ale cechuje się również mniej-
szą pracochłonnością. Jednak na szczególną uwagę zasługuje bezpieczeństwo związane z eksploat-
acją urządzeń w systemach transportu jak i zatrudnionej załogi. Transportowane urządzenia w ca-
łości np. sekcja obudowy zmechanizowanej swoim ciężarem przekracza 30 t, a jej długość wynosi 
6,8m. Uwzględniając gabaryty ruchowe w wyrobiskach na wysokości 2.5 m. zajmuje ona po-
wierzchnię 15,6 m2. Mechanizacja prac transportowych uwzględnia w swoim stosowaniu warunki 
i zagrożenia w jakich w jakich będzie on wykonywany. 

 

Szkoła Eksploatacji Podziemnej 2013, Materiały Konferencyjne 



 Systemy transportu firmy Becker–Warkop posiadają różne rozwiązania dotyczące mechanizacji 
robót transportowych zarówno kolejkami spągowymi jak i podwieszonymi. 
 Mechanizacja transportu dotyczy: 

 prac wykonywanych na drodze transportu poprzez odpowiednią konfigurację elementów trasy, 

 wprowadzeniu sterowania zdalnego urządzeniami znajdującymi się na trasie transportu, 

 prac związanych z rozładunkiem i załadunkiem na końcu torowiska, 

 zastosowaniu urządzeniach służących do prac likwidacyjno-zbrojeniowych, 

 zastosowaniu ciągnika manewrowego podwieszonego elektrohydraulicznego CMEH–22 do transportu 
sekcji obudowy ścianowej. 

 Autorzy uważają, że podstawowe czynniki mające wpływ na poziom mechanizacji robót trans-
portowych mają: 

 warunki geologiczno-górnicze, 

 wyposażenie techniczne będące w dyspozycji kopalni, 

 płynność finansowa związana z możliwością pozyskania nowych rozwiązań, 

 poziom organizacji pracy, 

 posiadanie odpowiedniego zasobu czynnika ludzkiego, 

 przekonanie załogi co do trafności podjętych decyzji w realizacji podjętego zadania. 

 Rozwój transportu kolejkami będzie stopniowo eliminował kopalnianą kolej podziemną na 
podstawie analizy trendu co do ilości lokomotyw i długości tras [2] przedstawioną w rozdziale 2. 
 Rozpoczął się już proces zmiany modelu funkcjonowania transportu przedstawiony w [6]. 
 Sprawnie funkcjonujący transport związany jest z automatyzacją wyposażenia zainstalowanego 
na trasie transportu, które sterowane jest za pomocą urządzeń wykorzystujących podczerwień. 
 W niezbyt odległej przyszłości sterownie tymi urządzeniami odbywało się będzie zdalnie z cen-
tralnej dyspozytorni. Przemieszczające się zestawy transportowe będą w stałej łączności między 
operatorami kolejek a dyspozytorem transportu. Na ekranie monitora można będzie śledzić prowa-
dzony transport i podejmować stosowne decyzje. Rozwiązania te doprowadzą do optymalnego wy-
korzystania środków transportu poprzez wprowadzoną mechanizację, automatyzację i łączność 
bezprzewodową. 

2. KIERUNKI ROZWOJU TRANSPORTU 

Koncentracja wydobycia wymaga sprawnie funkcjonującego systemu transportu zarówno w okre-
sie normalnego biegu ściany jak i w okresie przezbrojenia. W czasie przemieszczania wyposażenia 
frontu eksploatacyjnego istotny jest czas w jakim on jest zrealizowany ze względu na przerwę 
w wydobyciu. Istotnym elementem jest zapewnienie bezpieczeństwa zatrudnionej załodze poprzez 
właściwy dobór odpowiedniego wyposażenia do realizacji zadania jak i właściwa organizacja robót 
transportowych jak i likwidacyjno-zbrojeniowych. 
 W 2011 r. eksploatowanych było 114 ścian, z czego 48 poniżej poziomu udostępnienia (44% 
wydobycia pochodziło z eksploatacji podpoziomowej) [1]. Podpoziomowe udostępnienie złoża 
wymaga wykonania pewnej ilości wyrobisk nachylonych, po których prowadzony jest transport za-
łogi oraz materiałów i urządzeń. Zdaniem autorów w czasie przezbrajania wyposażenia ściany 
wraz z całą infrastrukturą przemieszcza się 3÷5 tys. ton wyposażenia. Aby sprawnie i bezpiecznie 
prowadzić pracę należy ją tak zorganizować, aby uzyskać odpowiednią wydajność. Wydajność ta 
zależała łabędzie m.in. od wprowadzonych rozwiązań techniczno-organizacyjnych związanych 
z mechanizacją tych prac. Mechanizacja prac dotyczy zarówno transportu kolejkami spągowymi 



jak i podwieszonymi. Analizując [2] stwierdzamy, ze w latach 2007÷2011 kontynuowany był trend 
co do liczby środków oraz długości dróg transportowych. Transport był realizowany: 

 lokomotywami kopalnianej kolei podziemnej, 

 kolejkami szynowymi podwieszonymi i spągowymi linowymi, 

 kolejkami podwieszonymi z napędem własnym, 

 kolejkami spągowymi z napędem własnym. 

 W latach 2007÷2011 zachodziły zmiany dotyczące liczby pracujących lokomotyw i kolejek 
oraz długości tras. Zmiany tworzące trend dotyczyły zmniejszenia liczby: 

 lokomotyw kopalnianej kolei podziemnej o 11,4%, 

 kolejek szynowych podwieszonych i spągowych linowych o 25,7%, 

 spągowych z napędem własnym w stosunku do 2008r. o 14,0 %. 

 Natomiast zwiększyła się liczba kolejek podwieszonych z napędem własnym o 46,5% 
 W latach 2007÷2011 zmieniła się długość tras transportu i dotyczyła: 

 lokomotyw kopalnianej kolei podziemnej – zwiększyła się o 11,3%, 

 kolejek szynowych podwieszonych i spągowych linowych zmniejszyła się o 25,7%, 

 kolejek spągowych z napędem własnym wzrosła o 9,6%, 

 kolejek podwieszonych z napędem własnym wzrosła o 59,7%. 

 W latach 2007÷2011 nastąpił wzrost ilości kolejek spągowych i podwieszonych z napędem 
własnym z 260 do 443 szt., oraz wydłużyła się ich trasa z 587,8 do 956,81 km.[2]. Restrukturyza-
cja w górnictwie rozpoczęta w latach 90-tych XX wieku doprowadziła do zwiększenia długości 
dróg transportu oraz liczby kolejek podwieszonych z napędem własnym. Wprowadzenie rozwiązań 
związanych z mechanizacją na drogach transportu jest istotnym elementem uzyskania odpowied-
niej wydajności rozumianej jako przetransportowanie określonych ilości np. sekcji obudowy zme-
chanizowanej ze ściany będącej w likwidacji do miejsca zbrojenia. Mechanizacja prac transporto-
wych rozpoczyna się w miejscu opuszczenia z powierzchni i przejęcia przez transport wykonywa-
ny pod ziemią, a kończy w miejscu docelowym przeznaczenia bądź zainstalowania. Rozwiązań 
w mechanizacji prac transportowych jest wiele, natomiast w tym artykule zaprezentowane zostaną 
urządzenia produkowane przez firmę Becker–Warkop Sp. z o.o. Mechanizację prac transporto-
wych autorzy dzielą na dwa etapy: 

 I – związany z przemieszczaniem materiałów i urządzeń na trasie transportu po załadowaniu na plat-
formę lub belkę transportową, 

 II – związany z transportem z miejsca likwidacji ściany do załadowania na platformę lub wciągnięcia 
pod belkę transportową. 

 Ze względu na stosowane środki transportowe system dzielimy na: 
 mono - oparty o jeden rodzaj transportu (np. kolejki spągowe lub podwieszone z napędem własnym), 

 mieszany - oparty o zastosowanie różnych środków transportu. 

 Dobór odpowiednich urządzeń do warunków w jakich transport jest wykonywany, oraz właści-
wa eksploatacja urządzeń zapewnia bezpieczną i wydajną realizację zadań w systemach transportu. 

3. MECHANIZACJA PRAC Z ZASTOSOWANIEM KOLEJEK SPĄGOWYCH 

Mechanizacja związana jest z pracami : przeładunkowymi, załadunkowymi i rozładunkowymi ma-
teriałów i urządzeń. Czynności te mogą być wykonywane na trasie transportu jak i poza nią. Istotną 



rolę odgrywa w transporcie materiałów paletyzacja i konteneryzacja. Pozwala ona, że materiał za-
ładowany na powierzchni rozładowywany jest w miejscu jego przeznaczenia. 

3.1. Mechanizacja prac wykonywana na trasie transportu 
Prace te wykonywane są za pomocą stanowiska do przeładunku bocznego, przesuwnicy, sta-
nowiska do omijania oraz rozjazdu (prawego lub lewego). 

3.1.1. Przeładunek boczny 
Jest stosowany przy zmianie środka transportowego z jednej kolejki spągowej na drugą np: ko-
lejkę z napędem elektrycznym. Przeładunek ten jest prostą i bezpieczną czynnością, ze wzglę-
du na to, że obie platformy znajdują się na tej samej wysokości a odległość między nimi wy-
nosi 100 mm. Za pomocą siłowników lub innych urządzeń np. przeciągarek następuje łagodne 
przemieszczenie z platformy na platformę. Stanowisko to pokazano na rysunku 1. 

 

Rys. 1. Stanowisko do przeładunku bocznego 
Fig. 1. Side reloading position 

3.1.2. Przesuwnica 
Realizuje przesunięcie pustej platformy lub ciągnika elektrycznego pomiędzy dwoma torami. 
Stanowisko to zapewnia zmianę konfiguracji zespołu transportowego np: z ciągnącej na pcha-
jącą lub zamianę platform transportowych (pustej na załadowaną). 
 

 Na rysnku 2 przedstawiono przesuwnicę, a na rysunku 3 rozjazd. 



 
Rys. 2. Przesuwnica 
Fig. 2. Track shifter  

 
 
 
 
 

 
 

 
Rys. 3. Rozjazd prawy 
Fig. 3. Right turn out 

 

3.1.3. Rozjazd 
Służy do zmiany kierunku prowadzonego transportu. Może być prawy lub lewy. 
3.1.4. Stanowisko do omijania 
Służy do zmiany rodzaju konfiguracji transportu. 

 Na rysunku 4 przedstawiono przykładowe stanowisko do omijania. 
 

 
Rys. 4 Stanowisko do omijania 
Fig. 4 Passing siding 
 

3.2. Mechanizacja prac rozładowczo-załadowczych 
Prace te zasługują na szczególną uwagę, ponieważ miejscu tych prac cały transportowany cię-
żar jest podnoszony lub opuszczany bądź przesuwany. Prace te należą do jednych z najbar-
dziej pracochłonnych, a równocześnie niebezpiecznych. Prace rozładowczo–załadowcze kom-
pleksowo maja za zadanie przemieścić ciężar ze środka transportowego na inny środek trans-
portu lub spąg bądź ze spągu na środek transportu. Do realizacji tych zadań służą: 
 szyna końcowa z rampą „wysoką”, 

 szyna końcowa z rampą niską wraz z rampą uchylną, 
 urządzenie załadowczo – rozładunkowe UZR-1, 

 hydrauliczna rampa załadowcza HRZ-2, 

 uchwyt urządzeń pomocniczych. 



3.2.1. Szyna końcowa z rampą „wysoką” 
Służy do załadunku i rozładunku np. sekcji obudowy ze spągu na platformę transportową lub 
odwrotnie. Montowana jest na końcu trasy jako klin co przedstawiono na rys.5. 
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Rys. 5. Szyna końcowa z rampą „wysoką” 
Fig. 5. End rail with „high” ramp 

 

3.2.2. Szyna końcowa z rampą niską wraz z rampą uchylną 
Jak powyższe urządzenie służy również do załadunku i rozładunku, ale składa się z dwóch 
elementów, jednego na stałe zabudowanego w trasie (szyna końcowa) a drugiego zabudowa-
nego na platformie transportowej (rampa uchylna). Na rys. 6 przedstawiono niską szynę koń-
cową z rampą. 
 

 
Rys. 6. Szyna końcowa z rampą niską wraz z rampą uchylną 
Fig. 6. End rail with low ramp together with deflectable ramp 

 

3.2.3. Urządzenie załadowczo-rozładunkowe UZR-1 
Pozwala podnieść do wysokości platformy transportowej i opuścić transportowany ładunek. 
Urządzenie jest przeznaczone do pracy w niskich wyrobiskach, gdzie zastosowanie szyn koń-
cowych (klinów) powoduje kolizję ze stopem. Urządzenie to przedstawia rysunek 7. 
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Rys.7. Urządzenie załadowczo-rozładunkowe UZR-1 
Fig. 7. Loading-unloading device UZR-1 



3.2.4. Hydrauliczna rampa załadowcza HRZ-2 
Urządzenie to wykonane jest w formie klina między powierzchniami spągu i platformy kolej-
ki. Powierzchnia najazdu podnoszona jest przez parę siłowników hydraulicznych. Zmieniają 
one kąt nachylenia części górnej klina aż do poziomu ułatwiając załadunek na platformę. 
Rampa rozpierana jest dwoma podporami hydraulicznymi o zakresie pracy od 2400÷4800 mm. 
Do naprowadzania ładunku na klin służą dwa siłowniki poziome. Łącznik łańcucha może być 
obciążony max. siłą 300 kN. Łącznik przegubowy może być obciążony siłą wzdłużną 600 kN, 

natomiast gdy siła działa pod kątem 90 do osi wzdłużnej belki układu przesuwnego to war-
tość ta wynosi 310 kN. Urządzenie to przedstawia rysunek 8. 

 
Rys. 8. Rampa załadowcza HRZ-2 wraz z łącznikami łańcucha 300 i 600 kN 
Fig. 8. Loading ramp HRZ-2 together with chain connectors 300 and 600 kN 

3.2.5. Uchwyt urządzeń pomocniczych 
Do wciągnięcia ładunku na platformę transportową może służyć uchwyt urządzeń pomocni-
czych. Jest on montowany na platformie po przeciwnej stronie ładunku. Na uchwycie w zależ-
ności od potrzeb można zabudować jedną lub dwie wciągarki. Urządzenie to przedstawia ry-
sunek 9. 

 
Rys. 9. Uchwyt urządzeń pomocniczych wraz z adapterem 
Fig. 9. Auxiliary device grip with adapter 

 
 Uchwyty te mogą być wykorzystywane przy rozładunku np. sekcji obudowy z platformy na 
spąg, zabezpieczając ją przed swobodnym przemieszczeniem się w dół. 



4. MECHANIZACJA PRAC Z ZASTOSOWANIEM KOLEJKI PODWIESZONEJ 

Mechanizacja prac zależy od przyjętych rozwiązań w systemach transportu. Zależy ona od czynni-
ków technicznych związanych z rodzajem stosowanego wyposażenia, jak i przyjętego modelu or-
ganizacji pracy. 
 
4.1. Mechanizacja na trasie transportu 
 

Polega na wprowadzeniu mechanizacji do urządzeń zainstalowanych na trasie kolejki podwieszo-
nej. Zastosowanie mechanizacji w rozjazdach trasy kolejki wprowadza możliwość sterowania nimi 
np. bez zatrzymywania transportu. Analogiczna jest sytuacja ze sterowaniem tamami wentylacyj-
nymi na drogach transportu. 
 Mechanizacja zależy od przyjętej organizacji prac na dworcach materiałowych lub innych 
miejscach związanych z rozładunkiem, przeładunkiem lub załadunkiem. W miejscach tych trasa 
kolejki podwieszonej znajduje się na takiej wysokości, że pozwala najechać lub przejechać nad ze-
stawem transportowym innego środka transportu z zachowaniem gabarytów ruchowych, a następ-
nie wykorzystując wciągniki belki transportowej umożliwia dokonanie czynności przeładunkowo – 
rozładunkowych w sposób bezpieczny i wydajny. 
 
4.2. Mechanizacja prac w miejscu likwidacji ściany 
 

W zależności od warunków kolejką podwieszoną można transportować wyposażenie ściany będą-
cej w likwidacji. Załadunek wyposażenia ściany realizowany jest poprzez wciągniki belki transpor-
towej w obcince likwidacyjnej, a następnie ładunek transportowany jest na dworzec materiałowy. 

5. MECHANIZACJA OBSŁUGI URZĄDZEŃ ZAINSTALOWANYCH NA TRASIE 
TRANSPORTU PRZEZ ZASTOSOWANIE STEROWANIA ZDALNEGO 

Mechanizacja urządzeń zainstalowanych na trasie kolejki spągowej lub podwieszonej sprowadza 
się do zastosowania sterowania w pracy rozjazdów i tam wentylacyjnych. Zastosowanie sterowania 
radiowego (zdalnego) pozwala bez zatrzymywania zestawu prowadzić transport przez rozjazdy, 
tamy wentylacyjne lub ich układ (śluzy). 
 
5.1. Sterowanie rozjazdami zainstalowanymi na trasie kolejek podwieszonych 
 

Rozjazd może być wykonany 3 wersjach z odchyleniem: jednostronnym (prawym lub lewym) i dwu-
stronnym dla kolejek z napędem ciernym, zębatym i cierno-zębatym. Napęd stanowi przesuwnik 
sterowany elektrycznie, który dokonuje właściwego ustawienia rozjazdu w zależności od żądanego 
kierunku jazdy. Ustawienie rozjazdu sygnalizowane jest transparentem. Sterowanie zdalne oparte 
jest o system BETACONTROL z wykorzystaniem nadajnika podczerwieni realizowanej z odległo-
ści do 20 m. 
 
5.2. Sterowanie tamą wentylacyjną zainstalowaną na trasie transportu 
 

Napęd do tam z dwudzielnymi drzwiami (np. DTWA) może stanowić siłownik pneumatyczny, hy-
drauliczny lub przesuwnik elektryczny. Do sterowania i oczujnikowania automatycznych tam z wy-
korzystaniem mikroprocesorowego układu automatyzacji służy system BETACONTROL. Umoż-



liwia on przejazd kolejek spągowych i podwieszonych przez tamy bez zatrzymywania się. Stero-
wanie radiowe zapewnia otwieranie i zamykanie drzwi tamy i śluzy wentylacyjnej z blokadą przed 
jednoczesnym otwarciem sąsiedniej tamy w śluzie. Sterowanie tamą z wykorzystaniem nadajnika 
podczerwieni realizowane jest z odległości do 20 m. 

6. MECHANIZACJA PRAC Z WYKORZYSTANIEM CIĄGNIKÓW MANEWROWYCH 

Transport kolejkami spągowymi i podwieszonymi ulega ciągłej ewolucji w stosowaniu coraz do-
skonalszych rozwiązań w systemach transportu [9], [10], [11]. Wprowadzenie ciągników manew-
rowych przeznaczonych do przemieszczania zestawów transportowych po trasach kolejek przy-
czyniło się do dalszej mechanizacji robót. Dotyczy to transportu kolejkami spągowymi jak i pod-
wieszonymi. Kolejka spągowa KSZ-650/900/30/60-A często jest stosowana, jako ciągnik manew-
rowy przy transporcie sekcji [4]. 
 Ciągniki manewrowe stosowane są wraz ze współpracującymi z nimi urządzeniami wchodzą-
cymi w skład kolejek zapewniając pełną kompatybilność. Ciągniki manewrowe przeznaczone są 
do transportu materiałów i urządzeń ciężkich na nieduże odległości lub do czynności manewro-
wych i załadunkowo-przeładunkowych. 
 Manewrowe ciągniki podwieszone to: 

 ciągnik manewrowy elektrohydrauliczny typu CMEH-22, 

 podwieszony ciągnik zębaty pneumatyczny typu DZK, 

 pneumatyczny ciągnik manewrowy typu DRK. 
 

 Ciągniki te cechują się małymi gabarytami i niskim ciężarem własnym oraz nie emitują sub-
stancji szkodliwych do atmosfery kopalnianej. 
 Charakterystyki techniczne zestawiono w tablicy 1. 
 
Tablica 1. Podział ciągników manewrowych 

 



6.1. Mechanizacja prac na stacjach przeładunkowych 
 

Prace związane z przeładunkiem materiałów i urządzeń np. z transportu kołowego na kolejki spą-
gowe na stacjach przeładunkowych dzięki zastosowaniu ciągników manewrowych wykonywany 
będzie w sposób szybki, bezpieczny a równocześnie wydajny. Ciągniki te mogą być wykorzysty-
wane do różnych czynności w komorach funkcyjnych na dole kopalń. 
 

6.2. Mechanizacja prac likwidacyjno-zbrojeniowych przy transporcie sekcji obudowy zmechanizo-
wanej ciągnikiem manewrowym elektrohydraulicznym typu CMEH-22 w KW SA KWK ,,Piast” 
 

Kopalnia zastosowała ciągnik manewrowy typu CMEH-22 do transportu sekcji obudowy zmecha-
nizowanej z likwidowanej ściany 398 do nowo-zbrojonej 398a na poz. 650. 
 

6.2.1. Charakterystyka warunków geologiczno-górniczych 
 

Przedmiotowe ściany zlokalizowane są w partii XVI pokładu 209 zaliczonego do warstw łaziskich. 
Pokład przedmiotowej partii zalega na głębokości od 720 do 810 p.p.t. i zapada pod kątem 2–50 na 
NE. Miąższość pokładu wynosi od 3,4 do 4,3 m z przerostem łupku laterytowego do 0,12 m. 
W stropie pokładu zalega iłowiec a następnie piaskowiec, natomiast w spągu pokładu zalega łupek 
ilasty i piaskowiec. Wytrzymałość Rc wynosi dla piaskowca zalegającego w stropie 20,7 MPa, 
iłowca zalegającego w spągu 17,0 MPa, a dla węgla 28.7 MPa. 
 

6.2.2. Zagrożenia naturalne 
 wodne I stopień, 

 tąpaniami I stopień, 

 metanowe nie występuje, 

 wybuchem pyłu węglowego klasa A, 

 pożarowe V grupa skłonności do samozapalenia, 

 radiacyjne nie występuje. 
 

6.2.3. Transport sekcji 
 

Sekcje obudowy zmechanizowanej Glinik 21/46 POz transportowane były w całości bez demonta-
żu z obcinki ść. 398 o długości 147,0 m przez chodnik badawczy III o dł. 53,0 m do przecinki bad. 
ść. 398a o dł. 146,5 m.. Długość drogi transportu ulegała skracaniu z 380 do 80 m. Nachylenie 

spągu w chodn. bad. III średnio wynosiło 7,9, natomiast nachylenie max. wynosiło 13,4. W prze-

cince badawczej 398a nachylenie spągu średnio wynosiło 3, natomiast max. wynosiło 5,4. 
 Obcinka ściany 398 wykonana była w obudowie stalowo-drewnianej o wymiarach: szerokość  
1,8 –2,0 m., wysokość 2,8 m. Chodnik badawczy III wykonany był w obudowie ŁP 10/V-32, na-
tomiast przecinka badawcza 398a wykonana była w obudowie ŁPKO 10/10 z kształtownika V-32. 
W chodniku bad. III spąg był mocno wypiętrzony i konieczne było wykonanie pobierki dla utrzy-
mania gabarytów ruchowych. Do transportu sekcji służył ciągnik manewrowy elektrohydrauliczny 
typu CMEH-22 o mocy 22 kW firmy Becker–Warkop Sp. z o. o. Przenoszenie siły uciągu o warto-
ści 60 kN odbywało się poprzez dwa napędy zębate sprzężone kształtowo z trasą kolejki podwie-
szonej typu BWTU 50/100. Z ciągnikiem współpracował modułowy zestaw nośny typu MZN 240 
firmy FAMA Sp. z o.o. 



 Transport obejmował 90 sekcji liniowych o ciężarze 20 250 kg oraz 6 sekcji skrajnych o cięża-
rze 22 980 kg. Gabaryty sekcji przygotowanej do transportu wynosiły: długość – 6.8 m, szerokość 
– 1,5 m natomiast wysokość 2,1÷2,2 m. Ze względu na utrudnione warunki związane z ciśnieniem 
górotworu związanego z niskimi parametrami wytrzymałościowymi otaczających skał w likwido-
wanej ścianie 398 sekcje z rabunku podciągano za pomocą przesuwnika sekcji na płytę ślizgowa 
zabudowaną na torze, a następnie za pomocą kołowrotu KHT-5 transportowano na pomost, gdzie 

dokonywano obrót o 90. Następnie obywał się załadunek na zestaw transportowy ciągnika typu 
CMEH-22, który transportował sekcje w chodniku badawczym III, w którym za pomocą rozjazdu 
zmieniano sposób transportu z ciągnącego na pchający wprowadzając sekcję do przecinki bad. 
Ść.398a. Po rozładunku sekcji za pomocą układu przesuwnego podciągano i podpinano sekcje do 
trasy przenośnika ścianowego. 
 W okresie od 10.10.2012÷02.11.2012 r. (w dni robocze) wyrabowano ze ść. 398, przetranspor-
towano i rozparto w przecince bad. 398a wszystkie sekcje. Średnio za dobę rozpierano w przecince 
5,6 sekcji, natomiast ich liczba przypadająca na poszczególne dni wynosiła od 4–8 . Czas dyspozy-
cyjny na zmianę określony przez Dział Norm i Płac wynosił 245 min. 
 Na podstawie przeprowadzonego chronometrażu określono czas przypadający na poszczególne 
czynności: 

 załadunek obudowy – 50 min. 

 transport z obcinki ść. 398 do przecinki bad. ść. 398a – 20 min. 

 rozładunek w przecince bad. ść. 398a i powrót do obcinki ść. 398 – 30 min. 

 przegląd urządzeń – 25 min. 

 Cykl przezbrajania wynosi 125 min. Podczas jednej zmiany przezbrojone zostają dwie sekcje. 
 Ciężar przetransportowanych sekcji wynosił 1960 ton. 
 Zastosowanie ciągnika manewrowego w transporcie sekcji obudowy o ciężarze przekraczają-
cym 20 ton w pełni potwierdziło jego przydatność. Dodatkowym elementem poprawy warunków 
pracy było zastosowanie w badawczym III ciągnika manewrowego z silnikiem elektrycznym przy 
przewietrzaniu likwidowanego wyrobiska za pomocą wentylacji lutniowej. W trudnych warunkach 
górniczych ciągnik manewrowy elektrohydrauliczny typu CMEH-22 spełnił swoje zadanie. Rysu-
nek 10 przedstawia ciągnik manewrowy elektrohydrauliczny typu CMEH – 22 z dwoma napędami 
zębatymi. Elementy wyposażenia oznaczono: 1 – trasa, 2 – agregat, 3 – cięgło, 4 – napęd zębaty. 
 

 
 
Rys. 10. Ciągnik manewrowy elektrohydrauliczny typu CMEH-22 z dwoma napędami zębatymi 
Fig. 10. Suspended manoeuvre electro-hydraulic haulage type CMEH-22 with two toothed drives 



WNIOSKI 

Zastosowane rozwiązania mechanizacji prac w stosowanych systemach transportu pozwalają sfor-
mułować nastepujace wnioski: 

1. Warunki geologiczno-górnicze mają zasadniczy wpływ na wybór właściwego sposobu me-
chanizacji prac. 

2. Mechanizacja prac likwidacyjno-zbrojeniowych pozwala na ograniczenie długości przerw w 
wydobyciu związanych z przemieszczaniem wyposażenia ze ściany do ściany. 

3. W stosowanych systemach transportu można przetransportować w ciągu doby nawet 12 
sekcji obudowy w pracach likwidacyjno-zbrojeniowych co odzwierciedla stopień mechani-
zacji i organizacji pracy. 

4. Dobre efekty uzyskuje się stosując hydrauliczną rampę załadowczą powiązaną z kolejką 
spągową lub manewrową np. (KSZ 650/900/30/60-A). 

5. Optymalnym rozwiązaniem jest, gdy sekcja zostanie załadowana na platformę w ścianie li-
kwidowanej a rozładowana na spąg w ścianie zbrojonej. 

6. Wprowadzenie paletyzacji i konteneryzacji powoduje, że dostarczany materiał szybko 
i sprawnie jest transportowany do miejsca przeznaczenia. 

7. Zastosowanie ciągnika manewrowego elektrohydraulicznego typu CMEH – 22 do transpor-
tu sekcji obudowy o ciężarze powyżej 20t był właściwy. 

8. Przedstawione rozwiązania mechanizacji prac transportowych zostały zweryfikowane pozy-
tywnie w warunkach podziemnych kopalń. 
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Mechanization of Transport Works in Mines Using Floor 
Mounted Railways and Suspended Monorails 
Manufactured by Becker-Warkop Sp. z o.o. 

Widespread application of transport systems with floor mounted railways and suspended monorails 
with self drive, contributed to mechanization of works connected to machine and devices transport. 
Applied solutions can be divided on solutions related to transportation on railway tracks and place 
of materials/devices reloading. Mechanization of works connected with longwall equipping and 
decommissing is a very crucial element. Good organization of transport works is connected with 
proper application of technical solutions which are used in transport works mechanization what 
brings a measurable benefits. These benefits are : work safety, efficiency, less output stoppage. In-
troduced to the market suspended manoeuvre electro-hydraulic haulage type CMEH-22 was used 
for powered roof supports transport – weight more than 20 t, inclination over 10°. Application of 
modern solutions in mechanization of transport works and longwall equipping/decommissing will 
conduce to rise a safety level of working personnel. 
 
 



 

 

Systemy transportowe stosowane w KWK „Ziemowit” przy przezbrajaniu 
kompleksu ze ściany 914a do ściany 913  pokład 209 z zastosowaniem 
nowatorskich metod transportu obudowy zmechanizowanej 
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STRESZCZENIE: Artykuł podzielono na trzy części, w którym opisano: Ogólną charakterystyka systemów 
transportu stosowanych w KWK „ZIEMOWIT, transport zespołów kompleksu ścianowego (transport ciężkich 
zespołów tj. kombajnu ścianowego, przenośnika zgrzebłowego podścianowego, ścianowego i urządzenia 
przekładkowego przy zastosowaniu kolejki spalinowej podwieszonej ze ściany likwidowanej 914a do zbrojonej 
ściany 913) oraz transport sekcji liniowych i skrajnych przy zastosowaniu kolejki spalinowej spągowej oraz 
podwieszanej, ze ściany likwidowanej 914a do zbrojonej ściany 913. Wnioski i kierunki rozwoju systemów 
transportowych, stosowanych szczególnie przy zbrojeniu i przezbrajaniu kompleksów ścianowych 
uwzględniające bezpieczeństwo pracy. 
 

I. Systemy transportu stosowane w KWK Ziemowit do zbrojenia i przezbrajania kompleksów ścianowych. 
 
 
W procesie rozwoju i projektowania poszczególnych rozwiązań i etapów transportu, wykorzystuje się wiedzę i 
doświadczenia z zakresu mechaniki i szeroko pojmowanych zagadnień logistycznych, tak aby prace 
transportowe wykonać bezpiecznie, ekonomicznie oraz bez powodowania dezorganizacji w innych 
produkcyjnych ogniwach kopalni. 
Złożone i zróżnicowane systemy transportu służące do zbrojenia i przezbrajania kompleksów ścianowych 
kopalni, wymagają stosowania nowatorskich rozwiązań na każdym etapie transportu, zmierzających do poprawy 
ich niezawodności. W związku z rosnącymi gabarytami oraz masą maszyn i urządzeń kompleksu ścianowego, 
ich transport i zabudowa staje się prawdziwym wyzwaniem dla służb technicznych kopalni. Każdy system, 
mimo swej złożoności, powinien być optymalizowany poprzez rozwój posiadanych środków technicznych, 
nawet w przypadku występowania istotnych ograniczeń związanych, w przypadku KWK „Ziemowit”, między 
innymi z gabarytami i udźwigiem środków transportowych. Różnorodność i złożoność operacji koniecznych do 
zrealizowania postawionego zadania wymaga szczegółowej analizy, przygotowania odpowiednich technologii i 
drobiazgowego zaprojektowania poszczególnych etapów transportu. Trzeba zaznaczyć, że projektowanie należy 
już rozpocząć na etapie projektowania wyrobisk przed ich drążeniem, mając na uwadze ich przyszłe funkcje 
(również transportowe). Proces tworzenia i modernizowania stosowanych systemów transportu zapoczątkowany 
jest w momencie projektowania kompleksu ścianowego. Dla prostych i małogabarytowych urządzeń 
wyposażenia ściany, systemy te nie wymagają tworzenia skomplikowanych technologii i stosowania złożonych 
urządzeń transportu.  Wyzwaniem staje się opracowanie systemu transportu dla wielkogabarytowych urządzeń 
będących wyposażeniem ściany, a szczególnie przy transportach kompleksów ścianowych. System taki wymaga 
indywidualnych rozwiązań już na etapie projektu tj. podziału poszczególnych elementów na jednostki 
transportowe ze względu na kryterium ciężaru jak i gabarytów. Nadrzędnym celem w procesie wdrażania 
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nowych rozwiązań jest bezpieczeństwo pracowników a w drugiej kolejności ciągłe poszukiwanie rozwiązań 
zmierzających do eliminacji transportu linowego, przy jednoczesnym uwzględnieniu rachunku ekonomicznego 
wprowadzanego procesu modernizacyjnego systemów transportu. 
 
 

II. Transport zespołów kompleksu ścianowego z przezbrajanej ściany 914a po zakończonej eksploatacji do 
ściany 913 w pokł. 209. 
 
Opracowano kompleksowy system transportu uwzględniający następujące zagadnienia: 

1. Transport ciężkich zespołów tj. przenośnika zgrzebłowego podścianowego, ścianowego i urządzenia 
przekładkowego (rys.1) przy zastosowaniu kolejki spalinowej podwieszonej ze ściany likwidowanej 
914a do zbrojonej ściany 913. 

2. Transport sekcji liniowych i skrajnych (rys. 2) przy zastosowaniu kolejki spalinowej spągowej i 
podwieszanej ze ściany likwidowanej 914a do zbrojonej ściany 913. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Rys. 1. Schemat transportu ciężkich zespołów wyposażenia ściany przy zastosowaniu kolejki spalinowej  
            podwieszonej ze ściany likwidowanej 914a do zbrojonej ściany 913. 
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Rys. 2. Schematy technologiczne transportu sekcji FAZOS 22/46 2x3055 ze ściany likwidowanej 914a do 
            zbrojonej ściany 913 
 

III. Transport elementów ciężkich tj. zespołów przenośnika zgrzebłowego podścianowego, ścianowego i 
urządzenia przekładkowego przy zastosowaniu kolejki spalinowej powieszonej ze ściany likwidowanej 914a do 
zbrojonej  
ściany 913 
 
Wykonanie chodnika wygrodzeniowego przez zastosowanie kombajnu chodnikowego typu AM 50 (rys. 3), 
pozwoliło na wcześniejsze wytransportowanie transportem podwieszanym kolejkami spalinowymi do następnej 
ściany (trasę transportu przedstawiono na rys. nr 1): 

1. Urządzenie przekładkowe typu UPP-3. 
2. Przenośnik zgrzebłowy podścianowy typu GROT 1100 wraz z kruszarką typu SCORPION 3000P. 
3. Napęd główny, wyspowy i napęd tylny przenośnika ścianowego typu RYBNIK 1100 (jednostki 

napędowe wydano na powierzchnię do przeglądu również z zastosowaniem kolejki podwieszonej 
spalinowej na etapie pomiędzy ścianą a stacją materiałową zlokalizowaną w rejonie przekopu.). 

4. Kombajn typu KSW-1500EU w zespołach, (podobnie jak jednostki napędowe kombajn wydano na 
powierzchnię z zastosowaniem kolejki spalinowej na etapie pomiędzy ścianą a stacją materiałową 
zlokalizowaną w rejonie przekopu). 

 

 
Rys. 3. Schemat wykonywania chodnika likwidacyjnego ściany 914a  
 
Pozostałe zespoły i elementy przenośnika ścianowego ze ściany likwidowanej do ściany zbrojonej, dzięki 
podwieszeniu na specjalnych uchwytach (przestawiono na rys. 4) trasy kolejki pod stropnicami sekcji obudowy 

Wjazd  sekcji do rozcinki bad. 913 



zmechanizowanej rozpartej w likwidowanej ścianie również przetransportowano kolejką podwieszaną 
spalinową. Uchwyty przystosowano konstrukcyjnie do regulacji skokowej o podziałkę ogniwa łańcucha 
technicznego 18x64 w płaszczyźnie pionowej. Godnym podkreślenia jest fakt, iż w likwidowanej ścianie rynny 
o podzielono na pakiety po dwie kompletne rynny z prowadnicami kablowymi. W takich pakietach wykonano 
transport do ściany zbrojonej. Sposób podwieszenia przedstawiono na rys. 5. Jak wynika z powyższego, ilość 
zaoszczędzonych roboczodniówek już z samego faktu montażu i demontażu prowadnic kablowych jest bardzo 
wymowna.  

 

 
Rys. 4. Uchwyty montażowe trasy kolejki podwieszonej 
 

 
Rys. 5. Sposób podwieszenia trasy kolejki. 
 
 
 

IV. Transport sekcji liniowych i skrajnych przy zastosowaniu kolejki spalinowej spągowej ze ściany 
likwidowanej 914a do komory przeładunkowej z kolejki spągowej  na kolejkę podwieszaną. 
  
Po wytransportowaniu z rejonu ściany likwidowanej maszyn i urządzeń przystąpiono do zabudowy urządzeń 
służących do „rabowania” i transportu, ze ściany 914a do ściany 913, sekcji liniowych typu FAZOS 22/46-
2x3055 i sekcji skrajnych typu FAZOS 22/46-2x3055-1. Do rabunku i transportu sekcji obudowy 
zmechanizowanej (bez jej demontażu) zastosowano urządzenia eliminujące transport kołowy linowy tj.: 

1. Kolejkę spągową zębatą z napędem spalinowym produkcji firmy Becker-Warkop. Pomiędzy ścianą 
rabowaną a komorą służącą do przeładunku z kolejki spągowej  na kolejkę podwieszaną (trasa z 
typowych przęseł o rozstawie 900mm) 

2. Nowe zaprojektowane urządzenie stanowiące element trasy kolejki spągowej w likwidowanej ścianie 
(rys. nr 6) spełniające następujące zadania: 



 Obrót wyrabowanej sekcji i przemieszczenie jej w kierunku urządzenia załadowczego, 
 Załadunek sekcji na przedmiotowe urządzenie, 
 Przemieszczenie sekcji na platformę 350 kN zestawu transportowego kolejki spalinowej, 
 Transport sekcji do komory przeładunku z kolejki spągowej  na kolejkę podwieszaną.  

Całkowita długość trasy kolejki spągowej – 1200m. 
 

 
 
 

 

 

Rys. 6. Hydrauliczna Rampa Załadowcza typu HRZ-2 

 

V. Transport sekcji liniowych i skrajnych przy zastosowaniu kolejki spalinowej podwieszanej w chodniku 
042 do komory przeładunkowej z kolejki podwieszanej  na kolejkę spągową przy rozcince badawczej ściany 912. 
 

W komorze przeładunkowej zlokalizowanej w chodniku 042 zmieniono środek transportu na kolejkę 
podwieszaną Scharf DZ-1500 2+2 o sile uciągu 80kN wraz z modułowym zestawem nośnym typu MZN 252-h 
(wersja 252 kN, rys.7), wyposażonym w cztery mechanizmy podnoszenia WPT-6t. Trasa długości 1950 m 
wyposażona została w szyny typu Neuhäuser o profilu I 140 (rys.8). Sekcje liniowe typu FAZOS 22/46-2x3055 
o masie 20 410 kg oraz sekcje skrajne typu FAZOS 22/46-2x3055-1 o masie 22 200 kg transportowane były w 
całości.  
 



 

Rys. 7. Modułowy zestaw nośny typ MZN 252-h. 

 

Rys. 6. Trasa wyposażona  w szyny Neuhäsera 

VI. Transport sekcji liniowych i skrajnych przy zastosowaniu kolejki spalinowej spągowej z chodnika 042 
do rozcinki badawczej zbrojonej ściany 913. 

 
Po przeładunku sekcje obudowy zmechanizowanej transportowano do rozcinki badawczej zbrojonej ściany 
kolejką spągową zębatą z napędem spalinowym produkcji firmy Becker-Warkop. Zestaw transportowy składał 
się z: 
 kolejka spągowa zębata Becker-Warkop, 
 napęd spalinowy KSZS -650/900/148 
 platforma o nośności 320kN, 
 trasa z typowych przęseł o rozstawie 900mm. 

Całkowita długość trasy kolejki spągowej- 650m 
 

Modułowy zestaw nośny typ MZN 252 (wersja 252kN)



VII. Wnioski i kierunki rozwoju systemów transportowych, stosowanych szczególnie przy zbrojeniu i 
przezbrajaniu kompleksów ścianowych uwzględniające bezpieczeństwo pracy. 
 
Projektowanie nowych wydajnych maszyn i urządzeń kompleksów ścianowych wymaga jednoczesnego 
projektowania ergonomicznych, bezpiecznych systemów transportowych, a przede wszystkim wymaga 
sukcesywnej modernizacji istniejącej infrastruktury systemów transportowych w zakładzie górniczym z 
uwzględnieniem aspektów ekonomicznych. 
Przyjęta nowa technologia wykonania chodnika wygrodzeniowego pozwoliła na wcześniejsze 
wytransportowanie z likwidowanej ściany kombajnu ścianowego i przenośników zgrzebłowych: ścianowego i 
podścianowego do kolejnej ściany oraz uzyskanie czasu na przeglądy i niezbędne remonty tych urządzeń. 
Przyczyniło się to do osiągnięcia krótkiego czasu przezbrojenia tj. około 3 miesięcy.  
Wyeliminowanie czynników niebezpiecznych występujących w czasie procesu zbrojenia i likwidacji poprzez 
wprowadzanie urządzeń wypierających technologie z wykorzystaniem transportu kołowrotami linowymi. 
Przykładem jest hydrauliczna rampa załadowcza która nie tylko jak nazwa wskazuje służy do załadunku, ale jest 
zarówno urządzeniem wspomagającym likwidację sekcji, skutecznie wypierając przy tym tak niebezpieczny 
czynnik jak lina kołowrotu.  
Transport obudowy zmechanizowanej o masie powyżej 22 ton za pomocą kolejki podwieszanej z napędem 
spalinowym i modułowym zestawem nośnym typu MZN 252 bez konieczności jej demontażu całkowicie 
wyeliminowała budowę komór demontażowych.    
Transport sekcji w chodniku równoległym do chodnika odstawy taśmowej nowozbrojonej ściany pozwolił na 
równoczesny montaż urządzeń odstawy urobku. 
Warunkiem osiągnięcia zamierzonego celu w tego rodzaju przedsięwzięciu jest staranne i precyzyjne 
zaplanowanie całego ciągu operacji tj. zaprojektowanie kompleksu ścianowego, modernizacji istniejących 
systemów transportowych z uwzględnieniem: warunków geologiczno-górniczych, logistycznych, materiałowych 
i ludzkich (w tym poziomu umiejętności załogi) już na etapie  planowania wyrobisk dla rozcinki nowej parceli. 
Szczególnie istotna jest odpowiednio wcześnie podjęta decyzja o wyborze parametrów technicznych kompleksu 
ścianowego planowanego do wybrania całej parceli danego pokładu. Jest to bowiem podstawa do ustalenia 
układu, funkcji i gabarytów wyrobisk koniecznych do przeprowadzenia przezbrojenia. 
Należy dalej poszukiwać nowych rozwiązań zmierzających do unowocześnienia transportu przy zbrojeniu sekcji 
obudowy zmechanizowanej. 
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STRESZCZENIE: Celem referatu jest przedstawienie możliwości jakim dysponują eksploatatorzy 
i projektanci w rozwiązywaniu problemów pojawiających się podczas eksploatacji przenośników 
często skutkujących awariami. Autorzy opisują w jaki sposób kształtowana jest niezawodność 
urządzenia oraz jakie narzędzia i metody mogą być zastosowane w celu ograniczenia awaryjności 
przenośników taśmowych.   
 
 
SŁOWA KLUCZOWE: awaryjność przenośników, niezawodność przenośników, przenośnik 
taśmowy, wirtualne prototypowanie, monitorowanie, diagnostyka 
 
 
 
1. WSTĘP 
 
Przenośnikowe systemy stanowią w przypadku wielu zakładów górniczych system urządzeń 
transportowych o podstawowym znaczeniu dla ich prawidłowego funkcjonowania. Pochłaniają 
sporo zaangażowania ze strony obsługi i spore koszty, ale w porównaniu do konkurencyjnych 
rozwiązań transportowych, pozwalają na osiąganie większych wydajności, sprawdzają się w 
różnorodnych warunkach, a dzięki wieloletnim doświadczeniom eksploatatorów, potrafią działać 
niezawodnie przez długi czas.   
Liczba przenośników w systemach transportowych cały czas się zwiększa, wraz z tym wzrostem 
na znaczeniu zyskują kwestie związane z efektywnym zarządzanie oraz niską awaryjnością. W ślad 
za rozwojem przenośnikowych systemów transportowych postępują próby ich ulepszania w 
aspekcie zwiększenia możliwości transportowych, mniejszej energochłonności i ograniczenia ich 
awaryjności. Ze względu na powszechność i znaczenie tych urządzeń opracowany został szereg 
systemów monitorujących, urządzeń dodatkowych i narzędzi projektowych, które pozwalają w 
dużym stopniu dostosować konstrukcje do specyficznych warunków eksploatacyjnych i w ten 
sposób uzyskać urządzenie lepszej jakości, a więc m.in. mniej awaryjne.  
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2. FAZY ŻYCIA MASZYN I JEJ NIEZAWODNOŚĆ 
 

Niska awaryjność lub inaczej mówiąc wysoka niezawodność urządzenia, w tym również 
przenośnika taśmowego, jest kształtowana w kilku fazach jego istnienia (etapach cyklu życia) (rys. 
1). 
 

 
 
Rys. 1. Fazy istnienia urządzenia i ich wpływ na niezawodność  [1] 
Figure 1. Life phases of a mechanical device [1] 
 

Pierwszą fazę stanowi etap, w którym identyfikuje się potrzeby użytkownika i tworzona jest 
koncepcja w  jaki sposób ta potrzeba zostanie zaspokojona.  Po tym etapie następuje faza 
projektowania i konstruowania, w której dobierane są komponenty spełniające funkcje cząstkowe, 
a  połączone stanowią funkcję główną obiektu. Tworzona jest struktura funkcjonalna oraz 
konstrukcyjna.  Następnie dobierane są postacie geometryczne i wielkości wymiarowe oraz cechy 
materiałowe i technologia wytwarzania. Etap projektowania koncepcyjnego i konstruowania 
podporządkowany jest wymaganiom określonym przez zamawiającego urządzenie  [2,3]. W fazie 
wytwarzania następuje zmaterializowanie urządzenia zgodnie z wytycznymi opracowanymi w 
fazie projektowania i konstruowania. Po wyprodukowaniu urządzenia następuje etap eksploatacji, 
który trwa od momentu wytworzenia gotowej maszyny do chwili jej likwidacji. Podczas fazy 
eksploatacji realizowana jest potrzeba, która była inicjatorem wszystkich podjętych kroków  [1]. 
 



 3 

 
3. OGRANICZENIE AWARYJNOŚCI PRZENOŚNIKÓW 
 

Właściwe prowadzenie procesu eksploatacji nie jest najważniejszym czynnikiem, który 
kształtuje niską awaryjność urządzenia podczas jego pracy. Mimo iż ten etap większości urządzeń 
stanowi ok. 90% całego cyklu życia (w przypadku przenośników może to być znacznie większa 
wartość) oraz wszystkie uszkodzenia pojawiają się w procesie eksploatacji, błędem jest 
doszukiwanie się przyczyn tych uszkodzeń jedynie w samym sposobie prowadzenia tego procesu. 
Problemy w postaci awarii  mogą być skutkiem działań podjętych w zupełnie innym etapie cyklu 
życia urządzenia, a dopiero faza eksploatacji jest tym etapem w którym się ujawniają. 

Faza eksploatacji jest zasadniczą fazą istnienia maszyny, gdzie następuje weryfikacja założeń i 
działań podjętych we wszystkich wcześniejszych etapach życia. Podczas przebiegu tej fazy 
zaczynają ujawniać się wszystkie błędy popełnione podczas procesu formułowania potrzeby, 
projektowania, konstruowania, a także podczas wytwarzania, zazwyczaj w postaci uszkodzeń lub 
w postaci problemów z poprawnym funkcjonowaniem urządzenia [1]. 

Podstawową rolę  dla bezawaryjnej pracy urządzenia pełnią trzy pierwsze z wymienionych faz 
czyli wybór sposobu realizowania potrzeby i etap projektowania oraz konstruowania. Zatem 
awaryjność w trakcie eksploatacji jest wynikową wymagań projektowych, naturalnych procesów 
zużywania i starzenia się materiałów, z których wykonane są elementy urządzenia oraz 
wzajemnego oddziaływania na siebie elementów systemu eksploatacji, w tym również człowieka 
odpowiedzialnego za obsługiwanie i odnawianie [2,1]. 

Uszkodzenia dotyczące przenośników w większości przypadków mogą zostać zakwalifikowane 
do  poniższych kategorii, które związane są z poszczególnymi etapami życia [4]:  

• Nieadekwatność oryginalnego projektu. 
• Nieadekwatne praktyki obsługowe. 
• Niewłaściwe użytkowanie przenośnika. 
• Jakość podzespołów przenośnika taśmowego. 

Właściwe rozpoznanie i zaklasyfikowanie problemu pozwala zdiagnozować jego przyczynę i 
podjąć stosowne działania, które pozwolą ograniczyć lub wyeliminować problem na właściwym 
etapie życia urządzenia [4]. 
 
3.1. Projektowanie z wykorzystaniem wirtualnego prototypowania 
 

Każdy przenośnik jest urządzeniem, które w pewnym sensie jest niepowtarzalne i różni się od 
innych przenośników typem konstrukcji, konfiguracją układu napędowego, długością i 
ukształtowaniem trasy oraz wydajnością i lokalizacją punktów nadawy. Konstruowanie 
przenośników wymaga więc uwzględnienia specyficznych warunków i dostosowanie do nich 
ostatecznego projektu. Dodatkowo coraz częściej współczesnym urządzeniom, w tym również 
przenośnikom taśmowym, stawiane są coraz wyższe wymagania eksploatacyjne, ukierunkowane 
na: osiąganie zwiększonej gotowości i efektywności, zachowanie bezpieczeństwa względem 
operatorów oraz ograniczenie oddziaływania na środowisko, w którym pracują. Wymagania te 
tworzą nowe zadania w działalności inżynierskiej w fazie projektowania, wytwarzania i 
eksploatacji m. in. poprzez zwiększenie stopnia skomplikowania konstrukcji. Duża złożoność 
urządzenia zwiększa wymagany zasób wiedzy i informacji niezbędnej do wykonania jego projektu. 
Na każdym etapie projektowania pojawia się wiele szczegółowych możliwości, wzajemnie 
powiązanych, które muszą być wielokrotnie rozważone w aspekcie utrzymania założonej jakości 
wytworzonego urządzenia, kosztów produkcji i wymagań stawianych urządzeniu. Wszystkie te 
czynniki powodują, że proces projektowy jest procesem bardzo złożonym i trudno jest przewidzieć 
wszystkie okoliczności jakie będą miały wpływ na ostateczny kształt danego urządzenia. Nie jest 
też możliwe budowanie dla każdej aplikacji modelu przenośnika do testowania projektowanych 
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rozwiązań, a opieranie się na doświadczeniach z eksploatacji podobnych  nie w każdym przypadku 
jest to wystarczające [2, 5]. 
 Dzięki rozwojowi technik komputerowych inżynierowie zostają wyposażeni w coraz lepsze 
narzędzia, które pozwalają im sprostać często sprzecznym wymaganiom. Stosowanie nowego 
podejścia w procesie projektowym, zwiększa wydajność projektowania, a korzystanie z 
nowoczesnych środowisk projektowych wspiera innowacyjność  [5]. Opisywana metodyka 
określana jest jako „virtual prototyping” czyli wirtualne prototypowanie, jest to podejście 
projektowe, które z przemysłu lotniczego i samochodowego adoptowane jest do innych gałęzi, ze 
względu na korzyści  jakie ze sobą niesie.  

W uproszczeniu można powiedzieć, że pojęcie to określa zbiór metod cyfrowych, które 
pozwalają przeanalizować zachowanie produktu przed jego faktycznym wytworzeniem i bez 
konieczności budowania prototypów. Wirtualne prototypowanie zazwyczaj polega na 
zaprojektowaniu w środowisku cyfrowym modelu 3D urządzenia (rys. 2), a następnie poddaniu go 
analizom w środowiskach symulacyjnych jak MES, DEM. Pozwala to projektantom 
eksperymentować z alternatywnymi pomysłami i konfiguracjami oraz daje możliwość sprawdzenia 
poprawności założeń projektowych.   Stosowanie wirtualnego prototypowania w porównaniu do 
tradycyjnych metod, pozwala przyśpieszyć proces projektowania i jednocześnie projektować 
lepsze, bardziej niezawodne urządzenia [5]. 
 

 
Rys. 2. Wirtualny model przenośnika taśmowego 
Figure 2. Virtual prototype of a belt conveyor 
 
 

Jednym z najciekawszych przykładów podejścia „virtual prototyping” w modelowaniu 
przenośników taśmowych w ostatnim czasie może być projektowanie punktów przesypowych w 
przenośnikowych systemach transportowych. Wiele najbardziej uciążliwych i poważnych 
problemów związanych z taśmą przenośnikową i całym przenośnikiem koncentruje się wokół 
ładowania i rozładowywania. Punkty przesypowe są jednym z najważniejszych obszarów obsługi 
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przenośnika, gdyż wiele znaczących problemów produkcyjnych jest tutaj umiejscowionych np.: 
blokowanie się materiałów w przesypach, uszkodzenia taśmy i przesypu oraz zużywanie się 
elementów tych elementów, degradacja transportowanego materiału, wzbijanie pyłu. 

W przeszłości złożone narzędzia analityczne nie były dostępne dla inżynierów konstruktorów, 
tak więc wykorzystywano jedynie zdobyte uprzednio doświadczenie i metody oparte na badaniu 
modelu prototypowego. Obecnie uległo to znaczącej zmianie. Inżynierowie mają do dyspozycji 
Metodę Elementów Dyskretnych (DEM Discrete Element Method) czyli narzędzie do 
modelowania zachowania się materiałów sypkich. W analizie, cząstki modelowane są jako ciała o 
różnych kształtach. Elementy mogą wchodzić w interakcje, także z obiektami ograniczającymi ich 
przepływ oraz z powierzchnią poruszającej się taśmy przenośnikowej. 
 
 

 
 
Rys. 3. Symulacja przepływu materiału w przesypie [30] 
Figure 3. Symulation of material flow in transfer chute [30] 
 
 

Metoda Elementów Dyskretnych pozwala na modelowanie wielu zagadnień, które są bardzo 
problematyczne w eksploatacji jak: przepływ materiału transportowanego w przesypie, pylenie i 
degradacja transportowanego materiału, układanie się obciążonej taśmy na zestawach 
krążnikowych, a także przebiegu procesu zużycia elementów przesypu i taśmy przenośnikowej 
[5,6,7,8,9]. 
Inny przykład zastosowania zaawansowanych metod symulacyjnych dotyczy analizy stanów 
nieustalonych pracy przenośnika takich jak rozruch, hamowanie i praca w warunkach zmiennej 
ilości nadawy na taśmę.  

Podstawowa, powszechnie stosowana metoda analizy dynamiki stanów nieustalonych pracy 
przenośnika taśmowego bazuje na założeniu, że wszystkie elementy ruchome przenośnika, czyli te 
znajdujące się ruchu postępowym jak materiał transportowany i taśma, jak i obracające się: 
krążniki i podzespoły układu napędowego są skupione w jednym punkcie i poruszają się ze stałym 
przyspieszeniem. Jednak ze względu na własności sprężyste taśmy nie wszystkie elementu 
ruchome przenośnika są przyspieszane jednocześnie, podczas rozruchu występują w taśmie 
zjawiska falowe związane z przebiegiem fal naprężeń wywołanych działaniem układów 
napędowych i napinających taśmę. Zdarza się, szczególnie w przenośnikach o znacznej długości, 
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że zwłoka czasowa wprowadzenia w ruch poszczególnych odcinków taśmy wynosi od kilku do 
kilkudziesięciu sekund. Zatem wyniki obliczeń uzyskane z wykorzystaniem standardowych metod 
oceny dynamiki rozruchu można uznać jedynie za szacunkowe lub wstępne do przeprowadzenia 
bardziej złożonych procedur analitycznych. 
 Charakter rozruchu przenośnika zależy od charakterystyki urządzenia rozruchowego 
i napinającego, mas wprowadzanych w ruch oraz od własności sprężystych taśmy. W przenośnikach 
krótkich, w których taśma jest obciążona w nieznacznym stopniu w stosunku do obciążenia 
dopuszczalnego, przebieg rozruchu nie ma praktycznie  istotnego znaczenia dla doboru 
wytrzymałości taśmy. W długich przenośnikach przebieg rozruchu taśmy ma charakter falowy, a 
wartości sił występujących w taśmie mają zasadniczy wpływ na ustalenie parametrów układu 
napędowego, które należy dobierać umiejętnie, aby zapewnić niezawodną pracę przenośnika. 
Problemy związane z analizą rozruchu przenośnika, pracą urządzeń napinających można rozwiązać 
korzystając z modelu przenośnika taśmowego o parametrach rozłożonych (Rys. 4). Badania 
symulacyjne przeprowadzone na takim modelu umożliwiają między innymi wyznaczenie 
wskaźników oceny jakości rozruchu: 

− dla napędów z określonymi charakterystykami urządzeń rozruchowych, usytuowanych 
w wybranych miejscach trasy przenośnika,  

− z zastosowaniem różnych typów urządzeń napinających. 
 

 
Rys. 4. Model fizyczny przenośnika taśmowego [10] 
Figure 4. Physical model of belt conveyor [10] 
 

Projektanci, konstruktorzy, ale również eksploatatorzy mogą wyposażyć przenośniki taśmowe 
w dodatkowe systemy zabezpieczające, np. separatory magnetyczne, które służą eliminowaniu 
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metalowych elementów podróżujących razem z materiałem transportowanym. Takie elementy 
stanowią szczególne zagrożenie w przesypach, ponieważ mogą blokując się poważnie uszkodzić 
taśmę, rozcinając ją czy wycierając na całym obwodzie. Do urządzeń zabezpieczających poprawną 
pracę przenośników można też zaliczyć te służące do czyszczenia taśmy szczególnie w rejonach 
bębnów, ograniczając możliwość wystąpienia poślizgu taśmy na bębnach napędowych lub 
zmniejszając prawdopodobieństwo uszkodzenia taśmy i powierzchni bębnów kierunkowych.  
 
 
3.2. Wytwarzanie elementów 
 

Aby urządzenie spełniało swoje zadanie zgodnie z założeniami projektowymi nie wystarczy, że 
przetestujemy czy materiał będzie przemieszczał się w przesypie zgodnie z wyobrażeniem 
inżyniera oraz czy siły w taśmie będą na założonym poziomie.  Bardzo ważne z punktu widzenia 
niskiej awaryjności jest spełnienie przez producentów wymagań projektowych, czyli prawidłowe 
wytworzenie poszczególnych elementów urządzenia. Szczególnie ważne jest to w przypadku taśm, 
których zła jakość wykonania może w znacznym stopniu utrudnić jej właściwe prowadzenie 
wzdłuż trasy przenośnika, a co za tym idzie spowodować szybkie powstawanie uszkodzeń.  
Istotnym z punktu widzenia właściwej pracy przenośnika jest zapewnienie stabilności parametrów 
taśmy dla jej całej długości i szerokości (modułu sprężystości, wytrzymałości taśmy) podczas 
całego okresu eksploatacji.  

Innym elementem ważnym z punktu widzenia bezawaryjnej pracy przenośnika taśmowego są 
złącza, które są zawsze najsłabszym elementem pętli taśmy. Wykonanie połączenia to 
wieloetapowe zadanie wymagające dokładności, często wykonywane w niesprzyjających 
warunkach i pośpiechu, co może powodować, że występują znaczące różnice pomiędzy 
wytrzymałością tych samych typów złącz. Duże znaczenie ma tutaj również doświadczenie osób 
wykonujących samo złącze. Niestety połączenia charakteryzują się niską wytrzymałością w 
porównaniu do wytrzymałości stosowanych taśm, co powoduje, że nie można w pełni wykorzystać 
możliwości jakie daje wytrzymałość taśmy [11]. Warto w związku z tym prowadzić badania na 
opracowaniem metod pozwalających otrzymać złącza bardziej wytrzymałe i o niewielkim 
rozrzucie wartości wytrzymałości na rozciąganie, co zdecydowanie wpłynie na poprawę 
bezpieczeństwa i zmniejszenie awaryjności przenośników.    

Równie znaczącymi elementami są krążniki, które mają niebagatelny wpływ na niską 
awaryjność przenośników. Niespełnienie przez producenta wymagań, jakie zostały założone w 
projekcie w szczególności dotyczących oporów obracania oraz trwałości, może skutkować nie 
tylko zwiększonym poborem mocy całego urządzenia, ale też może wpłynąć na przyśpieszone 
zużycie krążników [31]. 
 
 
3.3. Eksploatacja urządzeń 
 

Pomimo stosowania coraz lepszych narzędzi projektowych, projektów coraz lepiej 
dostosowanych do warunków pracy urządzenia i wytwarzania elementów lepszej jakości wiele 
problemów związanych z eksploatacją nie udało się rozwiązać. Nie do końca poznane i opisane są 
mechanizmy zużywania się niektórych elementów (w szczególności złączy i odcinków taśm), nie 
do końca też poznany jest wpływ warunków otoczenia na intensywność przebiegu procesu 
zużywania się elementów. Nie da się też wyeliminować z eksploatacji zdarzeń losowych, które 
mają swój udział w uszkodzeniach pojawiających się w trakcie użytkowania urządzenia, 
przykładem takiego uszkodzenia może być zablokowanie się ostrej bryły w przesypie lub w 
punkcie załadowczym i rozcięcie taśmy przenośnikowej na sporej długości lub całej pętli.  

W przypadku przenośników taśmowych skutki uszkodzenia potrafią być bardzo poważne w 
wymiarze finansowym. Na przykład poważne uszkodzenie złącza w magistralnym ciągu 
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technologicznym w kopalni węgla kamiennego może spowodować zatrzymanie całej produkcji, co 
wiąże się ze stratami z tzw. nieuzyskanego pożytku. Kolejną niekorzystną składową awarii złącza 
jest przymus jego wykonania, co też niesie ze sobą znaczne koszty, szczególnie gdy może zajść 
konieczność wykonania dwu złącz, najpierw mechanicznego, aby ograniczyć czas postoju ciągu, a 
później właściwego np. wulkanizowanego podczas zmiany remontowej.  Do tych kosztów mogą 
dołożyć się również te związane z pracą ludzi usuwających urobek spod trasy przenośnika, jeżeli 
uszkodzenie nastąpiło podczas pracy przenośnika pod obciążeniem.  

Ze względu na takie uwarunkowania kopalnie i inne zakłady wykorzystujące przenośniki 
taśmowe zmuszone są do podejmowania kroków, które pomogą im zapobiec występowaniu takich 
zdarzeń. Obecnie mają znacznie więcej możliwości w tym obszarze niż jeszcze kilkanaście lat 
temu. Widoczny jest dynamiczny rozwój metod, których zadaniem jest sygnalizowanie pojawienia 
się uszkodzeń lub zbliżania się do uszkodzenia najważniejszych elementów przenośników.  
 
 
Nadmiary funkcjonalne i parametryczne  
 

Jednym z najprostszych od dawna stosowanych sposobów na zmniejszenie awaryjności 
wszystkich urządzeń jest stosowanie nadmiarów w różnej postaci czy to funkcjonalnych czy 
parametrycznych. W przypadku przenośników takimi nadmiarami mogą być, liczba silników 
większa niż niezbędna dla realizowania procesu transportowego lub załadunek przenośnika poniżej 
projektowanych wydajności itp. W walce o niskie koszty eksploatacyjne stosowanie nadmiarów 
jest dyskusyjne, istotnym jest czy koszty awarii są większe od kosztów utrzymania tych 
nadmiarów 
 
 
Systemy sterowania i automatyki 
 

Podstawowymi obecnie sposobami zmniejszania liczby awarii w przemysłowych 
rozwiązaniach przenośników taśmowych jest stosowanie systemów automatycznego sterowania, 
które wyposażone są również w czujniki nadzorujące poprawność pracy całego urządzenia. Każdy 
przenośnik wyposażony jest obecnie w szereg czujników kontrolujących temperaturę w łożyskach 
bębnów, zbieganie taśmy, ślizganie się taśmy, położenie wózków napinających i ciężarów 
napinających. Umożliwia to identyfikację wielu potencjalnych problemów bez udziału człowieka, 
gdyż systemy te mogą być zdolne do wyłączenia przenośnika po zarejestrowaniu krytycznych 
wartości parametrów. Urządzenia automatyki są coraz lepsze i łatwiej dostępne a także coraz 
tańsze, będzie to powodowało zwiększenie obszaru ich zastosowania wpływając tym samym 
pozytywnie na wskaźniki awaryjności.  
 
 
Sygnalizowanie rozcięć taśmy – ciągła inspekcja taśmy 
 

Jedną z poważniejszych przyczyn awarii przenośnika, których wyeliminowanie jest bardzo 
trudne jest rozcięcie wzdłużne taśmy., Najczęściej jest ono wynikiem losowego zdarzenia w 
postaci przedostania i zablokowania się elementu lub dużej bryły transportowanego materiału.  
Uszkodzenia takie niosą ze sobą duże koszty nie tylko poprzez straty wynikające z postoju, ale 
także mogą powodować konieczność wymiany dużej ilości taśmy.  

Niestety nie ma systemów, które eliminują tego typu awarie, ale powstało wiele rozwiązań, 
które pozwalają w znacznym stopniu ograniczać negatywne skutki ich występowania [12,13,14].  
Wszystkie z wymienionych oparte na pętlach indukcyjnych znajdujących się w taśmie i 
specjalnych czujnikach sprawdzających czy pętle te nie zostały przerwane, co jest równoznaczne z 
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rozcięciem taśmy. Istnieją też rozwiązania oparte na obserwacji zmiany szerokości taśmy 
powstałej w wyniku jej rozcięcia lub pojawienia się nosiwa na dolnej taśmie[15,16]. 
 
 
Monitorowanie stanu taśm (taśmy z linkami stalowymi) 
 

Innym z systemów pozwalających wyeliminować ryzyko występowania poważnych w 
skutkach uszkodzeń są systemy do monitorowania stanu taśm z rdzeniem z linek stalowych. 
Systemy te oparte są na pomiarze zmian pola magnetycznego, jakie wywołują uszkodzenia 
pojawiające się w linach stalowych rdzenia taśmy.  

Urządzenia takie znane są na świecie już ponad 30 lat, ale jak zwracają uwagę autorzy [17] 
stopień wykorzystania tych urządzeń jest niewielki. Przyczyn doszukują się głównie w ochronie 
patentowej, która ogranicza rozwój nowych systemów i tworzy blokadę przed integracją z innymi 
systemami funkcjonującymi w kopalniach. Zwraca się też uwagę na problemy z interpretacją 
wyników, gdyż w większości tych rozwiązań analiza wyników dokonywana jest przez człowieka. 
Firmy oferujące rozwiązania posiadają ekspertów, którzy zdalnie  interpretują wyniki pomiarów, 
co nie do końca jest wygodne dla  użytkowników urządzeń, gdyż uzależnia ich od firmy 
sprzedającej rozwiązanie [17]. Rozwiązania oparte na tej samym sposobie monitorowania zostały 
opracowane i nadal są rozwijane w wielu  ośrodkach badawczych [16,18]. 
 
Wizyjne monitorowanie stanu taśm  
 

 
 
Rys. 5. Schemat budowy systemu monitorowania stanu taśm [19] 
Figure 5. Phoenoguard system structure  diagram [19] 
 
 

Innym rozwiązaniem, który pozwala kontrolować stan taśmy są metody wizyjne. System ten 
jest bardziej uniwersalny, gdyż może być zastosowany zarówno dla taśm tekstylnych jak i z 
rdzeniem w postaci linek stalowych. Metoda ta polega na śledzeniu taśmy za pomocą kamery, z 
której obraz przekazywany jest to komputera wyposażonego w algorytmy do analizy obrazów, 
które potrafią wykrywać nawet bardzo drobne uszkodzenia pojawiające się na taśmie [19,16].  
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Monitorowanie stanu złącz 
 

Zaprezentowane wyżej systemy nie wyczerpują wszystkich problemów, bardzo ważne w 
eksploatacji przenośników taśmowych są również złącza, które stanowią bardziej kłopotliwy 
element niż taśma, a dodatkowo są zawsze najsłabszymi ogniwami w tym łańcuchu 
niezawodnościowym (Rys. 6). Również tutaj pojawiły się systemy, których zadaniem jest 
wykrywanie uszkodzeń złączy taśmowych (zerwań), które mogą prowadzić niespodziewanie i być 
wynikiem zdarzeń losowych np. chwilowych przeciążeń przenośnika. Urządzenie monitorujące 
stan złączy opierają się na pomiarach zmiany ich długości, jakie pojawiają się przed zerwaniem.  
Do pomiaru wydłużania się złącza wykorzystane są znaczniki, które umieszcza się po obu stronach 
złącza, mogą to być np. magnesy. Następnie tam gdzie zostały umieszczone znaczniki pod taśmą 
montuje się czujniki, które rejestrują zmiany pola magnetycznego, mierzona jest również prędkość 
taśmy i na tej podstawie, określa się zmiany długości złącza. Jeżeli te zmiany osiągną poziom 
krytyczny, który wyznacza się na podstawie badań doświadczalnych dla danego typu złącza 
informacja taka przekazywana jest do operatora [20,21]. 
 

 
Rys. 6. Schemat struktury niezawodnościowej przenośnika taśmowego 
Figure 6. Reliability structure of belt conveyor 
 
Okresowa inspekcja taśmy  
 

Zadaniem opisywanych systemów jest wykrywanie najważniejszych i najbardziej uciążliwych 
uszkodzeń taśm pojawiających się podczas pracy przenośników. Ale nie zamyka to wszystkich 
możliwych przypadków, jakie występują, lub mogą wystąpić w specyficznych warunkach 
eksploatacji. Dlatego najlepszym sposobem monitorowania niekiedy pozostaje jedynie człowiek.  
Stosując wymienione systemy, można uzupełnić jego pracę lub część z tej pracy przenieść na 
urządzenia, to jednak całkowite zastąpienie człowieka w monitorowaniu pracy przenośników, jest 
na chwilę obecną raczej niemożliwe.  

Aby jednak to monitorowanie było skuteczne nie wolno zapominać o właściwym poziomie 
kwalifikacji pracownika, które najlepiej uzyskać poprzez właściwie zorganizowany system 
szkoleń. Nie mniej ważne jest wypracowanie odpowiednich procedur, które ułatwią i wyeliminują 
możliwość popełnienia błędu przez osobę monitorującą taki system.  
 
Monitorowanie elementów przenośnika poprzez rejestrację i analizę drgań 
 

 Nie tylko taśmy przenośnikowe potrafią być elementem powodującym wiele kłopotów podczas 
eksploatacji, do takich elementów należą również napędy, w szczególności przekładnie i bębny 
napędowe a także krążniki.  
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Użytkownicy systemów przenośnikowych również w tym obszarze mają do dyspozycji 
narzędzia, które pozwalają im kontrolować przebieg procesu eksploatacji i interweniować w 
odpowiednim momencie. Dobrze poznane i szeroko stosowane metody oparte na analizie drgań, 
dają spore możliwości monitorowania i diagnozowania stanu elementów przenośnika, np. takich 
jak przekładnie (w zakresie zużycia powierzchni zębów i łożysk). Dzięki analizie drgań możliwa 
jest również ocena stanu łożysk bębnów przenośnikowych. Oczywiście nie może to się odbywać w 
oderwaniu od warunków otoczenia, dlatego czasem mogą pojawiać się problemy z interpretacją  
wyników i postawieniem odpowiedniej diagnozy co do dalszej pracy urządzenia [22,23]. 
 
Monitorowanie stanu zestawów krążnikowych 
 

 Jak wcześniej wspomniano problemy z zestawami krążnikowymi mogą skutkować poważnymi 
awariami całego przenośnika. Mimo iż diagnozowanie takich podzespołów ze względu na ich 
liczbę może wydawać się trudne, znaleziono metody, które pozwalają skutecznie i w prosty sposób 
sprawdzić stan zestawów krążnikowych pracujących na przenośniku. Jedną z metod jest 
termowizyjna diagnostyka stanu krążników podczas pracy, która wychodzi z założenia, że 
zwiększone zużycie, a co za tym idzie większe opory ruchu wiążą się ze stratami energii na tarcie, 
podobnie jak w przypadku wadliwej ich pracy. Zwiększone tarcie to zwiększona temperatura, która 
przekłada się na zwiększoną emisyjność elektromagnetyczną w paśmie podczerwieni. Obserwując 
trasę przenośnika kamerą termowizyjną można wychwycić elementy charakteryzujące się 
niepoprawnymi parametrami pracy i dzięki temu je wyeliminować [24,31].  Inna stosowana 
metoda polega na badaniu poziomu hałasu emitowanego przez pracujące urządzenie w 
szczególności krążniki, zwiększona emisja może być wykorzystana jako sygnał o 
nieprawidłowościach podczas pracy badanych elementów.  
 
 
Zarządzanie eksploatacją 
 

Posiadanie najbardziej wyrafinowanych urządzeń monitorujących i sterujących pracą 
przenośników, nie jest gwarantem utrzymania wysokiego poziomu niezawodności podczas 
eksploatacji. Kluczowym czynnikiem jest tutaj właściwe zarządzanie tym procesem. Im większy 
system transportowym tym proces ten jest bardziej skomplikowany, wymaga podejmowania wielu 
decyzji, które wyprzedzają zdarzenia w systemie eksploatacji, gromadzenia odpowiednich zapasów 
części i materiałów eksploatacyjnych. W miarę rozrastania systemów zasób informacji niezbędny 
do przetworzenia przy podejmowaniu decyzji przybiera zbyt duże rozmiary, alby opierając się na 
doświadczeniu łatwo można było tym procesem sterować. Istnieje uzasadniona potrzeba, 
wprowadzenia systemów wspomagających w zarządzaniu w systemach przenośnikowych 
[26,27,28]. 

Niestety samo wdrożenie systemów jeszcze nie jest warunkiem koniecznym do realnego i 
efektywnego wspomagania użytkowników w procesie eksploatacji. Wspomniane systemy 
potrzebują danych, na których mogą bazować, tzn. analizy przeprowadzane w tych systemach to w 
dużej części analizy statystyczne wymagające pewnego minimalnego zbioru danych. 
Zgromadzenie odpowiedniej bazy wiedzy wymaga czasu i w zależności od złożoności analiz 
proces dojścia do pełnych możliwości takiego systemu, ze względu na wysoką trwałość niektórych 
elementów przenośnika może wynosić nawet kilka lat.  

Nie znaczy to, że dane te nie będą użyteczne w tym czasie oraz nie oznacza, że nie warto tych 
systemów wdrażać. Dane pozyskiwane z procesu eksploatacji mogą pełnić jeszcze jedną bardzo 
znaczącą rolę, a mianowicie stanowić sprzężenie zwrotne do fazy projektowej nowych urządzeń. 
Im lepiej dane z procesu eksploatacji zostaną opisane i im więcej zostanie ich zebranych, tym 
większą wartość stanowią one dla inżynierów projektantów. Eksploatacja to także poligon testowy 
dla jakości procesu wytwórczego, może stanowić cenne źródło danych dla firm produkujących 
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podzespoły do przenośników taśmowych, szczególnie, że w ich przypadku nie jest możliwe 
przeprowadzenie wyczerpujących badań podzespołów w warunkach przemysłowych.  

Gromadzenie i wymiana danych eksploatacyjnych może stanowić też znaczący krok w 
kierunku ograniczenia awaryjności przenośników taśmowych dlatego też warto zacieśnić 
współprace i wymianę informacji między wytwórcami i eksploatatorami . 
 
 
4. WNIOSKI 
 

Jest oczywistym, że zmniejszenie awaryjności w którymkolwiek etapie życia urządzenia niesie 
ze sobą koszty. Warto jednak zwrócić uwagę na to, że im wcześniej te koszty zostaną poniesione 
tym lepiej, gdyż te dodane podczas fazy projektowania i konstruowania są małe w porównaniu do 
kosztów poniesionych w wyniku niedoskonałości projektu w fazie poprodukcyjnej.  

Eksploatatorzy, projektanci i wytwórcy jak widać mają wiele problemów do rozwiązania, ale 
też dzięki nowym narzędziom, są znacznie lepiej wyposażeni, aby te problemy rozwiązywać.  
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REDUCING BELT CONVEYORS FAILURE RATE 
 
ABSTRACT: Intent of the article is to bring closer means and capabilities within range of 
designers and operating personnel to deal with the most significant issues occurring during 
exploitation of belt conveyors, which often subsequently cause failures. The authors describe how 
reliability of belt conveyor is built and tools or methods to use in adequate stages of this process. 
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STRESZCZENIE: W ramach referatu przedstawiono budowę stanowiska do badania stanu 
obciążenia osi krążników w warunkach pracy zakładu górniczego. Przeprowadzono test stanowiska 
na przenośnikach taśmowych zabudowanych w Upadowej Odstawczo-Transportowej KWK 
Marcel, zsynchronizowanego z nowatorskim wizyjnym układem do pomiaru stopnia wypełnienia 
niecki taśmy CONVMONIT. Badania przeprowadzono na dwóch przenośnikach PIOMA 1400: z 
taśmą z rdzeniem stalowym ST i tkaninowym TK. Otrzymane wyniki badań umożliwiły analizę 
wpływu stopnia wypełnienia przenośnika na rozkład obciążenia siłami promieniowymi osi 
krążników. W podsumowaniu autorzy przeprowadzili porównanie wyników pomiarów z 
rezultatami obliczeń teoretycznych, przeprowadzonych przy użyciu metod stosowanych w 
programie QNK. 
 
SŁOWA KLUCZOWE: krążnik, zestaw krążnikowy, taśma przenośnikowa 
 

1 WSTĘP 

Wyznaczanie stanu obciążenia zestawów krążnikowych jest istotnym etapem procesu 
projektowania przenośników taśmowych. Ze względu na znaczną ilość krążników przypadających 
na długość trasy przenośnika dąży się do zminimalizowania ich zużycia oraz do wydłużenia czasu 
pracy. Problematyka oceny trwałości krążników jest tym bardziej istotna, że w środowisku 
użytkowników i projektantów przenośników taśmowych od wielu lat toczy się dyskusja na temat 
wpływu regulacji prędkości taśmy na obniżenie energochłonności przenośnika z jednej strony, a z 
drugiej na prawdopodobne skrócenie trwałości krążników wynikające ze wzrostu obciążenia 
jednostkowego nosiwem. 
 W niniejszym referacie zaprezentowano stanowisko badawcze wraz z nowatorską, wizyjną 
metodą oceny stopnia wypełnienia niecki przenośnika, wyniki pomiarów przemysłowych oraz 
wyniki weryfikacji stosowanych metod obliczania obciążenia krążników [[4],[5],[6]]. 

2 METODY OBLICZANIA STANU OBCIĄŻENIA ZESTAWU KRĄŻNIKOWEGO 

W praktyce inżynierskiej wykorzystuje się szereg metod obliczania obciążenia zestawów 
krążnikowych. Metody te zawierają pewne uproszczenia związane z uwzględnieniem jedynie 
składowych sił ciężkości, jednak ich zaletą są proste i nieskomplikowane obliczenia pozwalające 
uzyskać przybliżone wyniki rzeczywistego obciążenia [[8]]. Bardziej dokładne obliczenia 
uwzględniają w większym zakresie mechanikę ciała sypkiego, właściwości fizykochemiczne 
nosiwa oraz własności taśmy przenośnikowej [[1]]. Obie podstawowe metody analityczne zostały 
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zaimplementowane w programie QNK-TT w module stosowanym do wyznaczania trwałości 
łożysk krążników i analizy stateczności taśmy na łukach wertykalnych i horyzontalnych (rys. 1). 

O istotności problemu wyznaczania stanu obciążenia krążników w aspekcie ich trwałości może 
świadczyć szereg publikacji pochodzących z różnych ośrodków naukowych opisujących 
prowadzone badania laboratoryjne i przemysłowe [[2],[3],[4],[6]] 

 

 
Rys. 1 Widok panelu programu QNK-TT do wyznaczania stanu obciążenia krążników 

Figure 1. Panel view of the QNK-TT to determine the state of the idlers load  

3 STANOWISKO DO POMIARU STANU OBCIĄŻENIA ZESTAWU KRĄŻNIKOWEGO 

Podczas realizacji projektu stanowiska pomiarowego przyjęto założenie symetrycznego 
rozłożenia strugi urobku względem osi taśmy. Dzięki temu zestaw pomiarowy został znacznie 
uproszczony i wyposażony jedynie w trzy czujniki tensometryczne do pomiaru sił reakcji w 
miejscach podparcia osi krążników, zaś drugą stronę osi zamocowano przegubowo (rys. 2). Siła 
promieniowa obciążająca krążnik środkowy jest obliczana jako podwojona wartość wskazań 
czujnika KM, natomiast siła oddziaływania taśmy i urobku na krążniki boczne jest sumą wskazań 
czujników KB1 i KB2. 
W celu przeprowadzenia badań stanu obciążenia krążników w warunkach przemysłowych na 
przenośniku typu PIOMA 1400 wykorzystano stanowisko pomiarowe, przetestowane w warunkach 
laboratoryjnych. Podstawowymi cechami tego stanowiska są: 

 konstrukcja zestawu pomiarowego bazuje na rozwiązaniu układu podparcia taśmy górnej 
stosowanym na przenośniku PIOMA 1400, 

 pomiar przeprowadzany jest w strefie niskich sił w taśmie, co ogranicza wpływ dodatkowej 
siły promieniowej działającej na krążniki, będącej wypadkową siły wzdłużnej w taśmie, 

 szybki montaż i demontaż stanowiska pomiarowego, 
 wymagany jest centryczny załadunek urobku na taśmę skutkujący symetrią obciążenia 

krążników bocznych, 
 brak ingerencji w konstrukcję trasy przenośnika. 
 



 

 

 
Rys. 2 Schemat rozmieszczenia czujników do pomiaru sił reakcji w miejscu podparcia krążników 

Figure 2. Schematic layout of sensors to measure the reaction forces at the idlers support  
  
  

Na rysunku 3 przedstawiono widok kompletnego stanowiska pomiarowego, przygotowanego 
do badań przemysłowych. Stanowisko wyposażone jest w kartę pomiarową oraz komputer 
rejestrujący sygnały pomiarowe z częstotliwością 1024 Hz. Istotnym atutem tego stanowiska jest 
własne, niezależne źródło zasilania. 

 

 
Rys. 3 Widok zestawu krążnikowego wraz z wyposażeniem pomiarowym 

Figure 3. View of idlers set with measuring equipment 
  

Do pomiaru stopnia wypełnienia niecki przenośnika w warunkach przemysłowych został 
wykorzystany układ składający się lasera liniowego oraz kamery cyfrowej. Stopień wypełnienia 
niecki przenośnika wyznaczany był poprzez komputerową analizę obrazu z kamery. 

4 BADANIA PRZEMYSŁOWE 

 Badania przemysłowe zostały przeprowadzone dwukrotnie. Po raz pierwszy wykonano je na 
przenośniku PIOMA 1400 zabudowanym w Upadowej Odstawczo-Transportowej KWK Marcel, 
wyposażonym w taśmę z linkami stalowymi, a po raz wtóry przeprowadzono rejestrację stanu 
obciążenia krążników na przenośniku taśmowym PIOMA 1400 z taśmą tekstylną, zabudowanym 
między upadową odstawczo-transportową a zakładem przeróbczym KWK Marcel. Zestaw 
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krążnikowy zamontowany został w rejonie stacji zwrotnej przenośnika, a następnie został 
wyrównany tak, aby zniwelować przewyższenie względem zestawów sąsiednich (rys. 4).  

 

 
Rys. 4 Widok ogólny stanowiska pomiarowego: 1- krążnikowy zestaw pomiarowy, 2- skrzynia z kartą 

pomiarową i źródłem zasilania, 3- komputer pomiarowy 
Figure 4. General view of test stand: 1 – measuring idlers set, 2 – box with measuring card and power supply, 

3 – computer 
 
 Rysunek  5 przedstawia stanowisko CONVMONIT do wizyjnego pomiaru wypełnienia niecki 
przenośnika. W skład tego zestawu wchodzi laser liniowy, kamera cyfrowa i komputer. Do 
zamontowania głowicy lasera i kamery wykorzystano pomost nad trasą przenośnika. Przed 
rozpoczęciem rejestracji skalibrowano układ, czyli wyznaczono wzajemne położenie w przestrzeni 
lasera, kamery i taśmy. Zasada pomiaru polegała na rejestracji kamerą (1) śladu lasera liniowego 
na taśmie (2). Obraz z kamery rejestrowany był w komputerze a następnie został poddany obróbce 
za pomocą specjalistycznego oprogramowania. Jako wynik otrzymano pole przekroju strugi 
urobku na taśmie przenośnika. Na tej podstawie możliwe było określenie procentowego 
wypełnienia niecki w danej chwili czasowej. 

Pomiary zostały przeprowadzone dla różnych stanów wypełnienia taśmy przenośnika 
urobkiem, od 0% do 60%. Podczas pomiarów rejestrowane były wartości sił KB1, KB2 i KM 
(rys. 2) działających na końce osi krążników. 
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Rys. 5 Stanowisko CONVMONIT i zarejestrowany cyfrowo chwilowy przekrój strugi urobku na przenośniku 

taśmowym : 1-kamera, 2- ślad lasera liniowego. 
Figure 5. CONVMONIT stand and digitally recorded temporary profile of an output on belt conveyor: 1 – 

camera, 2 – trace of linear laser. 
 

Rys. 6 Porównanie przebiegu zmian obciążenia końców osi krążników w funkcji wypełnienia przekroju niecki 
dla taśmy z rdzeniem stalowym i tkaninowym 

Figure 6. Comparsion of idlers load change in function of belt fulfillment for steel and textile core 
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Na rysunku 6 przedstawiono zbiorczy wykres wartości sił obciążających końce osi krążników w 
funkcji procentowego stopnia wypełnienia niecki przenośnika urobkiem, z taśmą z rdzeniem z 
linek stalowych (ST) oraz z rdzeniem tekstylnym (TK). Wartości sił KB1, KB2 i KM na rysunku 6 
są średnimi wartościami obliczonymi dla poszczególnych stopni wypełnienia niecki przenośnika. 
 W przypadku taśmy o dużej sztywności, z linkami i wzmocnieniem stalowym (ST) 
zaobserwowano znaczne, stałe i niezależne od ilości urobku obciążenie górnej części krążnika 
bocznego (KB1), głównie wynikające ze sztywności taśmy a nie oddziaływania nosiwa. 
Obciążenia dolnej końcówki osi krążnika bocznego również jest stałe, ale w tym przypadku o 
nieznacznej wartości (KB2). Wynika to ze znacznej sztywności taśmy i braku jej kontaktu w tym 
rejonie z powierzchnią płaszcza krążnika, co zilustrowano na rysunku 7a. 

 
Rys. 7 Przekrój niecki dla taśmy o znacznej sztywności poprzecznej (ST) –a oraz tkaninowej (TK) –b 

Figure 7. Trough profile for big stiffness belt (ST) –a and textile (TK) –b  
 

 Taśma z rdzeniem tekstylnym TK zachowuje się odmiennie w stosunku do badanej taśmy ST, 
ale zgodnie z przewidywaniami, uzyskanymi na podstawie wstępnych obliczeń. Wzrost 
wypełnienia niecki taśmy powoduje istotne zwiększenie obciążenia krążnika bocznego KB2 
(rys. 7b) 
 

5 PORÓWNANIE WYNIKÓW BADAŃ PRZEMYSŁOWYCH I OBLICZEŃ 
TEORETYCZNYCH 

 Zestawy krążnikowe nośne, a tym samym krążniki poddawane są obciążeniom wywołanym 
oddziaływaniem materiału transportowego i taśmy. Materiał transportowany obciąża krążniki 
zestawu zarówno siłami statycznymi wynikającymi z jego masy jak i siłami dynamicznymi 
pojawiającymi się w wyniku zjawisk zachodzących w ośrodku sypkim podczas jego 
przemieszczania po zestawie krążnikowym. Taśma oddziałuje na zestaw krążnikowy poprzez 
swoją masę, sztywność a także wypadkową sił wzdłużnych występującą na krzywiznach trasy 
przenośnika. 
 Istnieje wiele metod obliczeniowych służących do wyznaczenia obciążeń działających na 
krążniki i każda z nich posiada swoje zalety i wady. W programie komputerowym QNK-TT, 
służącym do wspomagania projektowania przenośników taśmowych zaimplementowano dwie 
metody; pierwsza korzysta ze standardowych algorytmów obliczeniowych, uwzględniających 
rozkład mas przemieszczających się po zestawie a druga metoda została opracowana w Instytucie 
Górnictwa Politechniki Wrocławskiej [[1]] i uwzględnia poza masami, sztywność taśmy 
i współczynnik tarcia wewnętrznego materiału transportowanego. 
 Po przeprowadzeniu w warunkach przemysłowych pomiaru stanu obciążenia krążników 
podjęto próbę weryfikacji metod obliczeniowych wykorzystywanych przez program QNK-TT 
[[7]]. 
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Obliczenia spodziewanej trwałości krążników wymagają precyzyjnego określenia stanu 
obciążenia łożysk, uwzględniających nie tylko masę urobku i taśmy, ale także własności nosiwa i 
sztywność poprzeczną taśmy. Wyniki pomiarów przemysłowych obciążenia zestawu 
krążnikowego, przeprowadzonych na przenośniku taśmowym pracującym w upadowej odstawczo-
transportowej KWK Marcel, istotnie odbiegały od wyznaczonych wartości teoretycznych (rys. 8). 
W znacznej mierze było to spowodowane tym, że taśma ST4500 zastosowana na badanym 
przenośniku była o znacznej sztywności poprzecznej, z uwagi na wysoki stosunek wytrzymałości 
taśmy (4500 kN/m) do jej szerokości (1400 mm) oraz na zastosowane przekładki ochronne. 
Ponieważ urobek z przenośnika pracującego w upadowej jest podawany na przenośnik o podobnej 
konstrukcji trasy, lecz z taśmą tkaninową podjęto się przeprowadzenia pomiarów umożliwiających 
określenie wpływu typu rdzenia taśmy przenośnikowej na stan obciążenia krążników [[4]].  
 

 
Rys. 8 Porównanie zmiany siły obciążającej końce osi krążników w funkcji wypełnienia przekroju niecki 

uzyskanego na podstawie pomiarów (-ST) oraz w wyniku przeprowadzonych obliczeń (-QNK) 
Figure 8. Comparsion of change of force loading idlers axes in function of belt fulfillment taken from 

measurements (-ST) and from calculations (-QNK) 
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Rys. 9 Porównanie zmiany siły obciążającej końce osi krążników w funkcji wypełnienia przekroju niecki 

uzyskanego na podstawie pomiarów (-TK) oraz w wyniku przeprowadzonych obliczeń (-QNK) 
Figure 9. Comparsion of change of force loading idlers axes in function of belt fulfillment taken from 

measurements (-TK) and from calculations (-QNK) 
 
 
 W przypadku taśmy tkaninowej, otrzymane wyniki obliczeń w miarę poprawnie odwzorowują 
stan obciążenia krążników (rys. 9), czego niestety nie uzyskano dla taśmy o dużej sztywności 
poprzecznej (z linkami stalowymi). Weryfikacja obliczeń przeprowadzona dla taśmy z rdzeniem 
tkaninowym przyniosła zadawalające rezultaty, w szczególności po zastosowaniu metody 
uwzględniającej sztywność taśmy i kąt tarcia wewnętrznego urobku.  
 W podsumowaniu przedstawionych wyników badań i obliczeń należy nadmienić, że 
zaproponowana metoda pomiaru przemysłowego obciążenia krążników pozwala na uzyskanie 
wiarygodnych wyników pod warunkiem symetrycznego, względem osi przenośnika, załadunku 
urobku na taśmę. Podczas prowadzonych badań, z uwagi na kątowy punkt przesypu między 
przenośnikami, nie było to w pełni możliwe. Z tego powodu oraz z braku technologicznej 
możliwości pełnego załadunku przenośnika (<60%), uzyskane rezultaty pomiarów należy 
traktować, jako wynik wstępnych badań testowych przed kolejną serią badań. 
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Tittle: 
Tests of carrying idlers load state in conditions of mining works 
 
Summary: 
In the paper presented construction of stand for testing of carrying idlers load state in conditions of 
mining works. Stand tests were carried out on belt conveyors installed in KWK Marcel, 
synchronized with an innovative vision system to measure the degree of fulfillment of the belt 
CONVMONIT. The test was conducted on two conveyors PIOMA 1400: the belt of steel core ST 
and textile TK. Obtained results allowed the analysis of influence of the degree of fulfillment of the 
conveyor on the distribution of radial forces load of idlers axle. In conclusion, the authors 
conducted a comparison of the measurement results with the results of theoretical calculations, 
carried out using the methods used in the program QNK. 
 
Key words: an idler, idlers set, conveyor belt. 
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STRESZCZENIE: System monitorowania ciśnienia EH-PressCater umożliwia rejestrację w czasie 
rzeczywistym przebiegu podporności obudowy zmechanizowanej. W pracy zaprezentowano kon-
cepcję bezprzewodowego systemu pomiaru oraz rejestracji ciśnienia. Omówiono składowe ele-
menty systemu z uwzględnieniem wymagań technicznych takich jak np. częstość pomiarów, ży-
wotności źródeł zasilania, prędkości transmisji. Przedstawiono oprogramowanie konfiguracji oraz 
wizualizacji-akwizycji danych. Zaprezentowano dane dotyczące przebiegu ciśnienia w sekcjach 
obudowy zmechanizowanej na podstawie zarejestrowanych pomiarów podczas prób ruchowo-
eksploatacyjnych. 

SŁOWA KLUCZOWE: Iskrobezpieczny bezprzewodowy przetwornik ciśnienia, system monito-
rowania ciśnienia, sieć radiowa, konwerter transmisji, moduł baterii, monitorowanie podporności, 
raporty diagnostyczne 

 

1. WSTĘP 

Prawidłowe utrzymanie ciągłości stropu wyrobiska jest najważniejszym parametrem decydującym 
o efektywności procesu eksploatacji pokładu oraz o bezpieczeństwie załogi. Obudowa zmechani-
zowana powinna być rozparta w wyrobisku z podpornością wstępną, gwarantującą zachowanie 
ciągłości stropu w przestrzeni roboczej, oraz zapewniającą właściwy poziom naprężeń w skałach 
stropowych i pokładzie węgla. Rozparcie sekcji obudowy zmechanizowanej z podpornością mniej-
szą od wymaganej powoduje zwiększoną konwergencję skał stropowych, a w efekcie końcowym 
może doprowadzić do przerwania ciągłości stropu przed obudową i obwału stropu, powodując po-
ważne utrudnienia eksploatacyjne, zanieczyszczenie węgla skałą płonną i zagrożenie bezpieczeń-
stwa. Osiągniecie podporności wstępnej obudowy zmechanizowanej realizuje się przez rozparcie 
stojaków odpowiednim ciśnieniem wstępnym zwykle odpowiadającym wartości ciśnienia, jakie 
panuje w magistrali zasilającej. Aby stojaki sekcji obudowy zostały rozparte ciśnieniem wstępnym 
odpowiadającym podporności wstępnej obudowy muszą być spełnione, co najmniej dwa warunki: 
ciśnienie w magistrali zasilającej powinno mieć założoną wartość, oraz operator powinien rozpie-
rać sekcję tak długo aż ciśnienie w przestrzeni podtłokowej stojaka osiągnie wartość ciśnienia 
wstępnego. W praktyce sekcje obudowy zmechanizowanej mogą być rozparte ciśnieniem mniej-
szym od założonego. Powodem tego może być chwilowy spadek ciśnienia w magistrali zasilającej, 
lub wcześniejsze zakończenie rozpierania stojaków przez operatora, zanim osiągnięte zostanie za-
łożone ciśnienie wstępne. W układzie hydraulicznym sekcji obudowy zmechanizowanej zgodnie 
z obowiązującymi przepisami (Dz. U. 2010 nr 126 poz. 855) do przestrzeni podtłokowych stoja-
ków podłączone są manometry, które umożliwiają kontrolę aktualnego ciśnienia rozparcia stojaka. 
Sterowanie sekcją ze względów bezpieczeństwa odbywa się zawsze z sekcji sąsiedniej wyżej poło-
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żonej, dlatego operator nie ma możliwości odczytu wartości ciśnienia w trakcie rozpierania, 
co stwarza możliwość nieprawidłowego rozparcia sekcji. Ponadto w przypadku wystąpienia 
uszkodzenia stojaka lub jego układu hydraulicznego, stojak do czasu identyfikacji uszkodzenia 
oraz jego usunięcia, uniemożliwia prawidłowe rozparcie sekcji obudowy. Większość opisanych 
problemów można wyeliminować stosując w stojakach obudowy zmechanizowanej system moni-
toringu ciśnienia EH-PressCater. 

2. OPIS SYSTEMU 

System monitorowania ciśnienia EH-PressCater [1] przeznaczony jest do bezprzewodowego moni-
torowania oraz analizy ciśnienia: w stojakach i w podporach stropnicy obudów zmechanizowa-
nych, oraz w magistrali zasilającej i spływowej. Umożliwia kontrolę pracy obudowy zmechanizo-
wanej dzięki gromadzeniu, przetwarzaniu oraz przesyłaniu pomiarów wartości ciśnienia, pozwala-
jących między innymi na analizę współpracy obudowy ze stropem wyrobiska ścianowego oraz 
identyfikację stanów awaryjnych układu podpornościowego sekcji. Bezprzewodowe przetworniki 
ciśnienia wchodzące w skład systemu cyklicznie dokonują pomiaru oraz analizy ciśnienia. Wska-
zania poziomu ciśnienia sygnalizowane są za pomocą diod elektroluminescencyjnych RGB, 
umieszczonych w obudowach przetworników. Dzięki połączeniu przetworników w sieć radiową 
zarejestrowane dane przesyłane są do zabudowanego na początku ściany konwertera transmisji 
IKT, który zebrane dane przesyła dalej do komputera dołowego EH-O/06/06.xx. Zastosowany 
w systemie innowacyjny sposób wymiany danych pozwala na zbieranie wyników pomiarów 
z częstotliwością 1 Hz przy jednoczesnym zachowaniu niskiego poboru prądu. Rozwiązanie za-
pewnia ciągłą pracę systemu przez ponad rok, z cyklicznym odświeżaniem pomiarów co sekundę 
bez konieczności wymiany źródeł zasilania przetworników ciśnienia. Przykładowa instalacja ko-
palniana monitoringu ciśnienia w stojakach obudowy zmechanizowanej składa się z systemu 
EH-PressCater połączonego z urządzeniami wymiany danych EH-O/06.15 przesyłającymi dane łą-
czem DSL (linia modemowa) „Ex ia” oraz interfejsami Fast Ethernet światłowodowymi „Ex op is” 
na powierzchnię poza strefę Ex do serwera rejestrującego dane.  
 Budowę kopalnianego systemu monitoringu ciśnienia w stojakach obudowy zmechanizowanej 
z zastosowaniem systemu EH-PressCater przestawiono na rysunku 1. 
 

 

Rysunek 1. System EH-PressCater - struktura 
Figure 1. EH-PressCater system structure 

 Serwer powierzchniowy połączony jest poprzez zarządzalny switch ethernetowy z komputero-
wymi stanowiskami dyspozytorskimi PC, które wyposażone są w oprogramowanie do wizualizacji 
danych EH-PressCaterClient oraz oprogramowanie eksperckie ATLAS. Stanowiska współpracują 
ze zbiorczym wielkoformatowym wyświetlaczem LCD. 
 

Interfejsy systemu EH-PressCater: 

- transmisji przewodowej modemo-
wej DSL EFM 192k do 15304 kb/s; 

- transmisji Fast Ethernet 
światłowodowych 100BASE-FX, 
full-duplex, 100 Mb/s. 
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 W skład systemu EH-PressCater wchodzą: 
- przetworniki ciśnienia RPSI; 
- konwerter transmisji IKT; 
- komputer dołowy EH-O/06/06.xx. 
- oprogramowanie EH-PressCater 

 System EH-PressCater posiada budowę przeciwwybuchową zgodną z PN-EN 60079-25. Zaletą 
systemu jest otwartość jego architektury. Pozwala ona na rozbudowę sieci przetworników, oraz 
dopasowanie interfejsu wymiany danych do  instalacji użytkownika. Każda wersja wykonania 
komputera wyposażona jest w dwa łącza światłowodowe Fast Ethernet budowy przeciwwybucho-
wej „Ex op is”. System EH-PressCater można rozbudować o urządzenia transmisji na powierzch-
nię. W tym przypadku system wyposaża się w serwer oraz stanowiska dyspozytorskie tzw. stano-
wiska powierzchniowe. Transmisja na trasie podszybie – serwer powierzchniowy realizowana jest 
na ogół łączami światłowodowymi (Fiber over Ethernet). W ten sposób zapewnia się separację 
galwaniczną, pomiędzy obwodami nieiskrobezpiecznymi stanowisk powierzchniowych a liniami 
teletechnicznymi prowadzonymi w polach Ex. 
 Zaletą proponowanego rozwiązania jest połączenie komputera dołowego łączami szerokopa-
smowymi. Przykładowo zastosowane łącze kablowe z modemem DSL o prędkości do 4 Mbps, 
osiąga w trybie autonegocjacji z wykorzystaniem istniejącej infrastruktury teletechnicznej, transfer 
rzędu 1 Mbps, przy odległościach do kilku kilometrów. Uzyskana prędkość transmisji umożliwia 
zdalny dostęp do komputera dołowego. 

3. HISTORIA ORAZ ROZWIĄZANIA KONKURENCYJNE 

Przed systemami bezprzewodowej transmisji danych, stosowane były w górnictwie systemy ko-
munikacji przewodowej. Ich zaletą jest między innymi duża prędkość transmisji i rejestracji da-
nych. W przypadku rozwiązań iskrobezpiecznych problematyczne jest zasilanie wymagające sepa-
racji galwanicznej przy długich liniach kablowych. Kłopotliwa jest również instalacja okablowa-
nia. Mimo iż przewody, kable prowadzone są zazwyczaj w osłonie węży hydraulicznych całkowite 
wyeliminowanie uszkodzeń okablowania jest niemożliwe. Alternatywą jest rozwiązanie bezprze-
wodowe. Podstawowym problemem technicznym takiego rozwiązania jest opracowanie układu 
transmisji radiowej o niskim poborze mocy tak, aby urządzenia sieci radiowej mogły być zasilane 
bateryjnie. Wadą radiowej transmisji danych jest mała odporność na zakłócenia oraz na zapylenie. 
W systemie EH-PressCater zasięg radiowy jest ograniczony ze względów propagacji falowej sy-
gnału radiowego. Osiągnięta nadmiarowość zasięgu została wykorzystana w celu zapewnienia cią-
głości transmisji, nawet w przypadku uszkodzenia kilku sąsiednich przetworników. W takim przy-
padku opracowany system transmisji automatycznie omija uszkodzone przetworniki (proces zwany 
z ang. Self healing). 

4. TRANSMISJA RADIOWA 

W kompleksie ścianowym urządzenia sieci radiowej rozłożone są linearnie wzdłuż ściany. Wy-
miana informacji przebiega od przetworników z końca ściany do przetworników z początku ściany, 
dlatego im bliżej początku ściany znajduje się przetwornik, tym większą liczbę danych musi prze-
słać, a co za tym idzie zwiększa się czas transmisji. Warunkiem koniecznym dla osiągnięcia w 
układzie sieci szeregowej przesyłu dużej liczby danych było opracowanie innowacyjnego systemu 
transmisji. Opracowany system transmisji zapewnia rejestrację ciśnień ze wszystkich przetworni-
ków zainstalowanych w kompleksie ścianowym z odświeżaniem danych co 1 sekundę. 

 Transmisję/wymianę danych charakteryzuje m.in.: 

 przesyłanie danych pomiarowych z dużej liczby przetworników z dużą szybkością, 
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 niski pobór prądu przy odpytywaniu co 1 sekundę, 
 wyrównanie poboru mocy dla każdego przetwornika sieci, maksymalizujące bezobsługowy 

czas pracy systemu. 
 Sposób wymiany informacji systemu EH-PressCater chroniony jest patentem. 

5. PRZETWORNIK RPSI 

Przetwornik ciśnienia RPSI jest urządzeniem w wykonaniu iskrobezpiecznym [2]. Elementem po-
miarowym przetwornika jest piezorezystancyjny czujnik krzemowy w układzie mostka zrównowa-
żonego. Sygnał napięciowy z mostka pomiarowego czujnika zostaje poddany cyfrowemu przetwa-
rzaniu w mikrokontrolerze. Układ mikrokontrolera nadzoruje pobieranie, linearyzację, kompensa-
cję temperaturową, uśrednianie, filtrację cyfrową sygnału pomiarowego czujnika, zarządza komu-
nikacją radiową, oraz steruje wskaźnikiem LED. 

6. BATERIA – IDEA – CZAS PRACY 

Projektując źródło zasilania przetwornika starano się o zachowanie maksymalnej wydajności (czas 
pracy urządzenia), przy zachowaniu akceptowalnie małych gabarytów oraz zachowaniu iskrobez-
pieczeństwa. Dla tej potrzeby opracowano moduł baterii EH-P/10/09 zapewniający bezpieczeń-
stwo podczas wymiany baterii. Podstawowym założeniem oraz zaletą rozwiązania jest możliwość 
wymiany baterii w strefie Ex. Rysunek 3. przedstawia wymianę baterii przetwornika. 

 Sposób wymiany baterii w konstrukcji przetwornika chroniony jest patentem. 

 

Rysunek 2. Wymiana baterii przetwornika RPSI. 
Figure 3. Replacing the battery module in RPSI pressure transmitter. 

 Na rysunku 4. przedstawiono oscylogram poboru prądu przetwornika. Widoczne są momenty, 
w których przetwornik przechodzi ze stanu uśpienia w tryby sygnalizacji RGB poziomu ciśnienia 
oraz uruchamia transmisję radiową (w podanym przykładzie co 1 sek). Średni pobór prądu za okres 
aktywności 1 s wynosi Iav = 1.3 mA. Szacując na tej podstawie minimalną pojemność modułu ba-
terii EH-P/10/09 uzyskano 1 rok minimalnego czasu pracy bez konieczności wymiany baterii. 

Zdejmowana 
osłona umoż-
liwiająca 
szybką wy-
mianę baterii 

Iskrobezpieczny 
moduł baterii 
EH-P/10/09 

Komora baterii 
przetwornika 
RPSI 
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Rysunek 3.Oscylogram poboru prądu przetwornika RPSI. 
Figure 4. RPSI pressure transmitter – current consumption in sleep and working modes. 

6.1. Kontrola stanu naładowania lokalnych źródeł zasilania 

Kontrolę napięcia zasilania przetworników ciśnienia umożliwia oprogramowanie EH-PressCaterClient. 
Przetworniki przekazują do konwertera transmisji informacje o stanie własnego napięcia zasilania. 
W przypadku, gdy napięcie baterii danego przetwornika utrzymuje się poniżej wartości progowej 
oprogramowanie EH-PressCaterClient informuje Użytkownika systemu o konieczności wymiany 
baterii. 

 

Rysunek 4. Poziom naładowania baterii wybranych przetworników ciśnienia. 
Figure 5. Selected pressure transmitters state of battery charge. 

6.2. Sygnalizacja wartości ciśnienia oraz stanów pracy przetwornika 

Przetwornik RPSI po załączeniu zasilania, realizuje pomiar ciśnienia co 1 sekundę oraz sygna-
lizuje jego wartość, w oparciu o zadane wartości progowe. Sygnalizacja może być synchronizowa-
na z transmisją łączem radiowym. Dekodowanych jest pięć zakresów ciśnienia. Domyślnie sygna-
lizację stanu naładowania baterii obsługuje oprogramowanie komputera EH-PressCaterClient. Sta-
ny wskazywane przez diodę zostały zobrazowane na rys. 6. Sygnalizacja diodowa w czasie pracy 
zależna jest od trybu pracy przetwornika. Istnieją cztery tryby pracy: magazynowy, przejściowy, 
konfiguracji sieci, pracy normalnej oraz nasłuchiwania. 

Odbiór ramki (radio) Sygnalizacja RGB 

Linia reprezentująca 
próg alarmowy roz-
ładowania baterii 

Wartość napięcia 
baterii 

Kolor Znaczenie 

U <Umin 
 

- za niski poziom  
naładowania 

Umin ≤ U ≤ Umax 
 

- poprawny poziom  
naładowania  
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b) palarm_L < p < pmin

5 ms 1000 ms

c) pmin < p < pmax

1 ms 1000 ms

d) pmax < p < palarm_H

100 ms 1000 ms
1 ms

a) p < palarm_L

100 ms 1000 ms
5 ms  

e) p > palarm_H
5 ms 1000 ms

 

Rysunek 5. Sposoby sygnalizacji pracy przetwornika RPSI. 
Figure 6. LED signalling in pressure transmitter RPSI. 

7. KONWERTER TRANSMISJI IKT 

Przeznaczeniem konwertera transmisji IKT jest zapewnienie połączenia pomiędzy urządze-
niami w sieci bezprzewodowej, a urządzeniami komunikującymi się przewodowo [3]. Urządzenie 
wykonuje dwukierunkową konwersję pakietów danych standardu IEEE 802.15.4 na format danych 
standardu Modbus RTU. Ze względu na różnice w prędkościach transmisji danych łącza bezprze-
wodowego (250kbps) / przewodowego (1200-38400 bps) konwerter wyposażono w mechanizmy 
buforowania i kolejkowania danych. Indykację stanu pracy konwertera zapewnia trójkolorowa dio-

da LED. W systemie EH-PressCater konwerter IKT umożliwia połączenie przewodowe systemu 
z układami monitorowania / sterowania. 

Rysunek 6. Konwerter transmisji IKT. 
Figure 7. Data converter IKT. 

Podstawowe cechy funkcjonalne 
przetwornika RPSI: 

 bezprzewodowa radiowa 
komunikacja; 

 zasilanie bateryjne, 
z możliwością wymiany 
baterii w strefie Ex; 

 diodowy wskaźnik stanu 
pracy.

Podstawowe cechy funkcjonalne konwerte-
ra transmisji IKT: 

– bezprzewodowa radiowa komunikacja; 
– transmisja RS-485 Modbus RTU; 
– diodowy wskaźnik stanu pracy. 



 7

8. KOMPUTER DOŁOWY EH-O/06/06.XX 

Komputer dołowy EH-O/06.06.xx zabudowany jest w osłonie ognioszczelnej. Wyposażony 
jest w przemysłową klawiaturę, która posiada wskaźnik zastępujący mysz komputerową. Kompu-
ter nie posiada wyłącznika sieciowego, rozruch następuje automatycznie po załączeniu napięcia 
sieciowego. Komputer uruchamia samoczynnie oprogramowanie EH-PressCater, w skład którego 
wchodzą aplikacje EH-PressCaterClient, /Server, /Configure. Po załączeniu spowodowanym np. 
zanikiem napięcia zasilania system uruchamia się automatycznie. 

9. OPROGRAMOWANIE CLIENT/SERVER/CONFIGURE 

W skład oprogramowania systemu EH-PressCater [1] wchodzą aplikacje: 

 Client; 

 Server; 

 Configure. 

9.1. Aplikacja EH-PressCaterClient 

Aplikacja EH-PressCaterClient jest oprogramowaniem przeznaczonym do wizualizacji danych, ob-
razującym przebiegi ciśnienia w funkcji czasu, w danym miejscu instalacji hydraulicznej. 

 

Rysunek 7. EH-PressCaterClient. a) Główne okno aplikacji. b) Wykresy ciśnienia w przestrzeni podtłokowej 
stojaków obudowy zmechanizowanej. 
Figure 8. EH-PressCaterClient. a) Main window b) Hydraulic legs pressure diagrams. 

 Okno aplikacji Client podzielone jest horyzontalnie na trzy obszary przedstawiające: wykresy 
ciśnienia w siłownikach stojaków (wykres 1), wykresy ciśnienia w siłownikach podpór stropnicy 
(wykres 2), napięcia baterii przetworników ciśnienia (wykres 3). Cztery wskaźniki pokazane 
w lewej dolnej części okna wskazują ciśnienia w magistrali zasilającej/spływowej na początku 
ściany oraz na końcu ściany. W zależności od parametrów progowych ciśnienia ustawionych in-
dywidualnie dla danego przetwornika (zależnie od miejsca instalacji np.: podpora, stojak, zasila-
nie) słupki ciśnienia posiadają odpowiedni kolor. Zestawienie sygnalizowanych progów przedsta-
wiono w tabeli poniżej. Prawidłowe rozparcie danego stojaka wybranej sekcji sygnalizowane jest 
w kolorze jasnozielonym. Wartości progów ustala Użytkownik w aplikacji Configure. 

9.2. Aplikacja EH-PressCaterServer 

Aplikacja EH-PressCaterServer jest oprogramowaniem komunikacyjnym, współpracującym z bazą 
danych SQL. Obsługuje protokoły komunikacyjne konwertera transmisji IKT, zapisuje odczyty z 
bazy danych. Aplikacja Server działa na komputerze dołowym EH-O/06/06.xx. 

 
Wykres 1. 
 
Wykres 2. 
 
Wykres 3. 

Ciśnienie w lewym 
stojaku (PT) 83 sek-
ji

Ciśnienie w prawym 
stojaku (PT) 83 sekcji 
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9.3. Aplikacja EH-PressCaterConfigure 

Aplikacja EH-PressCaterConfigure służy do konfiguracji zainstalowanej sieci przetworników ci-
śnienia. Zadaniem aplikacji jest stworzenie logicznej struktury odwzorowującej fizyczne rozmiesz-
czenie elementów (przetworników) sieci radiowej w układzie sekcji zmechanizowanych. 
Za pomocą Configure przetworniki o danych numerach seryjnych wiązane są z konkretnym miej-
scem instalacji. Aplikacja pozwala na ustawianie progów ciśnienia, które sygnalizowane są na wy-
kresach odpowiednim kolorem. 

-  

Rysunek 8. EH-PressCaterConfigure. Konfiguracja nastaw sygnalizowanych progów ciśnienia. 
Figure 9. EH-PressCaterConfigure. Configuring the pressure thresholds values. 

10. WIZUALIZACJA 

System EH-PressCater wyposażony jest w narzędzia monitorowania oraz analizy danych. 

Oprogramowanie systemu rejestruje przebiegi czasowe ciśnienia w danej sekcji (stoja-
ku/podporze). Możliwe jest przedstawienie wykresów dla poszczególnych stojaków oraz oddziel-
nie dla podpór stropnicy. Ponadto wykresy pozwalają zarejestrować przebieg czasowy przekładek 
danej sekcji. Oprogramowanie [4] umożliwia również śledzenie postępu ściany w ramach kolej-
nych skrawów. Na podstawie przebiegu ciśnienia w stojakach identyfikowane są przekładki po-
szczególnych sekcji, następnie na podstawie kolejności tychże przekładek oprogramowanie wy-
znacza przebieg czasowy przesuwania sekcji wzdłuż ściany. Można w ten sposób śledzić czas oraz 
kolejność przesuwania sekcji w trakcie eksploatacji ściany. Oprogramowanie automatycznie wy-
znacza przebieg skrawu. Rozpoczęcie nowego skrawu symbolizowane jest strzałkami z informacją 
o czasie rozpoczęcia skrawu rys. 10. 

 
Rysunek 9. ATLAS: a) analiza czasowa przekładek stojaków b) przebieg czasowy skrawu. 
Figure 10. ATLAS: a) hydraulic legs rearrange timing b) shearer cut timing diagrams. 

Wartości progowe sygnalizowane są 
kolorami zgodnie z określeniem wg  
tabeli obok 

Przebieg skrawu Przekładka sekcji 

Kolory słupków wykresu  
p ≤ 
 palarm_L  

- ciśnienie znacznie poniżej ciśnienia 
wstępnego. Możliwa awaria układu. 

palarm_L< p 
<pmin  

- ciśnienie za niskie, poniżej ciśnienia 
wstępnego 

pmin ≤ p ≤ 
pmax  

- ciśnienie prawidłowe powyżej ci-
śnienia wstępnego 

pmax< p 
<palarm_H  

- ciśnienie za wysokie, powyżej zale-
canego ciśnienia 

p ≥ 
palarm_H  

- ciśnienie powyżej progu alarmowe-
go. Możliwa awaria układu. 
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 Rys. 11a przedstawia sytuację odświeżania danych ciśnienia po odzyskaniu połączenia radio-
wego. Widoczne na rysunku szare słupki, oznaczają przetworniki, które utraciły łączność radiową, 
ale powróciły do pracy i oczekują aż system odświeży pomiary ciśnienia (rys 11.b). Pola w kolorze 
fioletowym pokazują przetworniki, które utraciły łączność radiową. Przykład z rys 11a) obrazuje 
sytuację po konfiguracji przetworników w ścianie. Rysunek 11b) przedstawia typową sytuację, gdy 
pojedyncze przetworniki nie transmitują danych, mimo tego transmisja wzdłuż ściany działa, dzię-
ki połączeniom zastępczym – nadmiarowym. 

 

Rysunek 10. EH-PressCaterClient.  Wykresy wartości progowych ciśnienia – stojaki, podpory. 
Figure 11. EH-PressCaterClient. Diagram of pressure threshold values – legs, canopies. 

 
Rysunek 12 przedstawia przykładowy przebieg ciśnienia podczas rabowania i rozpierania sekcji 
nr 73. Widoczny jest spadek ciśnienia w stojakach sekcji 72 po rozparciu sekcji 73  

 

Rysunek 11. EH-PressCaterClient. Reakcja rozkładu ciśnienia podczas rabowania sekcji 73. 
Figure 12. EH-PressCaterClient. Pressure distribution during pulling down the 73th roof support.  

 
Przykład rejestracji zmian ciśnienia wynikających z osiadania stropu po przestoju ściany poprzez 
weekend pracy serwisowej. Z przebiegu widać, że w niektórych odcinkach ściany ciśnienie 
w stojakach zbliża się do maksymalnej podporności roboczej. 

 

Rysunek 12. EH-PressCaterClient. Zobrazowanie osiadania stropu. a) przed b) i po weekendzie 
Figure 13. EH-PressCaterClient. Roof subsidence a) before b) after a weekend. 

Sekcja 72  Sekcja 72  

Widoczny wzrost ciśnienia
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10.1. RAPORTY I DIAGNOSTYKA 

System oprócz wizualizacji on-line rejestruje przebiegi ciśnienia w bazie danych. Na podstawie 
zapisów bazy tworzone są, w sposób automatyczny, dzienne oraz tygodniowe raporty. Przykłady 
raportów pokazano na rys. 14, gdzie zamieszczono również raport z przebiegiem ciśnienia w magi-
strali zasilającej. Raporty informują o stanie pracy systemu oraz zawierają statystykę utraconych 
pakietów, zaników transmisji oraz informują o wartościach ciśnienia w magistrali spływowej 
i zasilającej. 

 

Rysunek 13. Raporty systemu EH-PressCater. 
Figure 14. EH-PressCater diagnostic reports. 

11. PREZENTACJA SYSTEMU Z KOPALNI „RYDUŁTOWY-ANNA” 

System EH-PressCater został wdrożony w KWK Rydułtowy-Anna na poziomie 1067. Re-
jon eksploatacji zagrożony jest tąpaniami, dlatego możliwość monitorowania ciśnienia w sekcjach 
ułatwia rozpieranie sekcji z założoną podpornością wstępną oraz ciągłą ocenę współpracy obudo-
wy ze stropem. Zainstalowany w kopalni system monitoruje ciśnienie w stojakach 150 sekcji obu-
dowy, przy czym co dziesiąta sekcja wyposażona jest w monitorowanie podpór stropnicy. System 
połączony jest linią modemową DSL z podszybiem, skąd prowadzi światłowodowa linia teletech-
niczna na powierzchnię do serwera. Media konwerter separuje galwanicznie linię od obwodów 
powierzchniowych nieiskrobezpiecznych. Cztery stanowiska dyspozytorskie ze zbiorczym ekra-
nem LCD pozwalają na monitorowanie przebiegu prac. 
 

 

Rysunek 14. Aplikacja systemu. a) stanowisko testowe b) instalacja na obiekcie przemysłowym 
w KWK „Rydułtowy-Anna”. 
Figure 15. System application. a) laboratory testing b) at coal mining plant. 

Pomiar ciśnienia w stojakach Pomiar ciśnienia w podporach 
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PODSUMOWANIE 

W pracy przedstawiono system monitorowania ciśnienia, jego podzespoły oraz oprogramowanie. 
Omówiono koncepcje rozwiązania transmisji danych w systemie sieci bezprzewodowej, kładąc na-
cisk na niskie zużycie prądu. Przedstawiono możliwości przetworników ciśnienia. Zaprezentowano 
korzyści jakie płyną z możliwości analizy ciśnienia, która wpływa na utrzymanie prawidłowego 
rozparcia stropu w konsekwencji zwiększając bezpieczeństwo Użytkowników. Oprogramowanie 
systemu pozwala na gromadzenie i przetwarzanie informacji, z uwzględnieniem raportów serwi-
sowych przydatnych podczas diagnostyki systemu. Zaprezentowano przykładową implementację 
urządzeń systemu w kopalni Rydułtowy-Anna. 
KOPEX Electric Systems S.A. dla każdej instalacji systemu EH-PressCater zapewnia dopasowanie 
oprogramowania oraz konfiguracji do potrzeb zakładów górniczych.  
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ABSTRACT: Pressure monitoring system EH-PressCater provides real time pressure measurement 
and analysis in powered roof supports. The work describes wireless monitoring pressure system 
idea and its operating principles. System components description takes into account technical re-
quirements like acquisition reading frequency, battery life, data link speed. The software applica-
tions for pressure data acquisition, analysis and device configuration are presented. Example of 
system capabilities during operation in plant mining are included in the text. 
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STRESZCZENIE: Przedstawiony w artykule program jest programem dyspozytorskim, który 
może współpracować z dowolnym systemem telemetrycznym parametrów fizycznych i chemicz-
nych atmosfery kopalnianej. Za pomocą programu można porównywać wizualnie wykresy warto-
ści pomiarowych dwóch parametrów (np. stężenia metanu na wylocie ze ściany i z rejonu ściany), 
program podaje wartości podstawowych parametrów statystycznych stężenia metanu w wybranym 
okresie oraz sumaryczny czas występowania stężenia metanu w przedziałach co 0,1%. Podaje rów-
nież wartości wskaźników zagrożenia metanowego, rozumiane jako czas występowania stężenia 
metanu o wartości nie mniejszej niż zadana (np. stężenie 1,2% metanu i wyższe). Program sporzą-
dza także bieżące raporty graficzne i numeryczne, z których najistotniejsze są raporty dobowe. 
W oparciu o dane statystyczne opisujące dobową metanowość wentylacyjną, strumień objętości 
metanu ujmowanego systemem odmetanowania oraz wielkości wydobycia dobowego, sporządzana 
jest prognoza metanowości na dowolnie wybrany okres. Prognoza może zostać wykorzystana 
w procesie doboru środków profilaktyki metanowej oraz wielkości wydobycia dobowego ze ścia-
ny. 
 
SŁOWA KLUCZOWE: Program komputerowy, zagrożenie metanowe, prognoza metanowości, 
wskaźniki zagrożenia metanowego. 
 
 
 
1. WPROWADZENIE 
 
Parametry fizyczne i chemiczne atmosfery kopalnianej mierzone są manualnie oraz telemetrycznie. 
Systemy telemetryczne są elementem systemu bezpieczeństwa w kopalniach i posiadają wielorakie 
zadania. Podstawowym ich zadaniem są pomiary stężeń gazów w atmosferze kopalnianej, a także 
prędkości, ciśnienia, temperatury i wilgotności powietrza oraz określanie stanów urządzeń, np. za-
mknięcie tam wentylacyjnych, praca wentylatorów itp. Innymi funkcjami systemu są: 

- przekazywanie wyników pomiarów do centrali na powierzchni, 
- wizualizacja wyników pomiaru, 

Szkoła Eksploatacji Podziemnej 2013, Materiały Konferencyjne 



 

 

- rejestracja i archiwizacja danych, 
- wyłączanie lokalne (za pomocą czujnika) lub centralne (za pomocą centrali powierzch-

niowej) dopływu energii elektrycznej do maszyn i urządzeń pracujących w określonych 
wyrobiskach kopalni, 

- lokalne informowanie o wartości mierzonego parametru, a w przypadku przekroczenia 
wartości granicznych parametru – lokalne i centralne alarmowanie. 

 Dane pomiarowe są prezentowane na bieżąco na monitorach systemu w postaci liczbowej i gra-
ficznej. Natomiast dane archiwalne mogą być prezentowane na monitorach lub mogą być na ich 
podstawie sporządzane raporty papierowe zawierające graf pomiarów oraz niektóre dane staty-
styczne, opisujące pomiary w wybranym okresie. Raporty są sporządzane dla poszczególnych czuj-
ników systemu pomiarowego. 
 Przedstawiony w artykule program komputerowy może współpracować ze wszystkimi opraco-
wanymi dotychczas programami zarządzającymi systemami telemetrycznymi, poszerzając znacz-
nie możliwości informacyjne tych systemów 
 
 
2. ZAKRES DZIAŁANIA PROGRAMU 
 
Przedstawiona wersja programu dotyczy zagrożenia metanowego w rejonach ścian. Analizę zagro-
żenia prowadzi się w rejonie określonej ściany i dlatego wybór odpowiedniego czujnika (lub czuj-
ników) prowadzi się dwustopniowo na ekranie startowym programu: najpierw następuje wybór 
ściany, a następnie zainstalowanego w jej rejonie czujnika. 
 
 

 
 
Rys. 1. Ekran startowy programu 
Figure 1. Start-up screen 
 
 
 Po wyborze ściany i czujnika, pojawia się ekran drugi zawierający podstawowe punkty menu 
programu (rys. 2). 
 Ekran składa się z paska menu oraz wypełnienia, będącego treścią pierwszej opcji menu „Prze-
gląd Danych”. 



 

 

 
 
Rys. 2. Ekran z menu programu i przeglądem danych 
Figure 2. Screen with the programme menu and review of the data 
 
 
 

 Wyboru fragmentu okresu, który jest przedstawiony na ekranie dokonuje się za pomocą paska 
menu niższego rzędu, znajdującego się pod paskiem menu głównego. Pierwszą pozycją tego menu 
jest „Data”. Aktywując przycisk, na ekranie pojawia się kalendarz, w którym wybiera się właściwy 
rok, miesiąc i dzień miesiąca. 
 Wybrana data oraz czas początku analizowanego okresu wyświetlana są na prawo od przycisku 
„Data”. 
 Następne przyciski, oznaczone strzałkami pionowymi i poziomymi, pozwalają na zmianę go-
dziny początku analizowanego okresu oraz jego długości. Przyciski „+” oraz „–” pozwalają na po-
większenie i pomniejszenie skali pionowej. 
 Wskazując myszką na określony punkt na wykresie i naciskając lewy klawisz uzyskuje się in-
formacje odnośnie czasu i stężenia w wybranym punkcie, co jest uwidaczniane na ekranie po sło-
wie Punkt:, po prawej stronie opisywanego paska. 
 Powiększenie dowolnego fragmentu wykresu stężenia metanu można uzyskać zaznaczając 
myszką na ekranie dowolny prostokąt obejmujący wybrany fragment wykresu. 
 Główną częścią wypełnienia ekranu (rys. 2) jest wykres stężenia metanu, poniżej wykresu po-
dane są parametry statystyczne: stężenie minimalne, maksymalne i średnie, odchylenie standardo-
we i wskaźnik zmienności, będący iloczynem odchylenia standardowego przez średnią wartość 
stężenia, wyrażonym w procentach. Wśród danych statystycznych są podane również wskaźniki 
zagrożenia metanowego [1] oznaczone przez WZM 1,0, WZM 1,2 i WZM 1,5. Wartości wskaźni-
ków są sumarycznym czasem wystąpienia stężenia metanu o wartości nie niższej niż podana w na-
zwie wskaźnika. Dla przykładu przedstawionego na rysunku 2 sumaryczny czas wystąpienia stęże-
nia metanu o wartości 1,2% i wyższej wynosi 1 godzinę 17 minut i 17 sekund. 



 

 

 Z prawej strony ekranu wyświetlane są sumaryczne czasy trwania stężenia metanu o określonej 
wartości, zaokrąglonej do miejsca dziesiętnego. Przykładowo stężenie o wartości 1,3% trwało 
w ciągu okresu pomiarowego wyświetlanego na ekranie (w ciągu 24 godzin) sumarycznie przez 
4276 sekund. 
 Opcja menu Porównanie pozwala na wyświetlenie na ekranie jednocześnie wykresów z dwóch 
różnych czujników (rys. 3). 
 

 
 
Rys. 3. Widok ekranu opcji „Porównanie” 
Figure 3. The view of the “Compare” option screen 
 
 Omawiana opcja menu programu pozwala na wizualne porównanie zmian parametrów mierzo-
nych przez dwa wybrane czujniki. Na rysunku 3 przedstawiono wykresy stężenia metanu pomie-
rzone przez czujnik metanu na wylocie z rejonu ściany (górny wykres) oraz przez czujnik na wylo-
cie tej ściany. Zestawienie wykresów pozwala na wzrokową ocenę korelacji pomiędzy stężeniem 
metanu w punktach lokalizacji czujników. 
 Opcja menu „Parametry” wyświetla niektóre parametry obliczane dla określonej doby (rys. 4). 
Ponieważ krótkookresowe zmiany parametrów atmosfery kopalnianej w rejonie ściany są silnie 
związane z wydobyciem, w programie jest zadawany umowny początek doby. Przykładowo, jeżeli 
jako początek doby zostanie zadana godzina 6:00, to obliczenia parametrów będą odnosiły się od 
okresu dwudziestoczterogodzinnego od 6:00:00 dnia bieżącego do 5:59:59 w dniu następnym. 
 Stężenie średnie metanu jest obliczane z pomiarów czujnikiem metanometrii automatycznej. 
Strumień objętości powietrza (Ilość powietrza) i strumień objętości metanu ujęty systemem odme-
tanowania (Odmetanowanie) mogą być obliczone na podstawie pomiarów czujnikami lub wpro-
wadzony ręcznie. Przewidziano, że wydobycie dobowe (Wydobycie) będzie wprowadzane ręcznie. 
Pozostałe parametry, tzn. metanowość wentylacyjna (Metan. wentyl.), metanowość absolutna (Me-
tan absol.) i metanowość rzeczywista (Metan. rzeczy.) są obliczane na podstawie znajomości po-
przednio wymienionych parametrów. 



 

 

 
 
Rys. 4. Parametry dobowe dotyczące stężenia metanu, metanowości, strumienia powietrza i wydobycia 
Figure 4. Daily methane parameters 

 
 Opcja menu „Prognoza” pozwala prognozować średnią dobową metanować absolutną na okres 
od jednego do czternastu dni. 
 Danymi wyjściowymi do prognozy są parametry dobowe charakteryzujące metanowość rejonu 
ściany w okresie nie mniejszym niż 7 dni bezpośrednio poprzedzających okres prognozy. Prognozy 
wykonane na podstawie krótkiego okresu są obarczone z reguły dużym błędem. Zbyt długi okres 
pomiarowy wykorzystany do sporządzenia modeku prognostycznego może także nie być uzasad-
niony z uwagi na zbyt duże zmiany w warunkach naturalnych zalegania pokładu oraz w warunkach 
gazowych w eksploatowanym pokładzie i jego otoczeniu.  
 Okres prognozy można ustalić na dowolną liczbę dni z przedziału od 1 do 14. jednak oczywi-
stym jest, że prognozy na długi okres będą mniej dokładne. Początek okresu prognozy jest ustalany 
w oknie „Data”, a okres prognozy w oknie „Ilość dni”. 
 

 
 
Rys. 5. Prognoza metanowości absolutnej (bezwzględnej) metodą I 
Figure 5. Absolute methane forecast method I 



 

 

 Prognozy można prowadzić dwoma metodami oznaczonymi jako Metoda I i Metoda II. 
 Metoda I wykorzystuje, znaną z teorii szeregów czasowych, metodę wskaźnikową sezonowo-
ści, w której zmienną niezależną jest jedynie metanowość [3]. 
 Zmiennymi niezależnymi w modelu prognostycznym, kryjącym się za hasłem Metoda II, są 
wydobycie dobowe i średnia dobowa metanowość [2]. 
 Na rysunkach 5 i 6 przedstawiono ekrany z prognozami metanowości. 
 W menu pomocniczym (druga linia od góry) wybrano datę początkową prognozy (2011.02.01) 
oraz okres prognozy (7 dni). 
 Wykres metanowości skład się z dwóch części: część pierwsza dotyczy modelu prognostyczne-
go, a druga – prognozy i jej sprawdzalności. 
 Wartości pomiarowe metanonośności oznaczone są punktami i linią czarną. Linia zielona ozna-
cza wartości obliczone za pomocą modelu statystycznego metanowości w okresie modelowania. 
Na wykresach są przedstawione wartości pomiarowe dla ostatnich 28 dni przed pierwszym dniem 
prognozy. Zielona wstęga oznacza zakres odchylenia standardowego od wartości średniej. 
 W części drugiej punktami i linią czerwoną przedstawiono wartości prognozowane metanowo-
ści. Czerwona wstęga oznacza prognozowany zakres odchylenia standardowego. Linia czarna jest 
nanoszona tylko wtedy, gdy okres prognozy jest już czasem przeszłym. Program w takim przypad-
ku sprawdza trafność prognozy, czyli oblicza błędy ex post. 
 Pod wykresem, po lewej stronie ekranu, przedstawiono parametry statystyczne opisujące model 
prognostyczny. Tabela pod wykresem zawiera w pierwszym wierszu daty dotyczące dni prognozy, 
w wierszu drugim wartości prognozowanej metanowości, a w wierszu trzecim prognozowane wy-
dobycie (na rys. 5, dotyczącym metody I prognozy wiersz ten jest pusty). Jeżeli prognoza jest spo-
rządzona dla większej liczby dni niż 7, tabelę można przewijać. Jeżeli prognoza jest wykonana ex 
post, pod spodem tabeli przytoczone są parametry statystyczne charakteryzujące zgodność progno-
zy metanowości z danymi pomiarowymi. 
 

 
 
Rys. 6. Prognoza metanowości absolutnej (bezwzględnej) metodą II 
Figure 6. Absolute methane forecast method II 



 

 

 Metoda I (rys. 5) może służyć do wstępnej prognozy metanowości. 
 Do prognozy przedstawionej na rysunku 6 użyto metody II.  
 W obydwu metodach do obliczeń parametrów modelu prognostycznego wykorzystano dane 
pomiarowe od 5 stycznia 2011 do 1 lutego 2011 roku. 
 Opcja menu Raporty pozwala na przygotowanie kilku raportów graficznych oraz raportów ta-
belarycznych. 
 Na rysunku 7 przedstawiono raport graficzny dotyczący stężenia metanu w wybranym okresie. 
 Linia łamana czarna oznacza wartości średnie stężenia metanu w okresie objętym raportem. 
Szare pole otaczające czarną linię przedstawia odchylenie standardowe pomiarów stężenia metanu 
w poszczególnych dniach. Linia łamana zielona łączy punkty minimalnego stężenia, a łamana 
czerwona maksymalnego stężenia metanu w poszczególne dni okresu. Na rysunku są również uwi-
docznione linie trendów obliczone dla wartości średnich, minimalnych i maksymalnych stężenia 
metanu. W dolnej części ekranu są widoczne równania linii trendów. 
 Liczbę i rodzaj linii na wykresie można dobierać przyciskami znajdującymi się na dole ekranu, 
po lewej stronie. Kombinacja przycisków jest dowolna. 
 Drugim raportem graficznym są wykresy wskaźników zagrożenia metanowego oznaczane 
przez WZM-1,0, WZM-1,2 i WZM-1,5. Raport przedstawiono na rysunku 8. 
 

 
 
Rys. 7. Raport graficzny dotyczący wartości średnich, minimalnych 
i maksymalnych stężenia metanu w dobach wybranego okresu 
Figure. 7 Graphic report on the average values, minimum and maximum 
concentrations of methane in the days of the selected period 

 
 Podobnie jak w raporcie poprzednim na ekranie wyświetlane są dowolne kombinacje wykre-
sów wskaźników zagrożenia metanowego oraz linie trendów tych wskaźników. 
 Raport tabelaryczny przedstawia dane statystyczne opisujące stan stężenia metanu w odniesie-
niu do poszczególnych dni eksploatacji daną ścianą (rys. 9). 



 

 

 
 
Rys. 8. Raport dotyczący wskaźników zagrożenia metanowego w dobach wybranego okresu 
Figure 8. Report on indicators of methane hazard in the days of the selected period 
 
 

 
 
Rys. 9. Raport tabelaryczny dotyczący wartości parametrów opisujących dobowe stężenia metanu 
Figure 9. Tabular report on the values of the parameters describing the daily concentration of methane 
 
 
PODSUMOWANIE 
 
Przedstawiony w artykule program został opracowany w PKiMSA CARBOAUTOMATYKA S.A. 
przy współudziale pracowników Instytutu Eksploatacji Złóż Politechniki Śląskiej w Gliwicach. 
Obsługa programu może być prowadzona przez dyspozytora metanometrii przy niewielkim nakła-
dzie pracy. Prawie wszystkie dane wejściowe do programu mogą być pobierane z systemów tele-
metrycznych wykorzystywanych obecnie w kopalniach. Wyniki obliczeń dotyczą bezpośrednich 



 

 

parametrów pomiarowych np. stężenia metanu, jak i parametrów obliczanych na podstawie danych 
pomiarowych np. metanowości wyrobisk. Program daje także możliwości sporządzania krótkoo-
kresowych prognoz metanowości rejonu wentylacyjnego ściany. Możliwość sporządzenia wielo-
wariantowych prognoz metanowości, dla różnych wartości prognozowanego wydobycia, daje pod-
stawę do przyjęcia maksymalnego wydobycia w określonym dniu tygodnia. 
 Dzięki możliwości obliczania wskaźników zagrożenia metanowego, które są sumarycznym 
czasem występowania stężenia metanu nieniższego niż pewna umowna wartość, np. 1,2%, zagro-
żenie metanowe może być lepiej ocenione niż jedynie za pomocą wartości średniej i maksymalnej 
stężenia. Raporty sporządzane przez program stanowią podstawę do szeroko pojętej analizy zagro-
żenia metanowego w kopalni i ułatwią właściwy dobór środków profilaktyki metanowej. 
 
 
LITERATURA 
 
[1]  Badura H.: Propozycja nowych miar wielkości zagrożenia metanowego. Materiały konf. XXXII Dni 

Techniki ROP’2006, XXIII seminarium na temat: „Zwalczanie zagrożenia metanowego oraz wyrzutami 
gazów i skał – teoria i praktyka”, Rybnik 26.10 2006. 

[2]  Badura H.: Zastosowanie teorii szeregów czasowych do prognoz krótkoterminowych metanowości. Ze-
szyty Naukowe Politechniki Śląskiej, Górnictwo, z. 250, Gliwice, 2001. 

[3]   Zeliaś A., Pawełek B., Wanat S.: Prognozowanie ekonomiczne. Teoria, przykłady, zadania. Wyd. Nauk. 
PWN S.A., Warszawa, 2003. 

 
 
 

The Dispatcher Program for the Ongoing Evaluation and Forecast 
of Methane Hazard as a Tool Supporting Selection 
of Methane Prevention Means 
 
The paper contains a programme for dispatchers which may co-operate with any telemetric  system 
of physical and chemical parameters of a coal-mine atmosphere.With the use of the programme, 
you can visually compare the measured values of two parameters (eg. the concentration of methane 
in the outlet area of the wall and at the wall area), the programme gives the basic statistical para-
meters of methane concentration in a given period, and the total time of occurrence of the con-
centration of methane in 0.1% intervals. It also gives methane hazard ratios understood as the time 
of occurrence of methane concentration of not less than the setpoint (e.g. methane concentration of 
1.2% and higher). The programme also provides updated graphical and numerical reports, of which 
the most important are the daily reports. The methane forecast is prepared for any selected period 
based on the statistical data describing the daily ventilation methane hazard, the flow rate of me-
thane captured by the demethanizing system and the volume of daily output. The forecast can be 
used in the selection of methane prevention means and of the volume of daily output in the wall. 
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STRESZCZENIE: Od wielu lat komputerowe systemy wizualizacji są podstawowym narzędziem 
kontroli procesów przemysłowych i technologicznych. W przypadku kopalń węgla kamiennego 
oprócz typowych funkcji prezentacji danych w postaci wskazań przyrządów pomiarowych na tle 
ciągów technologicznych, ścian wydobywczych, odstaw urobku wymaga się również możliwości 
bieżącej obserwacji wskazań przyrządów na tle schematów przestrzennych wyrobisk górniczych. 
W tym przypadku od systemu wizualizacji wymaga się elementów spotykanych najczęściej w sys-
temach typu GIS. Równocześnie postępująca nieustannie automatyzacja powoduje, że niezbędne 
są mechanizmy umożliwiające sterowanie bezpośrednio ze stanowisk dyspozytorskich. System 
dyspozytorski THOR jest przykładem systemu w którym połączono możliwości prezentacji danych 
w postaci np. piktogramów złożonych ciągów technologicznych, schematach przestrzennych a na-
wet w postaci najzwyklejszych tabel. Jednocześnie oprogramowanie umożliwia sterowanie pracą 
maszyn i urządzeń bezpośrednio z plansz wizualizacyjnych. Modułowa struktura systemu zapew-
nia wysoką niezawodność i skalowalność systemu, a otwarta architektura pozwala na dalszy roz-
wój systemu w kolejnych latach. 
 
SŁOWA KLUCZOWE: Systemy dyspozytorskie, wizualizacja procesów przemysłowych, gazo-
metria, światłowody, transmisja danych 
 
 
WSTĘP 
 
Czasy kiedy informacje wyświetlane na mozaikowych tablicach synoptycznych były szczytem 
możliwości odeszły w przeszłość co najmniej dziesięć lat temu. Wprawdzie do dzisiaj spotyka się 
tradycyjne tablice synoptyczne na dyspozytorniach, jednak są tam zabudowane chyba tylko z sen-
tymentu bo innych przesłanek ku temu niema. Większość systemów danych technologicznych jest 
w tej chwili oparta o rozwiązania komputerowe i raczej należy dążyć do zapewnienia odpowied-
niego poziomu niezawodności tych systemów niż do utrzymywania tablic synoptycznych. Szcze-
gólnie, że do prawidłowej współpracy z tradycyjnymi tablicami konieczny jest dodatkowy sprzęg. 
W początkach lat 90. zaczęto wdrażać na kopalniach systemy wizualizacji oparte na rozwiązaniach 
komputerowych. Pierwsze to system Zefir oraz na początku XXI wieku system SD2000. Na wiele 
lat systemy te wyznaczyły standardy obowiązujące w dyspozytorniach kopalnianych niemalże do 
dnia dzisiejszego. W roku 2009 w firmie SEVITEL podjęto prace nad opracowaniem nowej wersji 
systemu dyspozytorskiego, który oprócz tego, że spełniałby wszystkie obecne wymagania stawiane 
systemom dyspozytorskim to swoją budową umożliwiał rozwój w kolejnych latach ze szczegól-
nym uwzględnieniem obecnych trendów w polskim górnictwie. W roku 2011 wdrożono pierwsze 
systemy. W roku 2012 z powodzeniem jest kontynuowany proces wdrażania na kolejnych kopal-
niach. 

Szkoła Eksploatacji Podziemnej 2013, Materiały Konferencyjne 



 
 
Rys. 1. Przykład jednej z dyspozytorni kopalnianych 
z komputerową tablicą synoptyczną 
Figure 1. The Control Room in coal mining 
 
 
1. FILOZOFIA SYSTEMU – JEDEN SYSTEM WIELE ZADAŃ 
 
Dyspozytornia kopalniana jest miejscem skąd odbywa się bieżący nadzór nad bezpieczeństwem 
i produkcją zakładu górniczego. Zainstalowane tam systemy udostępniają dane dyspozytorom od 
stanu atmosfery po ilości wydobytego węgla. Na biurkach dyspozytorów zainstalowane są stano-
wiska komputerowe i na każdym takim stanowisku dedykowane oprogramowanie do obsługi naj-
częściej pojedynczego systemu. Sytuacja ta prowadzi do tego, że każdy z dyspozytorów zobowią-
zany jest poznać a później umieć obsługiwać kilka systemów. Każda modernizacja systemów po-
woduje konieczność wielokrotnych szkoleń, które same w sobie nie są złe jednak na pewno deor-
ganizują pracę dyspozytorni. Ze względu na dużą niejednorodność danych spływających do dyspo-
zytorni, opracowanie jednolitego i spójnego systemu do niedawna wydawało się niemożliwe a już 
na pewno ogromnie kosztowne. Podejmując prace nad systemem THOR przyjęto założenie nad-
rzędne, które zdeterminowało działanie całego systemu. Założeniem tym było określenie najmniej-
szej jednostki pomiarowej w systemie jako niezdefiniowanej zmiennej procesowej o podstawo-
wych parametrach za pomocą, których można ją zinterpretować. Zgodnie z tym założeniem wye-
liminowano na niskim poziomie systemu pojęcia czujnik, styk itp. Określenia te pojawiają się na 
wyższym poziomie systemu i zależą od wprowadzonej konfiguracji. Podejście takie spowodowało 
również, że aplikacje, które realizują bieżącą wizualizację i dostęp do danych archiwalnych wyko-



rzystują pojęcie uogólnionej zmiennej, której interpretacja następuje na podstawie konfiguracji. 
Konsekwencją takiego podejścia było umożliwienie prezentacji danych w różnorodny sposób 
w zależności od dziedziny, których dane dotyczyły, bądź też wymagań użytkowników. Do tego ce-
lu wykorzystano aplikacje wyświetlające dane na aktywnych planszach graficznych, statycznych 
siatkach pomiarów, aplikacjach obsługujących sytuacje alarmowe itd. Czyli uzyskano daleko po-
suniętą uniwersalność z zachowaniem funkcjonalności pojedynczego systemu. 
 System dyspozytorski to przede wszystkim baza danych w której przechowuje się dane konfi-
guracyjne i pomiarowe oraz oprogramowanie wizualizacyjne. O ile określenie podstawowej funk-
cjonalności bazy danych jest stosunkowo proste o tyle aplikacje wizualizacyjne mogą być wyposa-
żone w wiele funkcji ułatwiających obserwacje procesu technologicznego a w przypadku procesu 
wydobywczego od miejsca urabiania, aż na powierzchnie w miejsce składowania lub niejedno-
krotnie do zakładu przeróbczego. Dotychczas w dyspozytorniach instalowane były systemy, które 
oferowały swoje unikalne funkcje wraz ze swoimi bazami danych oraz interfejsami użytkownika. 
Każdy system dostarczany na kopalnie posiadał pulę dostępnych funkcji, które były dostępne jedy-
nie z poziomu tego konkretnego systemu. W przypadku systemów dyspozytorskich prezentacja 
danych powinna być realizowana w sposób jednolity. Niestety zdarzało się, że nie zawsze udawało 
się uzyskać zgodność prezentacji z danymi źródłowymi. Takim przykładem może być sposób reje-
stracji i prezentacji danych metanometrycznych w jednym z systemów dyspozytorskich z dokład-
nością do tysięcznych %CH4 choć tak naprawdę rozdzielczość czujników dostarczających danych 
wynosiła dziesiętne %CH4. Rozbieżność ta wynikała ze sposobu zaokrąglania wartości w systemie 
i choć czujnik wskazywał 1,3% CH4 to system prezentował np. 1,3987 %CH4. Wiedząc o tych jak 
i o wielu innych przypadłościach starano się zaprojektować system, który pozwalałby gromadzić 
dane zgodnie z charakterystyką sygnału źródłowego w jednolitej bazie danych, gdzie poprzez kon-
figurację określałoby się cechy rejestrowanych sygnałów. Takie podejście spowodowało, że baza 
danych może przechowywać dane różnego typu o różnych atrybutach. Sposób postępowania z da-
nymi jest zapisany w odpowiednich tablicach konfiguracyjnych. Dzięki temu możemy w bazie da-
nych przechowywać dane z systemów metanometrii jak i z systemów technologicznych. Moduło-
wa budowa systemu oparta na driverach komunikacyjnych została opisana w kolejnym rozdziale. 
Skoro dane znalazły się w bazie danych można przystąpić do ich obróbki i dalszego wykorzysta-
nia. Do tego celu można wykorzystać mechanizmy bazy danych, które pozwalają realizować do-
datkowe obliczenia na zmiennych, np. wyliczają wydatek metanu, powietrza. W przypadku bar-
dziej skomplikowanych obliczeń można wykorzystać mechanizm makr pisanych w wewnętrznym 
języku systemu. 
 
 
2. STRUKTURA SYSTEMU 
 
2.1. Baza danych 
 
Elementem centralnym systemu jest baza danych, która została oparta na serwerze Microsoft SQL. 
Bazę instaluje się na wydajnych rozwiązaniach sprzętowych nowoczesnych serwerów wyposażo-
nych w macierze dyskowe RAID 5 i RAID 10. W przypadkach baz danych istotnym czynnikiem 
jest wydajność systemu. Szczególnie gdy mamy do czynienia z setkami zmiennych procesowych 
napływających do bazy danych. Równocześnie z wielu aplikacji klienckich baza danych otrzymuje 
żądania dostarczenia informacji bieżących bądź archiwalnych. Sytuacja ta prowadzi do tego, że na-
leży dążyć do stabilizacji wydajności na akceptowalnym poziomie, nie tylko przez projektantów, 
ale przede wszystkim przez użytkowników. Istotne jest również by wydajność była stabilna w ca-
łym okresie życia systemu. 
 
 



 
 
Rys. 2. Schemat przedstawiający budowę systemu 
Figure 2. The structure of a system 
 
 
 W omawianym rozwiązaniu możemy rozróżnić dwie warstwy. Warstwa pierwsza to warstwa 
driverów komunikacyjnych i usług przetwarzania danych, która można nazwać warstwą dostaw-
ców informacji. Druga warstwą jest warstwa kliencka, która jest wykorzystywana przez aplikacje 
klienckie realizujące już konkretne funkcje operatorskie. 
 
2.2. Warstwa dostawców informacji 
 
Warstwa dostawców informacji w zależności od wielkości systemu jest zlokalizowana w przypad-
ku małych systemów na tym samym komputerze co baza danych, a w przypadku dużych systemów 
na dodatkowym komputerze tzw. stacji komunikacyjnej, która może pracować dodatkowo w trybie 
redundancji. Dostawa danych do bazy danych zajmują się specjalizowane drivery komunikacyjne, 
które potrafią połączyć się z konkretnym podsystemem, pobrać dane niezbędne do poprawnej in-
terpretacji sygnałów i następnie cyklicznie pobierać dane. Z drugiej strony posiadają zaimplemen-
towany interfejs do bazy danych, który zapewnia im możliwość wprowadzania danych. Ilość uru-
chomionych dostawców jest konfigurowana i system sam kontroluje pracę [poszczególnych drive-
rów. W przypadku stwierdzenia zaniku łączności z podsystemem drivery mają wbudowane me-
chanizmy wznawiania połączenia i jednocześnie operatorzy są o tym fakcie informowani w postaci 
sygnału alarmowego. Dane wprowadzane do bazy danych mogą podlegać dalszemu przetwarzaniu 
i na ich podstawie mogą być wypracowywane sygnały tzw. czujników wirtualnych. Mechanizm 
ten jest dostarczany przez specjalizowane usługi, które na podstawie wprowadzonych algorytmów 
przetwarzają dane. Przykładem takich zmiennych wirtualnych mogą być wskaźniki wentylacyjne 
np. wydatku powietrza, wydatku tlenku węgla. Ilość skonfigurowanych w jednym czasie zmien-
nych wirtualnych nie jest ograniczona. 



2.3. Warstwa aplikacji 
 
Warstwa aplikacji to ta część systemu i bazy danych, która dostarcza informacji użytkownikom 
końcowym. W warstwie tej występuje cześć bazodanowa w której są przechowywane informacje 
konfiguracyjne oraz część aplikacyjna w której występują aplikacje odpowiedzialne za udostępnia-
nie odpowiednich funkcji użytkownikom. 
 „ODYN” – program konfiguracji i administracji systemu, przy pomocy którego użytkownik 

ma możliwość podłączania dedykowanych driverów komunikacyjnych, definiowania czujni-
ków czy dostosowywania systemu do swoich wymagań. Program ten również umożliwia za-
rządzanie użytkownikami systemu (dodawanie, zmiana uprawnień, edycja.). 

 „LOKI” – program edycji projektów, przy pomocy którego istnieje możliwość tworzenia odpo-
wiednich plansz obiektowych, map, rysunków oraz podpinania zmiennych procesowych z bazy 
celem ich wizualizacji; udostępnia on zestaw narzędzi do rysowania, konwersji z innych forma-
tów graficznych (np. DFX) oraz wstawianie obiektów bibliotecznych dostępnych w bazie okre-
ślając sposób ich działania. 

 „SKADI” – program stanowiska operatorskiego, który uruchamia wcześniej przygotowany 
przez użytkownika projekt(y) a także udostępnia funkcje dostępu do danych archiwalnych, 
alarmowania, raportowania oraz sterowania. 

 Pierwsze z dwóch wymienionych aplikacji są uruchamiane najczęściej na tzw. stanowiskach utrzy-
maniowych systemu, których może być kilka w zależności od wielkości systemu. Odpowiednie 
mechanizmy zapewniają spójność danych nawet w przypadku edycji tych samych danych z dwóch 
stanowisk jednocześnie. Aplikacja „SCADI” jest uruchamiana na wszystkich stanowiskach kom-
puterowych systemu THOR służąc do prezentacji i udostępniania danych dyspozytorowi. 
 
 
 

 
 
Rys. 3. Przykładowy ekran aplikacji 
Figure 3. Examples of the application window 
 



 Uruchomienie i dostęp do każdej z aplikacji jest możliwy tylko i wyłączenie po zalogowaniu 
(nazwa użytkownika + hasło). Wszelkie operacje w systemie są rejestrowane i podpisywane przez 
danego użytkownika. Zarządzenie użytkownikami jest możliwe poprzez wspomniana wcześniej 
aplikację „ODYN”. Dzięki zastosowaniu pełnej personalizacji aplikacja SCADI jest również wy-
korzystywana jako aplikacja wizualizacyjna na końcówkach poza siecią wydzieloną. W tym przy-
padku dostępne funkcje są ograniczone tylko do dostępu do danych archiwalnych i to w zakresie 
przypisanym do konkretnej osoby. Oprócz wymienionych aplikacji istnieją również dodatkowe 
aplikacje rozszerzające możliwości systemu, np. program konfiguracji matryc alarmowania syste-
mu SAT czy program konfiguracji czujników wirtualnych. 
 
 
3. SKALOWALNOŚĆ – CECHA ISTOTNA, LECZ NIE ZA WSZELKĄ CENĘ 
 
Budowa systemu pozwala na dopasowywanie jego możliwości pod aktualne potrzeby użytkowni-
ka. Istnieje możliwość rozbudowy systemu bez konieczności czasochłonnych i kosztownych 
przerw w użytkowaniu spowodowanych wymianą sprzętu i oprogramowania. Bazując na dotych-
czasowych doświadczeniach obecnie proponujemy rozwiązania, które zapewniają jak najbardziej 
optymalne konfiguracje sprzętowe, szczególnie dla użytkowników, którzy będą w przyszłości roz-
budowywać system. Dzięki temu unikamy konieczności wymiany serwerów systemu przy najbliż-
szej rozbudowie. Należy pamiętać, że systemy oprócz pracy w dyspozytorni kopalnianej i stosun-
kowo niewielkiej liczbie końcówek wizualizacyjno - sterujących, udostępniają dane na zewnątrz 
dyspozytorni. Do tego celu jak w wielu rozwiązaniach stosowany jest tzw. serwer lustrzany na któ-
rym jest przechowywana pełna kopia danych bieżących i archiwalnych serwera podstawowego. 
W tym przypadku serwer lustrzany musi sprostać żądaniom obsługi nawet do 100 końcówek w jed-
nym czasie. Oczywistym jest, że zastosowany serwer musi być tak samo wydajny jak serwer pod-
stawowy lub nawet bardziej. 
 
 
4. FUNKCJONALNOŚĆ – MASZ TE PRAWA JAKIE PRZYPISANO 

DO TWEGO NAZWISKA 
 
Wbudowane mechanizmy personalizacji zapewniają możliwość sterowania funkcjonalnością opro-
gramowania. W zależności od tego jakie uprawnienia będzie posiadał użytkownik, to takie funkcje 
system mu udostępni. Pozwala to na wykorzystywanie tego samego oprogramowania przez wielu 
użytkowników bez konieczności nadmiernej kontroli i rejestracji działań nieuprawnionych. Me-
chanizm ten pozwala na sterowanie uprawnieniami do używania aplikacji i funkcji w tych aplika-
cjach. Dzięki temu w każdej chwili jesteśmy w stanie ustalić, jakie użytkownik ma uprawnienia 
i równocześnie zmienić te uprawnienia w miarę potrzeby. 
 
 
5. PREZENTACJA DANYCH 
 
Tak jak wspomniano wcześniej prezentacja danych może odbywać się niemalże w dowolny spo-
sób. Jakość plansz wizualizacyjnych zależy od zdolności plastycznych rysującego plansze. Poniżej 
zaprezentowano jedną z plansz wizualizacyjnych. 
 
 
 
 
 



 
 
Rys. 4. Ekran wizualizacyjny 
Figure 4. Examples of the application window 
 
 
6. DOSTĘP DO DANYCH BIEŻĄCYCH I ARCHIWALNYCH 
 
Oprócz wymienionych wcześniej podstawowych aplikacji systemu wraz z systemem są dostarcza-
ne aplikacje pozwalające na dostęp do danych. Dane mogą być wyświetlane w postaci przebiegów 
czasowych. Specjalny mechanizm pozwala na wyświetlanie wielu przebiegów w jednym oknie co 
jest szczególnie przydatne w momencie gdy potrzebujemy porównać wskazania z różnych czujni-
ków. 
 
 

 
 
Rys. 5. Okno przebiegów czasowych 
Figure 5. Window with waveforms 



 Te same dane z czujników można pozyskać wykorzystując funkcje tzw. listy pomiarów. Wska-
zania z czujników są prezentowane w oknie w postacie listy zawierającej źródło wskazania czyli nr 
czujnika, czas wskazania atrybut i wartość. Dzięki tej funkcji jesteśmy w stanie szybko docierać do 
interesujących informacji. 
 
 

 
 
Rys. 6. Okno listy pomiarów 
Figure 6. The window of the list measurements 
 
 
7. INTEGRACJA 
 
Coraz częściej spotyka się przypadki kiedy podstawowe funkcje systemu dyspozytorskiego są nie 
wystarczające. Obecne trendy i wymagania użytkowników raczej kierują się w stronę pełnej inte-
gracji wszystkich potencjalnych możliwości w jednym miejscu. Budowa systemu THOR zapewnia 
taką integrację systemów pracujących w kopalni na jaką w danym momencie jest zapotrzebowanie. 
Przykładami takiego rozwiązania są mechanizmy integrujące system THOR z systemem SAT oraz 
z systemem lokalizacji załogi. W pierwszym przypadku praktycznie można wykonywać połączenia 
telefoniczne poprzez proste wskazanie ikony telefonu na tle schematu wyrobisk a w drugim przy-
padku mamy pełną informację na temat ludzi pracujących w wyznaczonych strefach na całym ob-
szarze zakładu górniczego. Zaimplementowane mechanizmy dostępu do danych zapewniają w pro-
sty i przejrzysty dostęp do danych bieżących i danych historycznych. 
 
 
PODSUMOWANIE 
 
System THOR jest odpowiedzią na potrzeby użytkowników. Zastosowane nowe technologie i roz-
wiązania informatyczne gwarantują możliwości dalszego rozwoju systemu a przyjęta filozofia po-
zwala na dużą samodzielność użytkowników w kształtowaniu funkcjonalności systemu. Najbliższe 
wdrożenia na kopalniach pozwolą na ugruntowanie pozycji systemu jako alternatywy dla obecnie 
funkcjonujących systemów dyspozytorskich. 
 
 



ABSTRACT 
 
For many years the computer networks have been the fundamental tool for the industrial and tech-
nological processes control. In case of the coal mines the typical capabilities including the presen-
tation of data from sensor instruments on technological lines, coal faces, ore transport systems the 
additional functions including a real time presentation of data on the background of a spatial sche-
matics of the mining excavation sites are essential. In this case the visualization system should be 
equipped with the elements most commonly found in the GIS type systems. At the same time the 
progressive mine automation process requires the development of mechanisms allowing for a di-
rect control of the processes from the dispatchers desk. The THOR dispatching system is an exam-
ple of the system combining the functionalities of data presentation in the form of pictograms (i.e. 
of complex technological lines), spatial schematics and even simple tables. Simultaneously the 
software allows for the control of the machinery and other equipment operation directly from the 
level of visualization boards. The modular structure of the system ensures the high reliability and 
scalability of the system, and the open architecture allows for further development of the system in 
the following years. 
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STRESZCZENIE: W artykule przedstawiono czynniki wpływające na ryzyko wybuchu pyłu wę-
glowego. Przedstawiono sposób wyznania rozkładów ilości osiadłego pyłu węglowego powstają-
cego podczas eksploatacji węgla i sposób wykorzystania tych rozkładów do oceny ryzyka wybu-
chu pyłu węglowego. Przedstawiona metoda obliczania intensywności osiadania pyłu węglowego 
bazuje na ciągłych pomiarach stężenia pyłu w powietrzu wentylacyjnym czujnikami optycznymi 
oraz matematycznym modelu średniego rozkładu stężenia pyłu. Zaprezentowana metoda pozwala 
na obliczanie intensywności osiadania pyłu węglowego w sposób ciągły. 
 Przedstawiono stacjonarny pyłomierz optyczny PŁ-2 i system pomiarowy kopalni. W artykule 
zamieszone zostały wyniki badań przeprowadzonych w wyrobiskach nadścianowych czynnych 
ścian wydobywczych i wyniki obliczeń intensywności osiadania pyłu przeprowadzone przy użyciu 
zaprezentowanej metody. 
 
SŁOWA KLUCZOWE: Stężenie pyłu węglowego, pył osiadły, zagrożenie wybuchem, model ma-
tematyczny, pyłomierz 
 
 
 
1. WPROWADZENIE 
 
Według światowych statystyk wydobycie węgla kamiennego na świecie wciąż wzrasta, a liczba za-
trudnionych przy jego wydobyciu ludzi sięga ok. czterech milionów osób [6]. Osób, które są po-
tencjalnie narażone na wybuch pyłu węglowego. Jak pokazują zaistniałe w przeszłości wybuchy 
pyłu węglowego są one najtragiczniejszymi w skutkach. W odróżnieniu od innych zagrożeń: meta-
nowego, pożarowego, wodnego, itp., zagrożenie wybuchem pyłu węglowego występuje w każdej 
podziemnej kopalni wydobywającej węgiel kamienny. Głównym inicjałem początkującym wybuch 
pyłu węglowego jest zapalenie lub wybuch metanu. Wybuchy metanu mają jednak charakter lokal-
ny w skali całej kopalni i nie obejmują dużej liczby wyrobisk. Powodem lokalnego charakteru wy-
buchu jest brak praktycznej możliwości utrzymania się w całym powietrzu wentylacyjnym wybu-
chowego stężenia metanu w zakresie 5 do 15%. Natomiast pył węglowy generowany podczas wy-
dobycia węgla jest wszechobecny i przenoszony jest przez powietrze wentylacyjne na duże odle-
głości. 
 Dotychczas zagrożenie wybuchem pyłu węglowego, pomimo że jest jednym z najtragiczniej-
szych w skutkach, nie jest monitorowane w sposób ciągły. Obecnie stosowane metody oceny 
kształtowania się stanu zagrożenia wybuchem pyłu węglowego oparte są na analizie wyników ba-
dań laboratoryjnych próbek węgla pobieranych bezpośrednio z wyrobisk. Badania takie wykonane 
w sposób rzetelny, zgodnie z obowiązującymi przepisami, dają obiektywne i dokładne wyniki po-
zwalające na określenie stanu zagrożenia wybuchem pyłu węglowego w badanym rejonie. Często-
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tliwość wykonywania tych badań jest jednak mała, co przy dynamicznym charakterze zjawiska za-
pylenia oraz postępującej koncentracji wydobycia może powodować, że uzyskane wyniki mogą 
odbiegać znacząco od stanu rzeczywistego. 
 Rozwiązaniem tego problemu mogłoby być wprowadzenie ciągłego monitorowania stanu zapy-
lenia powietrza metodą optyczną. Przyczyną braku wprowadzenia takiego monitoringu w kopal-
niach węgla kamiennego jest przede wszystkim brak badań nad rozprzestrzenianiem się pyłów oraz 
trudności metrologiczne występujące przy pomiarze stężenia pyłu. 
 W dalszej części artykułu przedstawiona została metoda ciągłego monitorowania stężenia pyłu 
pozwalająca na ocenę parametrów wpływających na możliwość zaistnienia wybuchu osiadłego py-
łu węglowego. 
 
 
2. PARAMETRY I CZYNNIKI WPŁYWAJĄCE NA MOŻLIWOŚĆ 

ZAISTNIENIA WYBUCHU PYŁU WĘGLOWEGO 
 
Zaistnienie wybuchu pyłu węglowego to proces złożony. Na możliwość wystąpienia wybuchu pyłu 
węglowego ma wpływ wiele czynników takich jak [1]: 

— rodzaj i intensywność źródeł zapylenia, 
— stopień rozdrobnienia pyłu, 
— właściwości palne pyłu, 
— granice wybuchowości, 
— inicjały zapłonu, 
— stężenie zapylenia i rozmieszczenie pyłu osiadłego w wyrobiskach, 
— obecność metanu w powietrzu, 
— gabaryty wyrobisk. 

 Główny wpływ na minimalizowanie możliwości wystąpienia wybuchu pyłu węglowego mają 
dwa czynniki: inicjały zapłonu (zapłon) oraz paliwo (osiadły pył węglowy). Przepisy dotyczące 
zagrożenia metanowego i jego kontroli oraz przepisy dotyczące bezpiecznego użytkowania mate-
riałów wybuchowych zapewniają bezpieczeństwo w aspekcie wybuchu pyłu węglowego pod wa-
runkiem ich przestrzegania. Zastosowanie automatycznej metanometrii oraz prowadzenie robót 
strzałowych z uwzględnieniem przepisów bezpieczeństwa pozwalają na wystarczającą kontrolę te-
go elementu. Drugim elementem jest paliwo, które ma największy wpływ na możliwość wystąpie-
nia wybuchu. Całkowita eliminacja tego elementu jest niemożliwa. Pył powstający w procesie ura-
biania węgla jest nieunikniony i wszechobecny. Jedyny wpływ, jaki możemy na niego wywrzeć, to 
ograniczanie jego powstawania oraz usuwanie lub neutralizacja pozostałej jego części. 
 Do oceny możliwości wystąpienia wybuchu brane są pod uwagę dwa parametry określające 
ilość znajdującego się w wyrobisku pyłu. Pierwszy z nich to ilość pyłu zawieszonego w powietrzu 
(stężenie pyłu) mierzone w jednostce masy na objętość (mg/m3). Pojęcie pyłu zawieszonego w po-
wietrzu (cząstek pyłu znajdujących się w gazie) z nazwy sugeruje opis stanu statycznego, co nie 
jest zgodne z rzeczywistością. Pył zawieszony w powietrzu podlega nieustannym ruchom, począw-
szy od ruchów Browna (dla małych cząstek) do ruchu spowodowanego przepływającym przez wy-
robisko powietrzem wentylacyjnym. Parametr ten stosowany jest głównie do oceny zagrożenia py-
łami szkodliwymi dla zdrowia. Drugi z parametrów to intensywność osiadania pyłu w wyrobisku 
(pył osiadły) mierzony w jednostce masy na powierzchnię na czas (g/m2/dobę). Jest to pył wytrąco-
ny z fazy gazowej w wyniku występowania zjawiska elutriacji, impakcji i grawitacji [1]. Intensyw-
ność osiadania lub inaczej ilość pyłu osiadłego zależy od: 

— intensywności źródła zapylenia, 
— rozkładu wymiarowego (granulometrycznego) cząstek pyłu, 
— prędkości przepływu powietrza przez wyrobisko, kształtu i rozmiaru wyrobiska oraz wystę-

powania ewentualnych przeszkód na drodze przepływu powietrza. 



 

 

 Na ocenę kształtowania się stanu zagrożenia wybuchem pyłu węglowego ma także wpływ pa-
rametr określający skuteczność zabezpieczenia pyłu kopalnianego przed wybuchem, który jest mia-
rą zawartości części niepalnych stałych. 
 Złożony charakter zjawiska zapylenia i mnogość parametrów do jego oceny sprawiają, że ba-
dania nad sposobem rozprzestrzeniania się pyłu węglowego i jego transportem wraz z powietrzem 
wentylacyjnym nie są chętnie podejmowane. Duży wpływ na to mają także kłopoty metrologiczne 
oraz niewielka liczba urządzeń do pomiarów ciągłych, przystosowanych do pracy w warunkach at-
mosfery wybuchowej. 
 
 
3. OPIS ZASTOSOWANYCH PRZYRZĄDÓW POMIAROWYCH 

ORAZ PRZYJĘTEJ METODY BADAŃ 
 

3.1. Stacjonarny pyłomierz optyczny 
 

Podstawowym urządzeniem stosowanym do badań jest opracowany w ITI EMAG stacjonarny py-
łomierz optyczny typu PŁ-2/50, przedstawiony na rysunku 1. 

 

 
 
Rysunek 1. Stacjonarny pyłomierz optyczny PŁ-2 (ITI EMAG) 
Figure 1. PŁ-2 stationary optical dust sampler (ITI EMAG) 

 
 Jest to urządzenie optyczne pracujące w oparciu o zjawisko rozproszenia światła na cząstkach 
pyłu [4]. Fizyczna zasada działania oparta jest na tzw. efekcie Tyndalla, polegającym na rozpra-
szaniu promieniowania świetlnego o stałej długości fali na roztworze koloidalnym [5], którym 
w tym przypadku jest mieszanina pyłu węglowego i powietrza. 
 Pyłomierz PŁ-2 umożliwia ciągły pomiar i rejestrację stężenia pyłu respirabilnego (średnica 
cząstek pyłu do ok. 8 m) w zakresie 0÷100 mg/m³ (TYP PŁ-2/100) lub od 0÷50 mg/m³ (TYP PŁ-
2/50), co jest związane z odpowiednią kalibracją pyłomierza. W pyłomierzu jako źródło światła 
wykorzystano diodę promieniowania podczerwonego. Intensywność rozproszonego na cząstkach 
pyłu promieniowania mierzona jest za pomocą fotodetektora, pracującego również w tym samym 
zakresie częstotliwości promieniowania. Pyłomierz PŁ-2 posiada dopuszczenie do pracy w strefach 
zagrożonych wybuchem (I M Ex ia I) i współpracuje z systemem metanowo-pożarowym SMP-NT, 
SMP-NT/A (rys. 2). 



 

 

 Rejestracja i archiwizacja danych pomiarowych z pyłomierzy optycznych PŁ-2 realizowana 
jest w systemie pomiarowym kopalni w sposób ciągły, analogicznie jak dla innych czujników po-
miarowych wchodzących w skład systemu. Każdy pyłomierz PŁ-2 kalibrowany jest pyłem węglo-
wym pobranym z wyrobiska, w którym będzie zainstalowany. Pobrane próbki pyłu przesiewane są 
przez sito o wymiarze oczka 100 µm. Następnie pyłomierz PŁ-2 oraz pyłomierz CIP10-R (frakcja 
respirabilna) umieszcza się w specjalnie skonstruowanej komorze, umożliwiającej utrzymywanie 
ciągłego zapylenia w długim okresie czasu. Kalibracja realizowana jest przez porównanie średniej 
wartości zapylenia zarejestrowanej przez pyłomierz PŁ-2 w ciągu ośmiu godzin z wartością zapy-
lenia zarejestrowaną przez pyłomierz grawimetryczny CIP10-R w tym samym okresie czasu. 
 
 

 
 
Rysunek 2. Struktura systemu SMP-NT realizująca funkcje automatycznych zabezpieczeń 
metanowych i kontroli wentylacji w wybranych obszarach kopalni (ITI EMAG) 
Figure 2. The structure diagram of the SMP-NT system for automatic monitoring of 
methane concentration and ventilation in the selected areas of a mine (ITI EMAG) 



 

 

3.2. Metoda ciągłego pomiaru intensywności osiadania pyłu 
 

Koncepcja zaproponowanej metody powstała w Instytucie Technik Innowacyjnych EMAG na pod-
stawie ciągłych pomiarów stężenia pyłu respirabilnego w powietrzu wentylacyjnym i badań nad 
kształtowaniem się wartości stężeń wzdłuż drogi jego transportu z powietrzem wentylacyjnym od 
miejsca jego powstawania [3]. 
 Prezentowana metoda obliczania intensywności osiadania pyłu węglowego w wyrobisku jest 
metodą pośrednią, polegającą na wyznaczeniu średniego rozkładu pyłu respirablinego na wybra-
nym odcinku wyrobiska, a następnie prowadzeniu obliczeń według następującej zależności: 
 
 

 
(1) 

 
 
 
gdzie: A(t) – wartość chwilowa stężenia pyłu na wylocie ze ściany [mg/m3]; z – współczynnik 
uwzględniający zależność między zawartością frakcji całkowitej pyłu do frakcji respirabilnej (bez-
wymiarowy); k – ilościowy współczynnik osiadania pyłu (bezwymiarowy); b – jakościowy współ-
czynnik osiadania pyłu [1/m]; x – odległość [m]. 
 
 Do obliczeń przyjęto następujące założenia: 

— pyłomierze dokonują pomiaru stężenia czystego pyłu węglowego w jednostce masy na obję-
tość [mg/m3], 

— granice całkowania: 
— x1 – początek wyrobiska (skrzyżowanie wylotu ściany z chodnikiem nadścianowym), 
— x2 – koniec analizowanego odcinka wyrobiska: 300 m. 

 Obliczenia polegają na całkowaniu rozkładów ubytku stężenia dla zarejestrowanych wartości 
chwilowych względem odległości, a następnie sumowaniu ich w czasie. 
 W celu wyznaczenia funkcji średniego rozkładu pyłu należy rozmieścić, co najmniej trzy py-
łomierze w sposób zilustrowany na rysunku 3. 
 
 

 
 
Rysunek 3. Rozmieszczenie pyłomierzy PŁ-2 w badanym wyrobisku 
Figure 3. Distribution of PŁ-2 dust samplers in the tested mine working 



 

 

 Do obliczeń przyjmuje się odległość od źródła pyłu (wylotu ze ściany) równą 300 m. Odpo-
wiada to długości strefy zabezpieczającej (200 m), wynikającej z odpowiednich zapisów w przepi-
sach dotyczących zagrożenia pyłowego, powiększonej o 50 %. Lokalizacja pyłomierzy w badanej 
strefie wyrobiska powinna być taka, aby pierwszy z czujników znajdował się jak najbliżej wylotu 
ze ściany, drugi mniej więcej w połowie strefy, a trzeci na jej końcu. Lokalizacja czujników musi 
być także tak dobrana, aby zminimalizować wpływ zjawisk mających negatywny wpływ na wynik 
pomiaru (np.: wodne kurtyny zraszające, źródła dymu). Takie rozmieszczenie czujników umożli-
wia obserwację zmian stężenia pyłu następujących wraz ze wzrostem odległości od źródła zapyle-
nia, jakimi jest w tym przypadku kombinacja pracującego kombajnu ścianowego, ruch obudowy, 
przesyp z przenośnika zgrzebłowego na taśmowy oraz kruszarka. Na rysunku 4 przedstawiono 
przykładowe przebiegi wartości stężenia pyłu zarejestrowane przez stacjonarne pyłomierze optycz-
ne PŁ-2. 
 

 
 
Rysunek 4. Stężenie pyłu zarejestrowane przez pyłomierze optyczne PŁ-2 
kolejno w odległości 50, 150 i 300 metrów od wylotu ze ściany 
Figure 4. Dust concentration registered by PŁ-2 dust samplers 
successively in the distance of 50, 150 and 300 meters 

 
 Po wyznaczeniu funkcji średniego rozkładu stężenia pyłu dla badanego wyrobiska należy zde-
montować dwa ostatnie pyłomierze (patrząc od wylotu ze ściany) i prowadzić obliczenia według 
zależności (1) podstawiając za A(t) chwilowe wartości stężenia pyłu zarejestrowane przez pyło-
mierz znajdujący się w bezpośredniej bliskości wylotu ze ściany (źródła pyłu). Aby na podstawie 
wyznaczonej funkcji rozkładu oraz pomiarów wartości chwilowych stężenia pyłu możliwe było 



 

 

wyznaczanie ilości masy pyłu osiadłego należy wprowadzić współczynnik, który uwzględnia za-
leżność między zawartością frakcji całkowitej pyłu do frakcji respirabilnej mierzonej przez pyło-
mierze optyczne PŁ-2. Zależność tą można wyznaczyć na dwa sposoby. Pierwszy polega na wy-
znaczeniu stosunku zmierzonej pyłomierzem grawimetrycznym wartości pyłu całkowitego w da-
nym przedziale czasu do wartości średniej stężenia pyłu zarejestrowanego przez pyłomierz optycz-
ny PŁ-2 w tym samym przedziale czasu. Drugi sposób oparty jest na analizie wymiarowej cząstek 
pyłu osiadłego metodą dyfrakcji laserowej dla próbek pobranych ze spągu i ociosu wzdłuż badane-
go wyrobiska (np.: w miejscu zainstalowania czujników). Jest to także stosunek zawartości frakcji 
całkowitej do respirabilnej. Wyniki obydwu metod dają bardzo zbliżone wyniki i do obliczeń moż-
na przyjmować dowolną z metod. 
 Obliczenia według zaprezentowanej metody wyznaczania intensywności osiadania pyłu wę-
glowego realizowane są przez specjalnie do tego celu napisany skrypt programu Matlab, który po 
wcześniejszym zaimportowaniu danych z systemu pomiarowego kopalni oblicza intensywność osia-
dania pyłu węglowego na badanym odcinku wyrobiska, wyrażony w jednostce masy na powierz-
chnię na czas (g/m3/doba). Dodatkową funkcją realizowaną przez skrypt jest generowanie trójwy-
miarowych wykresów średniego stężenia pyłu (rysunek 5) oraz przestrzennego rozkładu ubytku 
pyłu w wyrobisku (rysunek 6). 
 
 

 
 
Rysunek 5. Przestrzenny rozkład stężenia pyłu 
Figure 5. Spatial distribution of average dust concentration 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
Rysunek 6. Przestrzenny rozkład ubytku stężenia pyłu 
Figure 6. Spatial distribution of dust concentration loss 
 
 
4. WYNIKI BADAŃ 
 
Badania przeprowadzone w kopalni wykazały [2], że zastosowanie eksponencjalnego modelu śred-
niego rozkładu pyłu w wyrobisku w połączeniu z ciągłym pomiarem stężenia pyłu daje możliwość 
określania intensywności osiadania pyłu węglowego na wybranym odcinku wyrobiska. W wyniku 
przeprowadzonych badań otrzymano wartości intensywności osiadania pyłu węglowego wyrażo-
nego w gramach na metr kwadratowy na dobę, których maksymalne i minimalne wartości przed-
stawione zostały w tabeli 1. 

 
Tabela 1. Maksymalne i minimalne wartości intensywności osiadania pyłu wynikające z badań 
Table 1. Maximal and minimal values of dust depositing intensity resulting from the tests 

 
Ściana A Ściana B Ściana C 

Max. Min. Max. Min. Max. Min. 
Intensywność 

osiadania pyłu Mo 
[g/m2/dobę] 

628.9 174.0 303.6 237.4 357.1 570.6 

 
 Przeprowadzone obliczenia wykazały, że na 300 metrowym odcinku wyrobiska nadścianowego 
może zgromadzić się w ciągu doby około 0,2 procent średniego dobowego wydobycia ściany w pos-
taci pyłu węglowego. Pozostała część wytworzonego pyłu transportowana jest dalej z powietrzem 
wentylacyjnym, lecz największa jego część pozostaje w ścianie, a następnie w zawale. Badania 
wykazały także liniową zależność intensywności osiadania od intensywności źródła pyłu. 



 

 

 Wyznaczone podczas obliczeń wartości intensywności osiadania pyłu węglowego znacząco prze-
wyższają wartości podane w literaturze oraz dane przekazywane przez kopalnie. Pierwszym powo-
dem takiego stanu jest to, że badana metoda nie uwzględnia zawartości części niepalnych stałych. 
Drugim powodem jest to, że metoda ta uwzględnia pył osiadający nie tylko na spągu, lecz na 
wszystkich elementach technicznego wyposażenia wyrobiska oraz na ociosie. 
 
 
PODSUMOWANIE 
 
Zastosowanie optycznej metody ciągłego pomiaru stężenia pyłu zawieszonego w powietrzu oraz 
wyznaczonego dla danego wyrobiska matematycznego modelu rozkładu średniego stężenia pyłu, 
w połączeniu z odpowiednim oprogramowaniem może stanowić element służący do oceny parame-
trów wpływających na możliwość zaistnienia wybuchu osiadłego pyłu węglowego. Ocena zagroże-
nia wybuchem węglowego pyłu osiadłego może być prowadzona w oparciu o obserwację inten-
sywności osiadania pyłu węglowego w wyrobisku, obliczaną na podstawie wyznaczonych rozkła-
dów oraz ciągłego pomiaru stężenia pyłu, wyrażoną w jednostce masy na powierzchnię na czas. 
Zaproponowany i przebadany model średniego rozkładu pyłu w wyrobisku i wyznaczone na jego 
podstawie przestrzenne rozkłady stężenia pyłu oraz ubytku jego masy wraz z odległością od źródła 
oparte o wartości chwilowe stężenia pyłu w bardzo dobry sposób przedstawiają charakter zjawiska, 
jakim jest transport i osiadanie cząstek pyłu w wyrobisku. Z uwagi na to, że stężenie pyłu zawie-
szonego w powietrzu jest wielkością niemetrologiczną, niemającą jednoznacznego wzorca, zapre-
zentowana w pracy optyczna metoda stanowiąca element oceny ryzyka wybuchu pyłu węglowego 
w oparciu o ciągłe optyczne pomiary stężenia pyłu, jest metodą względną. Wartości intensywności 
osiadania pyłu węglowego zależą od obliczonych współczynników b, k i z oraz dodatkowo obar-
czone są błędem metody pomiarowej. Wartości jakościowego i ilościowego współczynnika osia-
dania pyłu (b i k) zależą od panujących warunków wentylacyjnych w wyrobisku, intensywności 
źródła pyłu oraz przyjętej długości strefy wyrobiska, dla której prowadzone są obliczenia. Do obli-
czeń zastosowane zostały współczynniki o najmniejszych wartościach odpowiadające najszybsze-
mu (najintensywniejszemu) osiadaniu pyłu. 
 Wykorzystanie optycznej metody pomiaru stężenia pyłu do wspomagania oceny parametrów 
wpływających na możliwość zaistnienia wybuchu pyłu osiadłego w znaczący sposób może wpły-
nąć na poprawę bezpieczeństwa w tym względzie i może stanowić dobre narzędzie do kontroli 
i oceny profilaktyki przeciwwybuchowej. Zaprezentowana metoda oceny ryzyka wybuchu pyłu 
jest metodą rozwojową. W dalszym ciągu kontynuowane są badania nad poprawą jej jednoznacz-
ności oraz nad poprawą i udoskonalaniem urządzeń pomiarowych do ciągłego pomiaru stężenia 
pyłu. 
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Optical Method for Continuous Monitoring 
of Dust Deposition in Mine’s Entry 
 
The paper presents factors determining dust explosion hazards occurring in underground coal 
mines. The authors described the mechanism of transport and deposition of dust in mines entries. 
 The paper presents a method of determination of depositing dust distribution during mining and 
presents the way to use it to assess coal dust explosion risk. The presented method of calculating 
the intensity of coal dust deposition is based on continuous monitoring of coal dust concentrations 
with use of optical sensors. Mathematical model of the distribution of the average coal dust con-
centration was created. Presented method allows to calculate the intensity of coal dust deposition in 
a continuous manner. 
 Additionally, the authors presented the PŁ-2 stationary optical dust sampler, used in the study, 
connected to the monitoring system in the mine. The article features the results of studies conduct-
ed in the return air courses of the active longwalls, and the results of calculations of dust deposition 
intensity carried out with the use of the presented method. 
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STRESZCZENIE:  
 
Technologie z zakresu łączności bezprzewodowej są coraz częściej stosowane w systemach 
teleinformatycznych oraz systemach automatyki przemysłu wydobywczego. W artykule została 
poruszona tematyka właściwości, ograniczeń oraz możliwości zastosowania bezprzewodowych sieci 
teleinformatycznych w kopalniach podziemnych, ze szczególnym uwzględnieniem wykorzystania sieci 
wykonanych zgodnie ze standardem IEEE 802.11 (sieci Wi-Fi). 
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1. WSTĘP 

W ostatnich latach odnotowuje się gwałtowny rozwój bezprzewodowej transmisji danych. Wzrost ten 
jest spowodowany rozwojem sprzętu radiokomunikacyjnego, protokołów transmisji danych oraz 
zwiększającym się zapotrzebowaniem rynku na tego rodzaju transmisję. 
Systemy radiowe znajdują też coraz większe zastosowanie w kopalniach podziemnych szczególnie dla 
potrzeb łączności fonicznej (szczególnie z osobami dozoru) i transmisji danych z urządzeń ruchomych 
(pociągi, kolejki, naczynia szybowe). 
Środowisko kopalń podziemnych jest szczególnym środowiskiem dla systemów 
radiokomunikacyjnych. Górotwór charakteryzuje się pewną niezbyt wielką przewodnością co 
powoduje tłumienie fal elektromagnetycznych (tym większe im większa jest częstotliwość). Wyrobiska 
górnicze scharakteryzują się dużymi rozmiarami liniowymi w stosunku do wymiarów poprzecznych. 
Często w wyrobiskach występują duże masy metalowe (obudowa, maszyny górnicze). Tego rodzaju 
techniczne warunki środowiskowe stawiają znaczne ograniczenia dla realizacji kopalnianych systemów 
radiokomunikacyjnych. 
W górnictwie wykorzystuje się kilka różnych sposobów realizacji systemów radiokomunikacyjnych: 

 Radiokomunikacja przez górotwór (TTE – ang. Through-The-Earth); ten typ komunikacji 
bazuje na właściwości, że fale o bardzo niskich częstotliwościach UFL (ang. Ultra Low 
Frequency) oraz VLF (ang. Very Low Frequency) ulegają tłumieniu w niewielkim stopniu, 
co pozwala na realizację łączności bezprzewodowej przez górotwór (w zagranicznych 
rozwiązaniach do kilkuset m), jednak przepustowość tego typu rozwiązania jest bardzo 
niska. W Polsce metoda ta wykorzystywana jest do lokalizacji zasypanych górników w 
ratowniczych akcjach zawałowych. 

 Radiokomunikacja oparta na systemach telekomunikacyjnych wykorzystujących zakresy fal 
średnich i długich (LF – Low Frequency, MF – Medium Frequency) [4] jest w dużym 
stopniu zależna od indywidualnych warunków środowiskowych panujących w danym 
wyrobisku. Podstawową zaletą tego rodzaju komunikacji jest brak konieczności tworzenia 
systemu łączności szkieletowej, dobry zasięg sygnału (dobra propagacja sygnału nawet w 
przypadku nie prostoliniowym – zakręty), zdecydowanie mniejsza wrażliwość na zakłócenia 
pochodzące od instalacji elektrycznych, niż w przypadku TTE. Wykorzystanie zakresu 
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średniofalowego niestety oferuje niską przepustowość łącza, jednak jest ona wystarczająca 
do transmisję danych i głosu. W Polsce stosowany w trakcji elektrycznej przewodowej oraz 
w łączności szybowej z wykorzystaniem lin nośnych.  

 Radiokomunikacja z przewodem promieniującym (ang. leaky feeder) [2] wykorzystuje 
zakres częstotliwości VHF (ang. Very High Frequency) w paśmie 150 – 170 MHz oraz 
zakres częstotliwości UHF (ang. Ultra High Frequency). Jest to obecnie powszechnie 
stosowana metoda radiowej komunikacji w kopalniach podziemnych. W polskim górnictwie 
stosowane są rozwiązania firmy Mining Radio system (FLEXCOM, MULTICOM), firmy 
TRANZ-TEL (MCA-1000) firmy BECKER (BECKERCOM) oraz firmy INOVA 
(DOTRA). Najnowsze rozwiązania dotyczące przewodu promieniującego umożliwiają 
również jego pracę w paśmie 2,4 GHz, dzięki czemu powstaje możliwość integracji z 
sieciami standardu IEEE 802.11. 

 Radiokomunikacja w zasięgu widzialności wzrokowej (LOS – ang. Line of Sight) dotyczy 
systemów pracujących w wyższych zakresach częstotliwości (HF, VHF, UHF, SHF). 
Stosuje się rozwiązania lokalne (np. radiowe sterowanie maszyn górniczych) oraz systemy 
rozległe wymagające instalacji w wyrobiskach odpowiednio rozmieszczonych punktów 
dostępowych. Często tego rodzaju systemy pracują w pasmach radiowych nie chronionych 
(np. 2,4GHz). Jednym z rozwiązań dla realizacji sieci rozległej jest zastosowanie urządzeń 
wykorzystujących protokoły standardu IEEE 802.11 zwane skrótowo Wi-Fi, tworzące sieci 
WLAN (ang. Wireless Local Area Network).  

2. Standard IEEE 802.11 (WLAN) 

Standard IEEE 802.11 jest członkiem rodziny standardów IEEE 802, czyli zbioru specyfikacji 
opisujących technologię sieci lokalnych LAN, standard 802.11 skupia się na sieciach 
bezprzewodowych WLAN i dotyczy on dwóch najniższych warstw modelu OSI: warstwy fizycznej 
(ang. physical layer) oraz warstwy łącza danych (ang. data link layer). Wszystkie sieci oparte o 
specyfikację IEEE 802 posiadają zarówno komponent fizyczny (PHY) odpowiedzialny za transmisję i 
przyjmowanie danych jak i komponent MAC, czyli zestaw reguł określających metody dostępu do 
medium. W sieciach WLAN warstwą fizyczną są fale radiowe. W specyfikacji 802.11 PHY można 
wyróżnić podział na dwie podwarstwy: PLCP (Physical Layer Convergence Procedure) oraz PMD 
(Physical Medium Dependent). PLCP jest podwarstwą niezależną od medium odpowiadającą za 
przesyłanie ramek i obejmuje zagadnienia związane z modulacją i kodowaniem [6]. 
W standardzie IEEE 802.11 warstwa fizyczna została podzielona w następujący sposób: 

 FHSS - Frequency-hopping spread spectrum, 
 OFDM – Orthogonal Frequency-Division Multiplexing, 
 IR – Infrared, 
 HR/DSSS – High Rate Digital Sequence Spread Spectrum. 

 

 
Rys. 1: Architektura IEEE 802.11 
Fig. 1: IEEE 802.11 architecture 

 
 
Powstało kilka standardów sieci bezprzewodowych WLAN należących do rodziny IEEE 802.11, 
różniących się szybkością i zakresem częstotliwości (tabela 1). 



 
 

3

Tabela 1: Zestawienie standardów IEEE 802.11 
Table 1: IEEE 802.11 standards 

 
Wersja 802.11 802.11a 802.11b 802.11g 802.11n 

Data przyjęcia 06.1997 09.1999 09.1999 06.2003 10.2009 

Pasmo 
częstotliwości 

2.4 GHz 5 GHz 2.4 GHz 2.4 GHz 2.4 GHz 5 GHz 

Maksymalna 
szybkość 
transmisji 

2 Mbps 54 Mbps 11 Mbps 54 Mbps 
288.8 
Mbps 

600 Mbps 

Modulacja 
DSSS, 
FHSS 

OFDM DSSS 
HR/DSSS, 

OFDM 
OFDM 

Obsługa MIMO Nie Nie Nie Nie Tak (do 4 anten) 

Moc (EIRP) 30mW 200mW 100mW 100mW 100mW 200mW 
 

3. Topologie sieci Wi-Fi w kopalniach podziemnych 

Specyficzna topografia wyrobisk górniczych wymusza aby w warunkach dołowych stosować systemy 
rozległe DAS (ang. Distributed Antenna System), mające na celu zapewnienie łączności 
bezprzewodowej na większych obszarach, umożliwiając pełne pokrycie zasięgiem radiowym 
odpowiednich rejonów kopalni. 
Do realizacji radiowej sieci teleinformatycznej najczęściej wykorzystuje się sieci WLAN w standardzie 
IEEE 802.11 a/b/g/n. Sieci tego typu charakteryzują się dużą przepustowością oraz kompatybilnością z 
wieloma terminalami jak np.: telefony IP (VoIP), urządzenia automatyki (systemy sterowania i 
monitorowania – czujniki), kamery IP, a także komputery przenośne czy urządzenia typu PDA (ang. 
Personal Digital Assistant) [5].  
Realizacja dołowej sieci teleinformatycznej Wi-Fi zazwyczaj bazuje na światłowodowej sieci 
szkieletowej, do której dołączona zostaje sieć bezprzewodowych punktów dostępowych. Poszczególne 
punkty dostępowe odpowiadają za pokrycie sygnałem radiowym przypisanego do nich obszaru, w taki 
sposób, aby uzyskać pełne pokrycie radiowe; zazwyczaj maksymalna odległość pomiędzy punktami 
dostępowymi wynosi ok. 300-500 m, jednak jest ona silnie uzależniona od indywidualnych warunków 
panujących w danym otoczeniu, tym samym dzieląca je odległość powinna każdorazowo być 
indywidualnie dopasowana do potrzeb kopalni, tak aby zapewnić jak najlepsze pokrycie zasięgu przy 
jednoczesnym zachowaniu optymalnych parametrów łącza radiowego.  
W górnictwie podziemnym możemy spotkać różne topologie sieci bezprzewodowych Wi-Fi, każda z 
nich posiada szereg właściwych sobie cech. W każdej z nich zastosowanie znajdują te same urządzenia 
sieciowe, które możemy podzieli na: 

 służące do organizacji współpracy pomiędzy segmentem bezprzewodowym i przewodowym 
sieci – punkty dostępowe (ang. Access Point – AP), 

 służące do realizacji węzłów sieci bezprzewodowej: 
 urządzenia transmisji danych (ang. Data Communication Equipment – DCA) mogące 

równocześnie zawierać w sobie funkcjonalność punktów dostępowych (AP), 
 urządzenia końcowe (ang. Data Terminal Equipement - DTE) zwane również 

urządzeniami klienckimi, 
 służące do sprzęgania odległych segmentów sieci bezprzewodowych – mosty sieciowe (ang. 

Wireless Bridge). 

W kopalniach można zastosować kilka topologii sieci Wi-Fi. 
 
Szkielet sieci wykonany z wykorzystaniem kabla UTP kategorii 5 lub 6 (rys. 1). 
Sieć szkieletowa zbudowana w oparciu o symetryczny kabel UTP cat. 5 lub 6 zazwyczaj stosowana jest 
w przypadku sieci instalowanych w budynkach. Wynika to z ograniczeń technologicznych kabla UTP. 
Maksymalna długość kabla pomiędzy punktami dostępowymi wynosi ok. 100 m, co w przypadku 
kopalni podziemnych praktycznie dyskwalifikuje to rozwiązanie. Sieć wykonana w tej technologii 
byłaby bardzo kosztowna ze względu na dużą ilość potrzebnych punktów dostępowych (co 100 m) oraz 
potrzebę doprowadzenia zasilania do każdego z nich. Możliwe jest zastosowanie zasilania w 
technologii PoE (ang. Power over Ethernet), jednak nawet takie rozwiązanie nie eliminuje problemu 
zasilania lokalnego, gdyż maksymalna ilość zasilanych kaskadowo kolejnych punktów dostępowych 
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jest ograniczona do czterech, w związku z czym maksymalna odległość pomiędzy źródłami zasilania 
wynosiłaby np. około 500 m. 

 
Rys. 2: Schemat sieci WLAN ze szkieletem z kabla UTP 

Fig. 2: WLAN with UTP (c) backbone 
 
Szkielet sieci wykonany z wykorzystaniem światłowodu 
 
Sieć szkieletowa zbudowana w oparciu o kable światłowodowe (100BASE-FX [1]) jest jednym z 
najpopularniejszych rozwiązań stosowanych w przemysłowych sieciach teleinformatycznych. W 
praktyce zastosowanie tego typu rozwiązania nie wymaga stosowania wzmacniaczy sygnału w ramach 
jednej kopalni, jednak ze względu na potrzebę stworzenia dodatkowej sieci bezprzewodowej punkty 
dostępowe (AP) są instalowane co 300-500 m.  
Topologie ze światłowodową siecią szkieletową możemy podzielić na dwa typy ze względu na sposób 
realizacji zasilania punktów dostępowych, mogą być one zasilane indywidualnie (rys. 3) lub poprzez 
sieć szkieletową (rys. 4) wykorzystując przewód hybrydowy lub dwa przewody (światłowodowy i 
zasilający).  

 

 
Rys. 3: Schemat sieci WLAN ze światłowodem szkieletem 

Fig. 3: WLAN with fiber backbone 
 

 
Rys. 4: Schemat sieci WLAN ze światłowodowym hybrydowym szkieletem 

Fig. 4: WLAN with hybrid fiber/copper cables backbone 
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Szkielet sieci wykonany z wykorzystaniem kabla promieniującego (rys. 5) 
 
Rozwiązanie to wykorzystuje kabel promieniujący [2] łączący dwa sąsiednie punkty dostępowe. Kabel 
promieniujący pełni rolę „anteny” w wyrobisku zapewniając pokrycie radiowe, tworzy łącze pomiędzy 
sąsiednimi punktami dostępowymi, a także może być wykorzystany dla zdalnego zasilania punktów 
dostępowych. Punkty dostępowe pełnią rolę repeterów. 
 

 
Rys. 5: Schemat sieci WLAN z wykorzystaniem kabla promieniującego 

Fig. 5: WLAN over Leaky Feeder 
 

Szkielet sieci z łączami radiowymi 
 

Topologia sieci WLAN wykonanej z wykorzystaniem szkieletu bezprzewodowego jest bardzo dużym 
uproszczeniem w kwestii instalacji sieci, gdyż nie wymaga dodatkowych połączeń pomiędzy punktami 
dostępowymi, jednak ze względu na medium transmisyjne jakim jest fala radiowa odległość dzieląca 
sąsiadujące ze sobą punkty dostępowe jest ograniczona do zasięgu widoczności wzrokowej. 
Dodatkowym atutem tego typu sieci jest możliwość bardzo prostej tymczasowej rozbudowy sieci 
poprzez zastosowania punktów dostępowych zasilanych bateryjnie.  
 
 

 
Rys. 6: Schemat sieci WLAN ze szkieletem bezprzewodowym 

Fig. 6: WLAN with wireless backbone 
 

Bezprzewodowy most sieciowy 
 
Topologia mostu sieciowego służy do sprzęgania odległych od siebie (liniowo) segmentów sieci 
bezprzewodowej, wykorzystuje ona specjalne anteny kierunkowe, dzięki czemu możliwe jest 
uzyskanie zasięgu rzędu kilku kilometrów. Topologia ta w górnictwie wykorzystywana jest do 
komunikacji w szybach. Schemat mostu sieciowego został przedstawiony na rys. 7. 
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Rys. 7: Schemat bezprzewodowego mostu sieciowego 

Fig. 7: Wireless bridge 
 

Sieci mieszane 
 
Występują także topologie łączące ze sobą strukturę różnych topologii sieciowych wymienionych 
wcześniej, określane one są mianem topologii mieszanych (ang. mixed topologies). Przykładowe 
topologie mieszane zostały przestawione na rys. 7 i 8. 
 

 
Rys. 8: Schemat sieci WLAN ze szkieletem światłowodowo-bezprzewodowym 

Fig. 8: WLAN with mixed fiber and wireless backbone  
 

 
Rys. 9: Schemat sieci WLAN z kablem promieniującym i mostem bezprzewodowym 

Fig. 9: WLAN with mixed leaky feeder and wireless backbone 
 

4. Systemy rozległe typu MESH 

Jednym z najnowszych rozwiązań w dziedzinie bezprzewodowych sieci teleinformatycznych jest 
możliwość tworzenia sieci radiowych realizowanych w topologii rozproszonej typu mesh. Rozwiązanie 
to bazuje na transmisji danych odbywającej się na zasadzie przekazywania informacji tzw. metodą 
multihop (z węzła do węzła), w związku z czym poszczególne węzły sieci mają możliwość 
komunikacji z węzłami sąsiadującymi. W sieciach tego typu nie ma określonej trasy przesyłu 
informacji, jest ona ustalana dynamicznie i zależy od aktualnych warunków, w których pracuje dana 
sieć. Dzięki właściwości inteligentnego wyboru trasy przesyłu danych wykorzystanie tego typu 
topologii idealnie wpasowuje się do zastosowań w warunkach panujących w kopalniach podziemnych. 
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Sam proces wyboru optymalnej trasy przesyłu informacji odbywa się w pełni automatycznie i bazuje 
na ciągłej analizie jakości połączenia opartej na odczycie informacji dotyczącej poziomu sygnału 
radiowego sygnału RSSI (ang. Received Signal Strength Indication) oraz parametru jakości łącza LQI 
(ang. Link Quality Indication). Parametr LQI jest stosunkiem wartości sygnału szumu do wartości 
współczynnika korelacji sygnału użytecznego. W sieciach wykonanych w topologii mesh możemy 
spotkać dwa rodzaje węzłów o różnej funkcjonalność [4]: 

 FFD (ang. Full Function Device) – posiadające pełną funkcjonalność; wyróżniamy dwa typy 
urządzeń klasy FFD: 

o Router FDD – urządzenie klasy FDD posiadające możliwość retransmisji pakietów danych, 
o Coordinator FDD – węzeł koordynujący (nadrzędny) ustanawiający sieć, 

 RFD (ang. Reduced Function Device) zawny również Sleepy End Device – węzły końcowe 
o ograniczonej funkcjonalności, nie mające możliwości retransmisji pakietów danych. 

Sieć taka może obsługiwać nawet kilkaset węzłów końcowych, takimi węzłami najczęściej są czujniki 
lub urządzenia wykonawcze, których wykonanie z punktu widzenia realizacji bezprzewodowej 
transmisji danych jest stosunkowo nieskomplikowane i tanie, dodatkową zaletą jest to, że urządzenia te 
zwykle są zasilane bateryjnie, a dzięki pracy układu radiowego o niskim współczynnikiem wypełnienia 
ich czas pracy bateryjnej może wynosić nawet do kilku lat. Natomiast węzły FFD ze względu na dużo 
większą funkcjonalność oraz ilość wykonywanych operacji, a także konieczność pracy układu 
radiowego o wysokim współczynniku wypełnienia wymagają stałego źródła zasilania. 
W warunkach panujących w kopalniach podziemnych, gdzie parametry propagacyjne mogą ulegać 
częstym zmianom powodowaną np. przez pojawianie się w wyrobisku przeszkody metalowej - 
poruszającej się maszyny, czy też w przypadku kiedy któryś z węzłów pośrednich ulegnie uszkodzeniu, 
zastosowanie sieci o topologii typu mesh może być kluczowe dla funkcjonowania tych sieci, gdyż 
będzie ona potrafiła automatycznie przekonfigurować się i wybrać inną alternatywną (dostępną w 
danym momencie) trasę przesyłu informacji. Takie zachowanie się sieci określa się mianem 
samonaprawialności sieci. Dodatkową zaletą tego typu sieci jest możliwość samodzielnego 
formowania się sieci, dzięki czemu możliwe jest zautomatyzowane dołączanie nowych węzłów do już 
istniejącej struktury sieciowej. W tym celu wystarczy, aby aktywne urządzenie wyposażone w 
odpowiedni interfejs sieciowy znalazło się w zasięgu sieci. Następuje wtedy proces autoryzacji, który 
eliminuje ryzyko nieautoryzowanego dostępu do sieci; jeśli proces ten przebiegnie poprawnie 
urządzenie w sposób automatyczny staje się jednym z węzłów sieci. 
 

5. Zastosowanie sieci Wi-Fi w górnictwie podziemnym 

Środowisko pracy górniczych urządzeń teleinformatycznych, w tym wszystkich elementów sieci 
bezprzewodowej WLAN jest bardzo specyficzne. Znajduje się ono pod ziemią (na głębokości nawet 
powyżej 1000 m) w wyrobiskach korytarzowych, ścianach i komorach. Najczęściej wysokość 
wyrobiska korytarzowego nie przekracza 6 m, zaś szerokość przekroju poprzecznego może sięgać do 
10 m. W związku z czym propagacja fal radiowych w podziemnych wyrobiskach górniczych 
charakteryzujących się dużą zmiennością parametrów. Parametry tłumienności różnią się i zależą od 
wielu parametrów takich jak: warunki geologiczne, uzbrojenie techniczne wyrobiska, moc urządzeń 
nadawczych i anten oraz specyficzne warunki występujące lokalnie.  
Urządzenia sieci WLAN muszą spełniać wymagania aktualnie obowiązujących przepisów, a w 
szczególności w kopalniach metanowych muszą być budowy przeciwwybuchowej. 
Obecnie są dostępne punkty dostępowe budowy przeciwwybuchowej spełniające wymagania 
dyrektywy ATEX (np. punkty dostępowe oraz terminale ruchome firmy BECKER oraz MineSite) co 
pozwala na budowanie infrastruktury sieci Wi-Fi w kopalniach metanowych.  
Możliwe obszary zastosowania sieci WLAN w kopalniach są następujące [3]: 

 sterowanie procesami w czasie rzeczywistym z bezpiecznych lokalizacji, 
 zdalna obsługa maszyn i pojazdów z bezpiecznych lokalizacji, 
 wykorzystanie telefonii VoIP do komunikacji głosowej, 
 realizacja systemów wykrywających przejście identyfikatora przez bramkę oraz systemów 

wykrywających położenie identyfikatorów, 
 transmisja sygnałów wideo w czasie rzeczywistym, 
 bezprzewodowy monitoring warunków panujących w kopalni (Wireless Sensor System), 
 zdalna diagnostyka ruchomych maszyn i pojazdów. 

 
Zaletą sieci bezprzewodowych jest to, że w przeciwieństwie do sieci kablowej sieć bezprzewodowa 
może być w bardzo prosty sposób skalowana i elastycznie dostosowywana do bieżących potrzeb i 
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warunków np. poprzez dodanie kolejnych punktów dostępowych (także zasilanych bateryjnie) co 
pozwala na bardzo szybką i bezproblemową rozbudowę już istniejącej sieci o kolejne segmenty. 
Aby możliwe było wdrożenie sieci WLAN w kopalniach należy spełnić następujące warunki: 

 wybór odpowiedniej topologii oraz trybu pracy sieci WLAN tak, aby uzyskać zakładaną 
funkcjonalność systemu, 

 budowa odpowiedniej sieci szkieletowej (backbone network) w oparciu o wybraną 
architekturę, 

 zapewnienie określonej przepustowości sieci dostosowanej do jej potencjalnego 
wykorzystania, 

 łatwość w rozbudowie, modernizacji i utrzymaniu elementów sieci, 
 obsługa wielu węzłów w wielu komórkach, z jednoczesnym przekazywaniem połączenia 

pomiędzy komórkami (roaming), 
 dostosowanie urządzeń do warunków środowiskowych kopalń podziemnych (spełnienie 

wymagań dyrektywy ATEX w przypadku kopalń metanowych), 
 prosty sposób zarządzania i możliwość dynamicznej konfiguracji (dodanie/usunięcie 

urzadzeń klienckich bez zakłócania połączenia), 
 zapewnienie pokrycia radiowego w wymaganym obszarze poprzez odpowiednie 

rozmieszczenie punktów dostępowych w wyrobiskach oraz zastosowanie odpowiednich 
anten. 

6. PODSUMOWANIE 

Nowoczesne bezprzewodowe systemy komunikacyjne znacząco zwiększają możliwości dotychczas 
stosownych przewodowych sieci teleinformatycznych. Jedną z możliwości realizacji komunikacji 
bezprzewodowej w kopalniach podziemnych jest zastosowanie bezprzewodowych sieci 
komputerowych wykorzystujących rodzinę standardów 802.11. Tego rodzaju sieci zapewniają 
komunikację w pasmach 2,4 lub 5 GHz przy szybkości kilkudziesięciu Mb/s (do kilkuset Mb/s) i 
zasięgu do kilkuset m (przy zachowaniu widzialności wzrokowej). 
Elementy sieci WLAN takie jak punkty dostępowe czy terminale ruchome przystosowane do pracy w 
kopalniach są obecnie dostępne. Sieci WLAN są już stosowane w kopalniach podziemnych za granicą. 
Próby sieci WLAN w Polsce wykazały ich przydatność w warunkach polskich kopalń podziemnych.  
Eksploatacja sieci WLAN w polskim górnictwie wykaże ich rzeczywistą przydatność i pozwoli ocenić 
na ile sieci WLAN stanowią konkurencję dla systemów z przewodem promieniującym. 
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STRESZCZENIE: Celem opracowania jest zaprezentowanie najnowszych koncepcji i rozwiązań 
dla systemów automatyki i łączności w podziemiach kopalń. Omówione zostaną zalety zastosowa-
nych koncepcji i opracowanych rozwiązań. Przedstawiony zostanie ich bezpośredni wpływ na wy-
dajność produkcji. 
 W omówieniu przedstawione zostaną najnowsze rozwiązania techniczne zastosowane w oma-
wianym sprzęcie (kontrolery 32-bitowe, interfejsy transmisyjne, systemy nadzoru, oprogramowa-
nie wizualizacyjne). W referacie uwzględnione będą głównie urządzenia systemu UGS-10 i EL-
SAP-12. 
 Szczegółowo zostaną omówioną parametry funkcjonalne poszczególnych urządzeń z uwzględ-
nieniem ich innowacyjnych cech oraz elastyczności konfiguracji i dostosowania do potrzeb użyt-
kownika.  
 Dokładnie przedstawione zostaną nowe rozwiązania programowe zdalnego nadzoru i sterowa-
nia ze szczególnym uwzględnieniem aplikacji Zdalnego Pulpitu UGS-10, połączenia głosowego 
VoIP (SSK-11) oraz systemu tworzenia aplikacji automatyki za pomocą standardowych języków 
programowania zgodnych z normą PN-EN 61131-3 w środowisku MULTIPROG. 
 
 
ABSTRACT:  The aim of this paper is a presentation of the new concepts and solutions in automa-
tion and communication systems in underground mines. The advantages of implemented concepts 
and solutions will be described. The influence on the production effectiveness will be presented. 
The new technical solutions used in the devices will be described (32 bit controllers, transmission 
interfaces, management systems, visualisation software). In the paper UGS-10 and ELSAP-12 sys-
tems will be presented. 
 The functional parameters of the devices will be described in detail with special attention to 
their innovation and flexibility in achieving the customers’ requirements. 
 The detailed description of the software solutions of remote access and control will be shown 
with special attention to Remote Panel UGS-10, voice communication VoIP (SSK-11) and automa-
tion application creation software for standard programming languages in accordance with EN 
61131-3 in MULTIPROG programming environment. 
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1. WPROWADZENIE 
 

1.1. Ogólna koncepcja budowy systemów automatyki górniczej 
 

Iskrobezpieczne systemy głośnomówiące oraz systemy automatyki podlegają w ostatnich latach 
ciągłym zmianom. Dzięki dostępności podzespołów elektronicznych o dużej wydajności, takich 
jak np. tanie, energooszczędne i wydajne mikrokontrolery 32-bitowe, wiele rozwiązań technicz-
nych w iskrobezpiecznych urządzeniach górniczych stało się obecnie możliwych. Pełna cyfryzacja 
systemów łączności i automatyki przestała być marzeniem. 
 Systemy cyfrowe mają tą przewagę nad ich analogowymi odpowiednikami, że pozwalają na 
znacznie większą elastyczność w spełnianiu oczekiwań klientów. Do niedawna możliwe było do-
stosowanie do wymagań użytkownika funkcji poszczególnych urządzeń (które od wielu lat stero-
wane były programowo), ale dostosowanie funkcji na poziomie systemowym stwarzało znaczne 
trudności. Obecnie dzięki zastosowaniu łączy cyfrowych między urządzeniami (sygnalizatory, ste-
rowniki, czujniki) mamy zupełnie nowe możliwości. Nie stanowi dziś problemu technicznego 
zdalna aktualizacja oprogramowania, monitorowanie wszelkich zdarzeń w systemach ani dodanie 
zdalnych funkcji komunikacyjnych.  
 W systemach UGS-10 i ELSAP-12 przyjęto zasadę pełnego zdalnego zarządzania systemami. 
Do tego podejścia dostosowano zarówno budowę urządzeń jak i zastosowane protokoły komunika-
cji cyfrowej. 
 
1.2. System UGS-10 
 

System UGS-10 jest nowoczesnym systemem głośnomówiącym zbudowanym w oparciu o nowo-
czesne mikrokontrolery 32-bitowe i magistralę cyfrową o przepustowości 921 kbps [1]. Magistrala 
służy zarówno do transmisji danych sterujących jak i rozmów systemowych. System praktycznie 
nie posiada ograniczeń co do ilości występujących w nim sygnalizatorów. 
 Oprócz podstawowego wyposażenia i funkcji występujących w systemach tego typu od wielu 
lat posiada jeszcze wiele rozszerzeń, które obejmują: 

 wyświetlacz graficzny LCD występujący w każdym 
sygnalizatorze wyposażonym w głośniki, 

 dodatkowe wejścia (4) i wyjścia (2) w każdym sygnali-
zatorze wyposażonym w głośniki, 

 klawiatura membranowa umożliwiająca konfigurację i 
bieżące użytkowanie, 

 maksymalnie trzy niezależne jednoczesne rozmowy w 
systemie, 

 ustawianie czułości mikrofonów i niezależne ustawia-
nie głośności rozmowy i sygnałów ostrzegawczych 
przez uprawnionego użytkownika, 

 możliwość tworzenia dowolnych zależności logicznych 
miedzy wejściami i wyjściami w systemie za pomocą 
wbudowanego oprogramowania, 

 monitorowanie i zarządzanie stanem sygnalizatorów z 
dowolnego sygnalizatora wyposażonego w wyświe-
tlacz, 

 pełna lokalizacja przerw i zwarć w magistrali systemowej, 
 kontrola z dowolnego miejsca zasilania i poziomu naładowania poszczególnych akumulato-

rów, 
 możliwość łączenia systemów w ciągu prostym lub rozgałęzionym, 

Rys.1.  Sygnalizator SGW-10/1 
Figure 1. SGW-10/1 Signalling Unit 



 

 współpraca z dowolnymi systemami alarmowania, 
 rejestracja wszystkich zdarzeń w systemie. 

 Po uzupełnieniu o system transmisji danych na powierzchnię i odpowiednie oprogramowanie 
zainstalowane na komputerach powierzchniowych system posiada jeszcze następujące funkcje: 

 możliwość pracy na komputerze powierzchniowym jak na sygnalizatorze dołowym (taki 
sam interfejs) 

 możliwość porozumiewania głosowego z systemem dołowym z powierzchni za pomocą 
oprogramowania wielostanowiskowego 

 możliwość rejestracji wszystkich rozmów w systemie 
 możliwość pełnej konfiguracji i sterowania systemu z komputerów powierzchniowych za 

pomocą rozbudowanego protokołu komunikacyjnego 
 Przykładowy sygnalizator systemu przestawia Rysunek 1. 
 
1.3. System ELSAP-12 
 

System ELSAP-12 stanowi w pełni modułowe rozwiązanie, które powstało na podstawie kilkulet-
nich doświadczeń ze sterownikami serii ELSAP-05. Zdobyły one uznanie wśród klientów głównie 
ze względu swoją niezawodność oraz elastyczność w realizacji funkcji sterowniczych [2]. Nowy 
system wyposażony jest w podwojoną magistralę systemową, moduł aplikacyjny i wizualizacyjny 
z wbudowanym systemem Linux oraz może być przyłączony bezpośrednio do łącza Ethernet. 
 Funkcje sterownicze są programowane za pomocą standardowych języków programowania 
zgodnych z normą IEC 61131-3 z wykorzystaniem środowiska programowania MULTIPROG. 
 W systemie ELSAP-12 mogą nadal być stosowane znane moduły serii EM2xx ale również no-
we moduły. Sterowniki można obecnie budować za pomocą następujących modułów: 
EM370 – moduł wizualizacyjny z ekranem LCD 5,6” 
EM340 – moduł aplikacyjny przeznaczony do współpracy z MULTIPROG-iem 
EM310 – moduł wejść/wyjść dwustanowych 
EM200 – moduł wyjść dwustanowych 
EM210 – moduł wejść analogowych/dwustano-
wych/dwustanowych z kontrolą 
EM211 – moduł wejść analogowych o wyso-
kiej rozdzielczości 
EM213 – moduł wejść/wyjść dwustanowych 
realizujący funkcje sterujące z zachowaniem 
bezpieczeństwa funkcjonalnego 
EM220 – moduł zasilający 
EM230 – moduł wyjść analogowych 
EM240 – moduł aplikacyjny 
EM243 – moduł aplikacyjny o zmniejszonych 
rozmiarach 
EM244 – moduł tablicy synoptycznej 
EM250 – moduł komunikatów głosowych 
EM260 – moduł sieciowy 
EM267 – moduł sieciowy światłowodowy 
EM280 – moduł wejść/wyjść dodatkowych 
EM281 – moduł wejść/wyjść dodatkowych 
EM282 – moduł komunikacji szeregowej 
EM283 – moduł współpracy z systemem EL-
SAP-01/2 
 Większość modułów zabudowanych jest w obudowach Phoenix Contact. 

Rys.2.  Sterownik system ELSAP-12 
Figure 2. ELSAP-12 Controller 



 

 Sterowniki mogą być zabudowywane w tradycyjnych obudowach serii SM1xx, OBIU, PSU 
oraz w nowych SM300. 
 Dzięki możliwości programowania za pomocą standardowych języków programowania istnieje 
możliwość tworzenia aplikacji przez klienta lub autoryzowane serwisy. 
Typowy sterownik systemu ELSAP-12 przedstawia Rysunek 2. 
 
2. BUDOWA SYSTEMÓW I URZĄDZEŃ 
 

2.1. Urządzenia systemu UGS-10 
 

System UGS-10 może być zbudowany z następujących urządzeń: 
 Sygnalizator Głośnomówiący Krańcowy SGK-10  
 Sygnalizator Głośnomówiący SG-10 
 Sygnalizator Głośnomówiący Wyłączający SGW-10 
 Sygnalizator Głośnomówiący Wyłączający Ścianowy SGW-S-10 
 Skrzynka Wyłączająca SW-10 

 Każde z urządzeń posiada co najmniej dwa wykonania: 
 Wykonanie 1 – obudowa wyposażone w złącza ZGH3 
 Wykonanie 2 – obudowa wyposażona we wpusty kablowe 

 Dla Skrzynki Wyłączającej SW-10 istnieją jeszcze dwa dodatkowe wykonania: 
 Wykonanie 3 – układ diagnostyki linii blokady oraz obudowa wyposażona w złącze ZGH3 
 Wykonanie 4 – układ diagnostyki linii blokady oraz obudowa wyposażona we wpusty ka-

blowe 
 Sygnalizatory SGW-10, SGW-S-10 oraz SG-10 mogą występować również w wykonaniu sepa-
rującym pozwalających na zastosowywanie kilku zasilaczy w systemie. Pełne oznakowanie sygna-
lizatora przyjmuje wtedy postać np. SGW-10/3/S (w tym przypadku dotyczy to wykonania ze złą-
czami ZGH-3) 
 Przykład połączeń w ramach systemu przedstawia Rysunek 3. 
 
 

 
 
Rys. 3. Połączenia przykładowych sygnalizatorów w ramach systemu UGS-10 
Figure 3. The connections of the sample signalling units in UGS-10 system 



 

2.2. Budowa systemu ELSAP-12  
 

System ELSAP-12 umożliwia pełną współpracę z systemami produkcji naszej firmy będącymi 
obecnie na rynku [2]. Nie będziemy przedstawiać tutaj znanych modułów systemu ELSAP-05, ale 
skupimy się na nowych modułach EM340 i EM370. 
 Moduł EM340 jest modułem aplikacyjnym z procesorem z rdzeniem ARM9 z zabudowaną 
pamięcią RAM 128MB i FLASH 256MB oraz NVRAM 128kB. Moduł pracuje pod nadzorem sys-
temu operacyjnego Linux. W module zainstalowano oprogramowanie ProConOS eCLR współpra-
cujące z oprogramowaniem do języków standardowych MULTIPROG. Takie rozwiązanie pozwala 
na budowanie aplikacji sterownikowych w przejrzysty i niezawodny sposób i umożliwia tworzenia 
aplikacji za pomocą języków takich jak LD, FBD, IL, ST. Środowisko MULTIPROG umożliwia 
nie tylko łatwe tworzenie aplikacji, ale pozwala również na ułatwione wyszukiwanie błędów w 
tworzonych aplikacjach oraz symulację. 
 Moduł wyposażony jest w interfejsy zewnętrzne RS485, CAN, Profibus DP i Ethernet oraz 
wewnętrzne RS485 oraz CAN. 
 Moduł EM370 jest panelem HMI pozwalającym na wizualizację sterowanych procesów. Moduł 
wyposażony jest klawiaturę, przyciski sterujące i wyświetlacz LCD 5,6”. Układ elektroniczny po-
siada procesor z rdzeniem ARM11 oraz pamięć RAM 128MB i FLASH 256MB. Rozszerzenie 
pamięci FLASH możliwe jest za pomocą karty pamięci microSD. Dzięki zainstalowanemu syste-
mowi operacyjnemu Linux możliwe jest uruchamianie aplikacji dostępnych w tym systemie jak np. 
przeglądarka plików PDF, odtwarzacz plików wideo co znacznie ułatwia instruowanie użytkowni-
ka w zakresie sposobu obsługi sterownika i systemu 
 Moduł wyposażony jest w interfejsy zewnętrzne RS485, CAN i Ethernet.  
 
2.3. Współpraca systemów ELSAP-12 i UGS-10 
 

Dzięki wyposażeniu modułu EM370 w złącze RS485 i możliwości pełnego zarządzania systemem 
UGS-10 za pomocą dostępnych protokołów istnieje możliwość zarządzania systemem głośnomó-
wiącym z poziomu sterownika systemu ELSAP-12. Daje to możliwość realizowania następujących 
funkcji w sterownikach: 

 odczyt wejść systemu UGS-10 
 sterowanie wyjściami systemu UGS-10 
 monitorowanie stanu sygnalizatorów 
 ustawianie parametrów sygnalizatorów 

 Takie rozwiązanie daje możliwość komunikowania się z całym systemem sterowania i łączno-
ści z jednego miejsca w podziemiach kopalń. Przedstawione rozwiązanie może być w niektórych 
sytuacjach korzystne i zapewniać bardziej wydajne stosowanie systemów. 
 
3. SYSTEMY ZDALNEJ WIZUALIZACJI I ZARZĄDZANIA SYSTEMAMI  
 

3.1. System zdalnego porozumiewania SSK-11 
 

System zdalnego porozumiewania  SSK-11 jest oprogramowanie komputerowym przeznaczonym 
do instalacji na komputerach klasy PC z systemem Windows i umożliwiającym komunikację gło-
sową z systemem UGS-10 z tego komputera. Oprogramowanie współpracuje z systemem UGS-10 
z dowolnym sygnalizatorem SGW-10 lub SGK-10 za pomocą łącza RS485. Łącze cyfrowe może 
być przekazywane na powierzchnię za pomocą wirtualnego łącza szeregowego realizowanego przy 
zastosowaniu urządzeń sieci Ethernet. 
 Oprogramowanie jest typowym oprogramowaniem klient-serwer co umożliwia instalację opro-
gramowania klienta na wielu stanowiskach komputerowych na powierzchni znajdujących się w tej 
samej sieci komputerowej. 



 

 Oprogramowanie serwera instaluje się na jednym komputerze, do którego dołączone jest łącze 
RS485 z systemu UGS-10 [3].  
 Oprogramowanie klienta umożliwia [4]: 

 rozgłaszanie komunikatów dla całej sieci sygnalizatorów 
 rozmowę dla całej sieci sygnalizatorów 
 rozgłaszanie dla wybranego systemu UGS-10 znajdującego się w sieci 
 rozmowę dla wybranego systemu UGS-10 znajdującego się w sieci 
 rozmowę z dowolnym sygnalizatorem dowolnego systemu znajdującego się w jednej sieci 

UGS-10 
 wysyłanie sygnału porozumiewawczego do sieci, systemu lub sygnalizatora 

 Konfiguracja programu jest automatyczna i, po podłączeniu do odpowiedniego sygnalizatora 
systemu UGS-10 ustawionego do komunikacji z systemem SSK-11, w okienku klienta pojawiają 
się wszystkie systemy i sygnalizatory pracujące w jednej sieci UGS-10. 
 
 

 
 
Rys.4. Główne okno programu klienta SSK-11 
Figure 4. The main window of SSK-11 client 

 
3.2. Zdalny pulpit systemu UGS-10 (ZPUGS-10) 
 

Oprogramowanie zdalnego pulpitu UGS-10 umożliwia konfigurację systemu z komputera PC pod-
łączonego do systemu UGS-10 za pomocą łącza RS485. Zaletą programu jest możliwość pracy w 
sposób praktycznie identyczny jak na sygnalizatorze [5]. Główny ekran prezentuje klawiaturę i 
wyświetlacz w identycznym układzie przestrzennym jak jest to realizowane w przypadku fizycz-
nego sygnalizatora SGW-10 lub SGK-10. Pozwala to na zdalną konfigurację systemu bez koniecz-
ności uczenia się obsługi programu. Główne okno programu przestawiono na Rysunku 5. 



 

 
 
Rys.5. Główne okno programu Zdalny Pulpit UGS-10 
Figure 5. The main window of  Remote Desktop UGS-10 

 
3.2. Budowanie aplikacji w językach standardowych - MULTIPROG 
 

Środowisko programistyczne MULTIPROG jest narzędziem, które jest powszechnie stosowany 
w automatyce przemysłowej. System jest ceniony za niezawodność i bogactwo dostępnych funkcji. 
Dzięki przystosowaniu oprogramowania ProConOS eCLR zabudowanego w module EM340 ist-
nieje możliwość tworzenia aplikacji za pomocą tego systemu w sterownikach rodziny ELSAP-12. 
 Podstawowe cechy oprogramowania MULTIPROG to [6]: 

 tworzenie i kompilacja aplikacji w standardowych językach programowania LD, FBD, IL, 
ST, SFC 

 możliwość debugowania utworzonych aplikacji w sterowniku 
 możliwość symulacji utworzonej aplikacji 
 możliwość tłumaczenia z jednego języka na inny (IL, FBD, IL) 
 porównywanie programów 
 zarządzanie zmiennymi 

 

 
 
Rys. 6. Główne okno oprogramowania MULTIPROG 
Figure 6. The main window of MULTIPROG programme 



 

3.4. Tworzenie interfejsu użytkownika w sterowniku – Środowisko Qt Creator 
 

Środowisko Qt Creator stanowi ważne środowisko tworzenia HMI dla aplikacji wbudowanych 
i zyskało także znaczną popularność jako oprogramowanie do tworzenia aplikacji w systemie Li-
nux i Windows. Środowisko jest typowym IDE. Pozwala ono w przystępny sposób na tworzenia 
graficznych aplikacji wizualizacyjno-sterowniczych [7]. Środowisko to zostało wybrane do two-
rzenia interfejsu użytkownika EM370. 
 

 
 
Rys. 7. Okno projektowania interfejsu w programie Qt Creator 
Figure 7. The interface design window in Qt Creator application 
 
3.5. Tworzenie aplikacji wizualizacyjnych przez niezależnych dostawców – protokoły 
 

 Możliwe jest również tworzenie aplikacji wizualizacyjno-sterowniczych przez niezależnych 
producentów w oparciu istniejący protokół Modbus RTU. Protokół komunikacyjny umożliwia do-
stęp do wszystkich rejestrów aplikacji co pozwala na pełną wizualizacje sterowanego procesu. 
 
 
PODSUMOWANIE 
 
Sterownik ELSAP-12 i system UGS-10 stanowią zintegrowany system sterowania i łączności za-
pewniający realizację zindywidualizowanych funkcji niezbędnych do zapewnienia odpowiedniej 
wydajności procesów realizowanych w podziemiach kopalń. 
 Wygodny interfejs użytkownika, pełna konfigurowalność oraz możliwość zdalnego zarządzania 
umożliwiają efektywne wykorzystanie systemów w podziemiach kopalń. 
Systemy te nie są rozwiązaniami sztywnymi, ale elastycznymi dzięki zastosowaniu rozwiązań cy-
frowych co pozwala na znaczne modyfikacje funkcjonalne bez zmiany sprzętu i co za tym idzie 
konieczności ponownej certyfikacji. 
 Planowanej jest dalsze rozwijanie systemów, co dzięki jednolitej strukturze i stosowaniu stan-
daryzowanych protokołów komunikacyjnych jest względnie łatwe i daje znaczne efekty bez ko-
nieczności istotnej przebudowy architektury systemów. 
 Zaproponowane rozwiązanie jest jednym z najbardziej zaawansowanych technicznie rozwiązań 
na rynku przy zachowaniu względnie prostego interfejsu użytkownika. 
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[3] Elektrometal SA, 2012: Instrukcja obsługi aplikacji serwera SSK-11, nr 52-0735, Cieszyn.  
[4] Elektrometal SA, 2012: Instrukcja obsługi aplikacji klienta SSK-11, nr 52-0736, Cieszyn. 
[5] Elektrometal SA, 2013: Instrukcja obsługi Zdalny Pulpit UGS-10 - ZPUGS-10, nr 52-0775, Cieszyn. 
[6] Elektrometal SA, 2013: Moduł EM340 - Instrukcja tworzenia aplikacji sterownikowych w MULTIPROG-

u, nr 52-0777, Cieszyn. 
[7] Elektrometal SA, 2013: Moduł EM370 – Instrukcja tworzenia aplikacji wizualizacyjnych, nr 52-0776, 

Cieszyn. 
 
 



System ZEFIR w połączeniu z oprogramowaniem  

NEMEZIS 3D  

- nowe możliwości systemów wspomagania  

dyspozytorskiego 

rozwój i nowoczesne technologie 



• Przez wiele lat rozwoju i wdrożeń, system ZEFIR opracowany przez LPK 
„Prunella” stał się standardem w zakresie akwizycji danych i ich prezentacji 
dla dyspozytorów ruchu, a także przejął obsługę większości systemów 
bezpieczeństwa w polskim górnictwie, w tym: 
 systemy gazometryczne i metanometrii 
 systemy alarmowo-rozgłoszeniowe 
 systemy transmisji wielokrotnej 

• RNT sp. z o.o. rozwijała system NEMEZIS 3D jako silnik prezentacji danych dla 
systemów lokalizacji załogi 

• W 2012 roku LPK „Prunella” i RNT sp. z o.o. nawiązały współpracę 
obejmującą możliwość wykorzystania oprogramowania NEMEZIS 3D jako 
modułu wizualizacyjnego w systemie ZEFIR 

• Osiągnięty efekt dla klienta końcowego: wykorzystanie najlepszych cech obu 
systemów w celu zaoferowania kopalni kompleksowego narzędzia 
wspomagania dyspozytora ruchu 

 
 

Geneza projektu 
Dlaczego akurat ZEFIR i NEMEZIS 3D ?  



• Możliwość definiowania monitorowanych rejonów poprzez import podkładu 
2D z pliku DWG 

• Wbudowany edytor DWG z obsługą warstw typu „przeciągnij i upuść” do 
aktualizacji i edycji plansz (nie jest wymagane dodatkowe, kosztowne i 
trudne w obsłudze oprogramowanie!) 

• Eksport zmodyfikowanych podkładów oraz całych plansz do formatu DWG 
• Możliwość pracy na jednej dużej mapie DWG z obszarami 
• Pełna obsługa skalowania 
• Każdy obiekt podstawowy (np. linia, okręg, napis) może zostać podłączony do 

monitorowanej zmiennej (w tym także w trybie edycji) 
• Użytkownik samodzielnie może tworzyć obiekty i ich biblioteki (np. 

przenośnik, kombajn, wentylator itp.) poprzez zgrupowanie obiektów i 
podłączenie do dowolnej zmiennej 
 

Oprogramowanie NEMEZIS 3D 
Podstawowe cechy oprogramowania – moduł 2D 



• Wbudowana obsługa obiektu wykres z narzędziami analitycznymi 
• Możliwość zrobienia zrzutu ekranu łącznie z wykresami do pliku DWG (np. w 

celu udokumentowania awarii) 
• Konfigurowalne kartoteki monitorowanych parametrów 
• System uprawnień do edycji poszczególnych warstw (np. warstwa dla 

wentylacji, działu elektrycznego, działu górniczego, kierownictwa) 
• Praca aplikacji klienckich w sieci kopalnianej realizowana z serwera usług 

terminalowych 
 

Oprogramowanie NEMEZIS 3D 
Podstawowe cechy oprogramowania – moduł 2D c.d. 



• Dlaczego 3D ?  - możliwość samodzielnego rysowania przez służby 
kopalniane modelu schematu wentylacyjnego z oznaczoną liczbą osób 
przebywających w poszczególnych rejonach całej kopalni (dane z systemu 
lokalizacji) 

• Osiągnięty efekt: szybkie podejmowanie decyzji o drogach ewakuacyjnych  
• Wbudowany edytor 3D umożliwiający tworzenie schematu 3D wyrobisk 

pionowych i poziomych (np. schemat wentylacyjny) techniką „przeciągnij i 
upuść” (nie jest wymagane dodatkowe, kosztowne i trudne w obsłudze 
oprogramowanie!) 

• Pełna obsługa skalowania oraz obracania i widoku kamery 
• Eksport schematu 3D do formatu DWG oraz możliwość zrobienia zrzutu 

aktualnego widoku do formatu DWG (np. w trakcie akcji ratowniczej) 
• Praca aplikacji klienckich w sieci kopalnianej realizowana z serwera usług 

terminalowych 
 
 

Oprogramowanie NEMEZIS 3D 
Podstawowe cechy oprogramowania – moduł 3D 



• Bieżący transfer danych z tradycyjnego modułu bazodanowego systemu 
ZEFIR 

• Usługa NemezisEye realizująca optymalizację i aktualizację danych w bazie 
danych SQL 

• Wysokowydajna struktura bazy danych (m.in. przechowywanie wyłącznie 
zmian parametrów) z obsługą replikacji danych 

• Plansze wizualizacji przechowywane wraz z warstwami bezpośrednio jako 
pliki DWG w bazie danych SQL 

• Wykorzystanie i aktualizacja danych z systemów lokalizacji ruchu załogi (np. 
SLEP), systemu WELM oraz RCP 

• Natywna obsługa danych z systemu SAURON w dyspozytorni 
energomaszynowej 

• Źródło danych dla szyn ESB (np. BizTalk Server) zasilających w dane systemy 
ERP (np. SAP) 

• Źródło danych dla systemów raportowych oraz hurtowni danych w 
przedsiębiorstwie 

 
 

Przechowywanie danych 
Baza danych SQL jako podstawa pracy systemu 



• Doświadczenia z wdrażania największych w polskim górnictwie systemów dla 
dyspozytorni energomaszynowych (SAURON) impulsem dla rozwoju usługi 
RNTnet 

• Obsługa protokołu ICMP (ping) – informacja czy urządzenie jest dostępne 
• Obsługa protokołu SNMP – szczegóły pracy sieci transmisyjnej 
• Wykrywanie uszkodzeń torów transmisyjnych 
• Obsługa informacji o stanie zasilania urządzeń (np. z systemu SAURON lub 

FOD 900) 
• Nanoszenie tras światłowodowych oraz lokalizacji infrastruktury 

transmisyjnej na podkłady rejonów 
• Podstawowa zaleta: prowadzenie zintegrowanej dokumentacji sieci 

transmisyjnej 
• Jedno narzędzie do tworzenia dokumentacji oraz diagnostyki sieci 

transmisyjnych 
• Dzięki eksportowi do formatu DWG możliwość przedstawiania aktualnej 

dokumentacji do zatwierdzenia przez KRZG 
 

Oprogramowanie NEMEZIS 3D i RNTnet 
Nowe podejście do tworzenia i aktualizacji  

dokumentacji sieci transmisyjnych 



Przykładowy widok 2D 



Eksport dowolnego widoku do DWG 



Przykładowy schemat sieci transmisyjnej 



Przykładowy widok 3D 



Narzędzia dodatkowe 



 

Podsumowanie – podstawowe korzyści 
Dlaczego warto wdrożyć  - aspekty techniczne 

• Zastosowanie formatu DWG jako podstawy przechowywania i prezentacji 
schematów wizualizacji 

• Wykorzystanie istniejących map i podkładów DWG – brak dublowania pracy 
• Tworzenie dokumentacji sieci transmisyjnych i diagnostyka tych sieci w 

jednym narzędziu  
• Wykorzystanie bazy danych SQL do przechowywania danych pomiarowych - 

możliwość łatwej wymiany danych z dowolnymi innymi systemami w 
przedsiębiorstwie (np. ERP) oraz systemami raportowymi 

• Natywna współpraca z systemem SAURON uruchomionym na potrzeby 
dyspozytora energomaszynowego 

• Prezentacja danych z systemów lokalizacji ruchu załogi jako dodatkowa 
warstwa w aplikacji oraz w trybie 3D 

• Ułatwienie i zabezpieczenie przesyłu danych do stanowisk klienckich dzięki 
zastosowaniu serwera usług terminalowych 
 



• Podstawowa zaleta: wdrożenie bezbolesne, gdyż nie jest wymagane 
wstrzymanie pracy istniejącego oprogramowania 

• Moduły wizualizacyjne mogą pracować równolegle 
• Wykorzystanie serwera usług terminalowych – korzyści organizacyjne 

poprzez uproszczenie nadzorowania systemu 
• Wykorzystanie istniejącej wiedzy i umiejętności działów łączności w zakresie 

konserwacji systemu ZEFIR 
• Wykorzystanie istniejących modułów komunikacji z systemami 

bezpieczeństwa 
• Wymagane minimalne zmiany dokumentacji obiektów podstawowych 
• Utrzymywanie zawsze aktualnej dokumentacji infrastruktury transmisyjnej 
• Podstawowa korzyść dla kierownictwa: niskie koszty finansowe i 

organizacyjne wdrożenia 
• Podstawowa korzyść dla służb utrzymania ruchu: jedno nowoczesne 

narzędzie do prezentacji danych z systemów bezpieczeństwa w zakładzie 
górniczym 

Podsumowanie – podstawowe korzyści 
Dlaczego warto wdrożyć  - aspekty pozatechniczne 



Dziękujemy za uwagę 

i zapraszamy do współpracy! 

rozwój i nowoczesne technologie 
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Kopalniane systemy telekomunikacyjne; sieci i źródła danych 
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STRESZCZENIE: Kopalnia nie może funkcjonować bez sprawnej telekomunikacji. W referacie 
omówiono kopalniane systemy telekomunikacyjne. Scharakteryzowano sieci telekomunikacyjne 
eksploatowane w tych systemach i struktury zajętości linii telekomunikacyjnych. Zwrócono uwagę 
na systemy, które w największym stopniu wykorzystują kable miedziane w swoich układach 
teletransmisyjnych. Czas efektywnego wykorzystania maszyn i urządzeń górniczych można w 
sposób znaczący zwiększyć poprzez bieżący monitoring ich pracy. Zestawiono podstawowe 
urządzenia górnicze i urządzenia abonenckie, które zdaniem autorów powinny być na bieżąco 
monitorowane w dyspozytorniach. 
 
SŁOWA KLUCZOWE: telekomunikacja w kopalniach, kopalniane systemy teletransmisyjne, 
teleinformatyka, monitoring procesów technologicznych 
 

1. KOPALNIANE SYSTEMY TELEKOMUNIKACYJNE 

1.1. Usługi realizowane przez systemy telekomunikacyjne kopalni 

We współczesnej kopalni funkcjonują systemy telekomunikacyjne realizujące wiele usług z 
których najważniejsze zestawiono w tabeli 1 [3] 
 
Tabela 1. Rodzaje usług realizowanych przez systemy telekomunikacyjne w kopalniach 

Realizowana usługa Charakterystyka 

łączność telefoniczna przewodowa  
 

Wyróżnia się następujące systemy łączności telefonicznej: 
ogólnokopalnianą, dyspozytorską, lokalną. 
W łączności ogólnokopalnianej kopalnie węgla eksploatują 
serwery telekomunikacyjne (np. DGT Millenium). Dla realizacji 
łączności dyspozytorskiej stosowane są systemowe telefony 
ISDN. 
Telefoniczna łączność lokalna stosowana jest w wybranych 
ciągach technologicznych (np. w szybach) w układach: 
równoległym (z telefonami MB), lub gwiaździstym (stosuje się 
małe centrale telefoniczne (np ITS, czy system LSTI-A). 
W przypadku kopalń metanowych, w wyrobiskach dołowych 
stosuje się telefony iskrobezpieczne przyłączone do serwerów 
telekomunikacyjnych za pośrednictwem zespołów separacji 
iskrobezpiecznej (barier). 

łączność alarmowa Jest powiązana z łącznością telefoniczną. Realizuje funkcje 
łączności telefoniczne rozszerzone o nadawanie sygnałów 
alarmowych, nadawanie głośnomówiących komunikatów  
słownych i monitorowanie stanu łącza abonenckiego. 

Szkoła Eksploatacji Podziemnej 2013, Materiały Konferencyjne 
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Kopalnie eksploatują systemy: 

 STAR z telefonami sygnalizatorami typu ZITG, 

 SAT z programowalnymi sygnalizatorami telefonami PST, 

 HETMAN z telefonem sygnalizatorem typu JANTAR. 

lokalna łączność głośnomówiąca Systemy łączności głośnomówiącej eksploatowane są najczęściej 
w ciągach technologicznych: na drogach odstawy 
przenośnikowej oraz w ścianach. Sygnalizatory (urządzenia 
abonenckie) w systemie  wyposażone są w elementy sterowania 
oraz blokad. Kopalnie eksploatują wiele różnych typów 
systemów (np. typu ELSAP, UGO, ATUT, ELTEL, PROMOS) 

łączność głosowa radiowa Systemy wykorzystujące: 

 przewód promieniujący [4], 

 przewód jezdny trakcji elektrycznej przewodowej, 

radiowe telesterowanie Systemy wykorzystujące: 

 liny nośne urządzeń wyciągowych do transmisji sygnałów w 
szybach (telefony szybowe ECHO, lub TS), 

 propagację swobodną na krótkich odległościach (sterowanie 
radiowe kombajnów), 

 anteny kierunkowe, 

telemetria  Systemy monitorowania stanu atmosfery kopalń (stąd używana 
często nazwa gazometria lub metanometria) - z wykorzystaniem 
metanomierzy oraz mierników: tlenku węgla, dwutlenku węgla, 
dymu, temperatury, różnicy ciśnień, anemometry itp.  
Kopalnie eksploatują następujące systemy gazometryczne: SMP, 
CST-40, KSP-2(C), VENTURON. 

geofizyka górniczej (sejsmoakustyka, 
mikrosejsmologia) 

Dyspozytorskie systemy nadzoru zjawisk sejsmicznych. Kopalnie 
eksploatują najczęściej systemy: sejsmoakustyczne (np. ARES 
czy SAK) oraz mikrosejsmologiczne (typu ARAMIS, SYLOK). 

transmisja sygnałów dwustanowych System transmituje po jednej parze dane z rozproszonych źródeł 
(czujników). Stosowane są systemy: 

 wielokanałowe częstotliwościowe z kluczowaniem 
amplitudy lub częstotliwości (np. system FOD-900), 

 systemy wykorzystujące transmisję sygnałów DTMF (np. 
system UTS), 

telewizja przemysłowa Monitoring wybranych stanowisk pracy (np. dworce osobowe, 
podszybia, przesypy przenośników). Systemy monitoringu  
wykorzystują kamery oraz najczęściej sieci światłowodowe. 

monitorowania maszyn i urządzeń 
górniczych 

W kopalniach monitoruje się podstawowe maszyny górnicze (np. 
kombajny), ciągi transportowe oraz rozdzielnie elektryczne. Dane 
mogą być transmitowane przy wykorzystaniu [14] np: 

 transmisji modemowej w kablach miedzianych (system 
SMoK),  

 koncentratorów w sieciach światłowodowych (np. stacje 
Alfa i stojaki STTS firmy TIMLER).  

Dane z serwerów są wizualizowane przy zastosowaniu 
oprogramowania SCADA1. 

 

                                                           
1 SCADA - ang. Supervisory Control And Data Aquisition 
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Realizacja wymienionych usług telekomunikacyjnych wymaga wykorzystania sieci 
telekomunikacyjnych zbudowanych z: 

 miedzianych kabli symetrycznych, 
 miedzianych kabli promieniujących, 
 kabli światłowodowych. 

Wielkość sieci można określić podając: 
 rozległość, czyli odległość (mierzoną po stosowanych w tym systemie kablach 

telekomunikacyjnych) do najdalszego urządzenia końcowego, 
 sumaryczną liczbę par lub włókien światłowodowych w kablach części magistralnej sieci 

telekomunikacyjnej dołowej (podawaną najczęściej dla sieci szybowej), 
 sumaryczną długość kabla promieniującego, 
 sumaryczną ilość dołowych urządzeń abonenckich końcowych. 

Rozległość systemów telekomunikacyjnych jest od kilkuset metrów, dla małych kopalń, (np. gipsu 
i anhydrytu) do kilkunastu km dla kopalń węgla kamiennego i miedzi. Liczba par w kablach 
magistralnych wchodzących z powierzchni do wyrobisk podziemnych jest od kilkudziesięciu do 
ponad 1500 dla kopalń węgla i rud miedzi. Ilość zainstalowanych dołowych urządzeń końcowych 
często sięga 2000 sztuk (telefony, sygnalizatory alarmowe, mierniki systemów gazometrycznych, 
czujniki systemów monitorowania maszyn i urządzeń). 

1.2.  Infrastruktura telekomunikacyjna kopalń 

Poprawne funkcjonowanie systemów telekomunikacyjnych jest istotne dla pracy współczesnej 
kopalni. Telekomunikacja, jako dziedzina nauki i techniki oraz działalności ludzkiej zajmuje się 
przekazywaniem na odległość wiadomości (informacji) za pośrednictwem sygnałów 
(elektrycznych2) [7]. W telekomunikacji występują: źródła informacji, urządzenia przetwarzające 
informację na sygnał elektryczny, sieci telekomunikacyjne (kable, osprzęt, urządzenia 
transmisyjne) oraz urządzenia przetwarzające sygnał elektryczny na informację. Wymienione 
elementy tworzą infrastrukturę telekomunikacyjną. 
Infrastrukturę telekomunikacyjną można wykorzystać do transmisji danych między komputerami 
(urządzeniami zawierającymi sterowniki) co jest domeną teleinformatyki [12]. 
Stosowane jest również pojęcie telematyki rozumiane początkowo jako skrót słowa 
teleinformatyka. Obecnie według [16] telematyka oznacza rozwiązania telekomunikacyjne, 
informatyczne i informacyjne oraz rozwiązania automatycznego sterowania dostosowane do 
potrzeb obsługiwanych systemów fizycznych (wynikających z ich zadań, infrastruktury, 
organizacji, procesów utrzymania oraz zarządzania) i zintegrowane z tymi systemami.  
Aktualnie w kopalniach funkcjonuje wspólna bardzo rozbudowana rozproszona infrastruktura 
telekomunikacyjna. Część tej struktury (tzw. sieci magistralne, centrale telefoniczne, dyspozytornie 
wraz z elementami pomocniczymi jak np. układy zasilania) są zaliczane do obiektów 
podstawowych zakładu górniczego [8, 10]. Infrastruktura telekomunikacyjna wykorzystywana jest 
zarówno przez systemy łączności głosowej (telefonia, systemy alarmowe) jak i systemy transmisji 
danych. 
 
 

 

                                                           
2 światło jest falą elektromagnetyczną, czyli jest sygnałem elektrycznym 
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Rys. 1. Ogólny schemat blokowy struktur systemów telekomunikacyjnych kopalni monitorowanych 
przez dyspozytorów; G – geofony, S – sejsmometry, MG – mierniki gazometrii, SD – stacje dołowe, 
Wz – wyłącznik w sieci elektroenergetycznej, NK – nadajniki kanałowe, K – kamery, T – telefony, 

TS – telefony sygnalizatory, UG – urządzenia głośnomówiące, M- monitory, PD – pulpit 
dyspozytorski telefoniczny, PA – pulpit dyspozytorski alarmowy, PLC – sterownik maszyny  

 
Na rys. 1 [3] przedstawiono ogólny schemat blokowy systemów telekomunikacyjnych 
stosowanych w kopalniach, wykorzystywanych przez dyspozytorów (określanych potocznie w 
kopalniach jako: głównego, energomechanicznego, metanometrii, geofizyki górniczej itp.). 
Wszystkie informacje z dołowych urządzeń abonenckich (oznaczone na rys. 1 symbolami G, S, Cz, 
K, T, TS, UG) transmitowane są na powierzchnie drogą przewodową z wykorzystaniem 
najczęściej kabli telekomunikacyjnych miedzianych, względnie (rzadziej) światłowodowych. 
 

1.3. Dołowe sieci telekomunikacyjne 

Dołowe sieci kablowe wykorzystują kable miedziane (głównie symetryczne) oraz kable 
światłowodowe. 

3. 1. 1. Dołowe sieci telekomunikacyjne miedziane 

Dołowa sieć telekomunikacyjna miedziana zbudowana jest z: 
 kabli miedzianych symetrycznych, 
 kabli miedzianych promieniujących [4]. 

Kable promieniujące wraz z dodatkowym, elementami (wzmacniaki, rozgałęźniki  terminatory, 
sprzęgacze mocy) wykorzystywane są w systemach radiokomunikacyjnych głównie do łączności 
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głosowej. Niekiedy sieć kabli promieniujących wykorzystuje się do wąskopasmowej transmisji 
danych. 
Zdecydowana większość usług telekomunikacyjnych korzysta z sieci kabli symetrycznych 
zbudowanej z następujących elementów: 

 kable symetryczne typu TKG z żyłami o średnicy 0,8 mm, 
 przełącznice, kablownie, szafy kablowe, zestawy rozdzielcze, złącza kablowe, skrzynki 

teletechniczne. 
Cechą charakterystyczną kabli symetrycznych jest zależność tłumienności jednostkowej falowej 
kabli od częstotliwości (im większa częstotliwość tym większa tłumienność) oraz występowanie 
przeników zbliżnych i zdalnych [17] co ogranicza zasięg transmisji przy częstotliwościach 
ponadakustycznych (np. przy szerokopasmowej transmisji danych). Zaletą kabli miedzianych jest 
możliwość zdalnego zasilania urządzeń abonenckich 
Charakterystykę kablowych sieci miedzianych (z liniami symetrycznymi) na przykładzie kopalń 
JSW SA przedstawiono w tabeli 2. [13] W poszczególnych kopalniach JSW SA przeciętna 
sumaryczna długość czynnych wyrobisk korytarzowych na wszystkich poziomach wynosi od 100 
do 170 km. W tych wyrobiskach (najczęściej ze względów technologicznych – konieczności 
instalacji telefonu, czy sygnalizatora alarmowego na drogach ucieczkowych) eksploatuje się 
telekomunikacyjne kable górnicze typu TKG. Tak więc struktura wyrobisk dołowych i sieci 
wentylacyjnej warunkuje budowę telekomunikacyjnych sieci kablowych. Jest to z reguły struktura 
drzewiasta.  
 
Tabela 2. Ogólna charakterystyka kablowej magistralnej sieci telekomunikacyjnej szybowej na poziomie 
zrębu szybu na przykładzie kopalń JSW SA 

 do 33” 56”, 60” 100”, 200” razem dla wszystkich 
kopalń JSW [szt.], [(%)] 

średnio dla jednej 
kopalni 

ilość kabli 3 szt. (2 %) 120 szt. (90 %) 11 (8 %) 134 szt. (%) 22 kable 

pojemność 
(%) 

86 NN 
(1 %) 

6 740 NN 
(84 %) 

1 200 NN 
(15 %) 

8 026 NN 
(100 %) 

1340 par 

 
Tabela 3. Zajętość dostępnych kablowych torów abonenckich miedzianych w kopalniach JSW SA w 
analizowanym okresie 

 Łączność tel. 
powierzchnia 

Łączność 
tel. dół 

Gazo-
metria 

Transmisja 
danych 

Geofizyka Inne *1 Razem 
dla dołu 

ilość min 900 400 200 20 20 40 680 NN 
ilość max 1300 800 460 40 100 80 1480 NN 

Średnio 630 NN 330 NN 30 NN 30 NN 50 NN 1070 NN 

(w %) dotyczy dołu 58,9 % 30,8 % 2,8 % 2,8 % 4,7 % 100 % 

Uwagi 

*1 dotyczy np. „par pożarowych” rezerwowanych w każdym TKG oraz torów kablowych 
(abonenckich) do systemów monitorowania maszyn (np. torów modemowych do systemów typu 
SMoK, ZMP-16, ATUT, Bartec, w których sygnały w tych torach są prowadzone od urządzeń 
dołowych do serwerów powierzchniowych). 
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Analiza eksploatowanych w tych kopalniach kabli telekomunikacyjnych typu TKG 
(przeprowadzona na poziomie zrębu szybu dla kabli szybowych) prowadzi do następujących 
wniosków dotyczących średnich wielkości dla kopalni JSW SA 3: 

 w jednej kopalni, w sieciach szybowych dostępnych jest około 1340 torów abonenckich 
(parowych); gdzie pod tym pojęciem rozumiemy część (zlokalizowaną w kablu 
szybowym) toru abonenckiego4, lub część lokalnej pętli abonenckiej5, 

 w jednej kopalni w szybach są zawieszone 22 telekomunikacyjne kable górnicze typu 
YTKGXFoY 56x2x0,8 mm, o pojemności 56 par (90 % wszystkich kabli), 

 zajętość par w liniach kablowych wynosi 80 % (w niektórych kopalniach przekracza 
jednak 95 %). 

 
W tabeli 3 [13] zestawiono stopień zajętości par, przez poszczególne systemy telekomunikacyjne 
eksploatowane w kopalniach JSW SA, w telekomunikacyjnych kablach górniczych miedzianych z 
liniami symetrycznymi. W tabeli tej przedstawiono graniczne i średnie (liczone dla wszystkich 
kopalń JSW SA) pojemności jakie są potrzebne dla sprawnego funkcjonowania danego systemu 
telekomunikacyjnego i transmisji informacji w tych systemach. 

3. 1. 2. Dołowe sieci światłowodowe 

W ostatnim okresie w dołowych systemach teletransmisyjnych, coraz większą rolę rozpoczynają 
odgrywać także kable optotelekomunikacyjne. Pomimo początkowych obaw związanych z ich 
eksploatacją, a szczególnie z naprawami uszkodzonych odcinków linii kablowych i trudnościami 
związanymi z doprowadzeniem zasilania gwarantowanego do urządzeń abonenckich, w kopalniach 
obserwuje się duży rozwój tych sieci. [15]. 
Włókna światłowodowe charakteryzują się małą tłumiennością (<0,5dB/km) i dla istniejących 
rozległości sieci pozwalają na transmisję z dużą przepływnością w ramach kopalni bez 
konieczności wzmacniania czy regeneracji sygnału. Dla lepszego wykorzystania możliwości 
transmisyjnych sieci światłowodowych stosuje się systemy transmisyjne (o konfiguracji pętli) 
wykorzystujące systemy SDH [18] (typu FOX515) czy też dołowe światłowodowe (pętlowe) sieci 
LAN. 
Wg analizy przedstawionej w [14] np. w kopalniach JSW SA w 2011 roku zainstalowano 12 kabli 
światłowodowych w szybach, a łączna długość sieci światłowodowej była równa około 100 km. 
 

2. MASZYNY I URZĄDZENIA GÓRNICZE KOPALNI 

2.1.  Rola dyspozytorni i monitoringu urządzeń w procesie produkcyjnym kopalni 

Ważnymi sposobami zwiększenia produktywności w podziemnych zakładach górniczych są:  
 zwiększenie efektywnego czasu pracy eksploatowanych w zakładzie górniczym maszyn i 

urządzeń, 
 minimalizacja przestojów maszyn wywołanych uszkodzeniami maszyn i urządzeń 

energomechanicznych. 

                                                           
3  Dane średnie liczono dla 6 kopalń. Ruchy „Borynia”, „Jas-Mos” oraz „Zofiówka” stanowią w tych 

obliczeniach odrębne (z technicznego punktu widzenia) zakłady górnicze. 
4  Tor kablowy (abonencki) – według [7, 12] jest to para żył miedzianych w kablach połączonych 

wzdłużnie, zawarta pomiędzy łączówką przełącznicy głównej, a gniazdkiem abonenckim. 
5  Lokalna pętla abonencka – według [7] jest to obwód łączący zakończenie sieci (np. urządzenie 

abonenckie) bezpośrednio z punktem dostępu do stacjonarnej sieci telefonicznej, w szczególności z 
przełącznicą główną, lub równoważnym urządzeniem (np. serwerem telekomunikacyjnym). 
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Stąd wynika potrzeba monitorowania maszyn i urządzeń górniczych, zarówno lokalnie (przez 
operatorów tych urządzeń) jak i zdalne (centralne) przez służby energomechaniczne 
odpowiedzialne za prawidłowy ruch tych urządzeń w kopalniach.  
Temu celowi powinno więc służyć ciągłe monitorowanie maszyn i urządzeń górniczych, zarówno 
lokalne (przez operatorów tych urządzeń) jak i zdalne (centralne) przez służby 
energomechaniczne odpowiedzialne za prawidłowy ruch tych urządzeń w kopalniach. 
Od kilkudziesięciu lat wdraża się w kopalniach systemy monitorowania maszyn i urządzeń 
górniczych. Dla bieżącego nadzoru nad pracą tych urządzeń w kopalni powołuje się służby 
dyspozytorskie. Do podstawowych zadań dyspozytora należy  monitorowanie przebiegu procesu 
produkcyjnego, reagowanie na stany awaryjne w procesie technologicznym oraz organizowanie 
akcji naprawczych, a także reagowanie (poprzez np. komunikaty alarmowe i odpowiednie blokady) 
na sygnały informujące o przekroczeniu niebezpiecznych parametrów granicznych (zarówno 
atmosfery kopalnianej jak i maszyn górniczych). 
Dyspozytorzy uzyskują informacje o nadzorowanych procesach za pośrednictwem 
dyspozytorskich systemów telemetrycznych, oraz meldunków przekazywanych systemami 
łączności. Prezentacja informacji dyspozytorom odbywa się najczęściej na ekranach monitorów w 
postaci plansz oprogramowania do wizualizacji ewentualnie na mozaikowej tablicy synoptycznej. 
[3]. Systemy monitorowania ważnych, z technologicznego punktu widzenia, maszyn oraz urządzeń 
górniczych w kopalniach są podstawowym narzędziem umożliwiającym pozyskanie informacji na 
temat ich stanu technicznego. Natomiast automatyka tych urządzeń umożliwia ich zdalne 
sterowanie. 

2.2. Podstawowe obiekty energomechaniczne typowej kopalni węgla 
 

W 2011 roku w poszczególnych kopalniach Jastrzębskiej Spółki Węglowej analizowano grupę 
podstawowych obiektów energomechanicznych eksploatowanych w tych kopalniach [2]. Zebrano 
informacje na temat możliwości pozyskania (w sposób automatyczny) informacji dotyczących 
pracy tych ważnych, z punktu widzenia zapewnienia ciągłości ruchu kopalni maszyn i urządzeń. 
Analizą zostało objętych prawie 1000 najważniejszych obiektów z następujących grup urządzeń i 
maszyn energomechanicznych: 

 maszyny wyciągowe i wentylatory głównego przewietrzania, 
 pompy głównego odwadniania, znaczące pompy pomocnicze oraz rejonowe, 
 kombajny chodnikowe, kombajny ścianowe, strugi, 
 przenośniki taśmowe oraz zgrzebłowe, 
 agregaty sprężarkowe, pompy ciśnieniowe, układy chłodzące (agregaty oraz pompy), 
 kruszarki, ładowarki. 

 
W odniesieniu do każdego urządzenia zebrano informacje dotyczące przede wszystkim mocy 
znamionowej, ilości napędów, zastosowanej automatyki, a także zabudowanej aparatury kontrolno 
pomiarowej oraz systemów sterowania i możliwości komunikacji z systemami nadzoru 
dyspozytorskiego. W tabeli 4 [2] zestawiono najważniejsze, z technologicznego punktu widzenia, 
maszyny i urządzenia górnicze, które zapewniają ciągłość produkcji i określony stan 
bezpieczeństwa każdego zakładu górniczego. 
W tabeli tej przedstawiono zestawienie zbiorcze z wszystkich kopalń JSW SA oraz wielkości 
średnie dla jednej kopalni (jako 1/6 zbiorczych danych), ilości pracujących w kopalniach obiektów 
technicznych oraz moc zainstalowaną w poszczególnych grupach urządzeń oraz maszyn 
górniczych.  
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Tabela 4. Wykaz podstawowych maszyn i urządzeń górniczych dla kopalń JSW SA  

 Wyszczególnienie 
Moc elektr. 
[kW] 

Ilość urządzeń 
[szt.] 

Średnia 
moc [kW] 

Procentowy 
udział w mocy 

Procentowy 
udział w ilości 

Agregaty chłodzące 4 815 18 268 1,3% 1,8% 

Kombajny chodnikowe 9 026 53 170 2,4% 5,3% 

Kombajny ścianowe 16 626 28 594 4,4% 2,8% 

Kruszarki 2 990 20 150 0,8% 2,0% 

Ładowarki 766 13 59 0,2% 1,3% 

Maszyny wyciągowe 86 535 33 2 622 23,1% 3,3% 

Pompy ciśnieniowe 8 905 82 109 2,4% 8,2% 

Pompy gł. odwadniania 43 745 44 994 11,7% 4,4% 

Pompy klimatyzacji 4 416 24 184 1,2% 2,4% 

Pompy pomocnicze 1 750 21 83 0,5% 2,1% 

Przenośniki taśmowe 79 607 427 186 21,2% 42,7% 

Przenośniki zgrzebłowe 20 595 161 128 5,5% 16,1% 

Sprężarki 50 005 43 1 163 13,3% 4,3% 

Strug ślizgowy 535 1 535 0,1% 0,1% 

Wentylatory 44 700 31 1 442 11,9% 3,1% 

Łącznie 375 015 999 375 100,0% 100,0% 

Średnio dla kopalni 62 500 170 375   

 
Pod względem mocy głównych napędów zainstalowanych w obiektach energomechanicznych 
najbardziej znaczącą grupę urządzeń stanowią maszyny wyciągowe, następnie przenośniki 
taśmowe, sprężarki, wentylatory zabudowane w powierzchniowych stacjach przewietrzania oraz 
pompy głównego odwadniania. Najbardziej liczną grupą urządzeń są przenośniki taśmowe, które 
stanowią ponad 40% urządzeń uwzględnionych w analizie. Średnia wartość mocy zainstalowanej 
w poszczególnych grupach analizowanych obiektów wynosi od około 60 kW dla ładowarek do 
ponad 2600 kW w grupie maszyn wyciągowych. Jeżeli jednak transport przenośnikowy (taśmowy 
oraz zgrzebłowy) połączymy w jedną grupę to dla tej grupy uzyskamy zarówno dla ilości jak i 
mocy zainstalowanej uzyskamy wartości maksymalne (ponad 100 000 kW mocy zainstalowanej 
przy prawie 600 pracujących urządzeniach we wszystkich kopalniach JSW SA). 
Przeprowadzona inwentaryzacja tych obiektów technicznych prowadzona była pod kątem 
możliwości monitoringu w dyspozytorniach parametrów pracy głównych maszyn oraz urządzeń 
energomechanicznych.  
Ponieważ urządzenia te decydują o ciągłości procesu technologicznego każdej kopalni oraz są 
energochłonne to wydaje się być naturalnym, że maszyny te powinny być monitorowane na 
bieżąco w systemach dyspozytorskich, a podstawowe dane dotyczące tych obiektów, dostępnymi 
systemami teletransmisyjnymi eksploatowanymi w kopalniach, powinny być przesyłane nie tylko 
na powierzchnię do dyspozytorni zakładowej ale równocześnie do „zainteresowanych” służb z 
poszczególnych oddziałów energomechanicznych, jak również i do autoryzowanych serwisów tych 
urządzeń. 

3. WNIOSKI  

Telekomunikacyjne kable symetryczne stanowią i stanowić będą zasadniczy element sieci 
telekomunikacyjnej każdej kopalni. Z powodu konieczności instalacji w wyrobiskach urządzeń 
łączności telefonicznej, sygnalizatorów systemów alarmowania i czujników systemów 
gazometrycznych kable miedziane są i będą instalowane we wszystkich korytarzowych 
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wyrobiskach dołowych. W każdym telekomunikacyjnym kablu górniczym zainstalowanym w 
kopalni można znaleźć wolne pary. W kablach tych tylko kilka procent par jest wykorzystywanych 
dla potrzeb transmisji danych. Uwzględniając jednak rozległość wyrobisk górniczych w kopalń 
można w nich realizować wolną transmisję danych (transmisję modemową). 
Dla potrzeb monitorowania maszyn i urządzeń energomechanicznych (przedstawionych w tabeli 4) 
a także rozdzielnic średniego napięcia niezbędne jest wykorzystanie sieci światłowodowych. 
Przy realizacji systemu monitorowania maszyn i urządzeń w kopalniach podziemnych należy 
rozstrzygnąć następujące problemy: 

 jaka powinna być rozdzielczość poszczególnych sygnałów analogowych oraz w jakich 
odstępach czasu poszczególne sygnały analogowe i cyfrowe (dwustanowe, licznikowe) 
powinny być transmitowane do serwera w dyspozytorni ?, 

 jaki należy przygotować zestaw plansz dla wizualizacji poszczególnych maszyn i 
urządzeń i dla poszczególnych stanowisk pracy ?, 

 zdefiniowanie zestawu raportów, 

 zdefiniowanie zestawu alarmów i ostrzeżeń oraz sposób ich obsługi, 

 możliwość wspólnej wizualizacji różnych maszyn i urządzeń instalowanych przez 
różnych dostawców, 

 możliwość i sposób transmisji wybranych danych do właściciela (np. leasing) lub 
producenta maszyn, 

 możliwość i sposób zdalnego serwisowania monitorowanych maszyn i urządzeń, 

 stosowane standardy i protokoły transmisji. 
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STRESZCZENIE: W górnictwie podziemnym logistyka odgrywa niezwykle ważną rolę, gdyż 
wywiera wpływ na wiele innych obszarów operacyjnych - od magazynowania i przeładunku 
materiałów, do monitorowania ich przepływu, wykorzystania i bezpieczeństwa. Niniejsze 
opracowanie przedstawia sposób realizacji monitorowania lokalizacji środków transportowych 
jako element zintegrowanego systemu monitorowania i wizualizacji procesów technologicznych 
DEMKop w ZG Sobieski. 
In underground mining logistics plays a very important role, since it has an impact on many other 
areas of operation - from storage and handling of materials, to monitoring their movement, use and 
safety. This paper shows how to implement monitoring the location of transport units as part of the 
DEMKop integrated system for monitoring and visualization of technological processes DEMKop 
in ZG Sobieski. 
 
SŁOWA KLUCZOWE: DEMKop, Centrian, Multicom 
 
1.Wprowadzenie. 
 
Dążąc do podniesienia efektywności pracy oraz poprawy bezpieczeństwa zwraca się szczególną 
uwagę na efektywne i bezpieczne wykorzystanie pracy maszyn i ludzi. Jednym z elementów poz-
walającym na takie kroki jest wprowadzenie monitorowania środków transportowych w pod-
ziemnych zakładach górniczych. Monitorowanie maszyn, załogi i materiałów w kopalniach węgla 
kamiennego i rud można wykonać poprzez wprowadzenie kolejnych mniej lub bardziej koszto-
gennych systemów udostępniających użytkownikowi oczekiwaną wiedzę, bądź też poprzez roz-
budowę istniejących systemów telekomunikacyjnych. W Zakładzie Górniczym Sobieski uznano iż 
rozbudowując użytkowany system łączności bezprzewodowej MULTICOM o czytniki identyfi-
katorów oraz zastosowanie nowoczesnego systemu informatycznego możliwe staje się uzyskanie 
wiedzy w zakresie lokalizacji danej maszyny czy człowieka. Wiedza taka pozwala na prognozo-
wanie, harmonogramowanie  oraz szybsze podejmowanie decyzji w zakresie delegowania ko-
lejnych zadań dla osób obsługujących dane maszyny co znacznie wpływa na efektywność wyko-
rzystania maszyny oraz poprawę bezpieczeństwa. 
 
2. Charakterystyka system łączności bezprzewodowej, transmisji danych i lokalizacji MULTICOM  
 
Łączność bezprzewodowa jest bardzo wygodną formą komunikacji na dole kopalni. W ostatnich 
latach rozwój radiotelekomunikacji przyniósł ze sobą rozwiązania, które mogą być zastosowane w 
wyrobiskach podziemnych i dają pełne możliwości wykorzystania łączności bezprzewodowej.  
System kabla cieknącego jest szerokopasmowym systemem radiołączności (pasmo pracy 150 – 
174 MHz) przeznaczonym dla tuneli, wyrobisk górniczych i innych ograniczonych przestrzeni. 
System umożliwia przesyłanie na 32 kanałach kontrolnych transmisji głos/dane oraz 16 kanałów 
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sygnału wideo, przy czym wszystkie sygnały mogą być przesyłane równocześnie. System składa 
się z kabla promieniującego i standardowych urządzeń zabudowanych na kablu. Skrzynki 
rozgałęźne i zakończenia dodawane są do zabudowanego kabla promieniującego w zależności od 
potrzeb i wymagań. Niezwykle ważną cechą sytemu identyfikacji  MULTICOM w aspekcie 
przejrzystości struktury sieci i  bezproblemowego  montażu jest możliwość bezpośredniego 
przyłączenia elementów identyfikacyjnych (tzw. bramek) do sieci kabla promieniującego. 
Wszystkie te elementy są również zasilane z systemu kabla promieniującego, co niewspółmiernie 
ułatwia wdrożenie na dole kopalni. 
System kabla promieniującego oferuje szereg zalet w toku organizacji procesu technologicznego. 
Jako system komunikacyjny wykorzystuje pojedynczy „kabel cieknący”, który pełni rolę 
nadajnika, odbiornika i rozprowadza sygnał radiowy w wyrobiskach poziomych i pionowych 
kopalni. System eliminuje konieczność montażu i konserwacji dziesiątków tradycyjnych kabli 
telekomunikacyjnych. Kabel promieniujący może być naprawiony przez konserwatora w kilka 
minut, podczas gdy naprawa magistralnego kabla telekomunikacyjnego może zabrać znacznie 
więcej czasu. Pracownicy mogą porozumieć się przy pomocy przenośnych radiotelefonów z 
dowolnego miejsca na trasie ułożonego kabla. System integruje również w sobie możliwość 
wykonywania połączeń w ramach ogólnozakładowej centrali telefonicznej. Czas reakcji na 
sytuacje awaryjne, zagrożenia oraz wydawanie poleceń skraca się zdecydowanie. 
 
2.1 Funkcjonalność systemu 
 
W początkowej fazie system może mieć zaledwie 700 metrów długości, a jego rozbudowa może 
następować wraz z rozbudową zakładu lub zapotrzebowaniem. Długość tego modułowego systemu 
jest prawie nieograniczona, w razie potrzeby może wynosić ponad 100 kilometrów. System 
pozwala na „pokrycie” nieograniczonej przestrzeni: szybów, chodników, przekopów, warsztatów, 
biur itp.  
Kolejne elementy systemu mogą być dodawane lub usuwane przez służbę techniczną kopalni. 
System jest zaprojektowany do pracy w środowisku kopalnianym, a więc jego elementy są odporne 
na korozję, wstrząsy, temperaturę i wilgoć.  
 
2.2 Zasilanie systemu i wzmacnianie sygnału  
 
Zasilanie systemu na powierzchni odbywa się za pomocą zasilacza zabudowanego w stacji 
bazowej, natomiast wzmacniacze sygnału zabudowane w wyrobiskach podziemnych kopalni 
zasilane są zasilaczami iskrobezpiecznymi. Możliwe jest zastosowanie zasilaczy buforowanych, z 
czasem podtrzymania bateryjnego dochodzącego do 8 godzin pracy, co pozwala na korzystanie z 
systemu przy dowolnej koncentracji metanu.  W zależności od zapotrzebowań kopalni mogą to być 
zasilacze 42V, 110V lub 230V. Napięcie prądu płynącego w kablu cieknącym wynosi 12V. 
Istotną cechą charakterystyczną systemów radiowych przesyłających dane drogą kablową jest 
tłumienność sygnału postępująca wraz z odległością. System kompensuje tę stratę wykorzystując 
odpowiednie wzmacniacze rozmieszczone średnio co 350m, które są wyposażone w automatyczną 
regulację wzmocnienia, przez co samoczynnie regulują poziom niezbędnego wzmocnienia na linii. 
 
2.3 Ciągła dwukierunkowa łączność głosowa 
 
System łączności zapewniać głośną, wyraźną łączność głosową na całej powierzchni kopalni bez 
żadnych zakłóceń. Przy użyciu tylko jednej linii kabla promieniującego personel może się 
porozumiewać pomiędzy radiotelefonami przenośnymi, radiotelefonami przewoźnymi oraz 
dowolnymi aparatami telefonicznymi, pracującymi w ogólnozakładowej centrali telefonicznej. 
Komunikacja głosowa przy pomocy systemu kabla promieniującego na powierzchni i w 



wyrobiskach podziemnych umożliwia szybkie przekazywanie poleceń oraz skraca znacznie czas 
interwencji w przypadku jakichkolwiek awarii oraz zagrożeń. 
 
2.3 Diagnostyka i wizualizacja stanu sieci 
 
System zapewnia pełną diagnostykę w zakresie bieżącej kontroli stanu wzmacniaczy liniowych, 
oraz sieci kabla promieniującego. Diagnostyka odbywa się w oparciu o system synoptyki 
komputerowej, informującej o aktualnym stanie sieci, awariach, stanach pracy poszczególnych 
jego elementów oraz służyć będzie diagnozowaniu miejsca ewentualnych uszkodzeń sieci. System 
diagnostyki może być integralną częścią zintegrowanego systemu monitorowania i wizualizacji 
procesów technologicznych DEMKop co pozwoli na dostęp do diagnostyki sieci również w 
dołowych stanowiskach wizualizacyjnych (np. dysponent przewozu). 
 
2.4 Identyfikacja i lokalizacja maszyn i załogi 
 
System posiada funkcje identyfikacji maszyn i załogi oraz system antykolizji (maszyna-maszyna, 
człowiek-maszyna). W oparciu o bramki identyfikacyjne wbudowane w system kabla 
promieniującego możliwy jest natychmiastowy odczyt ostatniego miejsca pobytu, czasu i daty. W 
przypadku monitorowania maszyn, specjalne karty do identyfikacji umożliwiają trwałe 
zamocowanie do maszyny. Lokalizacja maszyn i załogi odbywa się w oprogramowaniu 
monitorującym parametry maszyn i urządzeń górniczych, będąc jego integralna częścią. Dostęp do 
systemu lokalizacji możliwy jest również w dołowych stanowiskach wizualizacyjnych (np. 
dysponent przewozu). 
 
3. Topologia systemu kabla promieniującego w ZG Sobieski. 
 
System kabla promieniującego w Zakładzie Górniczym Sobieski pokrywa 18 000m wyrobisk 
korytarzowych w których to dostępna jest bezprzewodowa łączność głosowa. Przy rozbudowie 
systemu zdecydowano by na trasie przejazdu kolejek podwieszanych dostarczających materiały 
niezbędne do prowadzenia eksploatacji w rejonie Byczyna pokład 207 zainstalowano czytniki 
identyfikatorów typu IILB. (rys.1). Czytnik IILB wykorzystując jeden z kanałów rozmównych 
systemu MULTICOM komunikuje się z modułem bazowym przesyłając informację o znajdującym 
się w zasięgu czytnika nadajniku. Serwer bazodanowy  zintegrowanego systemu monitorowania 
DEMKop komunikując się z modułem bazowym pobiera informacje przesłane z czytników IILB, 
archiwizuje je, a następnie wyświetla na planszy synoptycznej lokalizację kolejki podwieszanej. 
(rys.3). 
 
 



 
Rys.1. Schemat transportu realizowanego kolejką podwieszaną w ZG Sobieski w wyrobiskach 

korytarzowych w rejonie Byczyna pokład 207. 
Figure 1. Transport scheme implemented by monorail system in ZG Sobieski in Byczyna area. 

   
Dla efektywnego wykorzystania dostępnych środków transportowych uznano iż bardzo dobrym 
rozwiązaniem będzie udostępnienie dysponentowi dołowego stanowiska komputerowego 
pozwalającego na bieżący podgląd realizowanego transportu.(rys.2) 

 
Rys.2 Komputer dołowy jako lokalne stanowisko systemu wizualizacji DEMKop. 

Figure 2. Underground local computer with DEMKop visualization system.  



Komputer dołowy (dysponenta transportu) przyłączony do koncentratora lokalnego SM-PEK, a 
następnie z wykorzystaniem światłowodowej sieci teletechnicznej do przełącznika SFX-100M-308 
znajdującego się w szafie serwerów i konwerterów SSiK-1, z uwagi na umiejscowienie go w sieci 
technologicznej uznany jest za bezpieczny (na którym instalowane jest jedynie określone 
oprogramowanie). Sieć w której pracuje nie ma styku z innymi sieciami za wyjątkiem komputera 
lustrzanego. W związku z tym, wyeliminowana zostaje możliwość bezpośredniego przesyłania 
informacji z tej sieci na zewnątrz, nie ma również możliwości przesłania informacji z zewnątrz do 
tej sieci. 
Komputer ten ma natomiast bezpośredni dostęp do serwera bazy danych zintegrowanego systemu 
monitorowania i wizualizacji procesów technologicznych DEMKop. Na komputerze tym 
udostępniono oprogramowanie do wizualizacji, analizy danych oraz do sterowania urządzeń 
dołowych - DEMKop. 
 
4. Funkcjonalność oprogramowania systemu DEMKop. 
 

Oprogramowanie DEMKop służy do zbierania informacji o pracy maszyn  
i urządzeń eksploatowanych na dole kopalń. Do zbieranych i przetwarzanych informacji należą 
m.in: 

 dane pomiarowe z czujników maszyn i urządzeń, w tym z maszyn urabiających  
i transportujących, urządzeń transportu materiałów i ludzi, systemów sterowania  
i monitorowania pracy urządzeń przyszybowych, systemów monitorowania mediów, 

 obrazy wideo z kamer przemysłowych, 
 informacje diagnostyczne z systemów łączności radiowej, 

Oprogramowanie dyspozytorni energomechanicznej DEMKop dzielimy na oprogramowanie 
serwerowe i oprogramowanie klienckie. 

 
 

 
 

Rys.3 Wizualizacja lokalizacji kolejki podwieszanej. 
Figure 3. Visualization monorail system location. 



W skład oprogramowania serwerowego instalowanego na serwerze systemu (serwerze głównym, 
serwerze rezerwowym/serwerze lustrzanym) wchodzą programy służące do: 

 bezpośredniej komunikacji z urządzeniami pomiarowymi i wykonawczymi; 
 komunikacji z w/w urządzeniami za pośrednictwem dodatkowych koncentratorów danych; 
 komunikacji z innymi systemami zbierania i przetwarzania danych, w tym odbioru  

i przesyłu danych do dyspozytora głównego oraz dyspozytora metanometrii; 
 rejestracji danych i udostępniania historycznych danych pomiarowych; 
 rejestracji, udostępniania i odtwarzania zarejestrowanych obrazów wideo i sygnałów audio; 
 automatycznego przetwarzania danych archiwalnych w celu tworzenia cyklicznych 

raportów z pracy maszyn; 
 zaawansowanej analizy danych wspomagającej decyzje operacyjne działu 

energomaszynowego; 
 nadzoru nad prawidłową eksploatacją maszyn; 
 przekazywania danych i sygnałów alarmowych do systemów wizualizacji mobilnej; 
 zdalnej konfiguracji, nadzoru i obsługi systemu. 

Oprogramowanie klienckie uruchamiane na stacjach roboczych dyspozytora i w wewnętrznej sieci 
dyspozytorskiej kopalni, bądź też na stanowiskach komputerowych pracowników 
odpowiedzialnych za określone procesy technologiczne składa się z: 

 oprogramowania służącego do bieżącej wizualizacji stanu pracy maszyn oraz sterowania; 
 oprogramowania pozwalającego na przeglądanie danych archiwalnych; 
 programu odtwarzającego bieżące i archiwalne sygnały wideo oraz audio; 
 oprogramowania służące do tworzenia i wprowadzania zmian w planszach 

wizualizacyjnych systemu. 
 

 
 

Rys.4 Maszyny i procesy technologiczne monitorowane w ZG Sobieski. 
Figure 4. Machines and processes visualization in ZG Sobieski. 

 



Dostęp do oprogramowania klienckiego odbywa się poprzez przeglądarkę internetową, co 
umożliwia uruchomienie aplikacji systemu DEMKop na dowolnym stanowisku komputerowym 
przyłączonym do ogólnozakładowej sieci komputerowej. 
W Zakładzie Górniczym Sobieski w zintegrowanym systemu monitorowania i wizualizacji 
procesów technologicznych DEMKop pozwala na monitorowanie następujących procesów 
technologicznych: 

 monitorowanie kompleksu ścianowego z kombajnem ścianowym FS400(rys.5) 
 monitorowanie i sterowanie w zakresie pomiaru ciśnienia i natężenia przepływu wody  

w rurociągach PPOŻ (rys.5) 

 
Rys.5. Plansza synoptyczna wizualizacji pracy kombajnu ścianowego oraz monitorowania parametrów 

kopalnianej sieci technologicznej rurociągów ppoż. 
Figure 5. Synoptic chart visualization longwall shereer and monitoring technology pipeline fire. 

 
5. Kierunki rozwoju systemu łączności bezprzewodowej z wykorzystaniem przewodu 
promieniującego oraz oprogramowania DEMKop. 
 
Zwiększające się wymagania użytkowników zakresie dodatkowej funkcjonalności  doprowadziły 
do opracowania przez firmę MRS systemu CENTRIAN – cyfrowego systemu opartego na 
analogowej infrastrukturze kabla promieniującego (bądź hybrydowej architekturze kabla 
promieniującego i kabla światłowodowego) rozszerzonej o modemy kablowe, udostępniające 
zintegrowane rozwiązania komunikacyjne o dużej prędkości dla przesyłania głosu i danych. 
Modemy kablowe zapewniają wysoką przepustowość (do 60 Mbps), czy dostęp do usług w sieci 
ethernet, m.in.: VoIP,  transmisja danych technologicznych oraz video. (rys.6) 
Technologia stojąca za systemem CENTRIAN pozwala na komunikację pomiędzy powierzchnią a 
wyrobiskami kopalni zarówno za pomocą kanałów VHF jak i urządzeń VoIP. Rozwiązanie 
CENTRIAN umożliwia także zainstalowanie hot-spotów sieci bezprzewodowej w każdym 
miejscu, do którego doprowadzony jest kabel promieniujący lub światłowód.  



 
Rys.6. Schemat poglądowy systemu CENTRIAN. 

Figure 6. Centrian High Speed Data Connectivity Deployment Scenario. 
 

Nowoczesne, opracowane dla systemu CENTRIAN  wzmacniacze zapewniają wyprzedzającą 
detekcję błędów opartą o trendy systemowe, automatyczne dostrojenie mocy sygnału oraz 
automatyczną korekcję sygnału co znacząco ogranicza ingerencję służb technicznych kopalni w 
utrzymaniu sieci kabla promieniującego. 
Korzystając z dostępnych obecnie technologii oraz rozbudowując oprogramowanie 
zintegrowanego systemu monitorowania DEMKop można zaproponować następujące kierunki 
rozwoju: 

 monitorowanie parametrów technicznych kolejki podwieszanej, 
 monitoring wizyjny, 
 wykrywanie kolizji na trasie przejazdu kolejki, 
 zarządzanie logistyką materiałów 

Wprowadzenie wyżej wymienionych funkcjonalności nie wymaga zmian w zabudowanej obecnie 
infrastrukturze, a pozwala wraz z rozbudową sieci na zwiększenie funkcjonalności całego systemu, 
co przekłada się na zwiększenie bezpieczeństwa i efektywniejsze zarządzanie majątkiem zakładu.  
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STRESZCZENIE: Referat przedstawia sposoby realizacji i wartość dodaną, jaką można uzyskać 
w wyniku łączenia systemów lokalizacji pracowników z systemami alarmowo-rozgłoszeniowymi. 
Autorzy zwracają uwagę na cechy obu systemów wykorzystywane do współpracy między nimi. 
Opisywane metody łączenia systemów w części powierzchniowej jak i dołowej wymagają pewnej 
ingerencji w oba systemy, dlatego autorzy zwracają uwagę na możliwy etapowy sposób wpro-
wadzania mechanizmów współpracy. Ze względu na to, że systemy lokalizacji są w polskich ko-
palniach na początkowym etapie wdrażania, artykuł ma na celu przedstawienie nowych Funk-
cjonalności z jednoczesną próbą rozpoznania potrzeb przyszłych użytkowników, a także opisuje 
dotychczasowe doświadczenia przedstawicieli firm producentów obu systemów z opracowywania 
mechanizmów współpracy. 
 
SŁOWA KLUCZOWE: lokalizacja, systemy bezpieczeństwa, integracja systemów, łączność 
 
WPROWADZENIE 
 
Systemy identyfikacji osób i urządzeń są od dawna stosowane i często na dużą skalę. Cel 
stosowania tego typu systemów jest różny: rozliczenia czasu pracy, nadzór na majątkiem, 
zwiększenie wydajności, zwiększenie bezpieczeństwa, kontrola dostępu itp. Od wielu też lat, różni 
producenci próbują wdrażać podobne systemy na kopalniach. Systemy RCP przyjęły się bardzo 
dobrze w środowisku górniczym. Przy dużej liczbie zatrudnionych szybkie i proste w obsłudze 
narzędzia bardzo ułatwiły kontrolę wejść i wyjść wszystkich pracowników. Powstało również kilka 
instalacji w wersji pracującej na dole kopalni niestety jedynie w pionierskim charakterze. 
Przykładami mogą być system Flextag wdrażany przez firmę WWT będący rozwiązaniem 
kanadyjskim oraz Argus wdrażany przez firmę Tranz-Tel. Obecnie pozytywne testy przechodzą 
nowsze systemy, w tym Portas firmy SYBET. Większość systemów opiera się na technologii 
aktywnej, w której identyfikatory zasilane są z akumulatora lampy. Do typowych trudności 
w dotychczasowych instalacjach pilotażowych można zaliczyć: 

- wzajemne zakłócanie się urządzeń radiowych (bramek), 
- problemy związane z identyfikacją kierunku przejścia przez bramkę, 
- niezgodność z prawem telekomunikacyjnym. 

 Rosnąca świadomość kadry zarządzającej jak i pracowników połączona z rozwojem elektroniki 
wyznacza coraz szybciej datę następnych, pełnych wdrożeń systemów tego typu. Potwierdzają to 
rozmowy o zbliżających się oraz już występujących przetargach na tego typu systemy. Firma 
Telvis jako wiodący producent systemów alarmowo-rozgłoszeniowych na polskim rynku 
rozpoczęła prace mającą na celu połączenie systemów tych dwóch typów. Jakkolwiek potoczą się 
losy najbliższych wdrożeń systemów identyfikacji, przedstawiona w artykule próba połączenia 
systemów tych dwóch funkcjonalności powinna zwrócić uwagę przyszłych użytkowników na te 
systemy oraz na możliwości jakie wynikają z takiego połączenia.  
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WYBÓR SYSTEMÓW DO POŁĄCZENIA 
 
Aby mówić o połączeniu systemu alarmowo-rozgłoszeniowego z systemem identyfikacji personelu 
trzeba dokonać wyboru systemu oraz jego producenta. W przypadku tego pierwszego wybrano 
system SAT jako nowoczesny, powrzechnie stosowany i rozwojowy. W przypadku systemu 
identyfikacji wybrano produkt zespołu, który jako nieliczny w Polsce ma doświadczenie z 
konstrukcji i wdrożenia tego typu systemów -  system PORTAS firmy SYBET.  

System SAT [1] zapewnia automatyczną łączność telefoniczną oraz specjalną, dyspozytorską, 
alarmowo-rozgłoszeniową łączność głośnomówiącą, umożliwiającą  łączność foniczną pomiędzy 
załogą dołową i dyspozytorem  kopalni, rozgłaszanie komunikatów w trakcie  prowadzenia akcji 
ratunkowej oraz przesyłanie informacji i poleceń w czasie normalnej eksploatacji kopalni. 
Łączność między dyspozytorem a załogą dołową  może być realizowana indywidualnie poprzez 
pojedynczy telefono-sygnalizator jak również grupowo poprzez większą liczbę aparatów 
jednocześnie.  

W celu przedstawienia współpracy pomiędzy systemami w sposób uproszczony zostanie 
przedstawiona struktura obu systemów.  

Struktura systemu SAT przedstawiona została na rysunku nr.1. 
 

 
 

Rys. 1. Struktura systemu SAT 
Figure 1. Structure of system SAT 



 System PORTAS [2] jest iskrobezpiecznym systemem aktywnej radiowej identyfikacji 
personelu w podziemiach kopalń. Wykorzystuje aktywną technologię RFID do rejestracji 
przemieszczania identyfikatorów poprzez system bramek lokalizacyjnych. Zastosowanie aktywnej 
technologii RFID zapewnia: 

 możliwość równoczesnego śledzenia dużej liczby identyfikatorów, 
 wysoką niezawodność rejestracji przejścia przez bramkę, 
 duży zasięg komunikacji radiowej dla funkcji uzupełniających systemu. 

Uproszczoną strukturę systemu PORTAS przedstawia rysunek nr.2. 
 
 

 
 

Rys. 2. Struktura systemu PORTAS 
Figura 2. Structure of system PORTAS 

 
W dalszej części artykułu przedstawione zostaną dwie metody połączenia tych systemów, które 
zostały wybrane do realizacji.  
 
 
 



POŁĄCZENIE Z WYKORZYSTANIEM SIECI KOMPUTEROWEJ 
 

Pierwszym sposobem na połączenie tych systemów jest typowa realizacja z wykorzystaniem 
sieci komputerowej. Ze względu na fakt, że głównymi urządzeniami zbierającymi dane z całego 
systemu w obydwu przypadkach są komputery, połączenie przez sieć jest najprostszym i 
wydajnym rozwiązaniem. Takie połączenie, pozwala przesyłać dane bezpośrednio pomiędzy 
serwerem systemu identyfikacji a komputerami systemu SAT. Ponieważ w systemie SAT nie ma 
osobnych komputerów do współpracy z innymi systemami, komunikację realizuje Stanowisko 
Utrzymaniowe. W przypadku braku Stanowiska Utrzymaniowego jego funkcje przejmuje pulpit 
dyspozytorski C, następnie w przypadku jego uszkodzenia pulpit B jest wykonawcą komend. W 
przypadku uszkodzenia pulpitu B zadania współpracy realizuje pulpitu A. Funkcje systemu SAT 
wykorzystywane do współpracy to indywidualne oraz grupowe nadawania komunikatów 
słownych. W tym przypadku system SAT jest wykorzystywany jak narzędzie do powiadamiania 
pracowników. Najprostsze wykorzystanie takiego połączenia pomiędzy systemami to 
poszukiwanie określonej osoby lub osób. Realizuje się to przez umieszczenie sygnalizatora w 
okolicy bramki systemu lokalizacji. Kiedy system lokalizacji stwierdzi obecność poszukiwanej 
osoby w okolicy jednej z bramek, przesyła odpowiednią komendę do systemu SAT. W tym 
momencie następuje automatyczne powiadomienie osoby przechodzącej przez bramkę, o tym że 
jest poszukiwana i ma zadzwonić do określonej osoby. 

Konfiguracja mechanizmu poszukiwania osoby może odbywać się zarówno w systemie 
identyfikacji, jak również na komputerach systemu SAT. Wizualizacja zadziałania czyli momentu 
kiedy poszukiwana osoba znajdzie się w zasięgu bramki może również odbywać na komputerach 
obydwu systemów. Uzyskujemy w ten sposób automatyzację procesu, pozbywamy się elementu 
niepewności wynikającego z czynnika ludzkiego w przekazywaniu informacji pomiędzy służbami 
obydwu systemów. Możliwości dwukierunkowej i szybkiej wymiany danych pomiędzy systemami 
w połączeniu z zaawansowaną techniką syntezy mowy pozwalają na bardziej dobitne przekazanie 
informacji. Można przy konfigurowaniu mechanizmu powiadamiania zdefiniować używanie 
nazwisk osoby informowanej. Ponieważ system lokalizacji nie tylko określa fakt pojawienia się 
nowej osoby w jej obrębie, ale wykorzystując bazę danych pracowników potrafi wyznaczyć imię i 
nazwisko tej osoby, w wyniku czego nadawany komunikat może mieć następujące brzmienie: 
„Pracownik Adam Kowalski proszę zadzwonić do dyspozytora”.  
 Innym wykorzystaniem połączenia tego typu systemów jest automatyczne powiadamianie o 
możliwości przekroczenia liczby osób w rejonie zagrożonym. Bramki systemu umieszczone są 
przy dwóch końcach obszaru zagrożonego. W przypadku stwierdzenia pojawienia się kolejnej 
osoby w zasięgu bramki, kiedy określona liczba pracowników już znajduje się w rejonie 
zagrożonym, osoba ta może zostać o tym powiadomiona. W takiej sytuacji wykorzystywane są 
telefono-sygnalizatory umieszczone przy bramkach. Oczywiście informacja o tym zdarzeniu może 
być przekazywana na pulpity systemu identyfikacji jak i systemu SAT. Proces ten odbywa się w 
pełni automatycznie. Tak jak przedstawiono w poprzednim przypadku można skonfigurować 
mechanizm tak, aby używał nazwisk do informowania pracowników o zagrożeniu, w wyniku 
czego nadawany komunikat może mieć następujące brzmienie: „Pracownik Adam Kowalski proszę 
nie wchodzić do rejonu zagrożonego, przekroczono maksymalną liczbę osób”.  
 
 
POŁĄCZENIE PRZEZ ELEMENTY DOŁOWE 
 
 Następną metodę połączenia systemów zrealizowano przez urządzenia umieszczone na dole 
kopalni. Podstawowym założeniem tej metody było opracowanie specjalnego modułu radiowego o 
bardzo małym poborze mocy. Moduł ten pełni rolę mini-bramki pozwalającej wykryć do kilku 
tagów znajdujących się najbliżej niej. Zasięg działania bramki dochodzi do kilku metrów. Moduł 



pobiera niewiele energii, dlatego można go podłączyć bezpośrednio do układu sygnalizatora PST. 
Transmisja pomiędzy procesorem sygnalizatora a modułem odbywa się poprzez dwukierunkowe 
łącze szeregowe. Moduł jest zainstalowany bezpośrednio pod przednią pokrywą sygnalizatora 
PST. Pokrywa jest wytwarzana z tworzywa sztucznego dlatego radiowe warunki pracy dla modułu 
są bardzo dobre. Podstawowe wykorzystanie podłączonego modułu polega na przesłaniu do 
dyspozytora informacji o tym kto znajduje się najbliżej sygnalizatora w momencie 
przeprowadzania rozmowy dyspozytorskiej. Najczęstszym postępowaniem użytkownika przy 
sygnalizatorze poza wykonywaniem rozmów telefonicznych jest przywołanie dyspozytora. 
Wykonuje się to poprzez naciśnięcie przycisku DYSP lub ALARM. W ten sposób przywoływany 
jest dyspozytor odpowiednio w sposób zwykły i alarmowy. Dotychczas dyspozytor w czasie 
takiego przywołania posiadał informacje tylko o tym w jaki sposób jest przywoływany i z jakiego 
sygnalizatora tzn. z jakiej lokalizacji [3]. Przez wykorzystanie nowego modułu w sygnalizatorze 
powiadamiany jest również o tym kto go przywołuje. Przykładowe zrzuty ekranu z systemu SAT 
przedstawione zostały na rys. 3. 
 

 
 
Rys. 3. Zrzuty ekranu programu Stanowisko Utrzymaniowe przedstawiające dodatkową informacje o osobie 

przywołującej dyspozytora 
Figure 3. Screenshot from „Control Post” software which shows description of person calling dispatcher. 

 
 Przerywaną linią w kokpicie (okno w dolnej części ekranu) zaznaczono dodatkową kolumnę 
przedstawiającą numer oraz imię i nazwisko osoby przywołującej dyspozytora. Na przykładowym 
rysunku przedstawione jest przywołanie zwykłe (zaznaczone przerywaną linią w polach 
sygnalizacyjnych). W przypadku kiedy w najbliższym otoczeniu sygnalizatora znajduje się więcej 
osób, moduł radiowy wykorzystując swoje możliwości przekazuje do sygnalizatora identyfikatory 
trzech najbliżej znajdujących się osób z podaną obliczoną mocą sygnału przychodzącego. 
Sygnalizator przekazuje te informacje na powierzchnię. Transmitowana informacja o ideaty-



fikatorze/identyfikatorach przesyłana jest na powierzchni do systemu identyfikacji, gdzie na 
jego/ich podstawie uzyskiwane są informacje osobowe. Dane te przekazane zwrotnie prezentowane 
są na pulpicie dyspozytora. Sygnalizator przekazuje na powierzchnię wszystkie otrzymane 
identyfikatory, a system automatycznie pokazuje dane osoby znajdującej się najbliżej sygnaliza-
tora. W ten sposób poza informacjami dla systemu alarmowo-rozgłoszeniowego przekazywane są 
informacje do systemu identyfikacji. Zatem system identyfikacji może znacznie poszerzyć swój 
zakres informacji o identyfikatorach (osobach z identyfikatorami). Przedstawione powyżej 
zastosowanie to podstawowy sposób wykorzystania nowego modułu umieszczonego w telefono-
sygnalizatorze. Połączenie tych dwóch funkcjonalności stwarza wiele nowych możliwości. Jeżeli 
testy z wdrożenia przedstawianego rozwiązania dadzą pozytywne wyniki rozważane jest 
wprowadzenie kilku innych funkcjonalności:  
 - przekazywanie do systemu identyfikacji wszystkich identyfikatorów, które zostaną 
rozpoznane w otoczeniu zintegrowanego urządzenia, niezależnie czy będą wykorzystywać 
telefono-sygnalizator. Przy aktualnym zasięgu od 5 do 6m oraz liczbie telefono-sygnalizatorów na 
kopalni przekraczających obecnie nawet 1000 egzemplarzy dane uzyskane w ten sposób mogą być 
bardzo dobrym dodatkiem do informacji uzyskiwanych z bramek systemu identyfikacji. 
Oczywiście trzeba pamiętać, że nowy moduł, nie ma i nie może mieć funkcjonalności 
pełnowartościowej bramki systemu. Nie pozwala na to ani moc obliczeniowa modułu ani 
przepustowość połączenia. Taki sposób identyfikacji nie zapewnia również przekazania informacji 
o tym w jakim kierunku przemieszcza się osoba. Przekazywana informacja sygnalizuje tylko fakt 
pojawienia się nowej osoby w zasięgu modułu. Fakt wykorzystywania do głównych funkcji 
telefono-sygnalizatora zatrzymuje przekazywanie informacji na powierzchnię. Jeżeli w momencie 
przeprowadzania rozmowy telefonicznej lub dyspozytorskiej pojawi się nowa osoba w zasięgu 
modułu, to przekazywanie o tym informacji na powierzchnię zostaje wstrzymana do zakończenia 
rozmowy. Dlatego przykładowo grupa 20 osób przechodzących szybko obok sygnalizatora na 
pewno nie zostanie w pełni rozpoznana, ale informacja o kilku osobach znajdujących się w grupie 
na pewno dotrze do systemu identyfikacji chociaż być może z opóźnieniem,  

- w przypadku zastosowania tagów z wyświetlaczem, które umożliwiają pokazywanie 
informacji przesyłanych do nich w postaci krótkich komunikatów tekstowych, przekazanie takie 
może nastąpić nie tylko w obrębie bramki systemu identyfikacji, ale również w przypadku 
znalezienia się obszarze działania modułu umieszczonego w telefono-sygnalizatorze. Przy 
zastosowaniu liczby telefono-sygnalizatorów przedstawionej wcześniej, może to znacznie skrócić 
czas dotarcia informacji do celu,  
 -  procedura poszukiwania osoby może odbywać się przez przesłanie poszukiwanego 
identyfikatora do wszystkich sygnalizatorów, wraz z priorytetem poszukiwania oraz trybem 
poszukiwania. Od momentu przesłania informacji o poszukiwanej osobie, każdy sygnalizator 
sprawdza, czy w jego obszarze znajduje się osoba poszukiwania. Jeżeli tak, to w zależności od 
priorytetu oraz trybu poszukiwania, może zrealizować następujące scenariusze: 

 przekazać informacje o pojawieniu się poszukiwanej osobie na powierzchnię, 
 nadanie komunikatu dla osoby poszukiwanej o tym aby skontaktowała się z osobą 

dyspozytora, 
 w przypadku prowadzenia rozmowy telefonicznej, wstrzymać ją odpowiednim 

komunikatem i w zależności od trybu nadać komunikat o tym, aby osoba 
poszukiwana skontaktowała się z dyspozytorem, lub przekazać w trybie pilnym 
informacje na powierzchnię o pojawieniu się poszukiwanej osoby w otoczeniu 
sygnalizatora, 

- wykorzystanie dodatkowych możliwości taga, polegających na rozpoznawaniu dłuższego 
przebywania w bezruchu, w przypadku kiedy tag znajduje się w zasięgu sygnalizatora, oprócz 
przesyłania informacji o swojej obecności, dodatkowo przesyłana jest informacja o tym, że tag 



(osoba) znajduje się w bezruchu. W normalnych warunkach taka sytuacja jest nie do uzyskania, 
można na podstawie takiego zachowania określić zdarzenie zasłabnięcia lub podobnego 
skutkującego stanem braku przytomności osoby posiadającej tag. Nadanie tej informacji 
wysokiego priorytetu spowoduje przekazanie jej w najszybszy sposób na powierzchnię i 
podjęcie odpowiednich działań w kierunku weryfikacji lub, w przypadku potwierdzenia 
informacji o zagrożeniu, pomocy osobie poszkodowanej.  

 
 Przedstawione rozwiązanie połączenia systemów poprzez urządzenia dołowe posiada jeszcze 
jedną ważną cechę. W przypadku zastosowania przedstawianego systemu identyfikacji, połączenie 
go z systemem alarmowo-rozgłoszeniowym może być realizowane etapowo. Ze względu na 
architekturę rozwiązania, można rozpocząć od pojedynczych sygnalizatorów, wyposażonych w 
moduł identyfikacji. Zmodyfikowane sygnalizatory będą pracować z funkcjonalnością mini-
bramki. Minimalizacja kosztów wprowadzania mechanizmów współpracy jest możliwa przez 
dostosowywanie (modernizację a nie zakup nowego urządzenia) kolejnych telefono-sygna-
lizatorów PST do współpracy z systemem identyfikacji. Dostosowanie realizowane jest przez 
wymianie procesora na moduł składający się z nowego procesora, karty pamięci flash oraz złącza, 
do którego podłącza się moduł transmisji bezprzewodowej producenta systemu identyfikacji 
personelu. Mechanicznie moduł umieszczany jest na przedniej płycie sygnalizatora. Mody-
fikowany musi być również moduł liniowy współpracujący bezpośrednio z przystosowanym 
sygnalizatorem. Takie modyfikacje mogą być przeprowadzane stopniowo i wg harmonogramu 
wyznaczonego przez kopalnie.  
 
ZAKOŃCZENIE 
 
Przedstawione warianty wykorzystania mechanizmów współpracy na pewno nie wykorzystują 
wszystkich możliwości. Jest to początek, który jak spodziewają się autorzy spowoduje zmianę 
podejścia do systemów identyfikacji. Każdy z systemów ma dużą i ciekawą funkcjonalność.  
Połączenie dwóch systemów z takimi właściwościami pozwoli uzyskać produkt jeszcze bardziej 
wartościowy. Przez takie połączenie każdy z systemów zyska na swojej atrakcyjności jednak 
największą korzyścią jest uzyskanie znacznej poprawy bezpieczeństwa załogi.  
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Connecting the Personnel Tracking System 
with the Alarm-Broadcasting System 
 
The paper presents methods of implementation and the added value that can be achieved by 
connecting personnel tracking systems and alarm-broadcasting systems. The authors point out the 
functions of the two systems used for cooperation between them. The described methods of 
connecting systems on the surface and underground areas of mines require some intervention in 



both systems, so the authors point out a possible phased approach to introducing cooperation 
methods. Due to the fact that the tracking systems in Polish mines are at an early stage of 
implementation, the article aims to provide new functionality, attempts to identify the needs of 
future users, and describes the experience of both production companies in terms of the 
development of cooperation methods. 
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STRESZCZENIE: W artykule zaprezentowane zostały zagadnienia związane z przetwarzaniem 
danych procesowych pochodzących z rozbudowanych kompleksów wydobywczych oraz generacją 
raportów z ich pracy. Przedstawiono w tym zakresie możliwości systemu EH-MineReport, 
zaprojektowanego przez firmę Kopex Electric Systems. System ten powstał w celu archiwizacji 
danych opisujących proces wydobycia, analizy pracy kompleksów eksploatacji węgla i na tej 
podstawie generacji raportów przedstawiających wyniki analiz, co umożliwia pozyskiwanie isto-
tnej wiedzy na temat monitorowanych procesów. Prezentowana jest elastyczna struktura EH-Mine-
Report pozwalająca na obsługę w jednym systemie dowolnej ilości kompleksów ścianowych, roz-
dzielni, czy innych instalacji przemysłowych. 
 
 
ABSTRACT: This paper presents some aspects related to the processing of data from complex 
mining systems and possibility of generating reports based on that. It shows the possibilities of the 
EH-MineReport system, designed by the Kopex Electric Systems company. This system was 
developed to archive process data, to analyze work conditions of industrial systems and to generate 
reports presenting the results of achieved analyzes. Mechanisms enable to acquire the useful know-
ledge about monitored processes are showed. It also presents a flexible structure of EH-Mine-
Report that allows to serve any number of longwall, switching station or other industrial install-
lations. 
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1. KONCEPCJA 
 
Rozwój systemów górniczych spowodował, że współczesny kompleks wydobywczy opisany jest 
przez tysiące, a nawet setki tysięcy informacji określających jego stan w danym momencie. 
Bazując na generowanych informacjach można nie tylko diagnozować pracujące systemy, 
maszyny czy procesy w czasie rzeczywistym, ale przez analizę danych historycznych, można 
również prowadzić monitoring i wyznaczać trendy pracy w perspektywie długiego okresu.. Aby 
było to możliwe należy wykorzystać do tego celu dedykowane narzędzia komputerowe 
pozwalające agregować dane, wyszukiwać np. niepożądane stany, przeglądać je oraz na podstawie 
ich wartości generować informacje istotne z punktu widzenia użytkownika systemu. W firmie 
Kopex Electric Systems (KES), należącej do grupy kapitałowej Kopex, opracowany został zestaw 
narzędzi informatycznych służący temu celowi. Zdobyte doświadczenia inżynierów firmy KES w 
trakcie projektowania i uruchamiania systemów zasilania i sterowania kompleksami 
wydobywczymi pozwoliły opracować strukturę komputerową pozwalającą na generowania 
i przechowywania newralgicznych informacji o pracy procesów górniczych jak np. kompleksów 
wydobywczych. Prowadzona współpraca firmy Kopex Electric Systems z przedstawicielami 
uczelni technicznych dała możliwość wykorzystania najnowszych trendów w zakresie wiedzy 
dotyczącej składowania i obróbki danych oraz wskazać kierunki rozwoju systemów 
zaawansowanej analizy danych zmierzającej do szeroko rozumianej predykcji. Na bazie tej wiedzy 
stworzone zostały narzędzia do analizy danych historycznych, system generacji raportów oraz 
zbiór szablonów raportów. Narzędzia te ułatwiają użytkownikom pozyskanie istotnych informacji 
o pracy systemów pracujących pod ziemią, bez potrzeby manualnego wyszukiwania i obrabiania 
danych. System, którego nazwa określona została jako EH-MineReport [1] pozwala na szczególny 
wgląd w historię pracy systemu, co przez znaczne poszerzenie wiedzy o systemie, przekłada się na 
możliwość szybszych reakcji na występujące zdarzenia, a nawet predykcję pewnych zdarzeń 
systemowych. 
 
 
2. BUDOWA SYSTEMU 
 
Kopex Electric Systems postawił sobie za cel opracowanie kompleksowego rozwiązania infor-
matycznego umożliwiającego sterowanie, wizualizację oraz analizę pracy systemów przemysło-
wych, w szczególności systemów wydobywczych. W obszarze tego przedsięwzięcia powstały 
systemy EH-MineContol, EH-BeltControl, EH-PumpControl i EH-HeadControl [2], które 
wykorzystywane są obecnie do sterowania kompleksów ścianowych kombajnowych, strugowych, 
przenośników taśmowych, zespołów pompowych oraz kombajnów przodkowych. Powstałe 
systemy wizualizacji jak np. EH-WallView oraz EH-HeadView [3] służą prezentacji stanu i 
parametryzacji poszczególnych  kompleksów ścianowych i przodkowych. Poszczególne systemy z 
grupy EH-View jak np. EH-WallView i EH-HeadView zintegrowane zostały w systemie 
nadrzędnym EH-MineView, który umożliwia kompleksowy nadzór nad pracą wszystkich frontów 
wydobywczych z poziomu dyspozytora zakładu górniczego. W celu zapewnienia użytkownikom 
pełnego wykorzystania obrazu poszczególnych procesów związanych z wydobyciem zapro-
jektowany został system EH-MineReport, służący do zoptymalizowanego przechowywania danych 
historycznych, umożliwiający przegląd wartości archiwalnych, przetwarzanie tych danych i na tej 
podstawie generację raportów o pracy poszczególnych systemów. 
 
 



 
Rys. 1. Struktura systemu 
Figure 1. System structure 

 
 EH-MineReport bazuje na danych udostępnianych z systemów sterowania i wizualizacji  z Gru-
py EH-View jak np. EH-MineView, czy EH-WallView,  możliwe jest również pobieranie danych z 
innych źródeł takich jak: serwery OPC, bazy danych itp. Stanowi to o uniwersalności pre-
zentowanego rozwiązania i daje szeroki wachlarz możliwości zastosowania nie tylko dla 
wymienionych kompleksów wydobywczych, ale również dla innych systemów kopalnianych 
dowolnego producenta jak np. systemy sterowania odstawą, systemy monitoringu klimatyzacji, 
systemy metanometryczne. Najważniejszym elementem systemu EH-MineReport jest stacja 
powierzchniowa w skład której wchodzą zaawansowane serwery zbierające i optymalnie 
archiwizujące dane. Mechanizm magazynowania danych oparty jest na systemie Microsoft SQL 
Server. Opracowana na potrzeby systemu struktura bazodanowa oraz algorytmy składowania 
danych pozwalają zminimalizować ilość archiwizowanych danych, co przekłada się na wydłużenie 
okresu czasu, w który dane mogą być składowane w określonej pojemności pamięci. Przyjęta 
koncepcja lokowana danych w wyodrębnionych, ale powiązanych między sobą zależnościami, 
klastrach danych pozwoliła uzyskać skalowalną architekturę pozwalającą na agregowanie danych z 
dowolnej ilości systemów oraz na prostą możliwość rozbudowy już pracujących serwerów o nowe 
komponenty. Tak zebrane dane mogą być wykorzystane do prowadzenia analiz, generowania i 
przeglądania raportów na dowolnej ilości stanowisk operatorskich. Dodatkowo system może w 
pełni automatycznie generować raporty i przesyłać je do wskazanych odbiorców. Strukturę 
systemu prezentuje rys 1. 
 Dane generowane w poszczególnych systemach podziemnych poprzez stacje wizualizacji 
i koncentratory danych trafiają do powierzchniowego serwera EH-MineReport, gdzie są 
poddawane obróbce i archiwizacji. Z poziomu tego serwera udostępnione są narzędzia edycji 
danych  i generacji raportów lokalnym stacjom roboczym. Korzystając z tych stacji uprawniony 



użytkownik może zalogować się na serwer i zdalnie korzystać z opisywanych mechanizmów 
systemu EH-MineReport. Dodatkowo dane oraz raporty za pomocą serwera lustrzanego 
udostępnione mogą zostać do sieci zewnętrznych. Wykorzystywany jest w tym przypadku 
szyfrowany kanał przesyłu danych, zabezpieczający przed dostępem niepowołanych osób. 
Wybrane raporty dostarczane mogą być w tym przypadku cyklicznie, bądź na żądanie 
użytkownika. Taki kanał przesyłu danych może zostać również wykorzystany do udostępnienia 
danych do centralnego biura wsparcia klientów KES. Na potrzeby wsparcia dla użytkowników 
systemów produkcji Kopex Electric Systems została stworzona grupa analityczna, która ma za 
zdanie analizowanie pracy systemów, aby wspierać użytkowników końcowych jak i projektantów 
nowych rozwiązań. W takim przypadku upoważniona do tego w zakładzie górniczym osoba może 
umożliwić czasowo dostęp do zgromadzonych informacji i konsultować dalsze prace z powo-
łanym działem wsparcia firmy Kopex Electric Systems. Tak opracowana ścieżka postępowania 
pozwala na optymalne wykorzystanie systemu EH-MineReport. 
 
 
3. ANALIZATOR PROCESU 
 
Analizator procesu pozwala operatorom przeglądać dane opisujące pracę systemu (zarówno w cza-
sie rzeczywistym jak i historycznie) do celów porównawczych oraz analizy pracy komponentów 
monitorowanego obiektu lub całego procesu technologicznego. Analizator procesu pozwala 
analizować zarówno dane typu analogowego, cyfrowego, jak i zdarzenia alarmowe. Użytkownik 
ma do dyspozycji przygotowany interfejs graficzny umożliwiający kreślenie przebiegów 
wybranych sygnałów, ich porównywania oraz obróbkę. Każdy rodzaj sygnału ma swoją graficzną 
reprezentację tz. pisak. 
 
 

 
 
Rys. 2. Analiza danych opisujących proces 
Figure 2. Analysis of process data 



 Interfejs prezentacji danych został wyposażony w dedykowane mechanizmy mające na celu 
przejrzystą prezentację wartości próbek sygnałów. Jednym z takich mechanizmów jest 
kompaktowanie danych, które służy do wizualnego przedstawienia wielu punktów danych, które 
nie są rozróżnialne ze względu na częstość ich występowania w aktualnie wybranym czasie. Innym 
mechanizmem jest interpolacja, która wykorzystywana jest do korygowania wykresów np. przy 
analizie trendów zdarzeń. Wykorzystanie takich mechanizmów gwarantuje przejrzystość 
prezentowanych informacji, co ułatwia wyciągnięcie poprawnych wniosków z prowadzonych 
analiz. Przykładową analizę danych o procesie prezentuje rys 4, zestawione są na nim wartości 
sygnałów dyskretnych i analogowych, przez dodatkowy znacznik odczytywane są wartości 
w danej chwili czasu. Parametry wyświetlania poszczególnych pisaków mogą być w dowolnej 
chwili modyfikowane z poziomu widocznego paska narzędziowego. Dodatkowe opcje, takie jak 
kopiowanie wartości próbek do programu Microsoft Excel, pozwalają na dodatkową obróbkę 
danymi przez wykorzystanie możliwości zastosowania arkuszy kalkulacyjnych. Wszystkie 
wygenerowane przebiegi można zapisać do plików roboczych i w późniejszym czasie prowadzić 
dalszą obróbkę danym, można również wskazane przebiegi wyeksportować do pliku PDF, w celu 
przechowania wyników prac.  
 
 
2. GENERATOR RAPORTÓW 
 
Podstawową funkcją systemu EH-MineReport jest umożliwienie użytkownikowi generacji 
raportów o pracy poszczególnych systemów jak i monitorowanych procesów technologicznych. 
Uprawniony operator systemu może wykorzystać do tworzenia raportów przygotowane do tego 
celu szablony, dostosowane pod względem użyteczności na potrzeby systemów i procesów 
górniczych. Kopex Electric Systems dostarcza bazowy zbiór raportów prezentujących historię 
pracy, zgodnie z życzeniem klienta opracowywane są ponadto raporty dedykowane poszczególnym 
systemom. Dodatkowo istnieje możliwość tworzenia raportów w trakcie działania systemu. 
Przykładowe raporty prezentowane są na rysunkach 2 oraz 3. Raporty generowane mogą być dla 
różnych kryteriów: określonego czasu pracy systemu, typu występujących zdarzeń, wartości 
granicznych analizowanych danych. Przygotowane szablony raportów stanowią bazę do generacji 
raportów manualnie przez użytkownika, bądź automatycznie, z cyklem określonym jako parametr. 
Raporty składowane są lokalnie w pamięci serwera udostępnionej w sieci komputerowej, bądź 
rozsyłane mogą być drogą elektroniczną do zdefiniowanej wcześniej listy użytkowników. Raporty 
dostępne są w różnych formatach zapisu takich jak PDF, HTML, MS Office, OpenOffice.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Rys. 2. Raport pracy maszyny 
Figure 2. Machines work report 

 



 
 

Rys. 3. Raport zdarzeń alarmowych 
Figure 3. Alarms report 

 
 
4. CECHY I PROFITY WYKORZYSTANIA EH-MINEREPORT 
 
Istotne cechy systemu EH-MineReport to m.in.: 
 
– łatwa możliwości rozszerzania pamięci przekładająca się na praktycznie nieograniczony okres 

archiwizowania danych, 
– tworzenie zestawień i wykresów graficznych, 
– łatwa możliwość integracji z innymi systemami, 
– dostęp do systemu poprzez otwartą strukturę bazy danych, 
– definiowanie nowych raportów za pomocą intuicyjnego interfejsu użytkownika, 
– automatyzacja powiadamiania i tworzenia raportów: co dany okres czasu, gdy spełniony zostanie 

ściśle określony warunek, 



– automatyczny zapis raportów m.in. do: PDF, HTML, MS Office, OpenOffice itd., 
– możliwość automatycznego wysyłania raportów przez e-mail, 
– możliwość przeglądania danych archiwalnych z dowolnego okresu czasu, 
– brak potrzeby instalowania specjalnego oprogramowania u operatora systemu (możliwość pracy 

poprzez przeglądarkę internetową), 
– możliwość łatwego wyszukiwania zdarzeń według czasu bądź typu tych zdarzeń, 
– bezpieczny i pewny długoterminowy zapis danych. 
 
 
Profity zastosowania systemu EH-MineReport: 
– optymalizacja procesów technologicznych na podstawie wygenerowanych danych, 
– zwiększenie dyspozycyjności systemów kopalnianych, 
– szczegółowa wiedza o pracy kompleksów z podziałem na zmiany, dni, tygodnie itd. 
– możliwość dowolnej analizy stanu poszczególnych maszyn i innych podzespołów systemu,  
– odciążenie służb kopalni przez automatycznie generowana i dostarczana do użytkownika 

końcowego historia zdarzeń systemowych w postaci raportów; 
 
 
5. PODSUMOWANIE 
 
Wysokowydajne kompleksy wydobywcze oparte o nowoczesne systemy sterowania umożliwiają 
pozyskanie wielu cennych informacji na temat pracy urządzeń zarówno dla użytkowników jak i 
producentów. Wdrażanie systemów sterowania nowej generacji ma na celu precyzyjne określanie 
stanu poszczególnych maszyn. Efektywne prowadzenie procesu wydobywczego powinno opierać 
się na szczegółowej analizie danych opisujących proces, gdyż zapewnia to maksymalne wsparcie 
załogi pracującej pod ziemią. Rozwój technologii w tym zakresie w branży górniczej zmierza do 
zwiększania diagnozowalności jak i do maksymalizacji stopnia automatyzacji procesu wydo-
bywczego. Precyzyjna diagnostyka stanu całego systemu pozwala na szybkie podejmowanie 
decyzji i reagowanie na określone zdarzenia. Jest to niezwykle istotne biorąc pod uwagę chociażby 
aspekt taki jak bezpieczeństwo ludzi pracujących w rejonach najbardziej zagrożonych. Zdobyte 
doświadczenia wskazują, że zakres działań w tym obszarze w znacznym stopniu wspiera system 
EH-MineReport. Zestawienie doświadczeń zdobytych przez wiele lat działalności na rynku 
górniczym firmy Kopex Electric Systems oraz wiedzy z zakresu przetwarzania informacji kadry 
naukowej pozwala tworzyć rozwiązania nie tylko stanowiące podstawową diagnostykę systemów, 
ale zapewnia predykcję pewnych zdarzeń systemowych. Wykorzystanie zaawansowanych 
technologii informatycznych na potrzeby podziemnych systemów górniczych umożliwia lepsze 
dostosowanie systemów eksploatacji do panujących pod ziemią warunków oraz pozwala na 
spełnienie coraz większych wymagań technicznych stawianych takim instalacjom. System EH-
MineReport pozwala zwiększyć dyspozycyjności systemów wydobywczych, co przekłada się na 
bardziej efektywne zarządzanie całym ruchem kopalni.  
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Current systems of remote – control of auxiliary transport at coal mines of Western Donbas are 
considered. Perspectives of reliability and maintenance safety increase of ground cable ways of 
heavy type within extended curvilinear workings are examined. 
 The peculiarity of mining production is dynamism – continuous reproducing development and 
stoping faces regularly moving within the space. While preparing and developing coal reserves 
near the boundaries of mine fields and in zones of geological disturbances predicting structure and 
behavior of systems of auxiliary transport takes place. Auxiliary transport at coal mines of Western 
Donbas carrying out extraction of thin seams by pillars to the dip and to the rise is represented by 
rail haulage and characterized by a number of operations. 
 For instance, such operations as mine car loading and unloading, rock haulage by battery loco-
motive along workings and cable haulage along inclined workings, change of loading set of mine 
cars for empty ones comprise technology of rail haulage. A great number of various automation 
equipment is used for controlling transport and technological processes. 
 The main tasks of controlling rail haulage systems at coal mines are increasing carrying capaci-
ty of subsystems of inside mine transport, reducing power consumption of cargo movement along 
underground workings, increasing safety and fail-safety of transport facilities, reducing number of 
operating staff, improvement of working conditions, timely delivery of technological and technical 
– and – economical information concerning transport condition, etc. 
 Ground cable ways of new generation DKNP-1,6 are the kind of rail haulage. They are equip-
ped by remote control ADU-1.1 M designed for controlling mine hoisting units operating in under-
ground workings at coal and shist mines which are hazardous for gas and dust explosion. Designers 
of ground cable ways DKNP-1,6 made provision that given system of controlling way operating 
modes should guarantee remote and visual control of cargo transportation along extended straight-
way underground workings. 
 Mine study of DKNP-1,6 operating modes shows that while maintaining within straightway 
workings equipment ADU-1.1. M provides generating signals from control unit PPM.1.1.M to re-
mote control by service brake, speed-up and slow-down of hoisting unit electric drive equipped by 
liquid rheostat. Equipment for visual control provides at the same time control for composition lo-
cation within working, pressure in brake system, speed of car sets as well as instruction issue with 
the help of button cell and switches. 
 It is necessary to note that given control system ADU-1.1M within construction DKNP-1,6 was 
designed for remote control of the processes of cargo movement within straightway underground 
workings. Currently, when known coal reserves are mined near the boundaries of mine fields 
a number of extended curvilinear sites of transport workings is greatly increased (Fig. 1). 
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Figure 1. Technological scheme of rock transportation using ground cable way DKNP-1,6 
 
 
 In such maintenance conditions remote control of cable ways by operating modes is carried out 
in conditions of uncertainty. As a consequence, hard conditions of interaction of tractional cable 
unit with linear elements of the way (blocks, sheaves, rollers) appear in curvilinear sites of the 
track (A, B, C …F). Furthermore, way maintenance within workings with active rock swelling and 
water rush leads to premature failure of interfacing elements and essential expenses for their re-
placement. 
 With the aim of improving current control system ADU-1.1M, estimation of operating modes 
of its prototypes while controlling processes of cargo movement by alternative means of transport 
traditionally applied at mines of Western Donbas was carried out. 
 Maintenance parameters of DKNP-1,6, mine locomotives, one-ended cable units, monorail 
railway as well as mode of operation of current systems of controlling transport facilities and expe-
rience of transforming information over contact network, high-frequency channel, radio channel 
using railways as a telemetry channel were analyzed according to study program. 
 For example,system START-1 providing two-way communications of electromotive and way 
transmitter-receiver were developed for remote control of battery electromotives. Four modulation 
amplitude signals of 72 kGh frequency are used for transmission to electromotive. Two modulation 
amplitude signals of 150 kGH frequency are used for transmission from electromotive. 
 Signals are accepted by frame antennas and come into receiver input with the following config-
uration: chip amplifier, band-pass filter, amplitude detector, amplifier of low frequency, threshold 
devices with output relay. 
 System START-1 consists of control unit facilities with operating console, mnemocircuit, de-
vices for signal decoding and circuit separation, devices for warning and blocking track section 
(path-control transducers, light signals,track block-system); exchanging information between elec-
tromotives and track automation equipment; devices for automation control of battery electromo-



tive. System START-1 provides electromotive remote control on loading point (driver performs 
functions of loading operator); automation control of train movement without driver within main 
haulage road and remote control in the place of loading. Rout task and control is carried out by 
control unit operator. Disadvantage of thyristor scheme of control is the presence of current pulsa-
tion. It worsens operating mode of driving motor. 
 Automation control of electromotive drives ARP-14, ARP-28 is carried out by device TERA-1 
which provides electromotive quiet start and speed regulation, quiet electrodynamic electromotive 
braking, current limitation of driving motors while starting and braking, regulating movement 
speed with the exception of frictional sliding, measurement and indication of electromotive speed, 
control of rail brakes, lightening, warning system, switching of points; blocking and other func-
tions. 
 Electromechanic, electromagnetic (solenoid ), hydraulic and pneumatic types of drives are used 
for control of point switching. Power worked lever and point operating gear PMS-4 are used exten-
sively. They have internal end switches for control of point position. PMS-4 is usually a part of au-
tomation equipment. 
 Unit NERPA-1 is used for control of point switching from driver's cabin of moving electromo-
tive by variable-frequency control. 
 Complete unit NERPA-4 guarantees automatic information readout concerning electromotive 
number, movement direction, signals of control by ventilation doors, schemes of signalling, centra-
lization and blocking. 
 Cable haulage is used at mines within workings with angle of inclination more than 6°. In this 
case car back movement takes place under gravity. Inclined workings are driven along coal seam. 
That’s why track profile has alternate angle. Load on hoisting engine is changed in wide range and 
depends on track profile and loading efficiency. Asynchronous motor with phase-wound rotor is 
applied as winch drive of cable haulage. Speed regulation is reached by changing active resistance 
in rotor circuit with the help of liquid and metal rheostats. 
 On the basis of performed evaluation of automation control methods of cargo delivery at mine 
by rail and monorail transport the following conclusions were made. 
1. Current methods and equipment of automation control do not provide operating control of rock 
transportation by cable ways DKNP-1.6 in condition of uncertainty. 
2. Automation control systems of cargo delivery applied on rail haulage can diagnose only definite 
section of transport and is not intended for complex estimation of system element interaction. 
3. A few of well-known works concerning study of flexible tractional units are devoted to analysis 
of their transient operating modes and don’t take into account subsystem operation under untypical 
manufacturing situations. 
4. Theoretical study of tractional systems with drive is mainly devoted to determination of drive 
starting characteristic of mine hoisting units, belt and scraper conveyers. 
5. Regulatory system concerning optimization of control systems of cargo transportation under se-
vere mining conditions of thin coal seam extraction and failure prediction of auxiliary transport at 
current period is in the stage of development. 
 Conclusions given above enable to determine situation concerning automation of control sys-
tems of cargo movement by rail transport in real conditions of mining production and formulate 
tasks for the further study. 
 Creating complex program and methods of adaptation of ground cable ways of new generation 
under conditions of uncertainty is the subject of perspective study. It comprises diagnostics of pe-
culiarities of way element operation under untypical maintenance conditions, prediction of possible 
working situations, decision making concerning adaptation of ground cable way to environment 
conditions. 
 The basis of given approach is the idea that technology of controlling processes of cargo mo-
vement under conditions of uncertainty is three-component system “man-unit-environment”. In ga-



me theory and statistic decisions such tasks are marked out as “game with nature”. Strategy of na-
ture and man (designer) is considered in terms of game theory. 
 On the basis of performed analysis of current approaches to solving tasks of control of complex 
adaptive systems it can be stated that operating technological (production,regulatory) requirements 
to control systems of railway vehicles on main-line and mine district transport differ from each 
other. Therefore, complex factor estimation determined maintenance parameters of each subsystem 
is required. 
 Mathematic model of functioning control system of cargo transportation while driving section 
development workings in conditions of uncertainty can be described as: 

 
F = Фτ (φ1, ψ1, ω1, α1) 

 
where F is generalized criterion of interaction of system elements “man-unit-environment”; φ1…n, 
ψ1…n, ω1…n, α1…n are input subsystem parameters (near face transport, transport of loaded cars with-
in working, switching operations concerning change of loaded cares for empty ones, movement of 
empty cars to the face of driven working). 
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STRESZCZENIE: W artykule zamieszczono przegląd nowoczesnych czujników i przetworników 
pomiarowych stosowanych do pomiarów eksploatacyjnych, monitoringu, oraz badań diagnostycz-
nych maszyn górniczych. W artykule przedstawiono modele matematyczne oraz fizyczne układów 
elektromechanicznych górniczych maszyn transportowych, oraz podstawowe przyczyny awarii 
tych maszyn. W artykule przedstawiono nowoczesny inteligentny układ sterowania i diagnostyki 
maszyn górniczych: transportu poziomego i transportu pionowego, zapewniający bieżącą kontrolę 
online parametrów eksploatacyjnych maszyn, oraz diagnostykę predykcyjną układu napędowego 
oraz elektromechanicznego maszyn górniczych. W artykule przedstawiono korzyści wynikające 
z zastosowania nowoczesnych metod sterowania, oraz badań diagnostycznych w górniczych ma-
szynach transportowych, a także efekty ekonomiczne uzyskiwane przy zastosowaniu inteligentnych 
układów sterowania oraz monitorowania maszyn transportowych. 
 
SŁOWA KLUCZOWE: Maszyna górnicza, badania diagnostyczne, sterowanie inteligentne 
 
 
 
1.WSTĘP 
 
W polskich kopalniach węgla kamiennego stosowane są systemy urabiania, oparte na wysokiej 
koncentracji wydobycia. Wymaga to zastosowania odpowiednich maszyn urabiających, oraz nie-
zawodnych systemów transportowych zarówno do transportu poziomego jak i do transportu pio-
nowego. W procesie urabiania urobku wykorzystuje się kompleksy ścianowe zawierające: kombaj-
ny ścianowe, przenośniki: ścianowe i podścianowe, oraz zespoły obudów zmechanizowanych. Ma-
szyny górnicze eksploatowane w podziemnych zakładach górniczych wymagają spełnienia warun-
ków: energooszczędności, niezawodności oraz bezpieczeństwa pracy. Koszty ewentualnych awarii 
zwiększają znacznie koszty wydobycia urobku. Dlatego istotną rolę powinny odgrywać ba-dania 
diagnostyczne eksploatowanych maszyn przodkowych, które umożliwią prognozowanie ewentual-
nych stanów awaryjnych. W artykule opisano metodykę badań diagnostycznych układów: napę-
dowych, mechanicznych, oraz zasilających wybranych maszyn górniczych. Przedstawiono wyniki 
badań awaryjności maszyny urabiającej oraz urządzeń odstawy urobku pracujących na przodku 
wydobywczym w jednej z kopalń węgla kamiennego. W artykule zamieszczono analizę wyników 
ze szczególnym uwzględnieniem przyczyn awarii oraz ich rodzajów. 
 
 

Szkoła Eksploatacji Podziemnej 2013, Materiały Konferencyjne 



2. METODYKA BADAŃ DIAGNOSTYCZNYCH MASZYN GÓRNICZYCH 
 
Niezawodność pracy maszyn górniczych zależy w znacznym stopniu od prawidłowej oceny stanu 
technicznego obwodów: elektrycznych, elektromechanicznych oraz mechanicznych. Ocenę można 
zrealizować w sposób globalny lub w ograniczonym zakresie - wykorzystując elementy diagno-
styczne zainstalowane w maszynie. Diagnostykę globalną powinno się przeprowadzać w sposób 
okresowy.[1, 2, 4, 5]. Ocena lokalna powinna być realizowana przed każdym uruchomieniem ma-
szyny. W ramach diagnostyki lokalnej sprawdza się stan techniczny: silnika napędowego, układu 
zasilania, obwodów sterowania i zabezpieczeń, parametry i stan techniczny elementów transporto-
wych: bębnów napędowych oraz taśmy przenośnika, a także ocenia się skuteczność pracy układu 
hamulcowego. Dla uzyskania możliwie pełnej automatyki badań diagnostycznych maszyny muszą 
być wprowadzone odpowiednie zmiany w wyposażeniu i w budowie zespołu napędowego: wy-
dzielenie obwodów pomiarowych z obwodów zasilania, wydzielenie obwodów sterowniczych oraz 
obwodów zabezpieczeń; wyprowadzenie obwodów kontrolno-pomiarowych do złącza diagno-
stycznego. Centralne stanowisko diagnostyczne sterowane z mikrokomputera zostanie wyposażone 
w urządzenia umożliwiające realizację badań technicznych układów: elektromechanicznego, me-
chanicznego maszyn wchodzących w skład systemu ścianowego, oraz odstawy urobku. Wszystkie 
wyniki pomiarów będą archiwizowane w pamięci mikrokomputera nadrzędnego. Specjalny pro-
gram symulacyjny DIAGOPRZEN (opracowany przez autora) oraz odpowiednie czujniki i prze-
tworniki pomiarowe umożliwia realizację pomiarów w sposób automatyczny. Wyniki obliczeń 
uzyskanych na podstawie modeli matematycznych i fizycznych systemu ścianowego mogą być 
prezentowane w sposób tabelaryczny i graficzny na ekranie monitora oraz drukowane w postaci 
protokołu badań diagnostycznych. 
 
 

 
 
Rys. 1. Schemat poglądowy układu sterowania maszyn górniczych 
Fig. 1. Object scheme of mine machine control system 



 Bieżąca kontrola stanu technicznego silnika napędowego ogranicza zakres pomiarów do pomia-
rów: rezystancji uzwojeń stojana, rezystancji izolacji uzwojenia stojana, kontroli łożysk silnika [3, 5]. 
Ocenę stanu technicznego układu zasilania przeprowadza się sprawdzając: elementy wykonawcze 
(zasilacze przekształtnikowe: falownik lub układ softstartu), zabezpieczenia zwarciowe, oraz reali-
zując programy testujące umieszczone w pamięci sterownika mikroprocesorowego (nastawy za-
bezpieczeń przeciążeniowych, zwarciowych, kontrola ciągłości napięć zasilających oraz obwodów 
sprzężeń zwrotnych). Do diagnostyki układu mechanicznego i kinematycznego przenośnika wyko-
rzystuje się sygnały z czujników umieszczonych w maszynie. Są to m.in. czujniki: temperatury, 
ruchu taśmy, spiętrzenia urobku, oraz inteligentne czujniki uszkodzeń taśmy, bębnów napędowych 
oraz przekładni. Sygnały z czujników są przesyłane do komputera nadrzędnego magistralą komu-
nikacyjną, gdzie są wykorzystywane zarówno do optymalnego sterowania pracą przenośnika jak 
i dla celów diagnostycznych. Do oceny drgań mechanicznych kompleksów ścianowych stosowane 
są metody wibroakustyczne. W diagnostyce wibroakustycznej przeważają metody wykorzystujące 
ocenę poziomu sygnału lub jego widma. Stosowanie tych metod nie napotyka na trudności w przy-
padku systemów nadzoru ciągłego, natomiast podczas prowadzenia badań okresowych zachodzi 
konieczność zachowania porównywalnych warunków pomiarowych. 
 
 

 
 
Rys. 2. Schemat blokowy układu sterowania zespołu maszyn górniczych 
Fig. 2. Block scheme of complex mine machine control system 
 
 
 Na rysunku 1 przedstawiono schemat poglądowy systemu sterowania zespołu maszyn górni-
czych, natomiast na rysunku 2 przedstawiono schemat blokowy obwodów sterowania maszyn gór-
niczych. Przenośniki taśmowe pracujące w podziemiach kopalń są wyposażone w stały zestaw za-
bezpieczeń i czujników, których celem jest wykrycie nieprawidłowej pracy przenośnika i wyłącza-
nie jego napędu. 



 
 
Rys. 3. Rozmieszczenie czujników temperatury na przenośniku: 1 – napęd, 2 – pętlica, 3 – zwrotnia, 
4 – taśma, 5 – wysięgnik, C – czujniki temperatury, CR – skrzynka rozgałęźna 
Fig. 3. Distribution of temperature sensors in conveyer 
 
 
 Jednym z nich jest czujnik temperatury kontrolujący schodzenie taśmy, który instaluje się w wy-
branych miejscach przenośnika, tj. na zwrotni, napędzie i pętlicowym zasobniku taśmy.. Przykła-
dowe rozmieszczenie czujników na przenośniku przedstawiono na rysunku 3. Różnica wartości 
temperatury na płytkach kontaktowych czujników z różnej sztywności taśmy. Największą sztyw-
ność taśma posiada w miejscu opasania bębna, gdzie temperatura może wzrosnąć do 3000C w cza-
sie wymuszonego schodzenia taśmy z konstrukcji zwrotni i spowodować zjawisko dymienia. Dla-
tego przyjęto lokalizację czujników z dwóch stron przenośnika. [6]. 
 
 
3. ANALIZA AWARYJNOŚCI MASZYN GÓRNICZYCH 
 
Analizę awaryjności przeprowadzono na podstawie wyników badań uzyskanych w okresie 12 mie-
sięcy z dwóch ścian wydobywczych na jednej z kopalń węgla kamiennego. W skład wyposażenia 
technicznego ściany wchodziły następujące maszyny i urządzenia górnicze: kombajn ścianowy ty-
pu KSW 620EZ, obudowa skrzyżowania FAZOS 18/38; ścianowa obudowa zmechanizowana 
GLINIK 20/31 POz; przenośnik ścianowy zgrzebłowy typu PSZ – 850 3x105/315 – NOWOMAG; 
przenośnik podścianowy zgrzebłowy typu PPZ – 1000 1x65/200 – NOWOMAG; dynamiczna kru-
szarka kęsów typu KD – 1600 – NOWOMAG. W kompleksach ścian eksploatowanych w KWK 
zastosowano kombajn ścianowy typu KSW 620EZ. W czasie eksploatacji ścian występowały różne 
awarie o charakterze elektrycznym i mechanicznym. Na rysunku 4 przedstawiono porównanie iloś-
ci awarii, które pojawiły się podczas urabiania kombajnem ściany wydobywczej. W tabeli 1 za-
mieszczono przykładowe zestawienie jakościowe rodzajów awarii elektrycznych kombajnu w trak-
cie eksploatacji ściany, natomiast w tabeli 2 zestawienie awarii mechanicznych. Z rysunku 4 wyni-
ka że usterki wyposażenia elektrycznego kombajnu KSW 620EZ pojawiały się znacznie częściej 
niż usterki elementów wyposażenia mechanicznego. Zdecydowana większość awarii elektrycznych 
spowodowana była uszkodzeniem przetwornic G2, G3 oraz G4, które służą do zasilania układów 
kontroli i sterowania kombajnu. 
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Rys. 4. Liczba awarii elektrycznych i mechanicznych w trakcie eksploatacji ściany 112 
Fig. 4. Number of electric and mechanical failure during exploitation of the Wall 112 

 
Tabela 1. Zestawienie awarii elektrycznych podczas eksploatacji ściany 112 

Data awarii Rodzaj awarii elektrycznej 

12.07.2007 Uszkodzenie transformatora głównego T1 

13.07.2007 Uszkodzenie modułu PLC 

13.07.2007 Uszkodzenie reflektora lewego 

14.07.2007 Uszkodzenie rozłącznika trybu „praca-test” 

18.07.2007 Uszkodzenie przetwornicy G2 i G3 

04.08.2007 Uszkodzenie przetwornicy G2 

05.08.2007 Uszkodzenie układu do kontroli stanu izolacji – „Bender” 

09.09.2007 Uszkodzenie stycznika 1K1 i 1K3 oraz karty DIO6 
(brak potwierdzenia załączenia stycznika falownika) 

11.09.2007 Uszkodzenie przetwornicy G2 

20.09.2007 Uszkodzenie pilota kablowego 

21.09.2007 Uszkodzenie przełącznika rodzaju sterowania 

25.09.2007 Uszkodzenie przetwornicy G2 

27.09.2007 Uszkodzenie przetwornicy G2 

30.09.2007 Uszkodzenie przetwornicy G4 

05.10.2007 Uszkodzenie stycznika 1K1 (brak zgłoszenia gotowości falownika) 

06.10.2007 Uszkodzenie przetwornicy G2 i G3 

11.10.2007 Uszkodzenie układu do kontroli stanu izolacji – „Bender” 

23.10.2007 Uszkodzenie przetwornicy G2 oraz awaria obwodu pomiaru 
temperatury lewego silnika organu 

 
 W czasie eksploatacji ścian wydobywczych 112 i 122 na kombajnie KSW 620EZ były prze-
prowadzane pomiary prądów silników organów i posuwu oraz pomiary temperatury uzwojeń sto-
jana silników. Na rysunku 5 przedstawiono przebiegi czasowe prądów pobieranych przez silników 
organów urabiających i silnik posuwu, a na rysunku 6 przebiegi czasowe temperatury uzwojeń, sil-
ników napędzających organy urabiające. 



Tabela 2. Zestawienie awarii mechanicznych podczas eksploatacji ściany 
Data awarii Rodzaj awarii mechanicznej 
16.08.2007 Uszkodzenie reduktora ciśnienia wody 
25.08.2007 Uszkodzenie prawej głowicy ramienia oraz uszkodzenie przekładni walcowej 
01.09.2007 Uszkodzenie uszczelnienia w obwodzie chłodzenia ramienia lewego 
09.09.2007 Uszkodzenie siłownika podnoszenia lewego ramienia 

 
 

 
 
Rys. 6. Przebiegi czasowe prądów silników organów urabiających i posuwu kombajnu KSW 620 EZ 

Fig. 6. Time change current motors of mining organ and feed in combine harvester KSW 620 EZ 
 
 

 
 
Rys. 7. Przebiegi czasowe zmian temperatury silników organów kombajnu KSW 620 EZ 
Fig. 7. Time change of motors temperature in the combine harvester KSW 620 EZ 
 
 
 Przebiegi czasowe prądów i temperatury przedstawione na rysunkach 6 i 7 określają dynamikę 
zmian wielkości fizycznych podczas urabiania kombajnem KSW 620EZ ściany 122. W czasie 
urabiania ściany w kierunku chodnika podścianowego około godziny 13:08 pojawił się gwałtowny 



wzrost prądu płynącego przez silnik lewego organu i po przekroczeniu granicznej wartości wyłą-
czenie posuwu kombajnu. Ze wzrostem wartości prądu wzrasta temperatura uzwojeń lewego silni-
ka organu. Tak gwałtowny wzrost prądu mógł być spowodowany zmianą twardości węgla, na którą 
nie zareagowali w odpowiedni sposób kombajniści chcący utrzymać dotychczasową prędkość po-
suwu kombajnu.. Na rysunkach 8 i 9 przedstawiono wykresy obrazujące procentowy udział awarii 
elektrycznych, mechanicznych i górniczych kompleksu ścianowego wraz z urządzeniami odstawy 
urob-ku. Zarówno w przypadku ściany 112 jak i ściany 122 największy udział w całości awarii 
(ściana 112 – 50%, ściana 122 – 73%) stanowiły postoje spowodowane awariami górniczymi. 
Najczęstszymi przyczynami awarii górniczych były: zerwania łańcucha przenośnika ścianowego 
lub podścianowego, zerwania lub naderwania taśm przenośników taśmowych oraz „zatkania” prze-
sypów a w konsekwencji ich zasypanie urobkiem uniemożliwiające uruchomienie przenośnika. 
Kolejną grupę stanowią awarie mechaniczne, jednakże ich udział jest zdecydowanie mniejszy 
w stosunku do awarii górniczych (ściana 112 – 16% ściana 122 – 8%). Najczęstszymi problemami 
eksploatacyjnymi są problemy związane z zapewnieniem prawidłowego przepływu wody przez 
urządzenia zabudowane w ścianie (kombajn, silniki napędów przenośnika ścianowego oraz pod-
ścianowego, reduktory), która niezbędna jest do ich chłodzenia. Udział w awariach mechanicznych 
mają również hydraulicy. W sporadycznych przypadkach kompleks ścianowy musiał być zatrzy-
mywany z powodu braku podporności sekcji, lub braku ciśnienia niezbędnego do wykonania prze-
kładki przenośnika ścianowego.  Procentowy udział awarii elektrycznych w stosunku do reszty 
awarii dla ściany 112 wynosi 34%, natomiast w przypadku ściany 122 19%. Najczęstszymi elek-
trycznymi przyczynami postoju kompleksu ścianowego są problemy z obwodem sterowania kom-
bajnu, przenośnika ścianowego lub podścianowego. Należy mieć świadomość, że obwód sterowa-
nia kombajnu oraz przenośników zgrzebłowych jest bardzo rozbudowany. W skład obwodu stero-
wania kombajnu wchodzą wszystkie czujniki zabudowane wewnątrz maszyny urabiającej (czujnik 
naciągu kabla, wyłącznik awaryjny, czujniki temperatury itp.) i zadziałanie lub uszkodzenie jakie-
gokolwiek z nich powoduje przerwę w obwodzie sterowania i unieruchomienie maszyny. W przy-
padku przenośników zgrzebłowych głównymi elementami obwodu sterowania są wyłączniki bez-
pieczeństwa (blokady). Są to urządzenia silnie narażone na zalania wodą lub uszkodzenia mecha-
niczne materiałami transportowanymi w ścianie (drzewo, urobek, itp.) Ze względu na dużą złożo-
ność obu obwodów sterowania, zlokalizowanie przyczyny awarii, a w następnej kolejności jej 
usunięcie wymaga sporo czasu oraz dużego doświadczenia elektryka obsługującego ścianę. Anali-
zując przyczyny postojów elektrycznych nie można zapomnieć o uszkodzeniach przewodów opo-
nowych zasilających kombajn oraz silniki przenośnika ścianowego i podścianowego. 
 
Tabela 3. Czas awarii elektrycznych, mechanicznych i górniczych ściany 112 

Miesiąc Czas awarii 
elektrycznych [min] 

Czas awarii 
 mechanicznych [min] 

Czas awarii 
górniczych [min] 

Lipiec 2000 285 1365 
Sierpień 1460 345 2210 
Wrzesień 490 1025 2195 

Październik 695 460 1115 
SUMA 4645 2115 6885 

 
 Najczęstszym awarią ulegała część ruchoma przewodu kombajnowego, powodując zadziałanie 
zabezpieczeń zabudowanych w stacji transformatorowej a w konsekwencji, czego pozbawiając 
kompleks ścianowy napięcia. Lokalizacja przyczyny awarii jest trudna i czasochłonna. Procentowy 
udział w awariach elektrycznych mają również postoje elektryczne przenośników taśmowych. 
Podobnie jak w przypadku kompleksu ścianowego, także na odstawie, układami najbardziej podat-
nymi na awarie są obwody sterowania przenośników taśmowych. Podstawowymi elementami ob-
wodów są wyłączniki awaryjne (blokady), czujniki spiętrzenia, czujniki prędkości, czujniki tempe-



ratury. Uszkodzenie któregokolwiek z nich powoduje zatrzymanie przenośnika. Niejednokrotnie 
zdarzało się, że obsługa taśmy w celu schłodzenie bębna roli zwrotnej przenośnika polewała go wo-
dą, powodując doziemienie czujników temperatury i unieruchomienie całej odstawy. Sporadycznie 
awarią ulegały również wyłączniki zasilające napędy przenośników jak również same silniki. Ze 
względu na niewielką ilość elektromonterów, należy mieć świadomość, iż na odstawie oprócz 
czasu niezbędnego do usunięcia usterki, elektryk potrzebuje sporo minut na samo dotarcie w miej-
sce awarii. W przypadku analizowanych ścian, odstawa składała się z 6 przenośników do obsługi 
których wysyłanych było 2 elektromonterów, którzy oprócz odstawy musieli zapewnić ruch innym 
urządzeniom elektrycznym zabudowanym w rejonie (kołowroty, pompy, itp.). 
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Rys. 8. Zmiana czasu postoju kombajnu oraz czasu postoju urządzeń odstawy urobku w ciągu doby 
Fig. 8. Change of standing of harvester and device of mine transportation during 24 hours 

 
 W tabeli 3 przedstawiono zestawienie czasów trwania awarii elektrycznych, mechanicznych 
oraz górniczych dla ściany 112 w okresie 4 miesięcy, Na rysunku 8 przedstawiono wykresy zależ-
ności czasu postoju kompleksu ścianowego oraz czasu postoju urządzeń odstawy urobku w ciągu 
doby oraz uzyskane wydobycie dla ściany 112. Szczegółowa analiza pracy ścian wydobywczych 
w KWK została przeprowadzona w [6]. 
 
 
4. NOWOCZESNE UKŁADY NAPĘDOWE PRZENOŚNIKA TAŚMOWEGO 

 
Większość kopalń węgla kamiennego wykorzystuje do głównej odstawy urobku przenośniki ta-
śmowe. W zależności od rodzaju przenośnika, układy napędowe muszą uwzględniać czynności 
związane ze skracaniem długości przenośnika oraz wstępnym napinaniem taśmy. Na rys. 9 przed-
stawiono przykładowe wyposażenie przenośnika typu Smartveyor [1, 5]. Układ sterowania zapew-
nia automatyczne napinanie taśmy, w zależności od ilości urobku. Do pomiaru ilościowej wielko-
ści urobku stosowane są taśmowe wagi elektroniczne, natomiast do oceny jakościowej wykorzy-



stuje się przetworniki izotopowe, lub komputerową analizę obrazu z kamery przemysłowej [1, 5]. 
Do kontroli pracy przenośnika oraz dla celów diagnostycznych obok przenośnika są umieszczone: 
zespoły łączności, wyłączniki awaryjne, urządzenia zraszające, natomiast w obrębie bębna napę-
dowego umieszczono czujniki: prędkości bębna, prędkości taśmy, temperatury, schodzenia taśmy, 
spiętrzenia urobku oraz bramki materiałowe. W pobliżu stacji napinającej umieszcza się czujniki 
krańcowe oraz czujniki siły napinającej taśmę przenośnika. Zastosowanie sterowników przemy-
słowych umożliwi wprowadzenie dla celów kontrolnych oraz diagnostycznych dodatkowych czuj-
ników, które będą informować o stopniu zużycia taśmy, przekładni zębatej lub o awarii: silnika, 
łożysk, bębna napędowego, hamulca lub taśmy. W silniku napędowym należy zastosować czujniki 
temperatury: uzwojeń, łożysk, medium chłodzącego, przetworniki napięcia, prądu oraz kontroli 
stanu izolacji. 
 
 

 
 
Rys. 9. Nowoczesny układ napędowy przenośnika taśmowego 
Fig. 9. Modern driver system of the belt conveyer 
 
 
 Układ zasilania powinien posiadać: przetworniki napięcia, prądu, temperatury modułów zasila-
cza, temperatury medium chłodzącego. Układ mechaniczny oraz układ przeniesienia napędu nale-
ży wyposażyć w czujniki: zużycia okładzin ciernych hamulca, pęknięcia bębna napędowego, usz-
kodzenia taśmy. Dane z czujników są przesyłane do komputerów sterownika, gdzie w oparciu o ba-
zy danych oraz bazy wiedzy, wykorzystując odpowiednie programy diagnostyczne oraz modele 
matematyczne: silnika oraz układu kinematycznego, podejmuje się decyzje o stanie technicznym 
układu oraz o trwałości i niezawodności pracy ukladów przenośników taśmowych. Do wykrywania 
uszkodzeń taśmy mogą wykorzystywane czujniki: elektromechaniczne, magnetyczne lub elektro-
niczne [1, 5]. Jednym z układów kontroli jest elektroniczny system zabezpieczenia taśmy przeno-
śnika typu Sensor Guard [1, 6]. System ten służy do ochrony taśmy przed rozległymi uszkodze-
niami {przecięcie taśmy), oraz sygnalizuje ruchy poprzeczne i nadmierny poślizg taśmy. W skład 
układu wchodzą: pętle przewodów implantowane w taśmie (1), detektor uszkodzeń (2) oraz jed-
nostka sterująca (4). Czujniki i głowice detektora są sprzężone rozkładem pola elektromagnetycz-



nego. Jeśli nastąpi uszkodzenie taśmy, to zostanie uszkodzony czujnik, wtedy detektor wykrywa 
uszkodzenie i wyłącza taśmę. Innym wariantem jest czujnik elektroniczny typu Contitronic, który 
wymaga zastosowania taśmy z zaimplantowanymi transponderami. Szczegółowy opis czujnika 
przedstawiono w [5]. Do oceny zużycia, korozji oraz do wykrywania pęknięć linek stalowych 
stanowiących rdzeń taśmy przenośnikowej wykorzystuje się metody magnetyczne. W skład układu 
wchodzi wzbudnik magnetyczny z magnesami trwałymi, czujniki indukcyjne oraz defektoskop. 
Uszkodzony pręt powoduje zmiany rozkładu pola magnetycznego wykrywane przez defektoskop. 
Nowoczesne, inteligentne czujniki pomiarowe wymagają zmian w konstrukcji taśm przenośniko-
wych, co wiąże się z określonymi kosztami ekonomicznymi. Dlatego proponuje się wprowadzić do 
układów diagnostycznych przenośnika, układy bazujące na rozbudowanym modelu matematycz-
nym układu elektromechanicznego przenośnika, wykorzystując możliwości obliczeniowe sterow-
ników przemysłowych. 
 
 
ZAKOŃCZENIE 
 
Postęp w dziedzinie elektroniki, informatyki oraz telekomunikacji umożliwia wprowadzenie do 
sterowania, diagnostyki i monitorowania pracy górniczych maszyn górniczych sterowników mi-
kroprocesorowych oraz cyfrowej transmisji sygnałów. Do sterowania systemami maszyn przod-
kowych w sposób ciągły i niezawodny niezbędne są nowoczesne czujniki pomiarowe, sterowniki 
mikroprocesorowe do przetwarzania wielkości pomiarowych oraz elementy wykonawcze napędza-
ne zintegrowanymi lub kompaktowymi silnikami indukcyjnymi. Dla zwiększenia niezawodności 
oraz trwałości pracy systemów ścianowych muszą być przeprowadzane pomiary diagnostyczne, 
które zapewniają właściwą kontrolę poszczególnych zespołów przenośnika oraz zapobiegają 
w znacznym stopniu awariom, powodującym przestoje w odstawie urobku. Analiza awaryjności 
ścian wydobywczych wykazała znaczny wpływ awarii na ilość uzyskiwanego urobku, czyli wiel-
kość wydobycia Kopalni. Zastosowanie metod badań diagnostycznych proponowanych przez Au-
tora pozwoliłoby uniknąć większości tych awarii przynosząc znaczne efekty ekonomiczne 
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Modern Solution in the Range of Diagnostic and Work Monitoring 
of Mine Machine How the Basic Element of Failure Rate Limitation 
 
In the report present's review of modern sensors and measurements convertors used in exploita-
tions measurements, monitoring, and diagnostic investigations in mine machine. The paper 
present's a modern, intelligent control and diagnostic system of mine machine: perpendicular and 



hori-zontal transportation enabled online control of exploitation mine machine parameters and 
predictive diagnostic of drive system and electromechanical system of mine machine. In the paper 
present's a profits follow with application of modern control systems, and diagnostics measure-
ments, in transportation mine machines, and also economical effect obtain during application of 
intelligent control systems and during monitoring of transportation machines. 
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STRESZCZENIE: Czas efektywnego wykorzystania maszyn i urządzeń górniczych można w 
sposób znaczący zwiększyć poprzez bieżący monitoring ich pracy. W referacie omówiono 
standardy teletransmisyjne stosowane w kopalnianych sieciach telekomunikacyjnych. Zwrócono 
również uwagę na istniejące tendencje w zakresie standaryzacji interfejsów w zakładach 
górniczych. 
 
SŁOWA KLUCZOWE: telekomunikacja w kopalniach, teleinformatyka, monitoring procesów 
technologicznych 
 
 

1. WPROWADZENIE 
 

Kopalnie eksploatują wiele systemów telekomunikacyjnych, takich jak: 

 systemy łączności ogólnozakładowej (średnio około 400 telefonów), 

 systemy alarmowania (średnio około 300 telefonów sygnalizatorów),  

 systemy gazometryczne (około 500 czujników),  

 systemy geofizyki górniczej (około 50 urządzeń na dole),  

 systemy transmisji dwustanowej (około 400 sygnałów dwustanowych). 
Wymienione systemy wykorzystują dołową sieć miedzianych kabli symetrycznych. Niewielka 
część par w miedzianej sieci kablowej (rzędu 5% [15]) jest wykorzystywana do transmisji danych 
dla potrzeb monitorowania maszyn i urządzeń dołowych. Obecnie rozwój systemów 
monitorowania maszyn i urządzeń, monitorowania rurociągów, monitorowania i sterowania 
rozdzielń sieci średniego napięcia, a także systemów telewizji przemysłowej jest w dużej części 
oparty o wykorzystanie dołowej sieci światłowodowej [15]. Ogólną strukturę systemów 
monitorowania w kopalniach pokazano na rys. 1. Tego rodzaju system zawiera 3 warstwy: 

 warstwa źródeł danych (sterowniki, zabezpieczenia cyfrowe, kamery, czujniki), 

 warstwa transmisyjna (kable miedziane, kable światłowodowe, osprzęt kablowy tak jak 
szafy, rozdzielnice, złącza, przełącznice a także urządzenia transmisyjne), 

 warstwa urządzeń stacyjnych (serwery, stanowiska utrzymaniowe, stanowiska 
wizualizacji, rejestratory wideo) z niezbędnym oprogramowaniem. 

Systemy monitorowania tworzą rozbudowana strukturę zawierającą urządzenia i oprogramowanie 
różnych firm, które powinny zapewnić realizację najistotniejszych funkcji takich jak [3, 16]: 

 akwizycję danych, 
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 transmisję danych z urządzeń dołowych do urządzeń stacyjnych po istniejącej sieci 
telekomunikacyjnej, 

 archiwizację danych z możliwością ich analizy i eksportu do systemów zewnętrznych, 
 wizualizację stanu monitorowanych urządzeń i systemów na stanowiskach 

dyspozytorskich oraz osób kierownictwa kopalni, 
 możliwość sterowania urządzeń dołowych (np. wyłączników w sieciach SN) ze 

stanowisk wizualizacji. 

 

Rys. 1. Ogólny schemat blokowy systemu monitorowania maszyn i urządzeń 

Różnorodność sprzętu i oprogramowania które powinno ze sobą współpracować, wymaga 
przyjęcia przez użytkownika (którym jest kopalnia) pewnych standardów dotyczących transmisji 
oraz zasad wymiany danych pomiędzy oprogramowaniem różnych producentów. Celem referatu 
jest określenie, które elementy systemu monitorowania mają podlegać standaryzacji i jakie aspekty 
ta standaryzacja ma obejmować. 
 

2. SYSTEMY I STANDARDY TELETRANSMISYJNE 

2.1. Teletransmisja 

Przez transmisję danych należy rozumieć proces przekazywania informacji pomiędzy dwoma 
punktami w postaci umożliwiającej jej dalsze przetwarzanie w urządzeniach komunikacji danych. 
Termin „informacja” w transmisji danych odnosi się do obrazu, symboli lub sygnałów tworzących 
wiadomość, natomiast właściwe znaczenie wiadomości nie odgrywa zazwyczaj żadnej roli [12, 
13]. Informacje jednak zawsze muszą być przekształcone do stosowanej postaci by mogły zostać 
przekazane przez łącze telekomunikacyjne. Zadaniem nadajnika jest przekształcanie danych 
źródłowych do postaci przystosowanej do transmisji danych w kanale telekomunikacyjnym. 
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Biorąc pod uwagę rodzaj zastosowanego medium transmisyjnego wyszczególniamy dwa rodzaje 
sieci telekomunikacyjnych: 

 przewodowe (metalowe, światłowodowe), 
 bezprzewodowe. 

W kopalnianych sieciach teletransmisyjnych wykorzystuje się następujące rodzaje mediów 
teletransmisyjnych: 

 telekomunikacyjne miedziane kable górnicze symetryczne (kable typu TKG) ; 
 kable promieniujące wykorzystywane w radiokomunikacji górniczej, 
 przewody elektroenergetyczne;(np. przewód oponowy kombajnowy, drut jezdny trakcji 

elektrycznej przewodowej),  
 kable optotelekomunikacyjne (światłowodowe), 
 łącza radiowe LOS (w zakresie widzialności optycznej). 

2.2. Standaryzacja w systemach transmisji danych 

Standaryzacja dotyczy tzw. systemów otwartych w których możliwa jest transmisja danych 
pomiędzy urządzeniami różnych producentów. Wykonanie sprzętu (interfejsów) oraz 
oprogramowania zgodnie ze wymaganiami standardów umożliwia transmisję danych między 
urządzeniami. Przeprowadzenie takiej transmisji wymaga spełnienia szeregu różnorodnych 
wymagań takich jak na przykład: 

 dopasowanie postaci elektrycznej sygnałów do wykorzystywanego medium 
transmisyjnego, 

 zasady dostępu urządzeń do medium transmisyjnego, 
 kontrola poprawności transmisji, 
 zabezpieczenie przed podsłuchem. 

Zbiór reguł umożliwiających transmisję danych między dwoma urządzeniami nazywamy 
protokołem. Dla ułatwienia standaryzacji protokołów transmisyjnych stworzono warstwowy model 
odniesienia OSI1, który stanowi podstawę o odpracowywania innych modeli warstwowych. Na rys. 
2. pokazano siedmiowarstwowy model OSI oraz przykład modelu warstwowego dla sieci 
przemysłowych. Warstwy tworzą pewną hierarchię. Najniższą warstwą (nr 1) jest warstwa 
fizyczna definiująca postać elektryczną poszczególnych bitów. Warstwa 1 również uwzględnia 
właściwości medium transmisyjnego. Opisy funkcji poszczególnych warstw można znaleźć w 
literaturze [5]. W przemysłowych sieciach nie występują wszystkie warstwy modeli OSI. Przykład 
modelu warstwowego dla sieci przemysłowych pokazano na rys. 2. 
 

 

Rys. 2. Warstwowe modele odniesienia OSI (Open System Interconnection) oraz sieci przemysłowych 

                                                           
 

1 ang. Open System Interconnection 
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2.3. Możliwości realizacji warstwy fizycznej 

Najczęściej warstwa fizyczna jest realizowana w następujący sposób: 
 wg standardu RS232C o następujących właściwościach: 

o transmisja szeregowa niesymetryczna względem ziemi,  
o szybkość do 115 kb/s,  
o topologia punkt – punkt, 
o kabel o trzech żyłach (więcej żył przy sprzętowym sterowaniu przepływem), 
o zasięg katalogowy 15 m, 

 wg standardu RS485 o następujących właściwościach: 
o transmisja szeregowa symetryczna względem ziemi, 
o szybkość do 10 Mb/s,  
o topologia magistrali, 
o kabel jedno lub dwuparowy, 
o zasięg katalogowy 1200 m, 

 wg standardu Ethernet (grupa standardów 803.2) w kablach symetrycznych UTP przy 
katalogowym zasięgu 100m w następujących wersjach: 

o 10BASE-T – o szybkości 10 Mb/s, 
o 100BASE-TX – o szybkości 100 Mb/s, 
o 1000BASE-T – o szybkości 1 Gb/s, 

 wg standardu Ethernet (grupa standardów 803.2) w kablach światłowodowych2 w 
następujących wersjach: 

o 100BASE-FX – o szybkości 100 Mb/s, 
o 1000BASE-FX – o szybkości 1000 Mb/s, 

 jako łącza radiowe o zasięgu zbliżonym do widzialności optycznej wg następujących 
standardów: 

o 802.11 (standard WiFi w paśmie 2,4 lub 5 GHz) o szybkości zależnej od 
wersji standardu, 

o 802.15 (standard Bluetooth w paśmie 2.4 GHz), 
o 802.14 (standard ZigBee w paśmie 868 MHz, 915 MHz lub 2,4 GHz). 

2.4. Rozszerzenie zasięgu transmisji 

Realizacja warstwy fizycznej protokołu decyduje o zasięgu transmisji (patrz 2.3). Rozszerzenie 
zasięgu transmisji do odległości występujących w kopalniach można osiągnąć w następujący 
sposób: 

 Zastąpienie kabla miedzianego kablem światłowodowym (z włóknami jednomodowymi) 
i zastosowanie odpowiednich przetworników elektrooptycznych, bądź urządzeń z 
interfejsem optycznym. Można również zastosować multipleksery (koncentratory) 
RS485 z wyjściem optycznym. 

 Zastosowanie modemów wąskopasmowych - pozwalające wydłużyć zasięg szeregowej 
transmisji standardu RS232C, czy RS485 na odległość do kilkunastu km w kablu 
telekomunikacyjnym symetrycznym. 

 Zastosowanie modemów szerokopasmowych - co pozwala na wydłużenie zasięgu 
transmisji dla standardu Ethernet kilkuset m lub kilku km przy zmniejszeniu szybkości 
transmisji (rozwiązanie stosowane w kopalniach miedzi). 

                                                           
 

2 dla sieci kopalnianych stosuje się przeważnie włókna jednomodowe pozwalające uzyskać zasięg 
transmisji w obrębie kopalni (do kilkunastu km) 
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 Wykorzystanie istniejących w kopalni systemów transmisyjnych takich jak sieć 
szkieletowa Ethernet (z kablami światłowodowymi), czy system transmisyjny SDH (np. 
typu FOX515). 

2.5. Szkieletowa sieć teletransmisyjna 

W kilkunastu kopalniach stosuje się synchroniczny system teletransmisyjny SDH [1]. System SDH 
składa się z węzłów (multiplekserów) połączonych między sobą łączami najczęściej 
światłowodowymi lub radioliniami. Przepływność transmisji między węzłami zależy od 
zastosowanej krotności synchronicznego modułu transportowego STM i jest równa 155 Mb/s (dla 
STM-1) lub 622 Mb/s (dla STM-4). Transmisja między węzłami zorganizowana jest w postaci 
ramek o czasie trwania 125 s (8000 ramek na sekundę). Na rys. 3 pokazano schemat blokowy 
ilustrujący działanie systemu SDH. System składa się z węzłów połączonych szeregowo łączami 
światłowodowymi. Każdy węzeł jest wyposażony w interfejsy dla różnych sygnałów (np. RS232, 
RS 485, Ethernet 10/100/1000 Mb/s, interfejsy telefoniczne, itp.). Konfiguracja systemu SDH 
zapewnia transmisję sygnału pomiędzy zdefiniowanymi interfejsami odpowiednich węzłów. Węzły 
sieci SDH mogą być łączone między sobą w różny sposób tworząc struktury liniowe, 
pierścieniowe, kratowy czy mieszane.  

Węzeł 1

Interfejsy
danych

Węzeł 2

Interfejsy
danych

Węzeł 3

Interfejsy
danych

Multiplekser
SDH

Multiplekser
SDH

Multiplekser
SDH

 

Rys. 3. Schemat blokowy ilustrujący budowę sytemu SDH 

Dostępność elementów sieci komputerowych w wykonaniu przemysłowym (w tym także w wersji 
przeciwwybuchowej) umożliwia budowę w kopalni światłowodowej sieci szkieletowej. Przykład 
takiej sieci wykorzystującej elementy systemu BCOM3 firmy BECKER pokazano na rys. 4 [2]. W 
przykładzie wykorzystano: 

- Przełącznik zarządzalny typu BCOM switch 8 z ośmioma Ethernetowymi portami 
światłowodowymi. 

- Bramkę VoIP typu BCOM-VoIP z Ethernetowymi portami światłowodowymi i portami 
telefonicznymi (dla telefonów analogowych). 

- Punkt dostępowy typu BCOM-AP02 z Ethernetowymi portami światłowodowymi i 
kartami WLAN (802.11 a/b/g4) z możliwością pracy w pasmach 2,4 GHz i 5 GHz. 

- Telefon bezprzewodowy VoWLAN5 typu BCOM Phone MP01 wykorzystujący protokół 
SIP6. 

                                                           
 

3 BCOM – Becker Communication 
4 standardy opracowane przez IEEE dla bezprzewodowych sieci komputerowych; 802.11b/g 

dla pasma 2,4 GHz; 802.11a dla pasma 5 GHz, 
5 ang. Voice over Wireless Local Area Network – wykorzystanie bezprzewodowej sieci 

komputerowej (wg standardu 802.11) do transmisji rozmów telefonicznych, 
6 SIP – ang. Session Initiation Protocol – jeden z protokołów używanych w telefonii VoIP. 
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Rys. 4. Przykład sieci o strukturze pierścieniowej wykonanej w sieci światłowodowej z elementów systemu 
BCOM integrującej transmisję danych (ze sterowników PLC urządzeń do serwerów systemu wizualizacji), 

transmisję obrazów (z kamer K do komputerów systemu wizualizacji) oraz transmisję głosu pomiędzy 
telefonami T, systemami lokalnej łączności głośnomówiącej, telefonami przenośnymi MP01 i pulpitami 
łączności dyspozytorskiej BCOM-IT; BCOM-IM – serwer SIP z interfejsami do centrali telefonicznej 

Aktywne urządzenia sieci komputerowych z interfejsami światłowodowymi takie jak przełączniki, 
bramki VoIP, czy punkty dostępowe, są połączone parami włókien światłowodowych tworząc sieć 
o strukturze zależnej od struktury przestrzennej kopalni i od rozmieszczenia sterowników 
urządzeń, kamer, telefonów łączności technologicznej, systemów lokalnej łączności 
głośnomówiącej. Struktura sieci światłowodowej może być pierścieniowa, wielopierścieniowa lub 
kratowa. Uszkodzenie dowolnej gałęzi sieci nie przerywa transmisji. Sieć ta zapewnia: 

- transmisję danych ze sterowników PLC maszyn do serwerów, gdzie dane są 
archiwizowane i udostępniane w systemie wizualizacji, 
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- transmisję obrazów z kamer do serwerów, gdzie obrazy są archiwizowane i 
udostępniane w systemie wizualizacji, 

- transmisję głosu (z wykorzystanie protokołu SIP) między telefonami czy systemami 
głośnomówiącymi włączonymi do bramek VoIP, telefonami przenośnymi będącymi w 
zasięgu radiowym punktów dostępowych, pulpitami łączności dyspozytorskiej.  

Porty światłowodowe systemu są certyfikowane jako op is, [8] co pozwala na ich stosowanie w 
pomieszczeniach zagrożonych wybuchem.  

2.6. Wyższe warstwy protokołu 

Wyższe warstwy protokołów odpowiedzialne są za prawidłową komunikację między urządzeniami 
(połączonymi medium transmisyjnym) wykorzystującymi warstwę fizyczną protokołu. Najczęściej 
wykorzystywane są protokoły: 

 TCP/IP w sieciach Ethernet, 
 MODBUS, 
 PROFIBUS, 
 PROMOS AST, 
 CAN. 

TCP/IP jest protokołem otwartym stosowanym w sieciach komputerowych. Jest również 
stosowany w niektórych kopalniach do tworzenia dołowej światłowodowej sieci szkieletowej 
zawierającej węzły w postaci zarządzanych przełączników. 
 
MODBUS jest standardem otwartym firmy Modicon. Wymiana informacji z użyciem tego 
protokołu wykorzystuje zasadę Master – Slave. Urządzenie Master (np. komputer na powierzchni) 
pełni rolę systemu nadrzędnego wysyłającego zapytania oraz informacje sterujące do urządzeń 
typu Slave (np. zabezpieczenie MUPASZ w rozdzielnicy ROK-6), mających za zadanie 
odpowiadać na pytania i wykonywać określone akcje. Inicjatorem wymiany informacji może być 
tylko urządzenie Master. Podczas komunikacji z użyciem tego protokołu określany jest konkretny 
adres urządzenia, do którego ma być przesłana ramka, rodzaj akcji, jaki ma być podjęty przez 
urządzenie, a także dostarczane są określone dane, potrzebne do wykonania operacji.  
 
PROFIBUS [5] to rodzina standardów do sterowania i wymiany danych w rozproszonych 
systemach automatyki opracowana w Niemczech. Wymiana informacji z użyciem tego protokołu 
wykorzystuje zasadę Master – Slave w zakresie dostępu do magistrali transmisyjnej. PROFIBUS 
(ang. PROcess Field BUS) zawiera zalecenia i dotyczące trzech warstw systemów rozproszonych 
tj. warstwy: 

 komunikacyjnej (zawiera protokoły transmisyjne np. PROFIBUS-DP, PROFIBUS-
FMS), 

 fizycznej (określa media transmisyjne i standardy dla tych linii transmisyjnych np. RS-
485, IEEE-1158-2, światłowodów - Ethernet); każdy moduł systemu może być zasilany 
z miedzianej linii transmisyjnej, 

 zastosowań (sterowanie, pomiar). 
 
PROMOS standard teletransmisyjny wykorzystywany najczęściej w systemach automatyzacji 
ciągów taśmociągowych. System ten integruje w sobie trzy podstawowe funkcje: sterowanie pracą 
przenośnika, transmisję danych do dyspozytorni systemu sterowania, komunikację akustyczną 
głośnomówiącą - dwukierunkową. Centralnym elementem systemu PROMOS jest sterownik 
centralny (z kartą CPU), który nadzoruje swoją magistralę polową i inne swoje łącza dla 
komunikacji w systemie rozproszonym: 

 lokalna magistrala AST - dla wymiany danych z modułami rozproszonymi,  
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 zdalna magistrala Linia - dla transmisji danych do zdalnego sterowania,  
 światłowodowa magistrala LWL - do łączności z modułami wejścia/wyjścia,  
 port szeregowy - do połączenia z obcymi systemami.  

3. STANDARYZACJA W SYSTEMACH MONITORINGU 

Na rys. 5 pokazano przykład schematu blokowego systemu monitorowania obejmującego dwie 
grupy urządzeń (umieszczonych w różnych miejscach). Każda grupa urządzeń to dwa zestawy 
sterowników PLC połączonych wewnętrzną magistralą. Jeden ze sterowników (nadrzędny) 
każdego zestawu jest połączony z koncentratorem łączem LK. Każdy z koncentratorów jest 
połączony z serwerem na powierzchni łączem LDG. Serwer odbiera dane transmitowane z 
poszczególnych sterowników nadrzędnych i udostępnia je programowi wizualizacji, który dane 
prezentuje na ekranie monitorów stanowisk wizualizacji w postaci plansz, na których dane są 
przedstawione w formie graficznej na tle schematu technologicznego zakładu górniczego. 
W przedstawionym schemacie blokowym występuje szereg łączy i interfejsów dla których 
użytkownik (kopalnia) powinien określić co i jak powinno być standaryzowane. 
Magistrala wewnętrzna systemów obejmujących pewną liczbę sterowników może być 
rozwiązaniem firmowym i nie musi być standardem otwartym z jawną opublikowaną specyfikacją. 
Najczęściej taki system sterowania nie jest systemem otwartym i wszystkie sterowniki muszą być 
kupione u tego samego producenta. 
 

 

Rys. 5. Przykład schematu blokowego systemu monitorowania z zaznaczeniem łączy i interfejsów 
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Łącze koncentratora (pomiędzy sterownikiem nadrzędnym a koncentratorem) powinno mieć 
zdefiniowaną warstwę fizyczną. Najczęściej będzie to RS485 (ze zdefiniowaną szybkością 
transmisji) lub Ethernet (10/100BASE-TX ewentualnie 10/100BASE-FX). Zasięg łącza Ethernet w 
kablu miedzianym może być przedłużony przez zastosowaniem modemu szerokopasmowego. 
Specyfikacja łącza LK może zależeć od dostępnego okablowania między sterownikami i 
koncentratorem. 
Koncentrator może być przełącznikiem sieci Ethernet (z portami miedzianymi i/lub 
światłowodowymi) lub może być multiplekserem RS485/232.  
Łącze LDG (dół-góra) między koncentratorem i serwerem na powierzchni powinno mieć 
zdefiniowaną warstwę fizyczną. Dla tego łącza są następujące możliwości: 

 łącze światłowodowe Ethernet - 10/100BASE-FX, 
 łącza światłowodowe z wyjścia multiplekserów RS485/232, 
 łącze modemowe (wąskopasmowe modemy telefoniczne) w kablach 

telekomunikacyjnych symetrycznych, 
 łącze do węzła szkieletowego systemu teletransmisyjnego (multiplekser systemu SDH 

lub przełącznik szkieletowej sieci Ethernet). 
Specyfikacja łącza LDG musi być uzgodniona z administratorem kopalnianej sieci 
telekomunikacyjnej. 
Dla zestawu dwóch łączy (LK+LDG) pomiędzy sterownikiem nadrzędnym a serwerem 
specyfikacja protokołu powinna dotyczyć warstwy aplikacji. Jeżeli oprogramowanie sterownika 
nadrzędnego i serwera jest dostarczane przez tego samego dostawcę to protokół warstwy aplikacji 
jest wewnętrzną sprawą dostawcy systemu. Jeżeli oprogramowanie serwera wizualizacji nie 
pochodzi od dostawcy sterownika, niezbędna jest szczegółowa specyfikacja warstwy aplikacji 
(podana przez dostawcę sterownika) , tak by dostawca oprogramowania serwera wizualizacji mógł 
napisać oprogramowanie do komunikacji ze sterownikiem. 
Ostatnim problemem standaryzacji w zakresie systemów monitorowania jest łącze LW (zwykle 
programowe) pomiędzy bazą danych serwera a oprogramowaniem wizualizacji. Jeżeli 
oprogramowanie serwera i wizualizacji pochodzi od tego samego dostawcy to specyfikacja tego 
łącza jest wewnętrznym rozwiązaniem firmowym. Natomiast w innym przypadku dostawca 
oprogramowania serwera gromadzącego dane z monitorowanych urządzeń musi podać pełną 
specyfikację korzystania z własnej bazy danych. Takie rozwiązanie możliwi wizualizację danych 
pochodzących od sterowników różnych dostawców na wspólnych planszach stanowisk 
wizualizacji. 
Kamery z wyjściem cyfrowym (kamery IP) muszą być potraktowane jak sterowniki z wyjściem 
Ethernet. 
Wszystkie elementy zastosowane w systemach monitorowania muszą spełniać wymagania 
aktualnie obowiązujących przepisów [7, 9, 10, 11]. 

4. PODSUMOWANIE 

W referacie przedstawiono możliwe sposoby realizacji łączy i interfejsów w systemach 
telekomunikacyjnych kopalń. Niektóre z łączy wymagają standaryzacji. Łącza od dołowych źródeł 
informacji (sterowniki PLC, kamery IP, zabezpieczenia cyfrowe) powinny być standaryzowane w 
warstwie fizycznej i łącza danych. Powinny to być głównie łącza światłowodowe z protokołem 
Ethernet (ewentualnie RS485). Dopuszczalne jest w niektórych przypadkach łącze modemowe. 
Niektóre fragmenty mogą być prowadzone w kablach miedzianych, w przewodzie oponowym lub 
jako łącze radiowe. Dopuszczalne są konwertery mediów i konwertery protokołów (np. 
RS/Ethernet). Można wykorzystać istniejącą w kopalni sieć szkieletową (Ethernet lub SDH). 
Wykorzystanie istniejącej w kopalni sieci kablowej oraz systemów teletransmisyjnych powinno 
być uzgodnione z administratorem tych sieci (głównie oddział łączności). Standaryzacja warstwy 
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aplikacji musi być różnie potraktowana w zależności od konfiguracji. Jeżeli oprogramowanie 
urządzeń na końcach łącza jest tej samej firmy to specyfikacja protokołu warstwy aplikacji nie jest 
konieczna. W przeciwnym przypadku niezbędna jest szczegółowa specyfikacja protokołu warstwy 
aplikacji wykonana przez dostawcę oprogramowania źródła informacji (np. sterownika). 
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1. WPROWADZENIE 
 
W ramach referatu przedstawiono nowe podejście w ewidencji materiałów wybuchowych i środ-
ków strzałowych w zakładach górniczych. 
 System Tryton powstał w celu sprostania wymogom dyrektywy komisji europejskiej 2008/43/ 
/WE z dnia 4 kwietnia 2008 r. w sprawie ustanowienia systemu oznaczania i śledzenia materiałów 
wybuchowych przeznaczonych do użytku cywilnego, zgodnie z dyrektywą Rady 93/15/EWG.  
 Prezentowane rozwiązanie zapewnia kompleksową obsługę w zakresie zarządzania środkami 
strzałowymi począwszy od przyjęcia i zaksięgowania dostawy do obrotu materiałem wybuchowym 
przechowywanym w składzie MW. 
 System Tryton oparty jest o urządzenia o budowie przeciwwybuchowej, co zapewnia wysokie 
bezpieczeństwo pracy w bezpośrednim kontakcie z materiałami wybuchowymi. 
 
 
 
2. BUDOWA SYSTEMU 
 
Na rysunku 1 widzimy przykładową instalację dołowej i powierzchniowej części systemu. Infor-
macje pochodzące z komputerowych stanowisk ewidencji przesyłane są poprzez linię transmisyjną 
na powierzchnię i zapisywane na serwerze. Prowadzona ewidencja może być nadzorowana rów-
nież na powierzchni. Z serwera informacje są udostępniane klientom sieci posiadającym odpo-
wiednie oprogramowanie. 
 Dzięki takiej strukturze, ilość komputerowych stanowisk może być bardzo duża, zapewniając 
jednocześnie spójność i bezpieczeństwo przechowywanych danych. 
 Na system składają się takie urządzenia jak: 
— Terminal mobilny wraz z czytnikiem kodów, 
— Terminal stacjonarny – komputer SEVPC, 
— Transparent alfanumeryczny, 
— Osprzęt infrastruktury telekomunikacyjnej. 
 W systemie może być również zabudowany transparent alfanumeryczny, który informuje o sta-
nie pracy składu MW. 
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Rys. 1. Przykładowa budowa systemu 
Fig. 1. An example construction of the system 
 

 
3. OPROGRAMOWANIE SYSTEMU 
 
Jak już wspomniano wcześniej system, składa się z dwóch części. W części powierzchniowej zlo-
kalizowane są serwery danych, które gromadzą dane ewidencyjne MW z poszczególnych składów 
MW. Dostęp do serwerów możliwy jest poprzez oprogramowanie zainstalowane w terminalach 
stacjonarnych, znajdujących się w podziemiu kopalni, lub z aplikacji nadzorczej zainstalowanej na 
powierzchni. 
 Oprogramowanie zainstalowane w stanowiskach komputerowych wspomaga wydawcę w pro-
cesie obrotu środkami strzałowymi(wydawanie, zwroty, inwentaryzacja) oraz w generowaniu zes-
tawień i raportów zużycia wg takich kryteriów jak nazwisko strzałowego, nazwy przodka lub daty. 
 Warto wspomnieć, że raporty mogą być generowane i wyświetlane na kształt obecnie używa-
nych kart obrotu, co pozwala na łatwe przygotowanie pracowników do pracy z nowym systemem. 
 Terminal mobilny oraz oprogramowanie zainstalowane na nim, wymienia zeskanowane kody 
kreskowe z materiałów wybuchowych i inne informacje zebrane przez wydawcę (np. identyfikator 
strzałowego) z terminalem stacjonarnym. Następnie na terminalu stacjonarnym przypisywane są 
zeskanowane środki na określony cel lub przodek, na którym zostaną zużyte. 
 W oprogramowaniu nadzorczym znajduje się moduł odpowiedzialny za kontrolę pracowników, 
którzy posiadają dostęp do materiałów wybuchowych znajdujących się na terenie zakładu. Warto 
również wspomnieć o możliwości prześledzenia historii każdego środka strzałowego na życzenie 
policji i prokuratury. 
 
 

PODSUMOWANIE 
 
Zaznacza się, że przedstawiona budowa systemu nie jest jedynym możliwym rozwiązaniem. Sys-
tem posiada elastyczną budowę i sprawdzi się zarówno w dużych obiektach górniczych gdzie zu-



życie środków strzałowych jest spore jak i w małych zakładach, gdzie środków strzałowych używa 
się okazjonalnie. 
 Pomimo że dyrektywa Komisji 2012/4/UE z dnia 22 lutego 2012 roku przedłuża czas wejścia 
w życie elektronicznej ewidencji na 5 kwietnia 2015 roku warto pomyśleć o rozpoczęciu elektro-
nicznej ewidencji już teraz. 
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Supervision of Materials and Blasting Agents 
Using Tryton System Of CSTiT Sevitel Sp. z o.o. 
 
The paper presents a new approach in the records of explosives and blasting agents in mining. 
 Triton system was developed to meet the requirements of the Directive Committee 2008/43/WE 
of 4 April 2008 on the establishment of a system of marking and tracing of explosives for civil 
uses, pursuant to Council Directive 93/15/EEC. 
 This solution provides comprehensive services for managing of the explosives from delivery of 
explosives to the consumption of the explosives. 
 Tryton system is based on the construction of explosion proof device which provides high se-
curity work in direct contact with explosives. 
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STRESZCZENIE: 
W referacie przedstawiono modernizację pompowni głównego odwadniania w O/ZG „Lubin”. 
Zastosowanie pomp nowej konstrukcji, systemów sterowania i monitoringu pozwoliło na wpro-
wadzenie pełnej automatyzacji i bezobsługowości odwadniania przyczyniając się między innymi 
do wzrostu bezpieczeństwa pracy z jednoczesną obniżką kosztów. 
 
SŁOWA KLUCZOWE: pompy, pompownia, główne odwadnianie kopalń 
 
 
 
1. WSTĘP 
 

Jednym z najważniejszych naturalnych zagrożeń w kopalniach podziemnych jest zagrożenie 
wodne. Przez zagrożenie wodne rozumiemy możliwość wdarcia się wody lub mieszaniny wody 
z luźnym materiałem skalnym do wyrobisk górniczych, które stwarza niebezpieczeństwo dla ruchu 
zakładu górniczego i jego pracowników. Podstawowymi źródłami zagrożenia wodnego w kopal-
niach są podziemne i powierzchniowe zbiorniki wodne oraz zawodnione warstwy górotworu. 
 Zabezpieczenie kopalni przed zagrożeniem wodnym jest związane z rozpoznaniem i lokalizacją 
źródeł zagrożenia oraz podjęciem działań ograniczających to zagrożenie. Likwidacja zbiorników 
wodnych poprzez kontrolowane odprowadzenie wody do czynnych wyrobisk górniczych oraz 
zdrenowanie zawodnionego górotworu umożliwia prowadzenie bezpiecznej eksploatacji górniczej 
złoża kopaliny. 
 Podstawowymi urządzeniami do głównego odwadniania kopalń są wielostopniowe pompy od-
środkowe o wysokiej sprawności energetycznej dostosowane pod względem materiałowym i kon-
strukcyjnym do pompowania wód dołowych. Jednostkami napędowym pomp są silniki elektryczne 
o dużych mocach. Główne odwadnianie O/ZG „Lubin” realizowane jest dwoma komorami pomp, 
tj. pompownią głównego odwadniania przy szybach LG oraz pompownią głównego odwadniania 
przy szybach LW. Komora pomp LG jest podstawową pompownią realizującą główne odwad-
nianie kopalni. Komora pomp LW jest wykorzystywana tylko dla celów zasilania basenu w wodę 
wykorzystywaną dla potrzeb podsadzki hydraulicznej. Na każdej pompowni zainstalowanych jest 
po 6 agregatów pompowych z silnikami o mocy 1,6 MW. 
 Jednym z podstawowych priorytetów UE jest efektywność energetyczna, czyli oszczędzanie 
energii. Oszczędzanie energii polega na zmniejszeniu jej zużycia przy zachowaniu takich samych 
rezultatów. Ponieważ zainstalowane moce w agregatach głównego odwadniania są znacząco duże 
niezwykle ważne jest modernizowanie układów głównego odwadniania kopalń mające na celu 
zmniejszenie zużycia energii przy jednoczesnym wzroście bezpieczeństwa ruchu zakładu górni-
czego. 
 Na rysunku 1 przedstawiono rodzajowy podział kosztów eksploatacji pompowni głównego 
odwadniania przy szybach LG w 2005 r. 
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Rys. 1. Podział kosztów. 
Figure 1. The cost sharing 
 
Jak zauważamy najważniejszymi pozycjami w kosztach eksploatacji pompowni są koszty energii 
elektrycznej i wynagrodzenie obsługi, odpowiednio 88,2% i 6,7% ogólnych kosztów pompowni 
głównego odwadniania przy szybach LG. Dlatego też przy modernizacji szczególnie ważną 
kwestią było zastosowanie pomp o jak najwyższej sprawności i bezawaryjności, która umożliwiła 
wprowadzenie automatycznego i bezobsługowego systemu pracy. 
Decyzja o modernizacji pompowni głównego odwadniania w O/ZG „Lubin” podyktowana była 
także bardzo niską sprawnością eksploatowanych pomp na poziomie siedemdziesięciu kilku 
procent co w połączeniu z rosnącymi cenami energii elektrycznej powodowało rokrocznie 
zwiększające się koszty głównego odwadniania.  

 
 

2. MODERNIZACJA POMPOWNI GŁÓWNEGO ODWADNIANIA W O/ZG „LUBIN” 
 

2.1. Modernizacja pompowni głównego odwadniania przy szybach LG 
 

Pompownia głównego odwadniania przy szybach LG znajduje się na poziomie 610 m przy szybach 
L-I i L-II rejonu LG O/ZG „Lubin”. Pompownia odprowadza wodę kopalnianą na powierzchnię do 
O/ZWR rurociągiem 400 mm (szyb L-I) i 500 mm (szyb L-II). 
Przed 2006 rokiem na pompowni było eksploatowanych 6 pomp typu OW-250B/10 produkcji 
Powen Zabrze. Ich wysoka awaryjność, krótki czas eksploatacji do remontu głównego (5 do 6 
tysięcy godzin pracy) oraz niska sprawność na poziomie około 75% wymusiła konieczność 
przeprowadzenia modernizacji pompowni, której celem było zastosowanie pomp nowej 
konstrukcji o wyższej sprawności. Pompę OW-250B/10 z silnikiem pokazano na rysunku 2. 

 



 

 

 
 

Rys. 2. Pompa OW-250B/10 z silnikiem przed modernizacją 
Figure 2. The OW-250B/10 pump with motor before modernization 

 
W trakcie kolejnych etapów modernizacji zabudowano nowe pompy pompę typu MHK 250  6 
produkcji Düchting Pumpen Maschinenfabrik GmbH. Następnie dokonano wymiany silników 
pierścieniowymi typu SBUd-144r 6 MW/6 kV na silniki indukcyjne z wirnikiem klatkowym serii 
Sh 560H4B. Zabudowa nowych silników wymusiła także wymianę rozruszników wiroprądowych 
na soft-starty. W trakcie modernizacji zabudowano nowe pompy oraz w celu wprowadzenia 
bezobsługowej pracy zainstalowano kompletny system automatyzacji i monitoringu, który umoż-
liwia zdalne sterowanie urządzeniami pompowni. Pompę MHK 250  6 i jej podstawowe para-
metry techniczne pokazano na rysunku 3. 
W trakcie modernizacji zabudowano nowe pompy oraz w celu wprowadzenia bezobsługowej pracy 
zabudowano kompletny system automatyzacji i monitoringu, który umożliwia zdalne sterowanie 
urządzeniami pompowni z dyspozytorni energetycznej lub ze sztygarówki oddziału szybowego. 
 

Podstawowe parametry techniczne 
zespołu pompowego: 
 
ciśnienie robocze pompy - 6,7 MPa, 
wydajność - 540 m3/h, 
wysokość podnoszenia - 670 m, 
silnik elektryczny typu - Sh 560H4B, 
napięcie zasilania - 6000 V, 
obroty silnika - 1480 obr/min, 
moc silnika - 1600 kW, 
ilość stopni - 6, 
sprawność pompy  82 %. 

 

 

Rys. 3. Pompa MHK 250×6 z silnikiem 
Figure 3. The MHK 250×6 pump with motor

 



 

 

2.2. Modernizacja pompowni głównego odwadniania przy szybach LW 
 

Pompownia głównego odwadniania przy szybach LW znajduje się  na poziomie 610 m przy szybie 
L-III rejonu LW O/ZG „Lubin”. Pompownia odprowadza wodę kopalnianą na powierzchnię do 
basenu wody podsadzkowej i do O/ZWR dwoma rurociągami 400 mm (szyb L-III). 
Przed 2008 rokiem na pompowni było eksploatowanych 6 pomp typu OW-250B/10 produkcji 
Powen Zabrze. Pozytywne wyniki modernizacji pompowni przy szybach LG spowodowały, że 
podjęto decyzję o modernizacji pompowni przy szybach LW. Jednakże w związku z tym, że 
pompownia ta dostarcza wodę kopalnianą głównie dla potrzeb podsadzki hydraulicznej 
postanowiono wymienić tylko 3 pompy. Zabudowano dwie pompy MHK 250  6 i jedną pompę 
OW-250F/10 zdemontowaną wcześniej z pompowni przy szybach LG. W celu wprowadzenia 
bezobsługowej pracy zabudowano kompletny system automatyzacji i monitoringu, który 
umożliwia zdalne sterowanie trzema nowymi pompami z dyspozytorni energetycznej 
lub ze sztygarówki oddziału szybowego.  
Ponadto zabudowano układ umożliwiający zdalne przekierowywanie wody w chodniku wodnym 
dzięki któremu do pompowni przy szybach LW kieruje się tylko taką ilość wody, która jest 
potrzebna dla potrzeb podsadzki hydraulicznej. 
 
 
3. SYSTEM AUTOMATYCZNEGO STEROWANIA I NADZORU POMPOWNI GŁÓWNEGO 
ODWADNIANIA 
 

Mikroprocesorowy system zdalnego sterowania urządzeniami pompowni głównego odwadniania 
został zbudowany w oparciu o programowalne sterowniki (PLC) i stacje operatorskie połączone 
wspólną magistralą cyfrowej transmisji danych. Sterowniki PLC są zabudowane w sąsiedztwie 
urządzeń pompowni oraz rozdzielni lokalnego sterowania urządzeniami, natomiast stacje 
operatorskie zostały zlokalizowane w Dyspozytorni Energetycznej LG, LW oraz w sztygarówkach 
oddziałów szybowych. 
Zadaniem systemu jest: 

 wyeliminowanie obsługi pompowni z procesu uruchamiania i zatrzymywania zestawów  
pompowych (obsługa sprowadza się do załączenia przycisku „START”), 

 wizualizacja stanów i parametrów pracy urządzeń w postaci synoptyk interface’u 
graficznego aplikacji stacji operatorskiej, 

 sterowanie pracą urządzeń na podstawie rozkazów operatora przekazanych do systemu 
przez interface graficzny aplikacji stacji operatorskiej, 

 sygnalizowanie stanów alarmowych o nieprawidłowościach pracy urządzeń i systemu, 
 archiwizowanie stanów i parametrów oraz udostępnianie zebranych danych w postaci 

wykresów wartości w funkcji czasu. 
 
3.1. Układ pomiarowy 
 

Układ pomiarowy wyposażony jest w czujniki i przetworniki pomiarowe. Sygnały pochodzące z 
tych czujników biorą udział w procesie sterowania realizowanym przez sterownik programowalny. 
Sygnały te wykorzystywane są również w układzie monitoringu i wizualizacji. 
Układ pomiarowy nadzoruje takie  parametry pracy pomp takie jak: 

 stan napędu, 
 stan zasuwy zalewania, 
 stan zasuw wyboru rurociągów głównego odwadniania, 
 temperatury łożysk, 
 pobór prądu, 



 

 

 przesunięcie osiowe wału, 
 ciśnienie na ssaniu, 
 ciśnienie na tłoczeniu, 
 godziny pracy pomp. 

 

 
 
Rys. 4. Ekran systemu sterowania 
Figure 4. The screen of control system 
 
 

 
 
Rys. 5. Ekran systemu sterowania 
Figure 5. The screen of control system 
 



 

 

3.2. Układ sterowania 
 

Ekran układu technologicznego pomp głównych wizualizuje ogólny stan pomp i zasuw głównych 
na rurociągach odwadniających. Z poziomu tego ekranu możliwe jest bezpośrednie otwarcie okien 
sterowania pompami głównymi, otwarcie okien sterowania zasuwami oraz otwarcie okna 
wizualizacji podsystemu pomp wody chłodzącej i okien wizualizacji podsystemu pomp oleju 
smarującego łożyska.  
Okno sterowania pompą główną zawiera szczegółowe informacje na temat stanu systemu 
automatyki pompy i przypisanych jej urządzeń oraz zawiera pulpit sterowania układem pompy 
głównej. Ekrany systemu sterowania pokazano na rysunkach 4 i 5. 
 
3.3. Układ transmisji danych 
 

Magistrala komunikacyjna ma za zadanie umożliwienie wymiany danych między wszystkimi 
sterownikami PLC i stanowiskiem lub stanowiskami operatorskimi, integrując w ten sposób 
podsystemy w jeden system mikroprocesorowy zdalnego sterowania urządzeniami pompowni 
głównego odwadniania. 
Całość systemu komunikacji sterowników PLC ze stanowiskiem operatorskim oparta jest na 
dwóch protokołach i dwóch rodzajach łącz cyfrowej transmisji danych. Schemat ideowy magistrali 
pompowni głównego odwadniania przy szybach LG przedstawia rysunek 6. 
Łącze komunikacyjne diagnozowane jest dla każdego ze sterowników osobno dlatego sygnalizacja 
ewentualnej awarii wskazuje konkretne połączenie. Ze względu na zastosowaną architekturę 
magistrali transmisji danych błąd komunikacji dla określonego połączenia może oznaczać stan 
wyłączenia lub awarii określonego sterownika PLC jak i awarię systemu łączności. 

 
3.4. Układ monitoringu i wizualizacji 
 

Stacja operatorska implementuje funkcje odpowiadające za wizualizacje stanów urządzeń 
pompowni głównego odwadniania w postaci obrazów synoptycznych jak też implementuje 
graficzny interface sterowania urządzeniami. Wizualizacja realizowana jest na podstawie danych 
otrzymywanych ze sterowników PLC, 

 
Rys. 6. Schemat transmisji danych 
Figure 6. The data transmission scheme 



 

 

natomiast sterowanie realizowane jest przez sterowniki PLC na podstawie danych otrzymanych ze 
stacji operatorskiej i wygenerowanych przez operatora korzystającego z graficznego interface’u 
sterowania urządzeniami. Zrealizowany system umożliwia równoległe wykorzystywanie kilku 
stacji operatorskich podłączonych do wspólnej magistrali danych. 
Oprogramowanie stacji dodatkowo generuje alarmy informujące o nieprawidłowościach pracy 
urządzeń i systemu, jak też archiwizuje parametry  umożliwiając prezentację w postaci przebiegów 
czasowych. Ekrany systemu pokazano na rysunkach 7 i 8. 
 

 
 
Rys. 7. Ekran systemu sterowania 
Figure 7. The screen of control system 
 

 
 
Rys. 8. Ekran systemu sterowania 
Figure 8. The screen of control system 



 

 

4. KOSZTY GŁÓWNEGO ODWADNIANIA 
 

W celu bieżącej kontroli zużycia energii elektrycznej zużywanej do odwadniania kopalni 
w O/ZG „Lubin” używa się wskaźnika energochłonności, który informuje o ilości energii 
elektrycznej potrzebnej do wypompowania jednego metra sześciennego wody. 
W 2005 roku na pompowni głównego odwadniania przy szybach LG całoroczny wskaźnik 
energochłonności był na poziomie 2,66 kWh/m3. Po przeprowadzeniu modernizacji i zabudowie 
czterech pomp MHK 250  6 i dwóch pomp OW-250F/10 wskaźnik w 2007 roku wyniósł 
2,45 kWh/m3. Po wymianie pomp OW-250F/10 na pompy MHK 250  6 wskaźnik 
energochłonności w ostatnich czterech latach kształtował się w zakresie 2,29÷2,36 kWh/m3. 
 

 
 
Rys. 9. Wskaźnik energochłonności w latach 2005÷2012 
Figure 9. The index of energy consumption in the years 2005÷2012 
 
Tabela 1. Oszczędności energii w latach 2009-2012 
Table 1. The energy savings in the years 2009-2012 
Rok 2009 2010 2011 2012 
Energochłonność 
[kWh/m3] 

2,35 2,34 2,29 2,36 

Ilość wypompowanej wody 
[mln m3] 

8,024 6,86 7,417 5,865 

Oszczędności energii 
[mln kWh] 

2,487 2,195 2,744 1,759 

     
Oszczędności energii 
[tys. zł] 

829 729 954 637 

 
W tabeli 1 pokazano zyski jakie przyniosło obniżenie wskaźnika energochłonności w ostatnich 
czterech latach w stosunku do energochłonności w roku 2005. Zastosowanie pomp o wysokiej 
sprawności przy odpompowaniu w latach 2009-2012 28 mln metrów sześciennych wody daje 
oszczędności w wysokości 9,18 mln kilowatogodzin co w przeliczeniu daje niebagatelne 
oszczędności w wysokości ponad 3 mln zł. 
Dodatkowymi korzyściami zastosowania pomp o nowoczesnej konstrukcji i wprowadzenia 
automatyzacji odwadniania jest obniżka kosztów pracy oraz poprawa warunków bhp poprzez 



 

 

ograniczenie ilości pracowników pracujących w wyrobiskach podziemnych i narażonych na zagro-
żenia środowiska pracy. 
 
 

Automation of the Dewatering Processes Based 
On he Example of the Lubin Mining Division 
 
This research paper shows the modernization of the pumping station of the main dewatering at the 
Lubin Mining Division. The use of new construction of pumps, control systems and monitoring 
system made it possible to implement full automatization and maintenance-free dewatering, 
contributing, among other things, to the increase of work safety and to lower costs. 
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STRESZCZENIE: Kopalniane obserwacje sejsmologiczne do tej pory prowadzono w celu określa-
nia stanu zagrożenia wstrząsami i tąpaniami, ale ze względu na liczbę i konfigurację sieci stano-
wisk sejsmologicznych ocena ta odnosiła się bardziej do rejonów eksploatacji, a nie poszczegól-
nych wyrobisk czy ścian eksploatacyjnych. Ze względu na utrudnioną lokalizację słabych zjawisk 
sejsmologicznych utrudniona była także analiza skuteczności stosowanych środków profilaktycz-
nych, czy też określanie wpływu parametrów górniczo-geologicznych na poziom wyzwalanej ener-
gii sejsmicznej. Wykorzystując możliwości ścianowego (oddziałowego) systemu obserwacji sej-
smologicznej dla rejonu ściany 6 w pokładzie 510 nie tylko poprawiono jakość rejestracji wstrzą-
sów górotworu, ale także stało się możliwe wykorzystywanie dla oceny stanu zagrożenia sejsmicz-
nego ścianowej tomografii pasywnej, analizy zmian współczynnika b rozkładu Gutenberga-Rich-
tera, parametru prędkości drgań PPV oraz parametrów źródła sejsmicznego. 
 
 
 
1. WARUNKI GÓRNICZO-GEOLOGICZNE ŚCIANY 6 W POKŁADZIE 510 W.D. 
 
Parcela ściany 6 prowadzona w warstwie dolnej pokładu 510 zaliczona jest do najwyższego, III 
stopnia zagrożenia tąpaniami. 
 Pozostałe zagrożenia naturalne w pokładzie 510 kształtują się następująco: 
- I kategoria zagrożenia metanowego, 
- I stopień zagrożenia wodnego, 
- klasa B zagrożenia pyłowego, 
- IV grupa skłonności węgla do samozapalenia. 
 Pokład 510 w polu ściany 6 zalega na głębokości od 570 m do 770 m, z nachyleniem od 6° do 
12º w kierunku południowo-zachodnim; miąższość pokładu wynosi od 9 m do maksymalnie 9,6 m. 
Pokład 510 zalega w bezpośrednim sąsiedztwie pokładu 507. Miąższość skał płonnych między ty-
mi pokładami rośnie w kierunku wschodnim i wynosi około 22 m w rejonie zakładanej linii zakoń-
czenia eksploatacji. W odległości od 60 m do 70 m od pokładu 510, tj. nad pokładem 504 zalega 
potencjalnie wstrząsogenna ławica piaskowców o miąższości około 63 m. Front ściany 6, w pierw-
szej części wybiegu kierował się na północny-wschód, a po osiągnięciu około 350 m, po zakoń-
czeniu skosowania, zmienił kierunek na wschodni. Eksploatacja prowadzona jest na wysokość do 
2,4 m, długość frontu ściany wynosi około 145 m. Zakres dokonanej eksploatacji w rejonie parceli 
ściany 6 w pokładach sąsiednich przedstawia się następująco: 
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— pokład 507 eksploatowano systemem podsadzkowym w warstwie dolnej w latach 1986–1989, 
na wysokość od 2,2 do 2,3 m, 

— pokład 504 wybierano systemem podsadzkowym w warstwie dolnej w latach 1988–1993, na 
wysokość 2,2–2,4 m (w latach 1938–1939 w niewielkim obszarze na całą grubość 4,2 m), 

— pokład 501 wybierano systemem podsadzkowym w latach 1976–1977, na wysokość od 2,3 
do 2,6 m, 

— pokład 419 wybierano systemem podsadzkowym w latach 1977–1979, na wysokość od 2,2 
do 2,85 m, 

— pokład 418 wybierano systemem podsadzkowym w latach 1971–1974, na wysokość od 2,3 
do 2,9 m. 

 Górotwór w polu ściany 6 jest gęsto rozcięty wyrobiskami korytarzowymi. Na całym wybiegu 
ściany, nad jej polem przebiegają: przekop pod miastem Bytom poziom 774 m i 585 m, przekop 
kierunkowy 72 i nieczynne przekopy: przekop 8/6, okrężny 76, kierunkowy 76 i północny oraz 
nieczynna pochylnia 8/6 (łącząca przekop kierunkowy 72 i przekop 8/6 z chodnikiem 8/6). W koń-
cowej części wybiegu front ściany przechodzić będzie przez zlikwidowane i nieczynne wyrobisko 
chodnikowe w warstwie dolnej pokładu 510 (zlokalizowane przy chodniku 8/6), a następnie zbliży 
się na odległość 25 m do czynnego chodnika materiałowego. Ściana 6 zakończy bieg w odległości 
od 90 m do 100 m od Uskoku Radzionkowskiego o zrzucie około 200 m w kierunku wschodnim. 
 
 
2. ODDZIAŁOWY SYSTEM MONITORINGU SEJSMOLOGICZNEGO 

W KWK „BOBREK-CENTRUM” 
 
Kopalnia „Bobrek-Centrum” posiada 64-kanałowy system sejsmologiczny SOS (System Obserwa-
cji Sejsmologicznej) wraz z oprogramowaniem SEISGRAM i MULTILOK autorstwa Adama Lur-
ka wyprodukowany w Głównym Instytucie Górnictwa. Uwzględniając możliwości bazy aparatu-
rowej zainstalowanej w KWK „Bobrek-Centrum” i kwalifikacje kadry inżynierskiej służby ds. tą-
pań, wprowadzono szereg nowatorskich rozwiązań dla oceny stanu zagrożenia tąpaniami, wyko-
rzystujących rozwiązania interpretacyjne opracowane w ostatnich latach, w ramach prac badaw-
czych lub specjalistycznych ekspertyz. Do najważniejszych zadań zrealizowanych do tej pory moż-
na zaliczyć: 

— tworzenie w ramach sieci ogólnokopalnianej, wydzielonych systemów obserwacji oddzia-
łowych składających się z ruchomych stanowisk pomiarowych w liczbie od 4 do 5, na przy-
kład ściana 6 w pokładzie 510 w.d., 

— synchronizacja dołowej sieci sejsmologicznej z powierzchniową siecią sejsmometryczną, 
— wykorzystywanie systemów oddziałowych do bieżącego stosowania metody tomografii pa-

sywnej dla analizy zmian rozkładów naprężeń w otoczeniu czynnych frontów eksploatacyj-
nych na bazie pomiaru prędkości fal sejsmicznych generowanych nawet słabymi wstrząsa-
mi, 

— zastosowanie ciągłych pomiarów amplitud prędkości drgań (PPV) w chodnikach przyścia-
nowych. 

 
 
3. ISTOTA DZIAŁANIA ODDZIAŁOWEGO SYSTEMU 

MONITORINGU SEJSMOLOGICZNEGO 
 
Aby w pełni ocenić stan zagrożenia sejsmicznego, niezbędna jest rejestracja wszystkich zjawisk 
sejsmologicznych z całego spektrum energetycznego występującego dla danego obszaru obserwa-
cji np. eksploatowanej ściany. Ogniska wstrząsów są miejscami dynamicznego niszczenia struktu-
ry ośrodka skalnego, któremu towarzyszy emisja fal sprężystych. Ich dokładna lokalizacja wskazu-



je na występowanie stref, w których rozkład naprężeń i odkształceń prowadzi do utraty ciągłości 
ośrodka skalnego. Pozwala to identyfikować miejsca rozwoju stref zagrożenia sejsmicznego. Wy-
dzielenie w ramach sieci ogólnokopalnianej ścianowego systemu obserwacji składającego się z 4–5 
ruchomych stanowisk pomiarowych (ruchomych, tj. przemieszczających się wraz z postępem fron-
tów eksploatacyjnych) pozwoliło nie tylko na dokładniejsze śledzenie zmian aktywności sejsmicz-
nej (na poziomie niskich i bardzo niskich energii sejsmicznych) oraz zwiększenie dokładności lo-
kalizacji tych zjawisk, ale także na możliwość wykorzystania nowego empirycznego sposobu oce-
ny potencjalnego zagrożenia stateczności wyrobisk podziemnych, uwzględniającego prędkość 
drgań cząstek ośrodka w bliskich odległościach od ognisk wstrząsów (metoda PPV). Analiza pa-
rametru PPV w rejonie frontu eksploatacji i obserwowanie jego zmian, jak również obserwacja po-
łożenia ognisk wstrząsów, stanowiła dodatkową istotną informację oceny realnego zagrożenia sej-
smicznego na wyrobiska górnicze – szczególnie chodniki przyścianowe (te odcinki wyrobisk naj-
częściej ulegają zniszczeniu lub uszkodzeniom po zaistniałych tąpnięciach). Przedstawione bada-
nia stanowią podstawę nowej, bieżącej analizy, której istotą jest obserwacja czy wstrząsy o wyż-
szych wartościach PPV nie zbliżają się do pokładu. W praktyce taka dodatkowa ocena zagrożenia 
stateczności wyrobiska od bliskiego wstrząsu górniczego musi być opracowywana na podstawie 
rzeczywistych danych pomiarowych obejmujących lokalny zbiór wstrząsów. Zastosowanie empi-
rycznego kryterium potencjalnego uszkodzenia wyrobisk podziemnych oraz zależności empirycz-
nych do prognozowania drgań prędkości PPV w polu falowym bliskim i pośrednim, może być ko-
rzystne z uwagi na racjonalny dobór obudowy i działań profilaktycznych zabezpieczających funk-
cjonalność wyrobisk górniczych, a tym samym na poprawę bezpieczeństwa pracy. Dodatkowo 
ścianowy (oddziałowy) system obserwacji zamontowany w ścianie 6 w pokładzie 510 w.d. ma 
możliwość wykorzystania metody tomografii pasywnej do bieżącego generowania map tomogra-
ficznych, tzn. map rozkładu naprężeń na bazie rozkładu prędkości fal sejsmicznych utworzonych 
z zarejestrowanych sejsmogramów wstrząsów górotworu towarzyszących prowadzonej eksploata-
cji. System ścianowy, przez instalację czujników pomiarowych w rejonie potencjalnych miejsc ge-
nerowania wstrząsów, pozwala na wykorzystanie w metodzie tomografii pasywnej wstrząsów ni-
sko- i średnioenergetycznych, co nie było możliwe przy stosowaniu systemów kopalnianych. Sto-
sowany monitoring sejsmologiczny łączący systemy ścianowe (oddziałowe – ograniczone do rejo-
nu zagrożonej ściany lub przodka eksploatacyjnego) z systemem ogólnokopalnianym oraz wyko-
rzystanie oprogramowania aparatury SOS do bieżącej analizy wielu parametrów sejsmologicznych 
(energia sejsmiczna, PPV, parametry źródła sejsmicznego, tomografia pasywna oraz obserwacji 
migracji ognisk wstrząsów w odniesieniu do czynnych wyrobisk górniczych), pozwalają na lepszą 
ocenę stanu zagrożenia tąpaniami, a tym samym zwiększenie bezpieczeństwa pracy załogi zatrud-
nionej w rejonach o dużym zagrożeniu. 
 
 
4. AKTYWNOŚĆ SEJSMOLOGICZNA W REJONIE ŚCIANY 6 W POKŁADZIE 510 W.D. 
 
Dla wybiegu ściany 6 w pokładzie 510 warstwa dolna wyznaczono 3 fazy eksploatacji, (granice 
faz zmieniane były wraz z zmieniającą się sytuacją geologiczno-górniczą i stanem zagrożenia tą-
paniami) tj.: faza I – od uruchomienia ściany do przejścia na odległość 30 m za równoległe do 
frontu ściany krawędzie pokładów 419 i 501 (odcinek km. 0–330), faza II – odcinek od km 330 do 
km. 672 oraz faza III – odcinek od km. 672 do końca wybiegu ściany. 
 W początkowej fazie eksploatacji, tj. od uruchomienia do rozpoczęcia skosowania (koniec 
czerwca 2011 r.) zarejestrowano 1687 wstrząsów górotworu, w tym dużą ilość wstrząsów o niż-
szych 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. W drugiej 
połowie maja 2011 większą ilość wstrząsów (głównie niskoenergetycznych) zarejestrowano w ob-



szarze 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 ścia-
nowego krawędzi 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 rzędów 
102–103 J przy jednoczesnym wzroście ilości wstrząsów o wyższych energiach (10 wstrząsów 
o energii rzędu 105 J oraz 4 wstrząsy o energii rzędu 106 J). Wstrząsy o wyższych energiach lo-
kalizowały się w bliskiej odległości od frontu ściany 6 oraz chodnika 8/6 (północna część ściany 6) 
(rys. 1). Od rozpoczęcia skosowania w dniu 30.06.2011 roku do czasu jego zakończenia w dniu 
10.10.2011 roku zarejestrowano 285 wstrząsów górotworu. Rozkład energetyczny tychże wstrzą-
sów kształtował się w sposób następujący: 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 roku o godz. 1806, o energii 8106 J. Ponowne uruchomienie ściany 
nastąpiło w dniu 1.09.2011 roku. Od zakończenia skosowania w dniu 10.10.2011 do dnia 30.03.12 
roku (koniec II Fazy) zarejestrowano 1058 wstrząsów górotworu. Rozkład energetyczny wstrząsów 
kształtował się następująco: 296 rzędu 102 J, 407 rzędu 103 J, 296 rzędu 104 J oraz 51 o energii 
rzędu 105 J i 8 o energii rzędu 106 J. Wstrząsy wysokoenergetyczne występowały głównie w po-
bliżu frontu ściany 6 i lokalizowały się w obszarze, który sąsiadował ze skupiskiem ognisk wyso-
koenergetycznych wstrząsów zarejestrowanych w ścianie 8. Duża część tych wstrząsów rzędu 105–
–106 J została sprowokowana wykonywaną profilaktyką tąpaniową. Zmiana aktywności sejsmo-
logicznej nastąpiła w styczniu 2012 r. Od tego czasu w ścianie 6 wystąpiły samoistne wstrząsy ni-
skoenergetyczne, zmalała ilość wstrząsów wysokoenergetycznych sprowokowanych wykonywa-ną 
profilaktyką, częściej pojawiały się wstrząsy w zrobach (tak jak w początkowym okresie eks-
ploatacji ścianą 6). Od 01.04.2012 r. ściana 6 znajduje się na etapie III fazy eksploatacji i do dnia 
17.12.2012 r. zarejestrowano 1159 wstrząsów górotworu. Rozkład energetyczny wstrząsów kształ-
tował się następująco: 253 rzędu 102 J, 568 rzędu 103 J, 316 rzędu 104 J, 21 rzędu 105 J oraz 1 
o energii rzędu 106 J. Zbiorcze zestawienie danych przedstawia tabela poniżej (tab. 1). Na dzień 
prezentowanych analiz do zakończenia eksploatacji ścianą 6 w pokładzie 510 w.d. pozostało około 
175 m. 
 
 
Tabela 1. Zestawienie aktywności sejsmologicznej dla ściany 6 w pokładzie 510 w.d. 
Table 1. Developing of seismic activity for wall 6 in 510 panel 

Faza eksploatacji I II III Suma 

Ilość wstrząsów 
o energii rzędu 

[J] 

102 698 393 253 1347 

103 747 565 568 1880 

104 159 363 316 838 

105 16 62 21 99 

106 3 13 1 17 

Suma wstrząsów 1623 1396 1159 4178 

Suma wstrząsów na wybiegu 1284 829 469 2582 

Suma wstrząsów w zrobach 307 508 647 1462 

Suma wstrząsów na linii frontu 32 59 43 134 

Postęp [m] 343,5 329,35 232.65 905,5 

Suma energii [106 J] 18,57 82,83 18,95 120,35 

 



 
 
Rys. 1. Mapa wysokoenergetycznych wstrząsów z rejonu ściany 6 w pokładzie 510 w.d. 
Fig. 1. Map of the selected high-energy tremors from wall 6 in panel 510 
 
 
5. METODA TOMOGRAFII PASYWNEJ 
 
Metoda tomografii pasywnej wykorzystuje do obliczeń rejestrację naturalnych wstrząsów górotwo-
ru zaistniałych w obszarze badanej ściany. Do oceny zagrożenia sejsmicznego w ścianie, wykorzy-
stano zbiór wstrząsów sejsmicznych zarejestrowanych od początku eksploatacji do 11.12.2012 r. 
Obliczenia tomograficzne do oceny zagrożenia sejsmicznego wykonywane są cyklicznie pozwala-
jąc na analizę zmian tego zagrożenia w czasie. Porównanie obrazów pola prędkości w przemiesz-
czających się oknach czasowych, pozwala na śledzenie zmian położenia obszarów potencjalnego 
zagrożenia sejsmicznego. Na przykładowym obrazie tomograficznym (rys. 2) wartości prędkości 
podłużnej fali sejsmicznej zmieniają się w zakresie od 5000 m/s do 3200 m/s. Warunkiem uzyska-
nia poprawnych wyników pola prędkości tą metodą jest odpowiednie pokrycie promieniami sej-
smicznymi obszaru badań. Warunek ten jest w tym wypadku w pełni spełniony. Przedstawione wy-
niki obliczeń z dnia 11.12.2012 r. wskazują na występowanie obszarów o podwyższonym stanie 
naprężeń (rys. 2). Z map pola prędkości podłużnej fali sejsmicznej można wywnioskować, że po-
tencjalne zagrożenie sejsmiczne w ścianie 6 ma miejsce głównie ze strony jednej strefy wysokich 
prędkości. Strefa ta, to pas położony w części północnej, wzdłuż chodnika 8/6 ograniczony od 
wschodu krawędziami pokładów 419 i 504. Hipocentra ognisk silnych wstrząsów górotworu zwią-
zane są z reguły ze strefami wysokich prędkości propagacji fali sejsmicznej P w ośrodku skalnym 
oraz także z miejscami, w których występują duże gradienty zmian pola prędkości. Istotne jest też 
to, że prezentowany rozkład pola prędkości jest dynamiczny i ulega zmianom w czasie szczególnie 
w rejonach, gdzie prowadzona jest eksploatacja dlatego ważne jest aby prowadzić cykliczną ob-
serwację pola prędkości w ścianie 6 w pokładzie 510 w.d. 
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Rys. 2. Mapa pola prędkości fali podłużnej P obliczona w oparciu o metodę tomografii pasywnej 
dla wstrząsów zarejestrowanych w okresie od 12-09 do 11-12 
Fig. 2. P wave tomographic velocity image obtained from seismic events 
between September 12th and December 11th  
 
 
6. ANALIZA ZMIAN WSPÓŁCZYNNIKA B DLA ŚCIANY 6/510 W.D. 
 
Na rysunku 3 przedstawiono bieżącą analizę czasowych zmian parametru b relacji Gutenberga-
Richtera w trakcie eksploatacji ściany 6 w pokładzie 510 w okresie styczeń 2011–grudzień 2012. 
 
 

 
 
Rys. 3. Rozkład parametru b Gutenberga-Richtera dla ściany 6 w pokładzie 510 w.d. 
Fig. 3. Distribution of Gutenberg-Richter b value at longwall 6 in panel 510 



 Obliczenia parametru b dokonano w oknach czasowych 10 dniowych z krokiem obliczeń rów-
nym jednej dobie. Korelację tego współczynnika z aktywnością sejsmiczną i energią sejsmiczną 
wstrząsów przedstawiają rysunki 4 i 5. 

 

 
 
Rys. 4. Rozkład aktywności sejsmicznej dla ściany 6 w pokładzie 510 w.d. 
Fig. 4. Distribution of seismic activity for wall 6 in panel 510 

 

 
 
Rys. 5. Rozkład energetyczny wstrząsów dla ściany 6 w pokładzie 510 w.d. 
Fig. 5. Distribution of tremors energy for wall 6 in panel 510 

 
 Wartości współczynnika b znacznie przekraczające wartość średnią oznaczają brak zagrożenia 
sejsmicznego. Nieznaczne odchylenia od wartości średniej oznaczają brak lub słabe przygotowanie 
górotworu do emisji silnych wstrząsów, natomiast znaczne odchylenie tego parametru poniżej war-
tości średniej oznacza średnie lub wysokie prawdopodobieństwo wystąpienia silnego wstrząsu 
w ścianie eksploatacyjnej lub w jej rejonie. 
 
 
7. ANALIZA PARAMETRU PPV W ŚCIANIE 6 
 
Kopalnia wykorzystuje nowy, empiryczny sposób oceny potencjalnego zagrożenia stateczności wy-
robisk podziemnych uwzględniający parametry drgań prędkości cząstek ośrodka skalnego PPV re-
jestrowanych blisko źródeł sejsmicznych opracowany przez Grzegorza Mutke. Analiza parametru 
PPV w rejonie frontu eksploatacji i obserwowanie jego zmian w czasie, jak również obserwacja 



położenia ognisk wstrząsów, stanowi istotną informację do oceny wpływu zjawisk dynamicznych 
na wyrobiska górnicze. W praktyce taka ocena zagrożenia stateczności wyrobiska spowodowanego 
bliskim wstrząsem górniczym musi być opracowywane na podstawie rzeczywistych danych po-
miarowych obejmujących lokalny zbiór wstrząsów. Z tej przyczyny, przed frontem ściany 6 za-
instalowano dodatkowo 2 sondy niskoczęstotliwościowe typu DLM 2001, tworząc poligon pomia-
rowy do rejestracji i analizy wstrząsów w odległościach bliskich od źródła sejsmicznego. Sondy te 
umożliwiają bieżące śledzenie rzeczywistych wartości parametru PPV w chodnikach: 8/6 i 6/4. 
Na podstawie bazy danych (od 11 kwietnia 2011 roku) obliczono parametr PPV dla ponad 3200 
wstrząsów z rejonu ściany 6 w pokładzie 510. 
 Rysunek 6 przedstawia przykładowy rozkład parametru PPV dla stanowiska 9 od początku eks-
ploatacji ściany 6 do połowy listopada 2012 roku. Wyraźnie zauważalna jest przerwa w rejestracji 
wstrząsów w lipcu roku 2011 co jest konsekwencją półtoramiesięcznego zatrzymania ściany 6 z po-
wodu tąpnięcia. 
 
 

 
 
Rys. 6. Rozkład parametru PPV dla stanowiska 9 w ścianie 6 w pokładzie 510 w.d. 
Fig. 6. Distribution of PPV parameter for measuring position no. 9 in wall 6 
 
 
 Tabela 2 zawiera przykładowe wartości parametru PPV dla wybranych wstrząsów z okresu eks-
ploatacji ściany 6. Z otrzymanych wartości można wywnioskować, w oparciu o kryterialne war-
tości parametru PPV dla potencjalnego uszkodzenia wyrobisk górniczych, kiedy dany wstrząs jest 
niebezpieczny dla wyrobisk korytarzowych. 
 Uzyskane wyniki mogą stanowić podstawę do stworzenia dodatkowej, bieżącej analizy i obser-
wacji wstrząsów o podwyższonych wartościach parametru PPV. Należy jednak podkreślić, że ze 
względu na skomplikowaną sytuację górniczo-geologiczną w poszczególnych rejonach eksploata-
cyjnych należy w trakcie obliczeń parametru PPV stosować odpowiednie filtry korekcyjne, które 
uwzględniają specyfikę danej sytuacji geologicznej. Stosowanie opracowanego geofizycznego em-
pirycznego kryterium potencjalnego uszkodzenia wyrobisk podziemnych oraz zależności empi-
rycznych do prognozowania parametru drgań prędkości PPV w polu falowym bliskim i pośrednim 
może być korzystne z uwagi na racjonalny dobór obudowy i działań profilaktycznych zabezpie-
czających funkcjonalność wyrobisk górniczych, a tym samym na poprawę bezpieczeństwa pracy. 
 
 
 
 



Tabela 2. Przykładowe wartości parametru PPV dla wybranych 
wstrząsów z rejonu ściany 6 w pokładzie 510 w.d. 
Table 2. PPV value for tremors from longwall 6 in panel 510 

Wstrząs 
Stanowisko 4 Stanowisko 9 

Informacje dodatkowe 
PPV [mm/s] PPV [mm/s] 

19.07.2011 r. 
E=8×106 J 
(X=5830; Y=-3500; Z=-440) 

96 84 
Wstrząs samoistny – 

tąpnięcie 

26.09.2011 r. 
E=4×104 J 
(X=5870; Y=-3600; Z=-400) 

19 200 Profilaktyka tąpaniowa 

20.04.2012 r. 
E=5×104 J 
(X=5740; Y=-3740; Z=-752) 

8,6 120 Wstrząs samoistny 

03.09.2012 r. 
E=1×105 J 
(X=5900; Y=-3970; Z=-579) 

18 82 Profilaktyka tąpaniowa 

04.11.2012 r. 
E=9×104 J 
(X=5800; Y=-3920; Z=-491) 

20 34 Wstrząs samoistny 

 
 
WNIOSKI 
 
Zaprezentowany model działań realizowany przez kopalnię „Bobrek-Centrum” w prewencji zagro-
żeń sejsmicznych znajduje szczególne zastosowanie w ścianach o dużym zagrożeniu tąpaniami. 
Potwierdza to prezentowany ścianowy system oceny zagrożenia sejsmicznego dla ściany 6 w po-
kładzie 510 w.d. w kopalni KWK „Bobrek-Centrum”. 
 Oddziałowy system obserwacji sejsmologicznych zapewnia rejestrację wstrząsów o energiach 
od 101 J, pozwalając na wykorzystywanie dla oceny stanu zagrożenia, ścianową wersję tomografii 
pasywnej, analizę zmian współczynnika b rozkładu Gutenberga-Richtera oraz parametru prędkości 
drgań PPV dla rejestrowanych zbiorów wstrząsów. Stosowanie metody tomografii pasywnej do 
cyklicznych analiz zmian rozkładów naprężeń w bezpośrednim otoczeniu frontu eksploatacyjnego 
daje możliwość doboru właściwych środków profilaktyki dla prowadzonych robót górniczych. 
 Przedstawiona metodyka badań w kopalni „Bobrek-Centrum” wskazuje na możliwość uzyska-
nia istotnych jakościowych i ilościowych zmian w ocenie stanu zagrożenia tąpaniami przy wyko-
rzystaniu metody sejsmologii górniczej opracowanej wspólnie z pracownikami Laboratorium Geo-
fizyki Górniczej Zakładzie Geologii i Geofizyki Głównego Instytutu Górnictwa. 
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Long-Wall Oriented Seismic Monitoring System in the Area 
of Coal Panel 6 in 510 Seam in “Bobrek-Centrum Mine” 
 
Monitoring of induced seismicity in Polish coal mines have been carried out in order to determine 
seismic and rock-burst hazard but the number of seismic stations and its configuration made it pos-
sible for seismic hazard assessment in the extraction areas encompassing whole group of coal pan-
els rather than to a specific panel or gallery. Due to some difficulty in recording and locating of 
low-energy seismic events, there were also problems in analyzing the efficiency of preventive mea-
sures used or determining the influence of the geological and mining parameters of the seismic lev-
el of the energy released. 
 By using capability of the longwall oriented seismic systems, the mining personnel was able 
not only to increase accuracy of seismic events location but also was able to estimate seismic ha-



zard by means of the passive seismic tomography method, analysis of Gutenberg-Richter b values 
variations and analysis of PPV parameter. 
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STRESZCZENIE: W artykule przedstawiono badania dołowe, przeprowadzone w ZG Rudna w ce-
lu wyznaczenia parametrów pola naprężeń. Scharakteryzowano metodę pomiarową oraz stano-
wiska badawcze. Opisano technologię wykonania badań, przystosowaną do warunków geologicz-
no-górniczych w ZG Rudna. Omówiono rozpoznane wartości i kierunki działania naprężeń głów-
nych i naprężeń poziomych oraz ich znaczenie dla optymalizacji prowadzenia eksploatacji i po-
prawy bezpieczeństwa. 
 
SŁOWA KLUCZOWE: badania dołowe naprężeń, cela pomiarowa CSIRO HI, metoda trepanacyj-
na, pole naprężeń górotworu 
 
 
 
1. WSTĘP 
 
Liczne obserwacje potwierdzają, że naprężenia pierwotne w skałach skorupy ziemskiej są wy-
nikiem sumowania się pól naprężeń grawitacyjnych i tektonicznych [7]. Doświadczenia górnictwa 
światowego wskazują, że niejednokrotnie maksymalna składowa naprężeń poziomych w góro-
tworze jest nawet kilkakrotnie większa od składowej pionowej [1, 4, 8]. Na podstawie licznych ob-
serwacji i pomiarów można stwierdzić, że wartość pierwotnych naprężeń poziomych jest znacz-nie 
większa od przyjmowanych dotychczas wartości, uzależnionych tylko od współczynnika Pois-sona 
  [5, 6, 9, 10, 11]. Ich intensywność jest funkcją: 

 wzajemnych oddziaływań na siebie poszczególnych jednostek tektonicznych, 
 ukształtowania powierzchni terenu, 
 zaawansowania tektonicznego górotworu, 
 głębokości w górotworze, 
 sztywności materiału skalnego, wyrażonej m.in. poprzez współczynnik Poissona  i moduł 

odkształcalności liniowej (moduł sprężystości podłużnej) E. 

Szkoła Eksploatacji Podziemnej 2013, Materiały Konferencyjne 



 

 

 Doświadczenia górnictwa światowego (m.in. Kanada, USA, Wielka Brytania) wskazują, że 
przyczyną utraty stateczności wyrobisk górniczych i niektórych zjawisk ze skutkami w wyro-
biskach mogą być wzmożone naprężenia poziome (większe od wielkości wynikających z działania 
siły grawitacji). Obserwowano często utratę stateczności przez wyrobiska (rys. 1), które wydrą-
żono w strefie wpływu wzmożonych naprężeń poziomych, jak np.: 

 zawały stropu, 
 wypiętrzanie spągu, 
 odspajanie się fragmentów ociosów, 
 niszczenie obudowy górniczej. 

 
 

 
 
Rys. 1. Zawał stropu bezpośredniego na skutek działania 
wzmożonych naprężeń poziomych w kopalni White Pine, USA [1] 
Figure 1. Roof caving caused by horizontal stress in the White Pine mine [1] 
 
 
 Zastosowanie metod pomiarowych do wyznaczania wartości i kierunków naprężeń w górotwo-
rze, pozwala pozyskać informacji o ich pierwotnym rozkładzie. Uwzględnienie tych danych przy 
projektowaniu i prowadzeniu eksploatacji górniczej jest ważnym elementem w procesie poprawy 
stateczności wyrobisk kopalnianych. Badania dotyczące rozkładu naprężeń pierwotnych w góro-
tworze, prowadzone w różnych miejscach na Świecie od lat pięćdziesiątych XX wieku, przyczyni-
ły się do wypracowania różnorodnych metod pomiarowych. Część z nich pozwala na pozyskanie 
informacji o kierunku i wielkości działania naprężeń głównych w układzie przestrzennym, a część 
pozwala jedynie na oszacowanie tego kierunku dla dominującej składowej. Metody pomiarowe 
(badawcze) zasadniczo różnią się zarówno w zakresie niezbędnej aparatury pomiarowej, wymagań 
technicznych oraz skali (zasięgu reprezentacji) otrzymywanych wyników, jak i w kosztach prowa-
dzenia badań. 
 W polskich kopalniach podziemnych, przed zaprojektowaniem rozmieszczenia wyrobisk górni-
czych i doborem ich obudowy, nie prowadzi się rozpoznania kierunków i wartości pierwotnych 
naprężeń poziomych w górotworze. Dla złoża rud miedzi w rejonie LGOM, eksploatowanego sys-
temami komorowo-filarowymi, M. Fabjanczyk w 1996 roku sformułował pogląd, że w narożni-
kach prostokątnych pól eksploatacyjnych występują obszary koncentracji poziomych naprężeń [5]. 
Założył, że istnieje wysokie prawdopodobieństwo uwidocznienia się w kopalniach KGHM Polska 
Miedź S.A. wpływów działania składowej poziomej naprężenia o znacznej wartości. Tego rodzaju 
poziome obciążenia są czynnikiem wpływającym na stateczność stropów w wyrobiskach górni-
czych [3]. Analizy numeryczne stateczności wyrobisk górniczych za pomocą programów kompute-



 

 

rowych, opartych na metodzie elementów skończonych, potwierdziły wpływ kierunku naprężeń 
poziomych na stateczność wyrobisk górniczych w warunkach kopalń LGOM [14]. Dlatego od 
dłuższego czasu istniała konieczność przeprowadzenia szerokiego programu badań w celu rozpo-
znania kierunków i wartości naprężeń głównych w zakładach górniczych KGHM Polska Miedź 
S.A. oraz określenie wpływu wzmożonych naprężeń poziomych na stateczność wyrobisk górni-
czych, zabezpieczanych obudową kotwową. 
 
 
2. OPIS BADAŃ DOŁOWYCH 
 

2.1. Metoda pomiarowa 
 

Stosowane w światowym górnictwie metody pomiarowe pozwalają stwierdzić występowanie w gó-
rotworze naprężeń o znacznych wartościach. Umożliwiają one (na podstawie pomiarów) wyzna-
czenie wielkości poszczególnych składowych tensora naprężeń oraz określenie kierunków ich dzia-
łania. Do najważniejszych technik, stosowanych w warunkach dołowych, zalicza się: 

 metody hydrauliczne, 
 metody odprężeniowe, 
 metody wykorzystujące podnośniki hydrauliczne do wstępnej oceny naprężeń. 

 Do pomiarów dołowych w kopalni Rudna zastosowano metodę trepanacyjną (overcoring), na-
leżącą do metod odprężeniowych. Metoda ta (zwana również metodą rdzeniowania) polega na od-
cinaniu próbki skalnej od istniejącego pola naprężeń i jednoczesnym pomiarze odkształceń lub 
przemieszczeń wywołanych odprężeniem próbki. Etapy postępowania w metodzie trepanacyjnej 
przedstawiono na rysunku 2. 
 
 

 
 
Rys. 2. Etapy postępowania w metodzie trepanacyjnej [2] 
Figure 2. Stages of the overcoring method [2] 
 
 
 Przy wyznaczaniu przedeksploatacyjnego pola naprężeń za pomocą metod odprężeniowych 
stanowisko pomiarowe powinno być zlokalizowane w takiej odległości od czynnych pól wydo-
bywczych, aby wyeliminować oddziaływanie prowadzonej eksploatacji. Długość otworów pomia-
rowych należy tak dobierać, żeby wpływ koncentracji naprężeń wokół wyrobiska górniczego na 
wyniki pomiarów był pomijalnie mały [14]. 
 Badania naprężeń za pomocą metody rdzeniowania składają się z kilku podstawowych etapów 
[5, 12]. Najważniejsze z nich to: 



 

 

 wywiercenie w górotworze otworu o dużej średnicy (od 60 do 220 mm) i o długości wystar-
czającej na to, aby wpływ wyrobiska górniczego mógł być traktowany jako pomijalnie mały 
(rys. 2a), 

 wykonanie otworu pilotażowego najczęściej o średnicy 38 mm (rys. 2b), 
 umieszczenie przyrządu pomiarowego (celi pomiarowej) w otworze pilotażowym, 
 odprężenie wyciętego walca, którego odkształcenia są rejestrowane za pomocą przyrządu 

pomiarowego (rys. 2c). 
 Z pomierzonych wartości odkształceń, które wywołane zostały procesem odciążania w bezpo-
średnim sąsiedztwie przyrządu pomiarowego, oblicza się składowe tensora naprężeń w górotwo-
rze. Po wykonaniu pomiarów odzyskuje się próbkę skały do badań laboratoryjnych (w celu wyzna-
czenia współczynnika Poissona  i modułu sprężystości podłużnej E), dokonuje się oględzin celi 
pomiarowej i otaczającej skały oraz kontroluje jakość połączenia klejowego i stopień naruszenia 
struktury skały [13]. 
 Metoda trepanacyjna jest zgodna z zaleceniami wydanymi przez Międzynarodowy Komitet 
Mechaniki skał (ISRM). Pozwala na określenie składowych tensora naprężenia w układzie prze-
strzennym w oparciu o cykl pomiarowy z jednego otworu, prowadząc pomiar odkształcenia odcin-
ka skalnego w trakcie jego odprężania poprzez obwiercanie sondy (celi) pomiarowej. Stwarza to 
korzystne uwarunkowania techniczne do powtarzania procedury pomiarowej w kilku lub kilkuna-
stu miejscach w kopalni. Pomiary mogą być również prowadzone w otworach zawilgoconych. Ma 
ona stosunkowo niewielkie wymagania techniczne i została już raz zastosowana w kopani Rudna w 
1996 r. 
 
 

 
 
Rys. 3. Sonda pomiarowa CSIRO HI [15] 
Figure 3. The CSIRO HI stress cell [15] 
 
 
 Jako urządzenie pomiarowe wykorzystano sondę typu CSIRO HI (rys. 3), która jest wklejana 
w otworze, specjalnym klejem o znanych parametrach odkształceniowych. Posiada ona 12 nieza-
leżnych tensometrów wklejonych po trzy sztuki w trzech „rozetach” oraz trzy tensometry wklejone 
obwodowo. Dzięki temu można uzyskać dostateczną ilość danych pomiarowych oraz określić 
kompletnie składowe tensora naprężenia w układzie trójosiowym, na podstawie pojedynczego po-
miaru. Wadą metody trepanacyjnej z użyciem celi pomiarowej CSIRO HI jest wrażliwość na wy-
stępujące w otworze wiertniczym luźne odłamki skalne, które zakłócają prawidłowe wklejenie 
próbnika, efekty cieplne generowane podczas wiercenia oraz obecność wody w otworze [5]. 
 
 



 

 

2.2. Opis stanowisk badawczych 
 

Nadrzędnym celem planowanych pomiarów w górotworze, w warunkach geologiczno-górniczych 
kopalni Rudna, było rozpoznanie rozkładu pierwotnych naprężeń w rejonach planowanych do eks-
ploatacji w granicach obszaru górniczego „Głogów Głęboki-Przemysłowy”. Uwzględniając aktu-
alny stan zaawansowania robót udostępniająco-przygotowawczych oceniono, że stanowiska po-
miarowe powinny być zlokalizowane w północnych i północno-zachodnich rejonach ZG Rudna. 
 
 

 
 
Rys. 4. Stanowisko badawcze nr 1 [15] 
Figure 4. The measuring position No. 1 [15] 
 
 

 
 
Rys. 5. Stanowisko badawcze nr 2 [15] 
Figure 5. The measuring position No. 2 [15] 
 



 

 

 
 
Rys. 6. Stanowisko badawcze nr 3 [15] 
Figure 6. The measuring position No. 3 [15] 
 
 

 
 
Rys. 7. Stanowisko badawcze nr 4 [15] 
Figure 7. The measuring position No. 4 [15] 
 
 
 Uwzględniając m.in. aspekt kosztowy planowanych badań dołowych oraz mając do dyspozycji 
wiązki głównych wielonitkowych wyrobisk udostępniających najgłębsze partie złoża w kopalni 
Rudna, wytypowano i uzgodniono 4 stanowiska pomiarowe (rys. 4-7). Ich szczegółowe lokalizacje 
wyznaczono po konsultacji z służbami ds. Mechaniki Górotworu w kopalni Rudna, przy uwzględ-



 

 

nieniu uwarunkowań technicznych, funkcji oraz gabarytów wyrobisk w wytypowanych lokaliza-
cjach. 
 
 
Tabela 1. Charakterystyka stanowisk badawczych 
Table 1. Characteristic of the measuring positions 

Numer stanowiska Charakterystyka stanowiska 

Stanowisko badawcze nr 1 
pole XX/1, otwór badawczy wykonano we wnęce przy skrzyżowaniu 

chodnika W-250a z przecinką nr 22 

Stanowisko badawcze nr 2 
OG „Głogów Głęboki-Przemysłowy”, wiązka upadowych H-20÷23, 

na wysokości skrzyżowania upadowej H-23 i przecinki nr 107, lokalizacja 
na głębokości około 1095,0 m p.p.t. 

Stanowisko badawcze nr 3 
OG „Głogów Głęboki-Przemysłowy”, wiązka upadowych H-10÷H-16c, 
we wnęce upadowej H-16c, na wysokości pomiędzy przecinkami nr 49 

i 50, lokalizacja na głębokości 1052,0 m p.p.t. 

Stanowisko badawcze nr 4 
OG „Sieroszowice I”, wiązka chodników T,W-150,150a, przy skrzyżo-

waniu z upadowymi D-1÷4, we wnęce chodnika W-150 
na wysokości przecinki nr 62, lokalizacja na głębokości 953,0 m p.p.t. 

 
 
 Stanowisko badawcze nr 1 wykorzystano do rozpoznania pola naprężeń w polu eksploatacyj-
nym XX/1. Wybrane pole charakteryzowało się zróżnicowanymi warunkami geologiczno-
górniczymi. Pozostałe trzy stanowiska badawcze (do badań naprężeń pierwotnych) były oddalone 
od miejsc prowadzonych robót wybierkowych i stref zaangażowania tektonicznego. Na podstawie 
dotychczasowych doświadczeń kopalń LGOM przyjęto, że zachowanie odległości minimum 400 m 
od stanowiska pomiarowego do miejsc prowadzonych robót górniczych lub zrobów powinno wye-
liminować ich oddziaływanie na pole naprężeń pierwotnych (przedeksploatacyjnych) w danym re-
jonie kopalni. Stanowiska pomiarowe zlokalizowano na głębokości poniżej 1000 m z uwagi na 
planowane udostępnienie złoża i podjęcie w przyszłości eksploatacji rud miedzi na dużych głębo-
kościach (poniżej 1300 m) [15]. 
 
2.3. Technologia wykonania badań 
 

 Badania dołowe w kopalni Rudna były prowadzone w ramach pracy badawczej pt. „Określenie 
wpływu kierunków i wielkości naprężeń pierwotnych na optymalną geometrię rozcinki udostępnia-
jącej prowadzenie frontów eksploatacyjnych” [15]. Pomiary wykonywał zespół złożony z pracow-
ników KGHM Cuprum sp. z o.o. CBR, ZG Rudna i Golder Associates Ltd. Po przeanalizowaniu 
warunków geologiczno-górniczych w kopalni Rudna opracowano i wdrożono technologię wyko-
nania pomiarów, która opierała się na następujących założeniach: 

 lokalizacja stanowisk badawczych do wyznaczenia naprężeń pierwotnych (przedeksploata-
cyjnych) powinna zapewniać wyeliminowanie wpływu bieżących robót eksploatacyjnych 
na wyniki prowadzonych badań, 

 na każdym stanowisku badawczym zostaną wcześniej wykonane dwa otwory wiertnicze 
„gazowe” o długości około 15,0 m, średnicy zewnętrznej min. 56 mm i 100% uzyskiem 
rdzenia, których celem jest określenie możliwości i celowości wykonania otworu zasadni-
czego z uwagi na zagrożenie gazowe i jakość rdzenia, 

 pomiędzy otworami „gazowymi” zostanie wykonany otwór wiertniczy (zasadniczy) o dłu-
gości około 14,0 m i średnicy rdzenia około 100 mm, składający się z odcinka wstępnego – 
o długości około 11,0 m i odcinka badawczego o długości do 3,0 m, 

 otwory będą wykonywane pod kątem około 30° w kierunku stropu, równolegle lub prosto-
padle do kierunku drążenia przodków wyrobisk, 



 

 

 pomiary będą prowadzone na stanowisku pomiarowym, jeśli nie zaobserwuje się wypływu 
wody i gazu z odcinaka badawczego otworu zasadniczego, 

 standardowy cykl pomiarowy na jednym stanowisku badawczym będzie obejmował 3-
krotne obwiercanie kolejnych odcinków rdzenia otworu badawczego, z zabudowaną osiowo 
sondą pomiarową, w trakcie tych operacji przeprowadzane będą stosowne pomiary, 

 każdy pomiar będzie wymagał wykonania współosiowo z dna otworu na odcinku badaw-
czym otworu rdzeniowego o średnicy 38 mm i długości około 0,6 m, w otworze takim zo-
stanie wklejona sonda pomiarowa, 

 analiza stanu rdzenia, uzyskanego z otworu o średnicy 38 mm, pozwoli na dokładne pozy-
cjonowanie sondy w otworze, 

 czas twardnienia kleju wynosi około 10-12 h od momentu instalacji sondy, 
 obwiercenie rdzenia na odcinku pomiarowym z wklejoną sondą zostanie wykonane przy 

użyciu koronki o średnicy 100 mm, w trakcie obwiercania rejestrowane będą wyniki pomia-
rów z wykorzystaniem przenośnego komputera, połączonego z sondą pomiarową przewo-
dem transmisyjnym, 

 odcinek rdzenia z wklejoną sondą musi zostać wyciągnięty z otworu i poddany pomiarom 
parametrów odkształceniowych w przenośnej komorze ciśnieniowej, w warunkach doło-
wych, co kończy pojedynczy pomiar, 

 po zakończeniu badań w przenośnej komorze ciśnień standardowo rozcina się wyciągnięty 
odcinek rdzenia pomiarowego w celu wizualnej oceny stanu technicznego wklejania sondy i 
identyfikacji ewentualnych zaburzeń litologicznych. 

 Przed wykonaniem badań przyjęto organizację robót wiertniczych. Ustalono, że wykonanie 
otworu zasadniczego na każdym stanowisku pomiarowym, w tym obwiercanie odcinków pomia-
rowych, będzie realizowane sprzętem wiertniczym będącym w dyspozycji kopalni Rudna, w obec-
ności zespołu pomiarowego. Natomiast wykonawca pomiarów (firma Golder Associates Ltd.) do-
starczy resztę wszystkich niezbędnych narzędzi (m.in. żerdzie wiertnicze z centralizatorami i ko-
morę olejową do badań dołowych) oraz aparaturę pomiarową. Dodatkowo ustalono, że praca zało-
gi pomiarowej w warunkach dołowych może być prowadzona na zmianach I i II, zgodnie ze sche-
matem pracy WSP, natomiast dostarczony sprzęt wiertniczy wykonawcy będzie przetrzymywany 
w trakcie badań w wytypowanej komorze mechanicznej. 
 Badania dołowe rozpoczęto w kopalni Rudna w ostatnich dniach maja 2012 r. i prowadzono 
w następujących terminach: 

 stanowisko badawcze nr 1 – pomiary trwały od 30 maja do 2 czerwca 2012 r., 
 stanowisko badawcze nr 2 – pomiary trwały od 31 maja do 7 czerwca 2012 r., 
 stanowisko badawcze nr 3 – pomiary trwały od 6 do 12 czerwca 2012 r., 
 stanowisko badawcze nr 4 – pomiary trwały od 14 do 18 czerwca 2012 r. 

 Wszystkie pomiary prowadzono w stropowych skałach dolomitycznych, wiercąc nachylone 
otwory badawcze o długości około 9-11 m z ociosów wyrobisk chodnikowych. Zgodnie z przyję-
tymi ustaleniami organizacyjnymi przed wykonaniem otworu badawczego, na każdym stanowisku 
wykonywano dwa otwory rozpoznawcze w celu oceny stanu zagrożenia gazowego. Na wszystkich 
stanowiskach pomiarowych nie odnotowano przypadku wypływu wody lub gazu podczas prowa-
dzonych badań. Na każdy stanowisku pomiarowym prowadzono trzykrotne sondowania w otwo-
rze. 
 Podczas prowadzonych badań dołowych na każdym stanowisku pomiarowym wystąpiły trud-
ności techniczne związane z technologią i sprzętem wiertniczym. Z tego powodu niektóre cykle 
pomiarowe były powtarzane do osiągnięcia co najmniej dwóch pełnych pakietów danych pomia-
rowych o akceptowalnym poziomie wiarygodności. Przy wytypowaniu długości na odcinku pomia-
rowym, na której najkorzystniej jest wkleić sondę pomiarową, identyfikowano lokalne przewar-
stwienia i wtrącenia mineralne w celu ich ominięcia odcinkiem sondy z tensometrami. Na powo-



 

 

dzenie każdego procesu obwiercania istotny wpływ miała jakość wykorzystanych żerdzi i koronek 
wiertniczych. Ważnym elementem był również postęp wiercenia przy obwiercaniu sondy, który 
powinien być łagodny i prowadzony ze stałą prędkością obrotową. 
 
3. UZYSKANE WYNIKI 
 
Dla każdego stanowiska badawczego wyznaczono na podstawie pomiarów dołowych stan naprę-
żenia w górotworze. Opisują go trzy składowe naprężeń normalnych (x, y, z) oraz sześć skła-
dowych naprężeń stycznych (xy, xz, yx, yz, zx, zy). Po przyjęciu dla prawoskrętnego układu 
współrzędnych x-y-z następujących założeń: 

 x = E-W – naprężenie działające w kierunku Wschód-Zachód, 
 y = N-S  - naprężenie działające w kierunku Północ-Południe, 
 z = Pion  – naprężenie pionowe, 
 xy = yx = E-W/N-S  – naprężenie styczne Wschód-Zachód/Północ-Południe, 
 xz = zx = E-W/Pion – naprężenie styczne Wschód-Zachód/Pion, 
 yz = zy = N-S/Pion – naprężenie styczne Północ-Południe/Pion, 

otrzymano tensor naprężeń dla poszczególnych stanowisk badawczych. Parametry pola naprężeń 
głównych i naprężeń poziomych dla kopalni Rudna przedstawiono w tabelach 2-4. Przyjęto nastę-
pujące oznaczenia wartości naprężeń: 

 naprężenia ściskające  oznaczono jako dodatnie (+), 
 naprężenia styczne   oznaczono zgodnie z zasadami teorii sprężystości. 

 Na podstawie uzyskanych wielkości naprężeń poziomych w rozpatrywanych rejonach wyzna-
czono wskaźniki porównawcze: 

 średniej wartości naprężenia poziomego do składowej naprężenia pionowego: 
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 maksymalnej wartości składowej naprężenia poziomego do składowej naprężenia pionowe-
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 minimalnej wartości składowej naprężenia poziomego do składowej naprężenia pionowego: 
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 maksymalnej wartości składowej naprężenia poziomego do minimalnej składowej napręże-

nia poziomego: 
 

h

H
Hh σ

σ
k                                                                                                       (4) 

 



 

 

gdzie: H – maksymalna wartość składowej naprężenia poziomego, h – minimalna wartość skła-
dowej naprężenia poziomego, v – wartość składowej naprężenia pionowego. 
 
 
Tabela 2. Parametry  naprężeń górotworu w ZG Rudna[15] 
Table 2. Parameters of stress in the Rudna mine [15] 

Naprężenia 
Numer testu pomiarowego 

SM12 SM13 SM22 SM24 SM32 SM43 SM44 
x (E-W) [MPa] 23,98 29,55 21,20 8,99 12,58 31,74 23,29 
y (N-S) [MPa] 19,08 26,50 19,76 9,66 16,18 28,75 22,71 
z (Pion) [MPa] 22,09 27,77 18,58 9,39 20,05 22,06 23,88 

xy (E-W/N-S) [MPa] 2,16 2,19 -0,37 -1,97 1,78 3,16 3,39 
xz (E-W/Pion) [MPa] -3,43 1,95 1,38 -0,46 -1,36 8,96 0,83 
yx (N-S/E-W) [MPa] 2,16 2,19 -0,37 -1,97 1,78 3,16 3,39 
yz (N-S/Pion) [MPa] -0,14 -0,60 1,44 -0,76 4,96 -7,81 -3,09 
zx (Pion/E-W) [MPa] -3,43 1,95 1,38 -0,46 -1,36 8,96 0,83 
zy (Pion/N-S) [MPa] -0,14 -0,60 1,44 -0,76 4,96 -7,81 -3,09 

 
 
Tabela 3. Parametry  naprężeń głównych w ZG Rudna [15] 
Table 3. Parameters of main stress in the Rudna mine[15] 

Nr te-
stu 

Współczynnik 
korelacji 

1 2 3 
Wartość 
[MPa] 

Azymut 
[] 

Upad 
[] 

Wartość 
[MPa] 

Azymut 
[] 

Upad 
[] 

Wartość 
[MPa] 

Azymut 
[] 

Upad 
[] 

SM12 0,999 26,9 105,0 34,0 20,5 329,0 47,0 17,7 212,0 24,0 
SM13 0,993 31,7 296,0 27,0 26,8 143,0 60,0 25,3 32,0 12,0 
SM22 0,980 22,9 235,0 24,0 19,1 138,0 16,0 17,6 28,0 60,0 
SM24 0,946 11,7 40,0 21,0 9,1 232,0 68,0 7,3 131,0 4,0 
SM32 0,982 23,8 162,0 54,0 13,2 320,0 34,0 11,7 57,0 11,0 
SM43 0,976 41,1 307,0 32,0 26,9 39,0 4,0 14,6 136,0 58,0 
SM44 0,960 28,2 320,0 34,0 22,8 97,0 47,0 18,9 214,0 23,0 

 
 
Tabela 4. Parametry  pola naprężeń poziomych w ZG Rudna [15] 
Table 4. Parameters of horizontal stress field in the Rudna mine[15] 

Parametr 
Numer testu pomiarowego 

SM12 SM13 SM22 SM24 SM32 SM43 SM44 
H [MPa] 24,7 30,8 22,2 11,4 16,8 33,6 26,4 
H [] 110,0 118,0 55,0 42,0 158,0 124,0 131,0 

h [MPa] 18,0 25,3 19,0 7,3 11,8 26,8 19,6 
h [] 20,0 28,0 145,0 132,0 68,0 34,0 41,0 

v [MPa] 22,1 27,8 18,6 9,4 20,0 22,1 23,9 
k [-] 0,97 1,01 1,11 0,99 0,72 1,37 0,96 
kH [-] 1,12 1,11 1,19 1,21 0,84 1,52 1,10 
kh [-] 0,81 0,91 1,02 0,78 0,59 1,21 0,82 
kHh [-] 1,37 1,22 1,17 1,56 1,42 1,25 1,35 

 
 
 Wyniki pomiarów o współczynniku korelacji 0,98 lub wyższym reprezentuje w większości 
przypadków wiarygodny test. Wyniki o niższych wartościach współczynnika korelacji uważa się 
za mniej wiarygodne, ale można je jednak zastosować do dalszych analiz z dużym stopniem zaufa-
nia. Niższy współczynnik korelacji może wskazywać nie tylko na kwestię wiązania pomiędzy son-



 

 

dą/klejem/skałą z powodu problemów związanych z wierceniem i instalacją celi pomiarowej, ale 
również na anizotropowe zachowanie się samej skały. Anizotropii skał i strukturze łączeń wtrąceń 
w rdzeniu na niektórych stanowiskach towarzyszą różnice w wynikach pomiarów uzyskanych z te-
go samego otworu. Z powodu niskiego współczynnika korelacji (<0,980) testy SM24, SM43 i 
SM44 uznano za niewiarygodne. 
 
 Kierunki działania (azymuty) maksymalnej składowej naprężeń poziomych H różnią się za-
leżnie od stanowiska. Dla stanowiska badawczego nr 2 azymut działania (H) maksymalnej skła-
dowej różni się zasadniczo od azymutów wyznaczonych na pozostałych stanowiskach. Generalnie 
składowa maksymalna naprężeń poziomych zorientowana jest w kierunku PÓŁNOCNY 
ZACHÓD–POŁUDNIOWY WSCHÓD. W skali obszaru górniczego azymuty naprężeń pozio-
mych wskazują sensowny, spójny trend. 
 
 Parametry pola naprężeń głównych i naprężeń poziomych w kopalni Rudna są zróżnicowane. 
Na podstawie analizy wyników można wnioskować, że: 

 największą wartość naprężenia głównego 1 wyznaczono dla testu SM43 (41,1 MPa, test 
uznany za niewiarygodny), a najniższą dla testu SM24 (11,7 MPa, test uznany za niewiary-
godny), wśród testów wiarygodnych jest to odpowiednio: SM13 (31,7 MPa) i SM22 (22,9 
MPa), 

 najwyższą wartość naprężenia głównego 3 wyznaczono dla testu SM13 (25,3 MPa), a naj-
niższą dla testu SM24 (7,3 MPa, test uznany za niewiarygodny), 

 średnie naprężenia poziome, które były większe od naprężeń pionowych zaobserwowano 
dla testu SM13 (większe o 1%), SM22 (większe o 11%) i SM43 (większe o 37%, test uzna-
ny za niewiarygodny), 

 maksymalne naprężenia poziome, które były większe od naprężeń pionowych zaobserwo-
wano dla wszystkich testów, oprócz testu SM32, wśród testów wiarygodnych największa 
różnica wystąpiła w teście SM22 (różnica o 19%), 

 największa różnica miedzy naprężeniami poziomymi (H i h) wystąpiła w teście pomiaro-
wym SM24 (56%, test uznany za niewiarygodny) i w teście SM32 (42%). 

 
 
4. PODSUMOWANIE 
 
Zastosowanie metody pomiarowej do wyznaczania wartości i kierunków naprężeń w masywach 
skalnych pozwoliło zweryfikować poglądy na temat pierwotnego pola naprężeń w górotworze ko-
palni Rudna. Wytypowanie do badań metody rdzeniowania było wynikiem optymalizacji, uwz-
ględniającej możliwości techniczne adaptacji konkretnej metodyki pomiarowej do lokalnych wa-
runków geologiczno-górniczych. W oparciu o charakterystykę uwarunkowań techniczno-rucho-
wych w kopalniach LGOM i ich korelację z wymaganiami technicznymi, koniecznymi do spełnie-
nia w przypadku wykorzystania danej metody, przeanalizowano korzyści związane z zakresem in-
formacji uzyskiwanych z jednego cyklu pomiarowego i prognozowanym stopniem ich wiarygod-
ności. 
 Przeprowadzone pomiary dołowe w ZG Rudna jednoznacznie udowodniły, że w warunkach 
polskich kopalń rud miedzi maksymalna składowa naprężenia poziomego H może być większa od 
składowej naprężenia pionowego v. Dla testów uznanych za wiarygodne różnica waha się od 11% 
do 19%. Obliczone wartości wskaźnika k potwierdziły przypuszczenia, że średnie naprężenia po-
ziome mogą być większe od naprężeń pionowych. 
 Wyznaczone wartości naprężeń głównych, ich kąty upadu i azymuty oraz wartości naprężeń 
poziomych i ich azymuty są istotnymi informacjami dla służb kopalnianych odpowiedzialnych za 



 

 

projektowanie i geomechaniczne zabezpieczenie eksploatacji. Pozwalają zobrazować rzeczywiste 
warunki, jakie panują w górotworze objętym robotami górniczymi. 
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Determination of Parameters of in-Situ Stress Field in the Rudna Mine 
 
This paper presents results from underground research in the Rudna mine which were used to de-
termine stress field parameters. Measurement method and measuring positions were characterized. 
The technology of study adapted to geological and mining conditions in the Rudna mine was de-
scribed. In the article discussion of the recognized value and direction of principal and horizontal 
stresses was done and their importance for the optimization of the mining operation and safety im-
prove was depicted. 
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STRESZCZENIE: Eksploatacja pokładów węgla w KWK „Ziemowit” była i jest źródłem 
aktywności sejsmicznej. Kopalniana Stacja Geofizyki Górniczej od połowy lat 80-tych ubiegłego 
wieku rejestruje rocznie kilka tysięcy wstrząsów, począwszy od wstrząsów słabych (o energiach 
rzędu 102J), aż po wstrząsy wysokoenergetyczne rzędu 107J. 
W zdecydowanej większości ogniska tych wstrząsów lokalizowane są w pobliżu frontów czynnych 
wyrobisk ścianowych i są wynikiem prowadzonej eksploatacji, zwłaszcza w obszarach 
występowania zaszłości eksploatacyjnych pokładów sąsiednich. W warunkach KWK „Ziemowit” 
źródłem aktywności sejsmicznej są również strefy uskokowe, gdzie niejednokrotnie aktywność 
sejsmiczna znacznie przewyższa poziom rejestrowany w rejonie czynnych pól ścianowych 
eksploatowanych w niedalekim sąsiedztwie. Sytuacja taka jest charakterystyczna dla Obszaru 
Górnośląskiego Zagłębia Węglowego gdzie ogniska silnych wstrząsów górniczych lokalizują się 
często w rejonie dużych stref uskokowych, w sytuacji gdy w pobliżu prowadzona jest eksploatacja 
górnicza. 
Wstrząsy górnicze powstają w wyniku działania określonych systemów sił odpowiednio 
zorientowanych przestrzennie na pewien fragment struktury ośrodka skalnego, w którym tworzy 
się ognisko wstrząsu. W artykule omówiono podstawy teoretyczne oraz podano metodykę 
określania mechanizmu ognisk wstrząsów górniczych. Autorzy  dokonali oceny mechanizmów 
ognisk wstrząsów  z rejonów uskoków o znacznych zrzutach metodą inwersji tensora momentu 
sejsmicznego przy pomocy programu FOCI w oparciu o sejsmogramy rejestrowane w Stacji 
Geofizyki Górniczej. 
Przeprowadzona analiza jest próbą uzyskania odpowiedzi na pytanie o dominujący charakter 
mechanizmu wstrząsów górniczych w przypadku aktywności  sejsmicznej rejestrowanej w 
sąsiedztwie stref uskokowych. 
 
SŁOWA KLUCZOWE: Mechanizm ognisk wstrząsów górniczych, strefa uskokowa, naprężenia 
tektoniczne, właściwości fizyczne wstrząsów górniczych. 
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1. WPROWADZENIE 
 

Przedmiotem niniejszego opracowania jest próba określenia wpływu tektoniki złoża w rejonach 
sąsiadujących z prowadzona eksploatacją na charakter rejestrowanej sejsmiczności górniczej. 
Rozwój sejsmiczności w kopalni może być wywołany naprężeniami górniczymi powstałymi w 
bezpośrednim otoczeniu wyrobisk górniczych i będących skutkiem istnienia tych wyrobisk, oraz 
prowadzonymi robotami górniczymi. Struktury geologiczne takie jak uskoki, synkliny, antykliny 
czy fleksury, pod wpływem siły grawitacji wytwarzają własne pole naprężeń, nazywane 
naprężeniami tektonicznymi. Prace górnicze prowadzone w rejonie zaburzeń i dyslokacji mogą 
istotnie wpływać na zmianę stanu naprężeń tektonicznych prowadząc do indukowania aktywności 
sejsmicznej przy czym  mechanizm powstania wstrząsów w tych rejonach ma inny charakter niż w 
przypadku wstrząsów górniczych powstałych w bezpośrednim otoczeniu wyrobisk[18]. 
Mechanizm ognisk wstrząsów można wyznaczyć kilkoma metodami, z których 
najpowszechniejszą i najczęściej stosowaną jest metoda inwersji tensora momentu sejsmicznego. 
Wykorzystanie inwersji tensora momentu sejsmicznego przy badaniach wstrząsów górniczych w 
Polsce po raz pierwszy została opisana przez Gibowicza i Wiejacza (1994). Badania te 
potwierdziły fakt występowania różnych typów ognisk wstrząsów [1].  
W dotychczas przeprowadzonych badaniach stwierdzono wyraźną zmienność mechanizmów 
ognisk wstrząsów w zależności od cech tektonicznych rejonu, położenia ogniska wstrząsu 
względem frontu ścianowego i istniejących zaszłości eksploatacyjnych [4]. 
Wstrząsy sejsmiczne podzielono ogólnie na dwie grupy. Pierwsza grupa o eksplozyjnym lub 
implozyjnym typie mechanizmu ognisk, to wstrząsy słabsze energetyczne lokalizowane w 
pokładzie, w sąsiedztwie czynnych frontów eksploatacyjnych. Mechanizm ognisk tych wstrząsów 
odzwierciedla procesy związane z destrukcją pokładu lub bezpośredniego jego otoczenia [2]. 
Druga grupa wstrząsów generalnie cechuje się mechanizmem poślizgowym. Azymuty płaszczyzn 
rozrywu i ich upady dla tych zjawisk korelują się z rozciągłością i upadem struktur tektonicznych, 
w pobliżu których zlokalizowane są ogniska wstrząsów. Zależności te pozwalają wnioskować, że 
przyczyną tych zjawisk jest współdziałanie naprężeń tektonicznych istniejących w analizowanym 
obszarze z naprężeniami wywołanymi pracami górniczymi [3].  
Autorzy podjęli się analizy mechanizmów ognisk wstrząsów tektonicznych  w obszarze 
prowadzenia prac górniczych, związanych z aktywacją stref uskokowych. Opisano doświadczenia 
w prowadzeniu eksploatacji przez KWK „Ziemowit” w sąsiedztwie uskoków o zrzutach 
przekraczających miąższość pokładu, w aspekcie zagrożenia sejsmicznego oraz jej wpływ na 
mechanizm wstrząsów. 
 
2. MECHANIZM OGNISK 
 

Przyczyną powstawania wstrząsów górniczych są naprężenia mechaniczne występujące w 
górotworze na skutek prowadzonej eksploatacji górniczej. Naprężenia te prowadzą do rozwoju 
procesów dynamicznych, których skutkiem są fale sejsmiczne. W klasycznych modelach ognisk 
trzęsień ziemi naprężenia te najczęściej mają charakter podwójnej pary sił. Układ ten powoduje w 
ognisku proces ścinający przejawiający się zaistnieniem ruchu przesuwnego mas wzdłuż pewnej 
płaszczyzny, zwanej płaszczyzną ogniskową lub płaszczyzną pękania. Przy fizycznym modelu w 
ogniskach typu pękanie występuje charakterystyczny rozkład emisji fal przestrzennych P i S oraz 
powstają ściśle zdeterminowane przestrzennie obszary kompresji i dylatacji, rozdzielone dwiema 
ortogonalnymi płaszczyznami nodalnymi, czyli takimi, na których amplituda przemieszczeń jest 
równa zero [5]. 
Położenie obszarów kompresji i dylatacji wyznacza się w oparciu o kierunki wychylenia ("+" lub 
"-") pierwszego wstąpienia fali podłużnej P na sejsmogramach wstrząsów. 
 
 



 
 
Rys. 1. Mechanizm ścinania dla fali P oraz fali S. [6] 
Figure 1. Shearing mechanism for P wave and S wave. [6] 
 
Przestrzenną orientację płaszczyzn pękania można wyznaczyć także w sposób graficzny i 
przedstawić za pomocą projekcji stereograficznej na siatkach Wolfa lub Schmidta (tzw. piłeczki 
plażowe). 
W otoczeniu wyrobisk górniczych wstrząsy mogą powstać w różnych sytuacjach górniczych, a 
uproszczone uogólnienie tych sytuacji można ująć następująco [13] (Rys. 2): 
 wstrząs związany z obrywem skał stropowych lub zawał; ten typ mechanizmu wstrząsu 

będzie generował mniejszą energię wstrząsu (rysunek 2a),  
 pękanie filarów wywołane konwergencją stropu i spągu skał (rysunek 2b);  
 pękanie tensyjne stropów wskutek ich ugięcia nad wybraną przestrzenią (rysunek 2c), 
 najczęściej obserwowane ścinanie na pęknięciach i uskokach normalnych, związane ze 

strzelaniem i zaciskaniem wyrobiska (rysunek 2d); 
 pęknięcia i uskoki odwrócone w spągu i w stropie wyrobiska (strome) (rysunek 2e), mogące 

powstawać w przypadku maksymalnych naprężeń poziomych; jeśli naprężenia eksploatacyjne 
spowodują zmniejszenie naprężeń minimalnych (pionowych), to w górotworze może 
wystąpić zaburzenie równowagi i powstanie tego typu pęknięć na istniejących pęknięciach 
lub innych powierzchniach osłabień, a także w górotworze nienaruszonym w pobliżu spągu; 

 prawie poziome pęknięcia i uskoki odwrócone w stropie wyrobiska, mogące powstawać w 
górotworze uwarstwionym w rezultacie rozwarstwienia stropu i przemieszczania się warstw 
w kierunku wyrobiska[13] (rys. 2f). 

 



 
Rys. 2. Modele ognisk wstrząsów górniczych. [6, 13] 
Figure 2. Foci model of mining tremors. [6,13] 
 
Na podstawie interpretacji sejsmogramów metodą inwersji tensora momentu sejsmicznego, 
możliwym jest  uzyskanie modelu ogniska wstrząsu.  
Tensor momentu sejsmicznego opisuje układ sił reprezentujących źródło sejsmiczne jako liniową 
kombinację par sił z momentem [5]. Pole przemieszczeń wywołane przez system jest sumą 
przemieszczeń wywołanych przez poszczególne pary sił: 
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gdzie: 

  jkiG , - funkcja Greena lub metoda propagatorów macierzowych Haskell’a – Thomsona. 

Ogólnie tensor momentu sejsmicznego M (Rys.3) ma dziewięć składowych Mij, może być 
przedstawiony w postaci macierzy o wymiarach 3 x 3 w danym układzie współrzędnych: 
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Tensor ten może być rozłożony na trzy tensory składowe, a operacja ta nazywana jest 
dekompozycją tensora: 
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Rys. 3. Układ dziewięciu sił w punktowym ognisku wstrząsu opisany przez macierz składowych tensora momentu 
sejsmicznego Mij .[17] 
Figure 3. Layout forces in hypocentre of mining tremors described by the matrix seismic tensor moment Mij. 

[17] 
 
Tensor M(1) jest tensorem diagonalnym i fizycznie odpowiada on za zmiany objętościowe w źródle. 
Znak (+) świadczy o eksplozji, natomiast znak (-) o implozji (EXPL). Tensor M(2) jest 
asymetryczny i odpowiada obrotowi w źródle w obrębie nieruchomego ośrodka, mechanizm taki 
nie ma jednak uzasadnienia fizycznego. Tensor M(3) jest z kolei tensorem symetrycznym o śladzie 
równym zero i można go rozłożyć na dwa tensory - jeden związany z jednoosiowym ściskaniem 
(znak -) lub rozciąganiem (znak +) nazywany skompensowanym liniowym dipolem wektorowym 
(CLVD) i drugi odpowiadający ruchowi przesuwczemu (proces ścinania) na jednej z dwóch 
płaszczyzn nodalnych, powstającemu w wyniku działania podwójnej pary sił (DBCP). Obliczenie 
tych składowych tensora momentu sejsmicznego nazywa się jego inwersją. Stosując taką metodykę 
uzyskuje się możliwość określenia procentowego udziału w mechanizmie wstrząsu wyżej 
wymienionych składowych tensora. O ustaleniu dominującego typu tensora decyduje wartość tzw. 
współczynnika dopasowania oraz błąd dopasowania tensora rzeczywistego sygnału do empirycznej 
funkcji Greena [21]. 
Eksplozyjny lub implozyjny model ogniska odpowiada procesom objętościowego niszczenia 
struktury ośrodka (np. prace strzałowe, zniszczenie filara itp.). Liniowy skompensowany dipol 
wektorowy CLVD odpowiada modelowi jednoosiowego ściskania lub rozciągania (np. rozrywy 
skał związane z rozciąganiem). W praktyce wyniki wielu obserwacji kopalnianych wykazują, że 
mechanizm opisany podwójną parą sił jest najczęściej występującym, szczególnie w przypadku 
silniejszych energetycznie zjawisk sejsmicznych (pęknięcia wstrząsogennych skał stropowych, 
przemieszczenia w strefach uskokowych) [15,16]. 
 
3. WARUNKI GEOLOGICZNO-GÓRNICZE 
 
W artykule skupiono się na badaniu mechanizmów wstrząsów rejestrowanych w rejonach 
uskokowych sąsiadujących z prowadzoną eksploatacją w dwóch rejonach kopalni: 



 rejon uskoków Przekątnego i Piastowskiego w sąsiedztwie prowadzonej eksploatacji 
pokładu 308 ścianą 635 w bloku B, 

 rejon uskoków Naprzeciwnego  i Zachodniego w sąsiedztwie prowadzonej eksploatacji 
pokładu 209 ścianą 929 w bloku G. 

Pokład 308 w bloku B jak i 209 w bloku G zostały zaliczone do pokładów nie zagrożonych 
tąpaniami. 
 
3.1. Budowa geologiczna złoża w rejonie uskoków Piastowskiego i Przekątnego - sąsiedztwo 
ściany 635 w pokładzie 308.  
 

Uskok Piastowski występuje w środkowej części obszaru górniczego kopalni. Uskok ten ma 
przebieg SW-NE i zrzut od 10m do 60m na NW. Wielkość zrzutu tego uskoku maleje w kierunku 
SW. Uskok znajduje się w sąsiedztwie rozcinaki rozruchowej ściany 635 (ok.100m). Wraz z 
postępem ściany odległość frontu od uskoku sukcesywnie wzrasta. 
Uskok Przekątny o zrzucie 20-45m na SW przebiega prostopadle do uskoku Lędzińskiego w 
odległości 230-350m od pola ściany 635 (przebieg zbliżony do równoległego do chodników 
podścianowych ściany 635). 
Eksploatowany w rejonie  uskoków Piastowskiego i Przekątnego pokład 308 osiąga miąższość 
bilansową w granicach 1,8-2,2 m prawie na całym obszarze górniczym „Lędziny I”. Średnia 
wytrzymałość węgla na jednoosiowe ściskanie Rc wynosi 21,1 MPa. 
W stropie występuje łupek ilasty, lokalnie piaszczysty o miąższości od 0,0m do 5,8m, wyżej 
zalegają piaskowce przeławicone łupkiem ilastym oraz piaskowce średnio i drobnoziarnisty o 
miąższości do ~38m. Wytrzymałość na ściskanie łupków ilastych i piaskowców budujących strop 
wynosi 8,1 MPa 
W spągu pokładu występuje łupek ilasty, lokalnie zapiaszczony o miąższości od 0,0 do 11,9 m. 
wytrzymałość na jednoosiowe ściskanie Rc skał spągowych wynosi 14,9 Mpa. Dla omawianego 
rejonu charakterystyczne jest występowanie lokalnych wtrąceń łupku ilastego w pokładzie węgla. 
 



 
Rys. 5. Profil geologiczny pokładu 308 w bloku B. 
Figure 5. Geological profile layer 308 in block B. 
 
 
3.2. Budowa geologiczna złoża w rejonie uskoków Zachodniego i Naprzeciwnego - sąsiedztwo 
ściany 929 w pokładzie 209. 
 

Uskok Naprzeciwny przebiega w odległości 20-40m od pola ściany 929, równolegle chodnika 
przyścianowego i zrzuca warstwy od 5m do 60m na N. 
Uskok Zachodni występuje w zachodniej części obszaru. Uskok przebiega w kierunku SE-NW, 
przy czym w części północnej zmienia kierunek na N. Wielkość zrzutu warstw waha się od 25 do 
60m na NE. Uskok znajduje się w odległości ok. 200m od rozcinki rozruchowej ściany 929 i wraz 
z postępem ściany odległość frontu od uskoku sukcesywnie wzrastała. 
Eksploatowany w sąsiedztwie uskoków Zachodniego i Naprzeciwnego pokład 209 osiąga 
miąższość bilansową w granicach 5,08-6,0 m. Średnia wytrzymałość węgla na jednoosiowe 
ściskanie Rc wynosi 25,5 Mpa. 
W stropie występuje łupek ilasty o miąższości od 0,7m do 5,0m, wyżej zalegają piaskowce 
średnioziarnisty o miąższości do ~50,2m. Wytrzymałość na ściskanie łupków ilastych i 
piaskowców budujących strop wynosi 16,4 MPa. 
W spągu pokładu występuje łupek ilasty o miąższości od 0,5 do 2,6 m. Wytrzymałość na 
jednoosiowe ściskanie Rc skał spągowych wynosi 41,4 Mpa. Dla omawianego rejonu 
charakterystyczne jest występowanie lokalnych wtrąceń łupku ilastego i laterytowego w pokładzie 
węgla. 



 
Rys. 5. Profil geologiczny pokładu 209 w bloku G. 
Figure 5. Geological profile layer 209 in block G. 
 
 
3.3. Dotychczasowa aktywność sejsmiczna w analizowanych rejonach. 
 

Eksploatacja prowadzona w sąsiedztwie analizowanych stref uskokowych wywoływała dotychczas 
niską, a w rejonie uskoków Zachodniego i Naprzeciwnego okresowo umiarkowaną aktywność 
sejsmiczną.  
Porównanie zestawień wyemitowanej energii i liczby wstrząsów zarejestrowanych w rejonie 
uskoków Piastowskiego i Przekątnego oraz w rejonie ściany 635 (Tab. 1 i Tab. 2) pokazuje 
znaczną różnicę w poziomie aktywności. Przy podobnej ilości wstrząsów w  strefie uskokowej 
zanotowano znacznie wyższą sumaryczną energię sejsmiczną. Energie wstrząsów rejestrowanych 
w rejonie pola ściany 635 nie przekraczały rzędu E3J. 
 
Tabela1. Aktywność sejsmiczna z rejonu uskoków Piastowskiego i Przekątnego. 
Table 1. Seismic activity in the Piastowski and Przekątny shear area . 

 

Wyrobisko 
Lata      

eksploatacji 
E02 E03 E04 E05 E06 Suma 

Uskok 
Piastowski i 
Przekątny 

2012 39 20 30   89 

Energia  1,31E04 9,00E04 7,40E05   8,43E05 



Tabela 2. Aktywność sejsmiczna towarzysząca eksploatacji pokładu 308 ścianą 635 w bloku B. 
Table 2. Seismic activity accompanying exploitation of layer 308 in block B. 

 
Zestawienie liczby wstrząsów i wyemitowanej energii wzbudzonych eksploatacją ściany 929, 
zarejestrowanych w rejonie uskoków Zachodniego i Naprzeciwnego, przedstawiono w Tab. 3, 
natomiast zestawienie wstrząsów rejestrowanych bezpośrednio w rejonie ściany 929 w Tab. 4 
Aktywność sejsmiczna w analizowanym rejonie  kształtowała się na niskim lub umiarkowanym 
poziomie. Zauważalny jest podobny wydatek energetyczny w strefie uskokowej i bezpośrednio w 
sąsiedztwie pola ściany przy znacznej różnicy w ilości wstrząsów, zwłaszcza niskoenergetycznych. 
 
Tabela3. Aktywność sejsmiczna z rejonu uskoków Zachodniego i Naprzeciwnego. 
Table 3. Seismic activity in the Zachodni and Naprzeciwny shear area . 

 
Tabela 4. Aktywność sejsmiczna towarzysząca eksploatacji pokładu 209 ścianą 929 w bloku G. 
Table 4. Seismic activity accompanying exploitation of layer 209 in block G. 

 
 
4. ANALIZA MECHANIZMÓW OGNISK WSTRZĄSÓW 
 
Obliczeń dokonano przy pomocy programu FOCI, który umożliwia dokonanie inwersji tensora 
momentu sejsmicznego w celu obliczenia mechanizmu analizowanych zjawisk sejsmicznych. 
Analizę przeprowadzono z uwzględnieniem współczynników amplifikacji zlokalizowanych ognisk 
wstrząsów. Rozwiązania przedstawiane są w formie tzw. „piłek plażowych”, będących graficzną 
reprezentacją rozwiązania tensora momentu sejsmicznego. Program pozwala na wyznaczenie 
dominującego typu mechanizmu wstrząsu: czy przeważało ścinanie (DBCP), jednoosiowe 
ściskanie (CLVD), eksplozja lub implozja (EXPL). 
Obliczenia zrealizowane były przy pomocy inwersji amplitud w domenie czasu dla fali podłużnej 
P, z uwzględnieniem kierunków pierwszych wychyleń.  
W analizie wykorzystano wstrząsy zarejestrowane przez kopalnianą stację geofizyki wyposażoną 
w System Obserwacji Sejsmologicznej SOS z użyciem 27 sond geofonowych.  
Do przygotowania danych wykorzystano program SEJSGRAM (zapis sejsmogramów do pliku 
ASCI dla potrzeb programu FOCI), a do lokalizacji ognisk wstrząsów program MULTILOK. 
Ze zbioru zarejestrowanych wstrząsów z rejonu uskoków Przekątnego i Piastowskiego  
wyselekcjonowano zapisy, które pozwalały na przeprowadzenie obliczeń, a następnie określono 
dla nich czasy oraz znak pierwszych wstąpień fali P. Obliczenia przeprowadzono dla grupy 31 
wstrząsów o energii większej od 1*104J. Pod uwagę brano sejsmogramy, dla których można było 
określić co najmniej 8 czasów wejścia fali P (średnio określono 22 wejść). 

Ściana 
Lata      

eksploatacji 
E02 E03 E04 E05 E06 Suma 

635 2012 101 11    112 
Energia  1,84E04 3,60E04    5,44E04 

Wyrobisko 
Lata      

eksploatacji 
E02 E03 E04 E05 E06 Suma 

Uskok  
Zachodni i 

Naprzeciwny 
2012 6 10 3 2  21 

Energia  2,90E03 2,60E04 1,10E05 8,00E05  9,39E05 

Ściana 
Lata      

eksploatacji 
E02 E03 E04 E05 E06 Suma 

929 2012 - 2013 482 71 17 1  575 
Energia  9,15E04 2,55E05 5,70E05 3,00E05  1,22E06 



W oparciu o program FOCI przeprowadzono ocenę głębokości występowania ognisk, którą oparto 
o współczynniki jakości rozwiązań i błędy wyznaczenia składowych tensora wykonując obliczenia 
dla głębokości od -100 do -600 m p.p.m. Najlepsze jakościowo rozwiązanie charakteryzujące się 
najmniejszym błędem obliczeń i największym współczynnikiem dopasowania uzyskano dla ognisk 
wstrząsów, które zostały zlokalizowane na głębokości od -170 do –410 m p.p.m. Tak znaczny 
rozrzut wartości głębokości powoduje, że nie można jednoznacznie określić struktury tektonicznej 
w obrębie której powstawały analizowane wstrząsy i z dużą dozą prawdopodobieństwa wyklucza 
ewentualny, decydujący wpływ zaszłości eksploatacyjnych w pokładach nadległych na ich 
wystąpienie.  
Wyniki obliczeń dla rozwiązania pełnego mechanizmu ognisk przedstawiono w poniższej tabeli 
(Tab. 5). 
 
Tabela5. Wyniki obliczeń mechanizmów ognisk wybranych wstrząsów górniczych. 
Table 5. The results of calculations of selected foci mechanisms mining tremors. 
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Z powyższej tabeli można wnioskować, że dominującym typem mechanizmu ognisk wstrząsów 
był mechanizm poślizgowy. Ogniska o takim mechanizmie zawierały od 44 % do 98 % składowej 
ścinającej DBCP (średnio około 77 %). Pozostałe składowe miały zdecydowanie mniejszy udział, 
tj. składowa EXPL średnio około 11 %, a składowa CLVD również średnio około 11 %. 
Dla zdecydowanej większości wysokoenergetycznych wstrząsów o mechanizmie poślizgowym 
azymut płaszczyzn nodalnych można było skorelować z rozciągłością uskoku sąsiadującego z 
ogniskiem wstrząsu. Przesunięcie tej krawędzi do około 30o w kierunku skrzydła zrzuconego może 



wynikać z osiadania terenu górniczego po dokonanej eksploatacji, objawiającego się na 
powierzchni przez przesunięcie się niecki obniżeniowej w kierunku oddziaływania uskoku [23]. 
Wynikać stąd więc może, że nie tylko naprężenia spowodowane eksploatacją górniczą ale również 
obniżenie terenu wskutek powstałej pustki po eksploatacji pokładów miały wpływ na aktywację 
sejsmiczną uskoków. 
 

 
 
Rys. 6. Położenie ognisk wstrząsów i ich mechanizm w bloku B. 
Figure 6. Location and mechanism of foci tremors in block B. 



 
 
Rys. 7. Położenie ognisk wstrząsów i ich mechanizm w bloku G. 
Figure 7. Location and mechanism of foci tremors in block G. 
 
 
5. FIZYCZNE PARAMETRY ŹRÓDŁA 
 
Rejestrowane przez aparaturę sejsmiczną sejsmogramy oprócz określenia mechanizmu ogniska 
wstrząsu opisanego  umożliwiają wyznaczenie także innych parametrów źródła wstrząsu. 
W najbardziej „klasycznym” podejściu analiza sejsmogramów przeprowadzana jest w domenie 
częstotliwości. Transformata Fouriera nie zmieniając informacji przenoszonych przez sejsmogram, 
ułatwia rutynową analizę sygnałów pod kątem parametrów źródła. Analiza spektralna 
wykorzystuje z reguły dwa modele pękania górotworu (Brune’a lub Madariagi) jako podstawę do 
szacowania tych parametrów.  



Wykorzystywane modele przewidują, że w tzw. polu dalekim, spektrum fourierowskie sygnału 
sejsmometrycznego składa się z dwóch części. W zakresie niskich częstotliwości spektrum to 
posiada stałą amplitudę (pozwalającą na obliczenie momentu sejsmicznego), natomiast począwszy 
od określonej częstotliwości (zwanej częstotliwością narożną) opada ono potęgowo. 
Ze spektrum zarejestrowanego sygnału określa się zazwyczaj trzy niezależne parametry: poziom 
spektralny, częstotliwość narożną (przecięcie poziomu spektralnego asymptotą spektrum dla 
wyższych częstotliwości) oraz współczynnik nachylenia asymptoty. W dalszej kolejności, 
możliwym staje się obliczenie różnych parametrów fizycznych ogniska takich jak np. moment 

sejsmiczny - 0M , promień ogniska - 0r , statyczny spadek naprężeń -  , średnie 

przemieszczenie na uskoku - D  [21]. 
Spektralna analiza sygnału jest często stosowaną metodą służącą poznaniu podstawowych 
parametrów źródła sejsmicznego, nie tylko sygnałów sejsmicznych ale również akustycznych i 
cyfrowych. 
Spektralne parametry źródła analizowanych wstrząsów z sejsmogramów Sieci Sejsmologicznej 
kopalni „Ziemowit” obliczono przy zastosowaniu programu FOCI i użyciu modelu Madariagi. 
Wyniki obliczeń parametrów źródła przedstawiono w tabeli 6. 
 
Tabela6. Parametry źródła ognisk wybranych wstrząsów górniczych. 
Table 6. Source parameters of selected mining tremors. 

Data/czas 
Energia 

[J] 
X [m] Y [m] 0M  [Nm] 0r  [m] 0f  [Hz] D

 [m] 
  [Pa]

27.06.2012 
11:52:13 

9*104 -29980 17830 4,42E+12 116 6,8 4,16E-03 3,98E+06 

03.07.2012 
20:23:50 

8*104 -30420 18250 3,82E+12 112 5,6 3,38E-03 3,27E+06 

24.07.2012 
20:27:09 

4*104 -30100 18120 1,05E+12 88 9,1 2,55E-03 8,83E+05 

01.09.2012 
13:00:08 

4*104 -30200 18150 1,02E+12 84 10,7 3,45E-03 1,67E+06 

10.10.2012 
22:54:30 

5*104 -32970 15970 4,00E+12 113 8,1 7,33E-03 1,01E+07 

09.12.2012 
19:25:44 

4*105 -33100 16990 4,32E+12 122 6,5 4,93E-03 6,09E+06 

10.12.2012 
19:46:57 

4*104 -33740 16510 2,57E+12 110 7,3 4,20E-03 5,77E+06 

 
Otrzymane wartości parametrów źródła dla analizowanych wstrząsów takie jak częstotliwość 
narożna wynosząca średnio do ok. 10Hz, moment sejsmiczny wynoszący od 1,02E+12Nm do 
4,42E+12Nm, promień ogniska maksymalnie równy 122m, a także spadki naprężeń obliczone w 
granicy 5E+06Pa są typowe dla wstrząsów górniczych Górnośląskiego Zagłębia Węglowego [22]. 
 
 
6. WNIOSKI 
 
Przeprowadzone badania metodą inwersji tensora momentu sejsmicznego dostarczyły informacji o 
genezie sejsmiczności i procesach zachodzących w ogniskach wstrząsów indukowanych 
eksploatacją prowadzoną w sąsiedztwie uskoków o zrzutach przekraczających miąższość pokładu. 



Analizowane wstrząsy, charakteryzowały się zróżnicowanymi parametrami uzyskanych     
rozwiązań. Otrzymane wyniki pozwalają stwierdzić, że dominującym mechanizmem ognisk 
analizowanych wstrząsów był mechanizm poślizgowy o dominującej (do 98%) składowej 
ścinającej. 
Przeprowadzone badania mogą wskazywać również, że przyczyną zaistniałych wstrząsów było 
nałożenie się naprężeń eksploatacyjnych z naprężeniami tektonicznymi występującymi w strefie 
uskoków, oraz osiadanie terenu nad wybraną przestrzenią eksploatacyjną.  
Parametry źródła, takie jak częstotliwość narożna (średnio ok. 8 Hz) oraz wysoki spadek naprężeń 
(do 6,09E+06 Pa) i przemieszczenia w ognisku (od 2,55*10-3 do 7,33*10-3m) także wskazują na 
oddziaływanie stref uskokowych i mają typowy charakter wstrząsów górniczych z GZW. 
Należy również zaznaczyć, że analizowane wstrząsy nie spowodowały żadnych skutków w 
wyrobiskach dołowych. Dotychczasowe doświadczenia kopalni wskazują, że tego typu wstrząsy 
nie powodowały zwiększonego zagrożenia tąpaniami w wyrobiskach dołowych. 
Wyniki przeprowadzonej analizy wskazały również na możliwość uzyskiwania dodatkowych 
informacji o procesach destrukcji górotworu naruszonego eksploatacją górniczą. Dlatego też 
wskazanym jest prowadzenie dalszych analiz mechanizmu ognisk wstrząsów dla sejsmiczności 
występującej w różnych warunkach górniczo – geologicznych. 
Obserwacja zmienności mechanizmu ognisk wstrząsów korelowana z warunkami geologiczno-
górniczymi w rejonie eksploatacji, może stanowić dodatkową informację w zakresie zmian stanu 
naprężeniowo-deformacyjnego w obrębie warstw wstrząsogennych oraz struktur tektonicznych co 
w efekcie może przyczynić się poprawy oceny stanu zagrożenia tąpaniami. 
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FOCAL MECHANISM ANALYSIS OF MINE TREMORS FROM FAULT ZONES REGION IN 
COAL MINE „ZIEMOWIT” 
 
Exploitation of coal deposits in KWK „Ziemowit” can cause seismic activity. Several thousands 
tremors per year in the range of energy 102J – 107J has been recorded by Mine Mining Geophysics 
Station since 50th of the twentieth century.  
Majority of registered vibrations has foci, which are localized near the front of the active longwall 
workings and it is most marked in adjacent range of mining events. Fault zones can be also origin 
of seismicity on the areas operated by KWK “Ziemowit”. Interestingly, level of the seismic activity 
of leap zones can surpasses the tier of seismicity in active longwall operated fields in the nearby 
vicinity. We can observe this situation in region Upper Silesian coal basin where foci powerful 
mining tremors are localized in fault zones while near mining operations shall be conducted.  
Mining concussions are formed by operation of force systems spatially oriented on the part of the 
rock structure where shocks focus arises. Seismograms, which are oscillogram records of the so-
called seismic radiation pattern, contain information about the arrangement of forces and dates of 
dynamic process in the course of excavation. 
The essay shows results of the mechanisms foci tremors estimation in the leap zones analyzed by 
the method of inversion of the seismic moment tensor in FOCI for gaining information about mine 
tremors character while seismic activity recorded in vicinity of fault zones. 
 
 



 

 

Skuteczność działań profilaktycznych podczas eksploatacji 
pokładu 510 warstwa dolna ścianami 8 i 6 w warunkach 
silnego zagrożenia tąpaniami 
 
A. Malesza, W. Tetla 
KW S.A. Oddział KWK „Bobrek-Centrum” 
 
Kopalnia prowadzi eksploatację na podsadzkę hydrauliczną pokładu 510 warstwa dolna w filarze 
ochronnym Śródmieścia miasta Bytomia. Roboty górnicze w tym rejonie są silnie skrępowane 
względami ochrony powierzchni oraz skomplikowanymi warunkami geologiczno - górniczymi. 
Podczas eksploatacji pokładu 510 ścianami 8 i 6 w warunkach silnego zagrożenia tąpaniami (wy-
stąpiły 3 odprężenia oraz jedno tąpniecie) Kopalnia opracowała szereg rozwiązań organizacyjno - 
technicznych oraz zasad prowadzenia profilaktyki aktywnej, co pozwoliło na dalszą bezpieczną 
eksploatację tego pokładu.   
 
1. WARUNKI GÓRNICZO-GEOLOGICZNE DLA ŚCIAN 8 i 6 W POKŁADZIE 510 w.d. 
 

We wschodniej części OG „Bytom-Centrum I”, w obszarze filara ochronego Śródmieścia miasta 
Bytom, KWK „Bobrek-Centrum” prowadzi roboty górnicze w pokładzie 510. Na obrzeżach tego 
filara, w początkowym okresie eksploatacji pokładu 510 wybrano: ścianę 10 w warstwie górnej, 
systemem z zawałem stropu oraz ścianę 10 w warstwie dolnej, systemem z podsadzką hydraulicz-
ną. Podczas eksploatacji pokładu 510 ścianami dziesiątymi nie zaobserwowano niebezpiecznych 
wzrostów stanu zagrożenia tąpaniami. Na południe od parceli ścian dziesiątych w maju 2007 r. 
rozpoczęto eksploatację pokładu 510 warstwa dolna najpierw ścianą 8 a po jej zakończeniu, kolej-
ną ścianą 6 uruchomioną w dniu 21.01.2011 r. Do końca wybiegu ściany 6 pozostało ok. … m. 
Podczas prowadzenia ścian 8 i 6 zaobserwowano silny wzrost stanu zagrożenia tąpaniami. W rejo-
nie tym Kopalnia planuje eksploatację pokładu 510 kolejnymi ścianami. Ze względu na ochronę 
powierzchni eksploatacja przewidziana jest w całości na podsadzkę hydrauliczną. 
Pokład 510 warstwa dolna w parceli ścian 8 i 6 zaliczony jest do III stopnia zagrożenia tąpaniami. 
Pod względem pozostałych zagrożeń naturalnych pokład 510 zaliczony jest do: 
- I kategorii zagrożenia metanowego, 
- I stopnia zagrożenia wodnego, 
- klasy B zagrożenia pyłowego, 
- IV grupy skłonności do samozapalenia. 
 

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 wy-
nosi 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 ścia-
ny 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 ścia-
ny). Minimalna odległość pokładu 507 od pokładu 510 w rejonie ww. 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 wzro-
stem odległości pomiędzy pokładami 507 i 510 zwiększa się udział w pakiecie rozdzielającym te 
pokłady zwięzłego piaskowca, który przyczynia się do wyraźnego wzmocnienia stropu bezpośred-
niego pokładu 510. Pomiędzy pokładami 507 i 504 nie występują wstrząsogenne warstwy jedno-
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rodne o dużych miąższościach. W odległości 67,3 m ponad pokładem 510 (strop pokładu 504) 
zalega warstwa łupka piaszczystego, a następnie piaskowca. W sumie warstwy te stanowią zwię-
zły, praktycznie jednorodny pakiet skalny. Pakiet ten jednoznacznie można określić mianem war-
stwy 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 łupku 
ilastego, a następnie zalega łupek piaszczysty i piaskowiec, następnie warstwa łupku 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 łupku piaszczystego i ilastego, w tym jedno-
rodna warstwa łupku piaszczystego o większej miąższości. Poniżej zalega stosunkowo gruba war-
stwa 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 
wyższej wytrzymałości. Poniżej tej głębokości, w części wschodniej, w wyniku redukcji grubości 
piaskowca, warstwy spągowe ulegają osłabieniu. 
W odległości ok. 50 - 70 m na wschód od planowanej linii zakończenia eksploatacji ścianami w 
pokładzie 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. 
 
2. KSZTAŁTOWANIE SIĘ STANU ZAGROŻENIA TĄPANIAMI 

DLA ŚCIAN 8 i 6 W POKŁADZIE 501 w.d. 
 
2.1. Ściana 8 w pokładzie 510 w.d. 
 

Podczas prowadzenia eksploatacji w początkowej (pierwszej) części wybiegu ściany 8 (ok. 300 m) 
zagrożenie tąpaniami kształtowało się na poziomie odpowiadającym prognozom analitycznym 
(„dla większości wstrząsów energie nie przekroczą: 5×105 [J], aczkolwiek nie można wykluczyć 
incydentalnych zdarzeń o energiach o rząd większych”), nie przekraczając stanu słabego zagroże-
nia wg metody kompleksowej. W tym etapie prowadzenia ściany rejestrowano dużą ilość wstrzą-
sów niskoenergetycznych (102 - 104 J) i incydentalnie wstrząsy o energiach rzędu 105 J.  
Łącznie w ww. okresie prowadzenia ściany 8 (7.05 - 30.09.2007 r.) wystąpiło 1538 wstrząsów o 
energiach rzędu: 102 J - 858 wstrząsów, 103 J - 602 wstrząsy, 104 J - 66 wstrząsów, 105 J - 2 
wstrząsy. Od uruchomienia ściany do końca września 2007 r. w rejonie ściany 8 wystąpiły 2 
wstrząsy wysokoenergetyczne, tj.: 3×105 J w dniu 18.06.2007 r. i 8×105 J w dniu 25.08. 2007 r. 
Wstrząs o energii 8×105 J spowodował złamanie stropnicy jednych odrzwi obudowy drewnianej 
budowanej między sekcjami obudowy zmechanizowanej oraz uszkodzenie wykładki stropu na 
odcinku obudowy indywidualnej przy chodniku 10/8. W wyniku wstrząsu trzech pracowników 
przebywających w ścianie 8 uległo wypadkom lekkim. 
Przyrost aktywności sejsmicznej wystąpił we wrześniu i objawiał się wyraźnym zwiększeniem 
częstości występowania wstrząsów niskoenergetycznych. Nie wystąpiły jednak w tym okresie 
wstrząsy silne.  
W październiku 2007 r. po silnym wzroście aktywności sejsmicznej objawiającej się wstrząsami  
o energiach rzędu 105 - 106 J Kopalnia zweryfikowała zasady profilaktyki tąpaniowej dla ściany 8. 
Ustalono m.in., że z uwagi na zróżnicowanie warunków geologicznych i górniczych, dla dobrania 
optymalnych rygorów profilaktyki tąpaniowej, pozostały wybieg ściany 8 należy podzielić na  
3 Fazy: 



 

 

 Faza I obejmowała wybieg ściany 8 od uruchomienia do 30 m na wschód od krawędzi pokładu 
507 (część parceli z najtrudniejszymi warunkami geologiczno-górniczymi), 

 Faza II obejmowała wybieg od 30 m na wschód od krawędzi pokładu 507 do 20 m na zachód od 
krawędzi pokładów 419 i 501, 

 Faza III obejmowała wybieg od 20 m na zachód od krawędzi pokładów 419 i 501 do linii za-
kończenia ściany 8. 

Fazy I i III uznano za najbardziej zagrożone tąpaniami. Z uwagi na duże zagrożenie tąpaniami w 
Fazie I wprowadzono wielokierunkową intensywną profilaktykę tąpaniową. 
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 wskazywa-
ła na możliwość ich złagodzenia w Fazie II. Jednak wyniki obserwacji stanu zagrożenia tąpaniami 
w okresie poprzedzającym wejście ściany w Fazę II nie pozwalały na zmianę stosowanej profilak-
tyki. W konsekwencji dla Fazy II utrzymano zasadnicze rygory profilaktyki tąpaniowej obowiązu-
jące w Fazie I, dostosowując je jedynie do nieco odmiennych warunków górniczych. 
W Fazie I eksploatacji, która obejmowała średnio 495 m wybiegu ściany 8, wystąpiło łącznie 2941 
wstrząsów górotworu, w tym: 1750 rzędu 102 J, 1036 rzędu 103 J, 145 rzędu 104 J, 7 rzędu 105 J i 3 
rzędu 106 J. Stan zagrożenia wg metody kompleksowej oceniano jako słaby lub średni. 
 

 
 
Rys. 1. Mapa ścian 6 i 8 w pokładzie 510 - podział na Fazy 
Fig. 1. Map of walls 6 and 8 in seam 510 divided into particular stages 

 
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 sil-
nych i wstrząsów o energiach rzędu 104 J (ok. 67 %) prowokowana była prowadzoną intensywną 
aktywną profilaktyką tąpaniową. Natomiast w okresach między wykonanymi strzelaniami profilak-
tycznymi występowały zazwyczaj wstrząsy o energiach niższych niż prowokowane strzelaniami. 
 

Drugi z tych okresów 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 występo-
wały wyłącznie wstrząsy niskoenergetyczne: 307 rzędu 102 J, 430 rzędu 103 J i 160 rzędu 104 J; 
łącznie 897 wstrząsów. W okresie tym regularnie osiągano postęp dobowy ściany wynoszący  
2,1 m. Nie wpłynęło to jednak na wzrost aktywności sejsmicznej, stosowano bowiem stale zwięk-
szoną częstotliwość wykonywania strzelań wstrząsowych (1 strzelanie w cyklu podsadzkowym). 
W Fazie II eksploatacji zagrożenie tąpaniami wg metody kompleksowej było generalnie słabe a po 
wstrząsach o energii ≥ 5×104 J wzrastało do stanu średniego. Wstrząsy o energiach rzędu 106 J 
powodowały wzrost zagrożenia wg metody sejsmologicznej do stanu silnego. Wg metody kom-
pleksowej zagrożenie było słabe lub średnie (po ww. wzrostach aktywności sejsmicznej). 
Aktywność sejsmoakustyczna nie była duża. Zagrożenie wg tej metody generalnie nie występowa-
ło lub było słabe. Występowały sporadycznie wzrosty do stanu średniego, które zasadniczo zwią-
zane były ze wzrostami aktywności sejsmicznej. Stąd też w drugiej części Fazy II, oprócz spadku 
aktywności sejsmicznej, widoczny był także istotny spadek aktywności sejsmoakustycznej. 
Metoda wiercenia otworów małośrednicowych, stosowana z częstotliwością jeden raz na dobę  
w ścianie, nie wykazywała wzrostu zagrożenia tąpaniami. Maksymalny wychód zwiercin wyniósł  
4,7 l/mb. 
Badania geofizyczne (RMS) wykonywane z częstotliwością 1 raz na dwa tygodnie wykazywały 
generalnie słabe zagrożenie. W czterech przypadkach w pierwszej części Fazy II stwierdzono stan 
średniego zagrożenia wg tej metody.  
W maju 2009 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 aktyw-
ność sejsmiczna była wyraźnie mniejsza i do czasu wejścia w Fazę III charakteryzowała się 
wstrząsami o energii rzędu 102 - 104 J. Na początku maja 2009 r., po wejściu w Fazę III, obserwo-
wany był okresowy wzrost aktywności, w szczególności w zakresie wstrząsów o energii rzędu 104 
J. Występowały także pojedyncze wstrząsy rzędu 105 J (2 wstrząsy). W kolejnym okresie eksploat-
acji 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. 
Wg metody sejsmologicznej od 16.12.2009 r. do końca wybiegu ściana generalnie była słabo za-
grożona tąpaniami.  
Obserwacje sejsmoakustyczne prowadzone były w sposób wzmożony - 4 geofonami: 1. w chodni-
ku 8/6 oraz 3. zabudowanymi w chodniku materiałowym. W analizowanym okresie wystąpiło 6 
wzrostów aktywności trwających łącznie 12 godzin oraz 7 wzrostów zmianowych do stanu słabego 
trwających łącznie 14 zmian. 
 
 



 

 

Metoda wiercenia otworów małośrednicowych, stosowana w ścianie z częstotliwością jeden raz na 
dobę, nie wykazywała stref wzmożonych naprężeń. Maksymalny wychód zwiercin wyniósł  
4,7 l/mb. Nie występowało zagrożenia tąpaniami według tej metody. 
Badania geofizyczne (RMS), wykonywane z częstotliwością co 2 tygodnie w ścianie oraz ociosach 
ścianowych chodników przyścianowych, wykazywały stan słabego zagrożenia tąpaniami. 
Według metody kompleksowej zagrożenie generalnie było oceniane jako słabe. 
 

Aktywność sejsmiczną rejestrowaną podczas całego biegu ściany przedstawia poniższa tabela. 
 
 
Tabela 1. Kształtowanie się aktywności sejsmicznej w ścianie 8 w pokładzie 510 
Table 1. Developing of seismic activity in wall 8 in seam 510 
 

FAZA I II III Suma 

Ilość wstrząsów 
o energii rzędu 

[J] 

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 

 
 
2.2. Ściana 6 w pokładzie 510 w.d. 
 

Mając na względzie doświadczenia uzyskane podczas eksploatacji pokładu 510 w.d. ścianą 8 oraz 
uwarunkowania geologiczno-górnicze Kopalnia zaprojektowała eksploatację pokładu 510 w.d. 
ścianą 6 z podziałem na fazy w celu dobrania optymalnych rygorów profilaktyki aktywnej: 
 Faza I  od uruchomienia ściany do przejścia na odległość 30 m za równoległe do frontu ściany 

krawędzie pokładów 419 i 501 (odcinek km. 0 - 330), 
 Faza II od 30 m na wschód od równoległych do frontu ścianowego krawędzi pokładów 419  

i 501 do 30 m na zachód od ukośnych do frontu ścianowego krawędzi pokładów 419 i 
501 (odcinek km. 330 - 580), 

 Faza III od 30 m na zachód od ukośnych do frontu ścianowego krawędzi pokładów 419 i 501 do 
linii zakończenia ściany 6 (odcinek od km. 580 do końca wybiegu ściany). 

Analizując stan zagrożenia tąpaniami w ścianie 6 należy stwierdzić, iż ściana 6 charakteryzowała 
się wysoką aktywnością sejsmologiczną objawiającą się zarówno duża ilością zjawisk wysokoe-
nergetycznych rzędu 105 - 106 J jak i niskoenergetycznych rzędu 102 - 104 J. Aktywność ta zaczęła 
się już w I fazie eksploatacji, tj. od uruchomienia do rozpoczęcia skosowania (koniec czerwca 2011 
r.) zarejestrowano wówczas 1687 wstrząsów górotworu, w tym: 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 sejsmo-
logicznej zarejestrowano podczas przemieszczania się ściany 6 pod równoległymi do jej frontu 
odcinkami krawędzi pokładów 419 i 501. W kwietniu 2011 r. wystąpiły dwa wstrząsy o energiach 
3×105 J oraz 9×105 J. 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 r. 
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 pokła-
dów 419 i 501). W dniu 3.06.2011 r. wystąpił wstrząs o energii 3×106 J. Gdy front ściany wszedł w 



 

 

obszar całkowicie wybranych wyżej leżących pokładów 419 i 501 spodziewano się spadku aktyw-
ności sejsmologicznej, jednakże w miesiącu czerwcu i lipcu zaobserwowano spadek ilości wstrzą-
sów 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 ener-
giach lokalizowały się w bliskiej odległości od frontu ściany 6 oraz chodnika 8/6. 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 8×106 
J. Warto podkreślić, iż rejestrowane wstrząsy nie powodowały skutków w wyrobiskach górniczych 
(z wyjątkiem lokalnych odspojeń ociosu węglowego) i występowały generalnie podczas prowadze-
nia urabiania w ścianie 6 (z wyjątkiem wstrząsów: o energii 3×106 J z dnia 3.06.2011 r., który 
zarejestrowano podczas przerwy międzyzmianowej, po zakończeniu urabiania kombajnem kończą-
cym bieżący krok podsadzkowy oraz ww. wstrząsu o energii 8×106 J, który zarejestrowano rów-
nież po zakończeniu urabiania kombajnem). 
Ponowne uruchomienie ściany nastąpiło w dniu 1.09.2011 r. po pozytywnym zaopiniowaniu przez 
Komisję do spraw Tąpań, Obudowy i Kierowania Stropem w Podziemnych Zakładach Górniczych 
WNIOSKU dotyczącego „Możliwości wznowienia oraz bezpiecznego prowadzenia dalszej eksplo-
atacji pokładu 510 w.d. w polu ściany 6 Ruch »Centrum«, w związku z zaistniałym w jej rejonie 
tąpnięciem w dniu 19.07.2011 r.”. 
Od zakończenia skosowania w dniu 10.10.2011 r. do dnia 18.01.br. zarejestrowano 602 wstrząsy 
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. 
Zmiana aktywności sejsmologicznej w ścianie 6 nastąpiła na początku roku 2012 obserwowano 
(podobnie jak w początkowej fazie eksploatacji) wstrząsy samoistne niskoenergetyczne, zmalała 
ilość wstrząsów wysokoenergetycznych sprowokowanych wykonywaną profilaktyką, lokalizowa-
no wstrząsy w zrobach. Zupełnie inaczej było w miesiącu grudniu 2011 r., kiedy prawie 60 % 
zarejestrowanej energii wstrząsów pochodziło od wstrząsów sprowokowanych wykonywaną profi-
laktyką. Wstrząsy te odczuwane były przez załogę przede wszystkim jako zjawiska akustyczne, 
sporadycznie również jako drgania górotworu. Wstrząsy (szczególnie wysokoenergetyczne) były 
odczuwalne na powierzchni. Podsumowując dotychczasową aktywność sejsmiczną towarzyszącą 
eksploatacji pokładu 510 w.d. ścianą 6 należy podkreślić, że Kopalnia liczyła się z występowaniem 
dużej aktywności sejsmologicznej w trakcie prowadzenia tej ściany. Zakładano jednakże, że sytua-
cje 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. Aktualnie 
ściana 6 znajduje się w III fazie eksploatacji, a jej aktywność sejsmologiczna zmalała, szczególnie 
jeśli chodzi o wstrząsy wysokoenergetyczne, które występują teraz sporadycznie i lokalizowane są 
głównie w zrobach. Jednak ze względu na prognozowane zagrożenie tąpaniami związane z prowa-
dzeniem eksploatacji pierwszej warstwy grubego pokładu węgla w zasięgu krawędzi pokładów 
418, 419, 501, 504 i 507 oraz z powodu zbliżania się ściany do filara szybu „Witczak” i Uskoku 
Radzionkowskiego Kopalnia ustaliła, że dalsza eksploatacja ścianą prowadzona będzie na dotych-
czasowych, zaostrzonych warunkach.  
 
 
 
 



 

 

Tabela 2. Kształtowanie się aktywności sejsmicznej w ścianie 6 w pokładzie 510 
Table 2. Developing of seismic activity in wall 6 in seam 510 
 

FAZA I II III Suma 

Ilość wstrząsów 
o energii rzędu 

[J] 

102 698 394 259 1351 
103 747 567 587 1901 
104 159 363 319 841 
105 16 62 21 99 
106 3 13 1 17 

Suma wstrząsów 1623 1399 1187 4209 
Suma wstrząsów na wybiegu 1316 889 524 2729 
Suma wstrząsów w zrobach 307 510 663 1480 

Postęp [m] 324 347 291 962 
Suma energii [105 J] 185,685 828,357 191,602 1205,644

 
 
3. SKUTECZNOŚĆ DZIAŁAŃ PROFILAKTYCZNYCH PODJĘTYCH PRZEZ KOPALNIĘ 

DLA PROWADZENIA EKSPLOATACJI POKŁADU 510 WARSTWA DOLNA 
ŚCIANAMI 8 i 6 

 
3.1. Ściana 8 w pokładzie 510 w.d. 
 

Eksploatacja ścianą 8 prowadzona była z zastosowaniem wielokierunkowej profilaktyki tąpaniowej 
obejmującej szereg rozwiązań organizacyjno-technicznych oraz aktywną profilaktykę w postaci 
strzelań torpedujących skały stropowe, strzelań wstrząsowych i kamufletowych, oraz wysokoci-
śnieniowego nawadniania calizny węglowej wykonywanych zgodnie z ustaleniami KRZG i zawar-
tymi w stosownych protokołach Zespołu ds. Tąpań Obudowy i Kierowania Stropem.  
 

Rys. 2 i 3 przedstawiają skuteczność prowadzonej aktywnej profilaktyki tąpaniowej. Strzelaniami 
sprowokowano 771 wstrząsów, z tego 302 wstrząsy rzędu 104 J, 13 wstrząsów rzędu 105 J i 2 
wstrząsy rzędu 106 J. Nawadnianiem calizny węglowej sprowokowano 54 wstrząsy, z tego 5 
wstrząsów rzędu 104 J i 1 wstrząs rzędu 105 J. Ilość sprowokowanych profilaktyką wstrząsów sta-
nowi 13,9 % ogółu wstrząsów. 
 

 
 
Rys. 2. Procentowy udział wstrząsów samoistnych do wstrząsów wywołanych 

wykonywaną profilaktyką tąpaniową dla ściany 8 
Fig. 2. Percentage distribution of tremors and seismic activity caused 

by active prevention in wall 8 



 

 

 
 
Rys. 3 Suma energii wydzielonej podczas profilaktyki aktywnej 

do sumy energii z wstrząsów samoistnych dla ściany 8 
Fig. 3. Total of extracted energy during active prevention 

and total of tremors energy for wall 8 
 
3.2 Ściana 6 w pokładzie 510 w.d. 
 

Kopalnia mając na względzie doświadczenia uzyskane podczas eksploatacji ścianą 8 w pokładzie 
510 w.d. zaprojektowała dla kolejnej ściany 6, biorąc pod uwagę uwarunkowania geologiczno-
górnicze, cały zakres działań profilaktycznych obejmujących między innymi: 
 

1. Podział ściany na 3 fazy eksploatacji. 
 

2. Środki organizacyjno-techniczne określające (w zależności od fazy eksploatacji): ograniczenie 
postępu dobowego i kroku podsadzkowego od 2,1 m 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 w postaci: 
- strzelań wstrząsowych, wykonywanych z częstotliwością 1 raz w tygodniu, w otworach strza-
łowych długości 10 - 12 m i średnicy 42 mm, ładunek MW na otwór: do 6 kg,  

- strzelań kamufletowych, wykonywanych z częstotliwością dwa strzelania w kroku podsadz-
kowym otworami strzałowymi długości 5 - 6 m i średnicy 42 mm, ładunek MW na otwór: do 
3 kg, pierwotnie zakładano jedno strzelanie w kroku podsadzkowym, ale zwiększenie często-
tliwości strzelań kamufletowych po każdym skrawie zdecydowanie zwiększyło skuteczność 
wykonywanej profilaktyki, 

- wysokociśnieniowego nawadniania calizny węglowej przed frontem ściany z chodników 6/4  
i 8/6; nawadnianie prowadzono w otworach prostopadłych do ociosów ścianowych chodni-
ków, długości 30 - 40 m, średnicy 42 - 48 mm,  

- wysokociśnieniowego nawadniania calizny węglowej z czoła ściany 6; nawadnianie wyko-
nywano w pasie ściany nienawodnionym z chodników i w razie potrzeby, na odcinkach ścia-
ny, gdzie na podstawie obserwacji górniczych i geofizycznych stwierdzono objawy podwyż-
szonego ciśnienia górotworu; nawadnianie prowadzono w otworach prostopadłych do frontu 
ściany, długości 15 - 20 m i średnicy 42 - 48 mm, 

- strzelań torpedujących skały stropowe między pokładami 510 i 507 prowadzonych z chodni-
ków przyścianowych w celu wytworzenia stref buforowych w wyrobiskach przyścianowych 
oraz frontu ściany w rejonach występowania resztek i krawędzi pokładów sąsiednich, 



 

 

- strzelań ścinających strop węglowy za frontem ściany (strzelania te prowadzono okresowo po 
wstrząsach o energii rzędu 106 J we wrześniu 2011 r.); wykonywano je z częstotliwością usta-
loną przez KRZG, lecz nie rzadziej niż co 15 m postępu ścianą.  

 
Rys. 4 i 5 przedstawiają skuteczność prowadzonej aktywnej profilaktyki tąpaniowej. Strzela-
niami sprowokowano 771 wstrząsów, z tego 338 wstrząsów rzędu 104 J, 23 wstrząsy rzędu 105 
J i 3 wstrząsy rzędu 106 J. Nawadnianiem calizny węglowej sprowokowano 16 wstrząsów, z te-
go 4 wstrząsów rzędu 102 J, 11 wstrząsów rzędu 103 J oraz 1 wstrząs rzędu 104 J . Ilość spro-
wokowanych profilaktyką wstrząsów stanowi 17,1 % ogółu wstrząsów. 
 
 

 
 
Rys. 4. Procentowy udział wstrząsów samoistnych do wstrząsów wywołanych 

wykonywaną profilaktyką tąpaniową dla ściany 6. 
Fig. 4. Percentage distribution of tremors and seismic activity 

caused by active prevention in wall 6. 
 
 

 
 
Rys. 5. Suma energii wydzielonej podczas profilaktyki do sumy energii z wstrząsów samoistnych dla ściany 6 
Fig. 5. Total of extracted energy during active prevention and total of tremors energy for wall 6 



 

 

W ścianie 8 w pokładzie 510 w.d. zastosowano obudowę TAGOR 17/37-LVOp2 wyprodukowaną 
w 1987 r. Bazując na doświadczeniu uzyskanym podczas eksploatacji ścianą 8 ustalono podstawo-
we parametry i wymogi techniczno-użytkowe, dotyczące obudowy zmechanizowanej przeznaczo-
nej dla kolejnych ścian w pokładzie 510 w.d. Na drodze przetargu wybrano obudowę GLINIK-
13/25-Pp, która spełnia wszystkie wymagania Kopalni. 

 
Tabela 3. Porównanie parametrów sekcji obudowy zmechanizowanej 

Glinik-13/25-Pp i Tagor-17/37-LV/Op2 
Table 3. 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 - 3 m 2 m 

Krok obudowy 0,8 0,75 

 
Zakres pracy w pokładach tąpiących obudowy Glinik-13/25-Pp wynosi 1,5-2,4 m. Ściana 6  
w pokładzie 510 prowadzona jest na wysokość do 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). Z doświadcze-
nia podczas eksploatacji ściany 8 w pokładzie 510 wynika, że taka wysokość ściany znacznie po-
prawia bezpieczeństwo pracującej załogi w warunkach silnego zagrożenia tąpaniami.  
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 ścianą 6 i kolejnymi w pokładzie 510 w.d.  
Sekcje obudowy Glinik-13/25-Pp są przystosowane do zabudowy tamy podsadzkowej. Tamę pod-
sadzkową zabudowuje się na uchach stropnicy tylnej oraz w tylnej części spągnicy.  
Cechą wyróżniającą konstrukcję jest brak standardowego układu lemniskatowego. Podstawę obu-
dowy stanowi spągnica typu katamaran zapewniająca stabilność sekcji. 
Zastosowane rozwiązania organizacyjno-techniczne, model podziału na fazy eksploatacji, aktywna 
i pasywna profilaktyka tąpaniowa pozwoliły Kopalni na eksploatację pokładu 510 warstwa dolna 
ścianami 8 i 6. Bazując na doświadczeniu z powyższej eksploatacji Kopalnia zaprojektowała kolej-
ne ściany w systemie przekątnym po wzniosie bez konieczności skosowania ścianą (przechodzenia 
zakrętu), co jeszcze powinno się przyczynić do poprawy stanu bezpieczeństwa i zmniejszenia za-
grożenia tąpaniowego dla kolejnych ścian. 
 
 
WNIOSKI 
 
Biorąc pod uwagę sytuację geologiczno-górniczą, zakres dokonanej eksploatacji, prognozowany i 
rzeczywisty stan zagrożenia tąpaniami w pokładzie 510, a także zamierzenia Kopalni uwzględnia-
jące dalszą eksploatację tego pokładu (w części przewidzianej do eksploatacji zlokalizowanych jest 
około 9,5 mln ton zasobów operatywnych węgla o wysokich parametrach jakościowych), Kopalnia 
- za pomocą wypracowanego monitoringu zagrożenia sejsmicznego i szeroko pojętej profilaktyki 
tąpaniowej - stara się ograniczyć możliwość występowania silnych i niekontrolowanych zjawisk 
dynamicznych w trakcie eksploatacji pokładu 510 w.d. Zastosowane rygory profilaktyki tąpanio-
wej w całej rozciągłości zmierzały do ograniczenia ilości i energii wstrząsów sejsmicznych indu-
kowanych tą eksploatacją. Podkreślić należy, iż stosowane rygory profilaktyki tąpaniowej były 



 

 

stale analizowane i weryfikowane w aspekcie ich optymalnego dopasowania do zmiennych warun-
ków górniczych i poziomu zagrożenia sejsmicznego oraz rzeczywistego poziomu zagrożenia tąpa-
niami. O skuteczności działań profilaktycznych świadczy poziom aktywności sejsmicznej induko-
wanej aktywną profilaktyka tąpaniową. W listopadzie i grudniu 2011 r. sterowanie parametrami 
aktywnej profilaktyki tąpaniowej powodowało, że większość wstrząsów silnych było sprowokowa-
nych strzelaniami: kamufletowymi, wstrząsowymi, ścinającymi i torpedującymi. Istotnym czynni-
kiem wpływającym na poprawę poziomu bezpieczeństwa w ścianie 6 było zastosowanie nowego 
typu obudowy podsadzkowej, dostosowanej do warunków geologiczno-górniczych i rzeczywistego 
stanu zagrożenia tąpaniami. Mając na względzie powyższe uwarunkowania oraz zaplanowane dla 
kolejnych ścian w pokładzie 510 zmiany kształtu parceli (co również powinno pozytywnie wpłynąć 
na ograniczenie zagrożenia), Kopalnia ma nadzieję na bezpieczną kontynuację robót eksploatacyj-
nych w pokładzie 510 pod Śródmieściem Bytomia. 
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Projektowanie rozcinki oraz eksploatacja drugiej warstwy 
pokładu 504 ścianą q100 o wysokim zagrożeniu pożarowym 
 
 
Mariusz Tuszkiewicz, Tomasz Goliwąs 
KWK „Sośnica-Makoszowy” 
 
 
 
 
 
STRESZCZENIE: W artykule opisano proces projektowania robót przygotowawczych dla ściany 
q100 w drugiej warstwie pokładu 504 oraz prace profilaktyczne związane z zagrożeniem poża-
rowym zastosowane w trakcie prowadzenia tych robót przygotowawczych jak i w trakcie eksplo-
atacji ściany q100. W artykule zaprezentowano także kompleksowe rozwiązania zastosowane 
w ścianie q100, zarówno dla monitoringu zagrożenia pożarowego jak i działań profilaktycznych 
obejmujące zastosowanie innowacyjnych/nowoczesnych rozwiązań opracowanych dla przemysłu 
węgla kamiennego. 
 
 

1. CHARAKTERYSTYKA POKŁADU 504 W PARCELI ŚCIANY q100 
 
Partia pokładu 504, która jest eksploatowana ścianą q100, zlokalizowana jest w zachodniej części 
obszaru górniczego „Sośnica III” (rys. 1), pomiędzy linią przecznic D a zachodnią granicą obszaru 
górniczego „Sośnica III”. Obrys ściany q100 wyznaczają następujące wyrobiska: chodnik nadścia-
nowy q100, przecinka ściany q100, chodnik q100. Eksploatacja ścianą q100 jest prowadzona 
w drugiej warstwie pokładu 504. 
 Pokład 504 w rejonie przecznic D5/7 na zachód zalega monoklinalnie z zapadaniem na „SE”, 
lokalnie w rejonie strefy osiowej fałdu Sośnicko-Knurowskiego zmieniając kierunek na „W”. Na-
chylenie pokładu zmienia się generalnie od 10˚ do 24˚ lokalnie w rejonie zakończenia ściany q100 
w strefie zmiennych nachyleń pokładu może zmieniać się od 4˚ do 30˚. W strefie osiowej fałdu 
Sośnicko-Knurowskiego zmienia się od 8˚ do 20˚, lokalnie kierunek nachylenia pokładu może 
zmieniać się na przeciwny. 
 Pokład na wybiegu chodnika q100 zalega generalnie monoklinalnie z zapadaniem na „SE”. Na-
chylenie pokładu w chodniku q100 zmienia się w granicach od 16° do 24°. 
 Średnia grubość pokładu w chodniku nadścianowym q100 wynosi ok. 3,65m. 
 Grubość pokładu w chodniku q100 zmienia się: 

— na odcinku od przecinki ściany q100 do ok. 812mb od ok. 6,78m do ok. 3,80m węgla, śred-
nio ok. 5,31m, 

— na odcinku od ok. 812mb do ok. 1000mb od ok. 3,80m do ok. 2,0m węgla, średnio ok. 
2,58m,na odcinku od ok. 1000mb do ok. 1075mb od ok. 2,30m do ok. 1,0m węgla, średnio 
ok. 1,44m, na odcinku od ok. 1075mb do ok. 1179mb od ok. 2,43m do ok. 4,20m węgla, 
średnio ok. 2,93m, 

— średnia grubość pokładu w chodniku q100 wynosi ok. 4,40m. 
 Grubość pokładu w przecince ściany q100 zmienia się od ok. 4,80m do ok. 7,52m węgla. 
 Średnia grubość pokładu w przecince ściany q100 wynosi ok. 6,34m. 
 Ściana q100 prowadzona będzie generalnie na wysokość 3,40m. 
 Ściana q100 na wysokość 2,40m będzie prowadzona lokalnie w miejscach zmniejszenia gru-
bości pokładu do 1,00-2,40m. 

Szkoła Eksploatacji Podziemnej 2013, Materiały Konferencyjne 



 

 

 
 
Rys. 1. Wycinek mapy pokładu 504 z rejonem ściany q100 w pokładzie 504 
 
 W pokładzie 504 stwierdzono występowanie następujących zagrożeń górniczych. Zagrożenie 
metanowe: I kategorią zagrożenia metanowego objęta jest część pokładu w granicach OG Sośnica 
III pomiędzy warstwicą poziomu 750m a izolinią warstwicy -600m, II kategorią zagrożenia 
metanowego objęta jest część pokładu w granicach OG Sośnica III pomiędzy warstwicą -600m 
a izolinią warstwicy -617m, III kategorią zagrożenia metanowego objęta jest część pokładu w gra-
nicach OG Sośnica III pomiędzy warstwicą -617m a warstwicą poziomu 1200m (poza polem 
wybiegu ściany). Pozostała część pokładu 504 jest niemetanowa. W polu wybiegu ściany q100 po-
kład zaliczony został do I stopnia zagrożenia tąpaniami, na pozostałym obszarze pokład 504 za-
liczony został do III stopnia zagrożenia tąpaniami. Pokład 504 w granicach obszaru górniczego 
„Sośnica” zaliczony jest do klasy B zagrożenia wybuchem pyłu węglowego. Pokład 504 zaliczony 
został do IV grupy skłonności do samozapalenia, wskaźnik samozapalności Sza = 1010C/min., 
energia aktywacji utleniania węgla A = 55 kJ/mol, okres inkubacji pożaru 47 dni. 
 
 

2. DZIAŁANIA PREWENCJI POŻAROWEJ PODJĘTE NA ETAPIE 
PROJEKTOWANIA, ROZCINKI ŚCIANY q100 I W CZASIE 
DRĄŻENIA WYROBISK PRZYGOTOWAWCZYCH 

 
Głównymi czynnikami mającymi wpływ na potencjalnie wysokie zagrożenie pożarowe w rejonie 
ścianie są: 

— pokład o dużej skłonności do samozapalenia, 
— wybieranie ściany z półką węglową o maksymalnej grubości 0,9m, 



 

 

— przepad do zawału ściany węgla ze zrekonsolidowanego stropu po wybraniu I-szej warstwy 
pokładu, 

— kontakt ze zrobami pokładów 419/1, 501, 505/2, 504, 
— duże zróżnicowanie miąższości aktualnie wybieranej warstwy pokładu 504. 

 Ze względu na wzrost zagrożenia pożarowego podczas eksploatacji w końcowym odcinku I-
-szej warstwy eksploatowanej ściany 1D7z w pokładzie 540 oraz podczas likwidacji ściany, zde-
cydowano się na zmianę sposobu udostępnienia II-giej warstwy pokładu 504. W tym celu udo-
stępniono pokład z pochylni badawczej 505/2 za pomocą przekopu z 01 505/2-504, który ominął 
linię zatrzymania ściany w warstwie pierwszej oraz strefę w której stwierdzono połączenie się po-
kładów 504 oraz 501. W trakcie wykonywania robót przygotowawczych w drugiej warstwie, w po-
czątkowym odcinku chodnika podścianowgo q100, w którym stwierdzono zmniejszoną miąższość 
warstwy pokładu 504, a co za tym idzie kontakt ze zrekonsolidowanymi zrobami pierwszej war-
stwy, kopalnia dla zapewnienia bezpieczeństwa i ograniczenia zagrożenia pożarowego zaprojek-
towała wykonanie oganianki na długości około 400mb chodnika q100. Równocześnie podjęte zo-
stały działania związane z inertyzacją I-szej wyeksploatowanej warstwy pokładu 504. W tym celu 
wykonane zostały otwory poprzez zaizolowaną część chodnika q100 do zrobów oraz poprzez tamę 
izolacyjną w przecince badawczej 2 505/2-504. W trakcie drążenia wyrobisk prowadzony był mo-
nitoring rejonu poprzez rozbudowany system gazometrii automatycznej oraz kamerą termowizyj-
ną. W miejscach, w których stwierdzano podwyższoną temperaturę górotworu niezwłocznie zatła-
czano środki antypirogenne. Dodatkowo podczas wykonywania robót przygotowawczych w chod-
niku nadścianowym q100 wykonano muldę, która umożliwia szybkie wykonanie korka wodnego 
lub z wodnej mieszaniny odpadów drobnofrakcyjnych zgodnego z wytycznymi Centralnej Stacji 
Ratownictwa Górniczego w Bytomiu. Korek ten umożliwia szybkie zamknięcie Rejonu. 
 Stwierdzona zmniejszona miąższość pokładu w końcowym biegu ściany spowodowała podjęcie 
decyzji o skróceniu biegu ściany q100 w stosunku do wcześniej założonego o około 120 m. Takie 
działania pozwolą na uniknięcie zwolnienia biegu ściany, co powinno skutkować ograniczeniem 
zagrożenia pożarowego w końcowym etapie eksploatacji i w czasie likwidacji ściany q100. 
 Dla ograniczenia wzrostu zagrożenia pożarowego na odcinku zaizolowanej oganianą części 
chodnika q100, zabudowany został dodatkowy odcinek rurociągu transportowego wodnej mie-
szaniny odpadów drobnofrakcyjnych do podsadzania chodnika q100 likwidowanego wraz z po-
stępem ściany. Profil chodnika q100 na tym odcinku umożliwia bezpieczne wypełnienie zawału 
chodnika q100 odpadami, co powinno znacznie ograniczyć migrację powietrza do zrobów ściany. 
 
 

3. WARUNKI PRZEWIETRZANIA 
 
Przewietrzanie ściany realizowane jest w systemie na „U”, z doprowadzeniem i odprowadzeniem 
prądu powietrza wzdłuż calizny węglowej, przy czym powietrze doprowadzane jest do ściany 
w ilości od 900-1200 m3/min. (rys. 2). Dodatkowo do skrzyżowania ściany z chodnikiem nad-
ścianowym doprowadzane jest powietrze lutniociągiem pomocniczej wentylacji lutniowej w ilości 
ok. 400 m3/min. Na podstawie wykonanej „Prognozy i oceny warunków klimatycznych dla ściany 
q100 w pokładzie 504” przewidziano możliwość pogorszenia warunków klimatycznych tzn. utrzy-
mywanie się temperatury suchej powietrza powyżej 280C na stanowiskach pracy zlokalizowanych 
w chodniku q100, w ścianie oraz w chodniku nadścianowym q100. Dla poprawy warunków kli-
matycznych w rejonie ściany zabudowano 2 urządzenia chłodnicze. Wyniki pomiarów klimatycz-
nych w rejonie ściany q100 potwierdzają skuteczność działań. W rejonie nie zanotowano pomia-
rów temperatury suchej powyżej 280C. 
 
 W celu zapewnienia ustalonych ilości powietrza regulacja rozpływu powietrza prowadzona jest 
przy pomocy: 



 

 

— śluzy wentylacyjnej składającej się z 3 tam regulacyjnych automatycznych, zabudowanych 
w przecznicy oddziałowej D7 na północ od pokładu 505/1 (TR-S nr 45, TR-S nr 46 i TR-
S nr 47), 

— śluzy wentylacyjnej składającej się z 2 tam regulacyjnych zabudowanych w pochylni ba-
dawczej na północ od przekopu Z01 505/2-504 (TR nr 100 i TR nr 101), 

— śluzy wentylacyjnej składającej się z 2 tam regulacyjnych zabudowanych w chodniku ba-
dawczym 3 na wschód od pochylni badawczej w pokładzie 505/2 (TR nr 107 i TR nr 108), 

— śluzy wentylacyjnej składającej się z 2 tam regulacyjnych automatycznych zabudowanych 
w rejonowym prądzie powietrza odprowadzanego z rejonu ściany q100 (TR-S nr 116 i TR–S 
nr 117). Tamy śluz wentylacyjnych wyposażone są w czujniki otwarcia tamy (CPZ-1) lub 
dwustanowe czujniki naporu powietrza (CCDI, CCD-01), które sygnalizują u dyspozytora 
gazometrii stan ich zamknięcia i otwarcia. 

 Istotnym elementem wpływającym na zagrożenie pożarowe jest moc i stabilność prądu po-
wietrza oraz korzystny rozkład potencjałów aerodynamicznych. W tym celu dodatkowo zabudowa-
no w rejonie czujniki ciśnienia bezwzględnego, czujniki ciśnienia zabudowane w otworach wyko-
nanych do zrobów I-szej warstwy, oraz anemometry na wlocie i wylocie z rejonu. Wszystkie te 
urządzenia pozwalają na bieżącą analizę sytuacji aerologicznej w ścianie. W celu ustabilizowania 
prądu powietrza zabudowano również podwójną śluzę w przecznicy D7 na północ od pokładu 
505/2. 
 

 
 
Rys. 2. Schemat przewietrzania rejonu ściany q100 w pokładzie 504 

 
4. DZIAŁANIA PREWENCJI POŻAROWEJ W CZASIE EKSPLOATACJI 

II WARSTWY POKŁADU 504 ŚCIANĄ q100 
 

W związku z potencjalnie wysokim zagrożeniem pożarowym, przewidywanym w czasie rozcinaki 
i eksploatacji pokładu 504 ścianą q100, na etapie projektowania zaplanowano szereg działań ma-
jących na celu zapewnienie bezpieczeństwa załogi oraz skutecznego wybrania ściany q100. Rejon 
ściany został wyposażony w rozbudowany system gazometrii automatycznej (rys. 3), który w ciąg-



 

 

ły sposób kontroluje skład atmosfery (czujniki: tlenu, tlenku węgla,metanu) oraz oraz ciśnienie 
bezwzględne, różnicę ciśnień, temperaturę. Dla ściany q100 w pokładzie 504 w przypadku za-
istnienia pożaru w rejonie ściany maksymalny czas ewakuacji załogi zatrudnionej w rejonie ściany 
przekracza czas ochronnego działania posiadanych środków ochrony dróg oddechowych. W związ-
ku z tym w chodniku nadścianowym q100, w odległości ok. 250m do 300m na wschód od ściany 
q100 zabudowana została „stacja ucieczkowego sprzętu ochrony układu oddechowego. Rejon 
ściany q100 zabezpieczony został tamami bezpieczeństwa. Tamy bezpieczeństwa w tzw. Pierwszej 
linii obrony zabudowane zostały na wlocie i wylocie z rejonu, tj. w przekopie Z01 505/1–504 na 
zachód od skrzyżowania z pochylnią badawczą w pokł. 505/2 oraz przecince badawczej 1 505/2–
–504 na zachód od skrzyżowania z pochylnią badawczą w pokł. 505/2. Ww. tamy wykonane są 
z kostki betonowej z drzwiami stalowymi do ich szybkiego zamknięcia, z dodatkowymi tamami 
bez drzwi (z materiałem wystarczającym do ich szybkiego zamknięcia). Dodatkowo na wylocie 
z chodnika nadścianowego q100 profil chodnika umożliwia szybkie wykonanie korka wodnego 
(mulda), w miejsce którego doprowadzony jest rurociąg wodny oraz rurociąg do podawania wod-
nej mieszaniny odpadów drobnofrakcyjnych. Na zachód od miejsca możliwego wykonania korka 
przeprowadzona jest linia chromatograficzna, której koniec wyprowadzony jest do pochylni ba-
dawczej w pokładzie 505/2. 
 Drugą linię obrony stanowią podwójne tamy bezpieczeństwa bez drzwi, z materiałem wystar-
czającym do ich szybkiego zamknięcia, które zlokalizowane są w pochylni badawczej w pokł. 
505/2 na południe od chodnika badawczego 1 oraz w pochylni badawczej w pokł. 505/2 na po-
łudnie od przecinki badawczej 1 505/2-504. 
 Lokalizacja wszystkich wyżej wymienionych tam bezpieczeństwa umożliwia wykonanie kor-
ków przeciwwybuchowych z wodnej mieszaniny odpadów drobnofrakcyjnych przy pomocy istnie-
jącej instalacji transportowej wodnej mieszaniny odpadów drobnofrakcyjnych lub spoiw mine-
ralnych. 
 Po rozpoczęciu eksploatacji ściany niezwłocznie przystąpiono do realizacji profilaktyki poża-
rowej, która zawarta została w projekcie technicznym. Prace prewencji pożarowej, które polegają 
na: 

— podawaniu gazów inetrnych do zrobów ściany: azotu do zawału chodnika q100 w ilości 
1000m³/h (do dnia 10.01.2013 r. podano 4 832 000 m3) oraz dwutlenku węgla w ilości 200 
m³/h do zawału chodnika nadścianowego q100 (do dnia 10.01.2013r. podano 1 036 800 m3 

CO2.), 
— podawaniu wodnej mieszaniny odpadów drobnofrakcyjnych do zrobów chodnika nad-ścia-

nowego q100. Do dnia 10.01.2013 r. podano 13 592,6 t. odpadów drobnofrakcyjnych, 
— podawaniu wodnej mieszaniny odpadów drobnofrakcyjnych do zrobów ściany (podano 

14 534, t. odpadów), 
— podawaniu wodnego roztworu antypirogelu bezpośrednio do zawału na długości ściany (do 

dnia 10.01.2013r. podano do zawału za sekcje obudowy 1 288 400 l wodnego roztworu anty-
pirogelu), 

— podawaniu roztworu Spienionego Inhibitora Górniczego bezpośrednio do zawału na długoś-
ci ściany (do dnia 10.01.2013r. podano do zawału za sekcje obudowy 2 782 kpl spienionego 
inhibitora górniczego), 

— rabowaniu chodnika nadścianowego q100 i chodnika q100 na bieżąco za postępem ściany 
tak, aby uzyskać pełne zawały w odległości do 2m za linią zawału ściany, 

— ograniczeniu migracji powietrza przez zroby poprzez doszczelnianie zawału chodnika g100 
oraz zawału ściany na odcinku 5 sekcji obudowy zmechanizowanej izopianą z częstotliwoś-
cią 1 raz na dobę (zatłoczono 53 040 l piany), 

— prowadzeniu monitoringu górotworu w całym rejonie ściany z zastosowaniem kamery ter-
mowizyjnej z częstotliwością 1 raz na dobę. 



 

 

 Monitoring zagrożenia pożarowego realizowany jest poprzez system gazometrii automatycznej 
i pomiary ręczne (rys. 4). 
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Rys. 3. Schemat instalacji oraz zakres wykonywanej profilaktyki 
pożarowej w rejonie ściany q100 w pokładzie 504 
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Rys. 4. System gazometrii automatycznej w rejonie ściany q100 w pokładzie 504 



 

 

 Ze względu na pozostawianie półki węglowej oraz przepad węgla pozostawionego w zrekon-
solidowanym stropie do zawału zdecydowano się na intensywne podawanie środków antypiro-
gennych bezpośrednio do zrobów ściany za pomocą linii wężowych zabudowanych na całej dłu-
gości ściany (rys. 3). W pierwszej kolejności podawany jest wodny roztwór antypirogelu a następ-
nie pomiędzy sekcje obudowy zmechanizowanej podawany jest Spieniony Inhibitor Górniczy. Ko-
palnia zdecydowała się na zastosowanie Spienionego Inhibitora Górniczego ze względu na nowa-
torski skład mieszaniny zapewniający nanoszenie trwałej powłoki na węgiel pozostający w zawale, 
która obniża aktywację węgla i jednocześnie stanowi powłokę izolacyjną ograniczającą wymianę 
gazową pomiędzy wyrobiskiem ścianowym a zrobami. Do podawania spoiwa SIG skonstruowany 
został system mieszalnikowo-pompowy, który zapewnia właściwe i szybkie podawanie środków 
antypirogenicznych na pozostający węgiel w zrobach. Ściana zostaje zapianowana na całej dłu-
gości na każdej zmianie wydobywczej. Dotychczas postęp ściany od uruchomienia wyniósł około 
757 metrów. 
 Ściana w poszczególnych miesiącach uzyskiwała następujące średnie postępy: 

— maj      23mb, 
— czerwiec    98mb, 
— lipiec     110mb, 
— sierpień     102mb, 
— wrzesień    79mb, 
— październik   95 mb, 
— listopad    135mb, 
— grudzień    85mb, 
— do dnia 10 stycznia 30mb. 

 
 

5. ANALIZA STANU ZAGROŻENIA POŻAROWEGO W REJONIE ŚCIANY q100 
 
Wyniki uzyskiwane z analizy prób pobieranych do precyzyjnej analizy chromatograficznej oraz 
wczesnego wykrywania pożarów wskazują na dobre zinertyzowanie atmosfery w zrobach.. War-
tości stężeń tlenu oscylują generalnie w granicach 5% do 10% w próbach pobieranych z zawału 
chodnika nadścianowego q100, co przedstawia rysunek 5. 
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Rys. 5. Wykres przebiegu stężeń tlenu i dwutlenku węgla z rur umieszczonych 
w zawale chodnika nadścianowego q100 w pokładzie 504 



 

 

 Ponieważ realizowana jest intensywna inertyzacja zrobów azotem i dwutlenkiem węgla, analizę 
stanu zagrożenia pożarowego w rejonie ściany q100 opiera się głównie na analizie przebiegu wskaź-
nika WP-6. Jak można zauważyć na rysunku 7, wartość wskaźnika utrzymuje się stabilnie poniżej 
wartości -1, co wskazuje, że procesy samozagrzewania zachodzą z niską częstotliwością a tempe-
ratura węgla pozostawionego w zrobach utrzymuje się poniżej temperatury krytycznej. 
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Rys. 6. Wykres przebiegu wartości wskaźnika WP 6 
 
 

6. PODSUMOWANIE 
 
Działania, które polegały na odpowiednim rozeznaniu zalegania pokładu 504 w II warstwie oraz 
odstąpienie od eksploatacji części parceli najbardziej zagrożonej pożarowo wraz z doborem od-
powiedniej profilaktyki wentylacyjno-pożarowej w czasie rozcinki i eksploatacji ściany spowodo-
wały, że ściana q100 uzyskała dotychczas postęp około 760m realizując w pełni zadania wydobyw-
cze. Prowadzona na bieżąco analiza zagrożenia pożarowego w rejonie ściany q100, która po-
twierdza utrzymywanie się stanu zagrożenia pożarowego na poziomie określanym przepisami jako 
„normalny”, potwierdza skuteczność stosowanych działań prewencji wentylacyjno-pożarowej. 
Zastosowanie klimatyzacji lokalnej w rejonie ściany pozwala na utrzymywanie odpowiedniego 
komfortu pracy, co jest nie bez znaczenia dla utrzymania rytmicznego wysokiego średniego po-
stępu dobowego ściany na poziomie 4,5-6m. Odpowiednie rozeznanie górniczo-geologiczne za-
legania węgla w II warstwie ma decydujący wpływ na prawidłowe kierowanie frontem ściany i eli-
minuje opady stropu w ścianie. Dla ściany q100 w fazie wykonywania obcinki oraz likwidacji zo-
stanie opracowana dodatkowa profilaktyka pożarowa, która uwzględni doszczelnianie zawału ścia-
ny izopianą na całej długości oraz dezaktywację węgla w zrobach ściany poprzez inertyzację atmo-
sfery w zrobach i podawanie antypirogenów i Spienionego Inhibitora Górniczego do zrobów za 
sekcje obudowy. 



 

 

 Dotychczasowy przebieg eksploatacji II warstwy pokładu 504 ścianą q100 wskazuje, że dzia-
łania zmierzające do ograniczenia zagrożenia pożarowego, podjęte na etapie projektowania, Roz-
cinki i eksploatacji ściany, umożliwiają prowadzenie rytmicznego wydobycia przy utrzymywaniu 
stanu zagrożenia pożarowego na poziomie określanym przepisami jako „normalny”. 
 
 
 
The design process of development work for longwall q100 located in the second slice of seam 504 
and the preventive measures against fire hazard employed during these work as well as during 
longwall q100 advance are described in the paper. The paper also presents the comprehensive so-
lutions used in longwall q100 for both fire hazard monitoring and for fire hazard preventive mea-
sures which utilize innovative/novel solutions developed for hard coal mining industry. 
 
 



 

 

Analiza wpływu zmiany rozcinki ścian w rejonie E1 
w pokładzie 703/1 w KWK Rydułtowy-Anna 
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STRESZCZENIE: W artykule omówiono kształtowanie się zagrożenia tąpaniami w kopalni „Ry-
dułtowy-Anna”, w obszarze W1-E1 w pokładzie 703/1, w trakcie dotychczasowej eksploatacji. 
Przeanalizowano w szczególności wpływ zmiany długości ścian w rejonie E1 pokładzie 703/1 na 
podstawowe parametry sejsmiczne rejestrowanej aktywności. 
 
SŁOWA KLUCZOWE: Zagrożenie sejsmiczne, zagrożenie tąpaniami, profilaktyka tąpaniowa 
 
 
1. WSTĘP 
 

Jedna z najstarszych czynnych kopalń węgla kamiennego, jedna z najbardziej niebezpiecznych 
kopalń w polskim górnictwie węgla kamiennego. 
 Kopalnia węgla kamiennego „Rydułtowy-Anna” wydobywa węgiel kamienny od ponad 200 
lat. Jedno z najważniejszych wydarzeń w jej historii miało miejsce w roku 1792, kiedy to powstała 
kopalnia „Hoym”, później nazwana kopalnią „Ignacy”. W 1806 roku powstała kopalnia „Charlot-
te” przemianowana później na kopalnię „Rydułtowy”. W 1968 roku połączono kopalnię „Rydułto-
wy” z kopalnią „Ignacy”, natomiast w 2004 roku połączono kopalnię „Rydułtowy” z kopalnią 
„Anna”, w wyniku czego powstała kopalnia „Rydułtowy-Anna”. Od początku 2012 roku jest 
kopalnią jednoruchową z likwidowanym ruchem Anna.  
 Kopalnia prowadzi działalność górniczą na obszarze górniczym „Rydułtowy I” oraz „Pszów”. 
 Obszar górniczy „Rydułtowy I” graniczy od południa z OG „Pszów” (kopalnia „Rydułtowy-
Anna", Ruch Anna w likwidacji) i OG "Radlin I" kopalni "Marcel", od wschodu z OG „Niedob-
czyce I" kopalni „Chwałowice” - Ruch Rymer, a od północy i od zachodu z obszarem rezerwo-
wym. Obszar górniczy likwidowanego Ruchu Anna o nazwie „Pszów” graniczy od północy z ob-
szarem górniczym „Rydułtowy I”, od wschodu z obszarem górniczym „Radlin I” (kopalnia Mar-
cel), od południa z byłym obszarem górniczym „Czyżowice”, a od zachodu obszar górniczy jest 
ograniczony wychodniami karbonu produktywnego. 
 Kopalnia zajmuje obszar górniczy o powierzchni 73,83 km2, z czego obszar górniczy „Ry-
dułtowy I” obejmuje 45,19 km2. Eksploatacja prowadzona jest na terenie miast: Rydułtowy, 
Pszów, Wodzisław Śl., Rybnik, Radlin, Krzyżkowice, Lubomia oraz gmin: Gaszowice, Lyski, 
Jejkowice i Kornowac.  
 Kopalnia Rydułtowy-Anna jest jedną z najbardziej niebezpiecznych kopalń węgla kamiennego 
w Polsce ze względu na występujące zagrożenia naturalne: tąpaniami, metanowe, wyrzutami skał 
i gazów, wybuchem pyłu węglowego, pożarowe, wodne oraz radiacyjne. W celu ograniczenia wy-
stępujących zagrożeń naturalnych na podstawie aktualnych przepisów, kopalnie są zobowiązane do 

Szkoła Eksploatacji Podziemnej 2013, Materiały Konferencyjne 



 

 

utrzymania odpowiednich służb monitorujących występujące na kopalni zagrożenia oraz do pro-
wadzenia odpowiedniej profilaktyki. 
 Dominującymi zagrożeniami w kopalni są zagrożenia tąpaniami oraz metanowe. Niejednokrot-
nie zagrożenia te występują wspólnie. W wyniku obserwacji można stwierdzić, że na kopalni ma-
my do czynienia z zagrożeniami współwystępującymi: tąpaniowymi i metanowymi. Kopalnia od 
szeregu lat prowadzi eksploatację w pokładach zaliczonych do III stopnia zagrożenia tąpaniami 
oraz  IV kategorii zagrożenia metanowego. 
 W ramach obserwacji zagrożenia tąpaniami, kopalnia w lipcu 1979 roku powstała stacjonarną 
stację sejsmologiczną. Na początku swojej działalności stacja wyposażona była w aparaturę 
optyczną oraz aparaturę „Górnik-1”, następnie sejsmoakustyczną PRS-4a oraz sejsmologiczną 
SYLOK. Obecnie obserwacje sejsmologiczne realizowane są z wykorzystaniem komputerowych 
systemów pomiarowych typu ARAMIS (16-kanałów) oraz ARAMIS M/E z cyfrową transmisją 
danych typu DTSS (16-kanałów). Posiadana aparatura zapewnia na całym obszarze kopalni reje-
strację zarówno słabych zjawisk sejsmicznych o energii rzędu 101 J, jak i zjawisk o dużej energii 
sejsmicznej bez nasycania przebiegu. Stanowiska sejsmometrów tworzą odpowiednio skonstru-
owane podsieci, które obejmują swym zasięgiem wszystkie rejony, pokłady i wyrobiska kopalni 
zagrożone tąpaniami i wstrząsami. Metoda sejsmoakustyczna realizowana jest przez 32 kanałową 
aparaturę sejsmoakustyczną ARES 5E. 
 
2. STAN ZAGROŻENIA TĄPANIAMI W KOPALNI „RYDUŁTOWY-ANNA” 
ORAZ W OBSZARZE W1-E1 W POKŁADZIE 703/1 
 

Zagrożenie sejsmiczne i powodowane nim tąpania należą do grupy zjawisk interdyscyplinarnych: 
sejsmologicznych, geodynamicznych, geomechanicznych, geologicznych i górniczych. Natura tych 
zjawisk jest niezmiernie skomplikowana i poznanie ich wymaga głębokiej wiedzy i znajomości 
wszystkich związanych z nimi problemów [1]. Zagrożenie tąpaniami powodowane jest szeregiem 
czynników, spośród których do najistotniejszych zalicza się:  
 duże ciśnienie górotworu, wynikające z głębokości eksploacji, 
 występujące w stropie pokładów mocne skały otaczające, 
 zaburzenia geologiczne w postaci uskoków lub ścienień pokładów, powodujące pozostawienie 

resztek zdolnych do koncentracji naprężeń, 
 zaszłości eksploatacyjne wytworzone w pokładach wcześniej ekploatowanych, 
 duża koncentracja wydobycia, 
 współwystepowanie zagrożenia metanowego, które powoduje ograniczenia w zastosowaniu 

metod oraz srodków profilaktyki tąpaniowej.  
 Stan zagrożenia tąpaniami jest uwarunkowany między innymi sejsmicznością górotworu. Wraz 
ze zwiększeniem się energii sejsmicznej wstrząsów górotworu zwiększa się prawdopodobieństwo 
wystąpienia tąpnięcia [2]. Wstrząsy górotworu występujące na obszarze górniczym „Rydułtowy I” 
kopalni „Rydułtowy-Anna” są rejestrowane oraz archiwizowane od 1988 roku.  
 Od początku rejestracji wstrząsów zauważa się tendencję rosnącą w liczbie rejestrowanych 
wstrząsów, ich sumarycznej energii oraz wskaźniku intensywności. Okresowo, w latach 1997-
1998, 2001-2002 oraz 2007 następował znaczny ich spadek. Wahania te powodowane są eks-
ploatacją parceli ścian w rejonach o mniejszym zagrożeniu sejsmicznym. Jednakże w całym ok-
resie zagrożenie sejsmiczne utrzymuje się na dużym poziomie. Głównymi rejonami, w których 
występuje duże zagrożenie sejsmiczne są: rejon W1 oraz E1 w pokładach 703/1, 705/2-3 i 713/1-2. 
Eksploatacja w tych rejonach powoduje większość rejestrowanych wstrząsów, w tym wstrząsów 
wysokoenergetycznych. Natomiast częściowe odstąpienie od eksploatacji parceli ścian w przed-
miotowych rejonach powoduje znaczne zmniejszenie aktywności sejsmicznej. Należy zaznaczyć, 
że w przedstawionym okresie na kopalni zarejestrowano 2237 wstrząsów o sile nie mniejszej niż 
rzędu 105J, co przedstawiono w tabeli nr 1. Większość tych wstrząsów jest bardziej odczuwalna na 



 

 

powierzchni niż w wyrobiskach dołowych. Szczególnie silnie odczuwalne na powierzchni były 
wstrząsy zarejestrowane w trakcie prowadzenia eksploatacji pokładu 713/1-2 w rejonie W1 ścianą 
XIII-W1 w dniach 31 grudnia 2004 r. oraz 13 stycznia 2005 roku. Ich energia wyniosła odpo-wied-
nio 2,1107J oraz 2,5107J. Wstrząsy te zostały nazwane wstrząsami regionalnymi. Udział wydo-
bycia z pokładów tąpiących w kopalni Rydułtowy-Anna w latach 1988-2012 waha się od około 
70% do 100% rocznego wydobycia. Obszar W1-E1 leży w partii południowej obszaru górniczego 
„Rydułtowy I“ pomiędzy uskokiem czernickim III i uskokiem kolejowym od strony północnej, 
a uskokiem II rydułtowskim od strony południowej. 
 
Tabela 1. Rozkład ilościowy wstrząsów w latach 1988-2012 w KWK „Rydułtowy-Anna”-OG „Rydułtowy I” 
Table 1. The schedules of the ground shocks’ amount from 1988 till 2012 in „Rydultowy – Anna” coal mine – 

mine field “Rydultowy I”. 

Rok 
Ilość wstrząsów 

Suma 
wstrząsów

Energia  
sumaryczna 

[J] 

Intensywność 
sejsmiczna 
E/W [J/t] 

101-102 

[J] 
103

[J] 
104 

[J] 
105 

[J] 
106

[J] 
107

[J] 
108

[J] 

1988 0 61 130 10 0 0 0 201 8,11106 3,86 

1989 0 58 142 32 1 0 0 233 1,66107 8,51 

1990 0 232 406 57 0 0 0 695 2,53107 14,61 

1991 0 344 527 30 3 0 0 904 2,97107 19,10 

1992 0 982 802 27 0 0 0 1811 2,68107 15,10 

1993 0 492 977 167 11 0 0 1647 9,10107 46,85 

1994 0 551 897 81 4 0 0 1533 5,48107 24,47 

1995 0 786 334 63 26 0 0 1209 9,39107 39,20 

1996 0 2551 1082 84 29 5 0 3751 2,44108 100,95 

1997 0 95 361 57 23 1 0 537 1,23108 49,89 

1998 0 146 379 26 5 2 0 558 9,06107 50,20 

1999 0 170 837 62 16 1 0 1086 1,72108 69,42 

2000 0 97 913 52 16 0 0 1078 1,59108 64,13 

2001 3 155 644 63 48 0 0 913 3,26108 157,83 

2002 3 247 493 64 30 1 0 838 1,91108 85,95 

2003 3 295 803 109 26 1 0 1237 2,08108 92,21 

2004 4 356 989 93 23 3 0 1468 2,16108 121,66 

2005 27 482 1231 143 64 2 0 1949 4,50108 235,67 

2006 20 602 1025 95 40 5 1 1788 5,62108 393,36 

2007 43 247 199 8 1 0 0 498 1,32107 8,64 

2008 932 1624 621 131 32 2 0 3342 3,01108 142,52 

2009 862 1465 474 66 16 1 0 2884 1,76108 129,33 

2010 1801 1978 606 69 25 0 0 4479 1,44108 111,71 

2011 1251 966 187 116 21 5 1 2547 4,20108 289,50 

2012 1480 1615 238 30 10 1 0 3374 7,90107 35,69 

Razem 6229 16601 15292 1735 470 30 2 40359 - - 

 
 Obszar ten eksploatowanyny jest od połowy XIX wieku w rejonie W1 pokładami: 613/3, 615/1, 
616/2, 620/1-2, 624, 626/2, 629/1-2, 630/2, 703/1, 705/2-3, 713/1-2, natomiast  w rejonie E1 pokładami: 
602, 604, 606, 607, 608, 613/1, 613/2, 613/3, 615/1, 615/2, 620/1-2, 624, 626/2, 703/1 oraz 706. Pokład 
703/1 w rejonie W1-E1 jest ekploatowany od 1987 roku do dnia dzisiejszego. W rejonie W1 pokład 



 

 

eksploatowany był kolejno 15 ścianami na głębokości od 580 m do 1000 m. Ze względu na 
występujące zaburzenia uskokowe zachodnia część rejonu W1 została wyeksploatowana ścianami, 
których wybieg został podzielony na dwa skrzydła. Długość ścian wynosiła około 200m. Wyjątek 
stanowi ściana VIIa-W1 o długości 350m. Kolejne ściany do granicy z rejonem E1 miały mak-
symalną długość około 250m. Rejon E1 był ekploatowany dwuskrzydłowo, kolejno ścianami 
IV-E1, III-E1, V-E1, I-E1 i II-E1, VI-E1, VIa-E1, VIb-E1 oraz VIIa-E1. Ściany I-E1 oraz II-E1 
były eksploatowane równocześnie z maksymalnym wyprzedzeniem frontów ścian do 50m. 
 
Tabela 2. Rozkład ilościowy wstrząsów w rejonie W1-E1 w pokładzie703/1. 
Table 2. The schedules of the ground shocks’ amount,  in W1-E1 area, in 703/1 seam.   

Nazwa 
ściany 

Okres eksploatacji 

Liczba wstrząsów 
Suma 

wstrząsów 

Energia 
sumaryczna 

[J] 
101-102

[J] 
103

[J] 
104

[J] 
105

[J] 
106

[J] 
107

[J] 
108

[J] 

II-W1 04.1987-09.1988 0 3 6 0 0 0 0 9 2,11105

IIa-W1 07.1990-03.1991 0 18 14 1 0 0 0 33 8,11105

III-W1 12.1988-07.1989 0 6 2 0 0 0 0 8 1,24105

IIIa-W1 08.1991-02.1993 0 781 539 8 0 0 0 1328 1,51107

IV-W1 12.1989-10.1990 0 7 8 0 0 0 0 15 2,67105

IVa-W1 03.1993-06.1994 1 947 1003 46 2 0 0 1999 4,40107

V-W1 01.1991-10.1991 0 69 48 7 0 0 0 124 3,28106

Va-W1 11.1994-11.1995 19 611 158 21 6 0 0 815 2,71107

VI-W1 12.1991-08.1992 0 203 202 1 0 0 0 406 5,05106

VII-W1 11.1992-08.1993 0 6 115 16 1 0 0 138 1,08107

VIIa-W1 04.1996-03.1997 25 2400 922 41 20 3 0 3411 1,47108

VIII-W1 04.1998-12.1998 0 182 465 15 5 2 0 669 8,74107

IX-W1 03.1999-04.2000 1 170 873 44 14 1 0 1103 1,67108

X-W1 07.2000-11.2001 0 47 478 64 58 0 0 647 3,81108

XI-W1 02.2002-05.2003 0 164 460 69 23 1 0 717 1,77108

I-E1 11.2005-05.2006 2 298 371 14 11 2 0 698 9,70107

II-E1 01.2006-05.2006 2 55 112 13 2 2 1 187 2,46108

III-E1 12.2002-01.2004 2 116 216 42 10 1 0 387 8,50107

IV-E1 11.2001-11.2002 0 44 48 15 6 0 0 113 3,4107

V-E1 06.2004-10.2005 14 199 537 47 11 0 0 808 8,19107

VI-E1 09.2006-01.2007 15 108 78 20 11 1 0 233 1,40108

VIa-E1 05.2008-01.2009 905 906 119 27 3 0 0 1960 2,58107

VIb-E1 05.2009-05.2010 1463 810 208 29 9 0 0 2519 5,02107

VIIa-E1 10.2010-.02.2012 210 238 55 42 3 1 0 549 4,51107

 
 Od 1966 roku w kopalni „Rydułtowy Anna” wystąpiło 10 tąpnięć, które zostały scharakteryzo-
wane w tabeli 3. Natomiast od 1974 roku w byłej kopalni „Anna” miały miejsce 4 tąpnięcia. 
 W ramach dotychczasowej działalności kopalnia stosowała różne rodzaje aktywnej oraz pasyw-
nej profilaktyki tąpaniowej. Do aktywnej profilaktyki tąpaniowej stosowanej w kopalni Rydułto-
wy-Anna” zaliczyć można: strzelanie wstrząsowo-urabiające, torpedowanie skał stropowych, na-
wadnianie calizny węglowej, hydroszczelinowanie oraz rozwiercanie kostek węglowych otworami 
o średnicy Ø 65-115 mm. Pasywną profilaktykę tąpaniową kopalnia realizuje poprzez wyznaczanie 
stref szczególnego zagrożenia tąpaniami, wyłączenie z ruchu załogi wyrobisk przyścianowych lub 



 

 

ich odcinków w trakcie prowadzenia wydobycia, koordynację robót eksploatacyjnych i przygo-
towawczych oraz stosownie dostępnych metod monitoringu oraz oceny zagrożenia tąpaniami, 
 
 
Tabela 3. Zestawienie zaistniałych tąpnięć w KWK „Rydułtowy – Anna” – OG „Rydułtowy I” 
Table 3. The list of all rock bursts in „Rydultowy – Anna” coal mine, mine field “Rydultowy I”.  

Data 
wystąpienia 

tąpnięcia 
Pokład Energia Miejsce tąpnięcia

Długość wyrobisk [m] 
Wypadki 

 zawalonych  uszkodzonych  

14.07.1966 
620/1-2 – 
rejon E1 

niezmierzona 

upadowa IV z 
chodnika 

głównego S poz. 
600m 

180 350 
1 śmiertelny 

2 lekkie 

08.02.1967 
620/1-2 – 
rejon E1 

niezmierzona 

ubierka wzdłuż 
upadowej IV z 

chodnika 
głównego S poz. 

600m 

0 40 0 

11.11.1967 
620/1-2 – 
rejon E1 

niezmierzona 

pochylnia IIIa z 
chodnika 

głównego S poz. 
600m   

5 35 0 

03.09.1970 
620/1-2 – 
rejon E1 

niezmierzona ściana I-E1 0 21 0 

14.08.1973 
620/1-2 – 
rejon E1 

2x107J 
chodnik główny 
– S poz. 600m i 
pochylnia IIIa 

43 88 1 śmiertelny 

10.10.1975 
629/1 – 
rejon C 

2,7x107J ściana V-N 0 50 
2 śmiertelne 

3 lekkie 

13.05.2006 
703/1 

Rejon E1 
1,2x108J Ściana II-E1 0 130 

 
7 lekkich 

19.12.2006 
703/1 

Rejon E1 
9,4x107J Ściana VI-E1 0 75 

0 śmiertelnych 
2 lekkie 

24.03.2010 
713/1-

2+712/1-2 
Rejon E2 

1,9x106J Ściana Ia-E-E2 32,5 20 
1 śmiertelny 

6 lekkie 

21.10.2010 
713/1-

2+712/1-2 
Rejon E2 

7x105J 
Pochylnia III-

1200-E2 
29 30 

1 śmiertelny 
7 lekkich 

 
 
3. WARUNKI GÓRNICZO-GEOLOGICZNE W REJONIE E1 
 

Rejon E1 w pokładzie 703/1 leży w południowo-wschodnim obszarze górniczym „Rydułtowy I”. 
Jego obszar ograniczony jest od północy uskokiem kolejowym, od wschodu uskokiem Leon, od 
wschodu i południa granicą OG „Rydułtowy I” oraz uskokiem Rydułtowskim II. W rejonie E1 
w profilu geologicznym występują warstwy porębskie i jaklowieckie zbudowane z na przemianleg-
łych warstw łupków ilastych i piaszczystych oraz piaskowców drobnoziarnistych. Stropy pokładów 
zbudowane są w przeważającej mierze z łupków piaszczystych średniotwardych i twardych, 
niekiedy przedzielonych ławicami lub warstwami piaskowca o zróżnicowanej grubości (od 0,5 m 
do 8 m). Pomiędzy pokładami 629/1 i 626/2 występuje gruby kompleks piaskowca „zameckiego”, 
średnio i gruboziarnistego o spoiwie ilastym, średniozwięzłego, często przedzielonego warstwami 
lub soczewkami piaskowców zlepieńcowatych. Grubość tego kompleksu waha się od 60 do 80 m. 
Ponadto nad stropem pokładu 624 zalega kolejna ława piaskowca o miąższości około 47 m. 
W warstwach stropowych wyróżniamy jeszcze jedną warstwę piaskowca, której miąższość wynosi 
około 68 m i zalega nad stropem pokładu 616/1[3]. Warstwy te zalegają odpowiednio nad stropem 



 

 

pokładu 703/1 na wysokości około 213 m, 376 m oraz 563 m. Piaskowce te posiadają wytrzyma-
łość na ściskanie od 60 MPa do 140 MPa. W stropie pokładu zalega ławica łupków ilastych 
zmiennie zapiaszczonych, lokalnie przechodzących w mułowce. Jego miąższość waha od 8,0 do 
30,0 m. Lokalnie w stropie bezpośrednim pokładu występuje warstwa piaskowca drobnoziarnis-
tego. W spągu pokładu spotykamy łupki ilaste zmiennie zapiaszczone o grubości 7,0-30,0 m [4]. 
Miąższość pokładu wynosi 1,82,3 m, nachylenie zmienia się w zakresie 2°-11°. Średnia wytrzy-
małość na ściskanie pokładu to 19,2 MPa, natomiast wskaźnik skłonności węgla do tąpań kształ-
tuje się na poziomie 2,1. Ponadto, przez parcelę obecnie wyeksploatowanej ściany IV-E1 przebiega 
oś niecki jejkowickiej o kierunku N-S.  W początkowym okresie, rejon ten eksploatowany był 
dwuskrzydłowo. Eksploatacja rejonu E1 w pokładzie 703/1 rozpoczęła się w 2001 roku ścianą 
IV-E1, następnie ścianami III-E1, V-E1, I-E1 i II-E1, VI-E1, VIa-E1, VIb-E1 oraz VIIa-E1. 
Parcele ścian I-E1 oraz II-E1 były eksploatowane równocześnie jako tzw. „ściany zamykające”. 
Ponadto przez parcelę ściany IV-E1 przebiega oś niecki jejkowickiej. 
 

 
Rys. 1. Rejon E1 w pokładzie 703/1. 
Figure 1. E1 area in 703/1 seam 
 
 
4. ANALIZA STANU ZAGROŻENIA SEJSMICZNEGO W WYBRANYCH PARCELACH 
ŚCIAN EKSPLOATOWANYCH W REJONIE E1 W POKŁADZIE 703/1 
 

Do analizy stanu zagrożenia sejsmicznego w zależności od długości ścian wybrano ściany: V-E1 
o długości 230m, VI-E1 o długości 235m, VIa-E1 o długości 106m, VIb-E1 o długości 111m oraz 
VIIa-E1 o długości 120m. Ściana V-E1 była z kolei trzecią ścianą eksploatowaną  w tym rejonie, 
z której wydobywano węgiel od czerwca 2004 roku do maja 2005 roku. W ścianie VI-E1 
rozpoczęto eksploatację w 2006 roku. Po wystąpieniu tąpnięcia w dniu 19.12.2006r. w wyniku 



 

 

wstrząsu górotworu o energii 9,4x107J, nastąpiło jej zatrzymanie. W wyniku wykonanych opraco-
wań oraz po pozytywnym zaopiniowaniu „Kompleksowego Projektu Eksploatacji Pokładów Za-
grożonych Tąpaniami na lata 2008-2010” dla dalszej eksploatacji rejonu postanowiono podzielić 
pozostałą parcelę ściany VI-E1 oraz parcelę ściany VII-E1 na dwie części. Pozostałą parcelę ściany 
VI-E1 podzielono na ścianę VIa-E1 oraz VIb-E1, natomiast parcelę ściany VII-E1 na ścianę VIIa-
E1 oraz VIIb-E1. Na obszarze rozpatrywanych parcel znajdują się krawędzie pokładów 604, 613/3, 
615/1, 620/1-2 oraz 624, które średnio zalegają nad pokładem 703/1 w odległości około 920 m, 
690 m, 660 m, 475 m oraz 340 m. 
 
Tabela 4. Zestawienie sumy energii, maksymalnej energii oraz wskaźnika intensywności sejsmicznej ściany 

V-E1, VI-E1, VIa-E1, VIb-E1 oraz VIIa-E1 w pokładzie 703/1. 
Table 4. Listing the sum of energy, the maximum energy and the rate of the seismic intensity of V-E1, VI-E1, 

VIa-E1, VIb-E1 and VIIa-E1 longwall, 703/1 seam. 

Nazwa wyrobiska 
Analizowany wybieg 

ściany [m] 
Liczba 

wstrząsów 
Suma energii 

[J] 

Energia 
maksymalna 

[J] 

Intensywność 
sejsmiczna 
E/W [J/t] 

V-E1 
0-330 149 3,50107 5,0106 1,72102 

330-660 223 2,20107 2,0106 1,08102 

VI-E1 0-330 218 1,40108 9,4107 6,72102 

VIa-E1 330-660 365 1,90107 1,8106 2,03102 

VIb-E1 330-660 229 1,60107 2,5106 1,63102 

VIIa-E1 
0-330 132 4,51107 1,7 107 4,25102 

330-660 113 2,90107 6,2 105 2,73102 

 
 Z analizy przedstawionych w tabeli nr 4 parametrów sejsmicznych wynika, że wartości: sumy 
energii, energii maksymalnej oraz energii sumarycznej przypadającej na tonę wydobycia na 
początkowych wybiegach ścian (wybieg od 0 do 330m) są zdecydowanie wyższe niż na 
pozostałych odcinkach wybiegu analizowanych parcel ścian. Wyjątek stanowi ściana VIIa-E1, ale 
tylko pod względem wartości energii maksymalnej. Stwierdzić można, że wyższe wartości ana-
lizowanych parametrów na wybiegu ścian (odcinek ścian od 0 do 330m) są związane z od-
miennymi warunkami geologicznymi tj. oddalanie się od uskoku Rydułtowskiego II/III oraz od 
zlokalizowanych w jego sąsiedztwie krawędzi i resztek pokładów wyżej zalegających. Zdecydo-
wany spadek tych parametrów obserwuje się przy porównaniu ściany VI-E1 i ścian VIa-E1 oraz 
VIb-E1 powstałych w wyniku podziału pozostałej do eksploatacji parceli ściany VI-E1. 

Analiza zagrożenia sejsmicznego oraz związanego z nim współczynnika Gutenberga-Richtera 
Rozkład Gutenberga-Richtera opisuje charakterystykę energetyczno-ilościową obserwowanych 
w danym rejonie wstrząsów. Wyraża on zależność pomiędzy liczbą wstrząsów a ich magnitudą lub 
energią sejsmiczną, według wzoru podanego przez Gutenberga Richtera [5]: 
 

 
 

 
gdzie: N-liczba wstrząsów o magnitudzie w danym przedziale (M	± ΔM/2), a, b- stałe,  

M- magnituda wyliczona z zależności log E =1,9+1,9 M - Pilecki [6]. 
 
Współczynnik „b” określa stosunek silnych do słabych zjawisk w danym zbiorze. Niskie wartości 
współczynnika „b” wskazują, że w badanym zbiorze dominują wstrząsy silne. W ocenie 
zagrożenia sejsmicznego i tąpaniami, realne zagrożenie stanowią wstrząsy silne, których ogniska 



 

 

lokalizowane są blisko wyrobisk eksploatacyjnych. Badanie wartości współczynnika „b” w zbiorze 
wstrząsów z obszaru ściany pozwala na ocenę przygotowania górotworu do indukowania wstrzą-
sów niebezpiecznych dla stateczności wyrobisk górniczych i bezpieczeństwa załogi [5]. W niniej-
szym opracowaniu przyjęto średnią wartość współczynnika „b” Gutenberga-Richtera z całego 
wybiegu ściany. Poniżej przedstawiono średnie wartości tego współczynnika na tle rejestrowanych 
wstrząsów.  

 
 
Rys. 2. Średni współczynnik „bsr” na tle indukowanej energii w trakcie biegu ściany V-E1. 
Figure 2. The average "bsr" factor against the induced energy during striking of the V-E1 longwall. 
 
 

 
 
Rys. 3. Średni współczynnik „bsr” na tle indukowanej energii w trakcie biegu ściany VI-E1. 
Figure 3. The average "bsr" factor against the induced energy during striking of the VI-E1 longwall. 

 
Rys. 4. Średni współczynnik „bsr” na tle indukowanej energii w trakcie biegu ściany VIa-E1. 
Figure 4. The average "bsr" factor against the induced energy during striking of the VIa-E1 longwall. 



 

 

 
Rys. 5. Średni współczynnik „bsr” na tle indukowanej energii w trakcie biegu ściany VIb-E1. 
Figure 5. The average "bsr" factor against the induced energy during striking of the VIb-E1 longwall. 

 
Rys. 6. Średni współczynnik „bsr” na tle indukowanej energii w trakcie biegu ściany VIIa-E1. 
Figure 6. The average "bsr" factor against the induced energy during striking of the VIIa-E1 longwall. 
 
 Średnie wartości współczynnika Gutenberga-Richtera na całym wybiegu ścian wynoszą: dla V-
E1 - 1,46, dla VI-E1 - 1,00, dla VIa-E1 - 1,83, dla VIb-E1 - 1,81 oraz dla VIIa-E1 - 1,12. Z analizy 
powyższych wykresów wynika, że wartość współczynnika „b” dla ścian VIa-E1 i VIb-E1, pow-
stałych w wyniku podziału ściany VI-E1 zdecydowanie wzrosła, co oznacza spadek zagrożenia 
sejsmicznego. Natomiast ściana VIIa-E1 o zbliżonej długości nie wykazuje podobnego trendu. 
Może to wynikać z faktu, że ściana ta rozpoczynała swój bieg podobnie jak ściana VI-E1 i V-E1 
od uskoku Rydułtowskiego II/III.  

 
Rys. 7.  Rozkład współczynnik Gutenberga-Richtera „bsr” na tle intensywności sejsmicznej E/W dla ściany V-

E1, VI-E1, VIa-E1, VIb-E1 oraz VIIa-E1. 
Figure 7. Distribution of the Gutenberg-Richter factor "bsr" seismic intensity against E/W for V -E1, VI-E1, 

VIa-E1, VIb-E1 and VIIa-E1 longwall. 



 

 

 Analizując parametry aktywności sejsmicznej dla całkowitych wybiegów ścian nie można zau-
ważyć podobnych zależności jak na poszczególnych odcinkach wybiegu ścian wcześniej rozpa-
trywanych. Parametry aktywności sejsmicznej nie są jednoznacznie zależne od współczynnika 
Gutenberga-Richtera. 
 
 
WNIOSKI 
 

Stan zagrożenia tąpaniami w kopalni Rydułtowy-Anna jest bardzo wysoki, co powoduje sto-
sowanie szeregu działań mających na celu jego obniżenie. Przejawia się to na wprowadzaniu 
dostępnych metod aktywnej oraz pasywnej profilaktyki tąpaniowej, w tym między innymi w po-
staci zmian długości frontów ścian. W niniejszej opracowaniu podjęto próbę analizy wpływu 
zmiany długości ścian na stan zagrożenia tąpaniami na bazie analizy aktywności sejsmicznej i roz-
kładu parametru Gutenberga-Richtera. 
 Przytoczony przykład zmiany rozcinki ścian jest jednostkowy i na jego bazie nie można 
jednoznacznie wyciągnąć wniosków dotyczących  zmniejszania się zagrożenia tąpaniami, pomimo 
zauważalnych zmian analizowanych parametrów sejsmicznych. Szczególnie ciekawym parame-
trem jest współczynnik Gutenberga-Richtera, którego rozkład można na bieżąco analizować w celu 
przeprowadzenia prognozy oraz oceny skuteczności profilaktyki tąpaniowej. Dla uzyskania 
potwierdzenia postawionej tezy dotyczącej poprawy stanu zagrożenia tąpaniami poprzez zmianę 
długości ścian, należałoby poszerzyć niniejsza analizę o inne przykłady.  
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The Analysis of the Influence of the Longwall Ripping Change 
in E1 Area, in 703/1 Seam, in Rydultowy-Anna Coal Mine 
 
The paper discusses the evolution of rock burst hazard in the Rydułtowy-Anna mine, in the W1-E1 
board 703/1 seam, during the current operation. Examines in particular the impact of changes in the 
length of the longwall in E1area, seam 703/1 on the basic parameters of the recorded seismic ac-
tivity. 
 
 



 

 

Techniczne i ekonomiczne aspekty rozcięcia i eksploatacji 
pokładu 418/1 w partii F na poziomie 830 m 
w KWK Halemba-Wirek 
 
 
Wojciech Szymiczek, Jan Drogoś, Grzegorz Szuba, Krzysztof Wawrzynek 
KWK „Halemba-Wirek” 
 
 
STRESZCZENIE: W artykule zaprezentowano sposób rozcięcia i eksploatacji pokładu 418/1 w par-
tii F. Wybór docelowego wariantu poprzedzony był analizą warunków górniczo-geologicznych, 
zagrożeń naturalnych, dostępnego parku maszynowego, zakresu równolegle prowadzonych prac 
w pokładzie nadległym. Uwzględniono także konieczność ochrony pasa autostrady A-4. Ponadto 
zaprezentowano sposób wzmocnienia stropu i obudowy chodnikowej przez przykatwianie kotwami 
strunowymi o długości 6 m prostek stalowych o profilu V 29, co przekłada się na zmniejszenie 
kosztów ponoszonych z tytułu robót przygotowawczych. 
 
SŁOWA KLUCZOWE: Górnictwo węgla kamiennego, rozcięcie i eksploatacja pokładu, Kompa-
nia Węglowa S.A., KWK Halemba-Wirek 
 
 
 
WPROWADZENIE 
 
Budowę kopalni „Halemba’ rozpoczęto w 1943 r. Głębienie pierwszego szybu nazwanego „Karol 
– Godula” – który następnie nosił nazwę szybu „Grunwald I” – rozpoczęto w maju 1944 r. (został 
zlikwidowany w 2002 r.). Obszar kopalni „Halemba” podzielony został w nieregularnych odstę-
pach przez uskoki, o wysokościach zrzutów od 30 do 80 m. Uskoki te podzieliły złoże na naturalne 
części, którym nadano określenia partii „C”, „D”, „E”, „F”, „G”, „H” oraz „I”, z zachowaniem ko-
lejności od zachodu na wschód. Kopalnia została przekazana do eksploatacji 01.07.1957 r. W sku-
tek rosnącego zapotrzebowania na węgiel gazowo-koksowy 12 lipca 1980r. ruszyła wybudowana 
kopalnia pod kopalnią -„Halemba Głęboka”. Wówczas to w czasie zgłębiania szybu „Grunwald 
III” do poziomu wydobywczego 1030 m zastosowano nowatorską metodę budowy wieży baszto-
wej poza rurą szybową, a po jej wykonaniu najechano nią na szyb z odległości 120 m. Przełom lat 
80-tych i 90-tych to początek procesu przechodzenia górnictwa na drogę gospodarki rynkowej. 
Rok 1990 był początkiem głębokich zmian strukturalnych. W latach 1990-1993 kopalnia funkcjo-
nowała jako samodzielne przedsiębiorstwo, w latach 1993-2003 wchodziła w skład Rudzkiej Spół-
ki Węglowej S.A. Od 1 lutego 2003 r. KWK „Halemba” była jedną z kopalń Kompanii Węglowej 
S.A. Jej obszar położony jest na południowym skłonie siodła głównego w jego peryferyjnej partii. 
 Uchwałą Zarządu Kompanii Węglowej S.A. z dnia 26 lipca 2007 r. połączono istniejące Od-
działy: KWK „Polska-Wirek” i KWK „Halemba” w dwuruchowy zakład górniczy pod nazwą Od-
dział KWK „Halemba-Wirek”, w którym były Oddział KWK „Polska-Wirek” stanowi „Ruch Wi-
rek”, a były Oddział KWK „Halemba” stanowi „Ruch Halemba”. Natomiast w 2009r. podjęto de-
cyzję o rozpoczęciu procesu likwidacji Ruchu Wirek. Aktualnie roboty przygotowawcze i eksploa-
tacyjne prowadzone są tylko na Ruchu Halemba. Nie bagatelną wagę w kwestii projektowania 
eksploatacji pokładów mają zależności wynikające z prowadzonej wcześniej eksploatacji oraz wy-
budowanej autostrady A-4. 
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CHARAKTERYSTYKA POKŁADU 418/1 W PARTII F 
 
Pokład 418/1 w rejonie południowym zalega na głębokości od 745 do 835m posiada grubość 
1,72,3m i zapada na południowy zachód pod kątem 6070. Zlokalizowana w tym rejonie ściana 1 
oddalać się będzie od nasunięcia, które posiada kierunek przebiegu NE – SW  i zrzut od ok. 7,0m 
do ok. 10,0m. Pokład 418/1 w rejonie północnym zalega na głębokości od 590 do 685m, posiada 
grubość 1,71,9m i zapada na południowy zachód pod kątem 6070. Zarówno w części północnej, 
jak i południowej w obszarze projektowanej eksploatacji występują zaburzenia geologiczne w po-
staci szeregu uskoków o kierunku przebiegu NE – SW. Zrzuty uskoków na północy mogą osiągnąć 
3,8m, natomiast na południu 1,8 m.  

Pokład 418/1 w partii F charakteryzuje się następującymi zagrożeniami naturalnymi[1]: 
- III kategoria zagrożenia metanowego, 
- I i III stopień zagrożenia tąpaniami, 
- klasa B zagrożenia wybuchem pyłu węglowego, 
- I stopień zagrożenia wodnego, 
- nieskłonny do występowania wyrzutów metanu i skał, 
- I grupa samozapalności węgla 
 
WARUNKI GÓRNICZO-GEOLOGICZNE 
 
Partia „F” jest jednym z bloków tektonicznych składających się na budowę złoża „Halemba” w ob-
szarze górniczym „Halemba I”. Obszar ten położony jest na południowym skłonie siodła głów-
nego, a warstwy utworów karbońskich zapadają monoklinalnie z północy na południe pod kątem 
około 7. Złoże „Halemba” ma formę zrębu tektonicznego, który tworzy szereg uskoków o kierun-
ku N-S oraz NE-SW i wielkości zrzutów od 10m do 70m. Dyslokacje w nomenklaturze kopalnia-
nej noszą nazwy (patrząc od zachodu): uskok I, uskok II, uskok III, uskok IV, uskok V, dzieląc 
złoże kopalni na partie (bloki tektoniczne), oznaczone literami D, E, F i H. 
 Partia „F” stanowi najwyższy blok tektoniczny, który ograniczony jest od zachodu uskokiem II 
o zrzucie h~40m, od północy granicą obszaru górniczego z kopalnią „Pokój”, od wschodu usko-
kiem III o zrzucie h~30m-40m, od południa uskokiem Kłodnickim o zrzucie h~460m, który jedno-
cześnie jest południową granica złoża Halemba[2]. 
 
UDOSTĘPNIENIE I ROZCIĘCIE POKŁADU 418/1 W PARTI F NA POZIOMIE 830 M 
 
Drążenie wyrobisk korytarzowych związanych z technologią robót przygotowawczych 
i udostępniających jest zagadnieniem złożonym ze względu na ograniczenia wynikające z natury 
geologiczno-górniczej oraz technicznej. Niebagatelną rolę odgrywa również kwestia ekonomiczna, 
szczególnie w okresie występującego kryzysu na rynku światowym. Rozpoznanie pokładu robota-
mi przygotowawczymi daje lepszy obraz występujących warunków górniczo-geologicznych, wy-
stępujących zagrożeń naturalnych, jednakże nie zawsze w pełni odzwierciedla wszystkie możliwe 
do wystąpienia utrudnienia występujące w czasie eksploatacji. 

Kopalnia stojąc przed koniecznością zapewnienia ciągłości wydobycia przy uwzględnieniu 
produkcji węgla poszukiwanego przez odbiorców podjęła decyzję o udostępnieniu, rozcięciu 
i eksploatacji pokładu 418/1 w partii F na poziomie 830m. 

 W trakcie analizy opracowanych wariantów robót udostępniających, przygotowawczych 
i docelowo eksploatacyjnych ważną rolę odgrywała kwestia prowadzonych równolegle robót gór-
niczych w nadległym pokładzie 416. Należało uwzględnić bezpieczeństwo prowadzonych robót, 
ich koordynację ze względu na występujące zagrożenia naturalne oraz organizacyjne jak również 
posiadane doświadczenia kopalni w zakresie możliwości utrzymywania wyrobisk korytarzowych 



 

 

za ścianą[3]. Istotne było również ograniczenie wynikające z przebiegającego poprzecznie pasa au-
tostrady A-4 w którym zalega około 52% zasobów operatywnych w pokładzie 418/1 w partii F. 
Ostatecznie zdecydowano się na udostępnienie pokładu od strony południowo-wschodniej partii F. 
Zaplanowano również rozcięcie dwóch ścian (ściany 4 i 5) zalegających w pasie autostrady A-4. 
Uruchomienie przedmiotowych ścian warunkowane jest niezbędnymi uzgodnieniami z Generalną 
Dyrekcją Dróg Krajowych i Autostrad. 

 
Rysunek 1. Mapa pokładu 418/1 w partii F 
Figure 1. Map of the seam 418/1 in parcel F 

 
 

 
W pierwszym etapie rozpoczęto drążenie wyrobisk dla dwóch ścian zalegających w południo-

wej części parceli, skąd powietrze odprowadzane było starymi wyrobiskami okrężną drogą do szy-
bu Północnego II. Taki układ pozwolił na szybkie rozpoczęcie eksploatacji ścianą 1, a w później-
szym terminie ścianą 2, natomiast nie zapewniał możliwości prowadzenia wydobycia pozostałymi 
zaplanowanymi ścianami. Następnie rozpoczęto wykonywanie dowierzchni, która połączyła po-
ziom 830m z wyrobiskiem wentylacyjnym odprowadzającym powietrze do szybu Północnego II co 
skróciło i udrożniło drogi wentylacyjne. Przedmiotowe wyrobisko pełni funkcję wentylacyjną i 
transportową dla robót wykonywanych w tym rejonie. Dowierzchnia o długości 1757m drążona 
była  przy pomocy kombajnu AM-75 z wykorzystaniem wentylacji kombinowanej oraz zastoso-



 

 

waniem urządzeń chłodniczych. Prace wykonywane były w trakcie eksploatacji ściany 1. Postępy 
miesięczne osiągane w trakcie drążenia zawierały się w granicach 120 – 270 m/m-c. 

Uwzględniając posiadany park maszynowy, występującą koncentrację robót, warunki górniczo-
geologiczne, długości projektowanych wyrobisk, zmiany kierunku drążenia zaplanowano zastoso-
wanie kombajnów chodnikowych typu AM-75, R-130 i AM-50. Kombajnem AM-75 wykonywane 
były i będą wyrobiska prostolinijne o dużym wybiegu co pozwala na pełne wykorzystanie możli-
wości technicznych sprzętu. Natomiast kombajny typu R-130 i AM-50 charakteryzujące się mię-
dzy innymi większą mobilnością, zdolnością szybkiego wykonania niezbędnych zmian kierunków 
drążonych chodników przeznaczone zostały do drążenia wyrobisk o krótszych wybiegach. Każdo-
razowo analizowany jest rodzaj zastosowanej wentylacji odrębnej co ma na celu zapewnienie bez-
piecznych i optymalnych warunków pracy. Poniższa tabela przedstawia zakres niezbędnych robót 
przygotowawczych w pokładzie 418/1. 
 
Tabela 1. Wykaz wyrobisk w pokładzie 418/1 
Table 1. List of galleries in seam 418/1 

Nazwa wyrobiska Rejon 
Długość 

Obudowa 
Podziałka Typ 

wyrob. 
Kombajn 

Typ wentyla-
cji [m] [m] 

Przekop odstawczy ściany 1-5 45 ŁP 11/V32/4/A 0,8 k AM-50 ssąca 

Dowierzchnia badawcza ściany 1-5 295 ŁP 11/V29/4/A 0,8 w-k AM-50 ssąca 

Dowierzchnia transpor-
towa do chodn. od-
staw.1 

ściany 1-5 326 ŁP 11/V29/4/A 0,8 w-k AM-50 ssąca 

Chodnik odstawczy 1 
(na zachód) 

ściany 1 i 5 446 ŁP9/V29/4/A 1,0 w-k AM-50 ssąca 

Chodnik transportowy 1 
na wsch.od dow.bad.2 

ściany 1 i 2 518,5 ŁP 11/V29/4/A 0,8 w-k AM-50 ssąca 

Dowierzchnia transpor-
towa na płn. od chodn. 
odstaw.1 

ściany 1-5 1431 ŁP 11/V29/4/A 0,8 w-k AM-75 ssąca 

Dowierzchnia badawcza 
1 

ściany 1,2,5 92 ŁP11/V32/4/A 0,8 w-k R-130 
tłocząca 
kombinowana 

Chodnik badawczy 2 na 
zachód od dow.bad.1 

ściany 1 i 2 232 ŁP9/V29/4/A 1,0 w-k R-130 
tłocząca 
kombinowana 

Chodnik badawczy 2 na 
wschód od dow.bad.1 

ściany 1 i 2 233 ŁP9/V29/4/A 0,8 w-k AM-50 ssąca 

Dowierzchnia  
badawcza 2 

ściany 1 i 2 247 ŁP11/V29/4/A 0,8 w-k R-130 
tłocząca 
kombinowana 

Chodnik transportowy 1 
na zach.od dow.bad.2 

ściana 1 266 ŁP9/V29/4/A 1,0 w-k R-130 
tłocząca 
kombinowana 

Chodnik badawczy 1 ściana 2 530 ŁP9/V29/4/A 1,0 w-k R-130 
tłocząca 
kombinowana 

Chodnik odstawczy 1 
wtórny 

ściana 5 500 ŁP9/V29/4/A 1,0 w-k AM-50 ssąca 

Dowierzchnia wentyla-
cyjna p.418 (obcinka 
śc.1) 

ściana 1 142 ŁPrP 22/V29 0,8 w-k R-130 
tłocząca 
kombinowana 

Dowierzchnia skośna na 
wsch. od obc.śc.1 

ściana 1 307,5 ŁP 10/V29/4/A 1,0 w-k R-130 
tłocząca 
kombinowana 

Chodnik odstawczy 1 
(na wschód) 

ściany 1 i 5 156 ŁP9/V29/4/A 1,0 w-k R-130 
tłocząca 
kombinowana 



 

 

Chodnik ścianowy 2 ściana 3 1190 ŁP 10/V29/4/A 0,8 w-k AM-75 ssąca 

Chodnik ścianowy 1 ściany 3 i 4 1200 ŁP 10/V29/4/A 1,0 w-k AM-75 ssąca 

Obcinka ściany 3 ściana 3 250 ŁPrP 22/V29 0,8 w-k AM-75 ssąca 

Obcinka ściany 4 ściana 4 250 ŁPrP 22/V29 0,8 w-k AM-75 ssąca 

Dowierzchnia  
badawcza 4 

ściana 4 250 ŁP 10/V29/4/A 1,0 w-k R-130 ssąca 

Chodnik ścianowy 4 ściana 4 660 ŁP 10/V29/4/A 1,0 w-k R-130 ssąca 

Chodnik badawczy 3 ściana 5 500 ŁP 10/V29/4/A 1,0 w-k R-130 ssąca 

Dowierzchnia  
badawcza 3 

ściana 5 250 ŁPrP 22/V29 0,8 w-k R-130 ssąca 

Sumaryczna długość wyrobisk: 10 318      

 
 
ROBOTY EKSPLOATACYJNE W POKŁADZIE 418/1 W PARTII F 
 
Eksploatacja prowadzona będzie pięcioma ścianami, w tym ścianą 1 o długości 135m-300m, gdzie 
jej obrys wynika z rozpoznanego w pokładzie 416 nasunięcia, natomiast pozostałe cztery ściany 
będą miały 250m długości. Wybiegi ścian uzależnione są od występujących ograniczeń geologicz-
nych, krawędzi pokładów nadległych (414/2, 415/1 i 416) oraz zachowania ochrony pasa autostra-
dy A-4. W tym celu, uwzględniając wykonanie nowych równoległych chodników przyścianowych, 
niezbędne jest wykonanie ok. 10 300m wyrobisk w tym 45m przekopu oraz 10255m chodników 
węglowo-kamiennych w obudowie ŁP 10-11/V29/4/A z podziałką 0,8 – 1m. Mając na uwadze wy-
sokość pokładu zawierającą się w granicach 1,7-2,2m oraz jak najszybsze uzyskanie pełnej zdolno-
ści wydobywczej w przecinkach (obcinkach) ścianowych przewidziano wykorzystanie obudowy 
typu ŁPrP 22/29. Powyższe rozwiązanie ułatwia wykonanie prac zbrojeniowych, skraca rozruch 
ściany oraz ogranicza nakłady pracy i koszty związane z uzyskaniem jej docelowych gabarytów.  
 
 
Tabela 2. Harmonogram biegu ścian w pokładzie 418/1 
Table 2. The schedule of the walls in seam 418/1 

2012r. 2013r. 2014r. 2015r. 2016r. 2017r.

ściana 1

ściana 2

ściana 3

ściana 4

ściana 5
 

 
 
 
 
 



 

 

WZMACNIANIE STROPU I OBUDOWY CHODNIKÓW PRZYŚCIANOWYCH 
 
Mając na uwadze obniżenie kosztów, zapewnianie ciągłości wydobycia, efektywne wykorzystanie 
maszyn i urządzeń podjęto decyzje o utrzymywaniu chodników przyścianowych, które mogą być 
wykorzystane dla ścian przyległych. W tym celu prowadzone są prace mające na celu wzmocnie-
nie stropu i obudowy chodników przez przykotwianie kotwami strunowymi o długości 6m podcią-
gów z prostek o profilu V25 lub V29.  
 
Tabela 3. Wykaz ścian z wyrobiskami. 
Table 3. List of walls with galleries. 
Numer Zasoby Dług. Wys. Wybieg Postępy miesięczne

ściany tys.ton [m] [m] [m] od do nazwa długość [m] nazwa długość [m]

1 649 135‐300 1,75‐2,2 750 55 85
chodnik 

transportowy 1
784,5

Dowierzchnia skośna

Chodnik odstawczy 1

307,5

602

2 357 250 2,0 ‐ 2,2 430 58 78
chodnik 

badawczy 2
465 chodnik transportowy 1 518,5

5 276 250 1,75 450 46 67
chodnik 

odstawczy 1
500 chodnik badawczy 3 500

4 477 250 1,75 ‐ 2,10 600 45 75
Chodnik 

ścianowy 4
660 chodnik ścianowy 1 550

3 870 240 2,2 1220 61 77
Chodnik 

ścianowy 1
1200 Chodnik ścianowy 2 1190

Chodnik podścianowy Chodnik nadścianowy

 
 
 Chodnik odstawczy 1 w pokładzie 418/1 w partii „F” zostanie wzmocniony za pomocą dwóch 
rzędów prostek stalowych o profilu V 29 przykotwionych kotwami strunowymi o długości 6 m. 
Długość chodnika przewidzianego do wzmocnienia wyniesie 500 mb. 
 Podciągi przykręcone będą za pomocą łączników kątowych do każdych odrzwi obudowy 
 (w podziałce co 1 m) nad połączeniem łuku stropnicowego z łukami ociosowymi. Poprzez wyko-
nane w podciągach otwory wklejane będą w górotwór kotwy strunowe o długości 6m (z podziałką 
co 2m). Wklejanie kotew strunowych w górotwór dokonane będzie przy użyciu ładunków klejo-
wych typu „Lokset”[4]. 
 Chodnik transportowy 1 w pokładzie 418/1 w partii „F” zostanie wzmocniony za pomocą dwóch 
rzędów prostek stalowych o profilu V 29 przykotwionych kotwami strunowymi o długości 6 m. 
Prostki te będą podwieszone na zakładkę min. 0,8 m do odrzwi obudowy za pomocą śrub hako-
wych.  Chodnik transportowy 1/418 zostanie wzmocniony na długości 530 m licząc od skrzyżowa-
nia z dowierzchnią badawczą. Dodatkowo wzmocniony zostanie odcinek dowierzchni badawczej 
418 na długości 20m od skrzyżowania z chodnikiem transportowym 1 (10 m na północ od skrzy-
żowania i 10 m na południe od skrzyżowania) włącznie z tym skrzyżowaniem[5]. 
 Analogiczna system będzie zastosowany do wzmacniania chodnika ścianowego 1 na wybiegu 
ściany 4. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Rysunek 2. Schemat wzmocnienia obudowy chodnika transportowego 1 
i chodnika odstawczego 1 w pokładzie 418/1 w partii F 

Figure 2. Diagram of the strengthening of the gallery “transportowy 1” 
and the gallery “odstawczy 1” in 418/1 seam 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Rysunek 3. Profil otworu nr 67 w chodniku odstawczym 1 pokład 418/1 w partii F 
Figure 3. Profile of the borehole No 67 in the gallery “odstawczy 1” in 418/1 seam 

 
 
 
EKONOMICZNE ASPEKTY ROZCIĘCIA POKŁADU 418/1 
 
Zarządzanie kosztami w górnictwie stanowi istotne zagadnienie w zakresie kreowania wyników fi-
nansowych kopalni. Wpływ na to mają specyficzne w stosunku do innych branż zagadnienia tech-
niczne, technologiczne i finansowe: 
- długie okresy przedprodukcyjne, produkcyjne, 
-  zróżnicowanie warunków górniczo-geologicznych i wynikająca z tego niepewność, 
-  wysokie koszty kapitałów związane z długim okresem przedprodukcyjnym i produkcyjnym co 

przekłada się na z długi okres zwrotów nakładów, 
-  nieelastyczność produkcji wynikająca z braku podjęcia działalności alternatywnej, wysokiego ry-

zyka operacyjnego przy wysokich kosztach stałych produkcji, 
- nieprzewidywalność cen na rynkach surowców mineralnych determinującą opłacalność produk-

cji[6]. 



 

 

 Szeroki zakres procesu związany z ewidencjonowaniem, rozliczaniem kosztów i wspomaga-
niem procesu decyzyjnego w zakresie kosztów prowadzenia działalności górniczej omówiony zo-
stał w poprzednich edycjach Szkoły. W przedmiotowym referacie przedstawiony zostanie aspekt 
ekonomiczny utrzymywania chodników przyścianowych z zastosowaniem dodatkowego wzmoc-
nienia poprzez wzmocnienie stropu i obudowy chodników przez przykotwianie kotwami struno-
wymi o długości 6m podciągów z prostek o profilu V25 lub V29. 
 Przedmiotowe roboty wykonywane są przez firmę wyłonioną w drodze przetargu, natomiast 
materiały (kotwy strunowe o długości 6 m, klej, prostki stalowe o profilu V29) dostarczane są 
przez kopalnię. Porównując nakłady pomniejszone o uzysk węgla drążenia chodnika transportowe-
go 1 w pokładzie 418 w partii F [7] do sumy nakładów wynikających z realizacji umowy oraz za-
stosowanych materiałów można mówić o zdecydowanie mniejszym koszcie związanym ze 
wzmacnianiem wyrobiska. Wzmacnianie wyrobiska stanowi około 50% wartości nakładów drąże-
nia nowego chodnika przyociosowego. 
 Dodatkowe korzyści wynikają ze skrócenia okresu przedprodukcyjnego przeznaczonego na 
wydrążenie wyrobisk, a załoga oddziałów robót przygotowawczych może zostać skierowana do 
drążenia wyrobisk w innym rejonie kopalni. Umożliwia to prowadzenie ścian posobnie z około 3 
miesięcznym okresem przeznaczonym na likwidację i zbrojenie kolejnej ściany. Skutkuje to efek-
tywniejszym wykorzystaniem posiadanego parku maszynowego, poprawia rytmiczność produkcji. 

 
PODSUMOWANIE 
 
1. Projekt rozcięcia pokładu 418/1 w partii F poprzedzony został analizą prognozowanych warun-

ków górniczo-geologicznych, zagrożeń naturalnych, posiadanego parku maszynowego. 
2. Niezbędne było uwzględnienie równolegle prowadzonych robót górniczych w nadległym po-

kładzie. 
3. Ochrona powierzchni ze względu na przebiegającą autostradę A4 wymusiła dostosowanie pro-

jektowanego rozcięcia pokładu. W pasie autostrady zalega około 52% zasobów operatywnych 
pokładu 418/1 w partii F. 

4. Wykonanie obcinek ścian z zastosowaniem obudowy typu ŁPrP ułatwia wykonanie prac zbro-
jeniowych, skraca rozruch ściany oraz ogranicza nakłady pracy i koszty związane z uzyskaniem 
docelowych gabarytów ściany 

5. Wzmacnianie wyrobisk przyścianowych przez przykatwianie kotwami strunowymi o długości 
6m podciągów z prostek o profilu V25 lub V29 stanowi około 50% kosztów drążenia nowego 
wyrobiska przyociosowego. 

6. Utrzymanie wyrobisk za frontem ściany skraca okres przedprodukcyjny, zwiększa efektywność 
wykorzystania parku maszynowego, poprawia rytmiczność produkcji. 
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Technical and Economical Aspects of Cutting and Extraction of a Coal 
Seam 418/1 in he Part F at the Level of 830 M in KWK Halemba-Wirek 
 
The way of cutting and extraction of a coal seam 418/1 in the part F has been presented in the pa-
per. The choice of target variation was proceeded by a case study of mining and geological condi-
tions, natural hazards, an access to machine park and a scope of all the works done in underlying 
coal seam in parallel. The necessity of a protection of A-4 motorway has also been taken into acco-
unt. Besides, a means of strenghtening a strophe and a pavement reconstruction achieved through an-
choring choral anchors, 6 m in length, with steel straight connections, with a profile of V29, has 
been presented, all of which contributes to lowering the costs borne on preparation works. 
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   KLUCZOWE LICZBY 

8 spółek 

handlowych 

Nr 3 wśród europejskich producentów kabli 

Ponad 2000 klientów  

w 90 krajach 

Ponad 

międzynarodowych 

certyfikatów 

Największy producent kabli w Europie 

środkowo-wschodniej 

382 

Kraków, 20.02.2013 

936 milionów € przychodu 

3500 pracowników 7 zakładów 
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Lokalizacja zakładów produkcyjnych w centrum Europy oraz sied dystrybucji zapewnia 
sprawną dostawę do każdego kraju każdego asortymentu kabli i przewodów 
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  CERTYIFIKATY ISO 

Wdrożone systemy Zarządzania jakością i Zarządzania środowiskiem we 
wszystkich zakładach produkcyjnych TELE-FONIKI Kable są potwierdzone 
certyfikatami: 
 ISO 9001 
 ISO 14001 
 
Obecnie wdrażamy OHSAS 18001  
(Occupational Health and Safety Management Systems). 
 
Kolejnym krokiem będzie wdrożenie ISO 26000 w zakresie społecznej 
odpowiedzialności biznesu  
CSR (Corporate Social Responsibility)   
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W ofercie TELE-FONIKI Kable znajduje się pełen asortyment kabli  
i przewodów mających zastosowanie w odkrywkowych, otworowych i 
podziemnych zakładach górniczych: 
  

 kable i przewody górnicze zasilające - do układania na stałe 
 kable i przewody górnicze giętkie służące do zasilania urządzeo ruchomych i   
   przenośnych, 
 przewody szybowe  
 górnicze kable telekomunikacyjne i światłowodowe do transmisji danych, 

 

 

  OFERTA PRODUKTOWA 
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Wiele lat doświadczeo przyczyniło się do opracowania konstrukcji o 
najwyższej wytrzymałości i jakości. 

 

Produkowane przez nas kable i przewody górnicze zostały zaprojektowane 
tak, aby zapewnid długie, bezpieczne i niezawodne funkcjonowanie pomimo 
narażenia na m.in.: 
  

 wysoką temperaturę 
 wilgotnośd 
 uszkodzenia mechaniczne (ścieranie, zginanie, skręcanie, zgniatanie) 
 wybuch metanu 
 wybuch pyłu węglowego 
 promienie UV 
 oleje 
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Kompetencje 

20+ lat doświadczenia w dostawie specjalistycznych kabli górniczych dla 
kopalo odkrywkowych 

 

Przykładowe referencje: 

• KWB Bełchatów, KWB Turów, 

• Mini Maritza Iztok Bulgaria 

• Public Power Corporation Greece 

• EGAT Thailand 

• PIT MINE in Kosovo 

• SYNCRUDE, Kanada 

• An Tai Bao Mine, Chiny 
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Przykładowe referencje: 

• Katowicki Holding Węglowy 

• Kompania Węglowa 

• Jastrzębska Społka Węglowa  

• LWB Bogdanka 

• KGHM 

• RAG (DSK), Niemcy 

•OKD, Czechy 

 

 

•Mosaic Potash, Kanada 

•Peabody Energy Co., USA 

•Rio Tinto, USA 

•Volcan Compania Minera, 
Peru, 

•Minera Del Norte, Meksyk 

•Sierra Gorda, Chile 
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Kompetencje 

30+ lat doświadczenia w dostawie specjalistycznych kabli górniczych dla 
kopalo podziemnych 
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TELE-FONIKA Kable jest uznanym dostawcom kabli i przewodów do firm 
specjalizujących się w projektowaniu i dostawie zaawansowanych 
technologicznie maszyn i urządzeo dla sektora górniczego. 
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Przykładowe referencje: 



  MIĘDZYNARODOWE STANDARDY 
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Kraj / Kontynent Standardy 

Germany VDE 

Czech Republic ČSN 

Poland WUG/PN 

Russia GOST 

Australia AS/NZ 

US/Canada MSHA/UL/CSA/ICEA 

Africa SANS 

China MA 

Worldwide wg specyfikacji klienta 
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SHD-GC to CSA 

SHD-GC 

BS 6708 

PN 

VDE 0250 Part 813 Gosgortechnadzor 

MA 

AS 2802 and 1802 

IS 14494:1998 

SABS 1520 Part 2 

      ČSN 

  MIĘDZYNARODOWE STANDARDY 
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  NASZE KABLE GÓRNICZE NA ŚWIECIE 
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KOMPOZYTOWE KABLE GÓRNICZE 

    

Kraków, 20.02.2013 
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 MOTYWACJA 
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ENERGIA FOM 

KABLE 
KOMPOZYTOWE 

Z MODUŁEM 
ŚWIATŁOWODO-

WYM 

Kraków, 20.02.2013 
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Moduł z włóknem 
światłowodowym 

zintegrowany z kablem 
SHD-CGC 
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TUNELE 

KOPALNIE 
ODKRYWKOWE 

KOPALNIE 
GŁEBINOWE 

Kraków, 20.02.2013 
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KOPALNIA 

KOMBAJN KOPARKA 

KABLE POŁĄCZENIE MONTAŻ 

Kraków, 20.02.2013 
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OEM 

MINE CONTROL 
CENTER 

MASZYNY/ 
KOMBAJN 

SYSTEM 
KONTROLI PLC 

INTERNET 

INTRANET 

KOMPOZYTOWE 
KABLE GÓRNICZE 

Zwiększenie wydajności o ok. 10-15% 

Kraków, 20.02.2013 
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Kable 
kompozytowe  

z modułem 
światłowodowym 

Zbieranie 
danych 

Analizy 

Przyczyna 

Decyzje 
(zmiana) 

Wydajność Czas transferu danych Koszt obsługi 

Kraków, 20.02.2013 
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* Światłowód pozwala na transmisje danych z prędkością do 107000 Mbits/s 

Kraków, 20.02.2013 
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E-KOPALNIA 

OEM 

VIDEO 

KOPALNIA 

POŁĄCZENIA 

KOMPOZYT-

OWE KABLE 

GÓRNICZE 

MUFY 

Kraków, 20.02.2013 
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DZIĘKUJEMY ZA UWAGĘ I ZAPRASZAMY 
DO WSPOŁPRACY 

Więcej szczegółów na www.tfkable.com 
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Nowoczesne metody badań diagnostycznych maszyn górniczych 
z wykorzystaniem programu DIAGNOPRZEM 
 
 
Z. Szymański 
Katedra Elektryfikacji i Automatyzacji Górnictwa, 
Politechnika Śląska, Gliwice 
 
 
 
 
 
 
STRESZCZENIE: W referacie przedstawiono modele matematyczno-fizyczne maszyny górniczej 
jako obiektu badań diagnostycznych. Przedstawiono nowoczesne czujniki i przetworniki pomiaro-
we oraz komputerowe metody analizy danych. W referacie opisano program komputerowy 
DIAGNOPRZEM oraz przykłady jego zastosowania w badaniach diagnostycznych górniczych 
maszyn Wyniki badań zweryfikowano w warunkach przemysłowych. 
 
SŁOWA KLUCZOWE: Badania diagnostyczne, czujniki pomiarowe, modele komputerowe 
 
 
 
1. WSTĘP 
 
W polskich kopalniach węgla kamiennego stosowane są systemy eksploatacji oparte na wysokiej 
koncentracji wydobycia. Wymaga to stosowania wydajnych maszyn urabiających oraz niezawod-
nych systemów transportowych: transportu poziomego oraz transportu pionowego. Dla zapewnie-
nia ciągłości wydobycia węgla należy zastosować dyspozytorskie systemy monitorowania, nowo-
czesne układy: sterowania, zabezpieczeń, oraz diagnostyki maszyn urabiających oraz maszyn trans-
portu poziomego (przenośniki zgrzebłowe oraz taśmowe). Zapewniają one realizację złożonych 
algorytmów sterowania, transmisję danych oraz ich archiwizację, a także wizualizację realizowa-
nych procesów i wyników obliczeń. Nowoczesne układy sterowania pracą kopalni powinny uwz-
ględniać w sposób globalny pracę wszystkich układów napędowych maszyn górniczych pod wzgl.-
dem płynności odstawy urobku, niezawodności oraz energooszczędności. Dlatego celowym wyda-
je się zastosowanie sterowania wielokryterialnego do sterowania pracą zespołów maszyn górni-
czych oraz predykcyjnej diagnostyki ewentualnych stanów awaryjnych. W referacie przedstawiono 
modele matematyczno-fizyczne maszyny górniczej jako obiektu sterowania oraz obiektu badań 
diagnostycznych. Przedstawiono nowoczesne czujniki i przetworniki pomiarowe oraz komputero-
we metody analizy danych. W referacie opisano program komputerowy DIAGNOPRZEM oraz 
przykłady jego zastosowania w badaniach diagnostycznych maszyn górniczych. 
 Wyniki badań eksploatacyjnych oraz oceny stanów technicznych potwierdziły przydatność 
opracowanych metod sterowania i diagnostyki w przemyśle wydobywczym oraz w układach napę-
dowych różnych ciągów technicznych i technologicznych stosowanych na liniach produkcyjnych 
 
 
2. MODELE MATEMATYCZNE I FIZYCZNE SYSTEMÓW MASZYN GÓRNICZYCH 
 
System transportu urobku podziemnego zakładu górniczego jest to uporządkowany wewnętrznie 
zbiór obiektów znajdujących się na powierzchni i w podziemiach kopalni, wraz z relacjami istnie-

Szkoła Eksploatacji Podziemnej 2013, Materiały Konferencyjne 



jącymi między obiektami oraz ich właściwościami, którego działanie jest podporządkowane osią-
gnięciu założonego celu transportowego [1]. W skład systemu transportu wchodzą zadania prze-
wozowe: urobku, osób i materiałów, oraz wszystkie procesy związane z przeładunkiem, składowa-
niem i magazynowaniem przewożonych materiałów. Na wyniki pracy systemu transportu mają 
także wpływ procesy zachodzące w obiektach tworzących dany system oraz w jego otoczeniu. Do 
otoczenia systemu transportu zalicza się: system wydobywczy, aktualny stan rozwoju techniki, oto-
czenie naturalne, warunki ekonomiczne, zasady organizacji pracy, energooszczędną pracę zespo-
łów napędowych, synchronizację dopływu urobku z pracą urządzeń transportu pionowego, zbiór 
obowiązujących przepisów, instrukcji i norm prawnych, oraz „czynniki ludzkie”. Nowoczesny uk-
ład zasilania i sterowania maszyn i urządzeń pośredniczących w transporcie urobku powinien za-
pewniać: bieżącą kontrolę podstawowych parametrów eksploatacyjnych, znaczny stopień automa-
tyzacji pracy poszczególnych urządzeń, sygnalizację stanów awaryjnych oraz ograniczoną diagno-
stykę stanów awaryjnych. Model matematyczny ciągu maszyn górniczych musi zapewniać: wła-
ściwy wybór struktury systemu zależny od wymagań realizowanego procesu transportowego, za-
stosowanie optymalnych kombinacji środków technicznych oraz metod projektowania do realizacji 
zadań transportowych. Model matematyczny górniczego maszyny górniczej należy rozpatrywać 
jako wielowymiarowy obiekt regulacji i analizować z uwzględnieniem metod statystycznych [1, 2, 
3]. Pracę przenośnika taśmowego przemieszczającego się po trasie o założonej konfiguracji, dla 
modelu z więzami nieholonomicznymi, w oparciu o równania Lagrange’a II rodzaju, przy 4 stop-
niach swobody oraz dla współrzędnych uogólnionych qki, można opisać przy pomocy równania 
(1): 
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                                                                                                (1) 

 

gdzie: 
 k=1, 2, 3, 4,  odnoszą się odpowiednio do wielkości: Xi, Zi, Xi, Zi, 
 i = 1, 2, ....., n, 
 Xi, Zi, Xi, Zi – współrzędne układu odniesienia, 
 
 W modelu deterministycznym procesu odstawy urobku rozpatruje się system transportu zawie-
rający zbiorniki akumulacyjne na stacjach przeładunkowych, oraz zakłada się stochastyczny do-
pływ urobku ze ścian roboczych o rozkładzie zbliżonym do rozkładów: Erlanga lub normalnego [2, 
3]. Zakłada się także wielkość układów transportowych, ich parametry eksploatacyjne oraz wydaj-
ności maksymalne układów wykorzystywanych w procesie odstawy urobku. Stan procesu transpor-
tu w przedziale czasu: kt, można opisać wektorem stanu X(k) postaci (2): 
 

X(k+1) = X(k, t)                                                                                                     (2) 
gdzie: 
 N – liczba jednostek transportowych, 
 z – liczba zbiorników załadowczych, 
 k = 0, 1, 2, .... K, 
 K = T/t – liczba kroków dyspozycyjnych, 
 T – czas dyspozycyjny, 
 X(k) – wektor stanu opisujący położenie jednostki transportowej Si oraz zapełnienie zbiorni-

ków akumulacyjnych Vj, 
 
przy czym: 
 

                kV,..kV,kS..,,kS,kSkX N1N21

T . 



 Zakładając, że li jest minimalną odległością między obiektami transportowymi, a na odcin-
kach z punktami przeładunkowymi w chwili czasu k.t może znajdować jeden środek transportu, 
wtedy równanie stanu procesu transportu przyjmuje postać (3): 
 

X(k+1)=G[x(k),u(k)]                                                                                  (3) 
gdzie: 
 G = {g1[x(k), u(k)],., gN[x(k), u(k)], f0[x(k), u(k)],., FT

z[x(k), u(k)]}T – wektor stanu uwzględ-
niający sposób sterowania, 

 Su (k+1) = gu[x(k), u(k)], u= 1, 2 , .....N, 
 Vu (k+1) = fu[x(k), u(k)], u= 1, 2, ......z, 
 u(k) – sposób sterowania podejmowany w chwilach k < t, przy czym: u(k)  U(x), 
 U(x) – zbiór możliwych tras przemieszczania się środków transportu. 
 
 Składowe funkcji G są wyznaczane dla poszczególnych odcinków trasy oraz rodzajów środków 
transportu: zbiorniki akumulacyjne, stacje przeładowcze, transport kołowy i przenośnikowy, trans-
port pionowy. Szczegółowy sposób wyznaczania składowych funkcji G przedstawiono w [4]. 
W podziemiach kopalń eksploatowane są maszyny górnicze: urabiające, oraz transportowe (prze-
nośniki ścianowe, przenośniki zgrzebłowe). Są one napędzane silnikami indukcyjnymi klatkowymi 
i zasilane z sieci trójfazowej bezpośrednio, lub przez zasilacz przekształtnikowy. Maszyny te za-
wierają układy napędowe, w których praktycznie nie przewiduje się regulacji prędkości obrotowej, 
natomiast zasilacz przekształtnikowy umożliwia przeprowadzenie płynnego rozruchu. W układach 
zasilania maszyn górniczych stosowane są tranzystorowe lub tyrystorowe sterowniki prądu prze-
miennego (układy soft startu). Nowoczesne układy sterowania i diagnostyki maszyny górniczej 
powinny zapewniać realizację: sekwencji rozruchowych, kontrolę parametrów eksploatacyjnych 
przed oraz po uruchomieniu maszyny, sygnalizację stanów awaryjnych, oraz wyłączanie zasilania 
podczas zwarć i przeciążeń. Układy sterowania powinny zapewniać sterowanie: lokalne – z tablicy 
sterowniczej maszyny, zdalne – wykorzystując sterowanie radiowe, lub lokalne sieci komputerowe 
(CAN, MPI), lub sterowanie automatyczne (z komputera nadrzędnego) wykorzystując sieci 
transmisyjne (Profibus DP, Profinet, Ethernet lub łącza internetowe) [4, 6]. Układy diagnostyki 
powinny monitorować pracę maszyny górniczej, sygnalizować stany przeciążeniowe oraz wyłą-
czać i dia-gnozować stany awaryjne. Komputer nadrzędny powinien posiadać: bazę danych, oraz 
bazę wiedzy eksploatowanych maszyn górniczych, oraz specjalne programy diagnostyczne i steru-
jące, za-pewniające quasi optymalne sterowanie pracą maszyny górniczej, zgodnie z realizowany-
mi zadaniami wydobywczymi, przy optymalnym zużyciu energii. Funkcję celu dla quasi optymal-
nego ste-rowania pracą maszyny transportowej można sformułować w postaci wyrażenia (4): 
 

   vv,QQ,,optWf,U maxmaximaxiiii                                                    (4) 

 
 Istnieją takie parametry zasilania silników napędowych: Ui, fi, które dla danej maszyny trans-
portowej realizują quasi optymalne zadania transportowe: Q < Qmax, przy określonej prędkości 
przesuwu taśmy v = v max, przy ograniczonym zużyciu energii: W = opt, η< ηmax. Dynamikę prze-
nośnika taśmowego można opisać w sposób uproszczony układem równań (5): 
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gdzie: 



 Fi, vi – wartości chwilowe sił i prędkości przesuwu taśmy w i-tym punkcie taśmy, 
 mi – jednostkowa masa zastępcza odcinka taśmy, między i-tym oraz i+1 punktem taśmy, 
 W – zastępcze opory przenośnika, 
 A, E – współczynniki konstrukcyjne maszyn transportowej. 
 
 Dynamikę indukcyjnego silnika napędowego napędzającego przenośnik opisuje układ równań 
różniczkowych (6): 
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                                                                   (6) 

gdzie: 
 is,  iw, us,  uw – prądy i napięcia fazowe uzwojeń stojana i wirnika, 
 Rs,  Rw, Ls, Lw – rezystancje i indukcyjności własne uzwojeń stojan i wirnika, 
 Lδs, Lδw – indukcyjności rozproszenia uzwojeń stojan i wirnika, 
 Ms,w – indukcyjność wzajemna uzwojeń stojan i wirnika. 
 
 Równania (1–6) są wykorzystywane do opracowania modelu kinematycznego maszyny trans-
portowej oraz do opracowania optymalnego sterowania pracą przenośnika. Opracowane algorytmy 
sterowania umożliwią realizację zadań transportowych przenośnika, przy założonej funkcji celu [2, 
3]. Programy sterujące są umieszczone w pamięci komputerów sterujących: nadrzędnego, oraz 
komputerów lokalnych. Komputer nadrzędny współpracuje z różnymi urządzeniami peryferyjny-
mi: moduły konfiguracji, moduły wizualizacyjne, moduły komunikacyjne, drukarki oraz z dodat-
kowymi komputerami przechowującymi bazy danych wszystkich maszyn sterowanych z kompute-
ra nadrzędnego. 
 
 
3. METODYKA BADAŃ DIAGNOSTYCZNYCH MASZYN GORNICZYCH 

 
Niezawodność pracy maszyn górniczych zależy w znacznym stopniu od prawidłowej oceny stanu 
technicznego ich obwodów: elektrycznych, elektromechanicznych oraz mechanicznych. Ocenę moż-
na zrealizować w sposób globalny – wykorzystując centralne stanowisko diagnostyczne, lub w og-
raniczonym zakresie – wykorzystując elementy diagnostyczne zainstalowane w maszynie. Diagno-
stykę globalną powinno się przeprowadzać w sposób okresowy [1, 5, 6]. Ocena lokalna powinna 
być realizowana przed każdym uruchomieniem maszyny. W ramach diagnostyki lokalnej sprawdza 
się stan techniczny: silnika napędowego, układu zasilania, obwodów sterowania i zabezpieczeń, 
parametry i stan techniczny elementów transportowych: bębnów napędowych oraz taśmy przeno-
śnika, a także ocenia się skuteczność pracy układu hamulcowego. Specjalny program symulacyjny 
DIAGOPRZEM (opracowany przez autora) oraz odpowiednie czujniki i przetworniki pomiarowe 
umożliwiają realizację pomiarów w sposób automatyczny. Wyniki obliczeń numerycznych i symu-
lacyjnych uzyskanych na podstawie modeli matematycznych: silników napędowych, zasilacza 
przekształtnikowego oraz układu mechanicznego, są prezentowane w sposób tabelaryczny i gra-
ficzny na ekranie monitora oraz drukowane w postaci protokołu badań diagnostycznych. Ocenę 



stanu technicznego silnika napędowego można przeprowadzić przy wykorzystaniu: wyników ana-
lizy harmonicznych napięć i prądów stojana przy zasilaniu trójfazowym i dwufazowym, analizy 
sygnału napięciowego indukowanego w dodatkowym uzwojeniu umieszczonym w żłobkach stoja-
na, stosując metody wibromechaniczne albo akustyczne [1, 5, 6]. Przy bieżącej kontroli stanu tech-
nicznego silnika napędowego można ograniczyć zakres pomiarów do: pomiarów: rezystancji 
uzwojeń stojana, rezystancji izolacji uzwojenia stojana, kontroli stanu technicznego łożysk silnika 
[1, 5]. Ocenę stanu technicznego układu zasilania (tranzystorowy lub tyrystorowy falownik napię-
cia) przeprowadza się sprawdzając: elementy wykonawcze, zabezpieczenia zwarciowe, oraz reali-
zując programy testujące umieszczone w pamięci sterownika mikroprocesorowego (nastawy za-
bezpieczeń przeciążeniowych, zwarciowych, kontrola ciągłości napięć zasilających oraz obwodów 
sprzężeń zwrotnych). Do diagnostyki układu mechanicznego i kinematycznego przenośnika wyko-
rzystuje się sygnały z czujników umieszczonych na przenośniku. Są to m.in. czujniki: temperatury, 
ruchu taśmy, spiętrzenia urobku, oraz inteligentne czujniki uszkodzeń taśmy, bębnów napędowych 
oraz przekładni. Sygnały z czujników są przesyłane do komputera nadrzędnego magistralą komu-
nikacyjną, gdzie są wykorzystywane zarówno do celów diagnostycznych jak i do optymalnego 
sterowania pracą przenośnika. 
 
 
4. NOWOCZESNE PRZETWORNIKI POMIAROWE W NAPĘDACH PRZENOŚNIKÓW 
 
Większość kopalń węgla kamiennego wykorzystuje do głównej odstawy urobku przenośniki ta-
śmowe. W zależności od rodzaju przenośnika, układy napędowe muszą uwzględniać czynności 
związane ze skracaniem długości przenośnika oraz wstępnym napinaniem taśmy. Na rys.1 przed-
stawiono przykładowe wyposażenie przenośnika typu Smartveyor [1, 5]. Układ sterowania zapew-
nia automatyczne napinanie taśmy, w zależności od ilości urobku. Do pomiaru ilościowej wielko-
ści urobku stosowane są taśmowe wagi elektroniczne, natomiast do oceny jakościowej wykorzy-
stuje się przetworniki izotopowe, lub komputerową analizę obrazu z kamery przemysłowej [1, 5]. 
Do kontroli pracy przenośnika oraz dla celów diagnostycznych obok przenośnika są umieszczone: 
zespoły łączności, wyłączniki awaryjne, urządzenia zraszające, natomiast w obrębie bębna napę-
dowego umieszczono czujniki: prędkości bębna, prędkości taśmy, temperatury, schodzenia taśmy, 
spiętrzenia urobku oraz bramki materiałowe. W pobliżu stacji napinającej umieszcza się czujniki 
krańcowe oraz czujniki siły napinającej taśmę przenośnika. Zastosowanie sterowników przemy-
słowych umożliwi wprowadzenie dla celów kontrolnych oraz diagnostycznych dodatkowych czuj-
ników, które będą informować o stopniu zużycia taśmy, przekładni zębatej lub o awarii: silnika, 
łożysk, bębna napędowego, hamulca lub taśmy. W silniku napędowym należy zastosować czujniki 
temperatury: uzwojeń, łożysk, medium chłodzącego, przetworniki napięcia, prądu oraz kontroli 
stanu izolacji. Układ zasilania powinien posiadać: przetworniki napięcia, prądu, temperatury mo-
dułów zasilacza, temperatury medium chłodzącego. Układ mechaniczny oraz układ przeniesienia 
napędu należy wyposażyć w czujniki: zużycia okładzin ciernych hamulca, pęknięcia bębna napę-
dowego, uszkodzenia taśmy. Dane z czujników są przesyłane do komputerów sterownika, gdzie w 
oparciu o bazy danych oraz bazy wiedzy, wykorzystując odpowiednie programy diagnostyczne 
oraz modele matematyczne: silnika oraz układu kinematycznego, podejmuje się decyzje o stanie 
technicznym układu oraz o trwałości i niezawodności pracy ukladów przenośników taśmowych. 
Do wykrywania uszkodzeń taśmy mogą wykorzystywane czujniki: elektromechaniczne, magne-
tyczne lub elektroniczne [1, 5]. Na rysunku 2 przedstawiono elektroniczny system zabezpieczenia 
taśmy przenośnika typu Sensor Guard [1, 6]. System ten służy do ochrony taśmy przed rozległymi 
uszkodzeniami {przecięcie taśmy), oraz sygnalizuje ruchy poprzeczne i nadmierny poślizg taśmy. 
W skład układu wchodzą: pętle przewodów implantowane w taśmie, detektor uszkodzeń, oraz jed-
nostka sterująca. Czujniki i głowice detektora są sprzężone rozkładem pola elektromagnetycznego. 
Jeśli nastąpi uszkodzenie taśmy, to zostanie uszkodzony czujnik, wtedy detektor wykrywa uszko-



dzenie i wyłącza taśmę. Innym wariantem jest czujnik elektroniczny typu Contitronic, który wy-
maga zastosowania taśmy z zaimplantowanymi transponderami. Szczegółowy opis czujnika przed-
stawiono w [5]. Do oceny zużycia, korozji oraz do wykrywania pęknięć linek stalowych stanowią-
cych rdzeń taśmy przenośnikowej wykorzystuje się metody magnetyczne. W skład układu wchodzi 
wzbudnik magnetyczny z magnesami trwałymi, czujniki indukcyjne oraz defektoskop. Uszkodzo-
ny pręt powoduje zmiany rozkładu pola magnetycznego wykrywane przez defektoskop. 
 
 

 
 
Rys. 1. Rozkład czujników w przenośniku taśmowego 
Fig. 1. Sensor distribution in belt conveyer 
 
 
 Nowoczesne, inteligentne czujniki pomiarowe wymagają zmian w konstrukcji taśm przenośni-
kowych, co wiąże się z określonymi kosztami ekonomicznymi. Dlatego proponuje się wprowadzić 
do układów diagnostycznych przenośnika, układy bazujące na rozbudowanym modelu matema-
tycznym układu elektromechanicznego przenośnika, wykorzystując możliwości obliczeniowe ste-
rowników przemysłowych. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
Rys. 2. Elektroniczny system zabezpieczenia taśmy przenośnika 
Fig. 2. Electronic system protection of belt in conveyer 
 
 

 
 
Rys. 3. Poglądowy schemat struktury systemu sterowania i diagnostyki kombajnu 
Fig. 3. Visual scheme of the structure of control system and diagnostics of harvester 



 Jedną z przyczyn awarii maszyn górniczych jest awaria węzła łożyskowego. Uszkodzeniu wę-
zła łożyskowego maszyny górniczej towarzyszy: wzrost drgań, głośna praca, szum, wzrost tempe-
ratury uzwojeń i obudowy. Do diagnostyki węzła łożyskowego wykorzystuje się m.in. metody: 
SPM (Shock Pulse Metod), SE (Spike Energy), SEE (Spectral Emitted Energy), metoda analizy 
częstotliwościowej, analizy akustycznej oraz metodę detekcji obwiedni. Metoda detekcji obwiedni 
polega na analizie drgań rezonansowych maszyny. Krótkotrwale udary widoczne w przebiegach 
czasowych mierzonego sygnału maszyny mogą być spowodowane uszkodzeniem węzła łożysko-
wego. 
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Rys. 4. Wykres zmian prądu silnika i drogi kombajnu w funkcji czasu 
Fig. 4. Graph of changes a current and way in time function 
 
 
 Znając geometrie łożyska, ilość elementów tocznych oraz prędkość obrotowa bieżni można 
obliczyć częstotliwości rezonansowe układu Czujnik drgań jest umieszczany na badanym elemen-
cie. Sygnał pomiarowy po filtracji w filtrach pasmowo przepustowych i dopasowaniu jest analizo-
wany w pobliżu obliczonych częstotliwości rezonansowych. Transformaty Fouriera z otrzymanego 
sygnału widma pozwalają określić dominujące częstotliwości i określić stopień uszkodzenia. Po-
glądowy schemat struktury systemu sterowania i diagnostyki kombajnu przedstawiono na rys. 3. 
Przykładowe wyniki badań diagnostycznych wykonanych na kompleksie ścianowym w KWK 
przedstawiono na rysunkach 4 i 5. Na rysunku 4 przedstawiono wykres zmian prądu silnika i drogi 
kombajnu w funkcji czasu, a na rysunku 5 przebieg zmian ciśnienia oleju w funkcji czasu pracy 
kombajnu. 
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Rys. 5. Przebieg zmian ciśnienia oleju w funkcji czasu 
Fig. 5. Graph of changes a oil pressure in time function 
 
 
5. ZASTOSOWANIE PROGRAMU DIAGNOPRZEM W UKŁADACH 

DIAGNOSTYKI MASZYN TRANSPORTU POZIOMEGO 
 
Nowoczesne układy zasilania, sterowania, oraz diagnostyki maszyn i urządzeń pośredniczących 
w transporcie urobku powinny zapewniać: bieżącą kontrolę podstawowych parametrów eksploata-
cyjnych, znaczny stopień automatyzacji pracy poszczególnych urządzeń, sygnalizację stanów awa-
ryjnych oraz ograniczoną diagnostykę stanów awaryjnych. Do projektowania i diagnostyki stanu 
technicznego maszyn transportu poziomego wykorzystuje się program komputerowy Diagno-
przem. Instalacja programu Diagnoprzem sprowadza się do przekopiowania katalogu zawierają-
cego pliki binarne oraz bazy danych na dysk twardy docelowego komputera. Do pracy programu 
niezbędny jest system baz danych Borland Database Engine (BDE). W programie BDE Admini-
strator (bdeadmin.exe) należy ustawić alias Diagnoprzem (parametry TYPE STANDARD, DE-
FAULTDRIVER PARADOX), opisujący (PATH) folder dysku w którym znajdują się wykorzy-
stywane w programie bazy danych (pliki z rozszerzeniami *.dbf). Instalację systemu baz danych 
BDE wykonuje się jednokrotnie. Na rysunku 1 przedstawiono sposób instalacji programu TEG. 
w.3.0, będącego częścią składową programu Diagnoprzem, do obliczeń kopalnianej trakcji elek-
trycznej. W skład programu Diagnoprzem wchodzą także pliki do sterowania praca kombajnu, 
przenośników: ścianowych, podścianowych oraz chodnikowych, a także kolejek podwieszanych. 
 Trakcja szynowa jest wykorzystywana do: transportu urobku ze stacji załadowczych do stacji 
wyładowczych w rejonach szybów skipowych, transportu materiałów oraz przewozu załogi. W pod-
ziemiach KWK stosowany jest napęd elektryczny (trakcja przewodowa lub akumulatorowa), spali-
nowy lub pneumatyczny. Szyny jezdne mogą być umieszczone na podłożu lub na spągu. Program 
TEG wspomagający projektowanie trakcji szynowej w podziemnych zakładach górniczych może 
być wykorzystywany do projektowania trakcji na określonych poziomach kopalni, oraz do moder-
nizacji odcinków trakcji eksploatowanych oraz likwidowanych. Program TEG v.3.0 umożliwia: 
określenie wielkości składu pociągu urobkowego, realizację obliczeń kinematycznych i energe-
tycznych odcinka trakcji elektrycznej w KWK (obliczenia sieciowe, zużycie energii elektrycznej, 
harmonogram ruchu pociągów). Umożliwia także sporządzanie mapy torowisk na poszczególnych 



poziomach, z zaznaczeniem: rozjazdów, stacji zasilających, stacji za i wyładowczych oraz układów 
sygnalizacji i stref zasilania. Instalacja programu TEG sprowadza się do przekopiowania katalogu 
zawierającego pliki binarne oraz bazy danych na dysk twardy docelowego komputera. Do pracy 
programu niezbędny jest system baz danych Borland Database Engine (BDE). W programie BDE 
Administrator (bdeadmin.exe) należy ustawić alias TEG30 (parametry TYPE STANDARD, DE-
FAULTDRIVER PARADOX), opisujący (PATH) folder dysku w którym znajdują się wykorzy-
stywane w programie bazy danych (pliki z rozszerzeniami *.dbf). Instalację systemu baz danych 
BDE wykonuje się jednokrotnie. Na rys. 6 przedstawiono sposób instalacji programu TEG.w..3.0. 
 

 
 
Rys. 6. Ekran monitora przy instalacji programu TEG w. 3.0 
Fig. 6. Screen of monitor during program TEG v. 3.0 installation 
 
 Program TEG umożliwia rysowanie schematu trakcji szynowej na danym poziomie kopalni. 
Schemat sieci trakcyjnej jest złożony z następujących składników: elementy sieci dolnej (łuki, 
rozjazdy, trójkąty, obejścia kablowe), układy zasilania (stacje zasilające jedno lub dwu odpływo-
we), symbole graficzne oznaczające różne rodzaje stacji (stacje załadowcze, stacje wyładowcze, 
materiałowe, osobowe), oraz odcinki trakcji (szyny + przewód jezdny), linii kablowych, komenta-
rzy (tekstów). Poszczególne składniki numerowane są oddzielnie E1…, O1…, K1…. . Elementy 
rozmieszczane są na siatce o polach kwadratowych. Linie oddzielające poszczególne pola są wi-
doczne na ekranie, natomiast są niewidoczne na wydruku. Elementy zajmują jedno pole, natomiast 
odcinki i linie kablowe mogą zajmować więcej przylegających do siebie (poziomo lub pionowo) 
pól siatki. 
 
 
6. SYSTEM STEROWANIA I DIAGNOSTYKI PRZENOŚNIKÓW TASMOWYCH 
 
System sterowania przenośników typu Dignoster jest przeznaczony jest do sterowania i sygnaliza-
cji pracy przenośników taśmowych oraz sygnalizacji ostrzegawczej przed ich uruchomieniem. 
Składa się on ze sterownika centralnego oraz ze sterowników lokalnych [6]. Sterownik centralny 
umożliwia: wybór uprawnienia dla czterech ciągów przenośników w odstawie, sterowanie automa-
tyczne ciągów odstawy, wizualizację stanów pracy poszczególnych przenośników w ciągu, 



transmisję danych do systemu wizualizacji na powierzchni. Mikroprocesorowy sterownik umożli-
wia: wybór rodzaju pracy za pośrednictwem menu programowania użytkownika: Transport urobku 
lub Rewizja, wybór sterowania, sposobu uruchamiania pracy przenośnika taśmowego, emitowania 
syg-nałów akustycznych za pośrednictwem sygnalizatorów akustycznych głośnomówiących, gene-
rowa-nie sygnału informującego o spieczeniu styków w aparaturze łączeniowej zasilającej napęd 
prze-nośnika, sygnału informującego o spieczeniu styków w aparaturze łączeniowej, zasilającej 
hamulce przenośnika, kontrolę ciągłości linii w magistrali systemu łączności w trakcie trwania 
sygnału rozruchowego, awaryjne zatrzymanie przenośnika z dowolnego miejsca wzdłuż jego trasy, 
sterowanie i kontrolę załączenia aparatury łączeniowej napędu oraz aparatury łączeniowej hamul-
ców przenośnika, dwustronną wymianę danych pomiędzy sterownikiem i sygnalizatorami aku-
stycznymi zabudowanymi wzdłuż trasy przenośnika taśmowego, odczyt informacji o stanie 
czujników kontrolowanych przez Układ Kontroli Temperatury Taśmociągu (UKTT) przez układ 
transmisji danych, identyfikację blokad z wykorzystaniem modułów identyfikacji blokad typu 
NIB-E, programowanie wybranych parametrów, rodzaju współpracujących czujników lub urzą-
dzeń oraz funk-cji kontrolnych sterownika przez osoby uprawnione tzn. znające hasło dostępu. 
 Na rysunku 7 przedstawiono przykładowo wyniki monitorowania pracy systemu przenośników 
taśmowych z zaznaczeniem układu napędowego, stanu pracy oraz parametrów eksploatacyjnych. 
 
 

 
 
Rys. 7. Monitoring pracy przenośnika w ścianie 506 
Fig. 7. Belt conveyor in the Wall 506 monitoring side 
 
 
ZAKOŃCZENIE 
 
Zastosowanie sterowników przemysłowych w układach sterowania maszyn górniczych transpor-
towych zapewnia realizację złożonych algorytmów sterowania: sterowanie energooszczędne, z moż-
liwością bieżącej kontroli wybranych parametrów eksploatacyjnych i diagnostyki całego systemu 



oraz jego zespołów. Wprowadzenie sterowania rozproszonego zapewnia realizację sterowania lo-
kalnego oraz sterowania centralnego z uwzględnieniem narzuconych priorytetów sterowania. Pro-
ponowane algorytmy sterowania oraz diagnostyki umożliwiają realizację sterowania quasi opty-
malnego, przy stosunkowo małych kosztach finansowych. Zastosowanie sterowania suboptymalne-
go w układach sterowania odstawa urobku zapewni energooszczędną, płynną odstawę urobku przy 
minimalizacji stanów awaryjnych. Proponowane sterowanie maszyn górniczych może być w pew-
nych przypadkach rozwiązaniem konkurencyjnym w stosunku do kosztownych i złożonych roz-
wiązań firm profesjonalnych. 
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Modern Method of Research of Diagnostic Mining Machines 
with Application of the Program DIAGNOPRZEM 
 
In the report presented mathematically-physical models machines mining as the object of diagnos-
tic research. Introduced modern sensors and measuring transducers and computer methods of the 
data analysis. In the report described the computer program DIAGNOPRZEM and examples of 
their application in research of diagnostic mining machines. Results of computer simulations were 
verified in industrial conditions. 
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Nowatorski system oświetlenia, po zaniku zasilania, 
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STRESZCZENIE: W podziemnych zakładach górniczych, z różnych przyczyn, dochodzi do zani-
ku zasilania w energię elektryczną, co wiąże się z brakiem oświetlenia wyrobisk i pomieszczeń 
pracy. W warunkach dołowych, przy występowaniu zagrożeń gazowych (np. metanowego), stoso-
wanie sprawnego oświetlenia awaryjnego jest często utrudnione. Dodatkowo zasilanie awaryjne 
czy ewakuacyjne wymaga zawsze jakiegoś źródła zasilania. W chwili obecnej brak jest w pod-
ziemnych zakładach górniczych rozwiązania, które pozwalałoby na wykorzystanie źródła światła, 
które w przypadku zaniku zasilania podstawowego działałoby niezależnie od zasilania dodatkowe-
go (np. akumulatorowego). W przedmiotowym rozwiązaniu zastosowano nowatorski system oś-
wietlenia, który po zaniku zasilania wykorzystuje efekt luminescencji do wytworzenia światła. Lu-
minescencja, czyli tzw. zimne świecenie, jarzenie, to zjawisko emisji fal świetlnych przez ciała 
(luminofory), wywołane inną przyczyną niż rozgrzanie ich do odpowiednio wysokiej temperatury. 
W KWK „Halemba-Wirek” zastosowano rozwiązanie polegające na fotoluminescencji specjalnej 
oprawy lampowej wywołanej przez pochłonięcie promieniowania elektromagnetycznego z obszaru 
widzialnego. Po zaniku zasilania pochłonięta energia jest wyemitowana także w postaci światła, 
oczywiście o energii mniejszej niż energia światła wzbudzającego, jednak wystarczającej do oś-
wietlenia trasy ewakuacji, znaków informacyjnych, czy też np. stacji wymiany aparatów ucieczko-
wych. Wdrożone rozwiązanie polegało na dobraniu odpowiednich opraw oświetleniowych oraz 
materiału fotoluminescencyjnego, który zapewni efekt fosforescencji (długotrwałego świecenia). 
Ostatecznie wybrana bezpieczna osłona fotoluminescencyjna to innowacyjna osłona na lampy ja-
rzeniowe. W odróżnieniu od konwencjonalnych produktów fotoluminescencyjnych, zaprojektowa-
nych, aby „być widocznym” po wyłączeniu źródła normalnego światła, emituje światło użytkowe 
„umożliwiające widzenie”. 
 
SŁOWA KLUCZOWE: Oświetlenie górnicze, luminescencja, ratownictwo górnicze 
 
 
 
1. WSTĘP 
 
W podziemnych zakładach górniczych, z różnych przyczyn, dochodzi do zaniku zasilania w ener-
gię elektryczną, co wiąże się z brakiem oświetlenia wyrobisk i pomieszczeń pracy. W warunkach 
dołowych, przy występowaniu zagrożeń gazowych (np. metanowego) stosowanie sprawnego oś-
wietlenia awaryjnego jest często utrudnione. Dodatkowo zasilanie awaryjne czy ewakuacyjne wy-
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maga zawsze jakiegoś źródła zasilania. W chwili obecnej brak jest w podziemnych zakładach gór-
niczych rozwiązania, które pozwalałoby na wykorzystanie źródła światła, które w przypadku zani-
ku zasilania podstawowego działałoby niezależnie od zasilania dodatkowego (np. akumulatorowe-
go). W przedmiotowym rozwiązaniu zastosowano nowatorski system oświetlenia, który po zaniku 
zasilania wykorzystuje efekt luminescencji do wytworzenia światła. Luminescencja, czyli tzw. 
zimne świecenie, jarzenie, to zjawisko emisji fal świetlnych przez ciała (luminofory), wywołane 
inną przyczyną niż rozgrzanie ich do odpowiednio wysokiej temperatury. W KWK „Halemba-Wi-
rek” zastosowano rozwiązanie polegające na fotoluminescencji specjalnej oprawy lampowej wy-
wołanej przez pochłonięcie promieniowania elektromagnetycznego z obszaru widzialnego. Po za-
niku zasilania pochłonięta energia jest wyemitowana także w postaci światła, oczywiście o energii 
mniejszej niż energia światła wzbudzającego, jednak wystarczającej do oświetlenia trasy ewakua-
cji, znaków informacyjnych, czy też np. stacji wymiany aparatów ucieczkowych. Wdrożone roz-
wiązanie polegało na dobraniu odpowiednich opraw oświetleniowych oraz materiału fotolumine-
scencyjnego, który zapewni efekt fosforescencji (długotrwałego świecenia). Ostatecznie wybrana 
bezpieczna osłona fotoluminescencyjna to innowacyjna osłona na lampy jarzeniowe. W odróżnie-
niu od konwencjonalnych produktów fotoluminescencyjnych, zaprojektowanych, aby „być wi-
docznym” po wyłączeniu źródła normalnego światła, emituje światło użytkowe „umożliwiające 
widzenie”. Osłona taka oświetla ścieżkę, po której poruszają się ludzie, umożliwiając uniknięcie 
leżących na ziemi przeszkód oraz wskazuje bezpieczną drogę ewakuacji. Bezpieczna osłona foto-
luminescencyjna pozostaje widoczna nawet do 25 godzin po wystąpieniu awarii oświetlenia. Jej 
charakterystyka luminancji zapewnia najwyższe natężenie oświetlenia w chwilę po wyłączeniu za-
silania, powoli słabnące wraz z upływem czasu. Podczas, gdy elektrycznie zasilane awaryjne sys-
temy ewakuacji mogą być jaśniejsze, to nigdy nie będą tak niezawodne, jak zastosowana osłona. 
Można jej używać nie tylko w budynkach, ale także w kopalniach, tunelach, systemach metra, plat-
formach wiertniczych, transporcie komercyjnym i wojskowym, marynistyce oraz podziemnych 
parkingach. 
 
 
2. PRÓBY WDROŻENIOWE 
 
Rozwiązanie pierwotnie zastosowano w pomieszczeniach ćwiczebnych Kopalnianej Stacji Ratow-
nictwa Górniczego, gdzie poddawano je testom. Testy miały na celu określenie możliwości zasto-
sowania takiego rozwiązania w wyrobiskach podziemnych. Podczas prób i testów analizie poddano 
takie parametry jak: sposób montażu i podłączenia lamp, moc zastosowanych lamp oraz sam efekt 
luminescencji po zaniku zasilania i czas trwania tego efektu. W tym celu zdecydowano się na za-
montowanie bezpiecznej osłony fotoluminescencyjnej w ognioszczelnej lampie świetlówkowej ty-
pu EVFT spełniającej wszelkie wymogi do stosowania we wszystkich miejscach w podziemiach 
kopalń (zgodnie z ustaleniami norm EN 60079-10 i IEC 61241-10.21). Moc zastosowanych lamp 
jarzeniowych może być dobierana w zależności od potrzeb od 18 do 40 W. Podczas prób okazało 
się, że system ewakuacji oparty na bezpiecznej osłonie fotoluminescencyjnej daje stuprocentową 
gwarancję niezawodności. To, co czyni go wyjątkowym to brak zasilania, dzięki czemu nie potrze-
buje przeglądów oraz testowania jego sprawności. Działa zawsze po wyłączeniu zasilania główne-
go, zapewniając oświetlenie niezbędne do bezpiecznej ewakuacji. 
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Rys. 2.1. Przykład zastosowania opracowanego rozwiązania 
Fig. 2.1. The example of the application of the developed solution 
 
 

 
Rys. 2.2. Zastosowania opracowanego rozwiązania w pomieszczeniach komory ćwiczeń KSRG 
Fig. 2.2. The applications of developed solutions in exercise chamber of Mine Station of Mining Rescue 
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3. UZYSKANE EFEKTY 
 
Wdrożenie opracowanej koncepcji przyczynia się bezpośrednio do podniesienia bezpieczeństwa pra-
cującej „na dole” załogi. W odróżnieniu od konwencjonalnych produktów fotoluminescencyjnych, 
zaprojektowanych, aby „być widocznym” po wyłączeniu źródła normalnego światła, emituje światło 
użytkowe „umożliwiające widzenie”. Osłona taka oświetla ścieżkę, po której poruszają się ludzie, 
umożliwiając uniknięcie leżących na ziemi przeszkód oraz wskazuje bezpieczną drogę ewakuacji. 
Bezpieczna osłona fotoluminescencyjna pozostaje widoczna nawet do 25 godzin po wystąpieniu awa-
rii oświetlenia. W wyniku przeprowadzonych prób można przyjąć, że prezentowane tutaj rozwiązanie 
zapewniało „wystarczającą” jasność zawsze przez pierwszych 70–80 minut po zaniku zasilania. Była 
to ocena subiektywna wynikająca z obserwacji i prowadzenia ćwiczeń w takim oświetleniu przez ra-
towników górniczych. Po tym czasie (w opinii oceniających) jasność oświetlenia stawała się niewy-
starczająca do bezpiecznej ewakuacji, choć same osłony w dalszym ciągu emitowały światło jeszcze 
przez wiele godzin. Charakterystyka luminancji osłony zapewnia najwyższe natężenie oświetlenia 
w chwilę po wyłączeniu zasilania, powoli słabnące wraz z upływem czasu. Poniżej zamieszczono po-
równanie (podczas badań laboratoryjnych) właściwości bezpiecznej osłony fotoluminescencyjnej 
w stosunku do nowego standardu znajdującego się w RS6-1 oraz normie ISO 17398. 
 
 
Tabela 3.1. Porównanie właściwości bezpiecznej osłony fotoluminescencyjnej 
Table 3.1. Compare of the properties of safe photoluminescence guards 

 
 
 
 Poniższy wykres obrazuje teoretyczną widoczność zapewnianą przez bezpieczną osłonę fotolu-
minescencyjną wraz z upływem czasu. Jak widać osłona zapewnia dostateczną widoczność nawet do 
90 minut po awarii głównego źródła oświetlenia. 
 Przedstawione rozwiązanie pierwotnie zastosowano w pomieszczeniach ćwiczebnych Kopalnia-
nej Stacji Ratownictwa Górniczego w październiku 2011 roku, gdzie poddawano je testom, a po uzy-
skaniu odpowiednich dopuszczeń (w lipcu 2012 roku) rozwiązanie przeznaczono do stosowania 
w wyrobiskach podziemnych KWK „Halemba-Wirek”. 
 W kopalni „Halemba-Wirek” planowane jest objęcie opracowanym rozwiązaniem wszystkich 
wyrobisk, w których występuje konieczność zainstalowania oświetlenia ewakuacyjnego. W związku 
z powyższym można przyjąć, że poprawą warunków pracy objęty zostanie docelowo ogół pracowni-
ków, których liczba wynosi blisko 3500 osób. 
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Rys. 3.3. Widoczność zapewniana przez osłonę fotoluminescencyjną wraz z upływem czasu (źródło:www.icd.pl) 
Fig. 3.3. The visibility provided by photoluminescence cover over time (source: www.icd.pl) 
 
 
PODSUMOWANIE 
 
Podczas, gdy elektrycznie zasilane awaryjne systemy ewakuacji mogą być jaśniejsze, to nigdy nie 
będą tak niezawodne, jak zastosowana osłona. Można jej używać nie tylko w budynkach, ale także 
w kopalniach, tunelach, systemach metra, platformach wiertniczych, transporcie komercyjnym 
i wojskowym, marynistyce oraz podziemnych parkingach. Rozwiązanie pierwotnie zastosowano 
w pomieszczeniach ćwiczebnych Kopalnianej Stacji Ratownictwa Górniczego, gdzie poddawano 
je testom, a po uzyskaniu odpowiednich dopuszczeń rozwiązanie przeznaczono do stosowania we 
wszystkich wyrobiskach podziemnych KWK „Halemba-Wirek”. System ewakuacji oparty na bez-
piecznej osłonie fotoluminescencyjnej to stuprocentowa gwarancja niezawodności. To, co czyni go 
wyjątkowym to brak zasilania, dzięki czemu nie potrzebuje przeglądów oraz testowania jego spraw-
ności. Działa zawsze po wyłączeniu zasilania głównego, zapewniając oświetlenie niezbędne do bez-
piecznej ewakuacji. Przedstawiona tutaj koncepcja i wdrożenie jawi się jako nowe podejście do 
spraw bezpiecznej ewakuacji załogi z zagrożonych rejonów. 
 
 
 

Accustoming of Innovatory System of Illumination After Decline 
of Supplying with Effect Luminescence in “Halemba-Wirek” Coal Mine 
 
It comes to decline of supplying to electric power in underground mines. Then lack of illumination 
can take a stand in mining excavations. It is made difficult at occurrence of methane hazard profi-
cient emergency lighting application often. It requires emergency supplying additional some source 
of supply always. Lack is in present moment in mines of illumination, which would act in case of 
decline of basic supplying independently on additional supplying. Innovatory system of illumina-
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tion employ in objective solution, which takes advantage effect of luminescence after decline of 
supplying for fabrication enlightened. Luminescence by bodies this phenomenon of emission of il-
luminating wave evoked other reason than warming up of their for properly high temperature. So-
lution employ relying on special photoluminescence of frame by absorbtion of electromagnetic ra-
diation from seen area in “Halemba-Wirek” coal mine was evoked. Absorbed energy is emitted af-
ter decline of supplying in the form of light for illumination of route of evacuation sufficing. Ac-
customed solution relied on selecting proper frame and photoluminescence material which will as-
sure effect of phosphoruscence (lasting shining). Chosen safe photoluminescence protection on 
lamps. Utilitarian emits in distinguishing from conventional photoluminescence products after ex-
clusion of normal source enlightened light enabling vision. 
 
 



 

 

Energooszczędna gospodarka 
w Jastrzębskiej Spółce Węglowej S.A. 
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STRESZCZENIE: W referacie przedstawiono Jastrzębską Spółkę Węglową S.A i jej kopalnie 
w aspekcie specyfiki tak wielkości i kierunków zużycia energii jak źródeł zasilania poszczegól-
nych zakładów produkcyjnych. Podając źródła zasilania w energię elektryczną, sprężone powietrze 
i ciepło omówiono wielkości źródeł oraz udział w zaspokajaniu potrzeb kopalń JSW S.A. Na przy-
kładzie realizowanych programów racjonalizacji zużycia paliw i energii dokonano analizy uzyska-
nych efektów tak w zakresie obniżenia zużycia paliw i energii jak zahamowania nadmiernego 
wzrostu kosztów w sytuacji permanentnego wzrostu cen. W zakresie energii elektrycznej, która 
stanowi podstawowy nośnik energetyczny w procesie wydobycia węgla, przedstawiono działania, 
które umożliwiły uzyskanie znaczących efektów. Obszernie zostały omówione efekty, które uzy-
skano w wyniku realizacji wspólnego dla kopalń JSW S.A. (bez kop. „Budryk”) układu pomiaro-
wo-rozliczeniowego energii elektrycznej a także zasady rozliczeń energii pobieranej z Elektrocie-
płowni zgrupowanych w Spółce Energetycznej Jastrzębie S.A. (100% akcji JSW S.A.). Referat 
omawia działania i ich efekty w zakresie sprężonego powietrza, ciepła i pozostałych paliw zuży-
wanych w procesie produkcyjnym. Przedstawiono również zmiany jednostkowego kosztu zużywa-
nej energii a także zmiany procentowego udziału w strukturze kosztów przedsiębiorstwa. Całość 
działań w zakresie racjonalizacji gospodarki energetycznej przedstawia wskaźnik energochłonno-
ści. Wnioski końcowe są próbą podsumowania dotychczasowych działań i oceny możliwości dal-
szej racjonalizacji dla osiągnięcia celu, którym jest pełne zarządzanie energią w procesie produk-
cyjnym. 
 
SŁOWA KLUCZOWE: Zużycie energii, racjonalizacja, efekty ekonomiczne 
 
 
 
I. OGÓLNE INFORMACJE O JSW S.A. 
 
Jastrzębska Spółka Węglowa S.A. grupuje 5 kopalń (rys. nr 1), których obszary nadania górnicze-
go wynoszą 170 km2 i zlokalizowane są w południowo-wschodniej części Rybnickiego Okręgu 
Węglowego w rejonie miast Jastrzębie Zdrój, Żory oraz Ornontowic (kop. „Budryk”). Eksploatacją 
objęte jest złoże węgla koksowego, stąd produkcja kopalń to węgle typu 35,1 i 35,2. Niewielkie 
ilości węgla typu 34 z pogranicza węgli koksowych i energetycznych wydobywane są w kopal-
niach „Borynia”, „Pniówek” i „Krupiński”. Obszar górniczy położony jest w południowo-zachod-
niej części Górnośląskiego Zagłębia Węglowego, silnie zdyslokowanej geologicznie, z szeregiem 
fałdów, niecek, nasunięć i uskoków, których wielkość zrzutów dochodzi do 300 m. Takie warunki 
tektoniczne powodują, że złożu węgla towarzyszą znaczne ilości metanu, stąd wszystkie kopalnie 
zostały zaliczone do IV kategorii zagrożenia metanowego (za wyjątkiem kop. „Borynia”, która zo-
stała zaliczona do III kategorii) i prowadzone jest w nich odmetanowanie centralne dla ujęcia me-
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tanu w trakcie prowadzenia robót górniczych. Ilość uwolnionego metanu wg danych za rok 2012 
wyniosła 298,0 mln m3 z tego siecią odmetanowania ujęto 113,0 mln m3 co daje nam efektywność 
odmetanowania na poziomie 38%. Z tej ilości do celów energetycznych wykorzystano 98,2 mln 
m3, tj. 87%. 
 

 
 
Rys. 1. Obszar Jastrzębskiej Spółki Węglowej 
Fig. 1. Mining areas JSW S.A. 
 
 
 
II. PODSTAWOWE INFORMACJE ENERGETYCZNE O JSW S.A. 
 
II.1. Energia elektryczna 
 
Kopalnie JSW S.A. zasilane są z następujących źródeł [2]: 
 
♦ sieci przesyłowej 110 kV TAURON Dystrybucja a dostawa odbywa się od strony Elektrowni 

Rybnik (stacja „Wielopole”) i Elektrowni Łaziska (stacje „Żabiniec” i „Suszec”), Stacje 110 
kV przy kopalniach są wzajemnie połączone liniami 110 kV będącymi własnością tej Spółki 
Dystrybucyjnej 



 

 

♦ elektrociepłowni „Moszczenica” i „Zofiówka” zgrupowanych w Spółce Energetycznej „Jastrzę-
bie” S.A. (100% akcji posiada JSW) o mocy zainstalowanej 100 MWel, z tego: 

EC „Moszczenica”  – 36 MWel 
EC „Zofiówka”   – 64 MWel 

 
♦ zespołu Elektrociepłowni kogeneracyjnych (ZEK) stanowiących zakład nr 3 SEJ S.A. (silniki 

gazowe zasilane gazem z odmetanowania kopalń) o mocy zainstalowanej 25,2 MWel, z tego: 
EC „Suszec”    – 6,9 MWel 
EC „Pniówek”   –  14,3 MWel 
EC „Moszczenica”  – 4,0 MWel 

 
♦ agregatów ZPC Żory Sp. z o.o. – silniki gazowe w kop. „Budryk” o mocy zainstalowanej 5 MWel 
 
♦ agregatów własnych JSW – silniki gazowe zasilane gazem z odmetanowania 

kop. „Borynia”   – 1,8 MWel 
kop. „Krupiński”  – 4,0 MWel 

 
 Razem daje to 36 MWel mocy zainstalowanej w silnikach gazowych. 
 
 Dostawa energii elektrycznej z Elektrociepłowni i agregatów prądotwórczych do układów elek-
troenergetycznych kopalń odbywa się na napięciu 6 kV wewnątrz układów elektroenergetycznych 
kopalń. 
 Kopalnie w rejonie Jastrzębia są dodatkowo połączone liniami kablowymi na napięciu 6 kV dla 
zapewnienia dodatkowego zasilania stacji wentylatorów głównego przewietrzania. 
 
II.2. Ciepło 
 
 Kopalnie JSW S.A. zasilane są z następujących źródeł: 
 
♦ Elektrociepłowni „Moszczenica” i „Zofiówka” o mocach zainstalowanych 

EC „Moszczenica”  – 165 MWt 
EC „Zofiówka”  – 350 MWt 

 
♦ kotłowni węglowo-gazowych eksploatowanych przez SEJ S.A. na terenie kop. „Pniówek” i ko-

palnia „Krupiński” 
 

♦ kotłowni gazowej 21,2 MWt eksploatowanej przez kop. „Borynia” i zasilającej sieć ciepłow-
niczą tej kopalni 

 
♦ kotłowni węglowo-gazowej eksploatowanej przez ZPC Żory Sp z o.o. w kop. „Budryk” 
 
II.3. Sprężone powietrze 
 
 Ze względu na zagrożenie metanowe w wszystkich kopalniach znajdują się ogólnokopalniane 
dołowe sieci sprężonego powietrza zasilane z centralnych powierzchniowych stacji sprężarek. 
Sprężone powietrze używane jest do napędu maszyn i urządzeń roboczych a także urządzeń wenty-
lacji pomocniczej. Restrukturyzacja powierzchni kopalń spowodowała, że w części kopalń produk-
cja sprężonego powietrza przeszła w gestię SEJ S.A. lub innych Spółek [1], [2]. 
 
 



 

 

II.4. Specyfika energetyczna kopalń JSW S.A. 
 
Specyfika energetyczna kopalń JSW S.A., mająca wpływ na wielkość zużycia paliw i energii w pro-
cesie produkcyjnym to: 
 
1. Duża metanowość złoża powodująca znaczne zużycie energii elektrycznej na: 
 

♦ wentylację obiegową (duża krotność wymiany powietrza związana z usunięciem znacznych 
ilości metanu) 

♦ wentylację odrębną (usuwanie lokalnych nagromadzeń metanu) 
♦ utrzymanie ruchu stacji odmetanowania 
♦ produkcję sprężonego powietrza (utrzymywanie rozbudowanych sieci ogólnokopalnianych 

i wydzielonych sieci o podwyższonym ciśnieniu) 
 
2. Konieczność stosowania (ze względu na górnicze przepisy bezpieczeństwa) sprężonego po-

wietrza do napędu: 
 

♦ urządzeń roboczych (wiertarki, wiertnice) 
♦ urządzeń pomocniczych i małej mechanizacji (kołowroty, podciagarki) 
♦ urządzeń wentylacyjnych (dysze, strumienice, wentylatory powietrzne) 

 
3. Głęboka eksploatacja i wysoki stopień geotermiczny powodujący konieczność stosowania 

urządzeń klimatyzacji: 
 

♦ lokalnej (GUC 250, DV 290) 
♦ grupowej (kop. „Borynia”, kop. „Zofiówka” – w budowie centralna w tej kopalni) 
♦ centralnej (kop. „Pniówek”, Ruch Jastrzębie, kop. „Budryk”) 

 
W wszystkich kopalniach prowadzenie robót na głębokościach przekraczających 600 m wy-
maga stosowania urządzeń klimatyzacyjnych 

 
4. Stosunkowo słaba miąższość eksploatowanych pokładów węgla powodująca znaczne za-

nieczyszczenie urobku skałą płonną 
 
5. Trudne warunki geologiczne związane z: 
 

♦ znacznym dopływ wód dołowych (kop. „Krupiński”) 
♦ dopływem wody przez obmurza szybów (znaczne ilości ciepła do ogrzewania szybów w ok-

resie zimowym) 
♦ eksploatacją pokładów wymagających odstawy urobku na znaczne odległości (przeciętna 

odstawa taśmowa to 0,8 do 2,0 MW mocy zainstalowanej) 
 
II.5. Media energetyczne 
 
Kopalnie JSW S.A. zasilane są w media energetyczne zapewniające pracę ciągu technologicznego 
oraz układów o charakterze pomocniczym Zał. nr 1 przedstawia schemat energetyczny kopalni Do 
mediów wykorzystywanych przez zakłady górnicze należą: 
 energia elektryczna (napęd urządzeń, oświetlenie) 
 sprężone powietrze (napęd urządzeń roboczych, dołowe urządzenia wentylacji pomocniczej) 



 

 

 ciepło (ogrzewanie powietrza wdechowego, ogrzewanie pomieszczeń, kąpiel załogi) 
 „chłód” (odbiór ciepła z układu klimatyzacji) 
 paliwa stałe – węgiel (suszarnia w kop. „Pniówek”, Zakłady Przeróbki Mechanicznej w okre-

sie zimowym) 
 paliwa płynne – olej opałowy (Zakład Przeróbki Mechanicznej, kotłownia kop. „Budryk”) 
 gaz z odmetanowania (suszenie flotokoncentratu w kop. „Krupiński”, układy kogeneracyjne 

w kop. „Borynia” i kop. „Krupiński”) 
 
II.6. Struktura dostaw mediów energetycznych [6] 
 
Energia elektryczna, dostawa do kopalń odbywa się w oparciu o zawarte umowy z: 
 
 TAURON Sprzedaż (umowa kompleksowa na obrót i dystrybucję) 
 Spółką Energetyczną Jastrzębie S.A. (obrót) 
 ZPC Żory Sp. z o.o. w kop. „Budryk” (obrót) 
 
 Ciepło dla potrzeb zakładów w przeważającej części produkuje i dostarcza Spółka Energetycz-
na „Jastrzębie” S.A., niewielkie ilości produkuje dla własnych potrzeb kop. „Borynia-Zofiówka” 
Ruch Borynia w kotłach gazowych 21,2 MWt a ciepło dla kop. „Budryk” dostarcza ZPC Żory Sp. 
z o.o. Ciepło w układach kogeneracyjnych kopalnianych (silniki gazowe) produkowane jest rów-
nież w kop. „Krupiński” i Ruch Borynia. 
 
 Sprężone powietrze częściowo produkują kopalnie na własnych urządzeniach (Ruch Borynia, 
kop. „Jas-Mos”, kop. „Krupiński”), dostarcza Marani Sp. z o.o. (kop „Budryk”) lub Spółkę Ener-
getyczną „Jastrzębie” S.A.. (Ruch Zofiówka i kop. „Pniówek”). Aktualnie trwa procedura przejęcia 
produkcji w kop. „Krupiński” przez SEJ S.A. [6] 
 
 Energia „chłodu” obejmuje odbiór ciepła z układu centralnej klimatyzacji w kop. „Pniówek” 
na podstawie umowy zawartej przez SEJ S.A. z tą kopalnią. 
 
 Zużycie energii w JSW S.A. w latach 2008–2012 przedstawia się następująco: 
 

   2008       2009         2010     2011    2012 
 

Energia elektryczna [GWh]      939,4      865,2        940,9    939,3   938,0 
z tego z SEJ S.A.      263,5      259,2        234,2    219,0   205,8 
 

Ciepło [PJ]              0,66        0,76       0,97      0,78    0,86 
z tego z SEJ S.A.       0,49        0,56       0,71      0,56    0,58 

 
 
III.  REALIZACJA PROGRAMÓW RACJONALIZACJI 

ZUŻYCIA ENERGII W JSW S.A. [7], [8] 
 
W globalnej strukturze zużycia energii w JSW S.A. zużycie poszczególnych nośników stanowi: 
 

   Energia elektryczna     60–70% 
   Ciepło          22–16% 
   Węgiel, koks, gaz, paliwa płynne 18–14% 



 

 

 Wielkość zużycia energii elektrycznej w latach 2009–2011 oraz strukturę % dla roku 2011 
przedstawiono na przykładzie kop. „Pniówek” [4]: 
 
 
Tabela 1. Wielkość zużycia energii elektrycznej w latach 2009–2011 oraz strukturę % dla roku 2011 

L.p. Energia elektryczna 
Zużycie [MWh] 

2008 2009 2010 2011 
Udział 

% 

1. Sprężarki powietrza 39 337 34 379 36 144 28 704 13,0% 

2. Maszyny wyciągowe 20 685 19 050 20 699 18 332 8,4% 

3. Wentylatory główne 34 850 36 902 35 733 33 551 15,4% 

4. Zakład przeróbczy 34 148 31 887 34 013 33 111 15,2% 

5. Dół kopalni 66 197 61 404 68 669 78 068 35,8% 

6. Powierzchnia 14 566 16 881 19 003 22 003 10,1% 

7. Stacja odmetanowania 4 529 4 793 4 695 4 623 2,1% 

8. RAZEM 214 312 205 296 218 956 218 392 100% 

ZAKUP: 

 TAURON 139 656 130 111 151 652 163 139 74,7% 

 SEJ S.A. 74 656 75 185 67 304 55 253 25,3% 

 
 
III.1. Energia elektryczna 
 
W zakresie racjonalizacji zużycia energii elektrycznej przykładowo zrealizowana następujące za-
dania 
 
1. Zmniejszenie zużycia energii na dużych odbiorach (wentylatory głównego przewietrzania, 

pompy głównego odwadniania, maszyny wyciągowe, napędy o dużych mocach na Zakładzie 
Przeróbki Mechanicznej itp.) przez zmianę parametrów znamionowych, modernizację i po-
prawę sprawności w punkcie pracy. 

 
 wymiana wirników w wentylatorach głównego przewietrzania typu WPR 
 regulacja sieci wentylacyjnej, zmiana punktu pracy i wyłączenie wentylatorów w stacjach głów-

nego przewietrzania 
 modernizacja pomp w pompowniach głównego odwadniania przez zastosowanie kierownic 

powlekanych 
 przesuwanie postojów remontowych i przeglądów zmian konserwacyjnych i innych czynności 

niezbędnych do utrzymania ciągłości ruchu urządzeń na okresy poza szczytami energetycznymi 
 
2. Automatyzacja ruchu urządzeń 
 
 wdrożenie napędów dwubiegowych w przenośnikach taśmowych odstawy głównej 



 

 

 wdrożenie układów kaskadowego załączania odstaw ścianowych, częściowe wdrożenie układu 
do sekwencyjnego załączania silników w zależności od obciążenia w napędach wielosilniko-
wych. 

 
3. Zmniejszenie opłat stałych, obniżenie mocy zamówionej z TAURON Dystrybucja 
 
 wykorzystanie wspólnego układu pomiarowo-rozliczeniowego „JSW” obejmującego rozlicze-

nia pomiędzy JSW, SEJ S.A. i TAURON [4] 
 
Tabela 2. Wielkość mocy zamówionej z TAURON 

Moc zamówiona [MW]
 1996 1998 1999 2009 2010 2011 2012 

Zima 180 153 100 79 81 80   80 
Lato 209 179 120 116 116 116 112 

 
 Jak widać z powyższego zestawienia realizacja wspólnego układu pomiarowo-rozliczeniowego 
w znaczący sposób wpłynęła na obniżenie mocy zamówionej w Spółce Dystrybucyjnej. 
 
 Ideą budowy wspólnego pomiarowo-rozliczeniowego dla energii elektrycznej było: 
 
 obniżenie opłaty z tytułu mocy zamówionej (jedna moc dla całości JSW S.A.) 
 wykorzystanie mocy generowanej w źródłach SEJ S.A. do obniżenia mocy zamówionej w TA-

URON Dystrybucja 
 modernizacja układów pomiarowych dla umożliwienia wdrożenia wspomagania komputerowego 
 wdrożenie nowoczesnego systemu zarządzania energią na poziomie kopalni i Spółki 
 
 Budowę wspólnego układu pomiarowo-rozliczeniowego rozpoczęto we wrześniu 1996 r. przez 
realizację wspólnego opomiarowania i rozliczenia obu ruchów ówczesnej kop. „Jas-Mos” a ukoń-
czono w sierpniu 1999 r. włączeniem do układu kop. „Zofiówka”. Trzeba zaznaczyć, że jest to 
układ w czasie permanentnej rozbudowy i w okresie od września 1999 r. do dnia dzisiejszego zrea-
lizowano szereg kolejnych elementów dopasowujących układ do aktualnych realiów w zakresie 
[4], [6]: 
 
♦ układów monitoringu w poszczególnych kopalniach 
♦ przenoszenia centralnego punktu rozliczeń 
♦ monitorowania pracy generatorów SEJ S.A. w czasie rzeczywistym 
♦ podglądu układu centralnego w miejscach decyzyjnych 
♦ wykorzystania układów pomiarowych TAURON (kontrolnych) 
♦ wymiany układów pomiarowych (liczniki) na nowoczesne czterokwadrantowe 
 
Tabela 3. Efekty uzyskane na wspólnym układzie „JSW” w latach 2009–2012 

Kopalnie / Ruchy 
Uzyskane efekty [mln zł] 

2009 2010 2011 2012 
Ruch „Borynia”   1,5   2,0   1,8   1,7 
KWK „Jas-Mos”   3,7   4,2   4,6   5,3 
KWK „Krupiński”   1,6   2,1   2,0   1,5 
KWK „Pniówek”   2,5   2,6   3,0   3,1 
Ruch „Zofiówka”   4,7   5,4   4,9   5,7 
JSW S.A. 14,0 16,3 16,3 17,3 

 



 

 

 Jak widać z powyższej tabeli efekty uzyskane w ostatnich czterech latach zamknęły się kwotą 
prawie 64 mln zł. Należy podkreślić, że w momencie powstania, układ pomiarowy „JSW” dla du-
żego odbioru i transmisji danych pomiarowych na odległości ok. 30 km był pierwszy w przemyśle 
wydobywczym. 
 W momencie budowy skojarzonych układów energetycznych w kop. „Krupiński” i energetycz-
no-chłodniczego w kop. „Pniówek” istotne było takie wkomponowanie nowych instalacji w istnie-
jące układy elektroenergetyczne i ciepłownicze kopalń, aby uzyskana energia nie była „konkuren-
cją” dla dotychczasowych dostaw a stanowiła ich uzupełnienie uzasadnione ekonomicznie [1] [2]. 
W trakcie ustalania zasad rozliczeń pomiędzy JSW S.A. a SEJ S.A. w aspekcie zasad rozliczeń 
pomiędzy JSW S.A. a TAURON – przyjęto dwie zasady: 

— rozliczania układu skojarzonego jako integralnej całości, 
— kosztów unikniętych przy zakupie energii elektrycznej z innych źródeł 

 
4. Budowa linii przesyłowej 110 kV łączącej stacje „Zofiówka”–„Pniówek” 
 
Ideą budowy tej linii było przesyłanie tańszej energii elektrycznej z produkcji EC „Zofiówka” i jej 
zużycie przez kop. „Pniówek” [8]. 
 
♦ przesył został uruchomiony w roku 2007 
♦ efekt ekonomiczny w roku 2008 wyniósł 1 mln zł 
♦ po zmianie zasad naliczania opłaty końcowej obecnie wynosi 0,62–0,75 mln zł rocznie. 
 
III.2. Sprężone powietrze 
 
W zakresie racjonalizacji sprężonego powietrza (co w prosty sposób przekłada się na zmniejszenie 
zużycia energii elektrycznie związanego z tą produkcją) zrealizowano następujące przedsięwzięcia. 
 
1. Zasilanie odbiorów o wyższym ciśnieniu 
 
 zasilanie z niezależnego źródła (wydzielone sprężarki) lub sieci o podwyższonym ciśnieniu si-

łowników klap odmiarowych skipu i urządzeń przyszybowych (wrota, zapychaki) co pozwoliło 
obniżyć ciśnienie w sieciach ogólnokopalnianych do poziomu 0,25–0,30 MPa 

 
2. Elektryfikacja napędów urządzeń [2], [6] 
 
 całkowite zaniechanie eksploatacji ładowarek powietrznych ŁZK na rzecz elektrycznych typu 

ŁBS 
 wdrożenie wiertarek hydraulicznych do wierceń w ścianach i części otworów metanowych 
 elektryfikacja kołowrotów powietrznych i podciągarek w komorach montażowych sekcji obu-

dowy zmechanizowanej 
 
3. Likwidacja części sieci ogólnokopalnianej, poprawa szczelności 
 
 w wszystkich kopalniach zlikwidowano od 30–50% sieci dołowej oraz zmniejszono przekroje 

z 400 i 200 na 150 i 100 
 na bieżąco realizowany jest program czasowego wyłączenia spod ciśnienia fragmentów sieci 

w wyrobiskach gdzie nie są prowadzone roboty górnicze oraz obniżanie ciśnienia w sieci w dni 
bez wydobycia 

 



 

 

III.3. Ciepło 
 
W zakresie racjonalizacji zużycia ciepła podjęto szereg działań, przy czym osiągnięte wyniki zale-
żały od: 
 
♦ średnich temperatur i długości danego sezonu grzewczego 
♦ wdrażanych rozwiązań racjonalizujących zużycie ciepła (docieplenie, termorenowacja) 
♦ wzrostu zużycia chłodu z tytułu pracy centralnej klimatyzacji 
 
 Przedsięwzięcia w zakresie racjonalizacji zużycia ciepła to: 
 
1. Racjonalizacja ogrzewania szybów 
 
 modernizacja w zakresie doprowadzenia do poprawnego technicznie oraz optymalnego energe-

tycznie i ekonomicznie układu przesyłu gorącego powietrza do szybów 
 wyposażenie układu w opomiarowanie umożliwiające bieżącą kontrolę parametrów pracy 
 wyposażenie nagrzewnic w układy regulacji umożliwiające nadążne sterowanie wymianą cie-

pła 
 automatyzacja ruchu nagrzewnic umożliwiająca utrzymanie zadanie temperatury w szybie na 

poziomie +2oC 
 
2. Racjonalizacja ogrzewania pomieszczeń 
 
 termorenowacja budynków administracyjnych i socjalno-bytowych 
 uszczelnianie i zmniejszanie strat ciepła w obiektach przemysłowych 
 modernizacja węzłów cieplnych, zabudowa zaworów termoregulacyjnych, regulacja temperatu-

ry przez wtrysk z powrotów 
 opomiarowanie licznikami ciepła poszczególnych odbiorów 
 
3. Monitoring zużycia ciepła 
 
 budowa kopalnianych układów monitoringu zużycia ciepła (wszystkie kopalnie) 
 
 
IV.  WYNIKI OSIĄGNIĘTE W ZAKRESIE OBNIŻENIA KOSZTÓW ENERGII 
 
W tabeli nr 4 przedstawiono jednostkowy koszt w poz. „Energia” uzyskany w kopalniach JSW 
S.A. w latach 2009–2012 oraz udział tego składnika w strukturze kosztów wydobycia węgla. 
 
Tabela 4. Koszt energii na tonę wydobycia oraz udział w strukturze kosztów wydobycia 

Kopalnia 
Jednostkowy koszt [zł/Mg] i udział w kosztach wydobycia [%] 

2009 2010 2011 2012 prognoza 
 zł/Mg % zł/Mg % zł/Mg % zł/Mg % 

Ruch „Borynia” 34 8,0 25 7,7 28 7,0 28 6,8 
KWK „Budryk” 18 8,5 18 8,0 18 8,0 19 7,6 
KWK „Jas-Mos” 33 6,6 29 6,8 36 5,8 25 5,7 

KWK „Krupiński” 28 9,7 24 8,6 30 7,6 24 7,3 
KWK „Pniówek” 29 8,9 32 8,4 34 7,9 37 7,5 
Ruch „Zofiówka” 35 5,9 30 5,9 29 5,6 35 5,9 

JSW S.A. 28 7,9 26 7,5 28 7,0 28 6,8 



 

 

 W załączniku nr 2 przedstawiono wskaźnik energochłonności za I półrocze 2012 roku w po-
równaniu z I półroczem 2011 roku. Natomiast w załączniku nr 3 ujęcie i wykorzystanie metanu za 
rok 2012 [5]. 
 
V. WNIOSKI KOŃCOWE 
 
1. Dla osiągnięcia maksymalnego efektu oszczędnościowego kapitalne znaczenie ma koordynacja 

podejmowanych działań, właściwa organizacja służb energetycznych i ich usytuowanie w 
strukturze organizacyjnej oraz bieżące monitorowanie procesów przesyłu i użytkowania ener-
gii. 

 
2. W świetle dotychczasowych doświadczeń w zakresie racjonalizacji zużycia energii w kopal-

niach JSW S.A. możliwe jest dalsze obniżenie energochłonności o ok. 5–8% bez znaczących 
nakładów finansowych jednak wymaga to ścisłej koordynacji działań poszczególnych pionów 
organizacyjnych kopalni [3]. 

 
3. Poprawa efektywności ekonomicznej wydobycia węgla kamiennego w zakresie kosztów ener-

gii winna być realizowana w oparciu o [3]: 
 
4. Sprawny mechanizm bieżącego monitorowania zużycia energii oraz analizy ponoszonych kosz-

tów: 
 właściwy poziom decyzyjności i kompetencji 
 wdrożenie systemu zarządzania energią w zakładzie 
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Energy-Efficient Economy in Jastrzębie Coal Company 
 
The paper presents consumption of electric energy, compressed air and heat in the Jastrzębska Spółka 
Węglowa S.A. and its mines. It discusses the amount of sources and their participation in meeting 
the demand od JSW S.A. works. The analysis of results obtained was made on the basis of applied 
programmes of reasonable use of fuel and electric energy. The analysis deals with both consump-
tion reduction and prevention of excessive increase of expenses with reference to constant increase 
of prices. Electric energy is crucial for the process of coal mining. The paper presents actions that 
enabled obtaining considerable results in the reduction of energy consumption. Yet another action 
is connected with applying of electronic systems to use possibilities of distribution company’s tar-
iff. Joined measuring-calculating set for electric energy was worked out (joined for all JSW S.A. 
mines). Results of putting into practice were widely discussed. Principles of accounts of the energy 
used from power plants joined in Spółka Energetyczna Jastrzębie S.A. (100% of shares in the JSW 
S.A. possession) were presented. The aim of the paper is to examine the actions taken and their re-
sults as far as compressed air, heat and other fuels in production process are concerned. The chan-
ges of unit cost of consumed energy and the changes in quota of company cost structure have also 
been presented. Energy consuming indicator shows the overall action taken to rationalize energy 
management. Final conclusions try to sum up previous activities and evaluate possible changes of 
further rationalization. The main aim is complete energy management in the course of production 
process. 
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STRESZCZENIE: 
W referacie przedstawiono strukturę zużycia energii elektrycznej w O/ZG Lubin wyodrębniając 
najbardziej energochłonne procesy funkcjonowania podziemnego zakładu górniczego. Zaprezen-
towano też ogólnie niektóre obszary procesu technologicznego kopalni wraz z wdrożonymi Kon-
kretnymi rozwiązaniami mającymi na celu obniżenie kosztów wydobycia w aspekcie zużycia 
energii elektrycznej. Wspomniano także o metodologii śledzenia parametrów produkcji w tym za-
kresie. Poruszono też kwestie rozwoju systemu elektroenergetycznego kopalni, którego struktura 
i jej istotne elementy wpływają na kształtowanie się wskaźników energetycznych. 
 
SŁOWA KLUCZOWE: zużycie energii elektrycznej, system elektroenergetyczny, pompownie, 

wentylatory, przenośniki taśmowe, kompensacja mocy biernej. 
 
 
 
1.     ZUŻYCIE ENERGII ELEKTRYCZNEJ W KGHM POLSKA MIEDŹ S.A. O/ZG LUBIN 
 
1.1.    Koszt zużycia energii elektrycznej. 
 
         W kopalniach wchodzących w skład KGHM Polska Miedź S.A. zużycie energii elektrycznej 
jest istotnym składnikiem kosztu produkcji miedzi, w związku z czym jego obniżenie jest 
działaniem o charakterze strategicznym. Udział nośników energetycznych w kosztach całkowitych 
KGHM Polska Miedź S.A. Oddział Zakłady Górnicze Lubin jest znaczący i w roku 2011 wyniósł  
około 6,4 %. Prognozowany w najbliższych latach na rynku wzrost cen energii elektrycznej, 
spowodowany między innymi potrzebą wielomiliardowych nakładów inwestycyjnych w energe-
tyce zawodowej oraz wzrost kosztów produkcji energii, przy jednoczesnym stałym rozwoju 
infrastruktury O/ZG Lubin powodują, że coraz ważniejsze staje się dążenie do ograniczania zu-
życia energii elektrycznej poprzez poprawę efektywności energetycznej procesów technologicz-
nych w zakładach górniczych. 

Ze względu na specyficzne warunki pracy sieci elektroenergetycznej na dole kopalni, jej 
zwiększona podatność na zakłócenia wynikająca z przyczyn technologicznych i naturalnych 
powoduje, że wszelkie innowacje mające na celu zmniejszenie zużycia energii elektrycznej 
obarczone są istotnym wpływem na pracę sieci oraz parametry jakościowe energii elektrycznej, 
których utrzymanie na odpowiednim poziomie jest niezbędne do prawidłowej pracy urządzeń 
energomechanicznych. 

W trakcie ostatnich 20 lat funkcjonowania O/ZG Lubin przeprowadzono szereg zadań 
modernizacyjnych oraz wprowadzono wiele rozwiązań technicznych mających istotny wpływ na 
obniżenie kosztów zużycia energii elektrycznej w procesie wydobycia rudy miedzi. 
 

Szkoła Eksploatacji Podziemnej 2013, Materiały Konferencyjne 



 
 
 

 
 
Należy podkreślić, że sprowokowanie trendu spadkowego lub chociażby utrzymanie 

wskaźników zużycia energii elektrycznej na stałym poziomie, jest zadaniem trudnym, zwłaszcza w 
obliczu ciągłego rozwoju i  rozbudowy infrastruktury górniczej O/ZG Lubin.  
 
1.2. System Ekspert jako narzędzie kontroli kosztów 
 

Działając w kierunku wzmożenia i ułatwienia kontroli kosztów produkcji, m.in. zużycia 
energii elektrycznej, od czerwca 2011 roku wdrożono w KGHM Polska Miedź S.A. System 
Ekspert będący owocem współpracy naszej firmy z Instytutem Gospodarki Surowcami 
Mineralnymi i Energią PAN, w Krakowie.  

Podstawową funkcjonalnością realizowaną przez System Ekspert jest standaryzacja i 
automatyzacja procesu tworzenia informacji zarządczej w zakresie danych i wskaźników 
opisujących efektywność funkcjonowania ciągu produkcyjnego, poprzez wdrożenie mechanizmów 
dystrybucji informacji.  

System Ekspert został opracowany przy wykorzystaniu komponentów platformy 
technologicznej SAP Business Objects i przeznaczony jest do obsługi automatycznego procesu 
opracowania i dystrybucji wybranych danych dla zdefiniowanych grup odbiorców, posiada on 
zaimplementowaną kontrolą uprawnień, a dostęp do informacji mogą otrzymać wyłącznie 
upoważnieni pracownicy.  

System Ekspert jest zasilany z następujących źródeł danych: 

 systemu SAP ERP, 

 systemów automatyki przemysłowej systemy SCADA, miedzy innymi Wizcon, Paragon, 
InTouch, Syndis, itd., 

lata

Zużycie energii elektrycznej i jej cena w latach 2002 - 2012 

205 zł/MWh 
259 zł/MWh

362 zł/MWh 

166 535 MWh 
174 900 MWh 172 100 MWh 



 z bazy danych Centralnego Systemu Bilansowania i Rozliczenia Energii Elektrycznej – 
CSBiREE, modułu ESPIM  dla Oddziałów Górniczych oraz systemu  ETNA,  

 formularzy elektronicznych opracowanych i zaimplementowanych dla potrzeb projektu 
Ekspert przez Oddział COPI (Centralny Ośrodek Przetwarzania Informacji). 

                           Przykładowy slajd  (zrzut ekranu) systemu Ekspert 
 

 
 

 
 
1.3. Modernizacja systemu rozliczeniowego CSBiR umożliwiająca bezpośrednią kontrolę   
       zużycia energii elektrycznej. 

 
W celu stworzenia jak najlepszych warunków dla śledzenia kosztów związanych z 

zużyciem energii elektrycznej w O/ZG Lubin w 2012 roku rozpoczęto modernizację układu 
rozliczeniowego polegającej na technologicznej migracji do nowoczesnych, elastycznych i 
bezpiecznych przemysłowych urządzeń rejestracji pomiarów energii elektrycznej 
i przepływu wody. Unowocześnienie ma docelowo dotyczyć wymiany liczników i rejestratorów, 
które nie są już produkowane i serwisowane na urządzenia nowszej generacje oraz rozbudowę 
systemu rozliczeniowego o rejestrację przepływu wody. Modernizacja ma także na celu 
zapewnienie łącz rezerwowych do podstawowych liczników rozliczeniowych. 



Z uwagi na wysoki priorytet danych systemu rozliczeniowego CSBiR, prace wdrożeniowe 
muszą odbywać się równolegle w stosunku do istniejącego systemu i nie mogą zakłócać jego 
pracy. Realizowana wymiana istniejących liczników na czterokwadrantowe z podwójnym 
interfejsem komunikacyjnym RS-485 oraz wyjściami impulsów A 1500-W043-741-OLS-1065 X– 
V1H00 umożliwi bezpośredni odczyt parametrów bez udziału elementów pośrednich mających 
wpływ na niedokładności odczytu. 
 
1.4.    Odbiory energii elektrycznej 
 
           W KGHM Polska Miedź S.A. Oddział Zakłady Górnicze Lubin, w celu uzyskania 
przejrzystości oceny zużycia energii elektrycznej, wydzielono 8 głównych grup jej odbioru. 
  
Struktura zużycia energii elektrycznej w O/ZG Lubin: 
 

 
 

Przedstawione dane obrazują, że proces wentylacji kopalni, odwadnianie i transport urobku 
stanowią podstawowe źródła kosztów związane z konsumpcją energii elektrycznej w O/ZG Lubin, 
w związku z czym, urządzeniom energomechanicznym realizującym powyższe procesy 
poświęcono najwięcej uwagi, gdyż jakiekolwiek obniżenie zużycia energii elektrycznej przez tą 
grupę odbiorów daje najbardziej zauważalne efekty.  

Istotnymi czynnikami wpływającymi na energochłonność całości procesu produkcji są także 
elementy systemu elektroenergetycznego tj. rozdzielnie średniego napięcia, linie kablowe, stacje 
transformatorowe SN/nn, napędy urządzeń transportowych, których modernizacja, wymiana i 
rekonfiguracja ma niebagatelny wpływ na poziom wskaźników zużycia energii elektrycznej.  

Należy tu wymienić w szczególności jedną z najważniejszych  inwestycji ostatnich lat 
przyczyniającą się także do podniesienia bezpieczeństwa energetycznego oraz usprawnienia syste-
mu dystrybucji energii w kopalni - modernizację rozdzielni 110 kV Stacji Elektroenergetycznej 
KLG 110/6kV.  

 
 



1.4. Wskaźnik energochłonności 
 

Podstawowym wskaźnikiem pozwalającym śledzić w systemie Ekspert energochłonność 
procesu produkcji jest kWh/Mg wagi wilgotnej urobku. Zmieniająca się w ostatnich latach wartość 
tego wskaźnika w O/ZG Lubin wyraźnie potwierdza trwający trend w zmniejszaniu kosztów 
zużycia energii elektrycznej.  
 
 

Wskaźnik energochłonności O/ZG Lubin lata 2007-2011 (kWh/Mg wagi wilgotnej) 

 
Szczegółowa analiza zużycia energii elektrycznej przez wszystkie odbiory O/ZG Lubin  

wskazuje, że dzięki ciągłym działaniom służb energetycznych udaje się zmniejszyć wskaźnik, 
pomimo  zwiększania mocy zainstalowanej oraz ciągłej rozbudowy sieci wyrobisk górniczych.  

Organizacja pracy w weekendy i dni świąteczne (szczególnie praca w niedzielę na 3 i 4 
zmianie systemowej) umożliwia poprawę wskaźników energetycznych poprzez unikanie 
nieefektywnych energetycznie postojów, optymalne wykorzystanie maszyn i urządzeń oraz 
eliminacje energochłonnego, ponownego rozruchu ciągu technologicznego. 
 
2.      KIERUNKI OBNIŻANIA KOSZTÓW ENERGII W KGHM PM S.A. O/ZG LUBIN 
 
2.1. Wykonanie modernizacji pompowni głównego odwadniania przy szybach LG, LW 
       oraz planowana modernizacja  
 

Zakłady Górnicze Lubin prowadzą odwadnianie kopalni z dwóch pompowni, dla rejonu LG 
zlokalizowanej na poziomie 610m przy szybach L-I i L-II, dla rejonu LW - na poziomie 610 m 
przy szybie L-III. Z pompowni wodę kopalnianą odprowadza się na powierzchnię do zakładu 
wzbogacania rudy rurociągiem 400 mm (szyb L-I) i 500 mm (szyb L-II) oraz dwoma 
rurociągami 400 mm (szyb L-III). 
            Do roku 2006 w pompowni LG i do roku 2008 w pompowni LW było eksploatowanych po 
6 sztuk pomp typu OW-250B/10 produkcji Fabryki Pomp POWEN Spółka z o.o.. Ich narastająca 
w trakcie wieloletniej eksploatacji wysoka awaryjność, duża zmienność parametrów i krótki czas 
eksploatacji pomiędzy remontami głównymi (5 do 6 tysięcy godzin pracy), a przede wszystkim 



niska sprawność - na poziomie około 75% spowodowała podjęcie decyzji dotyczącej modernizacji 
pompowni w zakresie zastosowania pomp o nowej konstrukcji i wyższej sprawności.  

W wyniku przeprowadzenia rozpoznania rynku producentów pomp, wstępnie do 
przeprowadzenia szczegółowych prób w kontekście przyszłego pełnego wyposażenia pompowni, 
podjęto decyzje o zakupie i zabudowie dwóch typów pomp, typu OW-250F/10 produkcji Fabryki 
Pomp POWEN Spółka z o.o. oraz pompę typu MHK 2506 produkcji Düchting Pumpen 
Maschinenfabrik GmbH. Podczas kilkumiesięcznej eksploatacji obu typów dokonywano prób i 
pomiarów w celu wyznaczenia parametrów eksploatacyjnych.  

Wyższą sprawnością na poziomie ok. 82 % i praktycznie całkowitą bezawaryjnością, a co 
za tym idzie zdecydowanie lepszą w aspekcie zużycia energii okazała się pompa typu MHK 2506 
którą pokazano na rys.1. 
 
 

 

 
Rys. 1. Pompa MHK 250×6 
z silnikiem typu Sh 560H4B 
Figure 1. The MHK 250×6 pump 
with motor type Sh 560H4B 

 

 
 

W trakcie modernizacji sukcesywnie zabudowano nowe pompy oraz w celu wprowadzenia 
bezobsługowej pracy zabudowano kompletny system automatyzacji i monitoringu, który umożliw-
wia zdalne sterowanie urządzeniami pompowni z dyspozytorni energetycznej. 

Kolejnym trwającym obecnie etapem modernizacji obu pompowni jest wymiana silników 
w zestawach pompowych z silników pierścieniowych typu SBUd-144r 6 MW/6 kV na silniki 
indukcyjne energooszczędne z wirnikiem klatkowym serii Sh 560H4B. Zabudowa nowych typów 
silników wymusiła także wymianę rozruszników wiroprądowych na układy softstartowe zbudowa-
ne w oparciu o układ tyrystorowy typu ST-7,2  firmy Rockwell. 

Ta faza modernizacji pozwoliła na osiągnięcie kolejnych oszczędności w zakresie zużycia 
energii elektrycznej kształtujących się na poziomie 2700 MWh/rok. Należy także dodać, że eks-
ploatacja nowych silników klatkowych przynosi także oszczędności w zakresie kosztów bieżących 
obsługi i konserwacji tych urządzeń. 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
2.2. Optymalizacja kształtu łopat wirników wentylatorów głównego przewietrzania kopalni  
      zabudowanych w stacjach przy szybach L-III i L-IV. 
 
            W Zakładach Górniczych Lubin pracują obecnie trzy stacje trójwentylatorowe głównego 
przewietrzania, w których moce zainstalowane wynoszą odpowiednio: L-III – 3 x 1250 kW , L-IV 
– 3x 1250 kW, L-V – 3x 1600kW. W celu ograniczenia zużycia energii elektrycznej przez te 
obiekty rozpatrzono możliwość zmiany geometrii łopat wirników wentylatorów.  

Korzystając z tego, że, na zlecenie KGHM Polska Miedź S.A. Politechnika Wrocławska 
oraz firma APC PRESMET wykonały dla wentylatorów WPK 5,35 wirniki o zmodernizowanej 
konstrukcji postanowiono, że w związku z uzyskanymi efektami należy zastosować wirniki ze 
zmienioną geometrią łopat dla wentylatorów typu PRJ-220/1,66 i WPK-3,9 pracujących w O/ZG 
Lubin.  
 
 Obecnie wykorzystywane wirniki przedstawiono na rysunku 2 . 
 
 

   
 
Rys. 2. Wirnik wentylatora PRJ-220/1,66 
Figure 2. Fan impeller PRJ-220/1,66 

Porównanie zużycia energii elektrycznej przez pompy gł. 
odwadniania na kolejnych etapach modernizacji 



Przewiduje się, że zastosowanie powyższych zmian w konstrukcjach wirników wpłynie na 
zmniejszenie zużycia energii elektrycznej o ok. 4% w porównaniu z obecnie pracującymi wirni-
kami. Przewidywane oszczędności energii elektrycznej, to 1215 MWh/rok 

 
Zużycie energii elektrycznej przez wentylatory przed i po modernizacji kształtu łopat wirników (kWh) 

 

 
 
 
2.3. Likwidacja dławików zwarciowych w polach rozdzielczych głównych rozdzielni 6 kV 
       w O/ZG Lubin 
 

W sieciach kablowych systemu elektroenergetycznego O/ZG Lubin, m. in. na odpływach 
kabli szybowych, pracują w komorach o konstrukcji żelbetowej, w rozdzielni 6kV Stacji KLG 
110/6kV, zabudowane w latach 60-tych ubiegłego wieku bezrdzeniowe dławiki zwarciowe Dba. 
Zastosowanie dławików wynikało z potrzeby ograniczenia mocy zwarciowej ze względu na 
wymagania przepisów górniczych i wytrzymałość zwarciową aparatury rozdzielczej stosowaną 
ówcześnie. Stosowanie dławików zwarciowych stwarza wiele problemów eksploatacyjnych do 
których należy zaliczyć : 

 duże spadki napięcia zasilającego na reaktancji dławików, w szczególności przy niskim 
współczynniku mocy tg φ, 

 wzrost strat energii czynnej i biernej na przesyle 
Aktualny stan zaawansowania procesu wymiany, modernizacji i zabudowy nowych 

rozdzielni średniego napięcia, a także wymiana kabli i rozbudowa sieci dołowej 6 kV, a co za tym 
idzie podniesienie poziomu mocy zwarciowej i zwiększenie przepustowości sieci, powoli na 
rozpoczęcie procesu likwidacji dławików zwarciowych z systemu elektroenergetycznego kopalni. 

 

 
 
Rys. 3. Dławiki zwarciowe 
Figure 3. Short-ciricuit chokes 

miesiące 

kWh



Ze względu także na rozbudowę i wydłużanie wyrobisk górniczych, a zatem coraz większe 
odległości instalowanych urządzeń górniczych od źródła ich zasilania, pojawiają się ww. problemy 
z utrzymaniem odpowiedniego poziomu napięcia zasilającego.  

W pewnym zakresie kwestię poziomu napięcia rozwiązuje się poprzez zastosowanie 
kompensacji mocy biernej. Instalowanie kompensatorów statycznych, poprawiających bilans mocy 
biernej i efektywnie zwiększających przepustowość linii kablowych, zmniejsza przede wszystkim 
straty energii podczas przesyłu. Jednak ze względu na występujące coraz częściej w systemie 
elektroenergetycznym źródła wyższych harmonicznych i związany z tym poziom odkształcenia 
napięcia w sieci z dławikami zwarciowymi, wielkość mocy kompensującej jest niestety 
ograniczona. Dodatkowo oddziaływanie baterii kondensatorów jest mało skuteczne podczas 
rozruchów silników w licznych napędach przenośników taśmowych. 

Proces likwidacji dławików zwarciowych, skutkujący redukcją składowej biernej indukcyj-
nej, podniesie skuteczność kompensacji i ograniczy ww. problemy, w szczególności dla wycinków 
sieci zasilających najbardziej odległe rejony kopalni, których ciągle przybywa. 
 
2.4. Zastosowanie silników prądu zmiennego z magnesami trwałymi w urządzeniach górniczych 
 

Trwające obecnie prace nad konstrukcją i zastosowaniem w szerokiej gamie urządzeń silni-
ków indukcyjnych z magnesami trwałymi rodzi coraz większe nadzieje na znaczne oszczędności 
energii elektrycznej, zwłaszcza w kontekście pierwszych pozytywnie przeprowadzanych prób. 
Zastosowanie magnesów trwałych w silnikach prądu zmiennego eliminuje składową bierną prądu - 
prąd magnesujący, a zatem przy niezmienionym przekroju i gęstości prądów w przewodach uzwo-
jenia stojana uzyskuje się zwiększoną moc znamionową silnika. Dodatkowo uzyskujemy wzrost 
w sposób znaczący współczynnika mocy cosφ do wartości bliskiej 1 i wzrost sprawności silnika 
o ok. 5%, co ma bezpośredni wpływ na zmniejszenie zużycia energii elektrycznej. 

W efekcie, poprzez zmniejszenie wartości prądu pobieranego z sieci przez silnik następuje 
zmniejszenie strat transformacji energii oraz strat przesyłu w liniach zasilających.  
 
 

 
 
Rys. 4. Wirnik silnika z włożonymi magnesami trwałymi oraz żłobki do ułożenia magnesów trwałych 
Figure 4. Locked-rotor motor with permanent magnets and nurseries for placement of permanent magnes 
 
 
 
 
 
 



3.        PRZYSZŁOŚCIOWE KIERUNKI DZIAŁANIA MAJĄCE WPŁYW NA OBNIŻENIE 
           KOSZTÓW ENERGII ELEKTRYCZNEJ 
 

Priorytetowy proces ciągłego poszukiwania źródeł oszczędności energii w KGHM Polska 
Miedź S.A. rodzi szereg projektów i koncepcji wdrażanych i przygotowywanych do wdrożenia 
w najbliższym czasie w celu obniżenia kosztów zużycia energii elektrycznej, takich jak: 
 

 Zwiększenie efektywności przesyłu energii elektrycznej w systemach elektroenergetycznych w 
podziemiach zakładów górniczych poprzez zwiększenie poziomu napięcia z 6 kV na 10 kV. 

 Zastosowanie agregatów kogeneracyjnych złożonych z silników napędzanych gazem ziemnym 
zaazotowanym oraz generatorów synchronicznych. Spaliny z silników będą wykorzystywane w 
procesie technologicznym do suszenia koncentratu. Silniki będą napędzać generatory o mocy 
4,17MVA (3,35 MW) i napięciu znamionowym 6,3 kV. 

 Zmiana napięcia zasilającego oddziały górnicze, w tym samojezdne maszyny górnicze z 500V 
na 1000V. 

 Zastosowanie średniego napięcia zasilającego napędy wybranych przenośników taśmowych. 

 Kompensacja mocy biernej w celu utrzymania wartości tgφ na poziomie 0,4. Dodatkowo po-
przez zastosowanie baterii kondensatorów do kompensacji mocy biernej w liniach zasilających 
rozdzielnie dołowe nastąpi podniesienie poziomu napięcia w rozdzielniach przodkowych przez 
zmniejszenie spadków napięcia na drodze punkt zasilania - rozdzielnie dołowe.  

 Zastosowanie układów falownikowych do zasilania napędów wentylatorów przodkowych oraz 
podajników wyspowych na trasach przenośników taśmowych. 

 Zastosowanie nowoczesnych układów sterowania i wizualizacji procesów technologicznych. 

 Zastosowanie pomp ciepła w instalacjach węzłów grzewczych dla potrzeb technologicznych 
i socjalnych oraz ogniw fotowoltaicznych jako źródeł zasilania dla odbiorników niskiej mocy 
i sieci oświetleniowych. 

 
 
4.          PODSUMOWANIE 
 
       Strategia KGHM Polska Miedź S.A. na lata 2009-2018 oparta jest na pięciu głównych 
obszarach, z których jednym jest obniżenie jednostkowych kosztów produkcji w tym kosztów 
przeznaczonych na nośniki energetyczne. Oprócz wcześniej wymienionych działań cel ten pomoże 
osiągnąć inwestowanie KGHM Polska Miedź S.A. w źródła: 

Gaz – poprzez realizację inwestycji związanej z budową bloków gazowo – parowych w Głogowie 
i Polkowicach (projekt realizowany wyłącznie na własne potrzeby). Przewidywane jest zaspokoje-
nie 25% zapotrzebowania Spółki na energię elektryczną. 

Węgiel kamienny – planowany współudział z partnerem branżowym w budowie elektrowni opa-
lanej węglem kamiennym. 

Odnawialne źródła energii – energetyka wiatrowa. Długookresowo spółka planuje osiągnąć ok. 
3% udział w rynku energii w Polsce. 
 
 
 
 
 



SUMMARY 
 
The paper presents trends in electricity costs by reducing power consumption by large devices. 
Modernization of the main drainage pumping station. Changing the fan rotor design. Changing the 
engine belt conveyors and so on. 
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STRESZCZENIE: W artykule przedstawiono układ kompensacji mocy biernej dwóch maszyn wy-
ciągowych w Kompanii Węglowej S.A. Oddział Kopalnia Węgla Kamiennego „Ziemowit” w Lę-
dzinach, oddany do eksploatacji w 2011 roku. Scharakteryzowano wpływ dużych napędów prze-
kształtnikowych maszyn wyciągowych na system elektroenergetyczny oraz opisano zastosowane 
rozwiązanie techniczne. 
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1. WSTĘP 
 
W poniższym opracowaniu przedstawiony jest, oddany do użytku w połowie roku 2011, nowocze-
sny układ kompensacji dwóch maszyn wyciągowych, pracujących w wieży szybowej nr III Kopal-
ni Węgla Kamiennego „Ziemowit”. Swoim zakresem działania obejmuje on nadążną kompensację 
mocy biernej i dynamiczną kompensację wyższych harmonicznych w oparciu o równoległy filtr 
aktywny typu Xinus®D3. Jest to druga taka instalacja wykonana na maszynach wyciągowych, ale 
pod względem mocy największa a zarazem najnowocześniejsza, pracująca w polskim górnictwie. 
 
 
2. CHARAKTERYSTYKA ZADANIA 
 
W wieży szybu III KWK „Ziemowit” zainstalowane są dwie przekształtnikowe maszyny wycią-
gowe typu 4L-5500/2x3400. Maszyny napędzają dwa niezależne dwuskipowe urządzenia wyciągo-
we, ze skipami 30t, o prędkości 16m/s. Maszyny pracują w układzie Punga z kolejnościowym ste-
rowaniem mostków tyrystorowych. Zasilane są z trójsekcyjnej rozdzielni RM-6 (rys. nr 4) o mocy 
zwarciowej 141,7 MVA. Każda z maszyn oraz układ kompensacji zasilane są z własnej sekcji roz-
dzielni. Rozdzielnia RM-6 zasilana jest trzema liniami z rozdzielni głównej RG-3, z czego jedna 
stanowi rezerwę. W normalnym układzie pracy wszystkie sprzęgła sekcyjne są zamknięte. Istnieją-
cy przed modernizacją układ kompensacji był zbudowany ponad 30 lat temu. Sześciostopniowy 
układ kompensacji mocy biernej jak i pasywny filtr 5-tej harmonicznej wykonany był w oparciu 
niedozwolone obecnie kondensatory zawierające PCB. Ze względu na utratę pojemności baterii 
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kondensatorów częstotliwość rezonansowa pasywnego filtru piątej harmonicznej uległa zmianie 
jak i zmalała skuteczność kompensacji mocy biernej. 
 
 
3. CHARAKTERYSTYKA ODDZIAŁYWANIA NAPĘDU MASZYNY WYCIĄGOWEJ 

NA SYSTEM ELEKTROENERGETYCZNY I JEJ SKUTKI 
 
Maszyna wyciągowa to jeden z największych znanych i stosowanych w przemyśle odbiorów nieli-
niowych, charakteryzująca się dużym negatywnym wpływem na system elektroenergetyczny za-
kładu. Na ogół ma ona wydzielone zasilanie, z którego nie zasila się innych odbiorów. Są jednak 
układy, które są lub nawet muszą być zasilane z tego samego systemu elektroenergetycznego, co 
maszyna wyciągowa. Do takich z pewnością należy zaliczyć sam układ kompensacji mocy biernej 
i wyższych harmonicznych. Spójrzmy, więc na rysunek nr 1, który przedstawia charakterystykę 
elektryczną napędu maszyny wyciągowej. Widać z niego, że moc bierna jest równa mocy czynnej 
a więc tg(ø) jest około jedności. Ponadto widoczny jest wpływ mocy biernej na wahania napięcia 
sieci, które są proporcjonalne do chwilowej wartości mocy biernej i odwrotnie proporcjonalne do 
mocy zwarciowej systemu. Duża cykliczna zmienność obciążenia od zera do wartości maksymal-
nej stwarza również problemy dla samej kompensacji. 
 
 

 
 
Rysunek 1. Charakterystyka elektryczna wpływu pracy maszyny wyciągowej na system elektroenergetyczny 
(rozdzielnica RM-6).  a) Przebieg wahań napięcia spowodowany oddziaływaniem mocy biernej na system 
elektroenergetyczny o rzeczywistej mocy zwarciowej 141,7 MVA (rozdzielnia RM-6), b) Przebieg RMS 
prądu, mocy czynnej oraz mocy biernej dla równoczesnej pracy obu maszyn. 
Figure 1. Influence of electrical characteristic of winder work on electrical power engineering system 
(switchgear RM-6). a) Run of voltage oscillation caused by passive power interaction on electrical 
power engineering system with real short-circut power 141,7 MVA (switching station RM-6). 
b) Run of electric current RMS, active and passive power for concurrent work of both winders 
 
 
 Jeśli przyjrzymy się uważniej napięciu sieci (rys. nr 2) to zauważymy znaczne jego odkształce-
nia. Są dwa powody takiego stanu. Jednym z nich są harmoniczne prądu określane wartością 
THDI, które na impedancji sieci zasilającej powodują powstawanie odkształceń napięcia wyraża-
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nych jako THDU. Drugim powodem są załamania komutacyjne napięcia powstające na skutek za-
łączania tyrystorów przekształtnika maszyny wyciągowej. Nie trudno sobie wyobrazić, jaki wpływ 
może mieć tak odkształcone napięcie na zasilane z niego urządzenia. W szczególności na klasycz-
ne układy kompensacji oparte na bateriach kondensatorów w dodatku niechronionych dławikami.  
Jeśli więc na prąd kompensujący przesunięcia podstawowej harmonicznej, dla którego dobrany był 
kondensator nałożymy sumę prądów wywołanych harmonicznymi napięcia to zwykle okazuje się, 
że wypadkowy prąd kondensatora przekracza dozwoloną dla niego wartość. Na przykład, dla 
THDU = 10%, RMS prądu rośnie o 20% a straty cieplne wzrastają o 40%, co niechybnie prowadzi 
do awarii. Taka właśnie jest konsekwencja wpływu wyższych harmonicznych na elementy induk-
cyjne i pojemnościowe zasilane odkształconym napięciem. 
 
 

 
 
Rysunek 2. Przebieg napięcia 
Figure 2. Run of voltage 
 
 
 Z kolei, jeśli spojrzymy na widmo harmonicznych napięcia pobieranego przez przekształtnik 
maszyny wyciągowej (rys. nr 3) to zauważyć można, że amplituda i rozkład widma są bardzo 
zmienne w zależności od kąta wysterowania tyrystora. Tak wiec chcąc zastosować do kompensacji 
wyższych harmonicznych filtry pasywne LC stajemy przed obiektywną trudnością jak takiego do-
boru dokonać. Filtry pasywne poza kompensacją pojedynczej harmonicznej wprowadzają do sys-
temu elektroenergetycznego moc bierną, do 80% swojej nominalnej mocy. Jeśli więc zastosujemy 
kompensację pasywną dla wartości maksymalnych prądu poszczególnych wyższych harmonicz-
nych to z dużym prawdopodobieństwem będziemy mieli do czynienia z nadmiarem mocy biernej, 
a zatem ze zjawiskiem przekompensowania, które z punkty widzenia opłat jest bardziej dotkliwe 
niż niedokompensowanie. Warto również zwrócić uwagę na zmienność obciążenia, jaka występuje 
w przypadku maszyny wyciągowej. A zatem, klasyczne metody kompensacji, do których zaliczają 
się filtry pasywne i baterie kondensatorów wymuszają na nas duży kompromis pomiędzy popraw-
nością działania, wysokością opłat za moc bierną a niezawodnością. 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
Rysunek 3. Rysunek obrazuje przykładowe zmienność widma WH napięcia 
zależną od kąta wysterowania 6-ciopulsowego przekształtnika tyrystorowego 
Figure 3. The figure shows variation of voltage WH spectrum, which 
is dependent on modulation angle of 6-pulse thyristoric converter 

 
 
4. OTOCZENIE PRAWNE DO DZIAŁAŃ ZWIĄZANYCH Z POPRAWĄ JAKOŚCI 

ENERGII CZĘŚCIĄ KTÓREJ JEST KOMPENSACJA MOCY BIERNEJ 
I WYŻSZYCH HARMONICZNYCH 

 
Prawo, działające w formie dyrektyw, ustaw, rozporządzeń oraz norm próbuje kompensować skut-
ki dotychczasowego rozwoju technicznego, sytuacji geopolitycznej i wyznacza kierunki dalszego 
rozwoju. Pochodną prawa a zarazem jednym z regulatorów i wyrazem zmieniających się tendencji 
są opłaty, jakie ponosimy dzisiaj lub będziemy ponosić w niedalekiej przyszłości za energię elek-
tryczną. Według prognoz Agencji Rynku Energii S.A. cena energii do roku 2020 [1] wzrośnie o 75%. 
W świetle tego, stają się bardziej zrozumiałe nowo wprowadzane przepisy prawa. W chwili obec-
nej, do jednych z najważniejszych działań unijnych jest inicjatywa określona dyrektywą PE i Rady 
w sprawie efektywności energetycznej nr 2006/32/WE w wyniku której w roku ubiegłym sejm RP 
zatwierdził ustawę o efektywności energetycznej wykorzystania energii pierwotnej (Dz.U z 2011 r. 
Nr 94, poz. 551) w wyniku czego w bieżącym roku powstały rozporządzenia wykonawcze wdraża-
jące ustawę w życie [2]. W konsekwencji wprowadzane zostają mechanizmy zachęt w postaci bia-
łych certyfikatów dla tych przedsiębiorstw, które postanowią wdrożyć działania zwiększające efek-
tywność wykorzystania między innymi energii elektrycznej. Do takich działań objętych ustawą na-
leżą ograniczenie przepływu mocy biernej, obniżenie strat przesyłowych i strat w transformato-
rach. W chwili obecnej PE pracuje nad zmieniająca dyrektywą o efektywności energetycznej 
i uchylającą dyrektywę 2006/32/WE prowadzącą do dalszego zwiększenia efektywności energe-
tycznej o 20% do roku 2020. Jednym z jej postanowień jest wprowadzenie dla dużych przedsię-
biorstw obowiązkowych audytów energetycznych. Można więc spodziewać się dalszych zmian pra-
wie polskim, co spowoduje zmiany w polityce przedsiębiorstw dystrybuujących. W chwili obecnej 
widoczne są działania dużych przedsiębiorstw związane z porządkowaniem gospodarki mocą w ce-
lu ograniczenia opłat za energię. Widoczne jest również duże zainteresowanie rynku dystrybucji 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



energię problematyką mocy biernej i jakości energii, co z pewnością w najbliższym czasie przeło-
ży się na konkretne działania. Niewątpliwie w ostatnich latach widoczne jest, jak energia elektrycz-
na staje się towarem, który zaczyna podlegać różnicowaniu pod względem ceny, jakości, dostępno-
ści, zapotrzebowania i podaży. 
 
 
5. UKŁAD KOMPENSACJI PO MODERNIZACJI 
 
Układ kompensacji po modernizacji składa się z dwóch części. Pierwszą z nich stanowi nadążna 
bateria kondensatorów z łącznikami tyrystorowymi a drugą równoległy filtr aktywny wyższych 
harmonicznych Xinus®D3. Oba elementy układu kompensacji zostały włączone do sekcji drugiej 
rozdzielnicy RM6 (rys. nr 4). 
 

 
 
Rysunek 4. Instalacja układu kompensacji z wykorzystaniem filtra wyższych harmonicznych Xinus®D3 
Figure 4. Installation  of compensation system with use of higher harmonics filter Xinus®D3 
 
 
5.1. Nadążna bateria kondensatorów 
 
Nadążna bateria kondensatorów o mocy 5550 kVar służy do kompensacji mocy biernej i składa się 
z sześciu stopni, każdy po 925 kVar, przyłączonych do szyn rozdzielni 6kV RM-6 przez sześć, po-
zostałych po starym układzie kompensacji, transformatorów dopasowujących 6 kV/0,525 kV. Każ-
dy ze stopni załączany jest trzema równolegle pracującymi modułami łączników tyrystorowych, 
których konstrukcja zapewnia bezudarowe załączanie baterii kondensatorów. Ponadto charaktery-
zują się one krótkim czasem załączania kondensatorów od 5 ms do 20 ms, dzięki czemu układ do-
brze sobie radzi z wysoką dynamiką zmian mocy biernej obciążenia. Każdy z członów nadążnej 
baterii kondensatorów jest tak dobrany, aby tworzyć układ odstrojonego filtra trzeciej harmonicz-
nej (fr = 135 Hz). Dzięki temu układ nadążnej baterii kondensatorów jest chroniony przed nega-
tywnym wpływem wyższych harmonicznych występujących w sieci i może bezpiecznie pracować 
w sytuacji całkowitego wyłączenia kompensacji wyższych harmonicznych. Nadążna bateria kon-
densatorów, produkcji firmy ELMA Energia z Olsztyna, została zabudowana na małej przestrzeni 
w zwartej zabudowie, w wydzielonej części pomieszczenia, które jest wentylowane oraz w miesią-
cach letnich również klimatyzowane. 
 
 



 
 

 
 
Rysunek 5. Widok poszczególnych stopni baterii kondensatorów we wnętrzu wydzielonej części 
pomieszczenia(zdjęcie po lewej stronie). Widok wydzielonej części pomieszczenia, w której 
zabudowana jest nadążna bateria kondensatorów. Na zdjęciu widoczne są również 
z elementami wentylacji (zdjęcie po prawej stronie). 
Figure 5. View of particular condensers batteries in separated part of room (left picture). 
View of separated part of room, where is located follow-up condensers battery. 
There are also visible elements of ventilation system (on the right picture) 
 
 
5.2. Filtr wyższych harmonicznych 
 

 
 
Rysunek 6. Sposób działania i włączenia równoległego filtru aktywnego 
do systemu elektroenergetycznego 
Figure 6. Principle of operation and switching on of active, pararell filter 
to the electrical power engineering system 
 
 
 Do filtracji wyższych harmonicznych zastosowano równoległy filtr aktywny Xinus®D3 o 
mocy 2000 kVar, produkcji firmy C&T Elmech z Pruszcza Gdańskiego. Jest to nowoczesne roz-
wiązanie, sposobem działania i budową zupełnie odmienne od dobrze znanych filtrów pasywnych, 
a co za tym idzie, posiada ono znacznie lepsze cechy użytkowe i pozbawione jest wad rozwiązań 
klasycznych. Budową przypomina falownik napięcia, w którym łącznikami są tranzystory IGBT. 



Działanie filtru aktywnego polega na tym (rys. nr 6), że obserwuje on prąd odbioru za pomocą 
przekładników prądowych i wyznacza prąd odkształceń a następnie w czasie rzeczywistym zasila 
nim odbiór. W ten sposób odbiór nie pobiera z sieci prądu odkształceń, przez co prąd w sieci pozo-
staje sinusoidalny. W konsekwencji nie powstają wyższe harmoniczne napięcia, bardzo nielubiane 
przez urządzenia pracujące w sieci. Jak widać, zasada działania jest zupełnie prosta i całkiem od-
mienna od zasady działania filtrów pasywnych, które wykorzystują zjawisko rezonansu „połyka-
jąc” przy tym poszczególne harmoniczne. Dzięki temu, filtry aktywne potrafią o wiele więcej od 
filtrów pasywnych. Kompensują wszystkie harmoniczne do 50 h, wczasie rzeczywistym dostoso-
wują się do zmiany widma harmonicznych, potrafią kompensować moc bierną indukcyjną i po-
jemnościową niezależnie w każdej fazie, potrafią symetryzować obciążenie dochodzące nawet do 
100%, są odporne na stany przejściowe występujące w sieci, ich moc kompensacji jest niezależna 
od wahań napięcia sieci również są mniejsze gabarytowo od układów klasycznych. Z pewnością 
należy je traktować jako dobrych następców starej technologii filtrów pasywnych. 
 

 
 
Rysunek 7. Filtr aktywny Xinus®D3 chłodzony cieczą (zdjęcie po lewej). 
Uproszczony schemat ideowy filtru (rysunek po prawej stronie) 
Figure 7. Active, water-cooling filter Xinus®D3 (left picture). 
Schematic diagram of the filter (right picture) 
 
 W KWK „Ziemowit” Zastosowany został filtr aktywny Xinus®D3 składający się z dwóch jed-
nostek, każda po 1 MVar, pracujących równolegle, włączonych do sieci 6 kV za pośrednictwem 
transformatora dopasowującego 6 kV/1,1 kV. Ze względu na dużą moc i małe gabaryty filtra do 
jego chłodzenia zastosowano układ chłodzenia cieczą. 
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Rysunek 8. Po lewej stronie widoczny jest przebieg napięcia bez kompensacji, 
a po prawej, przebieg napięcia po kompensacji filtrem aktywnym Xinus®D3 
Figure 8. Run of voltage without compensation (left picture). Run of voltage 
after compensation with active filter Xinus®D3 
 Ocenę pracy układu kompensacji mocy biernej i wyższych harmonicznych można przeprowa-
dzić na dwóch płaszczyznach. Technicznej i ekonomicznej. Z punktu widzenia techniki to system 
kompensacji zachowuje się poprawnie w pracy z takim odbiorem, jakim jest maszyna wyciągowa. 
Uzyskano wymagany tg(fi) ≤ 0,4 na oraz THDU ≤ 3% (rys. nr 8). Dodatkowo zauważyć można re-
dukcję komutacyjnych załamań sinusoidy napięcia o około 40%. 
 Z punktu widzenia ekonomicznego najlepszym odzwierciedleniem efektów jest zmiana wielko-
ści opłat za energię bierną po modernizacji przeprowadzonej w połowie 2011 r. (rys. nr 9). Na wy-
kresie możemy zauważyć zmniejszone o ok. 50% opłaty w połowie 2010 r. co wynikało ze wspól-
nej pracy z maszynami wyciągowymi innych odbiorów kopalni. Powyższe spowodowane było pro-
wadzoną w tym okresie modernizacją stacji 110 kV. Mimo zmniejszonych opłat taki układ pracy 
odbiorów nie był preferowany przez kopalnię, ze względu na zmniejszoną pewność ruchową oraz 
występujące w sieci harmoniczne, negatywnie wpływające na pracę odbiorów. 
 
 

 
 
Rysunek 9. Wielkość opłat w PLN/m-c jakie ponosiła kopalnia za energię bierną przed i po modernizacji 
Figure 9. Charges for passive energy before and after modernization (PLN/month) 
 
 
6. MOŻLIWOŚCI KONFIGURACJI UKŁADÓW KOMPENSACJI 
 
Zastosowane w KWK „Ziemowit” rozwiązanie w swoim założeniu opiera się na niezależnej pracy 
obu układów kompensacji. Istnieją jednak inne możliwości konfiguracji polegające na pracy z cha-
rakterystyką liniową kompensacji (proporcjonalną). Co to takiego? W nadążnej baterii kondensato-
rów po kolei załączane są przez regulator poszczególne stopnie kompensacji, nadążając w ten spo-
sób za zmianami poboru mocy biernej przez odbiór. W omawianej aplikacji były to stopnie o wiel-
kości 925 kVar. A więc, taka bateria pracuje z charakterystyką schodkową. W zależności od wiel-
kości odbioru i zmienności obciążenia musimy wymaganą moc kompensacji podzielić na X stopni 
kompensacji, aby spełnić wymagany stopień kompensacji. Im lepiej chcemy kompensować tym na 
większą ilość stopni trzeba podzielić wymaganą moc kompensatora. Z pomocą nam przychodzi 
dość wysoki, wymagany wskaźnik tg(ø) i metoda uśredniania pomiaru w interwałach 10–15 minu-
towych. Z punktu widzenia rozliczenia się z dostawcą energii może to być wystarczające. Należy 
jednak zwrócić uwagę, że moc bierna oraz jej wahania są odpowiedzialne za wahania napięcia sie-
ci. Metoda załączania poszczególnych stopni kompensacji w zasadzie nie ma wpływu na zmniej-
szenie oscylacji napięcia, które są powodem powstawania rezonansów jak i migotania napięcia. 



W dniu dzisiejszym, na ogół kompensacja mocy biernej idzie w parze z kompensacją wyższych 
harmonicznych. Jeśli więc stoją obok siebie dwa urządzenia to można by „nauczyć” je współpracy 
(rys. nr 10), aby w wyniku współdziałania otrzymać liniową (proporcjonalną) charakterystykę 
kompensacji, dzięki której znacznie efektywniej można poprawić stabilność napięcia. 

 
 
Rysunek 10. Przykładowa architektura układu kompensacji o charakterystyce liniowej a.). 
Sposób w jaki uzyskiwana jest charakterystyka liniowa przy współpracy nadążnej 
baterii kondensatorów z filtrem aktywnym b.) 
Figure 10. a) Example of compensation system architecture with linear characteristic. 
b) Procedure to get linear characteristic with collaboration of follow-up 
condensers battery with active filter 
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Rysunek 11. Rysunek przedstawia sposób wykorzystania lokalnego, dynamicznego 
układu kompensacji w układzie aktywnego gospodarowania mocą 
Figure 11. The way of local use of dynamic compensation system 
in active managment of power 
 W zakresie od zera do sumarycznej mocy urządzeń: baterii kondensatorów i filtru aktywnego 
możemy kompensować teoretycznie nawet ze skutecznością tg(ø) ≈ 0. Warunkiem jest praca ukła-
dów ze wspólnym układem sterowania Xinus®PowerControl. W efekcie uzyskamy kompensację 
od zera do pierwszego stopnia kompensatora za pomocą filtru aktywnego. Dzięki temu kompensu-
jemy bieg jałowy transformatora, jazdy inspekcyjne i manewrowe. Dalej układ sterowania załącza 
kolejne stopnie baterii kondensatorów a międzystopniowo włącza do pracy filtr aktywny w trybie 
kompensacji mocy biernej przy nieprzerwanej kompensacji wyższych harmonicznych. Takie połą-
czenie współpracy urządzeń pozwala na znaczne poprawienie stabilności napięcia, lepsze wyko-
rzystanie mocy urządzeń kompensujących, podnosi sprawność kompensacji o minimum 10% oraz 
pozwala na obniżenie współczynnika kompensacji nawet do wartości np. tg(ø) = 0,1. Dzisiejsze 
podejście do kompensacji charakteryzuje się tym, że z powodów technicznych traktujemy ją jako 
kompensację lokalną odbiorów. Nowe, zaprezentowane tu rozwiązania pozwalają na budowę sys-
temów zarządzania mocą i jakością energii w skali całego zakładu a dotychczasowe lokalne kom-
pensatory stają się elementem aktywnej gospodarki mocą, dzięki czemu przedsiębiorstwo morze 
nadążać aktywnie za zmieniającym się rynkiem i uczestniczyć w korzyściach wynikających z ob-
rotu energii. Rysunek nr 11 przedstawia ideę rozwiązania pozwalającego na aktywne wykorzysta-
nie aktywnych i pasywnych układów kompensacji w celu poprawy efektywności gospodarowania 
mocą. Proponowane rozwiązanie pozwala na wykorzystanie chwilowego nadmiaru mocy lokalne-
go układu kompensacji w celu poprawy kompensacji w punkcie przyłączenia zakładu. System Xi-
nus® pozwala dużym przedsiębiorstwom na udział w obrocie białymi certyfikatami a tym samym 
pozwala na dofinansowanie własnych działań inwestycyjnych o charakterze proefektywnościowym 
z funduszy, na które złożą się inne zakłady niepodejmujące tego typu działań. 
 
 
PODSUMOWANIE 
 
Wykonana w Kompanii Węglowej Oddział KWK „Ziemowit” modernizacja układu kompensacji 
mocy biernej stanowi przykład rozwiązania technicznego umożliwiającego ograniczenie negatyw-
nego wpływu odbiorów nieliniowych dużej mocy na sieć elektroenergetyczną. Ze względu na moż-
liwość optymalnego skompensowania zapotrzebowanej mocy biernej przedstawione rozwiązanie 
techniczne umożliwia uzyskanie znacznych oszczędności i szybki zwrot poniesionych nakładów 
finansowych. 
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ABSTRACT 



                                                                                                                                                                    
 
This article presents passive power compensation system of two winders, which was put into oper-
ation in 2011 in Coal Mine „Ziemowit” in Lędziny, the department of Kompania Węglowa S.A. 
The influence of big convertation drives of winders on electrical power engineering system has 
been characterized and applied technical solution has been described. 
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STRESZCZENIE: W artykule opisano działania Katowickiego Holdingu Węglowego S.A. mające 
na celu racjonalizację zużycia mediów energetycznych oraz zmniejszenie ich wolumenów pozy-
skiwanych ze źródeł zewnętrznych. Przedstawiono działania techniczne i organizacyjne oraz wdra-
żane i planowane projekty, mające na celu lepsze wykorzystanie zasobów energetycznych firmy 
i zwiększenie jej niezależności energetycznej. 
 
SŁOWA KLUCZOWE: Efektywność energetyczna, metan, fotowoltaika, promieniowanie słonecz-
ne, audyt energetyczny, zgazowanie węgla, gaz syntezowy, elektrownia 
 
 
 
1. WPROWADZENIE 
 
Katowicki Holding Węglowy S.A. (KHW S.A.) z siedzibą w Katowicach powstał w dniu 29 czerw-
ca 1993 roku, jako jednoosobowa spółka skarbu państwa z połączenia 11 kopalń. W wyniku prze-
prowadzonych zmian strukturalnych, w skład KHW S.A. wchodzą obecnie cztery kopalnie: „My-
słowice-Wesoła”, „Murcki-Staszic”, „Wieczorek” i „Wujek”. Obszary górnicze kopalń zajmują 
powierzchnię 196 km2, w obrębie kilku miast i gmin. Kopalnie funkcjonują w ramach Holdingu, 
jako odrębne zakłady górnicze o bardzo dużym stopniu samodzielności gospodarczej i finansowej, 
są to centra wydobycia i zysku, nie posiadają jednak osobowości prawnej. Według stanu na dzień 
31.12.2012 r. KHW S.A. zatrudniał łącznie około 17,8 tys. osób. 
 
 
2. EFEKTYWNOŚĆ ENERGETYCZNA JAKO CZYNNIK 

PODNOSZĄCY KONKURENCYJNOŚĆ 
 
Katowicki Holding Węglowy S.A. od lat 90-tych kładzie stały nacisk na zwiększanie efektywności 
energetycznej, jako jednego z elementów wpływających na konkurencyjność produkcji, wpisując 
się tym samym w politykę państwa i system prawny w tym zakresie. Strategia firmy jest zbieżna 
z kierunkami określonymi w Polityce Energetycznej Polski do 2030 roku w zakresie poprawy efek-
tywności energetycznej, o minimum 8% do 2020 roku w odniesieniu do bazy z roku 2011. Dyna-
miczny wzrost cen nośników energetycznych jest kolejnym czynnikiem wymuszającym realizację 
zadań obniżających energochłonność procesów produkcyjnych i poprawę efektywności energe-
tycznej funkcjonowania kopalń (ze szczególnym naciskiem na energię elektryczną). W ramach 
działań organizacyjnych KHW S.A. od lat prowadzi ciągły proces monitoringu i kontroli zużycia 
mediów, na tej podstawie wyciągane są wnioski i dokonywane działania korekcyjne. Działanie to 
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nawiązuje do zapisów normy ISO 50001 której wprowadzenie i certyfikowanie jest planowane 
w przyszłości. Ograniczanie jednostkowego zapotrzebowania na media energetyczne w KHW S.A. 
jest realizowane poprzez: 

- automatyczną regulację parametrów ogrzewania i oświetlenia w zależności od potrzeb ru-
chowych i warunków pogodowych, 

- stosowanie bardziej efektywnych źródeł światła w systemach oświetlenia, 
- zakup wyłącznie maszyn i silników o możliwie najwyższej sprawności energetycznej, 
- ciągłą optymalizację opłat stałych za moc zamówioną, 
- zabudowę urządzeń do kompensacji mocy biernej oraz wymianę urządzeń technicznie zuży-

tych na energooszczędne, 
- ulepszanie i rozbudowę systemów kontroli oraz nadzoru zużycia mediów energetycznych 

w zakresie pomiaru, wizualizacji, rejestracji i archiwizacji, 
- modernizację ogrzewania szybów, węzłów cieplnych i regulacji ciepła, stacji pomp głów-

nego odwadniania i przewietrzania kopalń oraz układów przygotowania wody kąpielowej, 
- kontynuację procesu optymalizacji funkcjonowania Centralnej Dyspozytorni Energetycznej 

zlokalizowanej przy KWK Wujek gdzie obecnie wdrażana jest modernizacja przesyłu da-
nych pomiarowych. W oparciu o nowe dedykowane oprogramowanie, łączność GPRS i ba-
zy danych znajdujące się w zasobach Centralnego Ośrodka Informatyki Górnictwa dane 
z liczników energii elektrycznej odbiorców zewnętrznych (a w przyszłości kopalń KHW 
S.A.) przekazywane są do operatorów obrotu, dystrybucji i służb dyspozytorskich. 

 Planowane jest także w bieżącym roku przeprowadzenie kompleksowego audytu energetyczne-
go zewnętrznego obejmującego najbardziej energochłonne urządzenia i na jego podstawie podej-
mowanie decyzji inwestycyjnych w zakresie wymiany parku maszynowego. Korzystając z zapisów 
Ustawy o efektywności energetycznej, KHW S.A. podejmuje działania mające na celu pozyskanie 
świadectw efektywności energetycznej (tzw. „białych certyfikatów”). Do przetargu na wybór 
przedsięwzięć służących poprawie efektywności energetycznej, za które można uzyskać świadec-
twa efektywności energetycznej ogłoszonego przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki, zgłoszo-
no jako pierwsze przedsięwzięcie „Przebudowa stacji wentylatorów głównych w KWK „Wujek”. 
Zgodnie z wynikami przeprowadzonego zewnętrznego audytu energetycznego modernizacja ta 
przynosi roczną oszczędność około 257 toe energii, a pozyskane w drodze przetargu certyfikaty 
mogą być sprzedane na giełdzie energii lub zostać wykorzystane do realizacji obowiązku ich umo-
rzenia przy sprzedaży energii odbiorcom końcowym Holdingu. Rozważane jest również wykona-
nie audytu energetycznego i zgłoszenie kolejnego przedsięwzięcia „Modernizacja sterowania zu-
życiem ciepła dolnej nagrzewnicy szybowej przy szybie Roździeński w KWK „Wieczorek””. 
 
 
3. ZAGOSPODAROWANIE METANU POCHODZĄCEGO Z ODMETANOWANIA KOPALŃ 
 
KHW S.A. podejmuje działania zmierzające do ograniczenia niekorzystnego wpływu metanu uwal-
nianego podczas produkcji węgla na środowisko. Powyższy cel będzie realizowany poprzez dąże-
nie do maksymalnego ujęcia metanu wydzielającego się podczas robót eksploatacyjnych i jego za-
gospodarowania w produkcji energii cieplnej i energii elektrycznej. Przeprowadzono modernizację 
stacji odmetanowania przy KWK Mysłowice-Wesoła i KWK Murcki-Staszic – Ruch Staszic, 
a także budowana jest stacja odmetanowania w KWK Wujek, Ruch Śląsk. Pozyskiwany metan za-
gospodarowywany jest i dalej będzie w instalacjach ciepłowniczych i energetycznych poprzez jego 
spalanie w kotłach i silnikach gazowych należących do spółki córki Zakładów Energetyki Cieplnej 
S.A.. Aktualnie w eksploatacji są 4 generatory po 1,4 MWe. Już dziś wiadomo, że w 2014 roku 
łączna moc generatorów napędzanych silnikami gazowymi wyniesie około 11 MWe. Prowadzone 
są również prace, które zmierzają do podjęcia prób wstępnego, przedeksploatacyjnego odmetano-
wania pokładów węgla, z zastosowaniem techniki wierceń kierunkowych z powierzchni oraz za-



biegów szczelinowania dla uintensywnienia wydzielania gazu. W obrębie kopalń KHW S.A. wy-
znaczone zostały parcele pokładów węgla, dla których planowane jest wdrożenie odmetanowania 
wstępnego. 
 Dużym problemem technicznym i ekonomicznym jest emisja niskoprocentowego metanu z po-
wietrza wentylacyjnego kopalń. Śledzimy więc doświadczenia i rozwój technologii w tym zakre-
sie, m.in. technologię utleniania niskoprocentowego metanu zaproponowaną przez konsorcjum na-
ukowe złożone z Akademii Górniczo-Hutniczej, Politechniki Wrocławskiej i Uniwersytetu Marii 
Curie – Skłodowskiej. Układ taki testowany jest od maja 2012 na KWK Jas-Mos, a jego wyniki 
będą podstawą do ewentualnego podjęcia prób wykorzystaniu tej technologii w kopalniach KHW 
S.A. 
 
 
4. ZGAZOWANIE WĘGLA 
 
Aktualnie KHW S.A., jako Partner Przemysłowy, uczestniczy w Projekcie Narodowego Centrum 
Badań i Rozwoju pt. „Opracowanie technologii zgazowania węgla dla wysokoefektywnej produk-
cji paliw i energii elektrycznej”, w części objętej tematem badawczym nr 3: Opracowanie i weryfi-
kacja w skali pilotowej technologii procesu podziemnego zgazowania węgla. 
 Czas trwania projektu przewidziano na 5 lat, tj. do maja 2015 roku. W 2013 roku zostanie 
przeprowadzona 3 miesięczna próba podziemnego zgazowania, do 600 kg węgla / godz. w pokła-
dzie 501 KWK Wieczorek w specjalnie do tego celu wydrążonym chodniku badawczym. 
Zadanie to ma posłużyć: 
 identyfikacji i analizie zagrożeń procesów zgazowania węgla dla środowiska naturalnego, 
 uzyskaniu dostępu tą metodą do złóż trudnych, nieopłacalnych do eksploatacji tradycyjnymi 

metodami, 
 przedłużeniu żywotności kopalń. 
 W zależności od uzyskanych wyników, po zakończeniu fazy badawczej KHW S.A. przystąpi 
do opracowania technologii przemysłowej eksploatacji węgla tą metodą. Oprócz tego prowadzone 
są pracę nad podziemnym zgazowaniem węgla prowadzonym z powierzchni ze szczególnym 
uwzględnieniem utrzymania kontroli procesu, minimalizacji wpływu na środowisko poprzez re-
dukcję emisji CO2 i osiadania powierzchni. W ramach tych działań Katowicki Holding Węglowy 
S.A., wraz Polskim Laboratorium Radykalnych Technologii, Wojskową Akademią Techniczną, In-
stytutem Podstawowych Problemów Techniki PAN, Kopex S.A tworzą Polską Platformę Techno-
logiczną Górnictwa Ekologicznego. W tym zakresie prowadzone są wstępne analizy możliwości 
budowy elektrowni o mocy 30-50 MW opartej na wykorzystaniu gazu syntezowego pozyskanego 
w procesie podziemnego zgazowania węgla. Rozwinięciem tej działalności może być również pro-
dukcja paliw płynnych. Środki na sfinansowanie tych przedsięwzięć będą pochodziły m.in. w znacz-
nej części z funduszy oraz programów badawczych realizowanych przez EU, NCBiR oraz NFOŚ 
a także zainteresowanych współpracą partnerów biznesowych. 
 
 
5. BUDOWA ELEKTROWNI WĘGLOWEJ NA PALIWA O NISKIEJ KALORYCZNOŚCI 
 
KHW S.A. posiada możliwości surowcowe w zakresie paliw o niskiej kaloryczności, takich jak 
miały, muły i odsiewy z procesu wzbogacania węgla, które są trudno zbywalne, ze względu na 
koszty transportu zawartego w nich kamienia Szukając możliwości najlepszego wykorzystania tych 
paliw w 2012 r. przeprowadzone zostały analizy możliwości realizacji budowy jednostki energe-
tycznej o mocy około 50-60 MW, jako elektrowni, bądź elektrociepłowni, czyli produkcji energii 
elektrycznej w kogeneracji z wytwarzaniem ciepła opartej na wysokosprawnej technologii węglo-
wej z kotłem o złożu fluidalnym. Aktualnie toczą się prace analityczne w zakresie ustalenia ewen-



tualnej lokalizacji takiego przedsięwzięcia, z uwzględnieniem wielu aspektów technicznych, a więc 
dostępu do wody, nadawy paliwa i możliwości przyłączenia do krajowego systemu energetyczne-
go, Analizowane są aspekty poprawy efektywności inwestycji elektrociepłowni poprzez pełne wy-
korzystanie energii cieplnej źródła do klimatyzacji poziomów wydobywczych i ogrzewania nowo-
budowanego szybu. Rozwój infrastruktury produkcyjnej kopalń oraz schodzenie na coraz głębsze 
poziomy wydobycia wymagają bowiem, oprócz dostarczenia energii elektrycznej również dostar-
czenia chłodu do klimatyzacji wyrobisk górniczych. Choć konieczność dostarczenia energii chłod-
niczej pogarsza wskaźniki energochłonności jest to niezbędne do zapewnienia optymalnych wa-
runków pracy załóg górniczych nie tylko dlatego, aby sprostać wymogom BHP w tym zakresie, ale 
również w celu podniesienia wydajności produkcji. Budowa elektrowni / elektrociepłowni plano-
wana jest w oparciu o współpracę z Zakładami Energetyki Cieplnej S.A., jako podmiotu zależnego 
KHW oraz z inwestorem zewnętrznym. 
 
 
6. ENERGIA PROMIENIOWANIA SŁONECZNEGO 
 
Obecnie w polskim Parlamencie toczą się prace dotyczące tzw. trójpaku energetycznego tj. pakietu 
ustaw dotyczących zagadnień energetycznych. Jednym z dyskutowanych tematów są regulacje 
związane z produkcją energii elektrycznej z promieniowania słonecznego i szczegóły dotyczące jej 
wsparcia jako energii odnawialnej. Wychodząc na przeciw planowanym zapisom, KHW S.A. pro-
wadzi wstępne rozmowy z partnerami biznesowymi w celu budowy tzw. farm fotowoltaicznych o 
mocy około 4 MW na gruntach należących do Holdingu. Zużyta energia mogłaby być zużyta na 
potrzeby własne, a uzyskane certyfikaty energii odnawialnej mogą stanowić dodatkowy dochód z 
ich sprzedaży. Obecnie wyznaczono 5 potencjalnych obszarów, które aktualnie podlegają wstępnej 
ocenie pod kątem ich przydatności związanej z budową elektrowni słonecznej. Analizowane są 
przy tym takie aspekty, jak położenie geograficzne, dostępność komunikacyjna i serwisowa, nasło-
necznienie, nachylenie terenu, stabilność gruntu oraz możliwość przyłączenia nowego obiektu wy-
twórczego do sieci. 
 
 
PODSUMOWANIE 
 
Wyszczególnione w powyższych punktach referatu działania i zaplanowane, bądź wdrażane inwe-
stycje, przyczyniają się do zmniejszenia ilości i obniżenia kosztów pozyskiwania mediów energe-
tycznych ze źródeł zewnętrznych. Zaspokojenie części zapotrzebowania na energię ze źródeł wła-
snych stanowi bezsprzecznie dodatkowy czynnik wzmacniający pozycję negocjacyjną z zewnętrz-
nymi dostawcami mediów energetycznych, zwiększa znacząco bezpieczeństwo energetyczne firmy 
i pewność dostaw. 
 Działania te przyczyniają się również do osiągania dodatkowych przychodów firmy poza dzia-
łalnością podstawową (dywersyfikując źródła finansowania), np. z pozyskania świadectw pocho-
dzenia energii i białych certyfikatów efektywności energetycznej oraz do lepszego wykorzystywa-
nia zasobów pierwotnych nośników energetycznych, wpływając tym samym na poprawę efektu 
ekonomicznego firmy. Należy również pamiętać o aspektach ochrony środowiska i opłatach z nimi 
związanych zwłaszcza w kontekście zaostrzania polityki klimatycznej. Próba włączenia emisji me-
tanu do systemu handlu emisjami ETS jest jednym z takich przykładów, a niektóre z projektów 
w znacznym stopniu przyczyniają się do minimalizacji ryzyka ponoszenia kosztów z tym związa-
nych w przyszłości. 
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Rationalization of Energy Carriers Consumption as a Way to Cutting 
of Coal Extraction Costs on the Example of Katowice 
Coal Holding Stock Company 
 
The paper describes works of Katowice Coal Holding aimed at rationalization of energy carriers’ 
consumption and decreasing their volume acquired from external sources. There has been present-
ed technical and organizational works, implemented and planned projects, aimed at better utiliza-
tion of energy resources owned by the company and increasing its energetic independence. 
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STRESZCZENIE: Zaprezentowano nowatorski produkt dla kompensacji mocy biernej w podzie-
miach kopalń, jakim jest zespół kompensacyjny typu HMC-KMB-0,6. Omówiono: budowę, roz-
wiązania techniczne i możliwości aplikacji ognioszczelnych zespołów kompensacyjnych. Przedsta-
wiono bezpośredni wpływ stosowania przeciwwybuchowych zespołów kompensacyjnych, zabu-
dowanych w kopalnianych rozdzielniach dołowych, na poprawę efektów ekonomicznych oddziału 
wydobywczego. Zaprezentowano planowany kierunek technicznego rozwoju produktu w celu spros-
tania coraz większym wymaganiom współczesnego przemysłu wydobywczego. 
 
SŁOWA KLUCZOWE: Kompensacja, moc pozorna, moc czynna, moc bierna, zespół kompensa-
cyjny w wykonaniu przeciwwybuchowym, rozdzielnia oddziałowa 
 
 
1. WSTĘP 
 
Urządzenia elektryczne zasilane napięciem przemiennym poza energią czynną pobierają również 
energię bierną. Energia bierna indukcyjna potrzebna jest do wytworzenia pola magnetycznego w sil-
nikach, dławikach, transformatorach itp. Z fizykalnego punktu widzenia energia bierna nie jest za-
mieniana na pracę, jest ona jednak często niezbędna do jej wykonania i urządzenia muszą ją pobie-
rać. Dla dostawców energii, zarabiających na dostarczonej do odbiorcy energii, moc bierna jest 
źródłem strat, zależy więc im, aby mogli przesyłać jak największą ilość energii czynnej, przy jed-
nocześnie jak najmniejszych jej stratach i zachowaniu wymaganych parametrów. O ilości strat de-
cyduje prąd, jaki płynie przez elementy sieci, a jego wartość zależna jest od parametru zwanego 
mocą pozorną, która jest sumą geometryczną mocy czynnej i mocy biernej. 
 
2. KOMPENSACJA MOCY BIERNEJ 
 
 Zarówno dla odbiorców, jak i dla dostawców energii elektrycznej optymalną sytuacją byłaby 
taka, w której przesyłana i dostarczana moc pozorna S byłaby równa mocy czynnej P, a więc taka, 
w której moc bierna Q ma wartość równą zero. W praktyce, nie ma konieczności kompensacji mo-
cy biernej do zera, dlatego przyjęto umowną granicę, przy której straty przesyłu mocy są jeszcze 
akceptowalne. Tę granicę określono jako tangens kąta przesunięcia fazowego (φ) pomiędzy mocą 
czynną a pozorną i wyznaczono ją na wartość 0,4. Przekroczenie przez odbiorców energii elek-
trycznej tej granicy powoduje naliczenie przez dostawców kar umownych, więc odbiorcy starają 
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się stosować kompensację mocy biernej, polegającej na zrównoważeniu pobieranej przez odbiorni-
ki mocy biernej indukcyjnej, mocą bierną o tej samej lub zbliżonej wartości, lecz przeciwnym zna-
ku (moc bierna pojemnościowa). 
 
2.1. Korzyści wynikające z zastosowania kompensacji mocy biernej 
 

 Unikanie dodatkowych opłat za przekroczenie poboru mocy biernej indukcyjnej nie jest jedyną 
przesłanką do stosowania przez odbiorców energii elektrycznej kompensacji mocy biernej. Inne 
dodatkowe korzyści [1] to: 

 ograniczenie opłat za energię czynną pobraną na pokrycie strat powstałych przy przesyle 
mocy biernej,  

 zwiększenie możliwości przesyłania mocy czynnej przy tych samych parametrach prądo-
wych linii zasilających, w tym kablowych,  

 polepszenie warunków napięciowych pracy sieci poprzez ograniczenie spadków, wahań lub 
odkształceń napięcia zasilającego, 

 ograniczenie strat związanych z przesyłem prądu biernego, 
 polepszenie niezawodności zasilania. 

 
2.2. Rodzaje urządzeń kompensacyjnych 
 

 Powszechnie stosowane w przemyśle (w tym także wydobywczym) urządzenia, stosowane do 
kompensacji mocy biernej indukcyjnej, to: 

 silniki synchroniczne, 
 baterie kondensatorów,  
 filtry pasywne wyższych częstotliwości, 
 filtry aktywne, 
 filtry hybrydowe. 

 
2.3. Metody kompensacji mocy biernej 
 

 Ze względu na miejsce zabudowy urządzeń do kompensacji mocy biernej wyróżnia się: 
 kompensację indywidualną, gdzie duże źródło poboru mocy biernej indukcyjnej kompensu-

ję się jednym z powyżej wymienionych urządzeń, przy czym najkorzystniejszym urządze-
niem byłby silnik elektryczny synchroniczny, 

 kompensację grupową, na przykład grupy silników indukcyjnych, zabudowanych w ścianie 
wydobywczej oddziału górniczego, 

 kompensację centralną, gdzie kompensatory zlokalizowane są najczęściej w pobliżu stacji 
zasilającej zakład przemysłowy, w tym zakład górniczy. 

 

 Analizy ekonomiczne i praktyka wskazują, że najbardziej optymalne jest stosowanie kompen-
sacji grupowej. W przypadku górniczego oddziału wydobywczego będzie to urządzenie kompen-
sacyjne, budowy przeciwwybuchowej, zabudowane w rozdzielni oddziałowej średniego napięcia. 
 
3. ZESPÓŁ KOMPENSACYJNY TYPU HMC-KMB-0.6 
 
 Jak zostało wcześniej powiedziane, najbardziej optymalne jest stosowanie kompensacji grupo-
wej, w przypadku górnictwa będzie to kompensacja urządzeń oddziału wydobywczego. Wycho-
dząc na przeciw takiemu założeniu Elektrometal S.A. o/HMC Mikołów oferuje odbiorcom ognio-
szczelny zespół kompensacyjny (w skrócie kompensator) typu HMC-KMB-0.6, który dedykowany 
jest do grupowej kompensacji mocy biernej w podziemnych wyrobiskach górniczych zagrożonych 
wybuchem. 



 

 

3.1. Budowa kompensatora 
 

 Zespół kompensacyjny typu HMC-KMB-0.6, przeznaczony jest do kompensacji mocy biernej 
w podziemnych sieciach elektroenergetycznych o napięciu 6 kV. W skład zespołu wchodzą: 

 bateria kondensatorów, wyposażona w aparaturę łączeniową, pomiarową, zabezpie-czenio-
wą, sygnalizacyjną i sterowniczą, 

 dławik, chroniący zespół kompensacyjny przed możliwością wystąpienia rezonansu od har-
monicznych charakterystycznych dla nieliniowych obciążeń występujących w zakładach 
górniczych, w każdym z możliwych układów pracy. 

 Zespół kompensacyjny zawiera niezbędne zabezpieczenia chroniące zarówno sam układ, jak 
i sieć elektroenergetyczną przed skutkami zwarć wewnętrznych kondensatorów oraz urządzenie 
ograni-czające prąd załączenia. 
 
 

 
 
Rys. 1. Kompensator HMC-KMB-0.6 – widok ogólny 
 
 
3.2. Dane techniczne 
 
Zespół przystosowany jest do pracy w podziemnych zakładach górniczych zarówno nieme-
tanowych, jak i metanowych, w wyrobiskach zaliczanych do stopnia „a”, „b” lub „c” niebez-
pieczeństwa wybuchu metanu oraz klasy A lub B zagrożenia wybuchem pyłu węglowego. Kom-
pensator należy wyłączyć spod napięcia w przypadku, gdy koncentracja metanu w miejscu zainsta-
lowania przekroczy 2%. 
 Zespół kompensacyjny spełnia wymogi w zakresie ochrony przeciwwybuchowej obowiązujące 
dla urządzeń grupy I, kategorii M2, stanowiących urządzenia przeznaczone do użytku w podziem-
nych częściach kopalń i instalacjach powierzchniowych tych kopalń zagrożonych wybuchem me-
tanu i/lub pyłu węglowego. 
 
 Zespół kompensacyjny może pracować w następujących warunkach środowiskowych: 

  napięcie eksploatacyjne  0,85÷1,2 Un; 

  temperatura otoczenia  -10ºC ≤ Ta ≤ + 40ºC; 



 

 

  wilgotność względna powietrza  do 95% przy 40ºC; 

  dopuszczalne odchylenie od pionu  20º; 

  wysokość nad poziomem morza  -2000 m do 1000 m. 

 
 Zespół kompensacyjny jest oznaczony symbolem: 

 1026  I M2 Ex d [ia Ma] I Mb 

 Parametry techniczne zespołu kompensacji mocy biernej HMC-KMB-0,6: 

 

1. Oznaczenie budowy przeciwwybuchowej                                  I M2 Ex d [ia Ma] I Mb 
2. Moc znamionowa                                                                    0,6 MVar 
3. Najwyższe napięcie pracy                                                        6600 [V] 
4. Napięcie znamionowe                                                              6000 [V] 
5. Napięcie sterownicze, pomocnicze                                             24 [V], 230 [V], 400 [V] 
6. Obciążalność przelotu                                                              400 [A] 
7. Częstotliwość                                                                               50 [Hz] 
8. Prąd znamionowy ciągły                                                        55 [A] (dla mocy 0,6 MVar) 
9. Stopień ochrony                                                                         IP 54 
10. Sposób chłodzenia                                                                    powietrze 
11. Temperatura otoczenia                                                          –10ºC ≤ Ta ≤ + 40ºC 
12. Wymiary długość, szerokość, wysokoś                                      30001040880 [mm] 
13. Masa                                                                                          3000 [kg] 

 
3.3. Sterowanie 
 

 Zespół kompensacyjny może być instalowany przelotowo, nie wymaga wtedy dedykowanego 
pola odpływowego w rozdzielni o napięciu 6 kV, a zadziałanie któregokolwiek z zabezpieczeń wpły-
wa tylko i wyłącznie na obwody wyłączające kompensator mocy biernej, bez ingerencji w pracę 
pola rozdzielczego 6kV zasilającego oraz inne odbiory podłączone z tego pola. Układ sterowania 
i zabezpieczenia zespołu kompensacyjnego opracowany jest w taki sposób, aby zapobiegać pod-
niesieniu napięcia 6 kV ponad ustaloną wartość w czasie zmian obciążenia danej sekcji rozdzielni 
6 kV. Szczególną uwagę warto zwrócić na zastosowany w zespole kompensacyjnym sterownik 
wielofunkcyjny typu MultiMUZ-3, który jest cyfrowym zespołem elektro-energetycznej automaty-
ki zabezpieczeniowej, łączącym w sobie funkcje pomiarowe, zabezpieczeniowe, sterownicze i re-
jestracyjne. Wszelkie operacje łączeniowe, pobudzenia i zadziałania zabezpieczeń rejestrowane są 
w rejestratorze zdarzeń. Przebiegi wielkości zakłóceniowych zapisywane są w rejestratorze zakłó-
ceń, co umożliwia ich późniejszą analizę. Nastawy zabezpieczeń i sygnalizacji programowane Mo-
gą być bezpośrednio z klawiatury umieszczonej na panelu czołowym, lub przy pomocy oprogra-
mowania z przenośnego notebooka. 
 Cechy funkcjonalne: 

— realizacja pomiarów w klasie 1; 
— realizacja zabezpieczeń i automatyki dla poszczególnych pól stacji SN; 
— możliwość realizacji logiki programowalnej; 
— programowalne diody sygnalizacyjne; 
— prosta obsługa; 



 

 

— rejestracja 500 zdarzeń; 
— rejestracja przebiegów zakłóceń (20 sekund); 
— komunikacja z komputerem lokalnym, systemem nadzoru, systemem dyspozytorskim; 
— protokoły komunikacyjne: RS 485, OPTO, ETHERNET, CANBUS, PROFIBUS; 
— dodatkowo: funkcja zapisu zdarzeń zespołu MultiMUZ. 

 Zdarzeniem jest pobudzenie, zadziałanie zabezpieczenia oraz zmiany stanu wejść dwustanowych. 
Wystąpienie zdarzenia powoduje wyświetlenie komunikatu na wyświetlaczu MultiMUZ-a i zapa-
miętanie w pamięci zdarzeń. Niektóre zdarzenia nie są komunikowane na wyświetlaczu (jedynie 
zapamiętywane). MultiMUZ zapamiętuje 500 ostatnich zdarzeń. Po zapełnieniu pamięci kolejne zda-
rzenie KASUJE najstarsze. Oprócz rodzaju zdarzenia zapamiętywany jest czas wystąpienia zda-
rzenia i dodatkowe informacje. 
 
 Kompensator może pracować w dwóch trybach: pracy ręcznej lub automatycznej. W trybie 
pracy ręcznej sterowanie odbywa się manualnie, z przycisków załączania i wyłączania, znajdują-
cych się na drzwiach komory odpływowej. W trybie pracy automatycznej ingerencja obsługi jest 
zbędna, wartością sterującą pracą kompensatora (czyli jego załączaniem i wyłączaniem) jest sygnał 
z przekładnika prądowego (-L1), który informuje regulator współczynnika mocy (-F12) o wartości 
prądu płynącego na przelocie oraz o przesunięciu fazowym prądu w stosunku do napięcia zasilają-
cego urządzenie. Regulator może być zaprogramowany w dwojaki sposób: 

1. Będzie reagował na obciążenie przelotu: układ będzie dopasowywał się do pracy urządzeń 
zainstalowanych za przelotem. Przekroczenie prądu pobieranego przez te urządzenia ponad za-
daną wartość spowoduje załączenie zespołu kompensatora. Spadek prądu poniżej wartości za-
danej spowoduje wyłączenie zespołu. 
2. Będzie reagował na zadany współczynnik cosφ: na podstawie pomiaru prądu płynącego na 
przelocie, przesunięcia fazowego pomiędzy prądem i napięciem oraz informacji o wartości mo-
cy biernej kondensatorów zainstalowanych w kompensatorze, regulator tak steruje stycznikiem 
głównym urządzenia, aby mierzony cosφ był jak najbardziej zbliżony do zadanego. 

 
 Opcjonalnie sterowanie automatyczne może odbywać się na podstawie informacji przesyłanych 
z poziomu systemu wizualizacji. W tym przypadku system pobiera informacje o chwilowej lub 
krótkookresowej średniej wartości mocy biernej z liczników energii lub urządzeń zabezpieczają-
cych kompensowaną rozdzielnice lub pole rozdzielcze i przesyła poprzez łącze RS485 do sterow-
nika multiMUZ-3. Sterownik w zależności od tej informacji załącza lub wyłącza kompensator. 
 Podstawowym podzespołem kompensatora jest bateria kondensatorów (-B1 do -B3) zespolona 
z dławikiem (-L01), tworząca w ten sposób jeden zespół. Połączenie to umożliwia bezpieczne sto-
sowanie kompensatora w sieciach z dużym udziałem urządzeń zawierających przekształtniki ener-
goelektroniczne. Jak wiadomo, nie należy stosować w takich sieciach baterii kondensatorów nie 
chronionych właściwie dobranymi dławikami [1], a to ze względu na to, że: 

 zwiększa się odkształcenie napięcia sieci, 
 istnieje możliwość przeciążenia prądowego baterii kondensatorów prądem harmonicznej re-

zonansowej, co w konsekwencji prowadzić może do uszkodzenia baterii lub elementu kom-
pensowanej sieci. 

 
 
 
 
 
 
 



 

 

3.4. Schemat ideowy 
 

 
 
Rys. 2. Kompensator HMC-KMB-0.6 – schemat poglądowy 
 
 
PODSUMOWANIE 
 
W okresie ostatnich dwóch lat zespoły kompensacyjne produkcji Elektrometal SA oddział HMC 
Mikołów zostały zainstalowane w kilku polskich kopalniach węgla kamiennego. 
 Zainstalowanie kompensatorów zasadniczo pozytywnie wpłynęło na poprawę parametrów od-
działowych sieci kopalnianych i pozwoliło na pełne wykorzystanie sieci, przy jednoczesnej bardzo 
niskiej awaryjności i wysokiej sprawności. Kolejnym krokiem rozwojowym jest rozszerzenie ofer-
ty zespołów kompensacyjnych o stworzenie typoszeregu baterii, umożliwiającego nieomal płynną, 
nadążną regulację kompensacji mocy biernej urządzeń zasilanych z kopalnianej rozdzielni oddzia-
łowej. Wiemy, że od czasu transformacji ustrojowej do dziś górnictwo węgla kamiennego zmieniło 
w sposób zasadniczy podejście do problemu obniżania kosztów eksploatacji w celu uzyskania jak 
najlepszych wyników finansowych. Jednym ze sposobów obniżenia tych kosztów jest zmniejszenie 
wydatków na energię elektryczną, a zwłaszcza na opłaty związane z przekroczeniem dopuszczal-
nego poboru mocy biernej indukcyjnej. Ta wiedza pozwala wierzyć, że zespół kompensacyjny ty-
pu HMC-KMB-0,6 jest jednym z wielu elementów, które w korzystny sposób wpływają na coraz 
lepsze wyniki ekonomiczne przemysłu wydobywczego. 
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Przesłanki uwzględnienia kwestii 
społecznej odpowiedzialności

• Spełnienie wymogów sprawozdawczości (raportowanie)

• Uporządkowanie i zarządzanie relacjami z interesariuszami

• Zwiększenie wiarygodności w oczach inwestorów

• Podniesienie ratingu przedsiębiorstwa

• Utrwalenie stosunków z partnerami biznesowymi

• Spełnienie wymagań i wytycznych instytucji     
rządowych i organizacji branżowych

• Skuteczne zarządzanie ryzykiem wizerunkowym
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Kluczowe elementy podejścia 
zorientowanego na zrównoważony rozwój

• Opracowanie i przyjęcie do realizacji strategii CSR

• Określenie zasad monitoringu i ustalenie zasad 
postępowania

• Rozwój wymaganych kompetencji 

• Przypisanie odpowiedzialności w ramach organizacji 

• Prowadzenie odpowiedniego raportowania
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Zrównoważona strategia

• Uwzględnia relacje z interesariuszami 

• Kształtuje otwarty dialog z otoczeniem

• Zawiera cele wyrażające odpowiedzialność społeczną

• Angażuje wybrane grupy interesariuszy, np. pracowników

• Podnosi odporność na sytuacje kryzysowe
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Misja i wizja KHW
Misja

Misją KHW S.A. jest systematyczny wzrost wartości Spółki dzięki ciągłemu 
rozwojowi w obszarze wydobycia, wzbogacania i sprzedaży węgla oraz 
gospodarczego wykorzystania surowców towarzyszących, realizowany 
w sposób uwzględniający zarówno wpływ na środowisko, odpowiedzialne
gospodarowanie zasobami, jak i oczekiwania inwestorów, zadowolenie
klientów, a także bezpieczeństwo oraz satysfakcję pracowników, 
zapewniając im możliwość stałego rozwoju i wykorzystania swojego 
potencjału.

Wizja

Katowicki Holding Węglowy S.A. dąży do tego, by zostać wiodącym 
w Europie producentem węgla energetycznego pod względem: 

• Jakości oferowanych produktów,
• Jakości kontaktów z otoczeniem oraz zadowolenia klientów, 
• Bezpieczeństwa i satysfakcji zatrudnionych pracowników,
• Społecznej odpowiedzialności za posiadane zasoby,
• Sprawności organizacyjnej.



6Zrównoważony rozwój w kontekście celów biznesowych na przykładzie KHW S.A.

Organizacja procesu opracowania 
strategii CSR

A. Benchmarking działań CSR (budowa bazy wiedzy na temat 
najlepszych praktyk w branży / sektorze)

B. Audyt stosowanych rozwiązań z zakresu CSR
i. przeprowadzenie wywiadów wewnątrz przedsiębiorstwa
ii. przeprowadzenie badań / wywiadów / konsultacji z interesariuszami
iii. przeprowadzenie analizy dokumentacji wewnętrznej 
iv. analiza rozbieżności i luk w stosowanych rozwiązaniach

C. Opracowanie strategii CSR
i. wyznaczenie inicjatyw / działań 
ii. określenie wskaźników i harmonogramu 
iii. wyznaczenie odpowiedzialności 
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Działalność KHW w odniesieniu do 
społecznej odpowiedzialności

• Uwzględnienie kwestii CSR w strategii przedsiębiorstwa

• Ustalenie odpowiedzialności w ramach ról organizacyjnych

• Zaangażowanie w „Koalicję na rzecz 
odpowiedzialnego biznesu”

• Wprowadzenie Kodeksu Etyki i powołanie Rzecznika ds. Etyki

• Wprowadzenie przewodnika antykorupcyjnego

• Poddanie się audytom / badaniom w zakresie 
zgodności CSR

• Praca nad pierwszym raportem społecznej 
odpowiedzialności KHW
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Strategiczne cele KHW w odniesieniu 
do społecznej odpowiedzialności

• Obniżenie wskaźnika częstości wypadków

• Stopniowa redukcja eksploatacji pod terenami 
zabudowanymi

• Produkcja węgla o wysokich parametrach jakościowych

• Prowadzenie szkoleń i innych form podnoszenia 
kwalifikacji pracowników

• Podnoszenie satysfakcji klientów
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Strategia zrównoważonego rozwoju KHW

Jest to odrębna strategia funkcjonalna, która wyznacza 
następujące obszary zaangażowania:

• ochrona środowiska naturalnego

• ochrona zdrowia i życia pracowników

• prowadzenie komunikacji społecznie odpowiedzialnej 



Strategia ochrony środowiska
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• Ograniczanie ilości wytwarzanych odpadów wydobywczych 
oraz zwiększenie stopnia ich zagospodarowania

• Rekultywacja i zagospodarowanie składowisk odpadów 
wydobywczych

• Redukcja emisji zanieczyszczeń pyłowo-gazowych

• Likwidacja źródeł nadmiernego hałasu

• Ograniczanie zużycia mediów energetycznych



Strategia ochrony zdrowia i życia
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• Zwiększenie ilości i sprofilowanie szkoleń pracowniczych

• Prowadzenie praktyk zawodowych

• Wprowadzanie programów edukacyjnych / instruktaży 
stanowiskowych / przeglądów dyscyplinarnych 

• Wprowadzanie rozwiązań technicznych (systemy 
monitoringu, transportu, klimatyzacji)



Strategia komunikacji 
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• Prowadzenie konsultacji społecznych w kwestiach 
planowanej eksploatacji 

• Współpraca z jednostkami samorządowymi w zakresie 
zagospodarowania obiektów infrastruktury kopalnianej

• Prowadzenie polityki komunikacji w zakresie kluczowych 
kwestii dla przedsiębiorstwa

• Publikacja wydawnictw wewnętrznych

• Intranet

• Współpraca z mediami



Przykładowe grupy interesariuszy

Spółka 
giełdowa

Akcjonariusze 
instytucjonalni

Komisja 
Nadzoru 

Finansowego

Akcjonariusze 
indywidualni

Klienci

Rada 
Nadzorcza

Klienci

Pracownicy Dostawcy

GPW

Inwestorzy

Rząd 
i samorządy

Organizacje 
branżoweMedia

Media

Społeczności 
lokalne

Konkurencja
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Bilans relacji pomiędzy KHW S.A. a jego interesariuszami
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Mapa interesariuszy KHW S.A.
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Przykład wyznaczania strategii 
dla wybranego interesariusza

Interesariusz Znaczenie Siła wpływu Strategia kierunkowa Cel

Związki zawodowe 9 9 Współpracuj / 
dbaj o relacje 

- spełnienie wymagań prawnych,
- wsparcie celów biznesowych
- budowa odpowiednich relacji,

- publikacja wydawnictw wewnętrznych
- organizacja regularnych posiedzeń / paneli poświęconych kluczowym sprawom przedsiębiorstwa
- prowadzenie przeglądu zgodności z obowiązującymi przepisami i innymi wymaganiami
- profesjonalizacja funkcji odpowiedzialnej za kontakt ze stroną społeczną

Inicjatywy strategiczne



Zarządzanie przez 
kierownictwo

• Stworzone zasady 
działania, polityki

• Zarządzanie z góry

• Raportowanie w zakresie 
CSR

Zarządzanie systemowe

• Trwa transformacja kulturowa

• Szkolenia z zakresu 
zarządzania CSR

• Wspomaganie się 
technologiami 
informatycznymi

• Zintegrowane raportowanie

Zarządzanie przez 
specjalistów

• Kreacja dedykowanej 
funkcji organizacyjnej

• Częściowa 
koordynacja inicjatyw  

Świadomość społecznej 
odpowiedzialności

• Kontekst społecznej 
odpowiedzialności wbudowany 
w procesy decyzyjne

W
ar

to
ść

 d
la

 
in

te
re

sa
ri

u
sz

y
Zintegrowane podejście do zarządzania społeczną odpowiedzialnością biznesu

Zarządzanie 
systemowe

Dojrzałość, wiodąca 
praktyka

Świadomość 
społecznej 

odpowiedzialności

Zarządzanie przez 
Kierownictwo

Dojrzewanie, dobra 
praktyka

Zarządzanie przez 
Specjalistów

Rozwój

Zarządzanie 
ad-hoc

• Ad-hoc / chaotyczny

• Zależy głównie od 
indywidualnej 
inicjatywy, wiedzy 
i umiejętności

• Brak koordynacji 
podejmowanych 
działań

Zarządzanie
ad-hoc

Poziom dojrzałości CSR
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Warunki sukcesu
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• Zaangażowanie najwyższego kierownictwa

• Profesjonalizacja funkcji odpowiedzialnej za CSR

• Ustalenie przejrzystych i zrozumiałych reguł postępowania

• Budowanie kultury przedsiębiorstwa społecznie         
odpowiedzialnego

• Systematyczne podnoszenie kompetencji

• Spójność z wizją i misją przedsiębiorstwa oraz jego 
podstawowymi kompetencjami

• Uczciwość i konsekwencja w przestrzeganiu 
deklarowanych zasad postępowania



Dziękuję za uwagę

Sebastian Ćwik
s.cwik@khw.pl



Finansowanie działalności górniczej w grupie kapitałowej 
o charakterze operacyjnym 
 
 
Jacek Pytel 
Jastrzębska Spółka Węglowa – Dyrektor Biura Controllingu JSW S.A., Główny Kontroler 
 
Elżbieta Królikowska 
Jastrzębska Spółka Węglowa S.A. – Kierownik Zespołu Controllingu GK 
 
 
 
 
STRESZCZENIE 
 
Branża górnicza jest z natury obszarem narażonym na ryzyka akceptowane przez kapitałodawców. 
Wiele przedsiębiorstw górniczych na świecie na skutek pogarszającej się koniunktury na rynku 
stali, węgla i koksu aktywuje kolejne ryzyka w celu osiągnięcia wyższej stopy zwrotu dla ak-
cjonariuszy. Oznacza to, że przedsiębiorstwa zmuszone są do podejmowania zwiększonego ryzyka 
o zmniejszonych dochodach. Dlatego zarządzanie tym ryzykiem i zachowanie równowagi finan-
sowej jest kluczowym elementem nowoczesnego zarządzania w branży górniczej obok korzystania 
z tradycyjnych forma pozyskania kapitału obcego. 
Warto także zwrócić uwagę na sposób finansowania działalności w przedsiębiorstwach górniczych 
w Polsce, które ciągle w znacznym stopniu finansują się kapitałem własnym. 
 
SŁOWA KLUCZOWE: górnictwo, działalność operacyjna, finansowanie działalności górniczej, 
źródła finansowania. 
 
 
 

1. WPROWADZENIE 
 
Finansowanie działalności operacyjnej długiem powinno byś praktyką powszechnie stosowaną 
 w przedsiębiorstwach w tym w przemyśle górniczym. Głównym powodem korzystania z takiej 
formy finansowania jest optymalizacja kosztu kapitału oraz uzyskanie potencjalnych korzyści 
podatkowych (w tym prawa do odliczenia odsetek). Finansowanie długiem stosowane jest również 
w celu zwiększenia zwrotu z projektów górniczych oraz dywersyfikowanie ryzyka, co umożliwia 
zarówno płynne prowadzenie bieżącej działalności operacyjnej przez przedsiębiorstwo górnicze 
oraz realizację wielu projektów przy jednoczesnym minimalizowaniu ryzyka utraty płynności 
przedsiębiorstwa jako całości w przypadku niepowodzenia projektu. 
 
W artykule przedstawione zostały zagadnienia związane z finansowaniem działalności operacyjnej 
w branży górniczej, a mianowicie: 

 systematyka źródeł finansowania przedsiębiorstw górniczych; 
 finansowanie działalności górniczej z perspektywy kredytodawcy i kredytobiorcy; 
 struktura finansowania przedsiębiorstw górniczych w okresie 2009-IX/2012. 

 
Biorąc pod uwagę obszerność przedstawionych powyżej tematów, artykuł może jedynie podkreślić 
pewne kluczowe aspekty i nie wyczerpuje w pełni problematyki poruszanych zagadnień. 

Szkoła Eksploatacji Podziemnej 2013, Materiały Konferencyjne 



2. SYSTEMATYKA ŹRÓDEŁ FINANSOWANIA  
 
Efektywne zarządzanie kapitałem polega na takiej alokacji kapitału, która najlepiej wykorzysta 
posiadane przez przedsiębiorstwo górnicze kompetencje i perspektywy rynkowe z uwzględnieniem 
tła makroekonomicznego i potencjalnych możliwości (np. oczekiwanego popytu towarowego oraz 
dostępność kapitału). Finansowanie działalności operacyjnej w górnictwie obejmuje typowe formy 
finansowania znane na rynku finansowym. Są to m.in.: 
 

1.) Kapitały własne: 
 emisja akcji, 
 zyski zatrzymane. 

2.) Kapitały obce: 
 pożyczki, 
 kredyty bankowe, 
 emisja papierów dłużnych. 

3.) Wewnętrzne rozliczenia finansowe: 
 amortyzacja, 
 zarządzanie gotówką w ramach grupy, 
 wzajemne kompensowanie należności i zobowiązań, 
 gwarantowanie zobowiązań przez spółkę matkę lub inne spółki w ramach 

korporacji. 
 
Analizując literaturę przedmiotu, zarówno w okresie do 2007 roku a także w dobie globalnego 
kryzysu z 2008 roku, znacząca większość przedsiębiorstw górniczych skoncentrowała się na za-
chowaniu równowagi finansowej nie poprzez poszukiwanie alternatywnych źródeł finansowania, 
ale w głównej mierze na ograniczeniu inwestycji. Tak prowadzone programy oszczędnościowe 
spowodowały, że pomimo dalszego spadku cen w 2009 roku przedsiębiorstwa górnicze przetrwały 
okres dekoniunktury. 
Rok 2011 był dla górnictwa rokiem rekordowym pod względem cen węgla. Chociaż to pozytywne, 
makroekonomiczne tło było jednym z najbardziej niestabilnych niż kiedykolwiek wcześniej, przed-
siębiorstwa górnicze skutecznie to wykorzystały, chociażby m.in. poprzez pozyskanie refinan-
sowania na tańszych warunkach lub uzyskując wydłużenie okresu zapadalności długu. 

Niestabilność na rynkach surowcowych powoduje, że istnieje coraz większa „luka wyceny” przed-
siębiorstw górniczych. Wydaje się, że rynki niedoszacowują potencjału branży i możliwości jej 
rozwoju poprzez finansowanie działalności długiem. Ryzyko dźwigni finansowej i fakt ogra-nicze-
nia aktywności tego instrumentu poprzez optymalne dofinansowanie działalności kapitałem obcym 
może wpłynąć negatywnie na trwałość całej branży i jej wzrost organiczny. 

Przedsiębiorstwa, które wykazują najlepsze podejście do alokacji kapitału i ostatecznie dostarczają 
interesariuszom najwyższe zyski, to te które cechują następujące zachowania: 

 wykazują dyscyplinę i rygor kosztowy; 
 mają jasno określone dopuszczalne poziomy ryzyka zwrotu zainwestowanych środków; 
 regularnie i kompleksowo oceniają ryzyko oraz cechują się obiektywizmemw zarządza-

niu; 
 przeprowadzają gruntowną analizę prowadzonych projektów (również po ich realizacji) 

na podstawie tych samych kryteriów; 
 są zdolne do budowy scenariuszy i ich wdrożenia w celu wyeliminowania potencjalnych 

ryzyk ze strony zmienności rynku; 



 utrzymują/zabezpieczają środki na optymalnym poziomie w celu zapewnienia płynności 
finansowej przedsiębiorstwa; 

 dążą do pozyskania alternatywnych i innowacyjnych źródeł finansowania działalności; 
 w razie konieczności dywersyfikują portfel w celu złagodzenia wpływu ryzyk. 

 
Badania wykazują, że przedsiębiorstwa, które dostarczają najwyższe zyski to te, które aktywnie 
i czynnie realokują kapitały [1], co w praktyce oznacza takie kształtowanie struktury kapitału, 
uwzględniające uwarunkowania rynku oraz cele określone w strategii, np. może być to realokacja 
inwestycji z wysokim kosztem lub stopniowa priorytyzacja wydatków inwestycyjnych w celu zin-
tensyfikowania korzyści w jak najszybszym okresie. Przedsiębiorstwa zatem muszą być przygodo-
wane na szybkie zmiany scenariuszy z wieloma opcjami, które nie wpłyną negatywne na strukturę 
bilansu oraz bezpieczeństwo finansowe. 
 
Z uwagi na fakt, iż sytuacja rynkowa ponownie pogarsza się, dostawcy kapitału zwracają uwagę na 
potencjalne ryzyka co w znacznym stopniu ogranicza możliwości jego pozyskania oraz zwracają 
uwagę na stopniową dywersyfikację. Niektóre z dużych przedsiębiorstw na świecie skierowały 
działania na realizację integracji pionowej w celu kontrolowania całego łańcucha wartości – po-
cząwszy od towaru w postaci węgla kamiennego do produkcji stali i wytwarzania energii elek-
trycznej włączając w to akwizycje. W scenariuszu nieco mniej ambitnym, niektórzy producenci 
rozszerzyli swoje kompetencje poprzez dodanie funkcji handlowych. 
 
 
3. FINANSOWANIE DZIAŁALNOŚCI GÓRNICZEJ Z PERSPEKTYWY 

KREDYTODAWCY I KREDYTOBIORCY 
 
Znane jest powiedzenie Marka Twain’a, że „Bankier to ktoś, kto pożycza ci parasol, kiedy świeci 
słońce, ale chce go z powrotem w chwili, gdy zaczyna padać”. Można zaryzykować stwierdzenie, 
że tezę tę można zastosować nie tylko w odniesieniu do banków, ale każdego kapitałodawcy. 
 
Górnictwo jest przemysłem kapitałochłonnym, który potrzebuje długoterminowego finansowania. 
Finansowanie zarówno działalności operacyjnej jak i inwestycyjnej przez podmioty zewnętrzne na 
różnych etapach łańcucha wartości w sektorze, daje możliwość wywierania poprzez górnictwo po-
zytywnych skutków na lokalną gospodarkę oraz wzmocnienie wzajemnych powiązań kapitało-
wych. 
 
Poszukiwanie alternatywnych źródeł finansowania i zwiększenia poziomu długu przez przedsię-
biorstwa górnicze podyktowane jest możliwością osiągnięcia korzyści w postaci: 

 wzrostu rentowności kapitału własnego w efekcie działania dźwigni finansowej; 
 korzyści podatkowe związane z oprocentowaniem długu; 
 zwiększenie dyscypliny finansowej w gospodarowaniu środkami pieniężnymi w związku 

z koniecznością obsługi zadłużenia; 
 utrzymanie kontroli nad przedsiębiorstwem przez aktualnych właścicieli (niższe ryzyko 

„rozwodnienia” kapitału własnego i groźby wrogiego przejęcia); 
 zapobieganie spadkowi cen akcji (wzrost zadłużenia redukuje tzw. koszty informacyjne; 

w szczególności w sytuacji niedowartościowania cen akcji spółki na rynku giełdowym); 
 niskie rynkowe stopy procentowe. 

 
Należy zaznaczyć, że finansowanie zewnętrzne obarczone jest zagrożeniami takimi jak: 

 ryzyko bankructwa i koszty trudności finansowych; 



 zmniejszenie elastyczności finansowej przedsiębiorstwa i pogorszenie ratingu kredyto-
wego (wysoki poziom zadłużenia zmniejsza możliwości zaciągnięcia dodatkowych zobo-
wiązań w sytuacji pojawienia się trudności z utrzymaniem płynności finansowej lub znacz-
nie zwiększa koszt kapitału obcego); 

 koszty agencyjne związane z zadłużeniem, wynikające z konfliktu interesów właścicieli, 
zarządzających i wierzycieli; 

 niedoinwestowanie przedsiębiorstwa ze względu na duże ryzyko finansowe, wysoki koszt 
kapitału lub brak możliwości finansowania inwestycji; 

 brak możliwości wykorzystania w pełni korzyści podatkowych; 
 zagrożenie dla stabilnych wypłat dywidend na skutek trudności finansowych; 
 wysokie rynkowe stopy procentowe. 

 
Większość przedsiębiorstw opiera swoje plany na założeniu, że prognozy mogą się różnić o 5% do 
10% w stosunku do wykonani następnego roku. Jednak czynniki wpływające na przedsiębiorstwa 
w wyniku zmian na globalnym rynku powinno spowodować przejście przedsiębiorstw górniczych 
do nowatorskiego podejścia i rozważenia bardziej radykalnych scenariuszy niż kiedykolwiek 
wcześniej. 
 
 
4. STRUKTURA FINANSOWANIA PRZEDSIĘBIORSTW GÓRNICZYCH 

W POLSCE W OKRESIE 2007–09/2012 
 
Czynnikiem ograniczającym wybór rodzaju i źródła kapitału jest faza cyklu życia przedsię-
biorstwa. Dostępność różnych źródeł finansowania jest uzależniona od fazy, w jakiej znajduje się 
przedsiębiorstwo. W pierwszej fazie podstawowym źródłem finansowania jest kapitał własny po-
chodzący z rynku niepublicznego (prywatnego) lub ze źródeł wewnętrznych. W kolejnych fazach 
(wzrostu oraz dojrzałości) stopniowo poszerza się wybór dostępnych rodzajów i źródeł kapitału. 
W ostatniej – schyłkowej fazie – przedsiębiorstwo najczęściej nie szuka nowych źródeł kapitału, 
lecz ogranicza zasoby kapitałowe lub zmienia strukturę kapitału [2]. Tak sformułowane podejście 
skłania do przeprowadzenia analizy i postawienia pytania, dlaczego niezależnie od wahań koniunk-
turalnych, finansowanie przedsiębiorstw górniczych długiem jest znikome, zaś ostrożnościowe 
podejście instytucji zewnętrznych w zakresie finansowania branży górniczej nie jest powiązane 
z sytuacją finansową przedsiębiorstwa. 
 
Analiza opracowana została w oparciu o dokument „Informacja o funkcjonowaniu górnictwa węg-
la kamiennego” oraz „Informacja o realizacji Programu działalności górnictwa węgla kamiennego 
w Polsce w latach 2007-2015) zebrane przez Ministerstwo Gospodarki i obejmują dane przed-
siębiorstw górniczych w rozumieniu ustawy o funkcjonowaniu górnictwa węgla kamiennego w la-
tach 2008-2015 (Dz. U. Nr 192, poz. 1379 z późniejszymi zmianami). 
 
W zakresie wskaźników techniczno-ekonomicznych (wydobycie, stan zapasów, cena) obejmują 
zbiorczo dane Kompanii Węglowej S.A., Katowickiej Grupy Kapitałowej, Jastrzębskiej Spółki 
Węglowej S.A., Południowy Koncern Węglowy S.A., Lubelski Węgiel Bogdanka S.A., ZG „Sil-
tech” Sp. z o.o., PG „Silesia” Sp. z o.o., EKO-PLUS Sp. z o.o., natomiast pozostałe dane obejmują 
Kompanię Węglową S.A., Katowicką Grupę Kapitałową S.A., JSW S.A. PKW S.A. LW Bogdanka 
S.A. SRK S.A. Wpływ pozostałych krajowych producentów węgla kamiennego jest znikomy na 
sytuację finansową sektora. 
W zakresie spółek porównywalnych posłużono się danymi kwartalnymi za okres od 2009 r. do 
września 2012 r., prezentowanymi przez Thomson Reuters Eikon na dzień 24 stycznia 2013 r. 
 



Tabela 1 przedstawia podstawowe mierniki analizowanych przedsiębiorstw w okresie 2007-09/ 
/2012. Z ich analizy wynika, że branża górnicza jest bardzo wrażliwa na zmiany rynkowe, acz-
kolwiek stabilna. Zarówno w okresie kryzysu jak i koniunktury utrzymuje płynność finansową. 
Stopień pokrycia zobowiązań należnościami utrzymuje się na stałym poziomie około 0,25 aby  
w roku 2011 oraz 2012 osiągnąć poziom 0,33-0,35. 
 
 
Tabela 1. Wybrane mierniki analizowanych przedsiębiorstw w okresie 2007-09/2012 
(dane w tys. zł o ile nie podano inaczej) 
Table 1. Selected indicators of analyzed companies during the period 2007-09/2012 
(formerly in thousand zloty, if other unit hasn't been provided) 

Wyszczególnienie 2007 2008 2009 2010 2011 09/2012 
Zobowiązania ogółem 6 735 798 7 516 888 8 312 036 8 594 151 8 544 510 8 385 623 
Należności ogółem 1 555 080 1 990 685 2 036 768 1 988 825 2 819 649 2 905 685 
Wydobycie (tys. ton) 87 210,33 83 398,92 77 449,24 76 154,0 75 379,0 57 672,0 
Wynik netto 87 500 711 652 7 882 1 412 028 3 013 874 1 673 623 
Płynność bieżąca 0,76 0,80 0,95 1,22 1,25 1,82 
Rentowność 0,4 3,0 0,03 5,99 11,7 8,20 
Zapas węgla (tys. ton) 2 256,8 1 694,1 4 856,0 4 066,0 2 146,0 7 012,0 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych Ministerstwa Gospodarki 

 
 
Znikome jest wykorzystanie potencjalnych możliwości finansowania zewnętrznego. Udział kre-
dytów i pożyczek w zobowiązaniach ogółem w okresie 2008-2010 kształtował się w przedziale 
3,2%-4,1%. Wyraźna zmiana tendencji i podejścia do zagadnienia zauważalna jest w 2012 r., kiedy 
po rekordowym 2011 r. pod względem osiągniętego wyniku netto w analizowanych przedsię-
biorstwach, rok 2012 okazuje się mniej optymistyczny, co spowodowało skierowanie się po al-
ternatywne źródła finansowania, inne niż kapitały własne np. leasing. 
 
 
Tabela 2. Udział kredytów i pożyczek w zobowiązaniach ogółem analizowanych przedsiębiorstw 
w okresie 2007-09/2012 (dane w tys. zł o ile nie podano inaczej) 
Table 2. Share of loans in the total liabilities of enterprises during the reviewed period 2007-09/2012 
(the former in thousand zloty, if other unit hasn't been provided)  
Wyszczególnienie 2007 2008 2009 2010 2011 09/2012 
Zobowiązania ogółem 6 735 798 7 516 888 8 312 036 8 594 141 8 544 510 8 385 623 
- długoterminowe 1 250 206 1 325 043 1 645 301 1 420 079 1 238 637 1 721 685 
Udział kredytów 
i pożyczek w zobowiąza-
niach ogółem 

 
bd 

 
3,2% 

 
4,1% 

 
4,0% 

 
1,8% 

 
8,8% 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych Ministerstwa Gospodarki 

 
 
Inwestycje w przedsiębiorstwach górniczych finansowane są w głównej mierze środkami włas-
nymi. Tendencja ta jest widoczna w okresie dobrej koniunktury co potwierdza fakt, że przedsię-
biorstwa skłonne są ograniczać ryzyko i wydawać własne środki na inwestycje – w latach 2007 
oraz 2011 i 09/2012 udział środków własnych w finansowaniu inwestycji kształtuje się odpo-
wiednio: 90,3%; 86,6% oraz 85,7%. W okresie dekoniunktury tj. 2008 r. wyniósł 71,8%, kiedy 
dynamika w zakresie finansowania inwestycji z innych źródeł wyniosła 320,1%, aby w kolejnych 
latach obniżyć się. 
 
 
 
 
 
 



Tabela 3. Finansowanie inwestycji w analizowanych przedsiębiorstwach w okresie 2007-09/2012 
(dane w tys. zł o ile nie podano inaczej) 
Table 3. The investment financing in enterprises in reviewed time span 2007-09/2012 
(the former in thousand zloty, if other unit hasn't been specified) 

Wyszczególnienie 2007 2008 2009 2010 2011 09/2012 
Inwestycje 1 929 169,9 2 537 912,1 2 813 348,1 2 640 559,6 3 305 251,9 2 381 068,7 
Źródła finansowania       
- własne 1 741 956,1 1 821 993,1 bd 1 916 635,5 2 861 239,4 2 039 395,0 
- dotacje 20 137,3 12 846,1 bd 400 000,0 0,0 0,0 
- Inne (np.leasing) 167 076,5 703 072,9 bd 323 924,1 443 510,0 341 673,7 
       
Udział środków 
własnych w 
finansowaniu inwestycji 

 
90,3% 

 
71,8% 

 
bd 

 
72,6% 

 
86,6% 

 
85,7% 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych Ministerstwa Gospodarki 

 
Nowe źródła finansowania wymagają nowych kompetencji. Pomimo posiadania znacznych rezerw 
gotówkowych, przedsiębiorstwa górnicze nadal mają trudności ze znalezieniem kapitałodawcy  
z uwagi na traktowanie branży jako obciążonej ryzykiem, zaś inwestorzy wciąż są nieufni do branż 
bardzo wrażliwych na zmienność cen surowców. To wyjaśnia, dlaczego tak wiele przedsiębiorstw 
górniczych utrzymuje wysokie rezerwy gotówkowe w celu finansowania działalności operacyjnej, 
przyszłych projektów rozwojowych i potencjalnych akwizycji. Z każdym rokiem staje się bardziej 
oczywiste, że globalny kryzys finansowy zmienia zasady gry finansowej. Finansowanie zewnętrz-
ne pozostaje kosztowne i trudne do zdobycia, zwłaszcza w przypadkach dywersyfikacji działalnoś-
ci na bardziej ryzykowne i kapitałochłonne obszary działalności co wydaje się być nieuniknione 
przewidując kolejne fazy cyklu koniunkturalnego. 
 
Dla porównania przedstawiono kształtowanie się ważniejszych mierników zadłużenia w spółkach 
branży górniczej i hutniczej, a mianowicie: 

 dług obcy/kapitał własny (przez pojęcie długu obcego rozumie się wszelkie zobowiązania 
obciążone koniecznością płacenia odsetek wierzycielowi z tytułu udostępnienia kapitału 
(kredyty i pożyczki, obligacje, itp.); 

 udział długu długoterminowego w kapitałach własnych powiększone o dług krótkotermi-
nowy; 

 dług netto/EBITDA. 
 
Tabela 4 przedstawia udział długu obcego w kapitałach własnych przedsiębiorstw. Analizując 
przypisaną do miernika normę, należałoby się posługiwać wielkością osiąganą przez daną branżę. 
Wg serwisu Reuters miernik D/E (mediana dla branży przemysłowej wynosi 0,31). 

 
Tabela 4. Kluczowe mierniki - Dług/Kapitały własne w analizowanych przedsiębiorstwach za okres 2009-09/2012 
Table 4. Key metrics - D/E in enterprises in reviewed time span 2009-09/2012 

Spółka 

1Q
20

09
 

2Q
20

09
 

3Q
20

09
 

4Q
20

09
 

1Q
20

10
 

2Q
20

10
 

3Q
20

10
 

4Q
20

10
 

1Q
20

11
 

2Q
20

11
 

3Q
20

11
 

4Q
20

11
 

1Q
20

12
 

2Q
20

12
 

3Q
20

12
 

JSW          0,01 0,04 0,04 0,05 0,05 0,04 0,04 
LW Bogdanka - 0,24 0,15 0,14 0,14 0,14 0,13 0,13 0,12 0,12 0,12 0,16 0,18 0,20 0,20 
NWR 1,76 1,68 1,74 1,85 1,68 1,17 1,11 1,05 1,14 1,01 1,06 1,24 1,01 1,18 1,15 
KGHM 0,04 0,04 0,05 0,06 0,09 0,07 0,07 0,05 0,04 0,05 0,03 0,03 0,09 0,11 0,10 
Raspadskaya  - 0,32 - 0,26 - 0,22 - 0,21 - 0,18 - 0,29 - 0,54 - 
Sadovaya - 0,30 - 0,42 56 0,58 0,55 0,28 0,26 0,25 0,27 0,27 0,48 0,56 0,58 
Mechel OAO 2,02 1,74 1,58 1,51 1,56 1,65 1,59 1,63 - 1,76 2,00 1,99 1,88 2,23 2,36 
Xstrata - 0,45 - 0,41 - 0,29 - 0,24 - 0,23 - 0,24 - 0,29 - 
Rio Tinto 1,79 1,75 - 0,52 - 0,34 - 0,28 - 0,29 - 0,42 - 0,38 - 
Arcelor Mittal 0,59 0,52 0,46 0,41 0,41 0,40 0,41 0,44 0,43 0,47 0,46 0,47 0,50 0,49 0,48 
ThyssenKrupp 0,96 1,10 1,14 1,09 1,07 1,05 1,07 1,08 1,09 1,01 0,16 1,03 1,27 1,24 0,78 
Voestalpine 1,18 1,09 1,14 1,09 1,13 1,00 1,00 0,92 0,97 0,87 0,87 0,82 0,79 0,78 0,78 

Źródło: Dane wg Thomson Reuters Eikon na dzień 24 stycznia 2013 r. 



Tabela 5 prezentuje jaki jest procentowy udział kapitałów własnych jest finansowany przez zobo-
wiązania długoterminowe (kredyty, pożyczki i obligacje o terminie zapadalności dłuższym niż 1 
rok). Wskaźnik zadłużenia długoterminowego powinien zawierać się w zakresie od 50 do 100%. 
Wskaźnik przekraczający 100% sygnalizuje zwiększone ryzyko niewypłacalności firmy (miernik 
dla branży 12,3%). 
 
Tabela 5. Kluczowe mierniki – Dług długoterminowy/Kapitały własne (%) – 
w analizowanych przedsiębiorstwach za okres 2009-09/2012 
Table 5. Key metrics - % LT debt to Total Capital in enterprises in reviewed time span 2009-09/2012 

Spółka 

1Q
20

09
 

2Q
20

09
 

3Q
20

09
 

4Q
20

09
 

1Q
20

10
 

2Q
20

10
 

3Q
20

10
 

4Q
20

10
 

1Q
20

11
 

2Q
20

11
 

3Q
20

11
 

4Q
20

11
 

1Q
20

12
 

2Q
20

12
 

3Q
20

12
 

JSW          0,9 2,6 2,2 2,7 2,6 2,7 2,5 
LW Bogdanka - 19,3 12,7 12,6 12,2 11,6 11,0 9,0 8,9 8,5 8,2 13,7 14,7 16,4 15,6 
NWR 57,7 57,5 58,2 59,0 22,0 53,2 51,7 50,3 52,3 49,3 50,4 48,5 49,4 47,4 46,9 
KGHM 1,3 1,2 1,4 1,1 3,7 3,9 4,4 1,1 1,0 1,1 0,8 0,8 6,8 8,5 7,9 
Raspadksaya  - 21,4 - 18,9 - 17,0 - 16,7 - 0,2 - 0,1 - 31,4 - 
Sadovaya - 0,1 - 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,2 0,8 20,3 29,6 31,6 32,2 
Mechel 12,8 24,4 36,7 39,7 39,4 44,0 44,2 43,1 - 47,0 48,1 46,7 47,1 46,6 51,3 
Xstrata - 28,5 - 27,9 - 18,0 - 13,9 - 13,6 - 15,7 - 17,7 - 
Rio Tinto 46,2 36,4 - 32,1 - 23,0 - 17,0 - 19,9 - 25,1 - 22,4 - 
Arcelor Mittal 26,8 24,2 23,8 22,9 22,2 20,6 22,0 20,6 24,9 25,6 26,4 27,2 28,4 25,6 25,5 
ThyssenKrupp 35,6 41,9 38,2 34,8 30,5 30,9 31,6 33,1 37,7 37,3 0,0 37,0 39,7 34,2 0,0 
Voestalpine 38,0 36,0 36,8 36,6 36,4 33,7 33,6 31,3 33,4 30,2 29,7 29,7 22,9 17,8 18,6 

Źródło: Dane wg Thomson Reuters Eikon na dzień 24 stycznia 2013 r. 

 
Miernik – dług netto/EBITDA obliczany jest jako stosunek zobowiązań s oprocentowanych pom-
niejszonych o środki pieniężne i ich ekwiwalenty do EBITDA. Jeśli spółka ma więcej gotówki niż 
długu, wskaźnik jest ujemny i nie jest wykazywany w poniższej tabeli. 
 
Wskaźnik nie powinien być wyższy niż 4-5. Powyżej tej wartości wskazuje na prawdopodo-
bieństwo, że przedsiębiorstwo może mieć problemy z obsługą długu oraz z trudnościami w po-
zyskaniu środków na rozwój. Wartość miernika należy każdorazowo porównać do miernika osiąg-
niętego przez branżę (miernik dla branży 6,99). 
 
Tabela 6. Kluczowe mierniki – Dług netto/EBITDA w analizowanych przedsiębiorstwach za okres 2009-09/2012 
Table 6. Key metrics – (Total Debt-Cash)/EBITDA in enterprises in reviewed time span 2009-09/2012 

Spółka 

1Q
20

09
 

2Q
20

09
 

3Q
20

09
 

4Q
20

09
 

1Q
20

10
 

2Q
20

10
 

3Q
20

10
 

4Q
20

10
 

1Q
20

11
 

2Q
20

11
 

3Q
20

11
 

4Q
20

11
 

1Q
20

12
 

2Q
20

12
 

3Q
20

12
 

JSW  - - - - - - -
LW Bogdanka - - - - - - - - - - 1,97 1,15 1,73 1,54 1,37
NWR 7,14 26,09 18,09 8,04 8,83 4,16 2,94 2,13 3,85 2,11 3,39 4,67 7,21 4,12 6,89
KGHM - - - - - - - - - - - - - - -
Raspadksaya  - 2,36 - 0,99 - 0,41 - 0,09 - - - - - 2,38 -
Sadovaya - - - - 6,79 3,09 2,02 - - - 2,03 10,37 19,05 7,58 13,98
Mechel  68,59 159,29 21,84 23,95 24,62 12,71 11,68 12,21 - - 13,04 19,4 20,13 - 35,00
Xstrata - 5,60 - 5,58 - 2,03 - 1,48 - 1,38 - 1,46 - 3,15 -
Rio Tinto 11,94 20,51 - 4,81 - 1,55 - 0,65 - 0,61 - 2,55 - 1,44 -
Arcelor Mittal - 563,3 14,4 8,3 11,6 7,3 9,9 14,7 8,5 7,2 10,0 18,7 12,8 10,1 20,6
ThyssenKrupp 116,18 - - 4,43 6,50 5,38 7,85 10,25 8,93 7,71 1,38 4,48 16,61 9,61 3,74
Voestalpine 120,33 29,01 16,35 11,94 9,73 8,92 8,5 7,69 5,93 6,19 8,25 10,47 15,74 7,10 7,54

Źródło: Dane wg Thomson Reuters Eikon na dzień 24 stycznia 2013 r. 

 
 
PODSUMOWANIE 
 
Oprócz długoterminowych skutków światowego kryzysu finansowego, którego efekty są odczu-
walne do dzisiaj w Stanach Zjednoczonych i Europie, kierownictwa przedsiębiorstw górniczych 
muszą szukać poza tradycyjnymi scenariuszami finansowania, innych optymalnych rozwiązań, aby 
przygotować się do nieprzewidzianych zagrożeń. Firmy muszą zadbać o bardziej złożone scenar-



iusze w zakresie planowania strategicznego i poszukiwać niekonwencjonalnych modeli w kwestii 
rozwiązania endemicznych problemów w przemyśle. 
 
Dostępność zewnętrznych źródeł kapitału jest jednym z kluczowym elementem efektywności spół-
ki i jej strategii zarządzania. Rok 2011 był dla branży górniczej okresem wykorzystania możli-
wości rynkowych i skoncentrowaniu się na refinansowaniu i utrzymaniu lub podwyższeniu ratingu. 
Potrzeba zatem kontynuować ten kierunek, aby efektywnie zarządzać ryzykiem oraz strukturą ka-
pitału w przedsiębiorstwach górniczych. 
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Financing of Mining Activities in he Capital Group 
Having an Operational Nature 
 
Mining industry is by nature an area exposed to risk that is accepted by the provider of capital. 
However, many mining companies in the world, due to weakening demand in the steel, coal and 
coke market, activate the risks in order to achieve higher rate of return for shareholders. This 
means that companies are forced to take an increased risk of reduced income. That is why the risk 
management and the financial balance is a key element of modern management in the mining 
industry. Just like traditional form of raise of foreign capital. Worth of attention is the way of 
financing by mining enterprises in Poland, where still it is done in biggest part by equity. 
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• Finansowanie projektów geologiczno-górniczych

• Kryzys gospodarczy a finansowanie projektów• Kryzys gospodarczy a finansowanie projektów

profil globalnej firmy górniczej
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Kryzys gospodarczy a finansowanie projektów
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Kryzys gospodarczy a finansowanie projektów



Budowa warto ści firmy od 1961 roku

• Najwi ększy europejski górniczy producent miedzi

• 8. producent miedzi górniczej na świecie

• 1. producent srebra na świecie

• Notowany na giełdzie w Warszawie od 1997 r.

KGHM w Polsce

• 3 kopalnie• 3 kopalnie

• 29 szybów

• 3 huty

• 4 projekty górnicze

miedzi

2

• Produkcja miedzi górniczej: 425 tys. ton

• Produkcja miedzi rafinowanej: 571 tys. ton

• Produkcja srebra: 1 260 ton

• Produkcja złota: 704 kg

• Przychód 2011: 6,79 mld USD

• Zysk 2011: 3,83 mld USD
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KGHM posiada pełen portfel projektów geologiczno

Grenlandia
Malmbjerg (Mo)

Kanada
McCreedy (Cu, Ni, TPM*)
Morrison (Cu, Ni, TPM)
Podolsky (Cu, Ni, TPM)
Victoria (Cu, Ni, TPM)

Kanada
Afton-Ajax (Cu, Au)

* TPM – metale szlachetne

Polska
Kopalnia Polkowice
Kopalnia Lubin (Cu, Ag)
Kopalnia Rudna (Cu, Ag)
Huta Miedzi Głogów
Huta Miedzi Legnica
Eksploracja w regionie

Chile
Franke (Cu)
Sierra Gorda (Cu, Mo, Au)

USA
Robinson (Cu, Au, Mo)
Carlota (Cu)

posiada pełen portfel projektów geologiczno -górniczych na świecie
Projekty wydobywcze KGHM
Kopalnie KGHM 
Huty 

Niemcy
Weisswasser 
(Cu, Ag)

3

Kopalnia Polkowice-Sieroszowice (Cu, Ag)
Kopalnia Lubin (Cu, Ag)
Kopalnia Rudna (Cu, Ag)
Huta Miedzi Głogów
Huta Miedzi Legnica
Eksploracja w regionie



W wyniku przejęcia spółki Quadra FNX (dzi
KGHM powi ększył znacznie baz ę zasobow

Wielko ść bazy zasobowej

4 KGHM + KGHMI 37,5

Freeport 55,8

Southern Copper 58,2

Codelco 93,2

BHP Billiton 35,2

W milionach ton miedzi w złożu

Źródło: Produkcja - CRU Copper Quarterly Industry and Market Outlook, Październik 2011; Zasoby – Brook 
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KGHMI 8,2

Antofagasta 8,9

RAO Norilsk 9,1

Rio Tinto 17,0

Xstrata 18,1

KGHM 29,3

Anglo American 31,6

BHP Billiton 35,2

cia spółki Quadra FNX (dzi ś KGHM International) 
zasobow ą i produkcj ę

Produkcja górnicza miedzi

700

907Xstrata

BHP Billiton 1,134

Freeport 1,441

Codelco 1,757

Rio Tinto

W tysiącach ton, 2011

4

Brook Hunt (A Wood Mackenzie Company); raporty KGHM

8

10

7

101

425

488

508

526

589

635

645

Glencore

KGHM + KGHMI 

Grupo Mexico

KGHM + KGHMI 2018

Anglo American

KGHMI 

KGHM

Southern Copper



Kluczowe projekty inwestycyjne KGHM

SIERRA GORDA

Cu MoAu START: 2014

Finansowanie

Finansowanie inwestycji: 
• 1 mld USD – środki zewnętrzne
• 724 mln USD – wkład partnera projektu Sumitomo 
• Pozostała część wkładów finansowych następuje 

proporcjonalnie do posiadanych udziałów 

Własno ść 
55% KGHM International, 45% Sumitomo

Zasoby
Pod względów zasobów 7. miedziowy projekt 
górniczy na świecie 

Kluczowe projekty inwestycyjne KGHM

GŁOGÓW GŁĘBOKI PRZEMYSŁOWY

Cu Ag START: 2013

5

Finansowanie

Finansowanie inwestycji zostało pokryte z środków 
własnych KGHM. 

Własno ść 100% KGHM

Zasoby
Największy pod względem zasobów miedzi, 
głębinowy projekt górniczy w Europie



KGHM rozpoznaje najbardziej perspektywiczne obszary  w Polsce i finansuje 
projekty ze środków własnych

Gaworzyce-Radwanice

Wartowice

Przyznane koncesje na 
poszukiwanie 
i rozpoznanie 
rud metali

Szklary

KGHM rozpoznaje najbardziej perspektywiczne obszary  w Polsce i finansuje 

Złożone wnioski koncesyjne 
na poszukiwanie                 

i rozpoznanie 
rud metali

Bytom Odrza ński
Głogów

Kulów-Luboszyce

Retków -Ścinawa

6

Retków -Ścinawa



Agenda

• KGHM – profil globalnej firmy górniczej

• Finansowanie projektów geologiczno

• Kryzys gospodarczy a finansowanie projektów• Kryzys gospodarczy a finansowanie projektów

profil globalnej firmy górniczej

Finansowanie projektów geologiczno -górniczych

Kryzys gospodarczy a finansowanie projektów

7

Kryzys gospodarczy a finansowanie projektów



Etapy rozwoju projektów górniczych

Łańcuch budowy warto ści projektówŁańcuch budowy warto ści projektów

Ocena 
ekonomiczna 

projektuRozpoznanie zło żaOcena potencjału
zasobowego

Informacja 
geologiczna

Złoże Projekt górniczy

Poziom ryzyka w projektach Poziom ryzyka w projektach 

Wysokie

ści projektów górniczychści projektów górniczych

ProdukcjaProjekt i budowa 
zakładu 

górniczego
Ocena 

ekonomiczna 
projektu

8

Projekt górniczy Zakład górniczy Produkcja

Poziom ryzyka w projektach górniczychPoziom ryzyka w projektach górniczych

Niskie



Projekty górnicze realizuj ą spółki typu „junior” i „senior”

JUNIOR:
• Celem działalno ści jest eksploracja
• Wysokie ryzyko działalno ści
• Stosunkowo niewielkie nakłady
• Duża elastyczno ść

• Na świecie jest ponad 2000 spółek typu junior

• Największa koncentracja w Kanadzie : ~1000 
górniczych juniorów notowanych na Giełdzie 

Kontrolowane 
W procentach i w tysi

Juniorzy i górniczych juniorów notowanych na Giełdzie 
w Toronto; ponadto w Australii i Republice 
Południowej Afryki 

• Model biznesowy oparty na przeprowadzaniu 
projektów górniczych przez kolejne fazy rozwoju 
zasobów i wyjście z projektu przed rozpoczęciem 
rzeczywistej produkcji

• Duża zależność juniorów od finansowania 
zewnętrznego

• Istotna cz ęść przyszłych zdolno ści 
produkcyjnych jest pod kontrol ą juniorów 
i pośredników

Zdywersyfikowane 
konglomeraty 
metalowe

Produkcyjne
spółki miedziowe

Juniorzy i 
pośrednicy

 spółki typu „junior” i „senior”

SENIOR:
• Celem działalno ści jest produkcja
• Niższe ryzyko działalno ści
• Wysokie nakłady inwestycyjne
• Mniejsza elastyczno ść

Kontrolowane zasoby (w tym równie ż nieprzemysłowe)
W procentach i w tysiącach ton kontrolowanej miedzi, 2008-2015

930100% =

Juniorzy i 

3,704 5,660 3,550

14

9

Kategorie projektów górniczych

51
25

38
20

35

26
32

48

Zdywersyfikowane 
konglomeraty 
metalowe

Produkcyjne
spółki miedziowe 68

Brown-
field

36

Juniorzy i 
średnicy

Wysoko 
prawdo-
podobne

Prawdo-podobne 
z możliwymi 
opó źnieniami

7

Niepewne 
przyszłe 
projekty

14

Źródło: International Copper Study Group
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Finansowanie projektów jest zró żnicowane zale

Projekty na wczesnych 
etapach finansuj ą spółki 
typu junior

Następują fuzje                         
i przej ęcia do 
spółek senior
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Obligacje, kredyty Strumie

Mezzanine

Emisja akcji

Project finance

Kapitał własny                   

żnicowane zale żnie od etapu rozwoju

ę ą fuzje                         
ęcia do 

spółek senior

Projekty zaawansowane s ą 
finansowane przez seniorów

10

Oczekiwana stopa zwrotu

Strumień metalu

Kapitał własny                   
z zysków z wydobycia



Podział finansowania na dwa podstawowe 

Płatno ść gotówk ą

Kapitał własnyKapitał własny

Initial Public Offering (IPO)

Private Placement

Wymiana akcji/zapłata 
akcjami

Senior – Junior

Podział finansowania na dwa podstawowe źródła pozyskania kapitału

Kredyt 

Kapitał obcyKapitał obcy

11

Export Credit Agency (ECA)

Emisja papierów dłu żnych

Project finance

Finansowanie Mezzanine



• Spółce łatwiej uzyskać dostęp do zasobów szerokiego kr

• Spółka jest postrzegana jako lepszy kredytobiorca; status takiej spółki pozwala łatwiej 
zaciągać kredyt bankowy

• Debiut giełdowy wiąże się z kosztami wej

• Należy przygotować pełne sprawozdania finansowe za ostatnie trzy lata

Płatno ść 
gotówk ą

Initial Public 
Offering (IPO)

• Ważne jest przygotowanie i wdro
dywidendy, tak by przekonać 

Finansowanie kapitałem własnym

• Potencjalne zagrożenie w preferowaniu tej formy płatno
ceny akcji spółki przejmowanej ponad jej rzeczywist

• Formuła spotykana często w krajach anglosaskich

Wymiana akcji/ 
Zapłata akcjami

• Mniej wymogów formalnych dotycz

• Przeprowadzenie procesu private
na rynku regulowanym

Private
Placement

• Udzielenie wsparcia finansowego (lub te
• Objęcie części udziałów
• Royalty

Senior - > Junior

ć ęp do zasobów szerokiego kręgu kapitałodawców

jest postrzegana jako lepszy kredytobiorca; status takiej spółki pozwala łatwiej 

ę z kosztami wejścia oraz utrzymania się

 pełne sprawozdania finansowe za ostatnie trzy lata

jest przygotowanie i wdrożenie odpowiedniej polityki w zakresie wypłaty 
ć akcjonariuszy do akumulowania zysków

12

enie w preferowaniu tej formy płatności to giełdowa hossa windująca 
ceny akcji spółki przejmowanej ponad jej rzeczywistą wartość

ęsto w krajach anglosaskich

wymogów formalnych dotyczących np. sprawozdań finansowych

private placement trwa krócej i jest znacznie tańsze, aniżeli 

Udzielenie wsparcia finansowego (lub też udzielenie gwarancji finansowych) 



Kredyt bankowy

Kredyt 
konsorcjalny

Finansowanie kapitałem obcym

• Uzyskanie kredytu w wysokości przekraczaj
bankowe, bądź wewnętrzne przepisy banku, limit zaanga

• Ograniczenie czasu oraz procedury niezb
• Możliwość uzyskania znaczącego kapitału inwestycyjnego

• Otrzymanie niezależnej opinii bankowej o inwestycji
• Zastosowanie tarczy podatkowej

Kredyt 
syndykowany

Export Credit
Agency (ECA)

• Możliwość uzyskania znaczącego kapitału inwestycyjnego

• Przeznaczony do finansowania du
graczy w branży

• Za zorganizowanie finansowania odpowiedzialny jest 
zaprasza inne podmioty finansuj

• Możliwość finansowania dla firm o wy
kredytobiorcy dzięki gwarancji / ubezpieczeniu przez ECA

• Korzystne warunki mogą być zaoferowane w przypadku finansowania dłu
5 lat, możliwość zwiększenia wolumenu 

kredytu w wysokości przekraczającej ustalony przez Ustawę Prawo 
ętrzne przepisy banku, limit zaangażowania na jednego Klienta

czasu oraz procedury niezbędnej do uzyskania kredytu 
ącego kapitału inwestycyjnego

nej opinii bankowej o inwestycji
tarczy podatkowej

ącego kapitału inwestycyjnego

Przeznaczony do finansowania dużych projektów inwestycyjnych/przejęć największych 

Za zorganizowanie finansowania odpowiedzialny jest tzw. arranger, który następnie 
zaprasza inne podmioty finansujące

firm o wyższym ryzyku inwestycyjnym (obniżenie ryzyka 
ki gwarancji / ubezpieczeniu przez ECA)

ą ć zaoferowane w przypadku finansowania dłuższego niż 
kszenia wolumenu transakcji

13



Project finance

• Kluczową zaletą jest niższy koszt pozyskania dzi
• Rating kredytowy
• Możliwość wykupu papierów na rynku wtórnym

Emisja papierów 
dłu żnych

Finansowanie kapitałem obcym

• Możliwość pozyskania środków na sfinansowanie kapitałochłonnych 

• Dawcy kapitału nie oceniają ryzyka całej firmy, tylko koncentruj
konkretnego projektu, który jest 

• Project finance umożliwia bezpoś

• Oznacza instrument pośredni pomi
kredytu), a finansowaniem kapitałowym (np. emisja akcji). 
zarówno cechy typowe dla długu, jak i 

• Poza oprocentowaniem posiada równie
• Do realizacji tego typu finansowania jest wykorzystywana szeroka gama instrumentów 

finansowych

Finansowanie 
mezzanine

• Project finance umożliwia bezpoś
generowanych przez projekt

• Podmiot dokonujący przedpłaty ma prawo do zakupu cało
od firmy wydobywczej, po sztywno 

• Finansowanie strumieniem metalu pozwala inwestorowi łatwiej pozyska
finansowanie bieżącej inwestycji

Finansowanie 
strumieniem 

metalu

koszt pozyskania dzięki m.in. zjawisku tarczy podatkowej 

 wykupu papierów na rynku wtórnym

środków na sfinansowanie kapitałochłonnych inwestycji

ą ryzyka całej firmy, tylko koncentrują się na ryzyku 
konkretnego projektu, który jest finansowany

liwia bezpośrednie zarządzanie ryzykiem przepływów 

14

14

średni pomiędzy finansowaniem dłużnym (np. zaciągnięcie 
), a finansowaniem kapitałowym (np. emisja akcji). Mezzanine posiada zatem

cechy typowe dla długu, jak i kapitału
oprocentowaniem posiada również tzw. equity-kicker

Do realizacji tego typu finansowania jest wykorzystywana szeroka gama instrumentów 

liwia bezpośrednie zarządzanie ryzykiem przepływów 

cy przedpłaty ma prawo do zakupu całości lub część metalu ze złoża 
od firmy wydobywczej, po sztywno ustalonej, niższej cenie

inansowanie strumieniem metalu pozwala inwestorowi łatwiej pozyskać kapitał na 
cej inwestycji

14



• Leasingobiorca nie musi wykłada

• Leasing operacyjny zalicza przedmiot leasingu do składników maj
leasingodawcy (dokonuje odpisy 
uzyskania przychodu dla leasingobiorcy

• W leasingu finansowym nie cała rata leasingowa, lecz tylko jej cz
stanowi koszt uzyskania przychodu 
składników majątkowych leasingobiorcy, a zatem to leasingobiorca dokonuje odpisów 
amortyzacyjnych

Leasing 

• Zapewnia stały dopływ środków pieni
zwiększenie zysku

Możliwo ści zmniejszenia pocz ątkowych nakładów kapitałowych

zwiększenie zysku

• Stanowi alternatywę dla kredytu obrotowego; poprawia płynno
likwiduje skutki opóźnień płatniczych i 

• Zmniejszenie kosztów własnych poprzez ograniczenie personelu administracyjnego, 
jako że faktor przejmuje na siebie obowi
obsługę wierzytelności

Factoring

• Umowy między podmiotem produkuj
zainteresowany kupnem przyszłego 

• Zapewnienie zbytu dla przyszłego produktu 
finansowania inwestycji

Kontrakty 
off-take

wykładać całej potrzebnej sumy na zakup środka trwałego

przedmiot leasingu do składników majątkowych 
leasingodawcy (dokonuje odpisy amortyzacyjne). Raty leasingowe stanowią koszt 

leasingobiorcy

cała rata leasingowa, lecz tylko jej część odsetkowa, 
stanowi koszt uzyskania przychodu leasingobiorcy. Przedmiot leasingu zalicza się do 

tkowych leasingobiorcy, a zatem to leasingobiorca dokonuje odpisów 

środków pieniężnych, pozwalających na intensyfikację obrotów i 

ątkowych nakładów kapitałowych

 dla kredytu obrotowego; poprawia płynność finansową, jak również 
ń płatniczych i pozwala skuteczniej planować przepływy gotówki 

kosztów własnych poprzez ograniczenie personelu administracyjnego, 
e faktor przejmuje na siebie obowiązek prowadzenia księgowości dłużników i 

dzy podmiotem produkującym a potencjalnym odbiorcą, który jest 
zainteresowany kupnem przyszłego produktu

Zapewnienie zbytu dla przyszłego produktu ułatwia producentowi pozyskanie  

15



Światowe centra handlu metalami podstawowymi

London Metal 
Exchange

New York
Mercantile Exchange

London Bullion
Market Association

podstawowymi

Shanghai Futures
Exchange

London Metal 
Exchange

16

The Hong Kong 
Mercantile Exchange



Wraz z rozwojem projektu, ro śnie jego warto

~4

Kapitalizacja rynkowa na 1 funta ekwiwalentu miedzi
(w centach ameryka ńskich)

Scoping Study

0,5

Feasibility Study

8x

Los Andes
– Chile
– 0,55% Cu
– 4,0 mln ton

Chariot
– Peru
– 0,7% Cu
– 3,5 mln ton

nie jego warto ść wyra żona w pieni ądzu

~14

3.5x

miedzi według etapu projektów:

Należy pami ętać, 
że tylko 1% 
projektów na 
wczesnym
etapie b ędzie w 
przyszło ści 
kopalni ą!

17

Produkcja

Centenario
– Chile
– 0,65% Cu
– 0,5 mln ton

Źródło: strony internetowe spółek, dane archiwalne



Geograficzna dystrybucja nakładów inwestycyjnych na  eksploracj
nieżelaznych
Geograficzna dystrybucja nakładów inwestycyjnych na  eksploracj ę złóż metali 

18

Źródło: Metals Economics Group
Pozostałe kraje: 6%



Agenda

• KGHM – profil globalnej firmy górniczej

• Finansowanie projektów geologiczno-górniczych

• Kryzys gospodarczy a finansowanie projektów• Kryzys gospodarczy a finansowanie projektów

profil globalnej firmy górniczej

górniczych

Kryzys gospodarczy a finansowanie projektów

19

Kryzys gospodarczy a finansowanie projektów



Wydatki na rozwój projektów górniczych zale
od poziomu światowej produkcji

Zależność 
nakładów 
przeznaczonych 
na eksploracj ę 

Światowy kryzys 
gospodarczy w 2008 roku 
znacznie utrudnił spółkom 
dost ęp do kapitału, 
niezale żnie od sposobu 
finansowania projektu

na eksploracj ę 
od ceny koszyka 
metali 
nieżelaznych 

Wydatki na rozwój projektów górniczych zale żą głównie od ceny metali, a nie 

wiatowy kryzys 
gospodarczy w 2008 roku 
znacznie utrudnił spółkom 

p do kapitału, 
żnie od sposobu 

finansowania projektu

20

Źródło: Metals Economics Group



Niezależnie od koniunktury gospodarczej na 
rozwojem projektów ro śnie

ZAWARTOŚCI

KOSZTY

Zmieniaj ą się uwarunkowania poszukiwa

Na całym świecie, w nowo odkrywanych zło
metalu w rudzie

Rosną koszty związane z poszukiwaniami, koszt udokumentowania funta 
metalu w złożu stale rośnie

RYZYKO

ZMIENNOŚĆ

Nowe złoża położone są w coraz odleglejszych regionach 
mniej stabilnych geopolitycznie pań

Zmienność na rynkach (kapitałowych, pieni
nową normalnością i istotnie utrudnia długoterminowe planowanie

Kapitał zewn ętrzny na rozwój projektów geologiczno
w przyszło ści coraz trudniej dost ę
będą okresowo jeszcze bardziej ogranicza

nie od koniunktury gospodarczej na świecie ryzyko zwi ązane z 

 uwarunkowania poszukiwa ń nowych złó ż na świecie

wiecie, w nowo odkrywanych złożach spadają średnie zawartości 

zane z poszukiwaniami, koszt udokumentowania funta 

21

 w coraz odleglejszych regionach świata, w coraz 
mniej stabilnych geopolitycznie państwach

 na rynkach (kapitałowych, pieniężnych i towarowych) stała się 
 i istotnie utrudnia długoterminowe planowanie

trzny na rozwój projektów geologiczno -górniczych b ędzie 
ci coraz trudniej dost ępny, niezale żnie od kryzysów, które 

 okresowo jeszcze bardziej ogranicza ć jego poda ż



Rosnące ceny metali w długim okresie b ę
zaangażowania kapitałowego w sektor górniczy

Prognoza cen miedzi

Dzięki wysokim cenom firmy górnicze typu senior b
własnego, a kapitał zewn ętrzny b ędzie stosunkowo trudno dost

6000,00

8000,00

10000,00

12000,00

W kolejnych latach mo żemy spodziewa ć się większego zaanga
firm górniczych w rozwój projektów zarówno 

kapitałowych spółek junior, jak i samodzielne prowadzenie projektów
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Cena cash settlement

1 319,00 

USD/t

ce ceny metali w długim okresie b ędą jednak zach ętą do wi ększego 
owania kapitałowego w sektor górniczy

Prognoza cen miedzi

ki wysokim cenom firmy górnicze typu senior b ędą dysponowa ć nadwy żkami kapitału 
ędzie stosunkowo trudno dost ępny.

10 148,00 

Krzywa terminowa cen miedzi 
z zamkni ęcia 29.01.2013

22

ć ę większego zaanga żowania kapitałowego du żych 
firm górniczych w rozwój projektów zarówno na drodze fuzji, przej ęć i inwestycji 

jak i samodzielne prowadzenie projektów
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Cena cash settlement



Dziękuję za uwagę

Maciej Ko ński
Dyrektor Departamentu
ds. Rozwoju Bazy Zasobowej
KGHM Polska Mied ź SA

 za uwagę



Jastrzębska Spółka Węglowa S.A. www.jsw.pl

Draft 08.03.2012

1

„Korzyści posiadania statusu spółki 
giełdowej dla przedsiębiorstw 
górniczych na przykładzie 

Jastrzębskiej Spółki Węglowej SA” 

Dariusz Bernacki



Jastrzębska Spółka Węglowa S.A. www.jsw.pl

Draft 08.03.2012

czyli

„Po co komu giełda …..” 

no i oczywiście 

„Jakie z tego kłopoty .…”

2



Jastrzębska Spółka Węglowa S.A. www.jsw.pl

Draft 08.03.2012
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Wprowadzenie

 Celem każdego przedsiębiorstwa jest jego rozwój.

 Realizacja tego celu wymaga na ogół poniesienia znaczących
nakładów inwestycyjnych, co oznacza konieczność znalezienia
zewnętrznych źródeł finansowania. Jest to najważniejszy
problem dla każdego przedsiębiorcy.

 Emisja akcji jest jedną z możliwości pozyskania kapitału dla
Spółki.

 Giełda Papierów Wartościowych oferuje możliwość emisji
papierów wartościowych, a co za tym idzie jest miejscem
pozyskania kapitału dla spółek.

Krótko o procesie IPO …. (tytułem wstępu)
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Proces IPO

 IPO (ang. Initial Public Offering) oznacza pierwszą ofertę publiczną, czyli
skierowanie po raz pierwszy propozycji nabycia akcji spółki do szerokiego
kręgu inwestorów.

 Pierwsza oferta publiczna prawie zawsze jest związana z wprowadzeniem
akcji spółki na giełdę.

 Oferta publiczna umożliwia spółce pozyskanie kapitału lub też – umożliwia
dotychczasowym akcjonariuszom „wyjście” z inwestycji.

 IPO jest bardzo złożonym procesem, a jego sukces zależy od wielu
czynników, z których część pozostaje poza kontrolą spółki. Należy mieć na
uwadze, iż nawet bardzo atrakcyjna oferta może nie zakończyć się
sukcesem, zwłaszcza jeśli zostanie przeprowadzona w okresie złej
koniunktury. Aktywność w zakresie IPO jest powiązana z sytuacją
gospodarczą oraz trendami na rynkach kapitałowych.

Krótko o procesie IPO …. (tytułem wstępu)
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Proces IPO (cd...)
 Decyzja o ewentualnym wejściu na giełdę powinna zostać poprzedzona opracowaniem przejrzystej

i dobrze przemyślanej strategii finansowej. Dopiero wówczas można podjąć decyzję co do dalszej drogi
rozwoju oraz sposobu jej finansowania. Dokonanie właściwych wyborów w tym zakresie jest niezmiernie
ważne dla dalszego rozwoju spółki. Jedna z podstawowych decyzji jeśli chodzi o opcje finansowania
działalności to wybór pomiędzy finansowaniem kapitałem własnym a kapitałem obcym, czyli długiem
(możliwe jest również połączenie obu tych alternatyw).

 Kapitał własny co do zasady akceptuje znacznie wyższe ryzyko przedsięwzięcia niż finansowanie dłużne
i zapewnia większą swobodę finansowania. Finansowanie kapitałem własnym wpływa jednak na układ
właścicielski i w sensie ekonomicznym jest znacznie droższe (m.in. dlatego, że inwestorzy oczekują
wyższych stop zwrotu). Z kolei kapitał obcy jest tańszy i łatwiej podlega spłacie, ale ma również szereg wad.
Po pierwsze, jest bardzo wrażliwy na rzeczywiste lub postrzegane ryzyko przedsięwzięcia (jest to
szczególnie widoczne dla górnictwa). Po drugie, wymaga to pewnego minimalnego zaangażowania kapitału
własnego. Po trzecie wreszcie, zwłaszcza w przypadku rynku niepublicznego, na ogół niezbędne są
zabezpieczenia. Warto także zaznaczyć, że finansowanie dłużne znacznie częściej wykorzystywane jest do
finansowania określonego celu.

 Spółki poszukujące kapitału na rynku publicznym mogą zdecydować się również na emisję obligacji.
Emitując obligacje, spółka ma większą możliwość dostosowania struktury długu do swoich oczekiwań niż
podczas negocjacji kredytu z bankiem. Jedynym ograniczeniem jest skonstruowanie oferty tak, aby znaleźć
odbiorców. Minusem emisji obligacji – w porównaniu do kredytu bankowego – są większe koszty formalno‐
prawne i wymagania wobec emitentów.

Krótko o procesie IPO …. (tytułem wstępu)
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Co może się nie powieść?
Dla powodzenia pierwszej oferty publicznej niezwykle ważne jest, aby możliwie szybko przewidzieć potencjalne 
zagrożenia i problemy, by moc przeciwdziałać im z odpowiednim wyprzedzeniem. Inaczej mogą one 
doprowadzić do rozciągnięcia procesu w czasie lub nawet uniemożliwić wejście na giełdę. 

Poniżej zaprezentowano niektóre obszary ewentualnych zagrożeń:

 nagłe osłabienie koniunktury na giełdzie;

 brak spójnej wizji marketingowej oferty (tzw. equity story);

 mało obiecujące perspektywy finansowe w oczach inwestorów;

 rozbieżności co do poglądu na wycenę spółki między właścicielami a domem maklerskim lub potencjalnymi 
inwestorami;

 niedostępność odpowiednich zbadanych historycznych informacji finansowych;

 złożona historia finansowa – brak odpowiednich czytelnych informacji finansowych;

 struktura grupy kapitałowej – prawna i podatkowa;

 problemy w zakresie ładu korporacyjnego;

 znaczące transakcje z podmiotami powiązanymi;

 niewystarczający kapitał obrotowy;

 nieodpowiednie lub nieefektywne systemy raportowania i kontroli (finansowe i niefinansowe);

 brak zmiany w kulturze organizacyjnej; 

 niewłaściwi lub niedoświadczeni doradcy;

 złe zarządzanie projektem.

Krótko o procesie IPO …. (tytułem wstępu)
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Ile trwa proces IPO

 IPO to proces niezwykle skomplikowany i wywierający istotny wpływ na
wszystkie obszary działalności spółki, sposób jej funkcjonowania,
zarządzania i komunikacji z rynkiem. Sam debiut giełdowy to dla każdej
spółki wydarzenie bez precedensu, będące kluczowym punktem w historii
jej rozwoju.

 Od momentu podjęcia formalnej decyzji właścicieli spółki do dnia
pierwszego notowania akcji na rynku regulowanym mija zwykle nie mniej
niż 6‐9 miesięcy.

Krótko o procesie IPO …. (tytułem wstępu)
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Proces IPO w JSW SA

 RN JSW SA 19 listopada 2010 r. upoważniła Zarząd Spółki do podjęcia
działańmających na celu przygotowanie IPO.

 Dnia 01 lutego 2011 r. odbyło się spotkanie przedstawicieli Ministerstwa
Gospodarki, MSP oraz banków i firm doradczych, na którym
zaprezentowano harmonogram prac.

 Przeprowadzenie prac przygotowawczych w tym m.in.: przygotowanie
prospektu, Raportu nt. złóż, sprawozdań finansowych wg MSSF, oraz
uzyskanie zatwierdzenia Komisji Nadzoru Finansowego

 Debiut Jastrzębskiej Spółki Węglowej SA nastąpił 6 lipca 2011 r. – czyli
po 5 miesiącach od rozpoczęcia prac.

Krótko o procesie IPO …. (tytułem wstępu)
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Korzyści z wejścia na giełdę

W porównaniu do innych źródeł finansowania, pozyskanie kapitału w drodze
oferty publicznej i wejścia na giełdę niesie ze sobą wiele korzyści zarówno dla
samej spółki jak i jej właścicieli.

Poniżej zaprezentowano korzyści w podstawowych obszarach:

 Kapitał
 Promocja i efekt marketingowy
 Wycena
 Motywacja
 Uporządkowanie działalności

Korzyści z wejścia na giełdę
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Kapitał

Pozyskanie środków na poszerzenie działalności
 Główną korzyścią wejścia na rynek publiczny jest możliwość pozyskania kapitału poprzez emisję akcji.

W porównaniu z emisją prywatną emisja publiczna jest bardziej efektywna. Spółka prywatna może
oferować swoje papiery wartościowe jedynie ograniczonej liczbie podmiotów. Spółka publiczna może
zaoferować swoje akcje dużo większej grupie inwestorów oraz wesprzeć ofertę działaniami reklamowo‐
promocyjnymi. Ponadto, giełda oferuje pozyskanie kapitału na korzystniejszych warunkach. W porównaniu
z emisjami niepublicznymi o wiele łatwiej jest tu znaleźć inwestorów i uzyskać wyższą cenę emisyjną.
Umiejętne wykorzystanie możliwości pozyskania kapitału, jakie daje giełda, pozwala zapewnić spółce
środki na rozwój i znacząco poprawić jej pozycję rynkową.

 Kapitał, jakiego dostarczy sprzedaż akcji w ofercie publicznej, można wykorzystać dla realizacji
natychmiastowych i długoterminowych celów spółki. Nowy kapitał pomoże spółce zwiększyć produkcję,
zaangażować się w nowe przedsięwzięcia, jak również osiągnąć inne cele inwestycyjne.

Korzyści z wejścia na giełdę – Kapitał 
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Łatwiejszy i tańszy dostęp do kapitału w przyszłości
 Spółka notowana na giełdzie może w przyszłości łatwiej pozyskać nowy kapitał lub

sfinansować zadłużenie, gdyż już jest znana na rynku. Ściśle określony tryb informowania
o działalności oraz przyjęcie przez spółkę ponadprzeciętnych standardów etycznych (tzn.
zasady ładu korporacyjnego) oznacza, że współpraca z nią obarczona będzie mniejszym
ryzykiem handlowym czy kredytowym. Firma, której akcje są notowane na giełdzie papierów
wartościowych podlega obowiązkom informacyjnym i kontroli ze strony instytucji
nadzorującej funkcjonowanie rynku papierów wartościowych, jaką jest Komisja Nadzoru
Finansowego. Z tego względu spółka notowana na giełdzie jest uważana za bardziej
wiarygodną.

 Instytucje finansowe na ogół oferują emitentom giełdowym lepsze warunki dostępu do
produktów finansowych (np. niższe oprocentowanie czy prowizję). Spółkom notowanym na
giełdzie banki przyznają limity zadłużenia, do wysokości których spółki te mogą emitować
krótkoterminowe papiery dłużne ‐ bez ustanawiania zabezpieczeń. Także uzyskanie kredytu
przez spółkę giełdową jest możliwe na korzystniejszych warunkach.

 Spółka rozważająca emisję instrumentów dłużnych ubiega się o uzyskanie gwarancji instytucji
finansowej. Przedsiębiorstwu giełdowemu łatwiej jest uzyskać tego typu gwarancję, a cena
świadczonych przez banki usług będzie niższa, ponieważ jest ona uzależniona od poziomu
ryzyka towarzyszącego operacji.

Korzyści z wejścia na giełdę – Kapitał 
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Łatwiejszy i tańszy dostęp do kapitału w przyszłości (cd.)
 JSW SA w prospekcie emisyjnym zdefiniowała swoje potrzeby na strategiczne projekty

górnicze do 2030 roku na łączną kwotę ponad 9,0 mld zł. Spółka obecnie realizuje swoje
inwestycje korzystając ze środków własnych, niemniej możliwe jest wykorzystanie innych
źródeł finansowania , tym m.in. dodatkowa emisja akcji na GPW.

 Posiadanie statusu spółki giełdowej w pozytywny sposób przedkłada się na prowadzone
rozmowy z krajowymi i zagranicznymi instytucjami finansowymi.

Zapewnienie właścicielom możliwości szybkiej sprzedaży akcji
 Innym powodem, dla którego firmy mogą rozważać wprowadzenie swoich akcji na Giełdę

Papierów Wartościowych jest płynność walorów. Akcje spółki publicznej można łatwo
sprzedać na giełdzie. Akcjonariusz spółki giełdowej nie musi szukać nabywców na posiadane
walory. W porównaniu do akcjonariusza spółki prywatnej (nie dopuszczonej do publicznego
obrotu) o wiele łatwiej jest mu sprzedać ‐ w przypadku potrzeb finansowych ‐ posiadane
akcje. Akcjonariusz spółki prywatnej ma z tym znacznie większe problemy.

 Skarb Państwa dopuszczając do publicznej oferty akcje JSW SA uzyskał z ich sprzedaży ponad
5,4 mld zł.

Korzyści z wejścia na giełdę – Kapitał 
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Prestiż i efekt marketingowy
Poprawa wizerunku i wiarygodności spółki
 Uzyskanie statusu publicznego przyczynia się do poprawy wizerunku firmy. Status spółki publicznej oznacza

większe zaufanie dla spółki przez pożyczkodawców, inwestorów, dostawców i klientów. Fakt wprowadzenia
spółki na giełdę oznacza, iż zostały spełnione organizacyjno‐prawne wymogi wyznaczone przez instytucje
kontrolne na rynku kapitałowym. Spółka wzbudza zaufanie nie tylko inwestorów na rynku giełdowym,
ale również swoich partnerów dzięki publicznemu udostępnianiu danych finansowych i operacyjnych,
co wynika z obowiązków informacyjnych.

 Spółka spełniając wymogi stawiane przez Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW umacnia swoją
transparentność, co wzmacnia ochronę praw akcjonariuszy, także w obszarach nieuregulowanych przez
prawo.

Zwiększenie rozpoznawalności spółki oraz jej produktów
 Prezentacja spółki w trakcie oferty publicznej, spotkania z inwestorami i analitykami, wzmianki w prasie,

publikacje materiałów analitycznych wzmacniająmarkę firmy i podnoszą jej wiarygodność.

 Uzyskane korzyści marketingowe przekładają się bezpośrednio na zysk przedsiębiorstwa poprzez większą
sprzedaż (lepsza identyfikacja marki zwiększa popyt konsumentów na produkty spółki) oraz niższe koszty
finansowe (bardziej wiarygodnym klientom banki oraz dostawcy udzielają kredytów na lepszych
warunkach). Do celów promocyjnych może być wykorzystana uroczystość debiutu spółki poprzez wystawę
materiałów reklamowych, przeprowadzenie wywiadów z dziennikarzami, transmisję debiutu na żywo
w internecie.

Korzyści z wejścia na giełdę –efekt marketingowy
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Prestiż spółki giełdowej
 Jastrzębska Spółka Węglowa SA począwszy od 19 września 2011 roku znalazła się

wśród 20 największych spółek notowanych na GPW czyli w tzw. indeksie WIG 20
(brane są pod uwagęm.in. kapitalizacja, obrót akcjami),

 JSW SA weszła z dniem 01 sierpnia 2012 roku w skład indeksu spółek
odpowiedzialnych – tzw. RESPECT Index.

 Project RESPECT Index ma na celu wyłonienie spółek zarządzanych w sposób
odpowiedzialny i zrównoważony, ale ponadto mocno akcentuje atrakcyjność
inwestycyjną spółek, którą charakteryzuje m.in. jakość raportowania, poziom
relacji inwestorskich czy ład informacyjny. Dzięki uwzględnieniu wśród kryteriów
kwalifikacyjnych parametru płynności RESPECT Indeks, podobnie jak inne indeksy
giełdowe, stanowi realną referencję dla profesjonalnych inwestorów. Projekt jest
realizowany przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie we współpracy
z partnerami zewnętrznymi.

 Komitet Sterujący wyłonił obowiązujący z dniem 01 luty 2013 r. nowy skład
indeksu i wśród podmiotów po raz kolejny znalazła się JSW SA, potwierdzając
utrzymywanie najwyższych standardów swojego postępowania

Korzyści z wejścia na giełdę – efekt marketingowy
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Wycena

Uzyskanie rynkowej wyceny spółki
 Wraz z notowaniem Spółki na giełdzie, w którym odbywa się sesja, podawana jest do

wiadomości dokładna wycena, która uwzględnia nie tylko bieżąca sytuacje przedsiębiorstwa
ale również przekazuje również informacje z przewidywanym rozwojem Spółki.

Większe możliwości dokonywania przejęć innych spółek z wykorzystaniem
własnych akcji
 Spółka notowana na giełdzie, która chce kupić udziały w innym podmiocie gospodarczym

może wykorzystać jako zapłatę, zamiast gotówki, własne akcje. Nabywane spółki chętnie
akceptują taką formę płatności, ponieważ akcje są wycenione przez rynek i są płynne.
Jednocześnie firma przejmująca nie jest zmuszona do natychmiastowego znalezienia
brakującej gotówki. Zaciągnięcie kredytu wiąże się z ponoszeniem kosztów odsetek,
natomiast angażowanie depozytów z utratą odsetek. Uwzględniając dodatkowo jeszcze
podatki dochodowe, transakcja giełdowa może być o wiele atrakcyjniejsza, niż przejęcie
za gotówkę.

Korzyści z wejścia na giełdę ‐wycena
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Motywacja
Pozyskanie lub zatrzymanie pracowników
 W celu przyciągnięcia i zatrzymania pracowników na kluczowych stanowiskach

w firmie możliwe jest skonstruowanie wielu programów motywacyjnych z opcją
zakupu akcji po preferencyjnej cenie. Dla osób na najwyższych stanowiskach
zachęcająca jest aprecjacja kursu akcji oraz stosunkowo łatwa zbywalność
papierów wartościowych. W ten sposób spółka notowana na giełdzie może
również pozyskać wysokiej klasy specjalistów, którzy będą zainteresowani
motywacyjnym systemem wynagrodzenia, co przyczyni się do szybszego rozwoju
firmy w następnych latach.

Wzrost identyfikacji pracowników ze Spółką

 Specyficzną korzyścią dla pracowników prywatyzowanych spółek Skarbu Państwa
jest również uzyskanie na mocy Ustawy o komercjalizacji i prywatyzacji (Dz.U.
z 2002 r. nr 171 poz. 1397 z późn.zm) prawa do nieodpłatnego nabycia do 15%
akcji prywatyzowanej Spółki.

 Program akcji pracowniczych ‐ przeprowadzony przez Walne Zgromadzenie
(Ministerstwo Gospodarki) program nieodpłatnego nabywania akcji przez
pracowników nie objętych Ustawą o komercjalizacji i prywatyzacji.

Korzyści z wejścia na giełdę ‐motywacja
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Uporządkowanie działalności
Spójna struktura i przejrzystość
Lepsze zarządzanie spółką
 Przygotowanie do debiutu na giełdzie zmusza firmę do zajęcia się również

rozwiązaniem problemów, z którym często zwleka się w natłoku bieżących spraw.
Uwagi doradców nie związanych ze spółką, oceniających obiektywnie prowadzoną
przez nią działalność pozwalają na rozpoznanie wielu problemów, z których
kierownictwo nie w pełni zdawało sobie sprawę lub nie doceniało ich znaczenia.
Wprowadzenie spółki na giełdę może oznaczać także poprawę jakości zarządzania
i zwiększenie transparentności danej firmy. Bycie dla spółki atrakcyjną z punktu
widzenia inwestorów oznacza wysoką efektywność działania, na co ma wpływ
przepływ informacji w firmie, wydajność pracy oraz udoskonalenie kontroli
wewnętrznej, dzięki której możliwe będzie wychwycenie słabych stron działalności
przedsiębiorstwa.

 JSW SA w trakcie przygotowywania się do IPO pozyskała akcje Kombinatu
Koksochemicznego Zabrze SA, a po upublicznieniu dokonała akwizycji
WZK Victoria SA. Od tego czasu prowadzone są różnego rodzaju działania
porządkujące strukturę Grupy Kapitałowej celem sprawniejszego nią zarządzania .

Korzyści z wejścia na giełdę – uporządkowanie działalności
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Obawy i koszty związane z wejściem na giełdę
Wejście na giełdę przynosi nie tylko korzyści, ale rodzi też obawy i generuje koszty. Obszarami
najczęściej powodującymi wątpliwości potencjalnych debiutantów są:

 koszty przeprowadzenia IPO (m.in.: doradców, promocji oferty),

 koszty późniejszego funkcjonowania jako spółka publiczna,

 konieczność ujawniania informacji na temat spółki i jej działalności,

 konieczność przestrzegania regulacji dotyczących spółek publicznych,

 konieczność większego respektowania praw akcjonariuszy mniejszościowych,

 oddanie części przyszłych zysków, 

 ryzyko przejęcia kontroli nad spółką.

Koszty wejścia na giełdę stanowią dla wielu, zwłaszcza małych spółek jeden z najistotniejszych
czynników zniechęcających do przeprowadzenia oferty publicznej. Przedstawione dane
potwierdzają, że decydujący wpływ na względny koszt IPO ma wartość oferty.

W przypadku najmniejszych IPO na rynku głównym, o wartości poniżej 50 mln zł, łączny udział
kosztów przygotowania i przeprowadzenia emisji wynosił nieco poniżej 6%. Natomiast koszty
dużych ofert (powyżej miliarda zł) spadały nawet poniżej 1% wysokości pozyskanych środków.

Obawy i koszty wejścia na giełdę
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Konieczność ujawniania informacji
 Kolejną obawą wyrażaną przez potencjalnych emitentów jest możliwość wglądu konkurencji

w istotne dla Spółki informacje.

 Wejście na giełdę niesie ze sobą obowiązek okresowego publikowania m.in.: danych
finansowych.

 Informacje poufne – muszą być ujawniane inwestorom niezwłocznie ,

 Raporty bieżące – muszą być przekazywane każdorazowo w przypadku zaistnienia
określonego zdarzenia, nie później niż w ciągu 24 godzin po zaistnieniu zdarzenia lub
powzięcia o nim informacji przez emitenta,

 Raporty roczne, półroczne i kwartalne – muszą być przekazywane do publicznej
wiadomości w terminach wynikających z Rozporządzenia o informacjach bieżących i
okresowych (…),

Obawy i koszty wejścia na giełdę
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Konieczność przestrzegania regulacji dotyczących spółek publicznych
Konieczność większego respektowania praw akcjonariuszy 

mniejszościowych.

 Wszystkie spółki notowane na GPW obowiązują zasady ładu korporacyjnego:

 Celem ustalonych reguł jest umacnianie przejrzystości spółek giełdowych, poprawa jakości
komunikacji z inwestorami oraz wzmocnienie ochrony praw akcjonariuszy mniejszościowych.
Aby zwiększać swoją atrakcyjność i konkurencyjność, spółki notowane na rynku głównym
GPW powinny dążyć do spełnienia zasad dobrych praktyk ustalonych przez GPW. Dla zasad
tych stosuje się regułę comply or explain, tj. mechanizm przekazywania przez spółkę rynkowi
jednoznacznej informacji o niestosowaniu którejkolwiek z reguł.

 Niektóre z głównych zasad ładu korporacyjnego dla spółek notowanych na rynku głównym
zostały przedstawione poniżej.
 Spółka powinna prowadzić przejrzystą i efektywną politykę informacyjną, z wykorzystaniem zarówno tradycyjnych 

metod, jak i nowoczesnych technologii

 Spółka prowadzi korporacyjną stronę internetową i zapewnia jej funkcjonowanie w języku angielskim

 Żaden akcjonariusz nie powinien być uprzywilejowany w stosunku do pozostałych w zakresie transakcji i umów 
zawieranych przez spółkę z akcjonariuszami lub podmiotami z nimi powiązanymi

 Przynajmniej dwóch członków rady nadzorczej powinno spełniać kryteria niezależności od spółki i podmiotów 
pozostających w istotnym powiązaniu ze spółką

 Przedstawicielom mediów powinno się umożliwiać obecność na walnych zgromadzeniach

 Spółka powinna zapewnić akcjonariuszom możliwość udziału w walnym zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków 
komunikacji elektronicznej.

Obawy i koszty wejścia na giełdę
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Ryzyko przejęcia kontroli nad spółką

 Pojawienie się inwestorów niepożądanych,

 Ryzyko „wrogiego” przejęcia,

 Konieczność informowania KNF o przekroczeniu progów ogólnej liczby
głosów na walnym zgromadzeniu,

 Konieczność ogłoszenia przez nabywcę wezwania do zapisywania się na
sprzedaż lub zamianę akcji,

 Ograniczenia w przejęciu spółki poprzez przepisy antymonopolowe.

Obawy i koszty wejścia na giełdę
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Dziękujemy za uwagę



 

 

Zarządzanie kosztami w przedsiębiorstwie górniczym – 
istotny czynnik utrzymania konkurencyjności 
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STRESZCZENIE: Globalny rynek węgla powoduje, że przedsiębiorstwa górnicze funkcjonują 
pod presją minimalizacji kosztów, z jednej strony i dostosowanie się do wymagań odbiorców z dru-
giej strony. Presja ta jest szczególnie silna w przypadku spółek węglowych, bowiem wydobycie 
odbywa się w sposób masowy, a produkt handlowy służy zaspokajaniu potrzeb o charakterze 
uniwersalnym. W ostatnich latach w polskim górnictwie węgla kamiennego, należy odnotować 
wyraźny spadek wydobycia, przy rosnącym koncie jego pozyskania. Mimo, że w ostatnim dwu-
dziestoleciu podejmowano wielokrotnie próby opracowania i wdrożenia sposobów panowania nad 
kosztami, należy stwierdzić, że okazało się to mało skuteczne. Zachodzi więc potrzeba nowego 
podejścia, które z jednej strony będzie spójne pod względem teoretycznym, zaś z drugiej skuteczne 
pod względem praktycznym. Propozycją taką, o czym jestem przekonany, jest podejście oparte na 
rachunku działań i cyklu życia wyrobisk wybierkowych. Takie systemowe podejście wydaje się 
być skutecznym narzędziem do planowania, monitorowania i kontroli kosztów. Należy bowiem 
pamiętać, że koszty są ponoszone na wydobycie i sprzedaż węgla, ale ich przyczyną są niezbędne 
działania, aby węgiel handlowy pozyskać. Czy zatem to nie jest tak, że wielu działań można by 
uniknąć, a węgiel handlowy zostałby pozyskany. Zatem wykorzystując rachunek kosztów działań 
możemy wyeliminować czy też uprościć wiele różnego rodzaju czynności. Może to prowadzić do 
obniżenia kosztów jednostkowych sprzedanego węgla, a tym samym umożliwić elastyczną poli-
tykę cen. 
 
SŁOWA KLUCZOWE: Zarządzanie kosztami, czynniki konkurencyjności, przedsiębiorstwo gór-
nicze 

 
1. PRESJA NA KOSZTY 

Konkurencja na światowym rynku węgla kamiennego wywiera presję na przedsiębiorstwa górnicze 
w dwóch, w zasadzie przeciwstawnych, kierunkach – obniżenie kosztów oraz dostosowanie się do 
wymagań odbiorców węgla handlowego. Nacisk na obniżanie kosztów skłania zarządy przed-
siębiorstw do poszukiwania sposobów obniżania kosztów jednostkowych wydobycia. Warunkiem 
zlokalizowania produkcji węgla jest usytuowanie zasobów atrakcyjnych, także pod względem 
ekonomicznym złóż węgla. Należy jednak pamiętać, że kluczowym czynnikiem determinującym 
lokalizacje kopalń jest możliwość wydobycia węgla, po atrakcyjnych dla przedsiębiorstwa kosz-
tach. Presja na koszty jest szczególnie silna w górnictwie węgla kamiennego, w którym produkt 
handlowy jest wydobywany oraz produkowany w sposób masowy i służy zaspokajaniu potrzeb o 
charakterze uniwersalnym. Warto przyjrzeć się nieco dokładniej charakterowi i przyczynom presji 
na koszty oraz presji na lokalne dostosowanie oferty polskich spółek węglowych do wymagań 
odbiorców. 
Nabywcami węgla są na ogół silne, o stabilnej pozycji przedsiębiorstwa energetyczne i koncerny 
hutnicze. W związku z tym, że są one przeważnie bardzo silne to mogą „przebierać” wśród po-
szczególnych dostawców węgla – producentów. Spadek popytu na węgiel w ostatnich kilkunastu 
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miesiącach spowodował nadwyżkę mocy produkcyjnych w przemyśle węglowym. Efektem tej 
sytuacji jest „swoista wojna cenowa” o coraz bardziej atrakcyjne rynki zbytu. Warto dodać, że nie 
pierwsza to „wojna” producentów węgla, ale pierwsza o takiej skali, w której polscy producenci 
węgla nie są w żaden sposób chronieni, a pozostaje jedynie mechanizm rynkowy. W tej sytuacji 
spółki węglowe muszą podjąć jeszcze bardziej zdecydowane próby racjonalizacji wydobycia 
i obniżki kosztów, aby mimo relatywnie niskich cen osiągać zadowalający zysk. Trzeba bowiem 
pamiętać, że ceny węgla, zarówno energetycznego, jak i koksowego, spadły w ciągu ostatniego 
roku o blisko 30%. Natomiast musimy mieć świadomość, że polskie górnictwo już dawno 
przestało być istotnym elementem globalnego rynku węglowego. Zatem możliwości zbytu węgla 
z polskich kopalń są i będą uzależnione od tego czy nasze spółki, będą konkurencyjne pod 
względem kosztowym. Tymczasem jedną z najpoważniejszych przyczyn uniemożliwiających 
poprawę efektywności wydobycia tego surowca jest brak instrumentów wspomagających 
zarządzanie kosztami w przedsiębiorstwie. 
W ostatnich dwudziestu latach wielokrotnie podejmowano próby opracowania i wdrożenia różnych 
sposobów rachunku kosztów w przedsiębiorstwach górniczych. Stworzono między innymi 
Strukturalne Rozliczenie Kosztów (SRK) oraz Oddziałowy Rachunek Kosztów (ORK). Niemniej 
jednak, mimo wielu zalet oraz istotnego wkładu w rozwój metod zarządzania kosztami w polskim 
górnictwie węgla kamiennego, rozwiązania te nie umożliwiły długoterminowego planowania 
kosztów uwzględniającego specyfikę produkcji górniczej, a tym samym nie pozwoliły na ocenę 
efektywności wydobycia dokonywaną ex ante i wspomagającą proces podejmowania decyzji o 
eksploatacji konkretnego wyrobiska wybierkowego. 

2. ZARZĄDZANIE KOSZTAMI – KLUCZOWY PODSYSTEM ZARZĄDZANIA 
PRZEDSIĘBIORSTW GÓRNICZYCH 

Przedsiębiorstwo górnicze funkcjonujące w warunkach gospodarki rynkowej dąży do racjonalizacji 
prowadzenia działalności gospodarczej. Aby było to możliwe, musi ono dysponować właściwymi 
informacjami geologicznymi, górniczymi i techniczno-ekonomicznymi zasilającymi proces 
zarządzania. Ponieważ decyzje dotyczą przyszłości, dlatego w zbiorze informacji wspomagających 
proces decyzyjny szczególne miejsce zajmują informacje o charakterze prospektywnym. Należą do 
nich informacje pozyskiwane w procesie planowania. Informacje planistyczne nabierają szcze-
gólnego znaczenia w przypadku przedsiębiorstw górniczych, które funkcjonują w warunkach wy-
sokiego ryzyka. Ryzyko niepowodzenia prowadzonego wyrobiska, np. wybierkowego ściany, 
może być w istotnym stopniu ograniczone poprzez wprowadzenie odpowiednio skonstruowanego 
systemu zarządzania kosztami. Informacje zawarte w takim systemie byłyby szczególnie przydatne 
w bieżącym zarządzaniu kopalnią, czy też przedsiębiorstwem górniczym. W całym systemie 
planowania w przedsiębiorstwie górniczym, ważna rola przypada zarządzaniu kosztami. W kosz-
tach znajduje odzwierciedlenie jakość funkcjonowania przedsiębiorstwa górniczego we wszystkich 
elementach jego działalności. Dlatego koszty powinny być przedmiotem systematycznego plano-
wania, monitorowania i kontroli w przedsiębiorstwie górniczym i kopalni, dokonywanych głównie 
w celu ich racjonalizacji. Poziom kosztów świadczy o efektywności wykorzystania nie tylko za-
sobów geologicznych, ale wszelkich zasobów posiadanych przez przedsiębiorstwo. 
Zarządzanie kosztami w przedsiębiorstwie jest obecnie jednym z kluczowych i najistotniejszych 
obszarów zarządzania. W świetle poglądów reprezentowanych przez wielu praktyków i teore-
tyków, zarządzanie kosztami obejmuje dwa podstawowe elementy. Pierwszym z nich jest analiza 
ponoszonych kosztów, zaś drugi jest ukierunkowany na identyfikację obszarów, w których koszty 
można by obniżyć [1]. Jeden wiąże się zatem z systemami pomiaru i ewidencji kosztów, zaś drugi 
z podejmowaniem decyzji operacyjnych i strategicznych. Dlatego też zarządzanie kosztami można 
umieścić we wspólnym segmencie badawczym rachunkowości zarządczej i zarządzania przed-
siębiorstwem, a przede wszystkim górnictwo. Zatem obejmuje to zagadnienie także dyscypliny na-
ukowe jak: ekonomia, górnictwo i nauki o zarządzaniu. 



 

 

Należy wyraźnie podkreślić, że zarządzanie kosztami nie może być utożsamiane jedynie z iden-
tyfikacją kosztów w przedsiębiorstwie. Powinno ono być przede wszystkim podporządkowane 
podstawowym funkcjom zarządzania, to jest: planowaniu, organizowaniu, motywowaniu i kontroli 
[2, 3]. Zarządzanie kosztami musi zatem obejmować: 

 planowanie ponoszonych w kopalni czyn przedsiębiorstwie kosztów, 
 wdrażanie czynności organizacyjnych ukierunkowanych na realizację celów związanych 

z kosztami, 
 motywowanie pracowników do wykonywania zdań związanych ze strategią kosztową, 
 kontrolę poziomu kosztów oraz ich struktury [4]. 

Wszystkie wymienione działania mają w rezultacie prowadzić do poprawy wyników finansowych 
oraz wzmocnienia pozycji konkurencyjnej przedsiębiorstwa. Zatem podstawowym celem 
zarządzania kosztami jest poprawa efektywności zagospodarowania zasobów geologicznych 
kopalń oraz pozostałych zasobów, którymi dysponuje przedsiębiorstwo. Zaś najistotniejszym 
sposobem na osiągniecie tego celu jest racjonalizacja kosztów przejawiająca się w dążeniu do 
redukcji kosztów. 
W przedsiębiorstwach górniczych kalkulowanie kosztów odbywa się na ogół w ramach 
istniejących systemów rachunkowości w formie rachunku kosztów. Rachunek ten powinien 
uwzględniać różnorodne potrzeby jego użytkowników. Przede wszystkim powinien dostarczać 
wieloprzekrojowych informacji o kosztach ponoszonych przez spółkę, umożliwiając tym samym 
formułowanie odpowiednich ocen dla potrzeb użytkowników zewnętrznych (rachunkowość 
finansowa) oraz podejmowanie racjonalnych decyzji przez zarząd. 
Zaspokojenie przez rachunek kosztów zróżnicowanego zapotrzebowania informacyjnego różnych 
odbiorców wymaga zastosowania odpowiednich procedur przetwarzania informacji dotyczących 
kosztów. Procedury te wraz z zespołem założeń i reguł tworzą model rachunku kosztów, który 
z punktu widzenia zakresu działania może dzielić się na sprawozdawczy (systematyczny) rachunek 
kosztów oraz rachunek kosztów dla zarządzania (rysunek 1). 

 

 koszty dla ustalenia
   wyniku działalności

 informacje o kosztach
   dla podejmowania decyzji
   krótkoterminowych

 informacje o kosztach
   dla planowania

 informacje o kosztach
   dla kontroli

RACHUNEK  KOSZTÓW

SPRAWOZDAWCZY
(SYSTEMATYCZNY)

RACHUNEK  KOSZTÓW
(Rachunkowość  finansowa)

RACHUNEK  KOSZTÓW
DLA  CELÓW

ZARZĄDCZYCH
(Rachunkowość  zarządcza)

 koszty produktów
   dla wyceny zapasów

 
Rysunek 1. Rodzaje rachunku kosztów 
Figure 1. Types of cost account 

Źródło: [5]. 



 

 

Jak widać, koszty w rachunku systematycznym są ujmowane głównie dla celów sprawozdawczych 
i szacowania wartości zapasów. W układzie tym koszty są ponoszone na bieżąco i są grupowane 
w trzech przekrojach: w układzie rodzajowym, w układzie funkcjonalno-podmiotowym 
i w układzie kalkulacyjnym (przedmiotowym) [6]. Z kolei, rachunek kosztów dla celów 
zarządczych stanowi podstawę do podejmowania przyszłych decyzji o charakterze operacyjnym 
i strategicznym. Zasady jego sporządzania powinny być dostosowane do indywidualnych potrzeb 
przedsiębiorstwa górniczego. 
Szybko zmieniające się środowisko konkurencyjne, postępująca globalizacja, nieznane wcześniej 
kanały sprzedaży i metody komunikacji z klientami oraz zmiany w technologii przetwarzania 
danych sprawiły, że systematyczny rachunek kosztów stracił na znaczeniu, a priorytetem stał się 
rachunek kosztów sporządzany w celach zarządczych. Tradycyjne metody i techniki zarządzania 
stały się nieprzydatne dla potrzeb skutecznego zarządzania, efektywnego kontrolowania 
i obniżania kosztów. Z tego względu podejmowanie decyzji powinno być oparte na zarządzaniu 
procesowym, a nie funkcjonalnym. Istota tego podejścia polega na przejściu od koncentracji na 
pionach organizacyjnych do koncentracji na procesach i działaniach [7]. Takie podejście 
należałoby także wykorzystać w praktyce zarządzania przedsiębiorstw górniczych, które obecnie 
nadal tkwią na etapie rachunkowości finansowej i cierpią na brak skutecznych narzędzi 
wspomagających podejmowanie decyzji zarządczych [8]. 

3. ZMIANY KOSZTÓW PRODUKCJI W GÓRNICTWIE WĘGLA KAMIENNEGO 

Dynamika kosztów w górnictwie węgla kamiennego jest niewątpliwie powiązana ze zmianami 
wielkości wydobycia. Na przestrzeni lat 2007-2011 wydobycie węgla kamiennego systematycznie 
malało – od 93,0 do 75,4 mln ton. 
Największe spadki w wielkości wydobycia przypadały na lata 2007-2009. Podstawową przyczyną 
tak drastycznych zmian było pogorszenie koniunktury na rynku światowym węgla kamiennego 
oraz niska konkurencyjność polskiego węgla wynikająca z wysokich i wciąż rosnących kosztów 
wydobycia [9]. Niekorzystnie na wizerunek węgla kamiennego jako surowca energetycznego 
wpłynęło także wprowadzanie przez Unię Europejską restrykcji dotyczących emisji dwutlenku 
węgla. 
W analogicznym okresie spadkowi wydobycia węgla kamiennego towarzyszył wzrost kosztów 
produkcji węgla. Mimo że wydobycie węgla kamiennego zmniejszyło się w okresie pięciu lat 
o prawie 20%, to koszty produkcji węgla kamiennego wzrosły o ponad 23% – największy przyrost 
kosztów produkcji odnotowano w 2008 roku. 
Z kolei, wzrost kosztów całkowitych przy zmniejszającym się wydobyciu węgla kamiennego 
pociągnął za sobą wysoki wzrost jednostkowych kosztów produkcji węgla kamiennego. 
Wysoka dynamika narastania średnich jednostkowych kosztów produkcji stanowi duże zagrożenie dla 
sytuacji ekonomiczno-finansowej przedsiębiorstw górniczych, konkurencyjności polskiego węgla 
wobec innych producentów światowych oraz wobec innych nośników energetycznych. 
Przeprowadzona analiza kosztów w układzie rodzajowym obejmuje takie pozycje, jak: 
wynagrodzenia z narzutami (obejmujące wynagrodzenia oraz ubezpieczenia społeczne i inne 
świadczenia), zużycie materiałów i energii, odpis amortyzacyjny, koszty usług obcych oraz inne 
koszty rodzajowe (obejmujące podatki i opłaty oraz pozostałe koszty). 
W całym analizowanym pięcioletnim okresie zdecydowanie największy udział mają 
wynagrodzenia z narzutami, stanowiące w latach 2008-2009 nawet ponad połowę kosztów 
produkcji. W badanym okresie ich wielkość ogółem wzrasta o 124,7%, ale w ujęciu jednostkowym 
wielkość kosztu osiągnęła wartość 142 zł/t, co stanowiło prawie 154% wartości z 2007 roku 
(92,81 zł/t). Wzrost kosztów wynagrodzeń miał największy wpływ na wzrost kosztów produkcji – 
jest to pozycja o najwyższym udziale w kosztach i dodatkowo dynamicznie rosła w czasie. Jest 
jeszcze jeden niekorzystny aspekt takiej sytuacji – przyjmuje się, że około 90% wartości tych 



 

 

kosztów to koszty stałe. Znacznie utrudnia to zarządzanie kosztami i przyczynia się do tego, że 
zmniejszenie wielkości wydobycia nie pociąga za sobą obniżenia jednostkowego kosztu produkcji. 
Kolejnymi dwoma pozycjami z największym udziałem w kosztach produkcji są koszty zużycia 
materiałów i energii oraz koszty usług obcych – ich wielkość jest zbliżona i stanowią około 18-
19% kosztów wydobycia ogółem. 

4. PODSYSTEM ZARZĄDZANIA KOSZTAMI 

4.1. Projekt zmodernizowanego systemu podsystemu zarządzania kosztami w kopalni węgla 
kamiennego 

Cel projektu oraz sposób jego realizacji 

Celem projektu jest stworzenie rzetelnej, bieżąco aktualizowanej nowoczesnej bazy informacji 
kosztowych oraz zespołu reguł, narzędzi i technik umożliwiających wykorzystanie tej bazy 
w procesach decyzyjnych związanych z racjonalizacją kosztów wydobycia węgla w kopalni. Cel 
ten zamierza się osiągnąć poprzez: 

 prowadzony w trybie ex ante i ex post rachunek kosztów cyklu życia ściany (wyrobiska 
wydobywczego), procesowy rachunek kosztów oraz usprawniony oddziałowy rachunek 
kosztów, 

 stosowanie pozbawionego uznaniowości systemu motywującego, uzależniającego część 
wynagrodzeń kadry kierowniczej poszczególnych ogniw procesu produkcyjnego od 
stopnia realizacji planu kosztów, 

 usprawnienie dotychczas stosowanego sposobu dekretacji zaszłości gospodarczych. 

Koncepcja rachunku kosztów cyklu życia wyrobiska wybierkowego ściany 

Określenie cykli życia wyrobiska wybierkowego: 
 udostępnienie i rozcięcie partii pokładu, 
 zbrojenie (wyposażenie) wyrobiska wybierkowego, 
 eksploatacja wyrobiska wybierkowego, 
 demontaż wyposażenia i likwidacja wyrobiska wybierkowego. 

stanowi najważniejszy element opracowywanego projektu. Prowadzony w trybie ex ante oraz 
ex post rachunek kosztów cyklu życia wyrobiska wybierkowego pozwoli ustalić pełny koszt 
wydobycia pozyskiwanego węgla, z uwzględnieniem kosztów powstałych w związku 
z wydobyciem w obsługujących przodek wybierkowy wszystkich ciągach technologicznych, aż do 
punktu załadunku węgla handlowego. Precyzyjniej mówiąc, przez pełny koszt należy rozumieć 
sumę kosztów powstałych w wyrobisku wybierkowym oraz kosztów powstałych w obsługujących 
tą ścianę ciągach technologicznych w części, która jest związana z funkcjonowaniem danej ściany. 
Jeśli ciąg technologiczny obsługuje tylko jedną ścianę, jej koszt w 100% obciąża tą ścianę, 
natomiast jeśli obsługuje kilka ścian wówczas koszty w nim powstałe są rozliczane na te kilka 
ścian według merytorycznie uzasadnionego klucza. W zależności od funkcji realizowanej przez 
dany ciąg technologiczny, rozliczenie jego kosztów może odbywać się np. proporcjonalnie do 
tonokilometrów węgla przetransportowanego z tych ścian lub też np. proporcjonalnie do liczby ton 
wydobytych w obsługiwanych ścianach, itd. 
Tak zdefiniowany pełny koszt wydobycia węgla będzie wyznaczony w dwojaki sposób: 

 po pierwsze: jako średni koszt w całym okresie życia ściany wyrażamy w [zł] oraz jako 
średni jednostkowy koszt wyrażony w [zł/t], 

 po drugie: jako koszt w poszczególnych fazach życia ściany wyrażony w [zł] oraz jako 
koszt jednostkowy w [zł/t] w fazie rozruchu technologicznego ściany, eksploatacji ściany, 
w fazie przechodzenia strefy uskokowej oraz w fazie wygaszania wydobycia. 



 

 

W przypadku rachunku kosztów cyklu życia ściany prowadzonym w trybie ex ante będą ponadto 
zachowane poniższe zasady. 
1. Aby prowadzony w trybie ex ante rachunek kosztów cyklu życia ściany mógł stanowić podstawę 

dla podejmowania ekonomicznie uzasadnionych decyzji o uruchomieniu projektowanej ściany, 
a także podstawę dla ustalanie merytorycznie uzasadnionych planów kosztów dla potrzeb 
systemów motywujących kadrę kierowniczą do racjonalizacji kosztów, zakłada się, że: 
 przewidywalny średni pełny koszt wydobycia węgla w całym okresie istnienia 

projektowanej ściany będzie ustalany przed rozpoczęciem jakichkolwiek robót górniczych 
związanych z rozcięciem partii pokładu; 

 przewidywany średni pełny koszt wydobycia węgla w całym okresie życia uruchomionej 
ściany oraz przewidywany pełny koszt w poszczególnych fazach życia uruchomionej 
ściany będą aktualizowane w okresach miesięcznych. 

2. Przewidywany średni pełny koszt wydobycia węgla w całym okresie życia projektowanej ściany 
należy wyznaczać w oparciu o: historyczne dane kosztowe dotyczące macierzystej kopalni 
analizowanej ściany (wyrobiska wybierkowego) lub historyczne dane kosztowe ścian (wyrobisk 
wybierkowych ) pracujących w tych samych lub podobnych warunkach geologiczno-górniczych 
i technicznych co analizowana ściana (wyrobisko wybierkowe). 

3. Wyznaczając przewidywalny średni pełny koszt wydobycia węgla w całym okresie życia 
projektowanej ściany (wyrobiska wybierkowego) należy uwzględnić nie tylko przewidywane 
warunki geologiczno-górnicze i techniczne oraz zagrożenia naturalne tej ściany (wyrobiska 
wybierkowego), ale – co równie ważne – przewidywane szkody górnicze, które może wywołać 
jej eksploatacja. 

4. Przewidywalne średnie pełne koszty wydobycia węgla w całym okresie życia projektowanej 
ściany (wyrobiska ścianowego) należy wyznaczać w dwóch wersjach, a mianowicie raz 
z uwzględnieniem przypadającej na tą ścianę (tj. rozliczoną wg odpowiedniego klucza) kosztów 
stałych funkcjonowania obsługujących tą ścianę (wyrobisko wybierkowe) ciągów 
technologicznych oraz drugi raz bez uwzględniania ww. kosztów. 

5. Z uwagi na to, że prognozy czynników mających wpływ na poziom kosztów wydobycia węgla, 
tj. warunków geologiczno-górniczych, zagrożeń naturalnych, awaryjności urządzeń, szkód 
górniczych itd. są i zawsze będą obarczone większą lub mniejszą dozą niepewności, zakłada się, 
że przewidywany średni pełny koszt wydobycia węgla w całym okresie życia projektowanej 
ściany (wyrobiska wybierkowego) będzie wyznaczany nie w postaci jednej wartości; ale – 
zgodnie ze zdrowo rozsądkową metodą postępowania – w postaci kilku wartości, np. jako koszt 
optymistyczny, koszt pesymistyczny oraz koszt najbardziej prawdopodobny. 

6. Z tych samych względów zakłada się, że przewidywany średni pełny koszt wydobycia węgla 
w całym okresie życia projektowanej ściany (wyrobiska wybierkowego) będzie równolegle 
wyznaczany przy zastosowaniu odpowiednich metod statystyki matematycznej (np. za pomocą 
metody Monte Carlo), które – w zależności od zastosowanej metody – pozwolą m.in. uzyskać 
takie informacje, jak: 
 wartość oczekiwana kosztu, 
 mediana (wartość środkowa) kosztu, 
 moda (wartość najbardziej prawdopodobna) kosztu, 
 wariancja kosztu, 
 odchylenie standardowe kosztu, 
 współczynnik zmienności kosztu, 
 prawdopodobieństwo zdarzenia, że koszt przekroczy założony poziom. 

Trzy pierwsze parametry stanowią statystyczną niejako charakterystykę prognozy kosztów, trzy 
dalsze – mierzą ryzyko osiągnięcia wartości oczekiwanej kosztu, natomiast ostatni parametr 
stanowi swoistą miarę ryzyka osiągnięcia poziomu kosztu, który powoduje ekonomiczną 
nieopłacalność eksploatacji projektowanej ściany (wyrobiska wybierkowego). 



 

 

4.2. Metody prognozy kosztów bezpośrednich prowadzenia robót górniczych w kopalniach węgla 
kamiennego 

Dla potrzeb sporządzania prognozy bezpośrednich kosztów prowadzenia robót górniczych, 
a w tym drążenia wyrobisk chodnikowych, zbrojenia, eksploatacji i likwidacji ścian, których 
wykonanie jest niezbędne dla wybrania pokładu lub jego partii, proponuje się wykorzystanie 
dwóch metod: kalkulacyjnej i statystycznej. 

Kalkulacyjna metoda prognozowania bezpośrednich kosztów prowadzenia robót górniczych 

1. Warunkiem stosowania kalkulacyjnej metody prognozowania kosztów jest uprzednie 
sporządzenie szczegółowych wykonawczych projektów technicznych i organizacyjnych 
prowadzenia robót górniczych, w tym: 
 drążenia poszczególnych wyrobisk udostępniających i przygotowawczych, 
 zbrojenia ściany, którą będzie wybierany pokład, 
 eksploatacji pokładu ścianą, 
 likwidacji ściany po zakończonej eksploatacji. 

2. Wyżej wymienione projekty techniczne i organizacyjne powinny być sporządzane w sposób na 
tyle szczegółowy, aby mogły stanowić podstawę dla ustalenia ilościowych wielkości 
poszczególnych zasobów (czynników produkcji), niezbędnych dla wykonania projektowanych 
robót górniczych. Inaczej mówiąc, chodzi o możliwość ustalenia na ich podstawie liczby 
roboczodniówek w rozbiciu na podstawowe stanowiska pracy, a także o ustalenie wyrażonych 
w jednostkach fizycznych ilości materiałów, energii oraz innych zasobów, które są niezbędne 
dla wykonania projektowanych robót. 
W przypadku drążenia korytarzowych wyrobisk udostępniających i przygotowawczych, 
opracowane projekty techniczne i organizacyjne swym zakresem powinny obejmować np. takie 
zagadnienia jak: 
 liczba zmian produkcyjnych i konserwacyjnych w ciągu doby, 
 obłożenie zmian produkcyjnych i konserwacyjnych, 
 rodzaj i rozstaw obudowy chodnika, postęp drążenia, 
 wykaz maszyn, urządzeń oraz instalacji, jakich zamierza się używać przy drążeniu 

poszczególnych projektowanych wyrobisk, 
 wykaz ilościowy (przynajmniej szacunkowy) materiałów, jakie będą niezbędne do 

prowadzenia drążenia poszczególnych wyrobisk, ze szczególnym uwzględnieniem tych 
pozycji, które będą wymagały zakupu, 

 ewentualne działania profilaktyczne i zabezpieczające, w celu bezpiecznego prowadzenie 
robót (np. zabudowa urządzeń oraz instalacji wentylacyjnych, sieci: odmetanowania, 
odwadniania, przeciwpożarowej, zabezpieczenia przed innymi zagrożeniami naturalnymi, 
łączności i sygnalizacji). 

W przypadku zbrojenia ściany, opracowane projekty techniczne i organizacyjne swym zakresem 
powinny obejmować np. takie zagadnienia jak: 
 liczba zmian w ciągu doby, 
 obłożenie zmian, 
 wykaz maszyn i urządzeń oraz instalacji, jakich zamierza się używać przy prowadzeniu 

robót, 
 wykaz maszyn, urządzeń oraz instalacji planowanych do zabudowy, wraz ze sposobem ich 

pozyskania lub przygotowania do eksploatacji (zakup, dzierżawa, modernizacja, remont, 
przegląd techniczny), 

 wykaz ilościowy (przynajmniej szacunkowy) materiałów, jakie będą niezbędne do 
prowadzenia robót oraz przygotowania przyszłej eksploatacji, ze szczególnym 
uwzględnieniem tych pozycji, które trzeba będzie zakupić, 



 

 

 ewentualne działania profilaktyczne i zabezpieczające, w celu bezpiecznego prowadzenie 
robót. 

W przypadku eksploatacji pokładu ścianą, opracowane projekty techniczne i organizacyjne 
swym zakresem powinny obejmować np. takie zagadnienia jak: 
 liczba zmian w ciągu doby, 
 obłożenie zmian, 
 wykaz maszyn i urządzeń, jakich zamierza się używać przy prowadzeniu robót (powinien 

być tożsamy z wykazem planowanych do zabudowy, opracowanym na etapie zbrojenia 
ściany), 

 wykaz ilościowy (przynajmniej szacunkowy) materiałów, jakie będą niezbędne do 
prowadzenia eksploatacji, ze szczególnym uwzględnieniem tych pozycji, które trzeba 
będzie zakupić, 

 ewentualne działania profilaktyczne i zabezpieczające, w celu bezpiecznego prowadzenie 
robót, a także prace związane z utrzymaniem właściwych gabarytów wyrobisk 
przyścianowych. 

W przypadku likwidacji ściany, opracowane projekty techniczne i organizacyjne swym 
zakresem powinny obejmować np. takie zagadnienia, jak: 
 liczba zmian w ciągu doby, 
 obłożenie zmian produkcyjnych i konserwacyjnych, 
 wykaz maszyn i urządzeń, jakich zamierza się używać przy prowadzeniu robót, 
 specyfikację maszyn, urządzeń oraz instalacji jakich zamierza się używać przy prowadzeniu 

robót, 
 ewentualne działania profilaktyczne i zabezpieczające, w celu bezpiecznego prowadzenie 

robót. 
Swym zakresem omawiana prognoza powinna obejmować wszystkie fazy prowadzenia robót 
górniczych. Na przykład w przypadku robót związanych z drążeniem wyrobiska 
przygotowawczego, prognoza powinna obejmować fazy: 
 przygotowania wyrobiska do prowadzenia określonych robót (w tym np. wykonanie wnęki, 

transport do wyrobiska oraz montaż maszyn i urządzeń, 
 „normalnego” prowadzenia robót, 
 demontażu maszyn i urządzeń po zakończonych robotach (w tym np. demontaż 

i wytransportowanie albo pozostawienie dla późniejszych robót wyposażenia lub różnych 
instalacji). 

3. Podstawę finansową kalkulacyjnej metody prognozy bezpośrednich kosztów prowadzenia robót 
górniczych powinny stanowić ceny poszczególnych rodzajów zasobów (czynników produkcji), 
aktualne na dzień sporządzania prognozy. 

4. Dla potrzeb sporządzania prognoz kosztów należy opracować maksymalnie „przyjazne” dla 
użytkownika (sporządzającego prognozę) narzędzia informatyczne. Opracowując te narzędzia 
należy dążyć do tego, by narzędzie to niejako „narzucało” użytkownikowi (sporządzającemu 
prognozę) tok postępowania zadając mu kolejne pytania i przedstawiając zestaw możliwych 
odpowiedzi. 
Rola użytkownika (sporządzającego prognozę) w miarę możliwości powinna sprowadzać się 
wyłącznie do wyboru odpowiedzi odpowiadającej rozwiązaniu przyjętemu w wykonawczym 
projekcie technicznym lub organizacyjnym prowadzenia robót górniczych. 

5. Tak rozumiane narzędzie informatyczne wymaga opracowania: z jednej strony odpowiedniej 
kartoteki cen poszczególnych zasobów niezbędnych dla prowadzenia robót górniczych oraz, 
z drugiej strony, odpowiednich „szablonów” rozwiązań technicznych i organizacyjnych, 
możliwych do zastosowania przy prowadzeniu określonych robót. 



 

 

Szablony te powinny być przy tym opracowane w taki sposób, aby umożliwiały ograniczenie 
liczby wprowadzanej do systemu przez użytkownika (sporządzającego prognozę) informacji do 
niezbędnego minimum. 

6. W związku z tym, że prognoza kosztów prowadzenia robót ma być wykorzystywana nie tylko 
do oceny ekonomicznej efektywności nowo uruchamianej eksploatacji pokładu lub jego partii, 
ale również do oceny i monitorowania kosztów bieżącego prowadzenia robót górniczych, 
w tym kosztów: drążenia wyrobisk udostępniających i przygotowawczych, zbrojenia ściany, 
eksploatacji pokładu ścianą, likwidacji ściany – w rachunku prowadzonym w trybie ex post, 
cena (koszt) roboczodniówki zapisywana na danym stanowisku pracy w kartotece cen zasobów, 
powinna obejmować te same składniki wynagrodzenia, które są brane pod uwagę 
w prowadzonym rachunku kosztów ex post. 

7. Z tych samych względów co powyżej, prognoza kosztów prowadzenia robót górniczych 
powinna być sporządzana zarówno za cały okres ich prowadzenia, jak i dla kolejnych okresów 
(np. miesięcznych). 

Statystyczna metoda prognozowania bezpośrednich kosztów prowadzenia robót górniczych 

1. Warunkiem stosowania statystycznej metody prognozowania kosztów bezpośrednich jest dostęp 
do historycznych danych kosztowych prowadzenia robót górniczych, precyzyjnie powiązanych 
z informacjami charakteryzującymi warunki geologiczno-górnicze, techniczne i organizacyjne 
w jakich te roboty były prowadzone. 
Ze względu na dynamikę zmian cen materiałów, maszyn i urządzeń, kosztów dzierżawy maszyn 
lub kosztów roboczodniówki, należy zwrócić szczególną uwagę na to, aby ten „historyczny 
okres” był jak najkrótszy. 

2. Istota metody polega na przyjęciu założenia, że jednostkowy koszt prowadzenia projektowanej 
roboty górniczej, np. jednostkowy koszt drążenia projektowanego wyrobiska wyrażony w [zł/m] 
– po uwzględnieniu czynnika czasu (np. inflacji) – jest równy średniemu jednostkowemu 
kosztowi drążenia chodników przygotowawczych prowadzenia tych robót górniczych 
w przeszłości, pod warunkiem, że były one prowadzone (drążone) w tych samych lub 
zbliżonych warunkach geologiczno-górniczych, technicznych i organizacyjnych. 

3. Aby można było skutecznie wykorzystywać statystyczną metodę prognozowania kosztów 
należy: 

a. ustalić zestaw informacji i wskaźników, za pomocą których powinny być opisane warunki 
geologiczno-górnicze, techniczne i organizacyjne prowadzenia robót związanych 
z drążeniem wyrobisk udostępniających i przygotowawczych, zbrojeniem ściany, 
eksploatacji pokładu ścianą, likwidacją ściany, 

b. skwantyfikować kategorię „zbliżone warunki geologiczno-górnicze, techniczne 
i organizacyjne” prowadzenia robót (np. drążenia wyrobisk korytarzowych). 

W tym drugim przypadku chodzi o „ilościowe” określenie czym i w jakim zakresie mogą różnić 
się warunki geologiczno-górnicze, techniczne i organizacyjne prowadzonych w przeszłości 
robót górniczych (np. drążenia wyrobisk korytarzowych) od analogicznych warunków robót 
projektowanych, aby można było stosować omawianą statystyczną metodę prognozy kosztów. 

4. Podstawową zaletą omawianej statystycznej metody prognozowania bezpośrednich kosztów 
prowadzenia robót górniczych jest duża łatwość oraz mała pracochłonność jej stosowania. 
Dlatego metoda ta powinna być wykorzystywana przede wszystkim do sporządzania wstępnego, 
a co za tym idzie, uproszczonego rachunku ekonomicznej efektywności projektu eksploatacji 
pokładu lub jego partii. 

 

 



 

 

5. PODSUMOWANIE I WNIOSKI 

W świetle przeprowadzonej analizy i oceny kosztów produkcji węgla kamiennego w polskim 
górnictwie węgla kamiennego można sformułować poniższe wnioski. 

1. Jednostkowe koszty wydobycia w latach 2007-2011 systematycznie wzrastają, mimo zmniej-
szania wydobycia i obniżania zatrudnienia. 

2. W strukturze kosztów produkcji zdecydowanie dominują koszty wynagrodzeń z narzutami. 
Systematyczny wzrost kosztów wynagrodzeń jest związany przede wszystkim z rosnącymi 
wynagrodzeniami jednostkowymi, niepowiązanymi z efektami pracy. 

3. Znaczącą pozycją kosztów w strukturze są także koszty zużycia materiałów i energii oraz usług 
obcych. 

4. Brak reakcji kosztów produkcji na zmniejszenie poziomu wydobycia wynika z wysokiego udzia-
łu kosztów stałych w kosztach ogółem, co utrudnia także zarządzanie kosztami w przedsiębior-
stwach górniczych. 
Zachodzi więc potrzeba poprawy dotychczasowego sposobu zarządzania kosztami 
w przedsiębiorstwach górniczych. Należy bowiem pamiętać, że koszty są ponoszone na 
wydobycie i sprzedaż węgla, ale ich przyczyną są niezbędne działania, aby węgiel handlowy 
pozyskać. Czy zatem to nie jest tak, że wielu działań można by uniknąć, a węgiel handlowy 
zostałby pozyskany? Wykorzystując rachunek kosztów działań możemy wyeliminować czy też 
uprościć wiele różnego rodzaju czynności. Może to prowadzić do obniżenia kosztów 
jednostkowych sprzedanego węgla, a tym samym umożliwić elastyczną politykę cen. Należy 
bowiem podkreślić, że w ostatnich kilkudziesięciu latach nastąpił między innymi: 
 zdecydowany wzrost skomplikowania przebiegu procesu produkcji górniczej, przy 

znaczącym pogorszeniu warunków geologiczno-górniczych, 
 wzrost wpływu otoczenia kopalń na warunki ich funkcjonowania a także rola społeczności 

lokalnej, 
 presja załóg na poprawę warunków pracy i płacy, a także bezwzględny wymóg zachowania 

wysokich standardów bezpieczeństwa i higieny pracy. 
Podstawowe źródła efektywności zastosowania projektu zmodernizowanego systemu zarządzania 
kosztami węgla kamiennego są następujące: 
1. Dzięki przyjętym rozwiązaniom w zakresie wyznaczania przewidywanego średniego pełnego 

kosztu wydobycia węgla w całym okresie życia projektowanej ściany (przodka wybierkowego), 
realizacja przedmiotowego projektu modernizacji zarządzania kosztami dostarczy kopalnianym 
służbom przygotowania produkcji nowe, niezwykle sprawne narzędzie dokonywania oceny 
ekonomicznej opłacalności uruchomienia nowej ściany (wyrobiska wybierkowego), a także 
dalszej eksploatacji funkcjonujących już ścian (wyrobisk wybierkowych). Ponieważ sposób 
wyznaczania przez system informatyczny przewidywanego pełnego jednostkowego koszt 
wydobycia węgla z projektowanej ściany (przodka wybierkowego) uwzględnia wszystkie dające 
się przewidzieć czynniki kształtujące ten koszt, a w tym oddziaływanie na niego kosztów 
stałych kopalni, przeprowadzenie oceny opłacalności uruchomienia nowej ściany (wyrobiska 
wybierkowego) jest relatywnie proste. Udzielenie odpowiedzi na pytanie: czy z ekonomicznego 
punktu widzenia ma sens uruchomienie projektowanej, nowej ściany (wyrobiska wybier-
kowego) w istocie rzeczy sprowadza się bowiem do porównania oszacowanego przez system 
informatyczny przewidywanego średniego jednostkowego pełnego kosztu wydobycia węgla w 
całym okresie życia projektowanej ściany (wyrobiska wybierkowego) z przewidywaną na cały 
okres życia tej ściany (wyrobiska wybierkowego) średnią ceną zbytu węgla. 
Jak już zaznaczono, z opracowanego systemu informatycznego będzie można uzyskać ponadto 
szereg parametrów mierzących poziom rocznego rodzaju ryzyka, a w tym ryzyka, że koszt 
osiągnie poziom powodujący nieopłacalność eksploatacji projektowanej ściany (wyrobiska 
wybierkowego). 



 

 

Zastosowanie przedmiotowego projektu modernizacji zarządzania kosztami pozwoli zatem na 
racjonalne sterowanie kosztami również przed ich poniesieniem, tj. przed zaangażowaniem 
jakichkolwiek zasobów w działalność wydobywczą kopalni. 

2. Przyjęte w projekcie modernizacji zarządzania kosztami rozwiązania w zakresie prowadzonego 
w trybie ex ante i ex post rachunku kosztów cyklu życia (wyrobiska wybierkowego) i proce-
sowego rachunku kosztów oraz w zakresie usprawnienia dotychczas stosowanego sposobu de-
kretacji zaszłości gospodarczych pozwolą na: 
 precyzyjniejsze niż dotychczas ustalenie obiektywnych, tj. wolnych od uznaniowości bu-

dżetów (planów kosztów) dla potrzeb opartych o nie systemów motywacyjnych, a także 
na stworzenie innych, tj. niż opartych o budżety systemy motywujące kadrę kierowniczą 
poszczególnych ogniw kopalni do racjonalizowania kosztów, 

 dokonywanie pogłębionej oceny efektywności stosowanych systemów wybierania, mecha-
nizacji, transportu oraz innych rozwiązań techniczno-organizacyjnych, a przez to na po-
dejmowanie racjonalniejszych decyzji kosztowych w poszczególnych dziedzinach funk-
cjonowania kopalń i spółki. 
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Cost Management in a Mining Enterprise – an Important Factor 
in Competitiveness Maintaining 
 
The global carbon market affect on operation of mining companies to minimize costs, and on the 
other hand to adapt to the requirements of the customers. This pressure is particularly strong in the 
case of coal, because mining is carried out in a mass, and the commercial product is meeting the 
needs of a universal nature. In recent years in the Polish coal mining, it should be noted sharp 
decline in coal production next to  increasing the account of its acquisition. Although in the last 
two decades has repeatedly taken attempts to develop and implement ways to costs control, it 
should be noted that proved ineffective. Therefore there is a need for a new approach, which on the 
one hand is consistent in terms of theoretical and on the other hand, in terms of practical effect. I 
am convinced that the best approach to propose is based on the activity-based costing and life cycle 



 

 

costing of .coal face. Such a systematic approach seems to be an effective tool for planning, 
monitoring, and control costs. It must be remembered that the costs are incurred for the extraction 
and sale of coal, but the cause of these costs is associated with necessary activities for coal 
extraction. So maybe it would be possible to avoid many activities, and yet it would obtain saleable 
coal? Thus, using activity based costing we can eliminate or simplify many different types of 
activities. This may lead to a reduction of the unit cost of coal sold, and thus allow flexible pricing 
policy. 
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Po 2003r. i gruntownej restrukturyzacji organizacyjnej
oraz finansowej górnictwa węgla kamiennego, sektor musiał
sprostać wyzwaniom związanym z wahaniami koniunktury.

Produkcja węgla kamiennego w Polsce po 2003r.
systematycznie obniża się. Wynika to głównie z:

• ograniczania produkcji w nierentownych kopalniach
i rejonach,

• coraz trudniejszych warunków geologiczno‐górniczych ,
• zbyt niskich nakładów na udostępnianie nowych rejonów

wydobywczych,

• wahań koniunktury w sferze popytu na węgiel kamienny na
rynkach światowych i krajowego zapotrzebowania na
węgiel o określonych parametrach jakościowych.

ale też z:





wartość minimalna

wartość maksymalna



Największe spadki wielkości produkcji związane 
z pogorszeniem koniunktury gospodarczej odnotowano 

w  2007r. i 2009r. 
(o 7 mln ton i 6,2 mln ton)

W 2007r. obniżenie  dotyczyło głównie węgla 
energetycznego (6 mln ton).  

W 2009r. produkcja węgla koksowego 
spadła o 3,5 mln ton, a energetycznego 
o 2,7 mln ton.

W 2010r. produkcja węgla koksowego wzrosła 
o 3,1 mln ton, jednak produkcja węgla 
energetycznego była niższa o 4,4 mln ton.





wartość minimalna

wartość maksymalna



Największe spadki wielkości sprzedaży wystąpiły,
podobnie jak w przypadku produkcji:

w  2007r. o   6,6 mln zł (o  7,1%), 
w 2009r.  o 10,0 mln zł (o 12,1%).

W 2009r. sprzedaż obniżyła się w znacznie większym 
stopniu  niż wydobycie węgla.

W 2007r. spadek poziomu sprzedaży był podobny 
dla węgla energetycznego, jak i koksowego (o 7%). 

W 2009r. sprzedaż węgla koksowego obniżyła się 
o 21,6%, a energetycznego o 12,1%.





wartość minimalna

wartość maksymalna



Średnioroczna cena zbytu węgla w latach 2003‐2012 miała 
tendencję rosnącą, mimo obniżenia w latach: 
o 4,2% w 2006r.  i  o 0,6% w 2012r. 

W obydwu tych latach na obniżenie średniej ceny zbytu
wpłynął znaczny spadek zbytu węgla koksowego:
o 21,9% w 2006r. i o 19,6% w 2012r.

Spadek ceny węgla energetycznego odnotowano tylko
w 2010r. (o 5,4%).

Spadek wystąpił po 2 latach dynamicznego wzrostu cen
węgla energetycznego o: 25,9% w 2008r. i 23,2% w 2009r.

W 2012r. cena zbytu: ogółem była 2,4‐krotnie wyższa niż
w 2003r. (o 195,79 zł/t), węgla energetycznego 2,1‐krotnie
(o 158,50zł/t), koksowego 3‐krotnie (o 395,90 zł/t).



* DANE DOT. KOSZTÓW PRODUKCJI  PRZEDSTAWIONO NA PODSTAWIE DANYCH SPÓŁEK 
WĘGLOWYCH WEDŁUG POLSKICH STANDARDÓW RACHUNKOWOŚCI.





wartość minimalna

wartość maksymalna



Pomimo obniżania 
poziomu wydobycia 
nakłady na produkcję 
węgla kamiennego miały 
tendencję rosnącą. 
Niższy poziom tych 
kosztów, 
w porównaniu do roku 
poprzedniego,  
wystąpił tylko 
w 2007r., 
w którym 
to wystąpiło 
największe 
obniżenie produkcji.

W 2007r. 
nakłady na 
zużycie 
materiałów 
i energii  oraz 
wynagrodzenia 
były 
nieznacznie  
wyższe niż 
w 2006r.   

Po okresie obniżonych 
nakładów w kolejnym, 
2008r. wystąpił  
dynamiczny  wzrost  
kosztów, choć 
produkcja w dalszym 
ciągu malała. 
Wzrost dotyczył 
wszystkich 
rodzajów kosztów 
z wyjątkiem 
podatków i opłat.

Kolejne 
wyhamowanie 
dynamiki wzrostu 
nakładów 
ogółem wystąpiło 
w 2010r. 
(wzrost jedynie 
o 0,7%).



Prezentacja 
kosztów produkcji 

w ujęciu jednostkowym pozwala 
na rozliczenie poniesionych 
nakładów na jednostkę 

produkcji, co jest szczególnie 
istotne wobec dużych wahań 
wielkości produkcji i znacznego 

poziomu kosztów stałych, 
niezbędnych do poniesienia bez 
względu na wielkość wydobycia 

węgla.





Dynamika kosztu jednostkowego produkcji węgla ma 
zbliżony przebieg do kształtowania się dynamiki cen 

wyrobów z metalu. 



wartość minimalna

wartość maksymalna





W latach 2003‐2011 jednostkowy koszt produkcji
węgla kamiennego systematycznie rósł, przy czym
największą dynamikę odnotowano w roku 2008
i 2009 (odpowiednio: 18,5% i 16,3%).

Największym spadkom produkcji, w 2007r. i 2009r.,
(po 7,4%), towarzyszył zróżnicowany wzrost kosztu
jednostkowego (o 8,0%; o 16,3%), i różna dynamika
poszczególnych składników jednostkowego kosztu:

• koszt amortyzacji w 2007r. wzrósł o 6,5% i o 16,7%
w 2009r. o 16,7%,

• koszt energii wzrósł o 8,7% i o 43,5%,

• koszt usług obcych wzrósł o 5,9% i o 15,9%.



Wskaźnik dynamiki kosztu jednostkowego (W∆JK) 

∆ JKWK

∆ C
gdzie:
∆ JKWK – dynamika jednostkowego kosztu produkcji węgla w odniesieniu do roku 

poprzedniego [ % ]
∆ C – dynamika ceny zbytu węgla kamiennego w odniesieniu do roku 

poprzedniego [ % ]

Wskaźnik opisuje współmierność narastania/spadku 
kosztu oraz ceny zbytu.  Wartość wskaźnika powyżej 
1 wskazuje na wyższy wzrost kosztu niż ceny zbytu. 



Wskaźnik przyjmował  niekorzystne wartości 
(koszt rósł bardziej niż ceny)  w latach:

2005, 2006, 2007,2009

Dynamika wzrostu cen była wyższa od dynamiki kosztu 
w latach:

2004, 2008, 2010, 2011



W celu ukazania wpływu wielkości produkcji na poziom
kosztów, niezbędne jest dokonanie podziału kosztów na stałe
i zmienne, zaliczając do kosztów stałych te ich składniki, które nie
reagują lub tylko w niewielkim stopniu reagują na zmiany
wielkości produkcji, a do kosztów zmiennych te, których poziom
w większym stopniu reaguje na zmiany poziomu produkcji.

Koszty zmienne z uwagi na stopień reagowalności na zmiany 
wielkości produkcji można podzielić na:

 koszty zmienne proporcjonalne, czyli takie których zmiana następuje 
w podobnym tempie, co zmiana produkcji. Do nich można zaliczyć prace 
akordowe, koszty zużycia materiałów podstawowych i część kosztów 
zużycia energii,

 koszty zmienne progresywne, czyli takie których przyrost (lub spadek) jest 
większy od tempa zmiany wielkości produkcji (np. koszty wynagrodzeń 
za pracę nadliczbową czy w porze nocnej),

 koszty zmienne degresywne, które rosną wolniej niż wielkość produkcji 
(np. koszty utrzymania sprawności maszyn i urządzeń),

 koszty zmienne regresywne.



Przyjęto następujący sposób ustalenia wartości
kosztów zmiennych (źródło; Praca zbiorowa pod
redakcją H. Przybyły pt. „Optymalne wykorzystanie
zdolności produkcyjnych i możliwości inwestycyjnych w
sektorach paliw stałych i energii w Polsce do roku
2015”’ Gliwice, sierpień 1998r.).

Do kosztów zmiennych zaliczono:
• 75% kosztów zużycia materiałów,
• 40% kosztów zużycia energii,
• 100% kosztów usług obcych,
• 45% kosztów podatków i opłat,
• 10% kosztów wynagrodzeń wraz z narzutami.





• konieczności ponoszenia znacznych nakładów we wszystkich 
rodzajach kosztów w okresach obniżonej produkcji,

• długiego i kosztownego  okresu prac przygotowawczych , co 
skutkuje niewspółmiernością okresu ponoszenia nakładów 
z okresem uzyskania efektów,

• znaczącego udziału realizacji robót przygotowawczych poprzez 
zatrudnienie wyspecjalizowanych firm obcych 

Analiza struktury kosztów zmiennych i stałych wskazuje
tylko na niewielką wrażliwość kosztów potencjalnie
zmiennych na wielkość produkcji.

Wynika to między innymi z:

W górnictwie węgla kamiennego faktyczny udział kosztów 
stałych, niezależnych od poziomu produkcji jest znacznie 
większy niż w innych branżach i nie można stosować do ich 

ustalania powszechnie obowiązujących zasad.



Mimo wzrostu kosztów górnictwo jest rentowne. Jednym ze
wskaźników pozwalających na ocenę efektywności działań na rzecz
obniżenia kosztów jest wskaźnik operacyjności wyznaczony jako
udział kosztów sprzedaży w sprzedaży netto :

Kws
WO 

Sn

gdzie:WO – wskaźnik operacyjności , Kws – koszt  sprzedanego węgla , Sn – wartość 
sprzedaży węgla 

Wartość wskaźnika powinna zawierać się w przedziale od 50% do 
90%. Wartość wskaźnika w okresie objętym analizą kształtowała 
się następująco:







• Koszt jednostkowy produkcji węgla kamiennego rósł 
wraz ze spadkiem wielkości produkcji. Rosły również 
ceny zbytu węgla.

• Poziom kosztu jednostkowego produkcji w żadnym 
okresie nie był wyższy od średnich cen zbytu węgla.

• Po raz pierwszy od wielu lat wystąpił wzrost produkcji węgla 
kamiennego (o 4,7%).

• Wraz ze wzrostem produkcji ulega obniżeniu średnia ceny zbytu 
węgla (o 0,6%).

• W okresie 11 miesięcy 2012r., mimo wzrostu produkcji, 
odnotowano wzrost jednostkowych kosztów (o 6,9%).

W latach 2003 - 2011 

W 2012r.



• Górnictwo węgla kamiennego dostosowuje 
poziom produkcji do sytuacji rynkowej czyli 
popytu na węgiel, ma jednak ograniczone 
możliwości bieżącego reagowania na wahania 
koniunktury.

• Spółki węglowe powinny utrzymywać określony 
poziom zdolności produkcyjnych, pomimo 
bieżącego obniżania produkcji, by w razie 
powrotu koniunktury sprostać oczekiwaniom 
rynkowym, zapewniając jednocześnie 
bezpieczeństwo energetyczne kraju.

• Bezpośrednią reakcją na wahania koniunktury 
jest ograniczanie sprzedaży, co jednak wiąże się 
z koniecznością składowania węgla na zwałach 
i nie tylko nie ogranicza kosztów produkcji,  ale 
wręcz generuje dalsze.



Konieczność 
utrzymywania mocy 

produkcyjnych, wysokie 
koszty robót 

przygotowawczych, 
niewspółmierność 

czasowa ponoszonych 
kosztów i przychodów,  

konieczność zapewnienia 
bezpieczeństwa pracy 

górniczych załóg  
wskazują na strukturalnie 
wysoki udział kosztów 

stałych.



• zwiększenie zależności wynagrodzeń 
od wydajności i produktywności pracy,

• wzrost koncentracji wydobycia,

• upraszczanie struktury przestrzennej oraz 
organizacyjnej kopalń,

• budżetowanie kosztów produkcji, w tym 
budżetowanie zużycia materiałów,

• ograniczanie kosztów zużycia materiałów poprzez ich 
odzyskiwanie i regenerację, przy uwzględnieniu 
pełnego bezpieczeństwa załóg górniczych,



• redukcję udziału usług obcych poprzez 
zwiększone wykorzystanie  załóg własnych,

• gospodarcze wykorzystanie odpadów 
górniczych w wyrobiskach górniczych, 

• gospodarcze wykorzystanie odpadów do rekultywacji 
terenów i robót hydrotechnicznych, skutkujące 
zmniejszeniem opłat za składowanie odpadów,

• pozyskiwanie  efektywnych technologii 
ograniczających zużycie energii i materiałów, przy 
zapewnieniu wysokiego bezpieczeństwa pracy,

• ograniczanie katastrof, niebezpiecznych zdarzeń
i wypadkowości w górnictwie węgla kamiennego.



Dziękujemy za uwagę.
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STRESZCZENIE: Artykuł jest studium przypadku wdrożenia istotnych zmian w controllingu ope-
racyjnym przedsiębiorstwa górniczego. Na przykładzie Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A omó-
wione zostały zarówno metodologia przeprowadzanych zmian jak i korzyści uzyskane z wdrożo-
nych innowacji. Autorzy wskazują również na kluczowe czynniki sukcesu przy wdrażaniu systemu 
klasy Business Intelligence, wspierającego Biuro Controllingu w budowaniu kapitału intelektual-
nego w organizacji. 
 
SŁOWA KLUCZOWE: Górnictwo, business intelligence, nowoczesny controlling, zarządzanie da-
nymi podstawowymi, kapitał intelektualny 
 
 
1. WPROWADZENIE 
 
Wobec relatywnej łatwości w pozyskaniu materialnych surowców czy środków produkcji, wiele 
organizacji próbuje budować swoją przewagę konkurencyjną, opierając się na zasobach niemate-
rialnych. Jedna z najmłodszych szkół zarządzania strategicznego, tzw. szkoła zasobowa, wskazuje 
na możliwe do uzyskania źródła trwałej przewagi konkurencyjnej, poprzez jakość zgromadzonych 
zasobów i umiejętności, ze szczególnym naciskiem na wiedzę ludzi, którzy potrafią tę wiedzę wy-
korzystać i pomnażać. Te kluczowe umiejętności są rzadkie, trudne do naśladowania i niemożliwe 
do zastąpienia, a ich umiejętne łączenie, koordynacja, koncentracja, wszechstronne wykorzystanie 
i rozwijanie pozwala na odniesienie i stałe odnawianie sukcesu rynkowego. [3] Zespół tych niema-
terialnych zasobów określa się często mianem „kapitału intelektualnego” [7] i dokonuje się prób 
jego pomiaru [2], w tym w odniesieniu do przedsiębiorstw górniczych [4]. 
 Nowoczesne systemy controllingu rozumiane tu nie w znaczeniu systemu komputerowego, ale 
szerzej – jako zespół metod i instrumentów zarządzania firmą, powinny w swoich zadaniach rów-
nież, w stopniu większym niż dotąd, uwzględniać uwarunkowania związane z koniecznością bu-
dowania kapitału intelektualnego w organizacji. Zadania te winny być realizowane zarówno po-
przez nowoczesne metody zarządzania zasobami ludzkimi, nastawionymi na zrekrutowanie, szko-
lenie, motywowanie i utrzymanie cennego ze względu na kapitał wiedzy personelu w działach con-
trollingu, jak i tworzenie narzędzi do gromadzenia wiedzy i dostarczania jej decydentom w postaci 
odpowiedniej i dokładnej informacji we właściwym czasie. 

Szkoła Eksploatacji Podziemnej 2013, Materiały Konferencyjne 



 

 

 Współczesnym organizacjom przychodzi funkcjonować w burzliwym, podlegającym ciągłym 
zmianom otoczeniu, dlatego niezbędnym staje się by mnogość danych, opisujących sytuację przed-
siębiorstwa jak i stan jego otoczenia, przetworzyć sprawnie w wartościową informację, służącą do 
podejmowania decyzji. Takie przetworzenie danych w informację nie może się dzisiaj odbywać 
bez wsparcia technologii informatycznych, wśród których najważniejsze miejsce dla budowania 
efektywnego systemu controllingu zajmują narzędzia klasy business intelligence (BI). Niniejsze 
opracowanie stanowi studium przypadku wdrożenia platformy informatycznej jako ostatniego 
ogniwa w procesie budowy nowoczesnego controllingu operacyjnego w Jastrzębskiej Spółce Wę-
glowej S.A. Pozostałe aspekty budowy funkcji controllingu, jak na przykład kwestie organizacyj-
ne, czy problematyka controllingu strategicznego zostały zasygnalizowane tylko jako pewne tło dla 
omawianych zagadnień. 
 
 
2. ROZWÓJ CONTROLLINGU W JSW S.A. 
 
2.1. Rozwój controllingu operacyjnego w JSW S.A. Rys historyczny 
 
Jastrzębska Spółka Węglowa SA została utworzona 1 kwietnia 1993 roku z siedmiu samodzielnie 
funkcjonujących przedsiębiorstw górniczych, które przekształcono w jednoosobową spółkę Skarbu 
Państwa. Budowa funkcji controllingu operacyjnego w Spółce przebiegała w pierwszych latach jej 
istnienia w sposób charakterystyczny dla wielu innych przedsiębiorstw państwowych. Pierwsze 
zadania Biura Controllingu polegały na obserwacji zachowania się kosztów w czasie i próbach 
zrozumienia trendów kosztowych oraz odchyleń między poszczególnymi okresami. W kolejnym 
kroku dodano funkcję planowania i monitorowania realizacji planów – zaczęto tworzyć budżety 
dla każdego z zakładów górniczych z osobna oraz dla całej Spółki łącznie w układzie tzw. Planu 
Techniczno-Ekonomicznego (PTE). Jednak wobec dużego stopnia agregacji wartości ujmowanych 
w tym planie, w sposób naturalny brakowało informacji o poszczególnych ośrodkach odpowie-
dzialności w każdej z kopalń. System monitorowania w oparciu o PTE pozostawał dalece niewy-
starczający dla potrzeb zarządzania kosztami na poziomie jednostek organizacyjnych; dlatego pod 
koniec 1996 roku wprowadzono tzw. Oddziałowy Rachunek Kosztów (ORK). W ramach ORK 
wyróżniono 9 centrów kosztowych, grupujących jednostki, pełniące zbliżone do siebie funkcje – 
oddziały wydobywcze, robót przygotowawczych, przewozu i transportu dołowego, zbrojeniowo-
likwidacyjne, wentylacyjne, elektryczne, mechaniczne, szybowe oraz przeróbki mechanicznej wę-
gla. W obrębie wyróżnionych centrów monitorowano wykonanie planów kosztowych i ustalono 
imienną odpowiedzialność za budżety poszczególnych oddziałów. Pozwoliło to na zwiększenie 
efektywności kosztowej. W praktyce jednak napotkano na liczne trudności związane z realizacją 
niezwykle pracochłonnych procesów planowania i monitorowania odchyleń. 
 Tworzenie planów operacyjnych w dwóch niezależnych od siebie procesach (PTE na potrzeby 
Biura Planowania i Zarządu i ORK na potrzeby Biura Controllingu w celu uzyskania dokładniej-
szej kontroli kosztów i rozliczania ośrodków odpowiedzialności) oznaczało podwójne angażowa-
nie tych samych osób, tzw. kontrolerów branżowych, odpowiedzialnych za planowanie i monito-
rowanie danego rodzaju kosztu. Natomiast monitorowanie realizacji planów, oparte na danych po-
zyskiwanych z systemów dziedzinowych (transakcyjnych) Spółki, wprowadzanych następnie do 
licznych arkuszy kalkulacyjnych oznaczało po pierwsze znaczny, comiesięczny wysiłek organiza-
cyjny wkładany w pozyskanie i wprowadzenie danych do formularzy raportowych, po drugie skut-
kowało koniecznością uzgodnień danych między PTE i ORK, gdyż ręczna obróbka danych nie 
gwarantowała ich spójności. Zrodziło to konieczność zredefiniowania systemu controllingu opera-
cyjnego w Spółce. 
 
 



 

 

2.2. Rozwój controllingu operacyjnego i strategicznego – nowe wyzwania 
 
Zarysowane powyżej trudności związane z funkcjonowaniem controllingu operacyjnego oraz 
zwiększające się potrzeby informacyjne Spółki, związane choćby z jej wejściem na giełdę i nowy-
mi wymogami informacyjnymi inwestorów, stały się bodźcem do ponownego zdefiniowania roli 
i zadań Biura Controllingu JSW. Opracowane zostały dwie nowe koncepcje controllingu, adresują-
ce zadania na poziomie strategicznym całej grupy kapitałowej i na poziomie operacyjnym – dla 
spółki węglowej: 
I. Koncepcja controllingu strategicznego Grupy Kapitałowej JSW (GK JSW) [9], na którą złożyły 

się następujące elementy: 
— zarządzanie strategiczne; 
— kontrola inwestycji; 
— długoterminowe plany finansowe; 
— planowanie i budżetowanie operacyjne; 
— raportowanie; 
— struktura organizacyjna. 

II. Koncepcja usprawnień controllingu operacyjnego [6], postulująca m.in.: 
— wdrożenie zarządzania projektami geologiczno-górniczymi; 
— rozliczanie kosztów na poszczególne projekty poprzez świadczone na ich rzecz usługi przez 

poszczególne oddziały, wyceniane ceną standardową; 
— budowa jednolitych ośrodków odpowiedzialności; 
— połączenie dwóch, dotychczas rozdzielnych, procesów planowania kosztów w układzie Pla-

nu Techniczno-Ekonomicznego i Oddziałowego Rachunku Kosztów; 
— wprowadzenie monitorowania rozbudowanej listy wskaźników operacyjnych, dotyczących 

efektywności, wydajności, czasu, jakości i ryzyka. 
 Prace nad opracowaniem powyższych koncepcji zakończyły się na przełomie 2010 i 2011 roku 
po czym Spółka przystąpiła do ich stopniowego wdrażania. 
 
 
3. METODOLOGIA WPROWADZANIA ZMIAN W CONTROLLINGU OPERACYJNYM 
 
Wdrażanie postulowanych w koncepcji usprawnienia controllingu zmian przeprowadzono sekwen-
cyjnie. Omówione zostały tu wszystkie etapy budowania funkcji controllingu: od utworzenia lub 
reorganizacji działu controllingu przez zdefiniowanie funkcji i zadań do jego wyposażenia w no-
woczesne narzędzia. Poszczególne etapy tego procesu ilustruje poniższy diagram: 
 

 
 
Rys. 1. Etapy wdrożenia controllingu 
Fig. 1. Stages of implementation of the controlling system 



 

 

3.1. Reorganizacja Biura Controllingu 
 
W celu wzmocnienia funkcji controllingu w Spółce, dokonano przekształceń w organizacji pionu 
finansowego. Połączono w ramach jednego Biura Controllingu Zespół Kontroli Kosztów i Zespół 
Planowania a w związku z koniecznością realizowania zadań z obszaru controllingu strategiczne-
go, wykraczających poza dywizję węglową, powołano osobny Zespół Controllingu Grupy Kapita-
łowej. 
 
3.2. Analiza potrzeb informacyjnych 
 
Opracowanie koncepcji usprawnień controllingu operacyjnego zostało poprzedzone analizą po-
trzeb informacyjnych kierownictwa różnych szczebli. Na tym etapie, przy udziale konsultantów 
zewnętrznych, dokonano rozpoznania problemów biznesu, wskazano obszary do objęcia zadaniami 
controllingu operacyjnego i ustalono oczekiwania informacyjne kierownictwa. Zdefiniowane zo-
stały liczne mierniki, nie tylko finansowe, leżące w obszarze zainteresowania zarówno Zarządu jak 
i menadżerów liniowych. 
 
3.3. Opracowanie koncepcji controllingu 
 
Celem jaki postawiła sobie Spółka na tym etapie było opracowanie ramowych zasad controllingu. 
Zakres prac objął: 

— zdefiniowanie obszarów, które ma obejmować controlling; 
— wypracowanie właściwego modelu rozliczania kosztów działalności; 
— wypracowanie właściwego modelu planowania i prognozowania; 
— wypracowanie propozycji analiz i raportów zarządczych. 

 Produktem prac był dokument stanowiący całościową koncepcję podejścia do operacyjnego za-
rządzania procesami controllingowymi w Spółce. [6] 
 
3.4. Weryfikacja uwarunkowań systemowych 
 
Kolejnym, niezbędnym dla efektywnego przeprowadzenia procesu zmian, była weryfikacja i prze-
łożenie koncepcji (będącej pewnym abstraktem teoretycznym) na praktyczne aspekty związane 
z wdrożeniem. Jest to kluczowy, choć czasem niedoceniany etap poprzedzający wdrożenie narzę-
dzi informatycznych. Jednym z głównych wyzwań dla skutecznego wdrożenia narzędzi klasy BI 
jest przetransformowanie danych, pochodzących z licznych źródeł w jednolity, spójny model. 
Ocenia się, że kwestie związane z analizą źródeł danych i ich mapowaniem, zanim zostaną udo-
stępnione i rozdystrybuowane do potencjalnych użytkowników pochłaniają 70% całości prac zwią-
zanych z wdrożeniem. [8] Prace zrealizowane na tym etapie objęły:  

— weryfikację dostępności danych w istniejących systemach informatycznych (dziedzino-
wych); 

— określenie tzw. luki informacyjnej; 
— rekomendacje zmian do koncepcji, wynikających z uwarunkowań technologicznych; 
— weryfikację spójności stosowanej metodyki i terminologii; 
— analizę możliwości wdrożenia. 

 W rezultacie przeprowadzonych prac stwierdzono także konieczność podjęcia licznych działań 
zmierzających do ujednolicenia procedur księgowych i uporządkowania rejestracji danych w sys-
temach dziedzinowych Spółki: 

— ujednolicono zasady numeracji komórek organizacyjnych, co miało duże znaczenie dla bu-
dowy jednolitych jednostek budżetowanych (ośrodków odpowiedzialności, dla których spo-
rządzane są plany operacyjne); 



 

 

— ujednolicono strukturę centrów kosztowych (dotychczasowe przyporządkowanie komórek 
organizacyjnych w ramach centrów skutkowało brakiem porównywalności kosztów danego 
centrum między poszczególnymi zakładami górniczymi); 

— przyporządkowano pewne rodzaje kosztów (głównie dotyczące usług obcych) ściśle okre-
ślonym komórkom organizacyjnych – w rezultacie w miejsce pewnej dowolności w dekre-
towaniu kosztów pojawił się spójny system i jednolity model odpowiedzialności za koszty; 

— dokonano zmiany w sposobie budowy rozdzielników energetycznych - dotychczasowy spo-
sób prowadzenia rozdzielników energetycznych nie dawał możliwości obserwacji energii 
księgowanej na zespole kont 4 w podziale na komórki organizacyjne, podział ten dokony-
wał się dopiero na etapie księgowań na zespole 5. 

 Opisane powyżej działania nie wyczerpują wszystkich przeprowadzonych prac, ilustrują jednak 
wysiłek włożony przez organizację w przygotowanie wdrożenia. 
 W ramach tego etapu prac zdefiniowano finalnie wymagania funkcjonalne dla nowego systemu 
i zarekomendowano architekturę informatyczną złożoną z: oprogramowania do tworzenia planów 
operacyjnych – Oracle Hyperion Planning, narzędzia do raportowania - Oracle Business Inteligen-
ce (OBIEE) oraz narzędzia zapewniającego poprawne pobieranie, przetwarzanie i ładowanie da-
nych – Pentaho Data Integration oraz aplikacji do zarządzania danymi podstawowymi – Meta Stu-
dio. 
 
3.5. Opracowanie procesów i procedur 
 
Sprawne działanie systemu controllingu w każdej rozbudowanej organizacji, wymaga skonkrety-
zowania zadań i trybu postępowania w postaci efektywnych procedur organizacyjnych. Szereg ta-
kich procedur, będących operacyjnym doprecyzowaniem ogólnych koncepcji controllingowych, 
powstało głównie w obszarze elementów zarządzania strategicznego Grupy Kapitałowej JSW. Dla 
powodzenia wdrożenia rozwiązania informatycznego szczególne znaczenie miała procedura plani-
styczna. Koncepcja „Opracowanie usprawnień w obecnie funkcjonującym controllingu operacyj-
nym w Jastrzębskiej Spółce Węglowej” [6] zawierała jedynie ogólne wskazówki dotyczące ko-
nieczności połączenia istniejących procesów planistycznych PTE i ORK w jeden proces tworzenia 
budżetu operacyjnego i wymagała nie tylko szczegółowego ustalenia kształtu i sposobu wzajem-
nych powiązań formularzy planistycznych, ale również utworzenia modelu procesu oraz ustalenia 
zakresów odpowiedzialności poszczególnych osób biorących udział w opracowywaniu rocznego 
planu. Konieczne było wypracowanie metodologii połączenia rozłącznych procesów ich standary-
zacja i optymalizacja. 
 
3.6. Projekt techniczny systemu 
 
W oparciu o rezultaty prac poprzednich etapów, w tym weryfikacji uwarunkowań systemowych i 
opracowanych procedur i udokumentowanych procesów, powstał projekt funkcjonalno-techniczny 
docelowego rozwiązania informatycznego obejmujący m.in. definicje obszarów danych do analiz, 
wymiarów i miar controllingowych, reguł kalkulacyjnych oraz raportów. Projekt posłużył jako 
podstawa do budowy rozwiązania w systemach informatycznych. 
 
3.7. Wdrożenie platformy Business Intelligence 
 
Nawet najlepsze narzędzie informatyczne samo w sobie nie stanowi jeszcze systemu controllingu 
ale nie jest też możliwe sprawne wykorzystywanie funkcji controllingowych bez zaawansowanego 
technologicznie narzędzia informatycznego. Celem ostatniego etapu budowy systemu controllingu 
było uruchomienie narzędzia do obsługi procesów controllingowych. Jego realizacja przeprowa-
dzona była według tradycyjnego schematu wdrożeniowego, złożonego z następujących kroków: 



 

 

— instalacja oprogramowania; 
— zbudowanie w oparciu o projekt techniczny systemu aplikacji do obsługi controllingu; 
— testy akceptacyjne; 
— szkolenie użytkowników; 
— uruchomienie produkcyjne systemu; 
— sporządzenie dokumentacji systemu. 

 
 
4. UWARUNKOWANIA WDROŻENIA – KLUCZOWE CZYNNIKI SUKCESU 
 
Przeprowadzone podczas wdrożenia prace wskazują na kilka kluczowych czynników warunkują-
cych osiągnięcie sukcesu. Czynniki te nie wyczerpują wszystkich, istotnych dla przebiegu projektu 
kwestii, mają jednak decydujący wpływ na jego powodzenie. 
 
4.1. Zrozumienie procesów biznesowych 
 
Prawidłowe rozumienie funkcjonowania biznesu jest wymieniane jako jeden z najważniejszych 
czynników warunkujących sukces przy wdrożeniach rozwiązań BI [1]. Dlatego kluczowe jest 
uczestnictwo konsultantów z zespołu wdrożeniowego na możliwie najwcześniejszym etapie prac, 
najlepiej już przy opracowywaniu koncepcji controllingu. Pozwala to na poznanie procesów bizne-
sowych, zrozumienie ich wzajemnych powiązań i wpływów, a w efekcie zmniejsza ryzyko nietraf-
nego doboru rozwiązań po stronie informatycznej. 
 
4.2. Zdefiniowanie wymagań systemowych 
 
Implementacja rozwiązań BI jest często niesprecyzowanym, iteracyjnym procesem z powodu trud-
ności w określeniu z góry wszystkich form informacji, których chciałby przyszły użytkownik. Sys-
temy BI pozostają bardzo dynamiczne w przeciwieństwie do podlegających mniejszym zmianom 
aplikacji, np. finansowych. [8] Rodzi to konieczność jasnego zdefiniowania zakresu wymagań sys-
temowych. Dla powodzenia projektu i jego terminowego zakończenia, groźne są zmiany tych wy-
magań zgłaszane w trakcie realizacji. Wiele projektów BI w dużych organizacjach z tego właśnie 
powodu nie wyszło nigdy poza fazę analizy wymagań. 
 
4.3. Zarządzanie zmianą 
 
Wymienione powyżej wyraźne zdefiniowanie wymagań ma przy realizacji dużych projektów cha-
rakter wyłącznie postulatywny. Otoczenie organizacji podlega tak dynamicznym zmianom, że nie 
sposób przewidzieć niezbędnych do wprowadzenia zmian w systemie. W tej sytuacji kluczowego 
znaczenia nabiera zarządzanie zmianą poprzez oddelegowanie do projektu doświadczonych i decy-
zyjnych osób posiadających pełnomocnictwa do podejmowania czasem trudnych decyzji o odłoże-
niu w czasie niektórych zmian, a także elastyczny budżet projektu, przewidujący dodatkowe środki 
na sfinansowanie nieprzewidzianych prac.  
 
 
5. KORZYŚCI Z WDROŻENIA ROZWIĄZANIA TYPU BUSINESS INTELLIGENCE 
 
Na przykładzie Jastrzębskiej Spółki Węglowej prześledzić można w jaki sposób zastosowanie tech-
nologii BI może wpłynąć na usprawnienie działania organizacji. Korzyści te można rozpatrywać 
w kilku obszarach. 
 



 

 

5.1. Usprawnienia procesu planowania  
 
Dzięki wdrożeniu wysokiej klasy narzędzia planistycznego możliwe stało się połączenie dwóch 
odrębnych dotąd procesów planistycznych PTE i ORK w jeden spójny proces. Realizacja tego za-
dania wobec dużej szczegółowości planowania kosztów oddziałowych (plany sporządzane są dla 
przeszło pięciuset jednostek budżetowanych) pozostawała praktycznie niemożliwa przy użyciu tra-
dycyjnych arkuszy kalkulacyjnych. Uniemożliwiają one, lub znacznie utrudniają, równoległą pracę 
wielu osób na tych samych danych, co jest osiągalne przy zastosowaniu zaawansowanej aplikacji 
planistycznej.  
 Sposób oparty na tradycyjnym podejściu nie pozwala również na efektywne zarządzanie proce-
sem z punktu widzenia osoby koordynującej budowanie planu – zcentralizowany i systemowo kon-
trolowany moduł zarządzania zadaniami w aplikacji daje możliwość bieżącej obserwacji stopnia 
zaawansowania prac planistycznych na każdym ich etapie. Dzięki automatyzacji przetwarzania da-
nych można osiągnąć krótsze cykle planistyczne i w ramach trwania procesu planistycznego wy-
pracować wiele wersji planu.  
 Dodatkowo wybrane narzędzie do planowania pozwala na tworzenie własnych excelowych 
kalkulacji pomocniczych, analizę już wprowadzonych do systemu danych, czy tworzenie własnych 
raportów z planu, a także na pracę zdalną lub off-line i późniejszy zapis zaplanowanych wielkości 
do wspólnego repozytorium danych planistycznych. 
 Zastosowanie technologii BI pozwoliło również na automatyzację obliczeń wspierających pro-
ces planowania w obszarze bilansu i przepływów pieniężnych, podpowiadając osobom planującym 
oczekiwane wartości z możliwością ich modyfikacji. 
 
5.2. Umożliwienie realizacji założeń nowej koncepcji controllingu 
 
Koncepcja usprawnienia controllingu operacyjnego zakłada rozliczanie kierowników oddziałów 
górniczych z kosztów własnych, powiększonych o wartość usług wewnętrznych „nabytych” od 
oddziałów o charakterze usługowym, rozliczanych według ceny standardowej. Obsługa takiego 
procesu rozliczania kosztów wymaga wielostopniowego mechanizmu alokacji kosztów, opartego 
na nośnikach w postaci ilości świadczonych prac usługowych i wykonywania wielu skomplikowa-
nych przeliczeń. Ich realizacja byłaby niemożliwa bez wsparcia zaawansowanej technologii. 
 Innym elementem koncepcji jest wdrożenie zarządzania projektami górniczo-geologicznymi, 
które traktuje pole ścianowe jako osobny byt controllingowy. 
 Pole ścianowe powinno być traktowane jak każdy projekt inwestycyjny, uwzględniający: 

— nakłady poniesione na udostępnienie pola; 
— koszty usług świadczonych na rzecz kierownika projektu przez oddziały zbrojeniowo-

likwidacyjne, przygotowawcze i wydobywcze (z uwzględnieniem kosztów nabytych przez 
te oddziały usług od oddziałów pomocniczych); 

— wpływy liczone jako wydobycie przemnożone przez standardową cenę węgla. 
 Wymaga to, podobnie jak w przypadku rozliczeń kosztów między oddziałami, skomplikowa-
nych przeliczeń, ale dodatkowo zakłada zbudowanie „kapitału wiedzy” – zgromadzenie znacznej 
ilości danych kosztowych, dotyczących obiektów rejonowych, zebranych we wspólną grupę two-
rzącą „projekt” w rozumieniu koncepcji oraz możliwość ich analizy, przy wykorzystaniu nowocze-
snych narzędzi informatycznych. 
 
5.3. Usprawnienie procesów raportowych i analizy danych 
 
Dzięki wdrożeniu kompleksowej platformy do analizy danych biznesowych, Spółka uzyskała do-
stęp do pełnej gamy funkcji: możliwości budowania interaktywnych kokpitów menedżerskich, ge-
nerowania zapytań do analiz typu „ad-hoc”, predefiniowanego raportowania biznesowego i finan-



 

 

sowego z harmonogramowaniem i automatyczną dystrybucją, zarządzania wskaźnikami wydajno-
ści i strategią. Użytkownicy biznesowi (w ramach przyznanych praw dostępu) uzyskują dzięki te-
mu narzędziu prawdziwą samowystarczalność i wygodę w przeglądzie wielu procesów zachodzą-
cych w przedsiębiorstwie, bez konieczności sięgania do licznych systemów dziedzinowych. Wie-
lowymiarowa baza danych controllingowych pozwala uzyskać szybko informację z dedykowanych 
obszarów działalności, dotyczących nie tylko danych finansowych, ale także mierników operacyj-
nych monitorujących czas, efektywność, wydajność, jakość czy wielkości związane z bezpieczeń-
stwem pracy w zakładach górniczych. 
 

5.4. Elastyczność w zarządzaniu modelem biznesowymi 
uniezależnienie się controllingu od programistów 

 

Dzięki zastosowaniu, w ramach wdrożonego rozwiązania, narzędzia typu Meta Data Management 
(MDM) w postaci aplikacji Meta Studio, użytkownicy systemu zyskują znaczny wpływ na stero-
wanie procesami raportowania i analizy danych. Oprogramowanie to poprzez utrzymywane w nim 
słowniki parametrów, dziedzin, hierarchii i reguł walidacyjnych pozwala administratorom tech-
nicznym na sterowanie kalendarium obliczeń oraz sterowanie parametrami procesów (produkcyj-
ny/testowy, dzienny/miesięczny). Kontrolerom danych daje możliwość zarządzania kontrolą po-
prawnością danych a administratorom biznesowym możliwość definiowania kodów, przekrojów 
i hierarchii analiz, przypisywania kodów źródłowych do kodów analiz (mapowanie), czy konfigu-
rowanie algorytmów alokacji. Umożliwia to zarządzanie danymi bez konieczności zmian w syste-
mach źródłowych i sprawia że dedykowani użytkownicy stają się niejako „programistami” Syste-
mu. Zmiany zachodzące w organizacji, takie jak modyfikacja planu kont, zasad dekretacji czy 
zmiany struktury organizacyjnej nie wymagają każdorazowo sięgania po pomoc dostawcy rozwią-
zania, tylko mogą być uwzględnione w raportowaniu przez świadomych użytkowników bizneso-
wych. 
 

5.5. Uniwersalność i skalowalność rozwiązania 
 

Zbudowana platforma informatyczna ma charakter elastyczny i skalowalny. Umożliwia w oparciu 
o posiadane licencje rozbudowę o kolejne obszary analiz, czy rozszerzenie istniejącego rozwiąza-
nia na inne spółki Grupy Kapitałowej. Potencjalne kierunki rozwoju, które mogą być brane pod 
uwagę w najbliższej przyszłości i przynieść kolejne korzyści Spółce to m.in.: 

— wdrożenie zarządzania projektami górniczymi – na razie uruchomiono obszar analityczny, 
pozwalający na gromadzenie i analizę danych w przekrojach organizacyjnym i geograficz-
nym (rejonów). Wdrożenie zarządzania projektowego wymaga jednak nie tylko wiedzy, 
której system dostarcza już dzisiaj, ale również zmian organizacyjnych, w tym macierzo-
wych struktur organizacyjnych [5]; 

— rozbudowa obszaru planowania i monitorowania aktywowania wyrobisk ruchowych – dzi-
siejszy sposób planowania nie daje jeszcze pełnych możliwości późniejszego monitorowa-
nia odchyleń i wymaga dalszej analizy i rozbudowy; 

— wdrożenie analogicznego rozwiązania, wspierającego controllingi operacyjne pozostałych 
spółek Grupy Kapitałowej JSW; 

— rozbudowa skonsolidowanego planowania i monitorowania wykonań dla GK JSW; 
— rozbudowa systemu w obszarze controllingu strategicznego – poszerzenie obszaru anali-

tycznego o moduł controllingu sprzedaży całej Grupy, uwzględniający specyfikę transakcji 
wewnątrzgrupowych i zagadnienia kontrolne z tym związane; dodanie modułu do zarządza-
nia portfelem inwestycyjnym i kontroli projektów inwestycyjnych w GK JSW; 

— wdrożenie Zrównoważonej Karty Wyników w GK JSW, jako elementu monitorowania rea-
lizacji celów strategicznych GK oraz uzupełnienie systemu motywacyjnego ZPC opartego 
na KPI dla menedżerów. 



 

 

PODSUMOWANIE 
 
Wobec stale rosnącego zapotrzebowania na informację zarządczą przed zespołami controllingów 
stoją coraz większe wyzwania w zakresie pozyskania, przetwarzania i udostępniania danych. Mogą 
one sprostać tym wyzwaniom tylko dzięki zastosowaniu zaawansowanych technologii informa-
tycznych. Rozwiązania te pozwalają na redukcję kosztów związanych z pozyskaniem i obróbką 
danych, dają szybki dostęp do wiarygodnej informacji, niejednokrotnie pochodzącej z różnych 
źródeł, minimalizują ryzyko podejmowanych na szczeblu operacyjnym decyzji. Nowoczesne roz-
wiązania dają organizacjom uczącym się możliwość budowania „kapitału wiedzy” i stanowią nie-
zwykle ważny element całego systemu controllingu. 
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The Implementation of Improvements to the Operational Controlling 
of a Coal Mining Company – Determinants and Methodology – 
Case Study of Jastrzębska Spółka Węglowa S.A. 
 
The paper is a case study of the implementation of significant changes in operational controlling of 
the mining company. Using the example of Jastrzębska Spółka Węglowa S.A. there were shown 
both: the methodology of introducing changes in controlling function and related benefits coming 
from introduced innovations. Authors indicate also key success factors for the efficient implemen-
tation of Business Intelligence system, as a supporting tool for the Controlling Department in 
building the intellectual capital in the organization. 
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STRESZCZENIE: Artykuł jest studium przypadku wdrożenia istotnych zmian w controllingu in-
westycji Grupy Kapitałowej przedsiębiorstw wydobywczo - przetwórczych. Na przykładzie Grupy 
Kapitałowej Jastrzębskiej Spółki Węglowej omówione zostały, zarówno metodologia przeprowa-
dzanych zmian, jak i korzyści uzyskane z wdrożonych rozwiązań. Autor wskazuje również na po-
wiązanie rozwiązań przyjętych w controllingu inwestycji z obszarem zarządzania przez cele w per-
spektywie operacyjnej i strategicznej. 
 
SŁOWA KLUCZOWE: Grupa kapitałowa, przemysł wydobywczo-przetwórczy, controlling inwe-
stycji, zarządzanie przez cele, zrównoważona karta wyników 
 
 
 
1. WPROWADZENIE 
 
1.1. Od bieżącego zarządzania do rozwoju firmy 
 
Podstawowym warunkiem zapewnienia pozycji oraz ekspansji rynkowej firmy jest nie tylko 
sprawność bieżącego zarządzania, lecz również podejmowanie optymalnych decyzji dotyczących 
rozwoju i źródeł finansowania. Rozwój firmy nie dokonuje się poprzez realizacje przedsięwzięć 
inwestycyjnych w odtworzenie majątku firmy, konieczne jest prowadzenie inwestycji rozwojo-
wych zwiększających wartość firmy [1]. Działalność górnicza jest działalnością wyjątkową, nawet 
jeśli pominiemy inwestycje w poszukiwania geologiczne mające na celu odkrycie złóż kopalin, 
a skupimy się wyłącznie na eksploatacji odkrytych złóż, ponieważ cechuje się kapitałochłonnością 
związaną z pracami udostępniającymi oraz przygotowawczymi, długimi cyklami inwestycyjnymi, 
brakiem elastyczności procesu produkcyjnego spowodowanego przewagą kosztów stałych nad 
zmiennymi oraz znacznym zróżnicowanie prowadzenia eksploatacji ze względu na zmienność wa-
runków geologiczno-górniczych [2]. Realizacja projektów inwestycyjnych w górnictwie, jako ty-
powym środowisku wieloprojektowym, tzn. takim w którym jednocześnie realizowane są różnego 
rodzaju projekty, wymaga standaryzacji w zakresie oceny i kontroli realizacji projektów inwesty-
cyjnych. Jeżeli przedsiębiorstwo górnicze jest Grupą Kapitałową działającą w segmencie wydo-
bywczo-przetwórczym wraz ze spółkami prowadzącymi działalność uzupełniającą, wówczas wy-
pracowanie modelu zarządzania inwestycjami i jego wdrożenie stanowi wyzwanie angażujące 
środki i metody stosowane w zarządzaniu projektami, controllingu inwestycji, jak również w sys-
temach motywacyjnych zorientowanych na realizację celów operacyjnych oraz strategicznych, im-
plementowanych ze Zrównoważonej Karty Wyników. 
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2. METODY OCENY OPŁACALNOŚCI PRZEDSIĘWZIĘĆ INWESTYCYJNYCH 
 
Niezbędnym i podstawowym warunkiem rozpoczęcia realizacji inwestycji jest wykonanie analiz 
ekonomicznych, do których należy m.in. ocena opłacalności przedsięwzięcia. Jednym z kryteriów 
podziału metod oceny opłacalności inwestycji jest wpływ czynnika czasu. 
 
2.1. Metody statyczne oceny opłacalności przedsięwzięć inwestycyjnych 
 
Metody statystyczne, najczęściej wykorzystywane przy wstępnej ocenie projektów, ze względu na 
swoją prostotę, to przede wszystkim: 

— okres zwrotu nakładów inwestycyjnych, 
— prosta stopa zwrotu, 
— analiza progu rentowności,  
— analiza wrażliwości, 
— analiza porównawcza. 

 
2.2. Metody dynamiczne oceny opłacalności przedsięwzięć inwestycyjnych 
 
Metody dynamiczne uwzględniają czynnik czasu poprzez sprowadzenie do porównywalności 
wszystkie wpływy i wypływy środków pieniężnych związane z przedsięwzięciem inwestycyjnym 
występujące w różnym czasie. Są to metody uwzględniające wartość pieniądza w czasie. Po-
wszechnie stosowane są następujące metody: 

— zdyskontowany okres zwrotu, 
— wartość zaktualizowaną netto, 
— wewnętrzną stopę zwrotu, 
— zmodyfikowaną wewnętrzną stopę zwrotu. 

 Przedstawiony podział i metody nie wyczerpują tematyki metod oceny projektów inwestycyj-
nych, ale prezentuje te powszechnie występujące [1]. 
 
 
3. ETAPY WPROWADZANIA CONTROLLINGU INWESTYCJI W JSW S.A. 
 
3.1. Etap pierwszy – wdrożenie Sytemu Zarządzania Projektami Inwestycyjnymi w JSW S.A. 
 
Przesłankami do zastosowania metodologii zarządzania projektami wraz z rozwojem spółki stały 
się oczywistą konsekwencją, jeśli realizowane zamierzenia inwestycyjne wymagają istotnych 
środków finansowych, a także zaangażowania znacznych zasobów ludzkich, w tym również z firm 
zewnętrznych, miały być realizowane w zgodnie z harmonogramem, w ramach określonego budże-
tu i zgodnie z przyjętymi wymogami i zakresem rzeczowym. Niemniej ważna stała się również po-
trzeba stałej kontroli realizacji projektów, jak i odpowiedzialności za projekt inwestycyjny. Zapro-
ponowany System Zarządzania Projektami Inwestycyjnymi dla potrzeb JSW S.A. oparto na cztero-
etapowym modelu zarządzania projektami: 

— Ustanowienie projektu – etap 1 – określenie celu i wstępnych założeń, a także ustanowienie 
Kierownik Projektu; 

— Planowanie projektu – etap 2 – powołanie przez Kierownika Projektu Zespołu Projektowe-
go, określenie szczegółowego zakresu planowanych zadań, terminów i sposobów realizacji 
poszczególnych etapów oraz opracowanie budżet projektu; 

— Realizacja projektu – etap 3 – monitorowanie przebiegu realizacji projektu oraz odchyleń 
powstających w trakcie realizacji poddawanych ocenie możliwości osiągnięcia celu projek-
tu lub jego ewentualnej korekty; 



 

 

— Zamknięcie projektu – etap 4 – sporządzenie raportu końcowego z realizacji projektu wraz 
z analizą przebiegu realizacji projektu [14]. 

 System zarządzania projektami inwestycyjnymi funkcjonuje w oparciu o następujące procedu-
ry. 
 Procedura ustanowienia projektu inwestycyjnego – reguluje zasady ustanawiania kierowników 
projektów w zakładach oraz podział kierunków inwestowania na: 

— budownictwo inwestycyjne dzielące się na: 
o wyrobiska górnicze poziome, 
o wyrobiska górnicze pionowe, 
o zakłady przeróbki mechanicznej węgla, 
o przedsięwzięcia proekologiczne, 
o pozostałe inwestycje. 

— zakupy gotowych dóbr inwestycyjnych w ramach których wydziela się: 
o obudowy zmechanizowane, 
o maszyny urabiające, 
o urządzenia transportowe, 
o pozostałe zakupy inwestycyjne, 

a także zasad opracowania zadań inwestycyjnych w rozbiciu na poszczególne obiekty, zasad spo-
rządzania projektów inwestycyjnych oraz ich ścieżki akceptacji. 
 Procedura planowania projektu inwestycyjnego ze względu na sposób realizacji dzieli się na: 

— Realizowaną systemem własnym, 
— Realizowaną systemem zleconym. 

 Procedura ustanawiania i planowania projektu inwestycyjnego nieujętego w Planie Inwestycyj-
nym – dotyczy projektów istotnych dla realizacji celów spółki, a nieprzewidzianych w chwili spo-
rządzania planu inwestycyjnego na następny rok. 
 Procedura realizacji projektu inwestycyjnego – określa sposób kontroli realizacji projektu in-
westycyjnego od zatwierdzenia wniosku inwestycyjnego przez Zarząd, poprzez sporządzanie co-
miesięcznego sprawozdania z postępów w realizacji projektów i kwartalnego wyjaśnienia zaistnia-
łych różnic. 
 Procedura zamknięcia projektu – określa zasady sporządzania Sprawozdania z realizacji projek-
tu inwestycyjnego lub Sprawozdania z realizacji Zadania inwestycyjnego. 
 Procedura ustanowienia, planowania, realizacji i zamknięcia projektu nieujętego w Planie In-
westycyjnym, realizowanego z powodu wystąpienia zagrożenia (chodzi o bezpieczeństwo zatrud-
nionych pracowników, bezpieczeństwo ruchu zakładu, bezpieczeństwa powszechnego, usuwania 
skutków klęsk żywiołowych oraz innych zagrożeń, gdzie niezbędne jest natychmiastowe rozpoczę-
cie realizacji inwestycji) [14]. 
 W celu optymalizacji procesu zarządzania działalnością inwestycyjną w całym przedsiębior-
stwie w lipcu 2010 objęto Systemem Zarządzania Projektami Inwestycyjnymi wszystkie zakłady 
Jastrzębskie Spółki Węglowej. Jednostką scalającą procesy inwestycyjne realizowane i projekto-
wane w poszczególnych zakładach zostało Biuro Inwestycji i Rozwoju Kopalń. W zakresie kompe-
tencji Dyrektora Projektów Inwestycyjnych w Spółce znalazły się zadania dotyczące tworzenia 
planu inwestycyjnego, akceptacja projektów inwestycyjnych sporządzonych w zakładach spółki 
oraz Biurze Zarządu, wprowadzanie korekt i niezbędnych zmian do projektów ustanowionych w 
Zakładach i Biurze Zarządu, monitorowanie i kontrola realizacji projektów inwestycyjnych, a także 
ustanawiania i zamykania projektów inwestycyjnych w Zakładach, jeśli wymaga tego strategia 
działalności inwestycyjnej. Ponadto, dyrektor Biura Inwestycji i Rozwoju Kopalń został zobowią-
zany do przedstawiania Zarządowi sprawozdania z realizacji projektów inwestycyjnych. Adekwat-
nie Systemem Zarządzania Projektami Inwestycyjnymi w JSW S.A. objęci zostali Naczelni Inży-
nierowie Kopalń „Borynia”, „Budryk”, „Jas-Mos”, „Krupiński”, zastępcy Dyrektora ds. Inwestycji 
i Rozwoju Kopalń KWK „Pniówek” i KWK „Zofiówka”, a także zastępca Dyrektora Zakładu Lo-



 

 

gistyki Materiałowej ds. Gospodarki Majątkiem i Przetargów, którym powierzono obowiązki ko-
ordynowania prac i podejmowania niezbędnych decyzji w procesach: 

— tworzenia planu inwestycyjnego w zakładzie, 
— ustanawiania, planowania, realizacji i zamknięcia projektów inwestycyjnych w zakładzie, 
— kontroli realizacji projektów inwestycyjnych w zakładzie, 
— monitorowania zgodności realizacji inwestycji z planem inwestycyjnym [14]. 

 Służby te zostały zobowiązane do przestawiania Dyrektorowi Projektów Inwestycyjnych, któ-
rym został Dyrektor Biura Inwestycji i Rozwoju Kopalń sprawozdań z realizacji projektów inwe-
stycyjnych. Zarządzenie to zmieniało dotychczasowy ustrój. 
 
3.2.  Etap drugi – wdrożenie Polityki Inwestycyjnej w GK JSW 
 
Polityka inwestycyjna zakłada centralizację procesu planowania inwestycji w ramach obszarów 
funkcjonalnych. W ramach GK JSW wyszczególniono jednostki organizacyjne odpowiedzialne za 
realizację zadań w zakresie planowania inwestycji. Są nimi Zarząd JSW posiadający rolę akceptu-
jącego długoterminowe i roczne plan inwestycyjne oraz akceptującego Inwestycje Kluczowe 
w ramach zarządzania obszarem związanym z działalnością inwestycyjną GK JSW. Biuro Inwe-
stycji i Rozwoju Kopalń zarządzające procesem planowania inwestycji w GK, odpowiedzialne jest 
za tworzenie Polityki Inwestycyjnej, rekomendowanie rocznych limitów nakładów inwestycyjnych 
dla poszczególnych spółek GK oraz udzielające rekomendacji w zakresie Inwestycji Kluczowych 
i planów inwestycyjnych do Komitetu Inwestycyjnego. Jednostką udzielającą wsparcie w procesie 
planowania w zakresie prowadzonych analiz inwestycji kluczowych i planów inwestycyjnych, 
a także w procesie monitorowania działalności inwestycyjnej jest Biuro Controllingu. Bierze ono 
również udział w pracach Komitetu Inwestycyjnego, a także poddaje analizie przedstawiane studia 
wykonalności, analizy opłacalności oraz analiz planów inwestycyjnych. Komitet Inwestycyjny ana-
lizuje i rekomenduje do akceptacji Zarządowi dokumenty wykonawcze inwestycji kluczowych pro-
jektowanych w spółkach GK oraz długoterminowych i rocznych planów inwestycyjnych [15]. 
 Za sporządzenie długoterminowych i rocznych planów inwestycyjnych w zakresie każdej ze 
spółek, sporządzenie dokumentów wykonawczych w postaci studiów wykonalności i analiz opła-
calności, przy współpracy z Biurem Inwestycji i Rozwoju Kopalń oraz Biurem Controllingu, jak 
również za wdrożenie i realizację zaakceptowanych planów inwestycyjnych, zgodnie z obowiązu-
jącymi przepisami prawa, odpowiedzialne są Zarządy poszczególnych spółek. 
 Inwestycje w GK JSW podzielone są na dwie grupy [15]: 

— inwestycje kluczowe – o kluczowym znaczeniu dla Grupy; 
— inwestycje uzupełniające – które mają głównie charakter odtworzeniowy i znaczenie głów-

nie dla spółek Grupy. Zasadniczo nie wymagają one opracowania odrębnych dokumentów 
wykonawczych w postaci studiów wykonalności czy analiz opłacalności. 

 Proces akceptacji projektu inwestycji kluczowej odbywa się na podstawie przygotowanego 
przez spółkę z GK dokumentu wykonawczego (studium wykonalności lub analizy opłacalności) 
przekazanego do Biura Inwestycji i Rozwoju Kopalń, który następnie podlega ocenie pod kątem 
ekonomicznym i technicznym przez współpracujące z Biurem Inwestycji i Rozwoju Kopalń jed-
nostki organizacyjne Biura Zarządu JSW, tj. Biuro Controllingu, Biuro Finansów, Biuro Produkcji 
oraz inne. Po otrzymaniu ewentualnych wyjaśnień i dodatkowych informacji przez Spółkę składa-
jącą dokument wykonawczy, jest on w formie rekomendacji przekazywany do Komitetu Inwesty-
cyjnego, który po rozpatrzeniu materiałów i wyjaśnień związanych z przedsięwzięciem inwesty-
cyjnym zwraca się do Zarządu JSW o akceptację, w formie uchwały, dokumentu wykonawczego 
i przyjęciu do realizacji inwestycji kluczowej. Oprócz akceptacji inwestycyjnych planów długo 
i krótkookresowych, a także akceptacji projektów kluczowych inwestycji Zarząd JSW, ponadto 
powołuje Komitet Inwestycyjny i określa jego regulamin pracy, zatwierdza politykę inwestycyjną 
Grupy, ale również może wyznaczyć dla poszczególnych spółek Grupy zadania inwestycyjne nieu-



 

 

jęte w planach inwestycyjnych, a niezbędne dla osiągniecia celów strategicznych i operacyjnych 
GK JSW. Podstawą do rozpoczęcia realizacji inwestycji kluczowej jest zaakceptowany przez Za-
rząd JSW dokument wykonawczy, zaś podstawą do rozpoczęcia realizacji inwestycji uzupełniają-
cych jest zaakceptowany przez Zarząd JSW SA plan inwestycyjny. Biura Inwestycji i Rozwoju 
Kopalń oraz Biuro Controllingu monitorują realizację inwestycji spółek Grupy na podstawie rapor-
tów okresowych, których obowiązek został nałożony na każdą ze spółek realizującą proces inwe-
stycyjny [15]. 
 
3.3. Etap trzeci - model controllingu inwestycji dla Grupy Kapitałowej JSW 
 
Model controllingu inwestycji dla GK JSW opracowany został celem dostarczenia narzędzi do za-
rządzania portfelem inwestycji Grupy Kapitałowej, oceny i analizy ekonomicznej poszczególnych 
projektów inwestycyjnych realizowanych przez spółki Grupy, ale przede wszystkim w celu ich 
priorytetyzacji w ramach ogólnego portfela inwestycji GK JSW [12]. Na podstawowe etapy proce-
su controllingu inwestycyjnego w GK JSW składają się: 

— identyfikacja, 
— ocena, 
— selekcja i priorytetyzacji, 
— monitorowanie realizacji, 
— analiza inwestycji w fazie poprojektowej. 

 Na szczególną uwagę zasługuje proces opracowania listy rankingowej projektów inwestycyj-
nych według kryterium ich efektywności ekonomicznej, który dotyczy następujących czynności: 

— konsolidacji listy projektów inwestycyjnych, 
— opracowania rankingu projektów inwestycyjnych, 
— wstępnego potwierdzenia źródeł finansowania projektów inwestycyjnych, 
— określenie górnego limitu nakładów inwestycyjnych portfela oraz możliwości dodatkowych 

środków z uwzględnieniem okresu realizacji poszczególnych projektów. 
 Zaproponowano, aby wszystkie projekty inwestycyjne, za wyjątkiem odtworzeniowych, które 
nie mogą być odłożone w czasie oraz inwestycje, dla których nie można wiarygodnie przypisać ko-
rzyści i kosztów, powinny być oceniane na podstawie ich efektywności ekonomicznej. Ocena efek-
tywności ekonomicznej oparta została na metodologii DCF, która w stopie dyskonta dodatkowo 
uwzględnia ryzyko danego projektu inwestycyjnego. W modelu założono wykonanie analizy wpły-
wu realizacji inwestycji odtworzeniowej na kształtowanie się poziomu przychodów i kosztów 
w stosunku do stanu obecnego. Dla powstających różnych wariantów realizacji inwestycji odtwo-
rzeniowej zaproponowano przyjęcie wariantu o najniższej sumie zdyskontowanych nakładów. Pro-
jekty inwestycyjne dla których przeprowadza się ocenę ekonomicznej efektywności powinny zo-
stać uszeregowane w rankingu według kryterium maksymalizacji NPVR. 
 W ramach budowy portfela inwestycji Grupy Kapitałowej, przy założeniu występowania ogra-
niczeń budżetowych, zaproponowano wykorzystanie następujące zasady sporządzania listy rankin-
gowej: 

— projekty inwestycyjne odtworzeniowe lub odtworzeniowo-modernizacyjne wymuszone sta-
nem technicznym są traktowane priorytetowo; 

— inwestycje wymuszone prawem traktowane są jako priorytetowe zgodnie z wymaganym 
harmonogramem; 

— głównym kryterium decyzyjnym w pozostałych przypadkach powinno być kryterium eko-
nomiczne, tj. ranking od najwyższego NPVR [12]. 

 Jednym z najważniejszych założeń dotyczącym sporządzania listy rankingowej projektów in-
westycyjnych jest stwierdzenie, że ranking nigdy nie powinien być ostatecznym kryterium reko-
mendacji, a jedynie kryterium pomocniczym w zakresie portfela projektów do realizacji. 
 



 

 

4. UWARUNKOWANIA WDROŻENIA – KLUCZOWE CZYNNIKI SUKCESU 
 
4.1. Zarządzanie przez cele w JSW – jako system realizacji celów zawartych w PTE i strategii 
 
Zarządzanie przez cele jest metodą mającą doskonalić wyniki osiągane przez Spółkę poprzez inte-
grację i nakierowanie działań wskazanych pracowników wokół celów strategicznych [13]. Jednak-
że, jest to przede wszystkim wsparcie realizacji celów wyznaczonych w ramach Planu Techniczno 
– Ekonomicznego na dany rok, które jest zgodne z osiąganiem celów strategicznych Spółki i Gru-
py Kapitałowej. Zamiarem wdrożenia ZPC jest dążenie do maksymalnego powiązania efektów 
pracy z wynagrodzeniami pracowników i wdrożenia w ten sposób odpowiedniego systemu moty-
wowania. Proces zakłada bowiem aktywny udział wszystkich jego uczestników zmotywowanych 
do bardziej efektywnej pracy poprzez nagradzanie wysiłków skutkujących osiągnięciem założo-
nych ambitnych celów. Wszystkie wskaźniki i cele zostały tak sformułowane, aby spełniać zasadę 
SMART (konkretności, mierzalności, realności, określenia w czasie oraz istotności). Wszystkie 
kluczowe wskaźniki efektywności (KPI) skupiają się na aspektach lub obszarach działania Spółki, 
które są istotne dla jej obecnego, jak i przyszłego sukcesu pozostając miarą efektywności działania 
w kluczowych obszarach i procesach. 
 W obszarze planowania i realizacji projektów inwestycyjnych wyznaczono wskaźniki „realiza-
cja kluczowych przedsięwzięć inwestycyjnych bez ATF”, które skaskadowano na poszczególne 
poziomy organizacyjne [11] 
 Indywidualne Karty Celów sporządzone oddzielnie dla każdego uczestnika ZPC zawierają zaw-
sze trzy grupy wskaźników pozwalające osiągać cele: 

— ogólnofirmowe – Grupy Kapitałowej JSW i JSW S.A.; 
— zakładowe – dotyczących celów postawionych do realizacji poszczególnym spółkom i za-

kładom; 
— indywidualne – do realizacji przez określone jednostki organizacyjne (biura, zespoły) w da-

nym roku. 
 Procedury ZPC są realizowane przez wyznaczonego Administratora systemu ZPC w Biurze Za-
rządzania Zasobami Ludzkimi przy współdziałaniu z Biurem Controllingu. Zarządzanie Przez Cele 
funkcjonuje zatem w JSW S.A. jako element systemu wspomagającego realizacje celów, w tym In-
westycyjnych, w przedsiębiorstwie wydobywczo-przetwórczym w perspektywie krótkoterminowej 
(PTE) i długoterminowej (Strategia Grupy Kapitałowej). 
 
4.2. Zrównoważona Karta Wyników jako instrument przełożenia strategii na działania operacyjne 
 
Głównym celem Strategicznej Karty Wyników jest zapewnienie realizacji przyjętej strategii roz-
woju przedsiębiorstwa[5]. Oznacza to proces przetworzenia strategii na działania operacyjne. 
 R.S. Kaplan i D.P. Norton, autorzy Strategicznej Karty Wyników, dokonali podziału celów 
strategicznych przedsiębiorstwa i mierników ich osiągania na cztery grupy, które nazwali perspek-
tywami. Wyszczególnione przez nich perspektywy obejmują wszystkie obszary działalności firmy 
i odpowiadają na określone pytania strategiczne: 

— perspektywa finansowa – jak przedsiębiorstwo powinno być postrzegane przez właścicieli, 
aby można było uznać, że osiągnęło sukces finansowy? 

— perspektywa klienta – jak przedsiębiorstwo powinno być postrzegane przez klientów, aby 
mogło zrealizować swoją wizję? 

— perspektywa procesów wewnętrznych – jakie procesy wewnętrzne należy doskonalić, aby 
usatysfakcjonować klientów i właścicieli? 

— perspektywa uczenia się i wzrostu (rozwoju) – jak utrzymać zdolność do zmiany i poprawy 
efektywności w celu zrealizowania wizji przedsiębiorstwa? [4]. 

 



 

 

 Wśród pozytywnych efektów zastosowania Zrównoważonej Karty Wyników wymienia się: 
— wzrost wydajności i efektywności; 
— poprawa wykorzystania inwestycji w kapitał intelektualny (lepsze zarządzanie wiedzą); 
— wzrost zysków; 
— wzmocnienie pozycji przedsiębiorstwa i jego poszczególnych działów; 
— redukcja kosztów [3]. 

 Wdrażanie Strategicznej Karty Wyników jest zadaniem trudnym ze względu na to, że każda or-
ganizacja jest niepowtarzalna, ma inną specyfikę, strukturę organizacyjną i charakteryzuje się wła-
sną kulturą organizacyjną. Ale właściwie skonstruowana strategiczna karta wyników prezentuje 
koncepcję rozwoju przedsiębiorstwa uzupełniając trzy kluczowe elementy dla strategicznego ucze-
nia się [6]: 

— Przekłada wizję i strategię przedsiębiorstwa na język działań operacyjnych, definiując cele 
jakie organizacja powinna osiągnąć; 

— zasila system sprzężenia zwrotnego – jest zestawem hipotez podlegającym permanentnej 
ewolucji pod wpływem czynników wewnętrznych i zewnętrznych; 

— zapewnia przegląd wykonanych działań istotnych w procesie uczenia się; 
rozliczając z jednej strony to co zostało wykonane w przeszłości i z drugiej strony aktualizując wy-
tyczone cele. Kluczowym elementem zrównoważonej karty wyników jest więc proces ciągłej we-
ryfikacji założeń, na których opiera się strategia firmy [7]. Równocześnie w zrównoważonej karcie 
wyników występuje równowaga pomiędzy zewnętrznymi miernikami satysfakcji klientów i akcjo-
nariuszy, a wewnętrznymi miernikami efektywności kluczowych procesów oraz rozwoju. Mierniki 
realizacji celów zdarzeń przeszłych, są równoważone miernikami przyszłego sukcesu. Osiągnięcie 
spójności i zbilansowanie celów, działań i wyników w czterech podstawowych perspektywach po-
zwala na wytyczenie i realizację strategii organizacji jako całości [8]. 
 Strategiczna karta wyników może być narzędziem porządkującym wizję i strategię przedsię-
biorstwa oraz transponującą ją w szereg celów i mierników operacyjnych. Efektywne wdrażanie 
strategii nie jest bowiem możliwe, jeśli nie zostanie ona przełożona na konkretne cele oraz ich mia-
ry [9]. 
 
 
PODSUMOWANIE 
 
Jeśli przyjmiemy, że inwestycje górnicze są kapitałochłonne i energochłonne, a okres do uzyskania 
dodatnich przepływów pieniężnych i zwrotu z inwestycji jest długi [10], jeśli dodatkowo dołożymy 
dużą zmienność cen surowców i problem trudnych warunków geologiczno-górniczych, to pomimo 
stosowania podejścia projektowego w zarządzania inwestycjami, pomimo wdrożenia metod con-
trollingu inwestycji, pomimo dywersyfikacji poprzez utworzenie Grupy Kapitałowej rozszerzającej 
zakres działania na segment wydobywczo-przetwórczy i pomimo wprowadzenia zarządzania przez 
cele, autor widzi potrzebę dodatkowego oparcia o narzędzie o pełniejszej i dłuższej perspektywie, 
bezpośrednio wypływającej ze Strategii, jaką jest Zrównoważona Karta Wyników, a tym samym 
jako kolejnego etapu rozwoju dojrzałej organizacji. 
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Investment Controlling as a System Supporting Accomplishment of Goals 
in the Mining and Processing Enterprise on the Example of JSW S.A. 
 
The paper is the case study of implementation of significant changes in the Capital Group's invest-
ment controlling of mining and processing enterprises. 
 On the example of JSW Capital Group, methodology of modifications is discussed, as well as 
the benefits derived from the implemented solutions. The author also points to the relationship of 
the solutions adopted in the area of investment controlling with the management by objectives in 
the operational and strategic perspective. 
 
 



Controlling kosztów na przykładzie firmy PRG Linter S.A.  
świadczącej usługi dla przemysłu górniczego. 

Aron Kudelski-Lichtenberg 



DZIAŁ GÓRNICZY oferuje usługi w zakresie: 

 Drążenia, likwidacji i przebudowy wyrobisk górniczych (ŁPSZ) 

 Obsługi konserwacji tras kolejek podwieszanych i spągowych 

 Obsługi podziemnych przenośników taśmowych 

 Obsługi transportu podziemnymi kolejkami podwieszanymi 

DZIAŁ BUDOWLANY oferuje usługi w zakresie: 

 Budowy i modernizacji obiektów przemysłowych 

 Produkcji specjalistycznych mieszanek cementowych  

stosowanych w torkretowaniu i izolacji  

 Produkcji spoiwa do wykładki mechanicznej  

A R O N @ K U D E L S K I - L I C H T E N B E R G . P L  



 

17-01-2012 - rozpoczęcie wdrażania procesu Systemu Zarządzania Projektowego 

 

• Modyfikacja Systemu Ewidencji Kosztów, 

 Wyodrębniono stanowiska kosztów dla wszystkich śr. trwałych ( >10 000 zł), 

 Wyodrębniono stanowiska kosztów dla kategorii zatrudnienia. 

 

• Zmiana Warunków Zatrudnienia Pracowników, 

 Wprowadzono 8 kategorii zaszeregowania – płaca zasadnicza, 

 Wprowadzono 62 stanowiska robotnicze pod ziemią, 

 Wprowadzono zadaniową premię na rbdn. 

 

20-02-2012 - zakończenie wdrażania procesu  Systemu Zarządzania Projektowego 

A R O N @ K U D E L S K I - L I C H T E N B E R G . P L  



1. PLANOWANIE 
• HARMONOGRAMOWANIE 

• BUDŻETOWANIE 

• PARAMETRYZOWANIE 

 

2. REALIZACJA 
• KONTROLA OBŁOŻENIA 

• KONTROLA WYKONANIA 

• KONTROLA ZAMÓWIEŃ 

 

3. ROZLICZENIE 
• ZYSK / STRATA  NA ZADANIU 

• PREMIOWANIE 

• PODSUMOWANIE 

 

HARMONOGRAMOWANIE 

Rozpisanie na podstawie np. SIWZ-u: 
 Planu wykonania zadania (czas realizacji etapów robót) 
 Planu obłożenia kategorii stanowisk robotniczych 
 Planu obłożenia etatowych stanowisk pracy 
 Planu zaangażowania kapitału rzeczowego 

 Plan amortyzacji środków trwałych  
 Wyposażenie ewidencjonowane (pracownik) 
 Wyposażenie nieewidencjonowane (pracownik) 

 Planu remontów maszyn i urządzeń 
 Planu usług: 

 Finansowych, 
 Outsourcingowych, 

 Planu zakupu materiałów: 
 Remontowych, 
 Eksploatacyjnych (np. oleje, smary, itp.) 
 Projektowych (np. spoiwo, worki, itp.) 

A R O N @ K U D E L S K I - L I C H T E N B E R G . P L  



BUDŻETOWANIA 

• Kosztorysowanie planowanego zadania, 

• Prognozowanie kosztów wydziałowych 

• Prognozowanie kosztów ogólnego zarządu 

• Wycena kosztu kapitału własnego 

• Wycena kosztu kapitału obcego 

• Prognozowanie marży zysku zadania 

A R O N @ K U D E L S K I - L I C H T E N B E R G . P L  

1. PLANOWANIE 
• HARMONOGRAMOWANIE 

• BUDŻETOWANIE 

• PARAMETRYZOWANIE 

 

2. REALIZACJA 
• KONTROLA OBŁOŻENIA 

• KONTROLA WYKONANIA 

• KONTROLA ZAMÓWIEŃ 

 

3. ROZLICZENIE 
• ZYSK / STRATA  NA ZADANIU 

• PREMIOWANIE 

• PODSUMOWANIE 

 



PARAMETRYZOWANIE 
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1. PLANOWANIE 
• HARMONOGRAMOWANIE 

• BUDŻETOWANIE 

• PARAMETRYZOWANIE 

 

2. REALIZACJA 
• KONTROLA OBŁOŻENIA 

• KONTROLA WYKONANIA 

• KONTROLA ZAMÓWIEŃ 

 

3. ROZLICZENIE 
• ZYSK / STRATA  NA ZADANIU 

• PREMIOWANIE 

• PODSUMOWANIE 

 

Podanie parametrów realizacji zadania w cyklu jego rozliczenia:  

• Ilości pracowników w brygadach na zmianę roboczą i dobę 

• Ilości zakładanych jednostek rozliczeniowych w cyklu  

• Wysokości premii za utrzymanie określonej normy realizacji 

 296,00   298,50   301,00   303,50   306,00   308,50   311,00   313,50  

21,00 zł 
22,00 zł 

23,00 zł 
24,00 zł 

25,00 zł 
26,00 zł 

27,00 zł 
28,00 zł 

 1,64  1,66  1,67  1,69  1,70  1,71  1,73  1,74

Ilość metrów wykonanych przez jedną brygadę 3 os. w cyklu 3 zm./24h na miesiąc Premia brutto na rbdn



KONTROLA OBŁOŻENIA 
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Wprowadzenie 
kategorii 
zaszeregowani do 
szychtownicy. 

 wersja papierowa 

P
la

n
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Wprowadzenie 
szychtownicy do 
oprogramowania. 

wersja elektroniczna- 
opracowanie autorskie 
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Bieżący raport 
różnic pomiędzy 
harmonogramem i 
wprowadzonym 
obłożeniem 
stanowiskowym. 

wersja elektroniczna - 
opracowanie autorskie  

1. PLANOWANIE 
• HARMONOGRAMOWANIE 

• BUDŻETOWANIE 

• PARAMETRYZOWANIE 

 

2. REALIZACJA 
• KONTROLA OBŁOŻENIA 

• KONTROLA WYKONANIA 

• KONTROLA ZAMÓWIEŃ 

 

3. ROZLICZENIE 
• ZYSK / STRATA  NA ZADANIU 

• PREMIOWANIE 

• PODSUMOWANIE 

 



KONTROLA WYKONANIA 
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S
zt

yg
ar

 

Uzupełnienie 
Książki Raportowej 
zgodnie z 
opracowanymi 
standardami 
raportowania 
zrealizowanych 
poleceń i zadań 
zmianowych. 

wersja papierowa 

P
la

n
is

ta
 

Wprowadzenie 
raportu do 
oprogramowania. 

wersja elektroniczna -
opracowanie autorskie 

 

O
p
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g
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m

o
w

an
ie

 

Bieżący raport 
różnic pomiędzy 
harmonogramem i 
wprowadzonymi 
danymi z Książki 
Raportowej. 

wersja elektroniczna – 
opracowanie autorskie 

1. PLANOWANIE 
• HARMONOGRAMOWANIE 

• BUDŻETOWANIE 

• PARAMETRYZOWANIE 

 

2. REALIZACJA 
• KONTROLA OBŁOŻENIA 

• KONTROLA WYKONANIA 

• KONTROLA ZAMÓWIEŃ 

 

3. ROZLICZENIE 
• ZYSK / STRATA  NA ZADANIU 

• PREMIOWANIE 

• PODSUMOWANIE 

 



KONTROLA ZAMÓWIEŃ 
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Zarząd - Prokurent

Kierownik Działu Zaopatrzenia Dyrektor ds. finasowych

Dostawca Dyrektor ds. górniczych

Narzędziownia
Kierownik Oddziału 

Mechanicznego

Warsztat
Kierownik Oddziału 

Elektrycznego

Magazyn
Kierownik Oddziału 

Górniczego

Pracownik

Bieżąca ewidencja i rozliczenie realizowanych zamówień 

• Środków trwałych, Wyposażenia, 

• Materiałów eksploatacyjnych 

 

Schemat procedury realizacji zamówienia 

1. PLANOWANIE 
• HARMONOGRAMOWANIE 

• BUDŻETOWANIE 

• PARAMETRYZOWANIE 

 

2. REALIZACJA 
• KONTROLA OBŁOŻENIA 

• KONTROLA WYKONANIA 

• KONTROLA ZAMÓWIEŃ 

 

3. ROZLICZENIE 
• ZYSK / STRATA  NA ZADANIU 

• PREMIOWANIE 

• PODSUMOWANIE 

 

Oprogramowanie raportujące  
odchylenia od stanu założonego  
– opracowanie autorskie 



ZYSK / STRATA 
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1. PLANOWANIE 
• HARMONOGRAMOWANIE 

• BUDŻETOWANIE 

• PARAMETRYZACJA 

 

2. REALIZACJA 
• KONTROLA OBŁOŻENIA 

• KONTROLA WYKONANIA 

• KONTROLA ZAMÓWIEŃ 

 

3. ROZLICZENIE 
• ZYSK / STRATA  NA ZADANIU 

• PREMIOWANIE 

• PODSUMOWANIE 

 

Zadanie nr 1

Nazwa przykładowa

PROPOZYCJA PREMII -  zł                10,00 zł            20,00 zł            30,00 zł            40,00 zł            50,00 zł            

KOSZTY ROBOCIZNY 223 875,85 zł  233 036,35 zł  242 196,85 zł  251 357,35 zł  260 517,85 zł  269 678,35 zł  

KOSZT PRACY W DNI WOLNE 63 000,00 zł    63 000,00 zł    63 000,00 zł    63 000,00 zł    63 000,00 zł    63 000,00 zł    

KOSZTY AMORTYZACJI 60 822,00 zł    60 822,00 zł    60 822,00 zł    60 822,00 zł    60 822,00 zł    60 822,00 zł    

KOSZTY MASZYN I URZĄDZEŃ 38 903,00 zł    38 903,00 zł    38 903,00 zł    38 903,00 zł    38 903,00 zł    38 903,00 zł    

KOSZTY MATERIAŁÓW PRODUKCYJNYCH 26 880,00 zł    26 880,00 zł    26 880,00 zł    26 880,00 zł    26 880,00 zł    26 880,00 zł    

KOSZT UMÓW PRODUKCYJNYCH 58 632,00 zł    58 632,00 zł    58 632,00 zł    58 632,00 zł    58 632,00 zł    58 632,00 zł    

KOSZT UMÓW FINASOWYCH 18 963,00 zł    18 963,00 zł    18 963,00 zł    18 963,00 zł    18 963,00 zł    18 963,00 zł    

KOSZTY WYDZIAŁOWE 153 956,00 zł  156 943,00 zł  159 930,00 zł  162 917,00 zł  165 904,00 zł  168 892,00 zł  

KOSZTY ADMINISTRACYJNE & ZARZĄDU 126 684,00 zł  129 070,00 zł  131 455,00 zł  133 841,00 zł  136 227,00 zł  138 613,00 zł  

∑ KOSZTÓW 771 715,85 zł  786 249,35 zł  800 781,85 zł  815 315,35 zł  829 848,85 zł  844 383,35 zł  

MONTAŻ ŁPS 535 528,00 zł  535 528,00 zł  535 528,00 zł  535 528,00 zł  535 528,00 zł  535 528,00 zł  

WYKŁADAK MECHANICZNA 20 124,00 zł    20 124,00 zł    20 124,00 zł    20 124,00 zł    20 124,00 zł    20 124,00 zł    

MONTAŻ PRL -  zł                -  zł                -  zł                -  zł                -  zł                -  zł                

MONTAŻ SV 21 328,00 zł    21 328,00 zł    21 328,00 zł    21 328,00 zł    21 328,00 zł    21 328,00 zł    

MONTAŻ KSP -  zł                -  zł                -  zł                -  zł                -  zł                -  zł                

MONTAŻ KSP + POBIERKA SPĄGU 78 231,00 zł    78 231,00 zł    78 231,00 zł    78 231,00 zł    78 231,00 zł    78 231,00 zł    

∑ PRZYCHODÓW 655 211,00 zł  655 211,00 zł  655 211,00 zł  655 211,00 zł  655 211,00 zł  655 211,00 zł  

ZYSK /-STRATA 116 504,85 zł-  131 038,35 zł-  145 570,85 zł-  160 104,35 zł-  174 637,85 zł-  189 172,35 zł-  

RENTOWNOŚĆ -18% -20% -22% -24% -27% -29%



PREMIOWANIE 
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1 2 3

65,00 zł       40,00 zł    73,00 zł    

20 dni w m-c
i lość dni 

pracy

wskaźnik 

oceny pracy

premia 

zadania

i lość dni 

pracy

wskaźnik 

oceny pracy

premia 

zadania

i lość dni 

pracy

wskaźnik 

oceny pracy

premia 

zadania
∑ Premii

Pracownik nr 1 18 100 1 170,00 zł 1 111 44,40 zł    1 72 52,56 zł    1 266,96 zł 

Pracownik nr 2 3 120 234,00 zł     12 89 427,20 zł 5 100 365,00 zł 1 026,20 zł 

Pracownik nr 3 5 85 276,25 zł     10 52 208,00 zł 5 100 365,00 zł 849,25 zł     

Zadanie nr

ŚPZ na RBDN

Zadanie nr

ŚPZ na RBDN

Zadanie nr

ŚPZ na RBDN

1. PLANOWANIE 
• HARMONOGRAMOWANIE 

• BUDŻETOWANIE 

• PARAMETRYZACJA 

 

2. REALIZACJA 
• KONTROLA OBŁOŻENIA 

• KONTROLA WYKONANIA 

• KONTROLA ZAMÓWIEŃ 

 

3. ROZLICZENIE 
• ZYSK / STRATA  NA ZADANIU 

• PREMIOWANIE 

• PODSUMOWANIE 

 

1 2 3

20 dni w m-c
i lość dni 

pracy

wskaźnik 

wykonu

premia 

/rbdn

premia 

zadania

i lość dni 

pracy

wskaźnik 

wykonu

premia 

/rbdn

premia 

zadania

i lość dni 

pracy

wskaźnik 

wykonu

premia 

/rbdn

premia 

zadania
∑ Premii

Pracownik nr 1 18 1,64 21,00 zł 378,00 zł 1 2,61 58,00 zł 58,00 zł    1 72 52,56 zł 52,56 zł    488,56 zł     

Pracownik nr 2 3 1,66 22,00 zł 66,00 zł    12 2,31 41,00 zł 492,00 zł 5 100 73,00 zł 365,00 zł 923,00 zł     

Pracownik nr 3 5 1,74 28,00 zł 140,00 zł 10 2,42 46,00 zł 460,00 zł 5 105 76,65 zł 383,25 zł 983,25 zł     

Zadanie nr Zadanie nr Zadanie nr

METODA PUNKTOWA 

METODA WSKAŹNIKOWA 



PODSUMOWANIE 
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1. PLANOWANIE 
• HARMONOGRAMOWANIE 

• BUDŻETOWANIE 

• PARAMETRYZACJA 

 

2. REALIZACJA 
• KONTROLA OBŁOŻENIA 

• KONTROLA WYKONANIA 

• KONTROLA ZAMÓWIEŃ 

 

3. ROZLICZENIE 
• ZYSK / STRATA  NA ZADANIU 

• PREMIOWANIE 

• PODSUMOWANIE 

 

586 

839 

627 

397 
488 

295 

369 

523 

438 
800 

1074 

576 

35,00 zł 

0,00 zł 

5,00 zł 

45,00 zł 

49,00 zł 

43,50 zł 
-21,70% 

1,30% 

3,40% 

9,60% 

10,30% 

9,20% 
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Wyzwania zarządzania wiedzą 
w przedsiębiorstwie górniczym 

Dr inż. Edyta Brzychczy 

Wydział Górnictwa i Geoinżynierii 
Katedra Ekonomiki i Zarządzania w Przemyśle 
 
Kraków, Szkoła Eksploatacji Podziemnej 2013 
 



„rzeczywistym i kontrolującym zasoby 
oraz całkowicie rozstrzygającym 
czynnikiem produkcji nie jest teraz ani 
kapitał, ani własność ziemska, ani siła 
robocza. Jest nim wiedza.” 

 

Peter F. Drucker 



Wiedza 

• Wiedza formalna (jawna) – jasno 
sprecyzowana i usystematyzowana, 
przedstawiona w sposób formalny za 
pomocą słów, liczb, znaków i symboli.  

• Wiedza cicha (ukryta) – związana z 
doświadczeniami pojedynczych osób, 
będąca pochodną ich przeżyć, przeczuć, 
intuicji, niedająca się łatwo sformalizować.  



Wiedza ukryta, najczęściej zostaje 
utracona z powodu: 
 

• odejścia doświadczonych pracowników, 

• trudności jej sformalizowania, 

• charakteru i osobowości posiadacza wiedzy 
(np. wykazującego niechęć do dzielenia się 
posiadaną wiedzą z innymi), 

• braku świadomości wartości wiedzy 
posiadanej przez pracownika, 

• braku znajomości metod i narzędzi 
pozyskiwania i przechowywania tej wiedzy. 

Zidentyfikowanie wiedzy ukrytej jest fundamentalnym 

elementem procesu kreowania wiedzy w przedsiębiorstwie!!! 

 



Zarządzanie wiedzą – ujęcie wiedzy 

• wiedza jako produkt, 

• wiedza jako zasób, 

• wiedza jako ograniczenie. 

 



Zarządzanie wiedzą 

w przedsiębiorstwie 

górniczym 



Dlaczego w przedsiębiorstwie górniczym 
wiedza jest taka ważna?  

• Specyfika procesu wydobywczego 
(niepewność, ryzyko związane z geologią 
złoża, zagrożeniami naturalnymi).  

• Rozwiązania projektowe, które zastosowane 
zostały w przeszłości i osiągnęły zamierzone 
efekty, mogą stanowić pomoc dla kolejnych 
projektantów.  

• Wiedza jaką kierują się wykonawcy-górnicy 
to nie tylko znajomość przepisów, ale 
również umiejętność przewidywania skutków 
działań (sztuka górnicza). 

• Źródło innowacji. 

 



• Know-how, które posiada przedsiębiorstwo 
górnicze jest jego wyróżnikiem, 
podstawowym elementem budowy 
przewagi konkurencyjnej w branży, a także 
źródłem innowacji (procesowych, 
produktowych, organizacyjnych).  

 

• Umiejętne zarządzanie wiedzą powinno być 
priorytetem w działalności każdego 
przedsiębiorstwa górniczego !!! 



Wyzwanie I: uświadomienie 
pracownikom istoty i znaczenia 
zarządzania wiedzą w przedsiębiorstwie 
 

• Przejawy narastającej świadomości potrzeby 
zarządzania wiedzą w przedsiębiorstwach 
górniczych. 

• Konieczne jest opracowanie nie tyle rozwiązań 
doraźnych, ale propozycji kompleksowej w tym 
zakresie w postaci modelu zarządzania wiedzą 
w przedsiębiorstwie górniczym, z 
uwzględnieniem wszystkich szczebli organizacji 
i dla różnych czasookresów planowania 
(strategicznego, taktycznego i operacyjnego). 



Wyzwanie II: właściwa identyfikacja 
źródeł wiedzy 

• Wiedza jawna – 
mapy lokalizacji 
wiedzy – źródła 
wewnętrzne i 
zewnętrzne. 

• Wiedza ukryta – 
identyfikacja 
ekspertów – 
techniki 
socjometryczne. 

 



Wyzwanie III: pozyskanie wiedzy 
ukrytej 

• Odejście doświadczonych pracowników, to 
jedna z głównych przyczyn pozbawiających 
przedsiębiorstwo bardzo ważnego zasobu 
wiedzy ukrytej.  

• Jeżeli ta wiedza nie będzie podlegać 
kodyfikacji lub personalizacji – zostaje ona 
utracona na zawsze. 



Kodyfikacja 

• dokumentacje przebiegu projektów (tzw. 
lessons learned), 

• kodeks najlepszych praktyk, które można 
zidentyfikować z wykorzystaniem 
benchmarkingu, 

• mapy wiedzy (wzorcowe procesy 
organizujące działania takie jak planowanie 
dostaw, obsługę zamówienia czy 
wystawianie faktur), 

• formalizacja procedur (systemy 
zarządzania jakością). 

 



Personalizacja 

• mentoring – przekazanie mentorowi pod 
opiekę osób mniej doświadczonych, 

• praca zespołowa (efekt zjawiska synergii), 

• marketing wewnętrzny, 

• topografia wiedzy – tworzenie map źródeł 
wiedzy w przedsiębiorstwie (na tym etapie 
można wykorzystać np. socjometrię, czyli 
pomiar sieci społecznych, 
odzwierciedlający relacje międzyludzkie). 

 



Istnieją dwa główne sposoby pozyskania 
wiedzy ukrytej: 

• wykorzystanie metod tradycyjnych 
(ekspertowych tj. wywiady, 
kwestionariusze, obserwacje eksperta), 

• wykorzystanie metod wspomaganych 
komputerowo (uczenie maszynowe). 



Wyzwanie IV: dbanie o proces tworzenia 
nowej wiedzy 

• Wyniki badań dotyczących czynników 
sprzyjających i barier w procesie tworzenia 
wiedzy organizacyjnej w 
przedsiębiorstwach przemysłów 
tradycyjnych na przykładzie przemysłu 
górniczego (Bendkowski 2008). 



Wyzwanie V: efektywne dzielenie się 
wiedzą i jej wykorzystanie 

• W celu właściwego korzystania z posiadanej 
wiedzy wskazane jest opracowanie schematu 
procedur gromadzenia i dostępu do wiedzy 
(komunikacja formalna) oraz wybór 
systemów informatycznych, które będą 
wspomagać zarządzanie wiedzą w 
przedsiębiorstwie. 

• Równie ważne jest umożliwienie wymiany 
informacji w sposób mniej formalny. W tym 
zakresie mogą być organizowane np. 
regularne spotkania pracowników polegające 
na luźnej wymianie doświadczeń i opinii, 
wyjazdy integracyjne, szkolenia wewnętrzne.  

 



Wyzwanie VI: Aktualizacja wiedzy 

• Wdrożone rozwiązania powinny być 
monitorowane i kontrolowane, z 
nastawieniem na doskonalenie 
prowadzonych działań procesu.  

• Należy pamiętać, iż wiedza szybko się 
starzeje, podlega rozpowszechnieniu i 
imitacji. 



Podsumowanie 

• Proces zarządzania wiedzą jest istotnym elementem 
każdej organizacji i powinien zajmować ważne 
miejsce w hierarchii jej działań.  

• Potrzeba zarządzania wiedzą w przypadku 
przedsiębiorstw górniczych powinna również 
wypływać z konsekwencji wystąpienia luki 
pokoleniowej i utraty znacznych zasobów wiedzy 
wraz z odejściem doświadczonych pracowników - 
specyfika procesu wydobywczego. 

• Działania w tym zakresie podejmowane są obecnie 
przez czołówkę światowych koncernów górniczych.  

 

 



Dziękuję za uwagę! 
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STRESZCZENIE 
 
Globalne tendencje przemian gospodarczo-społecznych we współczesnym świecie objęły również 
zmiany w sposobie i formie funkcjonowania organizacji gospodarczych. Można śmiało powie-
dzieć, że nastąpiła redefinicja odpowiedzialności przedsiębiorstwa w nowoczesnym układzie spo-
łecznym. 
 W artykule omówione zostały społeczne standardy etyczne realizowane w praktyce przez sek-
tor górniczy. Dokonano analizy relacji ze społecznościami lokalnymi, jako interesariuszami przed-
siębiorstw górniczych oraz omówione zostały rodzaje aktywności przedsiębiorstwa w tym Obsza-
rze. Na wybranych przykładach przedstawiony został wpływ tych stosunków na funkcjonowanie 
przedsiębiorstwa oraz kształtowanie stanu świadomości i rozwoju jego otoczenia. 
 Wskazane zostały podstawowe zagrożenia w relacjach przedsiębiorstw górniczych ze społecz-
nościami lokalnymi oraz możliwości jakie wynikają z wykorzystania innowacyjnych form komu-
nikacji społecznej i nowych paradygmatów zarządzania przedsiębiorstwem. 
 
SŁOWA KLUCZOWE: Górnictwo, interesarusze, społeczności lokalne, komunikacja społeczna, 
paradygmat zarządzania 
 
 
 
WPROWADZENIE 
 
Zmiany stanowią fundament naszego indywidualnego i zbiorowego życia, a także wszystkiego co 
nas otacza. Na naszych oczach następuje przechodzenie od zmian stopniowych, ewolucyjnych do 
zmian gwałtownych, nieprzewidywalnych czy wręcz rewolucyjnych. W konsekwencji powoduje to 
taki efekt, że każdy z nas, a także podmioty gospodarcze by dostosować się do tych szybkich prze-
mian muszą stale dokonywać radykalnych zwrotów w swoim myśleniu i działaniu, aby nadążyć za 
tempem zmian, jakie zachodzą w otoczeniu. Na tej planecie wszyscy jesteśmy od siebie uza-
leżnieni i zarówno nasze działania jak i zaniechania maja wpływ na innych – mówił w jednym 
z wywiadów Zygmunt Baumann.[1] Globalne tendencje przemian gospodarczo-społecznych we 
współczesnym świecie objęły również zmiany w sposobie i formie funkcjonowania organizacji 
gospodarczych. Można śmiało powiedzieć, że nastąpiła redefinicja odpowiedzialności przedsię-
biorstwa w nowoczesnym układzie społecznym. Od przedsiębiorstwa oczekuje się już nie tylko 
zysku, ale aktywnego udziału w życiu społecznym i działania zgodnie z zasadami zrównoważo-
nego rozwoju lub też szeroko pojętej społecznej odpowiedzialności, opartymi na ogólnie przyjętym 
aksjonormatywnym systemie wartości. 
 

Szkoła Eksploatacji Podziemnej 2013, Materiały Konferencyjne 



 

 W XXI wieku realizacja strategii zrównoważonego rozwoju jest wyrazem odpowiedzialności 
przedsiębiorstwa. Dla przemysłu górniczego, który opiera ją na wzroście gospodarczym, racjo-
nalnym wykorzystaniu zasobów naturalnych i odpowiedzialności społecznej jest warunkiem konie-
cznym dla jego istnienia i działania perspektywicznego. Takie też cele wpisane są w strategie 
biznesowe polskich spółek węglowych. Wymagają one jednak zasilania technologicznego oraz ak-
tywności ludzi, ich grup, organizacji obywatelskich [2] , a więc szeroko pojętych interesariuszy. 
 
 Przeprowadzone w 2012 roku badania własne autorki dotyczące praktycznego funkcjonowania 
społecznej odpowiedzialności w górnictwie węgla kamiennego wskazują, że wszystkie spółki 
przyznają, że paradygmat społecznej odpowiedzialności jest obecny w zarządzaniu współczesnym 
przedsiębiorstwem górniczym. Kompania Węglowa SA – największy producent węgla kamiennego 
w Europie deklaruje, że jej misją jest m.in. budowanie wartości dla interesariuszy i pracowników 
spółki.[3] Podobnie jest w przypadku JSW, gdzie zarząd oświadcza: "Odpowiedzialność za środo-
wisko naturalne i otoczenie społeczne jest elementem misji Jastrzębskiej Spółki Węglowej. Na-
dając szczególne znaczenie społecznej odpowiedzialności biznesu w polityce firmy, dajemy dowód 
swego przekonania o wadze odpowiedzialnego i etycznego przywództwa opartego na zasadach 
zrównoważonego rozwoju…” [4]. Zaspakajanie potrzeb, pragnień i interesów klientów, interesar-
iuszy i pracowników poprzez rentowne wydobycie i produkcję węgla energetycznego, energii 
cieplnej i elektrycznej oraz produkcję ekologicznych materiałów budowlanych przy zapewnieniu 
wysokiej jakości produktów, kreowanie marki i wartości firmy dzięki działaniom promocyjnym, 
wspieraniu i realizacji działalności prospołecznej, sportowej oraz kulturalnej i oświatowej – to 
z kolei misja LW Bogdanka S.A. [5]. Katowicki Holding Węglowego SA w materiałach informa-
cyjnych również deklaruje powiązanie wzrostu wartości Spółki realizowanego w sposób uwzględ-
niający zarówno wpływ na środowisko, odpowiedzialne gospodarowanie zasobami, jak i oczeki-
wania inwestorów, zadowolenie klientów, a także bezpieczeństwo oraz satysfakcję pracowników, 
zapewniając im możliwość stałego rozwoju i wykorzystania swojego potencjału [6]. 
 
 Badani respondenci przyznali, że przedsiębiorstwo odnosi określone korzyści z kierowania się 
społecznymi standardami etycznymi w działalności biznesowej. Przede wszystkim uznali, że są to 
korzyści wizerunkowe poprzez budowanie społecznego przekazu obrazu organizacji pozytywnie 
nastawionej i reagującej na potrzeby różnych grup społecznych. Do podobnego wniosku dochodzą 
też inni badacze społecznej odpowiedzialności, zwracając uwagę na fakt, że wizerunek, reputacja 
oraz współpraca pomiędzy różnymi grupami interesariuszy jest sposobem cywilizowania rynku 
i główną korzyścią z kierowania się ta ideą. [7] Wyniki badania ilościowego realizowanego w Ra-
mach projektu „Współpraca międzysektorowa na rzecz CSR na Śląsku” w 2012 roku również 
wskazują na fakt, że dobro lokalnej społeczności (rozumiane jako wszelkie działania mające na ce-
lu dążenie do jej rozwoju, troskę o dobro ogólne, współpracę z lokalnymi władzami i organizacja-
mi) jest jednym z najczęściej wymienianych elementów składających się na rozumienie terminu 
społeczna odpowiedzialność przez przedstawicieli śląskiego biznesu. Jednocześnie w tym samym 
badaniu 50,36% przedsiębiorców wskazuje, na swoje zaangażowanie we współpracę z lokalną 
społecznością. [8] Przy czym trzeba pamiętać, że jest to wynik badania wszystkich firm objętych 
próbą, bez podziału na branże więc trudno jednoznacznie ekstrapolować go na branżę górniczą. 
 
 
PRZEDSIĘBIORSTWO W OTOCZENIU INTERESARIUSZY 
 
Teoria interesariuszy stworzona przez R. Freemana to koncepcja prowadzenia działalności Gos-
podarczej poprzez budowanie długoterminowych i trwałych relacji ze wszystkimi zainteresowa-
nymi stronami – interesariuszami. [9] Rezultatem takiej współpracy są innowacje i partnerstwa. 
Firma rozumie i chce wykorzystywać swoją rolę w społeczeństwie, nakierowana jest na innowacje. 



 

Celem jest budowanie trwałej wartości i obopólnego rozwoju poprzez rozwiązywanie problemów 
społecznych. Koncepcja interesariuszy leży pomiędzy celowościowym i systemowym podejściem 
do oceny efektywności i celów organizacji. Są to indywidualni ludzie i grupy interesu, działający 
wewnątrz i na zewnątrz organizacji którzy są zainteresowani wynikami jej działania. Powody tego 
zainteresowani są różne, stąd każdy rodzaj interesariuszy będzie inaczej oceniał efektywność or-
ganizacji. Prowadzi to do konkluzji, że efektywność organizacji jest pojęciem złożonym, wielo-
wymiarowym i musi być oceniana w oparciu o różne kryteria i mierniki.[10] W ujęciu tradycyj-
nym, które traktowało przedsiębiorstwo jako jednostkę ekonomiczno-techniczną, firma nastawiona 
jest tylko na działalność gospodarczą, a więc na sprzedaż. W ujęciu nowoczesnym przedsię-
biorstwo postrzegane jest nie tylko jako jednostka produkcyjno-handlowa, ale również jako jed-
nostka społeczna. W związku z tym celem przedsiębiorstwa, obok wypracowania zysku jest Re-
alizacja określonych celów społecznych, np. ochrona środowiska, wzrost gospodarczy regionu. 
Organizacje dbające o zgodność ze społecznymi aspektami działalności a działalnością gospo-
darczą mają większe szanse na pozytywne przyjęcie przez społeczeństwo, co przyczynia się do 
lepszych wyników ekonomicznych [11]. 
 
 Przedsiębiorstwa górnicze jako głównego interesariusza swoich działań lokalnych uznają samo-
rządy. Fakt ten wynika niejako z konieczności, bowiem zgodnie z Prawem Geologicznym i Gór-
niczym eksploatacja górnicza prowadzona na danym obszarze wymaga zaopiniowania planu eks-
ploatacji przez jednostkę samorządu terytorialnego, a te muszą z kolei uwzględniać takie infor-
macje w swoich planach zagospodarowania przestrzennego. 
 Inne lokalne organizacje z jakimi współpracują przedsiębiorstwa górnicze to przede wszystkim: 

 Fundacja Rodzin Górniczych,  
 instytucje pomocy społecznej,  
 kluby sportowe,  
 lokalna służba zdrowia,  
 wyższe uczelnie, jednostki naukowe,  
 gimnazja i szkoły ponadgimnazjalne.  

 
 Angażowanie się w życie lokalnych społeczności badani respondenci [12] postrzegali głównie 
jako: 

 organizację festynów, 

 udzielanie darowizn dla lokalnych ośrodków medycznych (szpitale, placówki zdrowia) i wyposaża-
nie ich w ponadstandardową aparaturę medyczną, 

 wspieranie finansowe działalności różnorodnych fundacji i stowarzyszeń, m.in. takich które pracują 
w regionie z dziećmi niepełnosprawnymi, chorymi i wykluczonymi społecznie, placówek wycho-
wawczo-opiekuńczych, domów dziecka, 

 wspieranie organizacji i klubów sportowych, 

 wspieranie licznych wydarzeń kulturalnych, w tym koncertów kopalnianych orkiestr, 

 wsparcie szkół i przedszkoli, 

 współpracę z technikami oraz szkołami wyższymi kształcącymi na kierunkach górniczych, 

 wspieranie remontów lokalnych zabytków, np. osiedla Giszowiec, 

 wspieranie własnych lub związkowych fundacji pomocowych, 

 współpracę z lokalnymi probostwami, 

 wpieranie Fundacji Rodzin Górniczych (FRG). 
 
 



 

 Warta podkreślenia jest tu ostatnia inicjatywa Kompanii Węglowej S.A. i Katowickiego Holdingu 
Węglowego S.A. z 2012 roku dotyczącą powołania Funduszu Pożyczkowego dla wdów górniczych. 
Kompania Węglowa była pierwszą spółką, która podpisała stosowaną umowę z Fundacją Rodzin Gór-
niczych i przekazała 5 mln zł na aktywizację zawodową wdów po górnikach, którzy zginęli na sta-
nowisku pracy. KHW przekazał 1 mln złotych. Celem tego Funduszu nie jest bezzwrotna pomoc 
wdowom na dotychczasowych zasadach FRG, ale przede wszystkim stymulowanie ich przedsiębior-
czości poprzez kredytowanie na bardzo korzystnych zasadach zakładania własnej firmy. Stanowi to 
z jednej strony wsparcie ekonomicznej aktywności tych kobiet, z drugiej strony zapobiega wykluczeniu 
społecznemu takich osób. Takie formy zaangażowania tworzą podstawy do budowania kapitału 
społecznego, rozumianego tu podobnie jak Pierre Bourdieu, jako agregacja aktualnych lub poten-
cjalnych środków, które są powiązane z posiadaniem trwałej sieci mniej lub bardziej zinstytu-
cjonalizowanych relacji (znajomości i wzajemnego uznania) zapewniającej każdemu ze swoich 
członków oparcie. [13] Podkreśla się przy tym, że kapitał społeczny jest w tym podobny do innych 
form kapitału, że jest produktywny, czyli umożliwia wytwarzanie nowych jakości. [14] Na zwró-
cenie uwagi zasługuje aktywność kadry inżynieryjno-technicznej i pracowników spółek w spot-
kaniach z dziećmi i młodzieżą szczególnie z okazji święta górniczego „Barbórki”. W trakcie takich 
prelekcji i dyskusji przekazywana jest wiedza na temat specyfiki pracy w kopalniach, ale także 
tradycja i własne doświadczenia pracownika. 
 
 
ŚRODOWISKO NATURALNE – INWESTYCJE PRZEDSIĘBIORSTWA 
A STAN RELACJI ZE SPOŁECZNOŚCIAMI LOKALNYMI 
 
Ilość i zakres zrealizowanych inwestycji przez spółki górnicze świadczy o tym, że ochrona śro-
dowiska to bardzo ważny obszar w działalności firm. Jako przykłady takich rozwiązań można 
wskazać przede wszystkim: 

 systematyczną rekultywację terenów pogórniczych, 
 optymalizację procesu zarządzania gospodarowaniem odpadami, w szczególności wydo-

bywczymi i szerokie wykorzystanie odpadów wydobywczych do rekultywacji i rewitaliza-
cji terenów zdegradowanych, jak również odzysk odpadów ze spalania węgla wykorzysty-
wanych za pomocą instalacji popiołowo-wodnej wykorzystywane są do likwidacji wyrobisk 
podziemnych, doszczelniania zrobów oraz profilaktyki pożarowej na dole kopalń, 

 zagospodarowanie zasolonych wód kopalnianych pochodzących z odwodnienia zakładów 
górniczych, w tym np. budowa systemu retencyjno-dozującego kolektora Olza dla ochrony 
zlewni Odry, w którym to przedsięwzięciu uczestniczy 8 kopalń, 

 redukcję emisji metanu poprzez systematyczną rozbudowę systemów jego ujmowania oraz 
wykorzystywania, 

 obniżenie emisji hałasu z terenu kopalń, m. in. poprzez wyciszenie urządzeń i obiektów za-
kładów górniczych, np. wentylatorów głównego przewietrzania, zabudowę tłumików aku-
stycznych, budowę ekranów akustycznych [12]. 

 
 Pomimo tak wielu inwestycji wciąż jednym z najważniejszych problemów środowiskowych, 
ale głównie społecznych, budzących wiele emocji i kontrowersji jest sprawa szkód górniczych i 
sposobu ich likwidacji. Jest to szczególna arena kwestii spornych i żywiołowych procesów 
interakcyjnych [15] pomiędzy aktorami obecnymi na tejże arenie, a co ważne, dyskurs na ten temat 
toczy się nie tylko wewnątrz istniejących struktur, ale również na arenie publicznej, przez co budzi 
jeszcze żywsze reakcje i implikuje kolejne problemy. 
 
 



 

 Wszystkie badane przez autorkę przedsiębiorstwa górnicze deklarowały, że prowadzą eksploat-
acje w taki sposób, by była jak najmniej szkodliwa dla obiektów budowlanych na powierzchni ob-
szaru eksploatacyjnego. W planowaniu procesu wydobywczego przedsiębiorstwa górnicze starają 
się omijać tereny najbardziej zaludnione, na powierzchni montowane są urządzenia monitorujące 
ewentualne wstrząsy spowodowane eksploatacją złóż oraz wykorzystywane są najnowocześniejsze 
urządzenia do wydobywania urobku. Rocznie kopalnie notują od kilkudziesięciu (LW Bogdanka) 
do kilkuset (KW SA) zgłoszeń szkód górniczych, a kwoty przeznaczone na likwidację szkód liczo-
ne są w setkach milionów złotych. Ok. 80-90 % szkód górniczych załatwianych jest poprzez ugody 
z właścicielami nieruchomości – osobami fizycznymi. Duże katastrofy budowlane, jak choćby 
przykład Bytomia Karbia z 2011 roku wskazują, że spółki wykazują chęć i wolę współpracy z sa-
morządami lokalnymi. 
 
 Dysonans w odbiorze sposobu załatwiania spraw szkód górniczych przez kopalnię bierze się 
przede wszystkim z faktu zaliczania danego uszkodzenia do kategorii szkód górniczych lub też ze 
sposobu oszacowania szkody. Przedstawiciel części samorządów terytorialnych oraz niektórych, 
lokalnych grup wsparcia zdecydowanie przeciwni są dalszemu rozszerzaniu pól eksploatacyjnych. 
Obawa dotyczy przede wszystkim możliwości wystąpienia kolejnych lub nowych szkód 
górniczych na terenie na którym prowadzona działalność górnicza miała mieć ograniczone skutki. 
Zdaniem części badanych ekspertów takie problemy wynikają przede wszystkim z formy kontak-
tów osobistych i umiejętności (lub ich braku) współpracy pomiędzy poszczególnymi aktorami 
życia społecznego. Za sformalizowaną formę dialogu społecznego można przyjąć działanie Ze-
społów Porozumiewawczych ds. oceny wpływów eksploatacji górniczej pod terenami miasta/ 
/gminy, powoływanych przez Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego przy właściwym dla danej 
sprawy Okręgowym Urzędzie Górniczym, skupiające przedstawicieli kopalń, spółek węglowych, 
jednostek samorządu terytorialnego oraz innych zainteresowanych aktorów życia lokalnego. Dzia-
łania zespołów były z reguły pozytywnie oceniane w badanym środowisku. 
 
 Badania prowadzone w Polsce od 2000 roku, w tym również badania prowadzone przez 
Główny Instytut Górnictwa wykazały, że dla mieszkańców gmin górniczych szkody górnicze są 
najbardziej uciążliwym efektem eksploatacji. W Instytucie powstało kilka opracowań, których 
celem było określenie kierunków działań mogących poprawić relacje pomiędzy zakładami gór-
niczymi a lokalnymi społecznościami w GZW [16]. 
 
 
NOWE WYZWANIA I MOŻLIWOŚCI 
 
Prowadzenie efektywnej komunikacji społecznej oraz szerokie wykorzystanie nowych paradyg-
matów zarządzania przedsiębiorstwem, takich jak np. Społeczna Odpowiedzialność Biznesu (CSR) 
jest jednym z najważniejszych wyzwań współczesnego przedsiębiorstwa. Nowoczesny model 
komunikowania oparty jest przede wszystkim na dialogu. Nazywany symetrią informacyjną polega 
na uwzględnianiu opinii i potrzeb obywateli, badaniu opinii publicznej i zwrotnie, przekazywaniu 
uzyskiwanych informacji osobom odpowiedzialnym za strategiczne decyzje [17]. 
 Istotą procesu komunikowania społecznego jest przepływ informacji pomiędzy różnymi pod-
miotami społeczności. Służy on uzgodnieniu przez wszystkich uczestników tego procesu wspól-
nego i tożsamego rozumienia sytuacji lub stanu. Tylko wtedy komunikowanie jest skuteczne, jeżeli 
definicja danej sytuacji jest rozumiana w taki sam sposób przez wszystkich uczestników procesu 
wymiany informacji. Amerykańscy badacze komunikowania społecznego szkoły z Palo Alto P.H. 
Watzlawick, J. Beavin i D. Jackson już w latach 60-tych sformułowali pięć uniwersalnych praw 
komunikowania [18]: 
 



 

1. Każde zachowanie czy wypowiedź (lub brak wypowiedzi) jest formą komunikowania się. 
2. Interakcja społeczna posiada dwa wymiary: treść i związek, i może przybrać trzy postacie: 

– aprobatę dla opinii i postawy rozmówcy; 
– dezaprobatę dla przekonań rozmówcy, odrzucenie jego wyobrażeń o własnej oso-

bie; 
– utwierdzanie partnera w przekonaniu, że jego opinia na własny temat jest praw-

dziwa. 
3. Przebieg interakcji (pozytywny lub negatywny) wskazuje na zbieżność (lub rozbieżność)  

w definiowaniu sytuacji. 
4. Komunikowanie się może przybrać postać wymiany informacji za pomocą środków wer-

balnych, niewerbalnych i cyfrowych (lub kombinacji tych środków). 
5. W przypadku kiedy w procesie interakcji zachowania jednej ze stron są tożsame (lub zbież-

ne) z postawą drugiej strony pojawia się interakcja symetryczna. W przypadku rozbieżności 
w definiowaniu sytuacji przez strony występuje reakcja komplementarna. 

 

 Bogatym obszarem możliwości operacyjnych do potencjonalnego wykorzystania w zarządzaniu 
przedsiębiorstwem jest też obszerna lista narzędzi stosowanych w zarządzaniu społeczną odpowie-
dzialnością. Do tych, które dotyczą otoczenia społecznego przedsiębiorstwa i są najszerzej stoso-
wane należą: 
 Pomoc finansowa – jest najprostszą forma udzielenia wsparcia przez firmę, z reguły postrze-

ganą jako najbardziej pożądaną przez otoczenie. 
Odmianą takiej formy pomocy, są również systemy matching funds czy pay-rolling. Poprzez 
matching funds firma pomnaża zebrane przez swoich pracowników kwoty zebrane na jakiś cel 
społeczny. Pay-rolling to odpisy od pensji. Całkowicie nowym, innowacyjnym pomysłem na 
wsparcie finansowe jest matching time, forma opierająca się na tym, że godziny przepraco-
wane przez pracowników danej firmy na rzecz organizacji społecznej są wyceniane, a na-
stępnie firma ta przekazuje organizacji konkretny ekwiwalent finansowy. 

 Kampanie społeczne, działanie ukierunkowane na zmianę postaw lub zachowań wybranej Gru-
py odniesienia, przede wszystkim przy pomocy mediów jako nośnika przekazu. 

 Programy etyczne dla pracowników i wolontariat pracowniczy to przedsięwzięcia mające na 
celu integrowanie pracowników firmy wokół wspólnych wartości. Firmy zainteresowane etyką 
biznesu wprowadzają trwałe zarządzanie oparte o wartości prakseologiczne – efektywność 
i ekonomiczność, jak i moralne – etyczność. Programy etyczne wyznaczają minima etyczne 
firm stanowiące przedmiot rywalizacji między nimi, co skłania korporacje do podnoszenia 
standardów etycznych i zawodowych na coraz wyższy poziom. Programy etyczne, jako całoś-
ciowe przedsięwzięcie skierowane są na uczynienie z etyki biznesu najwyższego standardu 
o randze strategicznej, a nie redukowanie jej do techniki organizacyjnej [19]. Przykładem ta-
kiego działania w górnictwie jest próba stworzenia sieci wolontariuszy Fundacji Rodzin Gór-
niczych. 

 Nadzór korporacyjny to zespół mechanizmów wykorzystywanych do kontrolowania i kordy-
nowania zachowań różnych, mających własne interesy udziałowców, którzy współdziałają z kad-
rą zarządzającą w celu efektywnej realizacji stawianych przed spółką zadań. Powinien być 
gwarantem takiego sposobu zarządzania przedsiębiorstwem, które zapewni wzrost jego war-
tości, a także doprowadzi do sytuacji, gdy będzie ono atrakcyjne pod względem inwestycyjnym 
dla potencjalnych inwestorów. [20] Z tym pojęciem często wiąże się tez pojęcie Ładu Korpo-
racyjnego jako zespołu zasad i norm odnoszących się do szeroko rozumianego zarządzania or-
ganizacją. Ład korporacyjny można także rozumieć jako podejmowane inicjatywy, opracowa-
nia i wdrożenia reguł (zasad) dobrych praktyk w organizacjach sektora prywatnego i publi-
cznego, a w szczególności w spółkach notowanych na giełdzie papierów wartościowych. To 
rozwiązanie z kolei najczęściej dotyczy spółek giełdowych. 



 

 Inwestycje społecznie odpowiedzialne (SRI), uwzględniane przez analityków giełdowych 
w analizie przedsiębiorstwa kryteriów oceny możliwości długotrwałego wzrostu wartości spó-
łek na podstawie wyników społecznych i ekologicznych. To długoterminowe, strategiczne dzia-
łania podejmowane we współpracy ze wspólnotą lokalną na rzecz rozwiązywania pewnych 
określonych problemów społecznych, wybieranych i uznawanych przez kierownictwo za istot-
ne dla wspierania interesów firmy i wzmacniających jej reputację. Działania takie nie przy-
noszą wyraźnego zysku firmie, chociaż są opłacalne dla danej firmy w dłuższej perspektywie 
[21]. Terminem tym posłużyli się Michael Porter i Mark Kramer w 2002 roku, kiedy jeszcze 
nie dostrzegli w CSR istotnej podstawy zarządzania strategicznego. Pisali wtedy, że „w pełni 
strategiczna dobroczynność odnosi się równocześnie do ważnych celów społecznych i ekono-
micznych i stara się oddziaływać na te elementy kontekstu konkurencyjnego, w obrębie których 
– dzięki wykorzystaniu posiadanych zasobów – firma może przynieść korzyści zarówno spo-
łeczeństwu, jak i sobie”. Ale jednocześnie twierdzili, że takie sytuacje występują niezwykle 
rzadko, bowiem większość programów dobroczynnych przedsiębiorstw nie ma nic wspólnego 
z ich strategiami [22]. 

 
 
PODSUMOWANIE 
 
Tytułem podsumowania niech będą słowa rozpoczynającego ten artykuł Z. Baumanna: „Kiedyś 
było tak, że tkanka społeczna spontanicznie i żywiołowo produkowała solidarność społeczną. Dzi-
siaj masowo produkuje podejrzliwość, nieufność i konkurencyjność. (…) kopalnie (…) produ-
kowały solidarność. (…) A co niezmiernie ważne: zależność była obustronna”. [23] Każde przed-
siębiorstwo, czy tego chce, czy nie, odgrywa dużą rolę w życiu społecznym nie tylko od strony 
ekonomicznej, ale także jako podmiot uczestniczący w różnych przedsięwzięciach lokalnych. Pla-
nowanie nowych obszarów eksploatacyjnych czy plany inwestycyjne związane z budową nowych 
zakładów wydobywczych wymagają zwiększonego zainteresowania prowadzeniem efektywnej ko-
munikacji społecznej oraz współpracy z różnymi grupami interesariuszy, a szczególnie ze społecz-
nościami lokalnymi. Przemyślane działania na rzecz społeczności lokalnych wpływają na poprawę 
klimatu porozumienia i obopólnych relacji. Poprzez zwiększoną partycypację społeczną możliwe 
będzie łatwiejsze uzyskanie konsensusu, a co za tym idzie pozyskanie akceptacji społecznej dla 
planów i działań biznesowych. Jak twierdzi G. Morgan przedsiębiorstwa wraz z utwierdzaniem 
swojej tożsamości mogą inicjować poważne przeobrażenia społecznego ekosystemu w jakim funk-
cjonują: mogą doprowadzić do powolnego samozniszczenia lub tworzyć warunki, dzięki którym 
rozwijają się wraz z otoczeniem.[24] Zadaniem działalności gospodarczej jest dziś zaspokajanie 
ludzkich potrzeb nie tylko materialnych, ale też społecznych. W związku z tym powinna być ona 
oparta na wartościach etycznych i odpowiadać wysokim oczekiwaniom społecznym. 
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Community Relations: Opportunities and Risks through 
the Implementation of Mining Companies Strategic Goals 
 
Global tendencies of social-economical changes in contemporary world has possessed also changes 
in the way and function of “doing business”. It can be boldly to say that redefinition of the res-
ponsibility of the enterprise in the modern social arrangement has been done. In this paper social 
standards in business ethics were presented from the perspective of mining practice. Has been ma-
de an analysis of community relations related to the concept of mining stakeholders and mines 
activities in this scope. On chosen examples were discussed influence this relations on functioning 
mining company in its social environment. Main risks on local communities relations has been 
indicated, as well as possibilities, which are a results of application an innovative forms of social 
communication and new management paradigm. 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
IBM – PROFIL DZIAŁALNOŚCI 
 
Firma IBM w 2011 r. obchodziła stulecie swojego istnienia. W ofercie firmy znajduje się szeroki 
zakres usług doradczych i informatycznych, oprogramowanie oraz systemy i technologie informa-
tyczne. 
 W ogłoszonej strategii biznesowej do 2015 roku firma kładzie nacisk na analitykę biznesową, 
cloud computing, wzrost udziału rynków wzrostu (w tym Polski) w swoich przychodach oraz 
agendę budowy Mądrzejszego Świata (z ang. Smarter Planet). W jej ramach, wspólnie z Partnera-
mi Biznesowymi, przy ścisłej współpracy z klientami, na całym świecie wdraża systemy inteli-
gentnych miast, inteligentnego zarządzania ruchem drogowym, czy inteligentnego przesyłu ener-
gii. 
 Na polskim rynku IBM działa od 1991 roku. Główna siedziba firmy mieści się w Warszawie,  
a oddziały, między innymi, w Katowicach, Poznaniu, Wrocławiu i Krakowie. Firma posiada 
w Polsce również szereg specjalistycznych centrów, takich jak Centrum Usług IT we Wrocławiu, 
Laboratorium Oprogramowania i Centrum Usług Finansowo-Księgowych w Krakowie oraz Cen-
trum Kompetencyjno-Wdrożeniowe w Gdańsku. 
 
 IBM współpracuje ściśle z klientami wszystkich najważniejszych sektorów gospodarki: finan-
sowego, telekomunikacyjnego, przemysłowego, energetycznego, motoryzacyjnego, administracji pub-
licznej, rynku MSP i innych. 
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Kryzys złożoności IT

85% mocy 
niewykorzystanej

Do 85% zasobów mocy obliczeniowej
pozostaje niewykorzystanych

Wzrost zasobów pamięci masowych o 54% 
rocznie

1.5x

70¢ na każdy $1
Średnio 70% wydatków ponoszonych jest 

na utrzymanie i zarządzanie IT



Informatyka jest skomplikowana, jednym z wyzwań jest integracja

Source: http://www.flickr.com/photos/busylittleangle/5772748747/



Wizualizacja i zarządzanie w informatyce jest wyzwaniem ...

Source: http://www.lotniskogoleniow.pl/rozklad-lotow/samoloty/



Czym jest cloud z perspektywy biznesu?

CLOUD COMPUTING

DOSTEPNOŚĆ + POLICZALNOŚĆ
PŁACE ILE 
UŻYWAM +ELASTYCZNOŚĆ SAMOOBSŁUGA+

Cloud computing jest nowym modelem budowy i konsumpcji IT w 3 
różnych wariantach: Private , Public, Hybrid  na różnym poziomie 
zaawansowania: IaaS, PasS, SaaS, BPaaS.



Czym jest private cloud z perspektywy IT?

KONSOLIDACJA WIRTUALIZACJA STANDARYZACJA
WIZUALIZACJA

AUTOMATYZACJA
SAMOOBSŁUGA

KOSZTY POD 
KONTROLĄ

ELASTYCZNOŚĆ+ ++ =



Fenomen chmury - na czym 
polega cloud computing i jakie 
ma zastosowanie w górnictwie?

-dyskusja na podstawie przykładów przygotowanych 
przez prezentującego … 



Katedra Geodezji Satelitarnej i Nawigacji

Wydział Geodezji i Gospodarki Przestrzennej

UNIWERSYTET WARMIŃSKO-MAZURSKI W OLSZTYNIE
www.kgsin.pl

Tomasz Templin

AKTUALNE TRENDY I PERSPEKTYWY 
SYSTEMÓW MOBILNYCH 

W MODELU CLOUD COMPUTING



• Postęp technologiczny i jego wpływ na 

systemy mobilne

• Etapy rozwoju systemów 

geoinformacyjnych

• Charakterystyka systemów mobilnych

• Cloud Computing a rozwój technik 

pomiarowych

• Terenowe systemy pozyskiwania 

danych 

• GIS w chmurze

• Aktualne trendy rozwoju systemów 

mobilnych

Szkoła Eksploatacji Podziemnej 2013    - "Aktualne trendy i perspektywy systemów mobilnych w modelu Cloud Computing”
"
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http://moat.nlanr.net/Software/Cichlid

http://internet-map.net/



Analizując ścieżkę rozwoju systemów GIS możemy stwierdzić,

że ewoluowała ona od systemów opartych na serwerach

z podłączonymi terminalami - mainframe GIS, poprzez rozwiązania

oparte na komputerach osobistych PC (ang. Personal Computer) -

desktop GIS, aż do rozproszonego GIS (ang. Distributed GIS),

który podzielić możemy na Internet GIS (Web GIS, Server GIS) oraz

mobilny GIS.

Czy kolejnym etapem będzie Cloud GIS?
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D – lokalizacja danych do 
których ma dostęp 

użytkownik

S – lokalizacja tematyczna 
(badany obszar) 

U – lokalizacja 
użytkownika i interfejs za 
pomocą którego uzyskuje 

dostęp do danych

P – lokalizacja miejsca 
przetwarzania danych

Lokalizacji komponentów 
systemu GIS 

Szkoła Eksploatacji Podziemnej 2013    - "Aktualne trendy i perspektywy systemów mobilnych w modelu Cloud Computing”
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Rozproszone 

systemy GIS

Tradycyjne 

systemy GIS

U – lokalizacja użytkownika 
i interfejs za pomocą 

którego uzyskuje dostęp do 
danych

D – lokalizacja danych do 
których ma dostęp 

użytkownik

P – lokalizacja miejsca 
przetwarzania danych

Koncepcja lokalizacji 
komponentów systemu 

GIS 

S – lokalizacja tematyczna 
(badany obszar) 
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- Platforma sprzętowa (ang. hardware) – urządzenia typu smartfon, tablet,

UMPC, inne…

- Platforma programowa sprzętu (system operacyjny) – Apple iOS,

Android, Windows Phone, Windows CE, Bada, Symbian …

- Platforma programistyczna wykorzystana w procesie tworzenia aplikacji.

Najpopularniejsze podejścia do budowy aplikacji mobilnej to budowa

aplikacji:

• opartej na standardach sieci Web,
- działająca w oparciu o przeglądarkę internetową,

- Javascript / HTML 5 – rozwiązanie dostępne w większości systemów,

- Flash, Flex & Silverlight– rozwiązanie niedostępne na platformie Apple,

• dedykowanej dla konkretnej platformy (ang. native),

- budowa aplikacji dedykowanej dla konkretnej platformy (np. język Objective-

C dla iOSa),

• hybrydowej,
– łącząca cechy dwóch pozostałych, pozwala na budowę aplikacji

wieloplatformowej dla większości popularnych platform – np. Mobile Flex.

- Język programowania, uzależniony od wybranej platformy

programistycznej – Mobile Flex, HTML 5, Objective-C, Java …

Szkoła Eksploatacji Podziemnej 2013    - "Aktualne trendy i perspektywy systemów mobilnych w modelu Cloud Computing”
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• Odpowiedź na wysokie wymagania systemów geoinformacyjnych

(pamięć masowa, moc obliczeniowa)

• Realizacja zadania szybkiego udostępnienia mapy, wyników

pomiarów, innych opracowań.

• Dostępność i ekonomiczna zasadność wykorzystania chmury.

Użytkownik ponosi koszty zakupu usług GIS od dostawcy.

• Zgodność ze standardami OGC (ang. Open Geospatial

Consortium) bez konieczności tworzenia własnej infrastruktury.

• Czas wdrożenia produktu jest mniejszy niż w modelu tradycyjnym.

 Wybór i konfiguracja sprzętu.

 Architektura IT.

 Wybór i konfiguracja oprogramowania.

 Aplikacja nowego rozwiązania i zasilenie danymi.

 Testowanie.

 Płaci tylko za to czego używa, kiedy tego

potrzebuje.

 Rozliczenie na podstawie stawki godzinowej,

czasu korzystania, cykli obliczeniowych, itp.

 Zmniejszenie liczby zasobów, gdy nie są już

potrzebne.
http://octawave.com

Szkoła Eksploatacji Podziemnej 2013    - "Aktualne trendy i perspektywy systemów mobilnych w modelu Cloud Computing”
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• Użytkownik nie potrzebuje
wydajnego komputera do obsługi
chmury (dane i oprogramowanie
znajdują się w chmurze)

• Klientem chmury może być dowolne
urządzenie mobilne typu PDA,
smartfon, kamera video, aparat
cyfrowe, konsola do gier, inne.

Szkoła Eksploatacji Podziemnej 2013    - "Aktualne trendy i perspektywy systemów mobilnych w modelu Cloud Computing”
"

9
http://amazon.com - Samsung Chromebook



Szkoła Eksploatacji Podziemnej 2013    - "Aktualne trendy i perspektywy systemów mobilnych w modelu Cloud Computing”
"

10

Standardowe 
źródła danych GIS

Usługi Bazy danych

ESRI

SHP

Geobase

GML

KML

CityGML

Formaty 
rastrowe

TIFF

GRID

Dostawca zasobów

Tablet PCSmartfon

PDA

Komputer 

typu laptop

CS-W

WMS Standardy

WFS

Chmura

Klient 

(przeglądarka 

www)



- Systemy GIS służące bezpośredniej inwentaryzacji

terenowej (ang. field-based GIS).

- Systemy oparte na usługach lokalizacyjnych

(ang. Location-based Services, LBS).

- Rozwiązania biznesowe integrujące różne źródła danych

w celu realizacji wspólnych celów biznesowych przez

zainteresowane podmioty (ang. mashup / geotagging).

Brimicombe 2002

Szkoła Eksploatacji Podziemnej 2013    - "Aktualne trendy i perspektywy systemów mobilnych w modelu Cloud Computing”
"
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Mobilny GIS – specyfika klient systemu (zestaw pieszy, pojazd typu ATV, ponton dmuchany z silnikiem spalinowym) 

Szkoła Eksploatacji Podziemnej 2013    - "Aktualne trendy i perspektywy systemów mobilnych w modelu Cloud Computing”
"

12



• Zastosowanie łączności bezprzewodowej do komunikacji pomiędzy

kontrolerem (tablet PC, Pocket PC) a sensorami pomiarowymi.

• Poszerzenie zakresu pozyskiwanych danych / wykorzystanie

nowoczesnych sensorów pomiarowych (zamiast prostego

gromadzenia współrzędnych B, L, H).

• Dostępność rozwiązań kompletnych, łączących zarówno funkcje

pozyskiwania, przetwarzania jak i udostępniania danych.

• Bieżąca kontrola jakości oraz kompletności uzyskiwanych wyników.

• Stały przepływ danych teren-biuro-teren.

• Optymalizacja organizacji prac pomiarowych poprzez

wyeliminowanie możliwości pomiaru elementów nadmiarowych oraz

optymalne wykorzystanie sił i środków.

• Stały dostęp do geobazy pozwala ekipom pomiarowym na bieżąco

reagować na zmieniające się warunki.

• Mobilny GIS staje się „cichym” partnerem dla ekip pomiarowych.

Szkoła Eksploatacji Podziemnej 2013    - "Aktualne trendy i perspektywy systemów mobilnych w modelu Cloud Computing”
"
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• Dostosowanie struktury bazy danych do wymagań

nowoczesnych sensorów pomiarowych.

• Stale zwiększające się wymagania dotyczące zakresu, jakości,

dokładności i kompletności pozyskiwanych danych.

• Powszechny wymóg stałego dostępu do bazy danych

przestrzennych – geobaza dostępna i aktualizowana

bezpośrednio w trakcie pomiarów terenowych.

• Zintegrowanie wielu technologii pomiarowych w jednym

rozwiązaniu.

• Wszystkie dane pomiarowe spójne i przechowywane

w jednym systemie.

• Możliwość szybkiego udostępniania wyników pomiaru.

Czy model oparty na chmurze będzie odpowiedzią na te 

wyzwania? 

Szkoła Eksploatacji Podziemnej 2013    - "Aktualne trendy i perspektywy systemów mobilnych w modelu Cloud Computing”
"
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ENVI Services Engine 

(Exelis VIS)

MAGNET Enterprise
Connected Community

Autodesk® BIM 360

Szkoła Eksploatacji Podziemnej 2013    - "Aktualne trendy i perspektywy systemów mobilnych w modelu Cloud Computing”
"
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https://www.thegismarketplace.com/products

Szkoła Eksploatacji Podziemnej 2013    - "Aktualne trendy i perspektywy systemów mobilnych w modelu Cloud Computing”
"
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Przygotowanie podkładu mapowego – ESRI ArcView 10 Integracja warstw – Google Maps (mapa hybrydowa)

Interfejs aplikacji  GIS Cloud w oknie przeglądarki
Interfejs  mobilnego klienta przygotowanie do pomiaru - Android

Szkoła Eksploatacji Podziemnej 2013    - "Aktualne trendy i perspektywy systemów mobilnych w modelu Cloud Computing”
"

17



Aktualne trendy rozwoju         
systemów mobilnych 

Szkoła Eksploatacji Podziemnej 2013    - "Aktualne trendy i perspektywy systemów mobilnych w modelu Cloud Computing”
"
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ArcGIS Online - http://www.arcgis.com/home/

OpenStreetMap - http://www.openstreetmap.org/

Open Data Kit  - http://opendatakit.org

GIS Cloud’s - http://giscloud.com

ESRI ArcPad – http://www.esri.com/

MapZen iPhone -

http://cloudmade.com

Szkoła Eksploatacji Podziemnej 2013    - "Aktualne trendy i perspektywy systemów mobilnych w modelu Cloud Computing”
"
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http://www.ambruceli.com/

http://tradesmeninsights.files.wordpress.com/
www.google.com

www.guardian.co.uk 

Szkoła Eksploatacji Podziemnej 2013    - "Aktualne trendy i perspektywy systemów mobilnych w modelu Cloud Computing”
"
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http://www.itmedia.co.jp/broadband/0309/18

Szkoła Eksploatacji Podziemnej 2013    - "Aktualne trendy i perspektywy systemów mobilnych w modelu Cloud Computing”
"
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http://lifeclipper3.torpus.com



http://www.opengeospatial.org/case_studies/augmented_technologies http://www.bentley.com

Szkoła Eksploatacji Podziemnej 2013    - "Aktualne trendy i perspektywy systemów mobilnych w modelu Cloud Computing”
"
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http://nextspace.co.nz



Szkoła Eksploatacji Podziemnej 2013    - "Aktualne trendy i perspektywy systemów mobilnych w modelu Cloud Computing”
"
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http://www.cmu.edu/
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PRZEDMIOT PREZENTACJI

System znakowania 
składników majątku 
przedsiębiorstwa,

obejmujący środki 
majątkowe o różnym 

charakterze, 

gromadzone, 
przechowywane, 

wykorzystywane w różnych, 
silnie zróżnicowanych 

obszarach/pomieszczeniach.
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CELE I KORZYŚCI

Sprawne zarządzanie/gospodarowanie majątkiem trwałym 
i środkami produkcji przedsiębiorstwa
Sprawne zarządzanie/gospodarowanie majątkiem trwałym 
i środkami produkcji przedsiębiorstwa

Optymalizacja zakupów i dostawOptymalizacja zakupów i dostaw

Optymalizacja wewnętrznych procesów logistycznychOptymalizacja wewnętrznych procesów logistycznych

Zapewnienie wymaganego poziomu bezpieczeństwaZapewnienie wymaganego poziomu bezpieczeństwa

Zapewnienie rzeczywistej ewidencji posiadanego majątkuZapewnienie rzeczywistej ewidencji posiadanego majątku
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WARUNKI BRZEGOWE

Prowadzenie działalności w branży górniczej stawia dodatkowe
ograniczenia w zakresie stosowanych urządzeń i technologii (w tym
technologii elektronicznego znakowania i odczytu).

Duże zróżnicowanie środowiskowe, wymagania prawne,
a także zapewnienie odpowiedniej funkcjonalności i ergonomii
eliminuje możliwość zbudowania pełnego systemu znakowania
i ewidencji w oparciu o jedną technologię znakowana i jeden typ
odczytujących urządzeń przenośnych.
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DOSTĘPNE TECHNOLOGIE

Kody kreskoweKody kreskowe

Duża gama etykiet umożliwiająca różne 
zastosowania

Niskie koszty wdrożenia

Jednoznaczna identyfikacja

Możliwość identyfikacji manualnej 
w przypadku niedostępności systemu

Brak odczytu grupowego

Niezależne od podłoża

RFID
(Radio Frequency Identyfication)

RFID
(Radio Frequency Identyfication)

Duża gama etykiet (wielkość, 
funkcjonalność, technologia odczytu…)

Duża odporność na ciężkie warunki 
środowiskowe

Albo jednoznaczna identyfikacja albo 
odczyt grupowy

Istotny sposób montażu (materiał, 
lokalizacja)



Kraków, 20 lutego 2013 6/29

Obecnie wdrożona 
część systemu

Znakowanie i ewidencja elementów 
sekcji ścianowej obudowy 

zmechanizowanej
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Sprawne zarządzanie majątkiem trwałym i środkami produkcji 
przedsiębiorstwa
Sprawne zarządzanie majątkiem trwałym i środkami produkcji 
przedsiębiorstwa

Optymalizacja zakupów i dostawOptymalizacja zakupów i dostaw

Optymalizacja wewnętrznych procesów logistycznychOptymalizacja wewnętrznych procesów logistycznych

Zapewnienie wymaganego poziomu bezpieczeństwaZapewnienie wymaganego poziomu bezpieczeństwa

Zapewnienie rzeczywistej ewidencji posiadanego majątkuZapewnienie rzeczywistej ewidencji posiadanego majątku

CELE I KORZYŚCI
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Obowiązek trwałego i jednoznacznego 
oznakowywania każdego elementu 
podstawowego oraz prowadzenie 
ewidencji elementów zawierającej co najmniej
następujące informacje:

ZNAKOWANIE ELEMENTÓW SEKCJI

z dnia 28 czerwca 2002 r z dnia 25 czerwca 2010 r

 nazwa producenta,
 rok produkcji, 
 rok, w którym wykonano remont,
 podmiot, który wykonał remont,
 rok, w którym wykonano modernizację,
 podmiot, który wykonał modernizację,
 wielkość wybiegu oraz warunków 

eksploatacji ścian. 

 roku produkcji,
 roku przeprowadzonej naprawy, 
 łącznej wartości wybiegu ścian,
 warunków eksploatacji ścian.

Wymagania wynikające z załącznika nr 4 do Rozporządzenia Ministra Gospodarki 
w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy…

Obowiązek dokumentowania przebiegu 
eksploatacji każdej sekcji obudowy 
poprzez rejestracje co najmniej:
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WARUNKI BRZEGOWE

Prowadzenie działalności w branży górniczej stawia dodatkowe
ograniczenia w zakresie stosowanych urządzeń i technologii (w tym
technologii elektronicznego znakowania i odczytu).

Duże zróżnicowanie środowiskowe, wymagania prawne,
a także zapewnienie odpowiedniej funkcjonalności i ergonomii
eliminuje możliwość zbudowania pełnego systemu znakowania
i ewidencji w oparciu o jedną technologię znakowana i jeden typ
odczytujących urządzeń przenośnych.



Kraków, 20 lutego 2013 11/29

Kody kreskoweKody kreskowe

Duża gama etykiet umożliwiająca różne 
zastosowania

Niskie koszty wdrożenia

Jednoznaczna identyfikacja

Możliwość identyfikacji manualnej 
w przypadku niedostępności systemu

Brak odczytu grupowego

Niezależne od podłoża

RFID
(Radio Frequency Identyfication)

RFID
(Radio Frequency Identyfication)

Duża gama etykiet (wielkość, 
funkcjonalność, technologia odczytu…)

Duża odporność na ciężkie warunki 
środowiskowe

Albo jednoznaczna identyfikacja albo 
odczyt grupowy

Istotny sposób montażu (materiał, 
lokalizacja)

DOSTĘPNE TECHNOLOGIE
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TECHNOLOGIA RFID (LF)
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WDROŻENIA

KHW S.A.KHW S.A.

KWK 
Murcki ‐ Staszic

KWK 
Mysłowice‐Wesoła

KWK Wieczorek

KWK Wujek

KW S.A.KW S.A.

KWK 

Bobrek‐Centrum

KWK Brzeszcze

KWK Chwałowice

KWK Jankowice

KWK Marcel

KWK Piast

KWK 
Rudułtowy‐Anna

KWK 
Sośnica‐Makoszowy

KWK Ziemowit

JSW S.A.JSW S.A.

KWK 
Borynia‐Zofiówka

KWK Budryk

KWK Jas‐Mos

KWK Pniówek

JZR

PKW S.A.PKW S.A.

ZG Sobieski

KWK Janina

ProducenciProducenci

Fazos S.A.

Tagor S.A.

Hydromel
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ZALETY SYSTEMU

zapewnienie jednoznacznej identyfikacji poszczególnych elementów 
sekcji ścianowej obudowy zmechanizowanej
zapewnienie jednoznacznej identyfikacji poszczególnych elementów 
sekcji ścianowej obudowy zmechanizowanej

uzyskanie wiarygodnej informacji na temat dotychczasowego 
przebiegu użytkowania sekcji oraz jej poszczególnych elementów
uzyskanie wiarygodnej informacji na temat dotychczasowego 
przebiegu użytkowania sekcji oraz jej poszczególnych elementów

ułatwienie prowadzenia racjonalnej gospodarki elementami 
sekcji obudowy zmechanizowanej
ułatwienie prowadzenia racjonalnej gospodarki elementami 
sekcji obudowy zmechanizowanej

niezawodność odczytu kodu identyfikacyjnego w różnych 
warunkach technicznych i środowiskowych
niezawodność odczytu kodu identyfikacyjnego w różnych 
warunkach technicznych i środowiskowych

trwałość oznakowania(co najmniej 10 lat)



Rozbudowa systemu

Znakowanie i ewidencja środków 
trwałych powierzchniowych (biurowych 

i produkcyjnych), a także innych środków 
produkcji podziemnej i urządzeń budowy 

przeciwwybuchowej.
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SYSTEM EWIDENCJI 
ŚRODKÓW TRWAŁYCH

W 2011 roku opracowane dotychczas rozwiązania zintegrowano w jeden system 
iRIS, który stanowi kompleksowe narzędzie do prowadzenia elektronicznej 

ewidencji środków trwałych. 

iRISiRIS

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 
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TECHNOLOGIA RFID (LF)
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NOWE PODEJŚCIE, 
URZĄDZENIA I TECHNOLOGIE

WiFi
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PECM
PLATFORMA EWIDENCJI CZĘŚCI MASZYN

przegląd i wprowadzanie danych o miejscach eksploatacji maszyn dołowych

prowadzenie gospodarki materiałowo‐eksploatacyjnej dołowymi maszynami 
górniczymi i ich elementami
prowadzenie gospodarki materiałowo‐eksploatacyjnej dołowymi maszynami 
górniczymi i ich elementami

przegląd parametrów technicznych dołowych maszyn górniczychprzegląd parametrów technicznych dołowych maszyn górniczych

przegląd historii elementów, generowanie raportówprzegląd historii elementów, generowanie raportów

oprogramowanie jest zgodne z załącznikiem nr 4 do Rozporządzenia Ministra 
Gospodarki z dnia 28 czerwca 2002 roku  (Dz. U. Nr 139, poz. 1169 wraz 
z późn. zm.)

oprogramowanie jest zgodne z załącznikiem nr 4 do Rozporządzenia Ministra 
Gospodarki z dnia 28 czerwca 2002 roku  (Dz. U. Nr 139, poz. 1169 wraz 
z późn. zm.)
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PEŚTB
PLATFORMA EWIDENCJI ŚRODKÓW 

TRWAŁYCH WYPOSAŻENIA BIUR

rejestracja środków trwałych fabrycznie nowych oraz dostarczanych po remoncie 
lub modernizacji (biurka, terminale komputerowe, urządzenia drukujące oraz 
pozostałe urządzenia o istotnej wartości np. kuchenki mikrofalowe)

rejestracja środków trwałych fabrycznie nowych oraz dostarczanych po remoncie 
lub modernizacji (biurka, terminale komputerowe, urządzenia drukujące oraz 
pozostałe urządzenia o istotnej wartości np. kuchenki mikrofalowe)

rejestracja miejsc lokalizacji środków trwałych (w strukturze drzewiastej 
budynku / przedsiębiorstwa)
rejestracja miejsc lokalizacji środków trwałych (w strukturze drzewiastej 
budynku / przedsiębiorstwa)

proces montażu i demontażu środka trwałego w określonym miejscu 
lokalizacji
proces montażu i demontażu środka trwałego w określonym miejscu 
lokalizacji

weryfikacja stanu zarejestrowanego w systemie ze stanem rzeczywistymweryfikacja stanu zarejestrowanego w systemie ze stanem rzeczywistym

projektowanie drukowanie i kodowanie kodów paskowych i etykiet RFIDprojektowanie drukowanie i kodowanie kodów paskowych i etykiet RFID
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PEUBP
PLATFORMA EWIDENCJI URZĄDZEŃ 
BUDOWY PRZECIWWYBUCHOWEJ

rejestracja i identyfikacja osób uprawnionych do korzystania z systemu

rejestracja i identyfikacja urządzeń budowy przeciwwybuchowej 
(ognioszczelne rozdzielnice średniego napięcia, pojazdowe stacje 
transformatorowe, wieloodpływowe stacje kompaktowe, zespoły 
transformatorowe, silniki, skrzynie aparatury elektrycznej)

rejestracja i identyfikacja urządzeń budowy przeciwwybuchowej 
(ognioszczelne rozdzielnice średniego napięcia, pojazdowe stacje 
transformatorowe, wieloodpływowe stacje kompaktowe, zespoły 
transformatorowe, silniki, skrzynie aparatury elektrycznej)

oprogramowanie jest zgodne z załącznikiem nr 5 do Rozporządzenia Ministra 
Gospodarki z dnia 28 czerwca 2002 roku (Dz. U. Nr 139, poz. 1169 wraz 
z późn. zm.)

oprogramowanie jest zgodne z załącznikiem nr 5 do Rozporządzenia Ministra 
Gospodarki z dnia 28 czerwca 2002 roku (Dz. U. Nr 139, poz. 1169 wraz 
z późn. zm.)
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PEMP
PLATFORMA EWIDENCJI MASZYN 

I URZĄDZEŃ POWIERZCHNIOWYCH

identyfikacja maszyn i urządzeń pracujących na powierzchni zakładów 
górniczych

prowadzenie gospodarki materiałowo‐eksploatacyjnej maszynami górniczymi 
i ich elementami
prowadzenie gospodarki materiałowo‐eksploatacyjnej maszynami górniczymi 
i ich elementami

przegląd parametrów technicznych powierzchniowych maszyn górniczychprzegląd parametrów technicznych powierzchniowych maszyn górniczych

przegląd historii elementówprzegląd historii elementów

wykazy elementów danego typu maszyny zmagazynowanych na powierzchni 
kopalni
wykazy elementów danego typu maszyny zmagazynowanych na powierzchni 
kopalni
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Kody kreskoweKody kreskowe

Duża gama etykiet umożliwiająca różne 
zastosowania

Niskie koszty wdrożenia

Jednoznaczna identyfikacja

Możliwość identyfikacji manualnej 
w przypadku niedostępności systemu

Brak odczytu grupowego

Niezależne od podłoża

RFID
(Radio Frequency Identyfication)

RFID
(Radio Frequency Identyfication)

Duża gama etykiet (wielkość, 
funkcjonalność, technologia odczytu…)

Duża odporność na ciężkie warunki 
środowiskowe

Albo jednoznaczna identyfikacja albo 
odczyt grupowy

Istotny sposób montażu (materiał, 
lokalizacja)

DOSTĘPNE TECHNOLOGIE
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PODSUMOWANIE

iRIS

PEMP/PEŚTB/PECM/PEUBP/PEŚT

Czytnik 
„powierzchniowy”

Kody Kreskowe  
i transpondery RFID

Urządzenia 
i maszyny 

powierzchniowe

Środki trwałe 
biurowe

Czytnik 
RFID „dołowy”

Transpondery 
RFID ATEX (TRID‐xx)

Obudowa 
ścianowa

Maszyny 
górnicze

Urządzenia 
budowy 
przeciw‐

wybuchowej

Bramki 
RFID

TRID‐xx

Środki 
transportu 

podziemnego
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PODSUMOWANIE
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ZARZĄDZENIE URZĄDZENIAMI
SYSTEMU

Zarządzanie flotą terminali

Czytnik 
„powierzchniowy”

Kody Kreskowe  
i transpondery RFID

Urządzenia 
i maszyny 

powierzchniowe

Środki trwałe 
biurowe
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RFID „dołowy”
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ZALETY SYSTEMU

Jednoznaczna identyfikacja

Sprawne zarządzanie/gospodarowanie majątkiem trwałym 
i środkami produkcji przedsiębiorstwa
Sprawne zarządzanie/gospodarowanie majątkiem trwałym 
i środkami produkcji przedsiębiorstwa

Optymalizacja zakupów i dostawOptymalizacja zakupów i dostaw

Optymalizacja wewnętrznych procesów logistycznychOptymalizacja wewnętrznych procesów logistycznych

Dostosowanie prowadzonej działalności do aktualnych 
uregulowań prawnych
Dostosowanie prowadzonej działalności do aktualnych 
uregulowań prawnych

Wiarygodna informacja na temat dotychczasowego przebiegu 
eksploatacji urządzeń 
Wiarygodna informacja na temat dotychczasowego przebiegu 
eksploatacji urządzeń 

Możliwość integracji z zewnętrznym oprogramowaniemMożliwość integracji z zewnętrznym oprogramowaniem
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INSTYTUT TECHNIKI GÓRNICZEJ KOMAGINSTYTUT TECHNIKI GÓRNICZEJ KOMAG
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Koncepcja portalu internetowego kształtującego 
świadomość zagrożeń w kopalni 
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STRESZCZENIE: Przedstawiono rozwiązania zmierzające do zmniejszenia bądź wyeliminowania 
zagrożeń na stanowiskach pracy w kopalni poprzez utworzenie portalu internetowego www.bez-
piecznakopalnia.pl, bazującego na triadzie: wiedza-świadomość-kultura. Wdrożenie przez kopalnię 
portalu wymiany informacji o zagrożeniach uzyskiwanych bezpośrednio od szeregowych pracow-
ników pozwoli na zmniejszenie liczby pracowników zmagających się z chorobami zawodowymi 
oraz skuteczniejsze eliminowanie potencjalnych zagrożeń w środowisku pracy. Realizacja przed-
sięwzięcia może stać się opłacalna dla kopalni zarówno w aspekcie finansowym, jak również wize-
runkowym. Działania takie mają ogromne znaczenie dla poczucia bezpieczeństwa i komfortu pracy 
zatrudnionych w kopalni pracowników oraz faktu, że kultura bezpieczeństwa w kopalni stanie się 
nieodzowną częścią jej kultury organizacyjnej. 
 
SŁOWA KLUCZOWE: Zagrożenia, środowisko pracy, kopalnia, portal internetowy 
 
 
 
1. WARUNKI PRACY W GÓRNICTWIE 
 

1.1. Szkodliwe czynniki środowiska pracy 
 

Szkodliwe czynniki środowiska pracy występujące w górnictwie, mają wyjątkowo agresywny cha-
rakter, są powszechne, a często działanie ich jest kumulowane poprzez występowanie kilku czyn-
ników szkodliwych równocześnie. Znaczna część zatrudnionych w górnictwie pracuje w warun-
kach zagrożenia czynnikami szkodliwymi związanymi ze środowiskiem pracy. Warunki pracy de-
terminuje występowanie czynników szkodliwych w obszarze miejsca pracy. Niebezpieczne i szko-
dliwe czynniki środowiska pracy występujące w górnictwie, w zależności od przyczyny i charakte-
ru ich działania dzieli się na następujące grupy: fizyczne, chemiczne, biologiczne i psychofizyczne. 
 Do najbardziej dokuczliwych czynników fizycznych, stanowiących zagrożenie środowiska pra-
cy w zakładach górniczych zalicza się: zapylenie, hałas, radiację, wibracje, warunki mikroklimatu, 
oświetlenie i pola elektromagnetyczne [5]. Nadmierne lub zbyt wysokie wartości występowania 
tych czynników mogą być szkodliwe dla zdrowia pracowników i powodować określone zagrożenie 
[1]. Orientacyjną liczbę zatrudnionych w warunkach zagrożenia w 2009 roku w górnictwie przed-
stawiono w tabeli 1. 
 
 
 
 
 

Szkoła Eksploatacji Podziemnej 2013, Materiały Konferencyjne 



Tabela 1. Orientacyjna liczba zatrudnionych w warunkach zagrożenia w górnictwie [2] 
Table 1. Approximate number of persons employed under distress conditions in the mining [2] 

Orientacyjna liczba zatrudnionych w warunkach zagrożenia w górnictwie (2009) 
Zagrożenie pyłowe 37 000 
Zagrożenie hałasem 27 000 
Zagrożenie klimatyczne 12 000 
Zagrożenie wibracją 4 000 
Zagrożenie radiacją 60 

 
1.2 Choroby zawodowe w górnictwie 
 

Wymienione niebezpieczne i szkodliwe czynniki środowiska pracy, występujące w górnictwie są 
przyczyną szeregu chorób takich jak pylica płuc, zawodowe uszkodzenie słuchu, zespół wibracyj-
ny oraz przewlekłe zapalenie oskrzeli (tab.2) [3]. 
 
Tabela 2. Struktura zachorowalności na poszczególne jednostki chorobowe, stwierdzone w latach 2007-2011 
Table 2. Structure of the morbidity the individual disease units, identified in the 2007-2011 

Zapadalność na choroby zawodowe w górnictwie 
GÓRNICTWO WĘGLA KAMIENNEGO 

Rodzaj choroby 2007 2008 2009 2010 2011 
Pylice płuc 489 466 409 548 501 
Zawodowe uszkodzenie 
słuchu 

57 75 74 71 42 

Zespół wibracyjny 31 34 38 29 38 
Przewlekłe zapalenie 
oskrzeli 

5 2 3 2 4 

Inne choroby zawodowe 26 33 22 21 26 
Razem: 608 610 546 671 611 

 
 Aby zmniejszyć ryzyko zachorowalności, konieczne jest podjęcie wszelkich możliwych działań 
oraz sposobów zmierzających do zmniejszenia wszystkich szkodliwych czynników na stanowi-
skach pracy. Zaproponowano rozwiązania zmniejszające ryzyko zachorowań m.in. poprzez zwięk-
szenie świadomości wśród pracowników kopalni, wykorzystując do tego celu istniejące środki ma-
sowego przekazu. Wymiernym efektem będzie zmniejszenie wskaźników zachorowań na poszcze-
gólne choroby. 
 
 
2. KSZTAŁTOWANIE ŚWIADOMOŚCI ZAGROŻEŃ CHOROBAMI 

ZAWODOWYMI WŚRÓD PRACOWNIKÓW KOPALNI 
 

Przeświadczenie, że poziom zachorowalności na poszczególne choroby zawodowe wśród górni-
ków zależy wyłącznie od wyposażenia technicznego a także od wyposażenia w środki osobistych 
ochrony jest błędne. Prócz samego środowiska pracy, wpływ na ewentualną zachorowalność mają 
również pracownicy. Wynika to przede wszystkich z braków edukacyjnych, cech osobowości oraz 
kultury organizacyjnej. Nie bez znaczenia jest również brak wyraźnego braku tolerancji ze strony 
kierownictwa dla ignorancji pracowników przy używaniu sprzętu indywidualnej ochrony. 
 Dostrzeżono, że najistotniejszymi problemami przy ogólnej niechęci do korzystania ze sprzętu 
indywidualnej ochrony są: 
 Źle dobrany sprzęt do stanowiska pracy. 

Pomimo zatwierdzonego w zakładowym programie profilaktyki chorób zawodowych zapew-
nienia o stałej, bieżącej kontroli stosowania sprzętu ochrony indywidualnej poprzez rejestrację 
każdego pracownika pobierającego sprzęt w punkcie wydawania, sprzęt jest źle dobierany. Na-



leży dążyć do zaopatrzenia pracowników w sprzęt o optymalnych parametrach dla danych wa-
runków pracy. 

 Ergonomia sprzętu. 
Istotnym problemem przy użytkowaniu półmasek i masek, nauszników itp. jest ich współużyt-
kowanie z innymi środkami ochrony na stanowisku pracy. Przykładem takim są gogle, których 
jednoczesne używanie z półmaską znacznie pogarsza komfort pracy. Założenie jednocześnie 
zachodzących na siebie w okolicach nosa środków ochronnych uniemożliwia ich prawidłowe 
stosowanie.  

 Brak świadomości zagrożeń. 
Świadomość to umożliwienie pracownikowi celowej działalności, która oparta na wyobraźni, 
przewidywaniu następstw i skutków procesów zachodzących w środowisku pracy pozwala na 
podejmowanie dobrowolnie określonych zachowań. Świadomość oparta na wiedzy powinna 
objąć wiadomości i umiejętności dotyczące procesów zachodzących w organizmie ludzkim, 
wiedzę o zagrożeniach, ale również o sposobach profilaktyki.  

 
2.1. Kształtowanie świadomości pracowników kopalni 
 

Profilaktyka każdej choroby może stać się skuteczną, gdy wszystkie nią zainteresowane jednostki 
pojmują konieczność jej prowadzenia. Odnosząc się do powyższych problemów należy zauważyć, 
że zainteresowanie powinno leżeć zarówno po stronie pracodawcy jak i pracownika. Dlatego też 
realizacja programu powinna opierać się o współpracę nadzoru kopalni, działu BHP oraz lekarzy 
pełniących opiekę profilaktyczną, a także samych górników narażonych na niebezpieczeństwa 
w środowisku pracy. Głównym zadaniem służb nadzoru kopalni i działu BHP stać się powinno za-
pewnienie odpowiedniego dla stanowisk pracy sprzętu indywidualnej ochrony dróg oddechowych 
i słuchu. Dobór sprzętu powinien być oparty zarówno o parametry użytkowe, jak również o odpo-
wiednią wygodę zastosowania. Użyteczność i ergonomiczność sprzętu mogą jako pierwsze po-
skutkować większą skłonnością pracowników do jego stosowania. Najkorzystniejsze efekty można 
by uzyskać uwzględniając w procesie wyboru sprzętu odczucia i doświadczenia pracowników po 
to, aby z większym przekonaniem sami po niego sięgali. Problem wygody użytkowania jest na tyle 
istotnym, że kierownictwo kopalni nie powinno bagatelizować problemu, zaś jego lekceważenie 
może prowadzić w znacznym stopniu do niechęci pracowników do stosowania środków ochrony 
indywidualnej. 
 Wszelkie programy profilaktyczne zawodzą, gdy brak zainteresowania nimi po stronie pracow-
ników, dla których te programy są wprowadzane. Założenie takie towarzyszyć powinno progra-
mowi profilaktyki chorób w kopalniach. Brak wystarczającej świadomości zdrowotnej i pozytyw-
nej motywacji u górników do troski o własne zdrowie sprawi, że program nie przyniesie spodzie-
wanych efektów. 
 Należy zadbać o wyczerpujące informowanie pracowników, w zakresie [4, 6, 7]: 
 istoty problemu pracy w zapyleniu, hałasie i wibracjach i innych zagrożeniach, 
 parametrów zapylenia, hałasu i wibracji mających znaczenie dla jego szkodliwości dla zdrowia, 
 czynników zmniejszenia zapylenia, hałasu i zmniejszenia jego siły oddziaływania na organizm 

człowieka, 
 znaczenia zdrowych płuc i zdrowego słuchu dla życia zawodowego, rodzinnego i społecznego, 
 warunków, w których rozwija się wskutek pracy w zapyleniu choroba pylicy płuc, przewlekłe-

go zapalenia oskrzeli, uszkodzenie słuchu i choroba wibracyjna, 
 możliwości zapobiegania trwałym zmianom w narządach oddechowych, słuchowych, 
 rodzajów i jakości środków i działań chroniących przed szkodliwym działaniem pyłu, hałasu  

i wibracji na organizm człowieka, 
 obowiązujących przepisów, regulujących zachowanie się pracownika narażonego w pracy na 

wpływ czynnika o działaniu szkodliwym dla zdrowia, 



 wprowadzonego regulaminu stosowania ochron osobistych, z systemem stosowania sankcji za 
jego nieprzestrzeganie. 

 Proces uświadamiania i wywołania pozytywnej motywacji do dbania o własne zdrowie powi-
nien być prowadzony stale, systematycznie i wielokrotnie. Kreowanie nowej kultury bezpieczeń-
stwa wymaga kreowania nowych postaw w grupie. Podstawowym zadaniem jest zmiana mentalno-
ści szkolonych pracowników z przyszedłem, bo mi kazano, na przyszedłem, bo chcę się czegoś do-
wiedzieć. Dla jego realizacji niezbędna jest rzetelna i systematyczna informacja o zagrożeniach 
i związanych z nimi niepożądanych skutkach oraz informacja o koniecznych środkach ochronnych 
w danym środowisku pracy. W tym celu należy opracować system szkoleń bezpośrednio pozwala-
jący zaangażować pracownika poprzez: 
 odpowiednio dobrany program szkolenia wraz z zastosowaniem zestawu narzędzi multimedial-

nych, 
 wykorzystanie Internetu oraz nawiązanie interakcji nie tylko z pracownikami, ale również z ich 

rodzinami poprzez utworzenie portalu internetowego informującego o zagrożeniach i niebez-
pieczeństwie pracy w kopalni. 

 Dla skuteczności szkoleń do opracowania i realizacji projektu należy zaangażować: 
 Kierownictwo kopalni – dla wdrożenia zmian w organizacji szkoleń, poprzez bezpośrednie za-

interesowanie i troskę o bezpieczeństwo pracowników. 
 Dozór górniczy – dla zidentyfikowania potrzeb danych oddziałów. 
 Służby BHP i ZSIP – dla współtworzeniu programu szkolenia i oceny merytorycznej. 
 Lekarza oraz psychologa – dla ukazania problemu z punktu widzenia medycyny oraz diagnozy 

psychologicznej problemu. 
 

Rys. 1. Schemat kształtowania świadomości pracowników 
Fig. 1. Diagram the awareness amongst of employees 
 
 Skuteczne kształtowanie wraz z utrzymaniem kultury bezpieczeństwa na stanowiskach pracy 
należy wzmocnić poprzez odpowiednie motywowanie, za pomocą wyrażania uznania i aprobaty 
dla pracowników postępujących bezpiecznie oraz angażujących się w działania bezpieczne na sta-
nowiskach pracy. 



 Program szkolenia pracowników powinien opierać się na diagnozie potrzeby szkolenia. Dzięki 
takiej diagnozie możliwym staje się opracowanie konkretnego programu szkolenia przy zaangażo-
waniu jednostek związanych z bezpieczeństwem i profilaktyką na kopalni. Należy nadmienić, że 
opracowane szkolenie nie może być uniwersalne dla różnych stanowisk pracy, ale powinno być 
dopracowane indywidualnie, z uwzględnieniem zarówno charakteru grupy, jak i specyfiki zdiagno-
zowanych wcześniej zaniedbań edukacyjnych pracowników. 
 
 
3. KONCEPCJA PORTALU INTERNETOWEGO WRAZ Z SYSTEMEM 

ZGŁASZANIA NIEPRAWIDŁOWŚCI 
 

Zaangażowanie pracowników w szkolenia i chęć pogłębiania swojej wiedzy może również nastę-
pować poza kopalnią, np. poprzez wymianę informacji i spostrzeżeń za pomocą opracowanego 
portalu internetowego www.bezpiecznakopalnia.pl. W założeniu portal ten (rys. 2), powinien ba-
zować na triadzie: wiedza-świadomość-kultura. Dzięki czemu pozwoli on na wykształcenie świa-
domego zagrożeń pracownika. Pozyskana wiedza pozwoli na kształtowaniu przez pracowników 
odpowiednich wzorców kulturowych, które powinny stać się normą. 

 

 

Rys. 2. Koncepcja portalu kształtującego świadomość zagrożeń www.bezpiecznakopalnia.pl 
Fig. 2. The concept of awareness of the dangers of emerging the portal www.bezpiecznakopalnia.pl 

 
Głównymi elementami portalu, zawierającymi wiedzę merytoryczną są działy: 
 Szkolenia BHP – znajdą się tutaj informacje szkoleniowe, szkolenia multimedialne przepisy, 

akty prawne, rozporządzenia związane z górnictwem; 
 Choroby zawodowe – informacje dotyczące chorób zawodowych występujących na kopalni, in-

formacje dotyczące najczęstszych ich przyczyn oraz minimalizacji ryzyka ich wystąpienia; 
 Choroby zawodowe – wszystkie informacje dotyczące chorób. Informacje edukacyjne, zapo-

bieganie pylicy w warunkach kopalnianych; 



 Wypadki – zasady udzielania pierwszej pomocy, postępowania powypadkowego, informacje 
dotyczące najczęstszych przyczyn wypadków przy pracy i sposobów zmniejszania ryzyka ich 
występowania; 

 Środowisko pracy – dział poświęcony poradom związanym ze szkodliwymi czynnikami śro-
dowiska pracy mogącymi powodować zagrożenie dla zdrowia pracowników, a także wskazów-
ki dotyczące sposobów ochrony przed tymi zagrożeniami, metod bezpiecznej organizacji pracy 
i środków ochrony indywidualnej pracowników; 

 Prawa i obowiązki pracodawcy i pracownika – dział zawierający informacje na temat podsta-
wowych praw i obowiązków pracodawcy i pracowników w zakresie BHP, a także odpowie-
dzialności za BHP w firmie, praw i obowiązków służby BHP; 

 Ocena ryzyka zawodowego – dział poświęcony jest obowiązkom pracodawców i pracowników 
służby BHP w zakresie przeprowadzania oceny ryzyka zawodowego w kopalni oraz identyfi-
kacji i weryfikacji zagrożeń na wybranych stanowiskach pracy; 

 Multimedia – dział zawierający filmy ukazujące powikłania chorobowe, efekty zaniedbań itp., 
ale również elementy rozrywkowe promujące bezpieczeństwo na kopalni. 

 Jednak najistotniejszą funkcją portalu – zarówno z punktu widzenia pracownika, jak również 
odpowiedzialnego pracodawcy – jest możliwość bezpośredniego, anonimowego zgłoszenia zauwa-
żonych nieprawidłowości na stanowisku pracy poprzez funkcję zgłoś nieprawidłowość, czyli tzw. 
czerwony przycisk. Zgłoszenie nieprawidłowości związanej z bezpieczeństwem pracy przez Inter-
net uruchamia wymianę informacji i procedury przedstawione na rysunku 3. 
 Osobą przyjmującą zgłoszenie jest administrator strony – systemu zgłoszeń. Informacja ta 
(z podaniem dokładnej daty i godziny), jest archiwizowana oraz przekazywana do służb BHP, do-
zoru górniczego oraz kierownictwa kopalni. 
 Od tego momentu zadaniem służb BHP oraz dozoru górniczego jest potwierdzenie wystąpienia 
nieprawidłowości oraz wskazanie odpowiedniej jednostki dla usunięcia nieprawidłowości. Wska-
zana jednostka usuwa nieprawidłowość oraz wprowadza możliwe środki zapobiegające jej powsta-
niu w przyszłości. 
 Każde podjęte działanie wraz z jego efektami przekazywane jest w formie raportu jednostce 
nadrzędnej – raport końcowy kierownictwu kopalni. Informacje zwrotne dotyczące podjętych dzia-
łań przekazane przez służby BHP i dozór górniczy do administratora zostają zarchiwizowane. 
 W przypadku podpisania zgłoszenia nieprawidłowości adresem poczty elektronicznej, informa-
cje takie zostają przekazane również pracownikowi. 
 Chcąc pozyskać użytkowników portal powinien przyciągać użytkowników treścią z branży gór-
niczej – wiadomości, nowości, itp. Zwykle treści takie stanowią margines informacji portali infor-
macyjnych. Dzięki dobrze dobranym informacjom portal może stać się głównym źródłem informa-
cji branżowych dla pracowników kopalni. 
 Jako przykład na innowacyjne i nieszablonowe podejście do zagadnień związanych z bezpie-
czeństwem na kopalni jest działanie Kompanii Węglowej i propagowanie bezpiecznej pracy przez 
utwory muzyczne, wykonywane przez górnika dla górników. W ubiegłym roku powstał teledysk 
do piosenki stworzonej przez jednego z górników kopalni Rydułtowy, aby skłonić ich do refleksji 
nad przestrzeganiem przepisów BHP. Niektóre sceny są drastyczne, przez co oddziałujące na wy-
obraźnię. Utwór w założeniu posłużyć ma jako ostrzeżenie dla górników i uświadomić ich, jak 
niebezpieczna jest praca pod ziemią. Teledysk pomimo pozornie mało atrakcyjnych treści został 
obejrzany w serwisie youtube.com w ciągu dwóch miesięcy ponad 53 tysiące razy. Sukces medial-
ny skłonił muzyków i służby BHP do nagrania kolejnych czterech utworów. Wnioskować należy, 
że zarówno niestandardowe traktowanie tematu bezpieczeństwa pracy na kopalni, jak również spo-
sób jego dystrybucji pozwalają na rokowania, że Internet jest właściwą formą przekazu i edukacji 
pracowników. 
 
 



 
 
Rys. 3. Schemat obiegu informacji o zgłoszeniu nieprawidłowości 
Fig. 3. Diagram circulation of information on irregularities the notification 
 
 
PODSUMOWANIE 
 
Wprowadzenie przez kopalnię systemu szkoleń oraz informacji o zagrożeniach uzyskiwanych bez-
pośrednio od szeregowych pracowników (system zgłaszania zagrożeń) pozwoli na skuteczniejsze 
eliminowanie potencjalnych zagrożeń w środowisku pracy oraz zmniejszenie liczby wypadków 
czy zachorowań. 
 Kreowanie nowych postaw wśród pracowników wymaga zaangażowania, ale przede wszystkim 
otwartości wszystkich członków grupy. Wprowadzenie proponowanego systemu szkoleń stanie się 



dla kopalni opłacalne zarówno w aspekcie finansowym, jak również wizerunkowym. Działanie ta-
kie mają ogromne znaczenie dla poczucia bezpieczeństwa i komfortu pracy zatrudnionych w ko-
palni pracowników oraz faktu, że kultura bezpieczeństwa w kopalni stanie się nieodzowną częścią 
jej kultury organizacyjnej. Wymiernymi efektami wysokiej kultury bezpieczeństwa przełożą się na 
zmniejszone wskaźniki zachorowań i wypadkowości. 
 W teorii podjęte działania pozwalają ograniczyć do minimum narażenie pracowników na dzia-
łanie szkodliwych czynników oraz wyeliminowania ryzyka wystąpienia chorób zawodowych. 
W praktyce należy jednak usprawnić elementy, które dotychczas okazały się zawodne. 
 Zaliczyć do nich należy: 
 źle dobrany sprzęt do stanowiska pracy, 
 ergonomię sprzętu, 
 brak świadomości zagrożeń wśród pracowników. 
 Dwa pierwsze elementy należy usprawnić poprzez odpowiedni dobór środków ochrony osobi-
stej w sposób taki, by mogły efektywnie spełniać swoje funkcje w określonych warunkach jakie 
panują w środowisku pracy. Należało by dążyć do zaopatrzenia pracowników w sprzęt o optymal-
nych parametrach dla danych warunków pracy. Zaopatrzenie pracowników w bardziej efektywny 
i ergonomiczny sprzęt indywidualnej ochrony jest kosztowniejszy od obecnie stosowanego, lecz 
bez wątpienia skuteczniejszy w działaniu, przez co pozwalający skuteczniej eliminować zagroże-
nia. 
 Element trzeci jakim jest brak świadomości zagrożeniami wśród górników stanowi istotny pro-
blem, gdyż nawet najlepiej dobrany sprzęt ochronny, bez chęci jego użytkowania nie będzie w sta-
nie pohamować skutków pracy w środowisku szkodliwym. Najważniejszym założeniem jest wy-
kreowanie nowej kultury bezpieczeństwa, której podstawowym zadaniem jest zmiana nastawienia 
pracowników do szkoleń. Istotnym jest wpojenie do świadomości, że szkolenia nie są przykrym 
i nudnym obowiązkiem, a ciekawą formą pozyskania informacji. W tym celu należy opracować 
system szkoleń z wykorzystaniem pełnego zestawu narzędzi multimedialnych oraz wykorzysta-
niem Internetu. W celu osiągnięcia wysokiej skuteczności szkoleń niezbędne jest zaangażowanie 
przy jego tworzeniu zarówno kierownictwa kopalni, jak i służb odpowiedzialnych za bezpieczeń-
stwo, lekarza i psychologa. Istotnym elementem systemu jest osoba prowadzącego szkolenia. 
 Wykształcenie świadomych zagrożeń pracowników spowoduje ich zaangażowanie w szkolenia 
i chęć pogłębiania swojej wiedzy również poza kopalnią, np. poprzez pozyskanie informacji i wy-
mianę spostrzeżeń za pomocą opracowanego portalu internetowego www.bezpiecznakopalnia.pl. 
Poza treściami merytorycznymi z zakresu bezpieczeństwa pracy i zagrożeń w kopalni, najistotniej-
szą funkcją portalu – zarówno z punktu widzenia pracownika, jak również odpowiedzialnego pra-
codawcy – jest możliwość bezpośredniego, anonimowego zgłoszenia zauważonych nieprawidło-
wości na stanowisku pracy. Zgłoszenie takie uruchamia całą procedurę wymiany informacji, reak-
cji i działań naprawczych. Proponowane usprawnienia, poprzez ich wdrożenie mogą mieć istotny 
wpływ na poprawę bezpieczeństwa pracy, jak również spadek liczby zachorowań na omawiane 
choroby zawodowe. 
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The Concept of an Internet Portal Shaping 
the Awareness of Threats in a Mine 
 
Solutions aimed at reducing or eliminating threats at workstations in a mine by creating an internet 
portal www.bezpiecznakopalnia.pl, based on the knowledge-awareness-culture triad, have been 
presented. The creation of a portal for exchanging information on threats that has been obtained di-
rectly from ordinary workers will enable a mine to reduce the number of employees struggling with 
occupational diseases and will allow more effective elimination of potential risks in a work envi-
ronment. The enterprise may become profitable for a mine both in terms of its finances and image. 
Such measures are extremely important for the sense of safety and comfort of people employed in 
a mine as well as for the safety culture in a mine, which will become an essential part of its organi-
sational culture. 
 
 



 

 

Moduł Zarządzania Zasobami w systemie SZYK 
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Jastrzębska Spółka Węglowa S.A. 
 
 
 
 
 

STRESZCZENIE: Jastrzębska Spółka Węglowa S.A., jak większość firm, jest ukierunkowana na 
jak najlepsze wykorzystanie posiadanych zasobów produkcyjnych. Aby wspomagać kadrę, na róż-
nych szczeblach zarządzania, w zakresie podejmowania precyzyjnych decyzji związanych z moż-
liwością efektywnego zarządzania posiadanymi zasobami został wdrożony moduł zarządzania 
środkami produkcji wspomagany przez system klasy ERP (ang. Enterprise Resource Planning). 
Cechą charakterystyczną systemów tej klasy jest integracja procesów biznesowych i technologicz-
nych, poprzez zastosowanie dedykowanych procesowych aplikacji informatycznych, na wszyst-
kich szczeblach zarządzania. Dedykowane aplikacje systemu połączone są w kompleksy zapewnia-
jące zbieranie i przepływ informacji w określonym procesie. W referacie przedstawiony zostanie 
funkcjonujący moduł Gospodarki Środkami Produkcji Kompleksu Produkcyjno-Technicznego sys-
temu SZYK II. Głównymi przesłankami prezentacji będą sposoby zbierania i budowania informa-
cji dotyczącej przebiegu pracy i kosztów związanych z utrzymaniem środka produkcji. Zostanie 
przedstawiona również możliwość wykorzystania selektywnej informacji zapisanej w karcie pracy 
środka produkcji w aspekcie technicznym, ekonomicznym i biznesowym. Podstawowym założe-
niem modułu Gospodarki Środkami Produkcji, zintegrowanego z Kompleksem Logistycznym oraz 
Księgowym, było sklasyfikowanie majątku pod kątem nazewnictwa technicznego. Zostanie zapre-
zentowane powiązanie zasobów z księgą główną ewidencji majątku. 
 
SŁOWA KLUCZOWE: Zarządzanie, system, integracja, składnik majątku 
 
 

1. WSTĘP 
 

Zarządzanie zasobami jest pojęciem bardzo szerokim. Możemy wyróżnić cztery podstawowe 
grupy zasobów, mianowicie: zasoby ludzkie, zasoby finansowe, zasoby rzeczowe czy zasoby in-
formacyjne. Aktualna sytuacja firm działających na wolnym rynku, nie tylko w branży górniczej, 
wymusza działanie zmierzające do optymalizacji wykorzystania każdej z wymienionych grup za-
sobów. W artykule zawęzimy tematykę do zasobów rzeczowych związanych z procesem produkcji 
i związanych z nim zasobów informacyjnych. Zasoby rzeczowe to takie, które przynoszą jednostce 
korzyści, spełniają definicję aktywów, a więc wykazywane są w bilansie. Natomiast informacje gro-
madzone w systemach informatycznych związane ze śledzeniem wykorzystania, kosztami utrzy-
mania, strukturą techniczną składników rzeczowych traktujemy jako zasoby informacyjne. Wiele 
nowych kierunków rozwoju (megatrendów) przeistacza nasze codzienne życie, narzucając wciąż 
nowe wyzwania organizatorom i kierownikom życia gospodarczego zmuszając ich do poszukiwa-
nia nowych formuł zarządzania przyszłością 1]. W celu efektywnego zarządzania posiadanymi za-
sobami został wdrożony Moduł Gospodarki Środkami Produkcji (TGŚP) wspomagany przez system 
SZYK II. Biorąc pod uwagę perspektywę czasową związaną z zarządzaniem zasobami produkcyj-
nymi z wykorzystaniem modułu Gospodarki Środkami Produkcji, postaramy się przedstawić stan 
aktualny poprzez pryzmat gospodarowania i zarządzania zasobami. Czy warto było wdrażać przed-
miotowe rozwiązanie? 

Szkoła Eksploatacji Podziemnej 2013, Materiały Konferencyjne 



 

 

 Postaramy się w artykule odnieść zachodzące zjawiska do obserwacji i podejmowanych decyzji 
w zakresie zarządzania zasobami. W aspekcie prezentowanego rozwiązania, należy zwrócić uwagę 
na kwestię dojrzałości technologicznej firmy i branży w zakresie zarządzania informacją zespolo-
ną. Z jednej strony istotne jest wyposażenie techniczne ( hardwarowe) związane z dostępem do 
aplikacji, z drugiej zaś strony zmiana mentalności i przestawienie się na zarządzanie informacją 
w systemach informatycznych. 
 

2. ZAKRES FUNKCJONALNY, POWIĄZANIA I INTEGRACJE 
 
2.1. ZAKRES FUNKCJONALNY 
Moduł Gospodarki Środkami Produkcji TGŚP jest integralną częścią systemu SZYK2 /KPT. 

Moduł ten charakteryzuje się szerokim zakresem funkcjonalności związanej miedzy innymi z moż-
liwością: 

— zarządzania dostępem do zasobów majątkowych względem osób uprawnionych, 
— budowania wspólnej biblioteki typów maszyn/urządzeń oraz ich elementów użytkowanych 

we wszystkich zakładach Spółki, która zawiera wszelkie dane techniczne, dokumentację, 
rysunki techniczne, schematy, interaktywne instrukcje obsługi, wizualizacje prawidłowej 
obsługi i zagrożeń z nią związanych itd. 

— dołączania dokumentów do poszczególnych elementów struktury,  
— obsługi przychodu środka produkcji (zarówno maszyny/urządzeń jak i ich elementów),  
— przyjmowania na ewidencję zakładu maszyn/urządzeń pozyskanych w innej formie niż za-

kup inwestycyjny,  
— obsługi zwrotu maszyn/urządzeń nie będących własnością Spółki i ponownego ich przyję-

cia,  
— obsługi i rozliczanie maszyn/urządzeń pozyskanych w formie dzierżaw, najmu , leasingu,  
— wniesienia składnika majątku aportem, 
— przekazania środka produkcji na inny zakład Spółki z zachowaniem historii pracy,  
— przemieszczenia środka produkcji w ramach jednego zakładu,  
— montażu maszyny,  
— demontażu maszyny, zarówno indywidualnego jak i zbiorczego,  
— obsługi operacji wymiany poszczególnych elementów zbiorczych maszyny,  
— likwidacji środka produkcji,  
— obsługi awarii poszczególnych maszyn,  
— obsługi konserwacji, przeglądów i remontów maszyn,  
— obsługi parametrów obiektów związanych bezpośrednio z gospodarką środkami produkcji, 
— generowania raportów i zestawień SZYK2 – KPT – Gospodarka Środkami Produkcji. 

 Rozwój aplikacji ukierunkowany jest na maksymalną automatyzację udostępniania informacji 
ze źródeł pierwotnych. Przy takim założeniu, niektóre z wyżej wymienionych funkcjonalności 
przejmowane są przez inne moduły lub systemy specjalistyczne rozwiązań inżynierskich.  
 

2.2. POWIĄZANIA MIĘDZY MODUŁAMI 
Moduł można określić jako fragment systemu polegający na wykonaniu wyodrębnionego za-

dania programistycznego. Każdy moduł ma ściśle określone zestawy obiektów programistycz-
nych, które realizuje. Moduły systemu mogą korzystać z obiektów wzajemnie zaimplementowa-
nych. Gospodarka Środkami Produkcji korzysta z wzajemnych relacji (rys. 1) z następującymi mo-
dułami w niżej opisanych zakresach: 

 Kartoteka Strukturalno Organizacyjna SZYK2/KPT/KSO2  
- umiejscowienie środków produkcji na konkretnych miejscach pracy, 
- przemieszczanie środków produkcji pomiędzy poszczególnymi miejscami pracy,  
- przypisanie konkretnego środka produkcji do właściwej komórki organizacyjnej, 



 

 

 Centralna Kartoteka Kontrahentów SZYK2/CKK  
- wskazanie właściwego producenta/dostawcy środka produkcji,  
- wskazanie właściciela środka produkcji w przypadku maszyn dzierżawionych,  

 Aktywa Trwałe i Finansowe SZYK2/KFK/ATF  
- tworzenie powiązań pomiędzy kartoteką ATF a odpowiadającymi im środkami produk-

cji w module TGŚP,  
- wysyłanie informacji do modułu ATF o wszelkich przemieszczeniach środków produk-

cji pomiędzy miejscami pracy lub zakładami,  
 Harmonogramowanie Produkcji SZYK2/KPT/THPR  

- pobieranie informacji przez moduł THPR na temat struktury środków produkcji, 
- przypisywanie do harmonogramu w module THPR odpowiedniego środka produkcji z po-

siadanych zasobów, planowanego do zagospodarowania, 
 Moduł Raportowania Procesów Produkcji SZYK2/KPT/TMRPP2  

- 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 przod-
ków,  

 Moduł Zarządzania Zadaniami SZYK2/KPT/TMZZ2  
- przypisanie konkretnego środka produkcji lub jego elementu do zlecenia generowanego 

przez moduł TMZZ2 w zakresie zleceń remontowych lub serwisowych, 
- przypisanie konkretnego środka produkcji do zadań inwestycyjnych związanych z mo-

dernizacją, 
- prezentacja na Karcie Środka Trwałego informacji na temat poniesionych kosztów zwią-

zanych z realizacją usług remontowych lub serwisowych, 
 Moduł TMZZ – likwidacje SZYK2/KPT/TMZZL  

- inicjacja wniosku o likwidację przez wnioskodawcę będącego dysponentem środka trwa-
łego, 

- pobierana informacja do formatki wniosku z TGŚP w zakresie danych księgowych oraz 
parametrów technicznych związanych z generowaniem odpadów,  

 Moduł TMZZ – dzierżawy SZYK2/KPT/TMZZD  
- wskazywanie z rejestru TGŚP środka trwałego pozyskanego w innej formie niż zakup, 
- generowanie kosztów związanych z udostępnieniem danego środka trwałego do karty 

pracy maszyny, 
 Moduł LMM – obrót magazynowy SZYK2/KLM/LMM  

- przypisanie konkretnego środka produkcji do dyspozycji związanej z pobraniem mate-
riałów w celu utrzymania ruchu. 

 Jak widać budowy systemu ma charakter otwarty i zapewnia możliwość modyfikacji istnieją-
cych funkcji lub przyłączania dodatkowych. 
 

2.3. INTEGRACJE Z SYSTEMAMI EKSPERCKIMI 
W celu uzyskania integracji miedzy aplikacjami niezbędne jest porozumienie wytwórców sys-

temów informatycznych. Porozumienie to służy przede wszystkim opracowaniu modelu wymiany 
danych. Model wymiany informacji jest przechowywany w scentralizowanym repozytorium inte-
gracji aplikacji, w którym interfejsowe metadane są utrzymywane w jednym fizycznym miejscu. 
Gospodarka Środkami Produkcji zintegrowana jest poprzez wymianę informacji z kilkoma aplika-
cjami eksperckimi. Funkcje aplikacji umożliwiają wzajemną wymianę informacji na potrzeby mo-
dułu TGŚP (rys. 2). 

Aktualnie obustronna wymiana danych występuje między innymi w systemie GATHER słu-
żącym do odczytu i weryfikacji informacji zakodowanej w transponderach wykorzystywanych do 



 

 

oznakowania elementów obudów zmechanizowanych w technologii RFID. System GATHER jest 
produktem firmy KOMAG S.A. 

 

 
 
Rys. 1. Relacje bazodanowe modułu GŚP z innymi produktami systemu SZYK2 
Figure 1. GŚP module database relationship with other products of SZYK2 system 

 

Wdrożona aplikacja QNK służąca do projektowania przenośników taśmowych firmy Entertech, 
przesyła informacje o strukturze zaprojektowanego przenośnika do modułu Gospodarki Środkami 
Produkcji. Struktura pobierana jest po otrzymaniu informacji z modułu Zarządzania Zadaniami 
w zakresie Inwestycji o zleconym zadaniu inwestycyjnym dotyczącym zakupu wskazanego zapro-
jektowanego typu przenośnika. W oparciu o dane ujęte w projekcie można przyjmować dostarcza-
ne elementy przez dostawcę (producenta) zweryfikowane pod względem typu i dołączane do struk-
tury maszyny. Na tym etapie konfigurowana maszyna widoczna jest jako środek trwały w budo-
wie. Po zakończeniu dostawy (przyłączeniu elementów do struktury) zostaje przesłana informacja 
do modułu TMZZ o zakończonej dostawie. Po zabudowie w miejscu pracy uruchamiana jest funk-
cja wyceny obiektu inwentarzowego. Wygenerowane OT przesyłane jest do modułu KATF – Ak-
tywa Trwałe i Finansowe w celu wykonania dekretu i nadania numeru inwentarzowego. Nadany 
numer inwentarzowy zostaje zaktualizowany w modułach TMZZ na obiekcie inwestycyjnym oraz 
w TGŚP na środku trwałym w budowie. 

 Integracja z QNK – projektowanie przenośników taśmowych, była inspiracją do wdrożenia do-
datkowych funkcjonalności w TGŚP jak zarządzanie taśmami oraz złączami. Funkcja odstawy jest 
graficznym narzędziem służącym do budowania schematów prezentujących układ przenośników 
taśmowych w ciągu technologicznym na kopalni. 
 
 



 

 

 
 
Rys. 2. Docelowy ogólny schemat powiązań modułów systemów informatycznych 
z systemami eksperckimi i automatyką przemysłową 
Figure 2. Target general scheme of computer systems modules connections 
with expert systems and industrial automation 

 
 Program umożliwia budowanie wielu różnych schematów, jednak każdy z przenośników będą-
cy w zasobach aplikacji, może być tylko raz użyty (tylko w jednym schemacie) (rys. 3). 

Aktualnie prowadzone są prace zmierzające do dalszej automatyzacji powiązań integracyjnych 
w zakresie automatyki przemysłowej, ewidencji urządzeń ognioszczelnych oraz komunikacji apli-
kacji z urządzeniami mobilnymi typu PDA z certyfikatem ATEX z bazą danych SZYK2 w części 
dotyczącej konfigurowania zespołów kolejek podwieszonych. 

 
3. ZARZĄDZANIE ZASOBAMI 
 
Jak wspomniano wcześniej jedną z podstawowych grup zasobów to zasoby rzeczowe. W sytu-

acjach kiedy mamy do czynienia ze zbiorami kilkuset tysięcznymi wymagającymi bieżącej obser-
wacji i kontroli, konieczne jest wdrożenie narzędzia wspomagającego proces gospodarowania. 
Działania w zakresie gospodarowania polegają na porównywaniu korzyści oraz kosztów, których 
celem jest wybór najlepszej dostępnej możliwości. Zarządzanie zaś jako zestaw działań w zakresie: 
planowania, organizowania, motywowania oraz kontroli, nakierowane jest na zasoby rzeczowe or-
ganizacji wykorzystywane do osiągnięcia jej celów [4]. Narzędzie informatyczne jest wykorzysty-
wane między innymi do wspomagania zarządzaniem naprawami, konserwacjami, przeglądami czy 
gwarancjami. 
 
 



 

 

 
 
Rys. 3. Przykładowy schemat odstawy taśmowej odwzorowany w module TGŚP 
Figure 3. Example of the conveyor belt mapped into TGŚP module 
 
 

3.1. BUDOWA STRUKTURY ZASOBÓW I JEJ ELEMENTY 
Wbudowana funkcjonalność pozwala na agregację posiadanych zasobów poprzez budowę oraz 

zarządzanie strukturą drzewiastą. Funkcje wbudowane w przedmiotową funkcjonalność to: 
— budowa struktury – umożliwia dostęp do wszystkich operacji służących budowie struktury 

i jej edycji oraz zarządzaniu poprzez możliwość przeniesienia grupy (podgrupy) w inny ka-
talog włącznie z podpiętymi zasobami, 

— widok szczegółowy struktury – umożliwia jedynie przeglądanie struktury z rozbiciem na 
wszystkie elementy pojedyncze wchodzące w skład środków produkcji tworzących struktu-
rę,  

— lista typów – umożliwia przeglądanie wszystkich elementów wchodzących w skład struktu-
ry środków produkcji, 

— parametry techniczne – obsługuje katalogi parametrów technicznych,  
— rodzaje elementów – umożliwia dodanie brakujących elementów struktury,  
— szablony podzespołów – obsługuje szablony podzespołów, używanych do tworzenia struk-

tury środków produkcji. 
 Program pozwala na dodanie dowolnej ilości typów dla konkretnego elementu, przy czym tylko 
jeden traktowany jest jako typ macierzysty (zaznaczony checkboxem), a pozostałe traktowane są 
jako zamienniki. Możliwe jest również wygenerowanie typów dla poszczególnych elementów na 
podstawie typu przypisanego do tworzonego typu środka produkcji (rys. 4). 
 Wprowadzając nowy typ elementu, użytkownik aplikacji ma możliwość wprowadzania infor-
macji poprzez wykorzystanie następujących zakładek: 

— Ogólne – zawiera ona podstawowe informacje na temat typu zespołu, 
— Przeglądy i konserwacje – zawiera informacje na temat przeglądów i konserwacji,  
— Dopuszczenia – zawiera informacje na temat dopuszczeń,  
— Parametry – zawiera możliwość parametryzacji danego typu zespołu,  
— Identyfikacja – zawiera informacje na temat indeksu materiałowego, umożliwia powiązania 

z kartotekami systemu Logistyki Materiałowej, 
— Dokumenty – okno pozwala przypisać różnego typu dokumenty. 



 

 

 
 
Rys. 4. Przykładowy okno umożliwiające budowę struktury 
Figure 4. Exemplary window enabling the construction of structures 
 
 Tak zorganizowana budowa struktury pozwala na szybkie wyszukiwanie: ilości, stanu zago-
spodarowania itd., informacji o określonym typie maszyny/urządzenia czy zaewidencjonowanych 
ich elementów. 
 

3.2. PARAMETRYZACJA ZASOBÓW 
Dane techniczne nominalne to parametry znamionowe podane przez wytwórcę. Spośród wielu 

nominalnych danych technicznych niezbędne jest ustalenie podstawowych, znamionowych para-
metrów pracy, charakterystycznych i zależnych od rodzaju obserwowanego środka technicznego [3]. 
 Dzięki możliwości parametryzacji środków produkcji i ich elementów, możliwe jest wykorzy-
stanie opisanych informacji dla różnych celów. W zależności od przeznaczenia opisanego parame-
tru, umożliwiają między innymi śledzenie przekroczeń parametrów pracy, wykorzystanie informa-
cji o masie dla celów transportowych czy śledzenia planowanych wielkości odpadów w odniesie-
niu do planów likwidacji środków produkcji. 
 Jak już wspomnieliśmy parametryzacja zasobów służy jako element wymiany informacji mię-
dzy z systemami eksperckimi jak np. QNK-system do projektowania przenośników taśmowych czy 
system inżynierski służący do wspomagania obliczeń trakcji kolejek podwieszanych. 
 Na rysunku 5 zaprezentowano proces budowy centralnie sterowanego zakresu parametryzacji 
zasobów w module TGŚP. 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
Rys. 5. Centralnie ustalana struktura parametrów technicznych maszyn i urządzeń 
Figure 5. Central established structure of the technical parameters of machines and equipment 
 

4. AKTUALIZACJA INFORMACJI W SYSTEMIE 
 

Każdy z zakładów Spółki dysponuje zasobami środków trwałych, które są przypisane dyspo-
nentom ( użytkownikom). Aplikacja pozwala na przydzielenie niezależnie od roli zasobów mająt-
kowych ról wskazanym pracownikom. Dzięki tej funkcjonalności możliwe jest dowolne 
rozproszenie dostępu do informacji w celu aktualizacji informacji lub raportowania. Istotne jest by 
osoby odpowiedniej komórki organizacyjnej zajmującej się zleconą problematyką i realizujące 
przydzielone zadania uzyskały odpowiednie uprawnienia. W sytuacjach związanych z emisją do-
kumentów wymagających zatwierdzenia przez osoby wskazane, tworzone są ścieżki merytorycznej 
kontroli dokumentu i jego zatwierdzenia. Ścieżki tworzone są przez uprawnionych użytkowników 
aplikacji i odwzorowują obowiązujące instrukcje oraz zarządzenia wewnętrzne. 

 
4.1. ARCHITEKTURA MODUŁU 

 Moduł Gospodarki Środkami Produkcji został tak zaprojektowany by spełniał wymagania po-
wiązań z wdrożonymi do tej pory modułami systemu SZYK II. Struktura organizacyjna Spółki zo-
stała przeprojektowana i ujednolicona dla wszystkich zakładów Spółki, w celu osadzenia systemu 
informatycznego zgodnie z opisanymi zadaniami dla komórek w tej strukturze.. Przyporządkowa-
nie powiązań jest więc wynikiem analizy zakresu prac wykonywanych przez daną komórkę orga-
nizacyjna oraz zdefiniowaną funkcjonalność aplikacji. 
 Menu programu podzielone jest na główne zakładki: 

— Ewidencja – pełna aktualizacja informacji w zakresie zaewidencjonowanych maszyn/urzą-
dzeń oraz wyposażenia miejsc pracy, 

— Produkcja – informacje udostępniane są z innych modułów w celu analizy warunków w miejs-
cach pracy opisanych z modułu Planowania i Harmonogramowania Produkcji oraz bieżą-
cych informacji o postępach i wydobyciu pochodzących z modułu Monitorowania i Rapor-
towania Procesu Produkcji, 

— Wydawnictwa – to zbiór około 25 raportów oraz 31 analiz z możliwością analizy tematu od 
poziomu Spółki do miejsca pracy lub konkretnej maszyny/urządzenia, 



 

 

— Struktura – obsługa struktury środków produkcji opisana w pkt. 3.1, 
— Dokumenty – obsługa kartoteki dokumentów dołączanych do kartoteki środków produkcji, 
— Administracja – obsługa udostępniania grup środków produkcji dla osób, którym nadano 

uprawnienia dostępu do informacji. 
 

4.2. KONTROLA JAKOŚCI INFORMACJI W SYSTEMIE SZYK II 
Informacja wprowadzana przez wskazanego pracownika jako źródło pierwotne, udostępniana 

jest we wszystkich modułach a przez to i stanowiskach na których informacja jest niezbędna. Do-
datkowo informacje gromadzone w module TGŚP są podstawą do kontroli przez Okręgowe Urzę-
dy Górnicze w oparciu o Rozporządzenie Ministra Gospodarki w zakresie bezpieczeństwa eksploa-
tacji oraz kryteriów oceny stopnia zużycia obudów zmechanizowanych w podziemnych zakładach 
górniczych [5]. 
 Kolejna kontrola poprawności bieżącego zagospodarowania zasobów rzeczowych wymuszona 
jest przez osoby wydające dyspozycje w module LMM – Obrót magazynowy, dotyczące pobiera-
nia materiałów (dowody rozchodu materiałów RW). Osoby te zobowiązane są do wskazania odpo-
wiedniego numeru inwentarzowego środka trwałego, do którego dany materiał jest pobierany z ma-
gazynów Zakładu Logistyki Materiałowej w celu wykonania naprawy, wymiany lub konserwacji. 
 Osoby odpowiedzialne za planowanie uzbrojenia technicznego ścian i przodków, poprzez po-
bieranie informacji przez moduł THPR na temat struktury środków produkcji i przypisywanie do 
harmonogramu odpowiedniego środka produkcji, również zmuszone są do sprawdzenia aktualnej 
lokalizacji przypisywanych zasobów. Ta funkcjonalność związana jest z planowaniem posiadanych 
zasobów środków produkcji w dowolnym okresie wyprzedzającym ich zapotrzebowanie oraz bie-
żącą kontrolą konfliktów ich dostępności. 
 Pod kątem przemieszczeń środków trwałych moduł dokonuje operacji przemieszczenia od razu 
po stronie TGŚP, a w ATF generowany jest właściwy dokument, jednak nie jest konieczne jego za-
twierdzenie przez służby księgowe – mogą one wykonać operację dekretacji w dowolnym momen-
cie (ze względu na brak wdrożonego podpisu elektronicznego, po dostarczeniu odpowiedniego do-
kumentu MT). Powiązanie z systemami finansowo księgowymi podlega badaniu poprawności za-
pisów zaszłości gospodarczych rejestrowanych w systemach przez Biegłych Rewidentów. Powyż-
sze opisy należy traktować jako przykładowe, nie wyczerpuje to całego zakresu kontroli pośred-
nich wprowadzanych informacji w module TGŚP. 
 

5. WYKORZYSTANIE INFORMACJI W ZAKRESIE ZARZĄDZANIA ZASOBAMI 
 

Do podstawowych zadań realizowanych w obszarze zasobów rzeczowych należą: rozpoznanie 
potrzeb przedsiębiorstwa górniczego w zakresie wykorzystania m.in. posiadanych gruntów, bu-
dynków i budowli, planowanie wykorzystania pozostałych zasobów rzeczowych, planowanie re-
montów, planowanie inwestycji, organizowanie remontów budynków i budowli, kontrolowanie re-
alizacji remontów, kontrola realizacji planów inwestycyjnych, ochrona mienia [6]. 

 
5.1. ZARZĄDZANIE PRZEZ CELE – EFEKTY 
Sformalizowany ZPC może być zaprojektowany dla jednego działu lub dla całej organizacji. 

Chociaż metody i akcenty mogą się znacznie różnić, większość skutecznych programów ZPC za-
wiera następujące elementy: 

— zaangażowanie w proces na wszystkich szczeblach organizacji, 
— skuteczne ustalanie celów i planowanie przez naczelne kierownictwo, 
— wyznaczanie przez kierowników i podwładnych indywidualnych celów, powiązanych z ce-

lami organizacji, 
— znaczny zakres samodzielności w opracowaniu i doborze środków do realizacji celów, 
— systematyczną ocenę efektywności w odniesieniu do celów [2]. 



 

 

 Koszty poszukiwania i przetwarzania informacji powinny być niewysokie, metody ich zbiera-
nia , opracowywania, przechowywania i przepływu powinny uwzględniać możliwości komputery-
zacji systemu informatycznego, a forma ich prezentacji powinna być dostosowana do możliwości 
odczytywania przez zainteresowanych. System powinien zapewnić efektywne wykorzystanie infor-
macji, które jest uwarunkowane szybkością i częstotliwością ich dostępu [2]. 
 W celu wykorzystania zestawień porównawczych w Gospodarce Środkami trwałymi w zakre-
sie: 

— analizy awaryjności i wydobycia (raport SPA2), 
— analizy awaryjności i wydobycia kompleksów ścianowych (raport SPA-2H), 
— analizy zagospodarowania środków produkcji (raport SPM-1), 
— analizy zagospodarowania obudów zmechanizowanych (raport SPO-1), 
— analizy porównawczej zagospodarowania środków produkcji (raport SPM-2) (tab. 1), 

zostały szczegółowo opisane źródła pochodzenia danych oraz algorytm tworzenia raportów. 
 Jednym z przykładowych raportów prezentuje tabela nr 1 dotycząca zmian w zakresie wyko-
rzystania przenośników taśmowych. Można zaobserwować jaki wpływ na poprawę wykorzystania 
zasobów miał wdrożony system informatyczny połączony z systemem Zarządzania Przez Cele jako 
narzędzia motywującego do optymalizacji zagospodarowania składników rzeczowych. 

 
Tabela 1.Przykładowa analiza porównawcza zagospodarowania środków produkcji 
służąca bieżącej wizualizacji stanu aktualnego oraz osiągniętych efektach 
Table 1. Example of a comparative analysis of the means of production management 
serving the current visualization of the current condition and achieved outcomes 

 
 
 

5.2. WYKORZYSTANIE INFORMACJI O BIEŻĄCYM STANIE ZASOBÓW 
Moduł umożliwia generowanie zestawień zasobów środków produkcji, które wykorzystywane 

są do bieżącej analizy ich stanu zagospodarowania. Najistotniejsze informacje udostępnione w przed-
miotowym zestawieniu dotyczą: roku produkcji, aktualnej fazy pracy, umorzenia, ostatniego re-
montu i modernizacji oraz dotychczasowych kosztów utrzymania związanych z pobranymi mate-



 

 

riałami. Można więc bez zbędnej zwłoki wykorzystać informacje jako materiał do analizy koniecz-
nych zakupów inwestycyjnych. Na rysunku 6 zaprezentowaliśmy okno generowania raportu z do-
wolnie wybranymi kolumnami do edycji. Raport ten jak wiele innych może być eksportowany i za-
pisany do plików formatu *.PDF lub *.XLS. Dokładne przedstawienie powiązań i relacji między 
modułami wymaga szerszego rozwinięcia zagadnienia. 
 
 

 
 
Rys. 6. Możliwość budowania raportu o aktualnym stanie zagospodarowania środków produkcji 
Figure 6. Possibility of building a report on the current state of management the means of production 
 
 

5.3. INFORMACJA POMOCNA W OCENIE OPŁACALNOŚCI REMONTU 
Gromadzone informacje nie tylko w module TGŚP ale również informacje udostępniane przez 

inne moduły systemu SZYK II mają swoje odzwierciedlenie w Karcie Pracy zaewidencjonowanej 
maszyny/urządzenia czy jej elementu (rys. 7). Gromadzone informacje umożliwiające przeprowa-
dzenie stosownej analizy dotyczą: 

— czasu pracy, 
— ilości awarii z podziałem na układy, rejestru wymian elementów z komentarzem, 
— dla urządzeń ciągu technologicznego – ilości przetransportowanego urobku, 
— kosztów napraw i serwisów, 
— kosztów pobranych materiałów, 
— kosztów remontów i modernizacji. 
Tak zespolone informacje pozwalają na prawidłowe podejście do oceny opłacalności remontu. 

 
 



 

 

  
 
Rys. 7. Selektywny wybór obserwowanych informacji w karcie pracy maszyny/urządzenia lub elementu 
Figure 7. Selective choice of the observed information in the 
charter of machine device operation or component 

 
 

PODSUMOWANIE I WNIOSKI 
 

Zastosowanie dedykowanych rozwiązań informatycznych w Jastrzębskiej Spółce Węglowej 
S.A. pozwoliło na opracowanie założeń do zarządzania przez cele w odniesieniu do niektórych za-
dań dla kierownictwa zakładów zgodnych ze strategią firmy. Planowany dalszy rozwój platformy 
informatycznej nakierowany jest w dalszym ciągu na automatyzację procesów. Jak wynika z relacji 
bazodanowych zaprezentowanych na rysunku 1, informacje pierwotne podlegają wzajemnej kon-
troli na rozproszonych stanowiskach. 
 Co dało wdrożenie tak rozległego rozwiązania informatycznego obejmującego zakres technicz-
ny procesu produkcyjnego? Przede wszystkim doprowadzono do: 

— możliwości korzystania z jednolitych informacji na każdym szczeblu zarządzania w danej 
jednostce czasu, 

— integracji informacji pochodzących z różnych obszarów funkcjonowania firmy w jednoli-
tym środowisku i ich udostępnienie określonym osobom zgodnie z planem praw dostępu, 

— możliwości kontroli wolnych, możliwych do wykorzystania w planowanym przedziale cza-
sowym, środków produkcji, 



 

 

— kontroli kosztów utrzymania poszczególnych składników majątku dzięki zebranym infor-
macjom z zakresu historii przebiegu pracy uwzględniającej: awarie, przeglądy, remonty, wy-
miany elementów obserwowanych maszyny/urządzenia, wartość i specyfikacji pobranych ma-
teriałów potrzebnych do bieżącej naprawy i konserwacji. 

 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 zaopa-

trzeniowej, 
można stwierdzić, że wdrożenie przedmiotowego modułu Gospodarki Środkami Produkcji w ra-
mach Kompleksu Produkcyjno - Technicznego bez wątpienia daje ogromne oszczędności w zakre-
sie skrócenia czasu dostępu do informacji nakierowanej i zhierarchizowanej wg odpowiedzialności 
i kompetencji poprzez możliwość przydzielania dostępu do modułów i określenie ról w zakresie 
ich działania. 
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Resource Management Module in the SZYK system 
 
Jastrzębska Coal Company S.A., like most companies, is focused on the best use of productive re-
sources. To assist staff, at different levels of management in making accurate decisions with ef-
fective management of available resources has been implemented the means of production mana-
gement module supported by an ERP system (Enterprise Resource Planning). 
 A characteristic feature of this class of systems is the integration of business and technology 
processes, through the use of dedicated software applications process at all levels of management. 
Dedicated applications are connected to the system in the complexes to ensure the collection and 
flow of information within the process. The paper presents the functioning unit of Economy pro-
duction means Production & Technical Complex SZYK II system. The main premises of the pre-
sentation will be how to collect and build information on the progress of work and costs associated 
with the maintenance of production. There will also be presented the possibility of using selective 
information stored in the production center work card in the technical, economic and business as-
pect. The basic premise of production means Management module integrated with Logistics Com-
plex and the Accounting, was the classification of the property in terms of technical terminology. 
There will be presented linking the resources with the general ledger of property records. 



 

 

Przykłady narzędzi informatycznych poprawiających efektywność 
projektowania obudowy wyrobisk korytarzowych 
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STRESZCZENIE: W referacie przedstawiono przykłady narzędzi wspomagających proces projek-
towania obudowy wyrobisk korytarzowych, opracowanych w Głównym Instytucie Górnictwa. Jed-
nym z nich jest autorski program ODRZWIA pozwalający na szybkie konstruowanie odrzwi obu-
dowy wyrobisk korytarzowych, drugim – biblioteka elementów najczęściej wykorzystywanych 
w projektowaniu obudowy wyrobisk i ich połączeń. Oba narzędzia są na bieżąco i w miarę potrzeb 
rozbudowywane o nowe składniki oraz funkcje. 
 
SŁOWA KLUCZOWE: Obudowa, projektowanie, CAD 
 
 
1. WPROWADZENIE 
 
Podstawowym narzędziem współczesnego projektanta obiektów technicznych jest technika kom-
puterowa z systemami CAD (computer aided design) [3,4,5]. Dynamiczny rozwój tych systemów, 
przypadający na ostatnie dekady zaowocował powstaniem wielu aplikacji komputerowych wspo-
magających proces projektowo-konstrukcyjny. Podobnie w przypadku wszelkiego rodzaju konstruk-
cji dla górnictwa. Najczęściej są to komercyjne programy uniwersalne, rzadziej specjalne – o wą-
skim zakresie zastosowania. W zdecydowanej większości do prac projektowych stosowany jest 
program AutoCAD, który na przestrzeni ostatnich lat stał się pewnego rodzaju standardem. 
 Jedną z głównych zalet uniwersalnych programów wspomagających projektowanie jest moż-
liwość wielokrotnego wykorzystywania fragmentów wcześniej opracowanych projektów. Cecha 
ta z pewnością przyczyniła się rozpowszechnienia programów, zwłaszcza w początkowym okresie. 
Obecne systemy wspomagające konstruowanie posiadają cały szereg zaawansowanych funkcji, któ--
re całkowicie eliminują tradycyjne techniki wykonywania dokumentacji technicznej. Należy tu 
przede wszystkim wymienić możliwość automatycznego generowania dokumentacji rysunkowej na 
podstawie opracowanego modelu trójwymiarowego, prowadzenia analizy konstrukcji pod kątem 
ewentualnych kolizji, a także prowadzenia wstępnych i podstawowych analiz wytrzymałościowych. 
Odrębną grupę stanowią zaawansowane programy obliczeniowe do weryfikacji wytrzymałościo-
wej metodą elementów skończonych zaprojektowanych maszyn i urządzeń, wykorzystujące mode-
le opracowane w innych programach. 
 Jednak pomimo licznych zalet nie wszystkie programy lub nie w podstawowej wersji powodują 
wyraźne przyspieszenie konstruowania i poprawiają efektywność całego procesu projektowego. Is-
totnym uzupełnieniem są tutaj specjalistyczne nakładki czy programy lub biblioteki gotowych sym-
boli, elementów czy zespołów, których wiele jest dostępnych w sieci [11,12]. O ile nakładki wy-
magają pewnej ingerencji w programie, a opracowanie specjalistycznego oprogramowania znacz-
nego zaangażowania, to biblioteki mogą powstawać i być rozbudowywane na bieżąco w trakcie re-
alizowanych prac. Istotne jest jednak ustalenie struktury powstającej biblioteki oraz pewnych zasad 
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tworzenia nowych elementów składowych. Prace nad tego typu narzędziami są od lat prowadzone 
w Głównym Instytucie Górnictwa, a opracowane programy i biblioteki sukcesywnie rozwijane. 
 
 
2. PROGRAM ODRZWIA 
 
Doskonałym przykładem autorskiego oprogramowania CAD wspomagającego projektowanie od-
rzwi obudowy wyrobisk korytarzowych może być program ODRZWIA. Program ten, dzięki swej 
uniwersalności, całkowicie eliminuje konieczność budowania przez projektanta matematycznego 
modelu nowo projektowanych odrzwi. Podczas opracowywania koncepcji programu, a później je-
go algorytmu przyjęto dwa podstawowe założenia. Powinien on być prosty w obsłudze, intuicyjny, 
a wprowadzanie, przeglądanie i edycja danych przejrzyste i jednoznaczne. Z drugiej zaś strony miał 
powstać program, który w swej uniwersalności w żadnym stopniu nie będzie ograniczał działań 
projektanta, a możliwościami projektowymi będzie znacząco wykraczał poza obecne możliwości 
produkcyjne wytwórców obudów. Spełnienie tych założeń możliwe było pod warunkiem opraco-
wania ogólnego uniwersalnego modelu odrzwi. Model ten przedstawiono na rysunku 1. 
 
 

 
 
Rys. 1. Model odrzwi opracowany dla potrzeb programu ODRZWIA [8] 
Figure 1. Model of frame supports developed for programme „ODRZWIA” 
 
 
 Model składa się z pięciu elementów (łuków), każdy z maksymalnie czterech odcinków o róż-
nych krzywiznach. Dzięki temu oraz przy zastosowaniu odpowiedniego algorytmu programie 
ODRZWIA pozwala na konstruowanie praktycznie dowolnych odrzwi obudowy wyrobisk koryta-
rzowych. Możliwe jest projektowanie geometrii odrzwi symetrycznych i niesymetrycznych, o pa-
rzystej i nieparzystej liczbie elementów. Można także uwzględnić specjalne posadowienie odrzwi 
lub połączenie z innymi elementami obudowy, jak to ma miejsce w przypadku przegubowego po-
łączenia odrzwi z ramową konstrukcją obudowy odgałęzień wyrobisk. W aplikacji uwzględniono 
parametry geometryczne wszystkich profili typu V stosowanych w polskim górnictwie. Możliwe 
jest także zdefiniowanie innych kształtowników o identycznej zasadzie łączenia w złączach cier-
nych. Istotną funkcją jest także możliwość odrębnego definiowania wielkości każdej z zakładek. 
Pozwala to na analizę zmian zarysu odrzwi w trakcie ich pracy w przypadku wystąpienia zsuwów 
w wybranych złączach. Na rysunku 2 przedstawiono możliwości projektowe opisywanego program. 



 

 

   

  

  
 
Rys. 2. Wybrane możliwości projektowe programu ODRZWIA [8] 
Figure 2. Selected methods of design in programme „ ODRZWIA” 
 
 
 Podstawowym wynikiem działania programu jest szerokość i wysokość odrzwi mierzona na li-
nii posadowienia, maksymalna szerokość i wysokość oraz kąty pomiędzy linią posadowienia a łu-
kiem ociosowym. Uzyskuje się wielkość pola przekroju poprzecznego obudowy w świetle oraz 
masę odrzwi i poszczególnych łuków. Wyniki przedstawiane są w postaci liczbowej, jak również 
graficznej. Uzyskane pliki graficzne w formacie dxf, opisujące pełny zarys odrzwi jak również za-
rys uproszczony, sprowadzony do osi obojętnej przekroju kształtownika mogą być wykorzystywa-
ne jako podkłady w trakcie tworzenia dokumentacji warsztatowej w komercyjnych programach 
CAD lub jako modele w programach obliczeniowych MES. Dodatkowo program rozbudowano 



 

 

w ostatnim czasie o moduł planowania rozmieszczenia maszyn i urządzeń w wyrobisku oraz o moż-
liwość wprowadzenia warstw skalnych jako tło dla nowoprojektowanych odrzwi. Ponadto zbudo-
wano bibliotekę elementów zgodnych z normą PN-G-15000-03, pozwalającą na szybkie kompilo-
wanie typowych elementów łukowych w kompletne odrzwia. Wprowadzono także możliwość do-
konywania kontrolnych pomiarów na rysunku – podglądzie projektowanych odrzwi w trakcie ich 
konstruowania. Główne okno programu wraz z wybranymi oknami uzupełniającymi przedstawiono 
na rysunku 3. Natomiast na rysunku 4 przedstawiono rysunek odrzwi wygenerowany programem 
ODRZWIA z naniesionym zarysem wybranych urządzeń wyposażenia wyrobiska oraz z warstwa-
mi skał w jakich obudowa (wyrobisko) została zlokalizowana. Program oprócz prezentacji usytu-
owania wyrobiska względem warstw skalnych automatycznie oblicza średnie ważone podstawo-
wych parametrów skał występujących w stropie, ociosach i spągu wyrobiska, takie jak Rc, RQD 
i rozmakalność. Parametry poszczególnych warstw, jak również zasięg analizowanego profilu skał 
są wprowadzane i ustalane przez użytkownika. Opcja ta jest pomocna przy doborze obudowy do 
konkretnych warunków geologiczno-górniczych. 
 

 
 
Rys. 3. Okna programu w trakcie konstruowania (rysowania) odrzwi [9] 
Figure 3. User interface of programme during construction (to draw) frames 

 

 
 
Rys. 4. Zarys odrzwi wraz z urządzeniami stanowiącymi wyposażenie wyrobiska oraz warstwami skał [9] 
Figure 4. The outlines of frames with equipment in roadway and layer of rock 



 

 

 Opracowany program od kilku lat jest podstawowym narzędziem do projektowania odrzwi, sto-
sowanym w GIG-BG. Dzięki wielowariantowej graficznej prezentacji wyników oraz przyjaznemu 
interfejsowi użytkownika jest niezastąpiony w konstruowaniu odrzwi oraz planowaniu rozmiesz-
czenia maszyn i urządzeń w wyrobisku. Wspomaga także proces doboru obudowy dla danego wy-
robiska. Dotychczasowe użytkowanie programu – liczne projekty nowych odrzwi – potwierdziło 
zasadność przyjętego kierunku tworzenia nowych narzędzi CAD do projektowania odrzwi obudo-
wy wyrobisk korytarzowych, a sam proces konstruowania uległ znacznemu skróceniu w porówna-
niu z komercyjnymi programami CAD. 
 
 
3. BIBLIOTEKA TYPOWYCH ELEMENTÓW 
 
Tworzenie własnych programów komputerowych do wspomagania projektowania jest najczęściej 
poważnym przedsięwzięciem, wymagającym znajomości języków programowania oraz sporego 
zaangażowania. Znacznie prostszym zagadnieniem jest tworzenie otwartych bibliotek, rozbudo-
wywanych w trakcie bieżących prac projektowych. Biblioteka taka powstała w GIG przed kilkoma 
latami i jest ciągle rozbudowywana.  
 Możliwości wprowadzenia biblioteki do bazowego programu CAD jest kilka. Możliwe jest jej 
zagnieżdzenie w komercyjnym programie, jednak wymaga to ingerencji w jego kod oraz wiąże się 
z niebezpieczeństwem utraty stabilności systemu. Lepszym rozwiązaniem jest opracowanie nowych 
instrukcji powodujących rysowanie poszczególnych elementów za każdym razem od początku. 
Rozwiązanie to jest jednak obarczone pewnymi niedogodnościami, wynikającymi głównie z dzia-
łania na jednej platformie programowej, np. pełnej wersji AutoCAD’a. Najlepszym rozwiązaniem 
jest budowa zbioru odrębnych plików – rysunków, wstawianych później do projektu jako bloki. 
Eliminuje to konieczność wprowadzania nowych instrukcji, a importowanie każdego z elementów 
sprowadza się do tej samej instrukcji połaczonej ze wskazaniem właściwego pliku. Taki mecha-
nizm pozwala na późniejszą edycję wstawianych elementów, a w połączeniu z uniwersalnym for-
matem plików (dwg, dxf) daje możliwość ich wykorzystania w różnych programach CAD. 
 Opracowanie biblioteki wymaga dokładnego określenia zasad tworzenia poszczególnych jej 
elementów. Zachowanie tych zasad jest kluczowe dla efektywnego użytkowania biblioteki. Nieza-
leżnie od typu elementu pozwala na intuicyjne wprowadzanie go do rysunku, a także minimalizuje 
wpływ na zwiększenie objętości ostatecznych plików. Najważniejsze założenia to lokalizacja obiek-
tu względem układu współrzędnych oraz zastosowanie tylko niezbędnych warstw rysunku. 
 Opracowana w myśl powyższych zasad biblioteka obejmuje ponad pół tysiąca plików – rysun-
ków gotowych do wstawienia do realizowanego projektu. Wszystkie elementy są w pełni zgodne 
z podstawowym szablonem rysunku w zakresie wykorzystanie tych samych warstw rysunkowych 
i stylów poszczególnych elementów. Elementy zebrano w czterech grupach, przy czym jedna z grup 
(KSZTAŁTOWNIKI) zawiera w sobie cztery mniejsze grupy. W poszczególnych katalogach ze-
brano elementy zbliżone kształtem lub zastosowaniem. I tak folder FORMATKI obejmuje ramki 
najczęściej stosowanych formatów rysunkowych, tabliczki rysunkowe oraz zestawienia detali [2]. 
W katalogu KSZTAŁTOWNIKI zebrano najczęściej wykorzystywane profile. Ich zarysy opra-
cowano z wykorzystaniem języka AutoLISP, w oparciu o Polskie Normy oraz tablice wyrobów 
hutniczych [1]. Grupa ta obejmuje ceowniki normalne (PN-H-93403), ceowniki ekonomiczne (PN-
H-93451), dwuteowniki szerokostopowe HEB (PN-H-93452), dwuteowniki stalowe równoległo-
ścienne IPE (PN-H-93419), dwuteowniki normalne (PN-H-93407), kątowniki nierównoramienne 
(PN-H-93402), równoramienne (PN-H-93401) oraz podstawowe profile na obudowy chodnikowe 
– kształtowniki korytkowe KS21 i KO21 (PN-H-93441-2) jak również kształtowniki typu V (PN-
-H-93441-3). Odrębne grupy stanowią śruby z łbem sześciokątnym, a także typowe odrzwia ŁP, 
zgodne z normami PN-G-15000/02 i PN-G-15000/03. Dla ujednolicenia papierowej wersji doku-
mentacji opracowano pliki zawierające szablony wydruku i podstawowego rysunku, wczytywane-



 

 

go automatycznie przy każdym uruchomieniu AutoCADa. Na rysunku 5 przedstawiono strukturę 
całej biblioteki. 

 

 
 
Rys. 5. Struktura opracowanej biblioteki [10] 
Figure 5. The structure of the library 

 
 Stosowanie opracowanej biblioteki wymaga jej zainstalowania na dysku, zgodnie z przedsta-
wioną strukturą katalogów. W przypadku szablonów rysunków i wydruków konieczne jest ich sko-
piowanie do odpowiednich katalogów programu AutoCAD. Przy każdym uruchomieniu programu 
daje to dostęp do szeregu obiektów i formatów, takich jak warstwy, typy linii, format i styl tekstu 
oraz wymiarowania. W podstawowym szablonie rysunku utworzonych zostało 15 warstw. Prze-
znaczone są one do rysowania linii konturowych, cienkich linii konstrukcyjnych, nanoszenia wy-
miarów, rysowania linii przerywanych i osi, a także do pisania tekstu. Ponadto wprowadzono spe-
cjalną warstwę do kreskowania oraz dwie warstwy pomocnicze. Odpowiednie stosowanie warstw 
pozwala na swobodną wymianę rysunków. 
 Dla ujednolicenia graficznej postaci wydruków opracowano trzy style. Pozwalają one na wy-
drukowanie rysunku w zależności od formatu wydruku oraz przeznaczenia rysunku. Zastosowanie 
stylu WYDRUK powoduje zachowanie grubości linii zgodnych z zasadami rysunku technicznego. 
Nadaje się on na wydruki ostateczne na pełnym formacie rysunkowym. Natomiast w przypadku 
stylu A4 grubości linii zostały pocienione, ale z zachowaniem proporcji, to znaczy linie konturowe 
(białe/czarne) są wyraźnie grubsze od pozostałych. Pozwala on na uzyskanie czytelnych wydruków 
dużych rysunków na małych formatach, np. A4. Trzecim stylem wydruków jest SZKIC, w którym 
wszystkie linie posiadają jednakową grubość. 
 Proces importu elementów do danego rysunku odbywa się za pomocą wczytania bloku (pli-
ku) z katalogu BIBLIOTEKA, z odpowiedniego podkatalogu. Aby wczytać wymagany element 
należy z menu wybrać polecenie WSTAW  BLOK. 
 Opracowana biblioteka jest otwartym systemem. W trakcie użytkowania może być ona rozbu-
dowana o nowe elementy przy zachowaniu przedstawionych wcześniej zasad tworzenia obiektów. 
Najprostszym sposobem rozbudowania biblioteki jest wykonanie rysunku nowo wprowadzonego 
elementu i zapisanie go w odpowiednim katalogu biblioteki.  
 Biblioteka pozwala na zwiększenie efektywności nie tylko samego konstruowania, ale także 
procesu tworzenia dokumentacji rysunkowej nowo projektowanego wyrobu. Rozpoczynając pracę 
w programie AutoCAD otwarty zostaje pusty rysunek (kanwa, szablon), ale zawierający style i for-
matowania. Rozpoczynając tworzenie dokumentacji rysunkowej wczytuje się odpowiednią ramkę, 
np. A3, a następnie importuje się tabliczkę rysunkową oraz tabliczkę z wykazem części. Efekt tych 
działań przedstawiono na rysunku 6. 



 

 

 
 
Rys. 6. Kanwa rysunku uzyskana z elementów opracowanej biblioteki [10] 
Figure 6. Drawing sheet obtained from the elements developed library [10] 
 
 
PODSUMOWANIE 
 
Jak wykazały dotychczasowe zastosowania prezentowanych narzędzi projektowych, budowa wła-
snych specjalistycznych programów CAD oraz uzupełnienie komercyjnych programów o biblioteki 
typowych elementów prowadzi do wyraźnego usprawnienia prac, zwłaszcza w przypadku nowo-
projektowanej, oryginalnej konstrukcji. Najwyraźniej daje się to odczuć na etapie opracowywania 
koncepcji. Opracowana biblioteka, a zwłaszcza zawarte w niej szablony pozwalają na uporządko-
wanie formy – ujednolicenie dokumentacji rysunkowej. Istotną cechą całego systemu jest jego ot-
wartość. W dowolnym momencie, bez skomplikowanych procedur możliwe jest wprowadzenie do 
istniejącego zbioru zupełnie nowego elementu. 
 Zaprezentowane narzędzia są od wielu lat z powodzeniem stosowane w Głównym Instytucie 
Górnictwa w Zakładzie Technologii Eksploatacji i Obudów Górniczych i rozbudowywane o nowe 
funkcje i elementy. 
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Examples of Tools to Improve the Efficiency 
Design of Roadway Support 
 
The paper presents examples of tools improve the efficiency design of roadway supports developed 
in the Central Mining Institute. One of them is a self-made programme that allows to quickly de-
sign of roadway support, the second – the library of the most commonly used elements in the de-
sign of roadway supports and their connections. Both of this tools are updated, and if is necessary, 
extended with new components and features. 
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 Życie i bezpieczeństwo górników

 Bezawaryjna praca maszyn i urządzeń

 Redukcja kosztów wydobycia



© 2011 IBM Corporation

 1.300 Pracowników

 Śledzenie ponad 40.000 
zasobów technicznych

 Wdrożony w 2009 roku system 
zarządzania IBM Maximo

 Integracja z systemami SAP i 
SCADA

 Wydobycie na poziomie 4 mln 
ton węgla rocznie

 Zapewnia 33% węgla w produkcji 
energii na Słowenii 

Kopalnia węgla kamiennego Velenje - Słowenia
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Poziom wydobycia
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Misja – Wizja - Strategia

 Misja
Długoterminowe wydobycie węgla kamiennego na potrzeby energetyczne Słowenii (33%), z 

poszanowaniem zasad zrównoważonego rozwoju, środowiska naturalnego i poszerzaniem 
zaawansowania technologicznego i wiedzy górniczej.

 Wizja
Prowadzenie działalności biznesowej i procesu wydobycia, przy zachowaniu wszelkich zasad 

bezpieczeństwa i życia ludzkiego jako absolutny priorytet.

 Strategiczne cele kopalni
- Dostarczanie węgla do odbiorców przy zachowaniem atrakcyjnych warunków dostaw

- Odpowiedzialność społeczna i środowiskowa

- Sprzedaż wiedzy specjalistycznej i usług poza właściwą branżą 

wydobywczą
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 Zapewnienie bezpieczeństwa górnikom

 Zapewnienie bezawaryjnej pracy urządzeń

 Zarządzanie wyposażeniem

 Zarządzanie pracą ludzi

 Planowanie i harmonogramowanie

 Zarządzanie kontraktami

 Zarządzanie łańcuchem dostaw

 Starzejąca się infrastruktura

 Starzejąca się kadra

Główne wyzwania
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Bezpieczeństwo

 Ocena ryzyka

- zagrożenia chemiczne 
(metan)

- zagrożenia mechaniczne

- zapylenie

- hałas

 Edukacja ludzi

 Badania medyczne

 Zasady przeciwpożarowe i 
przeciwwybuchowe

 Plany obrony i ratunkowe

 Brygady ratunkowe

 Dbałość o zdrowie górników

Liczba pożarów

Liczba wypadków
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Utrzymanie ruchu

 Dział UR podzielony jest na dział mechaniczny (234 pracowników) oraz dział 
elektryczny (160 pracowników)

 Dział UR montuje, instaluje, deinstaluje i serwisuje urządzenia górnicze

 Najważniejsze zagadnienie: niedopuścić do awarii sprzętu i zapewnić ciągłość 
pracy

 Kontrola parametrów pracy urządzeń: temperatura, ciśnienie, zapylenie, stężenie 
gazów w otoczeniu
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Utrzymanie ruchu

 90% serwisu jest prewencyjne, tylko 10% jest reaktywne

 Koszty serwisu i utrzymania są przewidywalne, klarowne i możliwe do przewidzenia 
w planie biznesowym kopalni
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Ilość zasobów technicznych

 217 maszyn roboczych – 4120 ton

 480m przenośników łańcuchowych – 820 ton

 2200m przenośników bocznych – 80 ton

 24km rurociągów pod wysokim ciśnieniem do tłoczenia na przodku – 30 ton

 4,5km rurociągów pod wysokim ciśnieniem z wodą – 45 ton

 24km rurociągów z powietrzem pod ciśnieniem – 30 ton

W sumie około 5330 ton sprzętu pod ziemią
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Sytuacja przed wdrożeniem IBM Maximo

 Liczne wypadki w kopalni (patrz wykresy wcześniej)

 Zapiski przeglądów i serwisów maszyn w papierowych notesach – dla dużych maszyn

 Brak historii napraw i zapisków w przypadku podręcznych maszyn

 W 1991 roku wdrożony system informatyczny – pierwszy i niedoskonały, z licznymi sytuacjami 
awarii, niekompatybilności – brak zgodności z systemem ogólnym ERP przedsiębiorstwa, brak 
informacji o kosztach. Rozproszone i niekompatybilne systemy

 Ludzie którzy wprowadzili stary system informatyczny przeszli na emeryturę – brak wsparcia

 Brak narzędzi analitycznych – utrudnione planowanie
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Po wdrożeniu IBM Maximo
 Kompletny i kompatybilny system informatyczny do obsługi utrzymiania i serwisu urządzeń w 

całości przedsiębiorstwa – na dole i na powierzchni

 Pełne połączenie z systemem ERP kopalni

 Doskonałe narzędzie analityczne do prognozowania

 Pełne wsparcie ze strony partnera wdrażającego oraz IBM

 Samo wdrożenie podzielone na 2 etapy: analiza potrzeb i wdrożenie początkowe (2008 –
2010) oraz pełne wykorzystanie IBM Maximo jako fundamentalnego narzędzia do redukcji 
kosztów utrzymania i przeciwdziałania przestojom w kopalni – od stycznia 2010
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Proces wdrażania IBM Maximo

 Determinacja ludzi w Kopalni do wdrożenia nowego systemu – najważniejsze nastawienie

 Wybór partnera, który przeprowadzi implementację Systemu Maximo

 Intensywna praca ludzi z Kopalni, ekspertów do spraw górnictwa IBM (Tony Serena, Branco 
Tadić), oraz ekspertów ze strony Partnera wdrażającego

 Wielokrotne przeprowadzenie kilkudniowych warsztatów w ciągu dwóch lat

 Edukacja i szkolenia dla pracowników

 Zaprojektowanie Maximo testowego do sprawdzania możliwości i symulowania procesów

 Start pracy systemu w styczniu 2010
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Osiągnięte korzyści z wdrożenia Maximo

 Zwiększenie dostępności i wydajności urządzeń 8-15%

 Obniżenie kosztów energii nawet o 30%

 Zmniejszenie ilości części zamiennych, kosztów utrzymania oraz 

zewnętrznych usług 10-25%,

 Zwiększenie wykorzystania gwarancji nawet do 50%

 Dostęp on-line do przejrzystej informacji i analizy danych o aktualnym 

stanie, danych historycznych, wykorzystaniu i kosztów dla aktywów, usług, 

dostawców i pracowników

 Bogate doświadczenia wielu naszych klientów



© 2011 IBM Corporation

Telemetria i automatyka, monitoring, czujniki, strefy pracy
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Śledzenie zasobów w czasie rzeczywistym

Czytnik

Znacznik 
RFID

IBM Real-Time Asset 
Locator (RTAL) Maximo

Sensory RFID przyczepione 
do kluczowych zasobów

Przetwarzanie w czasie 
rzeczywistym lokalizacji i 

migracja do Maximo
Nowe możliwości!

 Lokazcja i stan (temperatura, 
czysty/brudny, wibracja, strefa)

 Serwis prewencyjny, naprawy, inwentarz

 Wizualizacja w czasie rzeczywistym

 Przejrzystość, kontrola, KPI
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Alarm o wypadkuEwakuacja Eskorta gości

MODEL

MONITOR & ALERT

Śledzenie zasobów w czasie rzeczywistym
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Obciążenie – współczynniki wydajności
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Bogate raporty i prognozowanie
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Planowanie pracy
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Mobilność
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Certyfikaty, walidacja, przeglądy
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Standaryzacja procesów
 Standardy obsługi dla tego samego typu 

urządzęń

 Harmonogramy

 Części zamienne

 Łatwiejsza i tańsza administracja



© 2011 IBM Corporation

Zarządzanie przestrzenią
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Podsumowanie

 Dla kogo Maximo EAM:
– Rozległa infrastruktura, 
– Wiele maszyn, budynków, instalacji
– Złożone zagadnienia produkcyjne 
i biznesowe

 Maximo to nie tylko maszyny, to także:
– Organizacja pracy
– Jakość, Bezpieczeństwo
– Diagnostyka, Niezawodność
– Informacja przestrzenna
– Możliwość planowania i nadzorowania wielu   
obiektów
– Zakupy i magazyny
– Umowy, gwarancje
– Sieci
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 Boliden 
 Perilya Mining
 International Power (Power and 

Supporting Mines)
 Tru Energy (Power and Supporting Mines)
 Port Waratah Coal Services (Largest Coal 

Port in World)
 Chevron Mining
 Vale – Iron Ore
 Cero Negro
 Patriot Coal

 Debswana Jwaneng Mine 
 Vatukoula Gold
 Banpu
 Penoles
 QIT – Fir et Titane

 CSN

 Leighton Contractors 
(Largest contract miner in 
Australia)

 Sandvik / Tamrock 

 Premogovnik Velenje (Power 
and Support Mines)

 Sociedad Química y Minera 
de Chile S.A. 

Referencje w górnictwie
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Constanta South 
Container Terminaliu

Referencje
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Termoelektrarna Šoštanj

Bodr d.o.o.

Referencje
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Dziękuję za uwagę!



Wspólne, informatyczne środowisko pracy  
do zarządzania majątkiem technicznym dla  
właściciela majątku i firm serwisowych –  

na przykładzie w drożenia  
w KGHM Polska Miedź S.A. 

Łukasz Konisiewicz 
Eurotronic Sp. z o.o. 



O Eurotronic… 
 



Producent sprawdzonych rozwiązań klasy 
CMMS – SZEOR, ZMT, CRANE 
 
Wieloletnie doświadczenie – 20 lat na rynku IT, 

producent i dystrybutor systemów CMMS/EAM 
 
Wykwalifikowana kadra – Zespół ponad 50 inżynierów 

doświadczonych w projektowaniu, programowaniu i wdrażaniu 
systemów CMMS/EAM 
 
Ukierunkowanie na potrzeby klienta 

 
 

Eurotronic to… 



Nasi klienci wg branż 
    

  

   

   

        Spożywcza Chemiczna Elektroniczna Przemysł ciężki Motoryzacyjna Petrochemiczna Inne 



Wdrożenie w KGHM Polska Miedź S.A. 
 



Cele projektu – I Etap 

Optymalizacja procesu obsługi utrzymania maszyn górniczych w 
Oddziałach KGHM poprzez wdrożenie systemu CMMS 

Ewidencja prac serwisowych w CMMS 
Usprawnienie rozliczania usług serwisowych 

Budowa historii serwisowej maszyn dołowych 

 Prowadzenie bieżącej ewidencji prac realizowanych przez 
pracowników zewnętrznych firm serwisowych bezpośrednio w 
systemie przez samych wykonawców usług 

 
 
 

Automatyzacja procesu rozliczenia zakupu usługi serwisowej 
 
Wyeliminowanie pośrednich dokumentów papierowych z 
procesu obsługi zleceń serwisowych 
 

 
 

Gromadzenie danych o pracach serwisowych (firm 
zewnętrznych i własnych SUR) na potrzeby optymalizacji procesu 
obsługi i utrzymania maszyn górniczych 
 

 
 

Wymiana danych pomiędzy „dołem” a „górą” 
Bieżąca aktualizacja bazy wiedzy o eksploatacji maszyn 
dołowych gromadzonej w systemie 
 
Udostępnienie informacji o stanie eksploatacji służbom dozoru 
ruchu maszyn górniczych kopalni oraz serwisom firm 

 
 



Dlaczego Eurotronic? 
 

Dlaczego Eurotronic? 

 Kompleksowe rozwiązanie realizujące cele projektowe 
 Rozwiązanie oparte o sprawdzony system Infor EAM 

 Aplikacja dedykowana dla pracowników na powierzchni kopalni 
 Obsługa procesów UR, zarządzania majątkiem trwałym i raportowanie 

Autorskie aplikacje uzupełniające funkcjonalność 
systemu:  
 E-Mobile – aplikacja dedykowana dla dozoru zmianowego KGHM oraz 

pracowników firm serwisowych; umożliwia mobilną pracę „na dole” i 
uproszczony proces wprowadzania danych do centralnej bazy Infor EAM  

 E-Service – aplikacja udostępniająca wybrane elementy systemu 
zewnętrznym firmom serwisowym współpracującym z KGHM 

 Doświadczenie Eurotronic w realizacji dużych projektów 
 
 
 



 
 

KGHM Spółki serwisowe 

 
 

ZGR ZGL ZGPS 

System Infor EAM 

 
 

 
 

E-Service 

Polremaco Desim Cummins 

GÓ
RA

 
D

Ó
Ł 

 
 

E-Mobile 

Pracownik spółki 
serwisowej 

Dozór 
Zmianowy 

Ewidencja zjazdu i wyjazdu 
Raporty zmianowe 
Dokument obrotu materiałowego 

Raport zmianowy 
 

Protokół odbioru usługi 
Protokół reklamacji 
Zlecenia pracy 
Raporty zmianowe 
Ewidencja zjazdu i wyjazdu 
Dokument obrotu materiałowego 
Umowy, cenniki i gwarancje 

Protokół odbioru usługi 
Protokół reklamacji 
Zlecenia pracy 
Raporty zmianowe 
Ewidencja zjazdu i wyjazdu 
Dokument obrotu materiałowego 
Umowy, cenniki i gwarancje 

E-Mobile 

Schemat rozwiązania 
 



Wyzwania 
 

Wyzwania 

Ergonomia pracy 
Synchronizacja 
danych 
Urządzenia odporne 
na trudne warunki 
środowiska 

E-Mobile 
Autorska 
aplikacja 
Eurotronic 

Przemysłowe 
terminale przenośne z 
ekranem dotykowym 
Rejestracja danych na 
dole 
Synchronizacja 
danych z Infor EAM 
(on-line i off-line) 

Rozbudowa 
istniejącej 
infrastruktury 
IT kopalni pod 
kątem przesyłu 
danych 
biznesowych 



  Zarządzanie obrotem materiałowym z zewnętrznymi 
firmami serwisowymi – uzupełnienie ewidencji SAP 

 
 Zarządzanie ewidencją i rozliczaniem prac 

realizowanych przez zewnętrzne firmy serwisowe: 
 Wprowadzanie informacji na bieżąco po realizacji prac 
 Elektroniczny obieg dokumentów 
 Powiązanie realizowanych usług z udzielaną gwarancją 
 Automatyzacja procesu rozliczania usług serwisowych w SAP 

 

Osiągnięte cele 

Osiągnięte cele 
 



Osiągnięte cele c.d. 

  Zarządzanie umowami serwisowymi: 
 Zarządzanie cennikami materiałowymi 
 Zarządzanie pracownikami Wykonawcy (ewidencja i 

monitorowanie uprawnień) 

 Raportowanie: 
Kontrola aktualnego etapu realizacji dla wszystkich 

zdefiniowanych procesów w systemie 
Kontrola bieżąca stanu rozliczeń Wykonawców z KGHM 
Kontrola stanów części zamiennych w oddziałach (komorach) 

eksploatacji maszyn dołowych oraz magazynach 
depozytowych w KGHM 
 
 

 



II Etap wdrożenia 

  Obsługa działalności służb utrzymania ruchu KGHM Polska 
Miedź S.A.: 
 Rozliczanie pracy mechaników własnych – integracja z Kartą Czasu 

Pracy w module HR-TM w SAP 
 Obsługa rozchodów części zamiennych z magazynów SAP – 

dekretacja na maszynę, pracownika, firmę itp. w CMMS po integracji z 
modułem MM w SAP 

 Obsługa ewidencji wykorzystania maszyn – dodatkowe kontrole 
systemu CMMS przy tworzeniu raportów zmianowych, autoryzacja 
harmonogramowania przeglądów i prac planowych 

 Poszerzenie zakresu integracji z SAP BW na potrzeby analiz 
 

 
 
 

 

II Etap wdrożenia 
 



 

Portfel rozwiązań Eurotronic 
 



Systemy CMMS/EAM 

 

Specjalistyczne  
rozwiązania 

 

 
 

E-Service 
E-Mobile 

 
 

Moduły dodatkowe 

Systemy IT Automatyka 

 
Sterowniki PLC 

 Peryferia 

Systemy BMS/SCADA 

 

Monitoring i rozliczanie  
mediów 

 

SARM 
Liczniki 

Portfel rozwiązań Eurotronic 



 

Przykładowe wdrożenia 
 



PKN Orlen S.A. i Orlen Lietuva 

   Wdrożone rozwiązania: 
 Infor EAM 
 E-Service 
 SZEOR 

 Liczba użytkowników: 1000 
 Grupa Kapitałowa ORLEN 
 Spółki wewnętrzne 
 Spółki zewnętrzne 

 Lokalizacje: 4 
 Zakres 

 Ewidencja wyposażenia 
 Realizacja prac bieżących 
 Planowanie i realizacja przeglądów 
 Postoje remontowo-technologiczne 
 Plany finansowe 
 Współpraca z kontrahentami 
 Gosp. Magazynowa i zaopatrzeniowa 
 Umowy i kontrakty 

 
 

 
 

 

   Wdrożone rozwiązania: 
 Infor EAM 
 E-Service 
 ZMT 

 Liczba użytkowników: 500 
 Rafineria 

 Lokalizacje: 1 
 Zakres 

 Przygotowanie i prowadzenie projektów 
inwestycyjnych i remontowych 

 Przeglądy prewencyjne 
 Obsługa zleceń pracy dla SUR 
 Planowanie projektów i zleceń 
 Logistyka materiałowa dla zleceń i 

projektów 
 Współpraca z wykonawcami zewnętrznymi 
 Zarządzanie flotą 
 Obsługa postojów i remontów 
 

 
 

 
 

 

E-Service E-Service 

Wielu użytkowników, zintegrowane systemy 
 



PGE Energia Odnawialna S.A. 

   Wdrożone rozwiązania: 
 ZMT 

 Liczba użytkowników: 100 
 Lokalizacje: 5 

 Centrala 
 4 elektrownie 

 Zakres 
 Ewidencja majątku 
 Gospodarka remontowa 
 Gospodarka magazynowa 
 Gospodarka zaopatrzeniowa 
 Obsługa zleceń planowanych i nieplanowanych 
 Raportowanie 

 
 

 
 

 

Przykłady wdrożeń: 
Danone 7 lokalizacji 
Faurecia 4 lokalizacje 
Grupa Bongrain 3 lok. 
Wipasz 7 lok. 
Wavin 3 lok. 

 
 

Rozproszona struktura 
 



    Wdrożone rozwiązania: 
 ZMT 

 Liczba użytkowników: 30 
 Lokalizacje: 1 
 Zakres  

 Ewidencja majątku 
 Gospodarka remontowa 
 Gospodarka magazynowa 
 Gospodarka zaopatrzeniowa 
 Raportowanie 

 

 
 

 
 

 

Petro Mechanika S.A. 

Przykładowe wdrożenia: 
EWT Truck & Trailer 
Petro Eltech 
Petro Wodkan 
ZBA Zakład Budowy Aparatury 
BETA Polska 
Zachem UCR 
 

Rozwiązanie branżowe 
 



 

Eurotronic to… 

Redukcja stanów magazynowych o 20% 

Obniżenie kosztów logistycznych o 15% 

Wzrost wykorzystania majątku o 7% 

Wzrost wykorzystania zasobów ludzkich o 15% 

Wzrost skuteczności egzekwowania gwarancji o 35% 

Obniżenie zleceń awaryjnych o 45% 



Dziękuję za uwagę! 

Łukasz Konisiewicz 
Eurotronic Sp. z o.o. 
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IBM Maximo - doświadczenia z wdrożeń

Maximo Express 
niezwykłe rozwiązanie informatyczne
do zarzadzania majątkiem - i nie tylko

Sebastian Jankowski
CMMS Dept. Manager
sjankowski@aiut.com.pl

Szkoła Eksploatacji Podziemnej; Kraków 2013
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AIUT Gliwice

 Firma inżyniersko - konsultingowa działająca od 1991 roku

 Cztery filary działalności - Automatyka, Robotyka, Telemetria,
Rozwiązania CMMS

 Realizacja projektów w Polsce i na świecie

 Zatrudnienie - 300 osób

Sprzedaż - 90 mln PLN

Dział rozwiązań CMMS, 15 lat doświadczeń, ponad 100 projektów

Jako dział rozwiązań CMMS jesteśmy częścią firmy AIUT 
realizującej od wielu lat projekty techniczne w ponad 40 krajach 
na wszystkich kontynentach. 
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Zarządzanie Majątkiem i Usługami – IBM Maximo
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IBM Maximo – łatwa integracja z innymi 
rozwiązaniami IT
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Dział Rozwiązań CMMS – nasze kompetencje
Certyfikaty wydane przez IBM:
 IBM Certified Advanced Deployment Professional IBM 

Service Management Service Delivery and Process 
Automation 2009

 IBM Certified Advanced Deployment Professional IBM 
Service Management Asset and Financial 
Management 2009

 IBM Certified Advanced Deployment Professional IBM 
Service Management Asset and Financial 
Management 2010

 IBM Certified Deployment Professional Tivoli Change 
and Configuration Manager Database V7.1.1 
Implementation

 IBM Certified Deployment Professional Tivoli 
Application Dependency and Discovery Manager V7.2

 IBM Certified Deployment Professional Tivoli 
Provisioning Manager V5.1

 IBM Certified Deployment Professional Maximo Asset 
Management V7.1

 IBM Certified Deployment Professional Tivoli Asset 
Management for IT V7.2

 IBM Certified Deployment Professional Tivoli Service 
Request Manager V7.2

 IBM Certified Advanced Deployment Professional 
Tivoli Service Management Solutions 2008

 IBM Certified Solution Advisor Tivoli Service Delivery 
and Process Automation Solutions V2

 IBM Certified Advanced Deployment Professional IBM 
Service Management Asset Management V3

 IBM Certified Solution Advisor Maximo Enterprise Asset 
Management Solutions V2

 IBM Certified Solution Advisor Tivoli Service Management 
Solutions 2008

 Tivoli Eneterprise Asset Management Sales Professional 
IBM Tivoli Software

 IBM Certified Database Associate DB2 9 Fundamentals
 IBM Certified Support Associate Tivoli Support Provider 

Tools and Processes
 IBM FileNet Content Manager-Designer 4.5
 IBM FileNet Business Process Manager-Designer
 FileNet Certified Professional Business Development
 IBM Certified Designer - Cognos 8 BI Reports
 IBM Certified Developer Cognos 8 BI Metadata Models
 IBM Certified Administrator Cognos 8 BI
 IBM Certified Developer 10 BI Metadat a Models
 IBM Certified Designer Cognos 10BI Reports
 IBM Cognos Midmarket Foundational Solution Sales 

Professional V1
 IBM Certified Administrator Cognos 10 BI

Wybrane inne certyfikaty:
 Microsoft MCP
 ITIL V3
 PRINCE2 Foundation
 PRINCE2 Practitioner
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Maximo Express
 Kompleksowy produkt wykorzystujący rozwiązania IBM Maximo 

Asset Management, serwer baz danych IBM DB2 oraz serwer 
System x, utworzony przez specjalistów z wieloletnim 
doświadczeniem

 Wyselekcjonowany zakres funkcjonalny wdrożenia systemu 
Maximo, ukierunkowany został na jak najszybsze osiągnięcie 
korzyści biznesowych

 Zapewnia szybki start, dzięki predefiniowanym w systemie 
procesom biznesowym i wbudowanym najlepszym praktykom

 Posiada szerokie możliwości rozbudowy instalacji:
- Zwiększanie liczby użytkowników
- Poszerzanie zakresu funkcjonalnego systemu

 Nie wymaga instalacji u Klienta, gotowe do użycia 
„prosto z pudełka”

maximo.pl
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Jak szybki jest Express?

‘Go live’ środowiska produkcyjnego Maximo

Podstawowa analiza przedwdrożeniowa
Szkolenia na wersji Maximo Demo

Automatyczne ładowanie danych
Uruchomienie systemu on-site

Uruchomienie środowiska testowego
Szkolenia na instalacji on-site
i ręczne wprowadzanie danych

Weryfikacja danych
Kontrola wykorzystania systemu

maximo.pl
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Wraz z Maximo Express
• Szablony Centrów startowych
• 500 użytkowników tworzących Zgłoszenia 
Serwisowe
• 10 licencji z zaawansowanym dostępem do 
zainstalowanych produktów (ponad 120
aplikacji)
• Środowisko szkoleniowo – demonstracyjne

• Centra Startowe dopasowane do predefiniowanych 16 ról
• 8 Zdefiniowanych profili: Szef UR, Planista, Mistrz, 

Magazynier, Logistyk, Diagnosta i Administrator
• Ponad 100 predefiniowanych, zapisanych zapytań (okna z wynikami) 

oraz Kluczowych Wskaźników Wydajności (KPI)
• 12 Arkuszy zbierania i ładowania danych

• 12 Dedykowanych raportów AIUT
• Baza gotowych wzorców i szablonów

• Ustandaryzowane, skonfigurowane procesy Workflow

… gotowe „prosto z pudełka”

maximo.pl
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Wszyscy 
(oprócz Pracowników) Diagnosta

A
d

m
in

is
tr

at
o

r
P

ra
co

w
n

ik

Mistrz

M
ag
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ie
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f

LogistykPlanista

Użytkownicy i ich zadania w cyklu życia Zlecenia Pracy

Tworzenie ZP

Weryfikacja Planowanie

Zatwierdzanie

RealizacjaOpisywanie

Kontrola

Zamawianie

Przyjmowanie

WydawanieTworzenie ZU

Zgłaszanie 
awarii

Generowanie 
powiązanego ZP

Generowanie ZP 
z KZ

Realizacja ZP 
diagnostycznych
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maximo7express 
to może być początek…

maximo.pl

+ Partnerzy



PEGAZ

maximo.pl11 © 2012 AIUT Sp. z o.o.

Platforma Energetyka GAZ

BI, raporty i analizy

Majątek 
produkcyjny

SCADA, 
systemy 

sterowania

Hurtownia 
Danych

Infrastruktura 
IT

NarzędziowniaFlotaNieruchomości

Wyposażenie
Majątek 
Liniowy

In
te
gr
ac
ja

Service Desk
ERP

IMR

Za
rz
ąd
za
n
ie
 P
ro
je
kt
am

i

Monitoring IT

Gospodarka 
Zakupowa 

Gospodarka 
Magazynowa

Za
rz
ąd
za
n
ie
 In
w
es
ty
cj
am

i

Inwentaryzacja

Zarządzanie 
wnioskami 
i umowami

Konserwacje, 
Prewencja 

i Diagnostyka

Paszportyzacja

Planowanie i Harmonogramowanie

Majątek 
Sieciowy

Zarządzanie 
dokumentacją

MS Project

Odczyty 
i pomiary

Zarządzanie 
przestrzenne

EAM

IT AM

GIS
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zakres temperatur pracy: -25°C do +40°C,
Znamionowe napięcie stacji 15/0,42 kV
Znamionowe napięcie izolacji 24 kV
Rodzaj transformatora Napowietrzny typu TNOSCT
Moc i maksymalna masa transformatora STN □ - 20/100 - do 100 kVA - 750 kg

Zasilanie stacji SN Linia napowietrzna o napięciu 15 lub 20 kV:
Typy żerdzi Żerdzie wirowane typu E o dł. 8,2; 9,0;10,5; 12,0 m i siłach 

wierzchołkowych 6÷35,0 kN
Stopień obostrzeń 0

0
, 1

0
, 2

0
, 3

0

Przekładniki prądowe CTSO, GSWF
Przekładniki napięciowe VTO, GEF
Podstawy bezpiecznikowe SN PBNV-24, PBNW-24, PBNVo-24
Głowice kablowe POLT, TFTO, EPKT, OTK, AFN, HOT1, HOTU3, RSTI, RSES, RSSS,
Ograniczniki przepięć POLIM-D, SBK, ASM, ASI, INZP, HDA, OCP1, UHG, UHS, VARISIL

TM
HE

Ograniczniki przepięć nN GXO, SE, ASA-A, ETITEC A, LVA, BOPI
Kondensator nN MKPg, Modulo - Ducati
Rodzaj gruntu Średni i słaby
Uziemienie stacji Uziemienie ochronne i robocze wspólne
Konstrukcje stalowe Z maksymalnym zastosowaniem kształtowników zimnogiętych.

Paszportyzacja Zasobów

Podstawowe informacje 
o urządzeniu (dostawca, 
producent, data 
zakupu/instalacji,…)

Szczegółowe specyfikacje 
techniczne

Informacje dot. eksploatacji 
(historia prac, przesunięć, 
statusów, koszty)

Możliwość  dołączenia 
dowolnego dokumentu (zdjęcie, 
schemat, opis)

Wyszukiwanie na podstawie 
zdefiniowanych klasyfikacji 
i atrybutów

Paszportyzacja

Zarządzanie 
dokumentacją
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Zarządzanie majątkiem
Proste  dopinanie różnego typu dokumentów.
Możliwość wprowadzania parametrów technicznych za pomocą 
szablonów Specyfikacji.
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Zarządzanie majątkiem
Przesunięcia całych  urządzeń lub pojedynczych podzespołów
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Obsługa mapy w aplikacjach Maximo

15 maximo.pl
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Wyszukiwanie danych na mapie

16 maximo.pl
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Zarządzanie pracami (przeglądy, diagnostyka, 
konserwacje)

Konserwacje, 
Prewencja 

i Diagnostyka

Planowanie i 
Harmonogramo

wanieZlecenia Pracy pozwalają na:
 szczegółowe opisanie wykonywanych 

robót, 
priorytetowanie działań, 
przesuwanie zakładanych dat realizacji 

z zachowaniem oryginalnej planowanej 
daty wykonania, 

planowanie zasobów, materiałów, usług, 
kontrolę kosztów poprzez możliwość 

wprowadzenia, a nie nadpisania 
informacji o rzeczywistym wykonaniu,

dodawanie  załączników w postaci 
dołączonych plików,

powiązanie z procedurami 
bezpieczeństwa (zagrożenia, środki 
ostrożności, procedury włączania  
i wyłączania),

 tworzenie hierarchii zleceń lub struktury 
zleceń powiązanych ze sobą w płaskiej 
relacji.
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Zarządzanie wnioskami przyłączeniowymi Zarządzanie 
wnioskami 

przyłączeniowymi

Zarządzanie 
dokumentacjąAplikacja FileNet Aplikacja Maximo

- Baza Adresów

- Zlecenia Usług
- Zlecenia Pracy
- …

Utworzenie 
Sprawy
(wniosku)

Zebranie 
Wymaganych 
dokumentów

Weryfikacja 
wniosku

Generowanie 
decyzji, umów

Utworzenie 
Zlecenia 
Usługi
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Tivoli Common Reporting 

TCR (Tivoli Common Reporting) zawiera bardzo prosty interfejs użytkownika 
pozwalający na korzystanie z niego bez specjalistycznych szkoleń niezbędnych 
przy bezpośrednim korzystaniu z narzędzi raportowych.

Rozwiązanie pozwala na generowanie raportów, które odzwierciedlają istotę 
problemu/analizy dając oczekiwane rezultaty. Jakość informacji i wartości 
przekazywanych w tworzonym raporcie jest dla TCR najważniejsza. Umożliwia 
tworzenie zagnieżdzonych raportów w celu uzyskania całościowej wizji 
analizowanych komponentów.

BI, KPI, 
Workflow, 

raporty i analizy

Czytelny interfejs pozwala 
na prostą nawigację po 
różnych szatach 
graficznych oraz po 
strukturach informacyjnych 
raportów.
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Service DeskService Desk

Service Desk

SPOC

SLA / OLA

Numery alarmowe 
(112, 992,…)

Utrzymanie Ruchu

IT SD

E-BOK

Baza 
Wiedzy

ITIL
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Gospodarka 
Zakupowa 

Gospodarka 
Magazynowa

Gospodarka zakupowa i magazynowa
Pracownik/System

tworzy 
zapotrzebowanie na 
usługę lub materiał

Zapytanie ofertowe/Oferty 
Możliwe do utworzenia 
Zapytanie ofertowe i wybranie 
najkorzystniejszej oferty

Zaopatrzeniowiec
tworzy zamówienie 

na podstawie 
wprowadzonego 
zapotrzebowania

Zaopatrzeniowiec
wprowadza  
fakturę na 

podstawie przyjęć 
i zamówienia

Magazynier
realizuje przyjęcie 

usługi/elementu w systemie 
po otrzymaniu potwierdzenia 

od Pracownika

Raport 
techniczno -
finansowy

Kontrola zamówienia: 
Kontakt z dostawcą 
i weryfikacja postępów 
realizacji zamówienia
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Katalog pozycji Gospodarka 
Zakupowa 

Gospodarka 
Magazynowa



PEGAZ

maximo.pl23 © 2012 AIUT Sp. z o.o.

Gospodarka zakupowa - procesy

Zapotrzebowanie
Zapytanie 
Ofertowe

Zamówienie Dostawa Faktura

Zapotrzebowania 
stanowią 
wewnętrzną 
informację  dla działu 
zakupów.

Zapotrzebowania 
mogą być 
generowane:

 Przez 
użytkowników 

 Automatycznie 
przez system np. 
na podstawie 
normatywów

Opcjonalny etap 
umożliwiający 
grupowanie 
informacji 
z Zapotrzebowań 
oraz przesyłanie ich 
do pot. Dostawców.

Mechanizmy wyboru 
ofert umożliwiają 
porównywanie 
otrzymanych ofert 
i wybór 
najkorzystniejszej dla 
każdej z pozycji

Zamówienie stanowi 
oficjalny dokument 
przekazywany 
dostawcy. 

W ramach PEGAZ 
zamówienia mogą 
być tworzone:

 Ręcznie przez 
dział zakupów

Na podstawie 
Oferty

Na podstawie 
Zapotrzebowania

Automatycznie 
przez system

W ramach dostawy 
następuje przyjęcie 
ilościowe 
i jakościowe 
zamówionych 
materiałów i usług

W ramach PEGAZ 
wspierane są 
również przyjęcia 
wieloetapowe 
i częściowe

Faktura stanowi 
ostatni, zamykający  
etap procesu 
zakupowego 
w ramach którego 
następuje ostateczne 
rozliczenie 
zamówienia.

Gospodarka 
Zakupowa 
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Gospodarka magazynowa - procesy Gospodarka 
Magazynowa

Przyjęcia / 
Wydania

Transfery Inwentaryzacja
Sprzedaż / 
Złomowanie

Normatywy

Poprzez rejestrację 
wszystkich 
transakcji 
wchodzących 
i wychodzących 
z magazynu system 
przechowuje całą 
historię dla każdej 
pozycji 
magazynowej 
(indeksu) 
począwszy od jej 
rejestracji 
w katalogu pozycji 
po wycofanie 
z użytku.

Transfery umożliwiaj 
a przekazywanie 
pozycji 
magazynowych 
pomiędzy 
magazynami 
w ramach 
organizacji, a nawet 
pomiędzy 
organizacjami. 

Platforma PEGAZ 
wspiera 
kompleksowe 
procesy 
inwentaryzacji od 
automatycznej 
generacji arkuszy 
spisowych, po 
raporty rozbieżności 
i ewentualne 
rozksięgowanie 
różnic w oparciu 
o przyjęte założenia 
biznesowe

Części zamienne 
i podzespoły, których 
przechowywanie na 
magazynie nie jest 
już potrzebne mogą 
zostać sprzedane lub 
zezłomowane, aby 
niepotrzebnie nie 
podnosić wartości 
magazynu.

Raporty zalegania 
i analiza rotacji 
pomagają 
w wytypowaniu 
pozycji do wycofania

Bazując na 
zdefiniowanych 
magazynowych 
stanach minimalnych 
oraz planowanym 
zużyciu części, 
system ma 
możliwość 
automatycznej 
generacji 
Zapotrzebowań 
zakupu z informacją 
o konieczności 
uzupełnienia 
zapasów.
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Inwentaryzacja

EAM

Inwentaryzacja majątku

wyposażenie, które powinno 
się  znajdować w lokalizacji
wyposażenie, które znajduje 
się w lokalizacji podczas 
inwentaryzacji
brakujące wyposażenie
brakujące wyposażenie, 
które zostało znalezione 
podczas inwentaryzacji w 
innych lokalizacjach
nadmiarowe wyposażenie, 
które jest przypisane do 
innych lokalizacji
wyposażenie, które nie 
istnieje w systemie

Maximo umożliwia natychmiastowe 
wyświetlenie wyników:
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Inwentaryzacja

EAM

Inwentaryzacja majątku

Wykorzystanie urządzeń mobilnych w inwentaryzacji majątku 
umożliwia między innymi prace w miejscach bez dostępu do sieci 
internet. 
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NarzędziowniaNarzędziownia
Narzędzia w systemie można rozpatrywać zarówno ilościowo jako 
elementy magazynowe jak i kosztowo i historycznie jako urządzenie.
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Planowanie i 
Harmonogramo

wanie
Planowanie i harmonogramowanie

MS Project

Maximo Scheduler to program planujący wykorzystujący histogramy 
do graficznej analizy i korekty harmonogramów prac planowanych.

Program porównuje 
dostępność zasobów  
z potrzebami zaplanowanych 
zleceń i pozwala na 
wykonywanie analizy skutków 
dla potrzeb optymalizacji 
planów. Istnieje możliwość 
rejestrowania nowych 
harmonogramów w celu 
porównania ich z pierwotnie 
przyjętymi. 
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Planowanie i 
Harmonogramo

wanie
Planowanie i harmonogramowanie

MS Project

Przykładowe możliwości Adaptera do Microsoft Project:
 umożliwia wyświetlanie danych z Maximo w czasie rzeczywistym
 pozwala na tworzenie zleceń systemu Maximo bezpośrednio  

w Microsoft Project
 integracji podlegają zlecenia pracy, zasoby, kalendarze
 jednym przyciskiem realizowana jest aktualizacja danych w Maximo
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Platforma integracyjna
Administracyjne narzędzia konfiguracyjne 

Zdefiniuj Transformuj Uruchom

Zdefiniuj usługę 
wymiany informacji 
dla obiektu Maximo

Zdefiniuj reguły 
transformacji 
i przetwarzania

Zdefiniuj systemy 
docelowe i parametry 
uruchamiania

Integracja
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IntegracjaPAGAZ i ERP – integracja na przykładzie SAP

ERP

Maximo SAP

Konta

Transakcje

Zasoby mag.

Rezerwacje mag.

Wydania mag.

Zapotrzebowania zak.

Zamówienia

Dostawy

Faktury

Dostawcy

Zlecenia Pracy

Zasoby ludzkie

Koszty robocizny

Obiekty kosztowe, składniki majątku, 
karta księgi głównej, elementy WBS

Księga główna

Indeksy materiałowe, magazyny

Rezerwacje mag.

Wydania mag.

Zapotrzebowania zak.

Zlecenia zakupu

Dostawy

Faktury, księgowanie

Dostawcy

Zlecenia wew. CO

Stawki godzinowe

Księgowania rzecz. CO
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Akwizycja danych

PEGAZ

Odczyty 
i pomiary

IMR

Energia 
elektryczna

Ciepło

Woda

Gaz

Serwer
IMR 

Eskalacje

Alarmy

Tworzenie SR

Wizualizacja www

SCADA

Dane

pomiarowe
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Podsumowanie

Cognos

Netcool

FileNet

IBM Maximo Spatial

IBM Maximo EAM

TCR

IBM Tivoli Asset
Management for IT

IBM Tivoli  Service 
Request Manager

PEGAZ

SCMSCM

GIS

ERP

Platforma Pegaz składa się z szeregu wyselekcjonowanych 
i zintegrowanych rozwiązań IBM. Zawiera wiele predefiniowanych 
funkcjonalności oraz zaimplementowane doświadczenia  z wielu 
wdrożeń. Bogate możliwości integracji oraz zestaw 

gotowych adapterów pozwalają na 
tworzenie zintegrowanych systemów oraz 
wykorzystanie istniejących rozwiązań. 

CRM

PLM

MES

HRM

FK
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Wdrożenie systemu VDI w JSW S.A. 
 
 
Bolesław Zaraś 
Advicom Spółka z o.o. 
 
 
 
 
 
 
STRESZCZENIE: Fundamentalnym celem projektu VDI było wycofanie z eksploatacji stacji ro-
boczych (standardowych komputerów) i zastąpienie ich maszynami wirtualnymi osadzonymi w ser-
werowni (CPD) oraz zapewnienie z nimi łączności poprzez tanie terminale typu ZeroClient. Kry-
tycznymi elementami które determinowały przyjęcie bądź odrzucenie rozwiązania były: wydajność 
przesyłania multimediów, przekierowanie urządzeń USB, możliwość zastosowania kart zbliżenio-
wych, jak również możliwość zastosowania terminala pracującego pod kontrolą systemu Linux 
(niższy koszt zakupu terminala z uwagi na brak licencji dla Windows) jak również możliwość zbu-
dowania terminala typu ZeroClient). 
 
SŁOWA KLUCZOWE: Jastrzębska Spółka Węglowa S.A., JSW, VDI, Terminal, Wirtualny desk-
top, Advicom Spółka z o.o. 
 
 
 
WSTĘP 
 
Fundamentalnym celem projektu VDI było wycofanie z eksploatacji stacji roboczych (standardo-
wych komputerów) i zastąpienie ich maszynami wirtualnymi osadzonymi w serwerowni (CPD) 
oraz zapewnienie z nimi łączności poprzez tanie terminale typu ZeroClient. 
 Zastosowanie technologii VDI pozwala m.in. na: 

a. Zapewnienie wyższego poziomu bezpieczeństwa i zgodności z wymogami poprzez elimina-
cję ryzyka utraty danych wskutek kradzieży komputerów lub dysków twardych jak również 
podsłuchu transmisji danych pomiędzy komputerem a CPD. 

b. Maksymalizację użycia zasobów i szybszą adaptację do potrzeb biznesowych dzięki elimi-
nacji zależności pomiędzy sprzętem a systemem operacyjnym. 

c. Błyskawiczne tworzenie nowych desktopów (dostarczanie stanowiska pracy). 
d. Centralne zarządzanie przestrzenią dyskową i tworzeniem kopii zapasowych. 
e. Radykalne zmniejszenie czasu pracy serwisu. 
f. Ograniczenie potrzeby wsparcia on-site. 
g. Zmniejszenie rozmiaru sprzętu użytkownika (niewydający dźwięków, cichy terminal mon-

towany za monitorem). 
h. Zwiększenie dostępności usługi. 
i. Możliwość udostępnienia jednorodnego modelu (wirtualnego) sprzętu. 
j. Oszczędność energii. 
k. Znaczną redukcję środków przeznaczonych na modernizację sieci LAN (niskie i niezmien-

ne wymagania dot. przepustowości sieci LAN). 
l. Dostęp do pulpitu za pomocą kart zbliżeniowych RFID (zwiększenie bezpieczeństwa dostę-

pu do danych). 
m. Dostęp do pulpitu z dowolnego miejsca – Roaming Desktop. 

Szkoła Eksploatacji Podziemnej 2013, Materiały Konferencyjne 
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n. Aby rozwiązanie było funkcjonalne i akceptowalne przez odbiorców usługi musi spełniać 
poniższe założenia: 
a. zapewnić funkcjonalność zbliżoną do tradycyjnego komputera, 
b. umożliwić pełną obsługę urządzeń USB w trybie dwukierunkowym (powinny działać 

wszystkie urządzenia USB które działają na zwykłym komputerze), 
c. umożliwić pełne przekazywanie dźwięków w trybie dwukierunkowym, 
d. Wspierać funkcje multimedialne aby zapewnić wrażenie pracy ze standardowym kom-

puterem nawet podczas oglądania materiałów multimedialnych. 
 W trakcie wyboru rozwiązania, które miało spełnić ww. założenia przetestowano produkty ta-
kich firm jak Microsoft, VMware, Citrix, Quest, RedHat, Ericom. 
 Krytycznymi elementami które determinowały przyjęcie bądź odrzucenie rozwiązania były: 
wydajność przesyłania multimediów, przekierowanie urządzeń USB, możliwość zastosowania kart 
zbliżeniowych, jak również możliwość zastosowania terminala pracującego pod kontrolą systemu 
Linux (niższy koszt zakupu terminala z uwagi na brak licencji dla Windows) jak również możli-
wość zbudowania terminala typu ZeroClient). 
 Z uwagi na niską wydajność transmisji multimediów oraz całkowity brak wsparcia dla przekie-
rowania urządzeń USB zdecydowanie odrzucono rozwiązania Microsoft oraz Ericom. 
 Akceleracja multimediów w rozwiązaniach Quest i Citrix (technologia HDX) zależna była od 
zastosowanej aplikacji do projekcji. Przykładowo – video akcelerowane było wyłącznie w Win-
dows Media Player oraz w przeglądarce Internet Explorer. Wynika to ze sposobu, w jaki rozwiąza-
nia te przesyłają obraz do terminala. W obu rozwiązaniach akceleracja działała wyłącznie gdy ter-
minal pracował pod kontrolą systemu Windows. 
 Firmy VMware oraz RedHat zastosowały bardzo zbliżone sposoby transmisji obrazów do ter-
minala. Zastosowane odpowiednio protokoły PCoIP (zakupiony przez VMware od Teradici) oraz 
Spice (zakupiony przez RedHat od Qumranet) zapewniały wysoką jakość transmitowanych obra-
zów w sposób całkowicie niezależny od systemu operacyjnego lub uruchomionych aplikacji. Oba 
rozwiązania umożliwiały przekierowanie urządzeń USB oraz dwukierunkową transmisję audio. 
 Akceleracja multimediów dla protokołu PCoIP (VMware) realizowana była wyłącznie na ter-
minalu pracującym pod kontrolą systemu Windows. 
 Nie bez znaczenia był fakt, że firma RedHat w grudniu 2009 uwolniła kod źródłowy protokołu 
SPICE stworzonego przez Qumranet – firmę kupioną przez RedHat w 2008 za 107 mln USD. 
Otwartość kodu pozwala rozbudować funkcjonalność rozwiązania o obsługę kart zbliżeniowych do 
autoryzacji użytkowników na terminalach 
 Także porównanie cen licencji na oprogramowanie VMware i RedHat wypadło zdecydowanie 
na korzyść tego drugiego. 
 W związku z powyższym zdecydowano oprzeć docelowe rozwiązanie na produkcie RHEfD 
„RedHat Enterprise Virtualization for Desktops” – z uwagi na: 
 otwarty kod (min. możliwość modyfikacji pod kątem kart zbliżeniowych), 
 znacznie niższy koszt zakupu i wsparcia, 
 terminal Linux (niski koszt oraz realizacja funkcjonalności ZeroClient), 
 zapewnione wsparcie produktów z linii Microsoft uruchomionych na platformie wirtualiza-

cyjnej RedHat (KVM) – umowa pomiędzy RedHat a Microsoft. 
 
 
CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU RHEVFD – „RED HAT 
ENTERPRISE VIRTUALIZATION FOR DESKTOPS” 
 
Red Hat Enterprise Virtualization to kompletne rozwiązanie wirtualizacyjne zaprojektowane z my-
ślą o ułatwieniu wykorzystania technologii wirtualizacji w centrach przetwarzania danych w celu 
osiągnięcia wyższej sprawności operacyjnej przy jednoczesnym ograniczeniu kosztów. Red Hat 



 

 

Enterprise Virtualization 2.2 wprowadza kilka nowych funkcjonalności włączając wirtualizację sta-
cji roboczych – Red Hat Enterprise Virtualization for Desktop. 
 Red Hat Enterprise Virtualization opiera się na platformie systemu operacyjnego RedHat En-
terprise Linux z którego korzystają tysiące instytucji i miliony systemów nawet w najbardziej kry-
tycznych dla biznesu zastosowaniach. Oferuje przede wszystkim:  
 Wiodący w branży poziom bezpieczeństwa, 
 Największy zestaw wspieranego sprzętu i oprogramowania, 
 Najniższe koszty użytkowania w tej klasie rozwiązań. 

 Red Hat Enterprise Virtualization stanowi idealną platformę do uruchamiania maszyn wirtual-
nych z systemem operacyjnym Red Hat Enterprise Linux jak i Microsoft Windows. 
 RedHat Enterprise Virtualization składa się z: 
 Red Hat Enterprise Virtualization Manager (RVM): Rozwiązanie do zarządzania wirtuali-

zacją oferujące bogate możliwości w zakresie wysokiej dostępności, migracji maszyn bez 
przerywania pracy, regulowania obciążania czy korzystania z pamięci masowej. 

 Red Hat Enterprise Virtualization Hypervisor (REV): Nowoczesny hyperwizor oparty na 
technologii Kernel-Based Virtual Machine (KVM), dostępny w postaci niewielkiego dedy-
kowanego systemu (RHEV-H) lub jako funkcja systemu operacyjnego Red Hat Enterprise 
Linux 5. 

 
PLATFORMA SPRZĘTOWA 
 

Serwery zapewniające pracę systemu można podzielić ze względu na pełnioną funkcję na następu-
jące grupy: 
 

a. Serwery REV – Wirtualizatory VDI (potocznie REV’y lub hypervisor’y) 

Są to maszyny fizyczne z zainstalowanym lokalnie (dwa małe dyski w RAID1) systemem 
REVH (Red Hat Enterprise Virtualization Hypervisor) na których uruchamiane są wirtu-
alne desktopy (potocznie VD). REVH to okrojona (ok. 100MB) i mocno zmodyfikowana 
wersja systemu RHEL. 
Przestrzeń dyskowa na jakiej operują to zasoby macierzy NetApp podłączone za pomocą 
inicjatorów iSCSI w trybie wielościeżkowości (multipatch) poprzez dwa 1Gbit połączenia 
Ethernet (Active-Active) połączone do dwóch niezależnych przełączników (switch1 i 
switch2) przy zachowaniu pełnej redundancji (bounding). 
Systemy te nie wymagają zarządzania ani konfiguracji, jakkolwiek można wykonywać na 
nich dowolne zadania (protokół SSH) oraz zapisywać pliki (także binarne) w katalogu 
/config/. Pracą tej grupy serwerów steruje „Red Hat Enterprise Virtualization Manager” 
(potocznie RVM). Wyłącznie RVM decyduje o tym który z REV’ów trzeba uruchomić 
lub wyłączyć (power management) i jakie maszyny wirtualne należy na nim uruchomić. 
 

b. Serwer RVM – Manager VDI (Red Hat Enterprise Virtualization Manager) 
 

Jest to zaawansowany system zarządzania środowiskiem wirtualnym (serwerami REV) 
zainstalowany na maszynie Win2008R2_EN. Do swej pracy wymaga serwera MSSQL 
(z powodzeniem wystarczy wersja Express). 
RVM zapewnia między innymi następujące funkcjonalności: 
 Żywa migracja: Wirtualne maszyny mogą być przenoszone pomiędzy REV’ami bez 

spadku wydajności, niezauważalnie dla użytkownika. 
 Wysoka dostępność: Gwarancja restartu maszyny na innym REV’ie po krytycznej awarii. 
 Maintenance manager: REV’y mogą być aktualizowane i zarządzane podczas gdy pra-

cują na nich wirtualne maszyny. 
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 Image manager: Thin provisioning pozwala zaoszczędzić przestrzeń dyskową, a dzięki 
szablonom w kilka chwil można stworzyć nową wirtualną maszynę z istniejących konfi-
guracji. 
 System scheduler: Red Hat Enterprise Virtualization Manager może przenosić wirtualne 

maszyny pomiędzy REV’ami, aby równoważyć obciążenie. 
 Power saver: W czasie godzin nocnych lub podczas małego obciążenia wirtualne desk-

topy mogą zostać skonsolidowane na małej ilości REV’ów, a pozostałe są wyłączane. 
 Zawansowany interfejs zarządzania przez panel WWW (AJAX). 
 Wspólny panel zarządzania do desktopów i serwerów. 
Po zainstalowaniu serwer RVM pełni także funkcję broker’a połączeń, który odpowiada 
za zestawianie połączeń pomiędzy końcowymi użytkownikami a instancjami wirtualnych 
desktopów. Broker to zwykły portal webowy, więc użytkownicy mogą się do niego dostać 
zarówno z cienkiego klienta jak i z przygotowanego PC poprzez przeglądarkę interneto-
wą. Po zalogowaniu mogą wybrać wirtualny desktop, do którego chcą się podłączyć. 
W zrealizowanym projekcie VDI funkcjonalność brokera w serwerze RVM została wyłą-
czona i zastąpiona brokerem produkcji „ZAM Service” który został stworzony przy 
współpracy z RedHat na podstawie specyfikacji przygotowanej przez: 
Broker połączeń ZAM umożliwia realizację następujących funkcjonalności: 
 wykorzystanie terminali typu ZeroClient. 
 praca z terminalem przypomina pracę ze zwykłym komputerem (użytkownik nie uru-

chamia przeglądarki WWW i niczego nie wybiera). 
 autoryzacja użytkowników za pomocą kart zbliżeniowych typu Mifare. 
 
c. Broker połączeń ZAM 
 
Serwery pełniące funkcję bram wejściowych do systemu VDI. Ich zadanie to wyświetle-
nie na terminalu użytkownika okna logowania do systemu (do złudzenia przypomina okno 
logowania do systemu Windows), autoryzację użytkownika, przydzielenie użytkownikowi 
właściwej dla niego maszyny wirtualnej i przekazanie do terminala informacji o parame-
trach logowania do niej zapewniając jednocześnie funkcję SSO (jednokrotnego punktu 
logowania) czyli umożliwiając zalogowanie się na docelowej maszynie wirtualnej bez ha-
sła. 
Broker przeprowadza także operację zmiany hasła (w przypadku wygaśnięcia) oraz po-
zwala na autoryzację usera za pomocą karty zbliżeniowej (nawiązuje połączenie z czytni-
kiem kart podłączonym to terminala). 
W związku z tym ich rola jest kluczowa w infrastrukturze VDI zaleca się uruchomienie 
przynajmniej dwóch instancji broker’ow pracujących na niezależnych hypervisor’ach lub 
maszynach fizycznych. 
 
d. Serwer DHCP 
 
Serwis (najczęściej istnieją już w infrastrukturze IT) zapewniający przydzielanie adresów 
IP w sieci TCP/IP. W przypadku zaprojektowanego rozwiązania VDI pełni dodatkową ro-
lę. Poza danymi wymaganymi do automatycznej konfiguracji ustawień TCP/IP wskazuje 
także (specjalnym polem) serwer TFTP z którego terminal nie posiadający systemu ope-
racyjnego ma załadować oprogramowanie klienckie dla usługi VDI. 
W związku z tym ich ich rola jest kluczowa w infrastrukturze VDI zaleca się uruchomie-
nie przynajmniej dwóch instancji serwerów DHCP pracujących na niezależnych hypervi-
sor’ach lub maszynach fizycznych. 
 



 

 

e. Serwer TFTP 
 
Serwery udostępniające obrazy oprogramowania klienckiego CiTerm_V4, które są łado-
wane do pamięci terminala podczas jego uruchamiania. 
W związku z tym ich rola jest kluczowa w infrastrukturze VDI zaleca się uruchomienie 
przynajmniej dwóch instancji serwerów TFTP pracujących na niezależnych hyperviso-
r’ach lub maszynach fizycznych. 

 
 
SCHEMAT LOGICZNY ROZWIĄZANIA NA PRZYKŁADZIE ZLM JSW S.A. 
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TERMINALE ZEROCLIENT 
 
Terminal stanowi urządzenie, którego zadaniem jest umożliwić użytkownikowi wykorzystywanie 
sieciowego systemu komputerowego. W przeciwieństwie do popularnego komputera PC, terminal 
jest przeznaczony do udostępniania użytkownikowi programów pracujących na komputerach o du-
żej wydajności (serwerach), które są dostępne w sieci. System operacyjny maszyny VDI nie jest 
uruchamiany na stacji roboczej, a wyłącznie na serwerze. Do stacji wysyłany jest jedynie obraz 
(ekran programu), a w przeciwnym kierunku wysyłane są polecenia z klawiatury i myszki. W ta-
kim układzie szybkość działania aplikacji nie jest uzależniona od stacji roboczych, a jest wyłącznie 
determinowana szybkością działania serwera. 
 Chociaż terminal przypomina zwykły komputer, to różni się od niego w bardzo istotny sposób: 

 Nie jest wyposażany w dysk twardy, co uniemożliwia uruchamianie i instalację programów. 
 Posiada uproszczony system operacyjny uruchamiany z sieci, który służy do obsługi połą-

czeń sieciowych oraz monitora, klawiatury myszy i ewentualnie drukarki lub innych podob-
nych urządzeń. System operacyjny jest systemem specjalizowanym o ograniczonych znacz-
nie możliwościach jego konfiguracji. 

 Nie może pracować samodzielnie. Po uruchomieniu musi połączyć się z serwerem (nazwy-
czaj dzieje się to w pełni automatycznie). 

 Programy oraz dane użytkownika są przechowywane wyłącznie na serwerze (lub wielu ser-
werach). 

 Nowoczesny terminal przeznaczony do pracy z systemem VDI posiada następujące właściwo-
ści: 

 Umożliwia połączenie z serwerami z 32 bitową głębią kolorów. Wyczerpuje to całkowicie 
potrzeby użytkowników, którzy mają wrażenie pracy lokalnej, na serwerze lub komputerze 
PC. 

 Daje możliwość podłączenia drukarki przez port USB. Drukarka, podłączona lokalnie do 
terminala, jest widoczna przez użytkownika jako jego drukarka lokalna, mimo, że de facto 
użytkownik pracuje zdalnie na serwerze. 

 Natychmiast po włożeniu widoczne są wszelkie media przenośne (stacja dyskietek FDD, 
CD-ROM), klienta. Gdy zostanie włożony nośnik, pomiędzy klientem a serwerem VDI two-
rzy się specjalny, wirtualny kanał, który pozwala na bezpośrednie podłączenie danego za-
sobu do serwera. Te możliwości są oczywiście nadzorowane i udostępniane przez admini-
stratora. 

 Praca całego systemu odbywa się w pamięci RAM bez użycia dysku, dzięki temu skutecz-
nie zapobiegamy przypadkowemu uszkodzeniu systemu operacyjnego. Nieoczekiwane 
wyłączenie w dowolnym momencie, np. przerwa w dostawie napięcia, uszkodzenie kabla 
itp., nie powoduje żadnych uszkodzeń urządzenia ani jego systemu operacyjnego. 

 System operacyjny klienta jest instalowany na dysku serwera i ładowany w trakcie startu do 
pamięci RAM poprzez połączenie sieciowe. Zapewnia to bardzo dużą wydajność systemu, 
ale przede wszystkim bezpieczeństwo i wygodę pracy, nie są bowiem wymagane jakiekol-
wiek procedury włączania i wyłączania. Po zakończeniu pracy z programami możemy spo-
kojnie wyłączyć terminal z sieci bez jakichkolwiek dodatkowych czynności. 

 
 
ZAKOŃCZENIE 
 
Terminale klienckie są z założenia są produktem bardzo oszczędnym dzięki zastosowaniu specjal-
nego sprzętu, który wyróżnia się poprzez niski pobór prądu. Sprzęt waży niewiele więcej, niż 1 ki-
logram oraz wymienia się go nie częściej, niż co 6–8 lat. W niektórych zastosowaniach takie ma-



 

 

szyny mogą z powodzeniem pracować nawet do parunastu lat, bez ograniczenia funkcjonalności 
użytkownika. Co pozwala na uzyskanie znaczących oszczędności mierzonych za pomocą miary 
TCO. 
 Total Cost of Ownership (TCO) – koszty posiadania infrastruktury informatycznej TCO jest 
miarą zaprojektowaną do oszacowania zarówno kosztów bezpośrednich, pośrednich, jak i korzyści 
związanych z posiadaniem infrastruktury informatycznej w firmie. Celem obliczeń jest uzyskanie 
ostatecznych wyników, które będą odzwierciedlały koszty efektywne uwzględniające koszty oczy-
wiste oraz te mniej oczywiste. Na przykład, TCO dla kupienia komputera zawiera nie tylko znacz-
nik ceny sprzętu, ale także bierze pod uwagę takie elementy jak: instalację i serwisowanie, wspar-
cie techniczne, działanie sieci, bezpieczeństwo, szkolenie użytkowników, licencje oprogramowa-
nia. TCO obejmuje zarówno koszty wstępne, jak i bieżące koszty operatorskie. 

 Koszty wstępne – koszty nabycia lub koszty związane ze wstępną implementacją. W to wli-
czany jest nabyty sprzęt, licencje systemów operacyjnych, rozwój systemów, wstępne szko-
lenia, planowanie, czas, kiedy system nie jest dostępny. 

 Koszty operacyjne – koszty utrzymania stale działającego systemu informatycznego. W to 
wliczany jest koszt utrzymania ciągłości działania systemu, koszty leasingowe, narzędzia 
dodatkowe, bieżące szkolenia użytkowników, koszty wsparcia technicznego. 

 Według badań Gartner Group, jednej z najbardziej uznanych firm analitycznych rynku IT, dla 
jednej stacji roboczej typu PC w okresie pierwszych 24 miesięcy, TCO wynosi blisko 22 tys. zło-
tych. Badając rynek firm średnich i dużych wyliczono, że przy zastosowaniu rozwiązań termina-
lowych oszczędność na jednym biurku, na przestrzeni 24 miesięcy wynosi średnio 8140 zł. 
 

Kalkulacja kosztów zakupu sprzętu oraz kosztów jego użytkowania 
na 50 stanowiskach pracy przez okres 24 miesięcy 

 
Koszty bezpośrednie 

użytkownika 
Koszty pośrednie 

użytkownika 
TCO 

użytkownika 
TCO 50 

użytkowników 

PC 8588 zł 13 315 zł 21 903 zł 1 095 150 zł 
Terminale 6752 zł 7011 zł 13 763 zł 688 150 zł 

Oszczędności 1836 zł 6304 zł 8140 zł 407 000 zł 

 
 Oszczędności zaczynają się już w momencie zakupu, lecz także użytkowanie przynosi dalsze, 
pozytywne efekty ekonomiczne. Dla firmy posiadającej np. 50 stacji roboczych oszczędność przez 
pierwsze 2 lata wyniesie około 407.000 zł netto (38% oszczędności w stosunku do sieci kompute-
rów PC). Jednak uwzględniając pełen cykl życia terminala, czyli 6–8 lat, oszczędność może wy-
nieść nawet 55–60% łącznych kosztów. 
 Truizmem wydaje się, że system komputerowy korporacji, jaką jest JSW S.A. nie powinien 
sprawiać kłopotów. To właśnie zakłócenia w pracy systemu są jednym z głównych składników 
TCO. Nie tylko trzeba je usunąć (co oczywiście wiążę się z koniecznością pracy specjalistów), to 
w dodatku zakłócenia w pracy systemu mogą skutecznie zdezorganizować pracę instytucji. 
 Można śmiało stwierdzić, iż większość stanowisk pracy w profesjonalnych systemach kompu-
terowych jest przeznaczona do wykonywania tylko i wyłącznie określonego zakresu czynności 
(fakturowanie, obsługa magazynu, obsługa systemów płacowych, tworzenie prostych dokumen-
tów, obsługa sprzedaży, kasy itp.) i nie ma potrzeby wykonywania na nich żadnych innych czyn-
ności (np. uruchamiania gier lub oglądania filmów video). 
 Dawniej takie zadania realizowały terminale znakowe wykorzystujące łącza RS232. Również i 
wiele nowych zadań realizowanych jest nawet na komputerach PC w trybie znakowym. Klasyczne 
terminale znakowe charakteryzowały się bardzo długim czasem życia – w sieci JSW S.A pracują 
(bez żadnych poprawek i uaktualnień) terminale znakowe zakupione w 1995 r. 
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 Czas życia urządzenia jest jednym z najważniejszych parametrów decydujących o TCO. Przy-
kładowo - znakowe terminale Wyse60 były w latach dziewięćdziesiątych ubiegłego stulecia droż-
sze od przeciętnego komputera PC. Jednak wiele tych terminali dożyło w służbie do XXI w., czego 
nie można powiedzieć o komputerach. Przeciętny okres eksploatacji klienta VDI jest trzykrotnie 
dłuższy – a więc nawet jeśli cena zakupu byłaby taka sama amortyzacja terminala to 33% kosztów 
amortyzacji PC. 
 W praktyce żaden z terminali nie wymagał opieki nad oprogramowaniem. Po prostu po włą-
czeniu i przeprowadzeniu prostej konfiguracji działał, aż się nie popsuł (najczęstsze były uszko-
dzenia portów lub monitorów).Wszelkie usterki związane z pracą oprogramowania systemowego 
lub użytkowego likwidowano na maszynach centralnych. Należy zauważyć, iż nowe środowisko 
terminalowe (graficzne, windowsowe i kolorowe) rządzi się tymi samymi prawami. 
 Stosując proste maszyny klienckie możemy w rzeczywisty sposób obniżyć TCO, ponieważ 
uaktualnienie i konfigurowanie oprogramowania ograniczy się do serwerów.  
 Miara TCO często jest postrzegana jako koszt zakupu sprzętu z oprogramowaniem. Jeśli 
przyjmiemy to kryterium jako jedyne i przystąpimy do analizy cen okaże się, że w koszcie 1 sta-
nowiska dla typowego rozwiązania VDI możemy zawsze kupić komputer. Co więcej, w trakcie 
wdrożenia systemu poniesione zostaną dodatkowe koszty związane z licencjami (broker połączeń, 
system wirtualizacji). 
 Należy jednak z całą odpowiedzialnością stwierdzić, że koszt zakupu to jedynie jeden ze wskaź-
ników TCO. Bardzo znaczną część TCO stanowią koszty eksploatacji instalacji, a w tym przypad-
ku rozwiązania VDI nie mają sobie równych. Przeciwnie, komputery PC należą do najdroższych 
rozwiązań pod względem kosztów eksploatacji. 
 Większość systemów VDI po ich uruchomieniu po prostu pracuje i nie wymaga żadnych uzu-
pełnień czy aktualizacji oprogramowania stanowisk roboczych. Jest to ogromna zaleta, którą doce-
niło wiele korporacji o zasięgu światowym uzyskując znaczącą obniżkę wydatków ponoszonych na 
system komputerowy. Warunkiem jest jednak zachowanie czystości technologicznej oraz popraw-
ne wdrożenie i skonfigurowanie całego systemu. 
 W ramach wdrożenia systemu RHEV VDI JSW.S.A uzyskała możliwość korzystania z wielu 
zaawansowanych usług serwerowych. Ponadto system umożliwia pełną centralizację zarządzania 
stacjami. Centralizacja przyniesie JSW S.A. i następujące korzyści: 

 efektywne zarządzanie oprogramowaniem: od pojedynczych urządzeń po platformę serwe-
rową, 

 oszczędność czasu – aplikacje dostarczane są automatycznie do określonej grupy użytkow-
ników. 

 Dzięki zastosowaniu mechanizmów centralnych usług katalogowych możliwe jest centralne 
zakładanie kont użytkowników, a nawet udzielanie im pomocy informatycznej poprzez zdalny do-
stęp do ich maszyn wirtualnych. 
 Podkreślić należy także stabilność całej struktury, oraz fakt, że moc obliczeniowa nowocze-
snych serwerów jest dobrze wykorzystywana gdyż serwery pracują tylko na potrzeby wdrożonego 
rozwiązania. Daje to całej strukturze dużą stabilność i pozwala wykorzystać pełną moc dedykowa-
nego sprzętu. 
 Dodatkowe korzyści które zostały osiągnięte przez JSW.S.A. dzięki wprowadzeniu zintegro-
wanego rozwiązania serwerowego firmy Red Hat: 

 usprawnienie obiegu dokumentów i danych, 
 zagwarantowanie ekonomicznie uzasadnionego poziomu kosztów dla wdrażanych rozwią-

zań informatycznych, 
 ułatwienie zarządzania stacjami roboczymi, zwiększenie jakości, 
 możliwość korzystania z rozwiązania najbardziej rozpowszechnionego i będącego Standar-

dem, 



 

 

 zwiększone bezpieczeństwo danych, 
 zwiększenie wydajności i komfortu pracy pracowników poprzez zastosowanie wygodnych 

rozwiązań programowych. 
 Wybór technologii Red Hat zapewnia JSW.S.A. bezpieczeństwo inwestycji, a także utrzymanie 
kosztów funkcjonowania informatyki na niskim poziomie. Dzięki wdrożeniu technologii VDI 
można śmiało planować przyszłość – wdrażając kolejne elementy środowiska systemowego buduje 
się ekosystem rozwiązań, które współgrają ze sobą, umożliwiając integrację ich funkcji. Kłopotów 
nie sprawia także integrowanie rozwiązań starszych z nowszymi. 
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STRESZCZENIE: W artykule zaprezentowano zagadnienia związane z przygotowaniem oraz prak-
tycznym wykorzystaniem Numerycznego Modelu Planu Ruchu TP Ruch Zofiówka w KWK „Bo-
rynia-Zofiówka-Jastrzębie”, realizowanego w ramach projektu „Jednolita Numeryczna Mapa Za-
kładu Górniczego” jaki został otworzony w JSW S.A. z początkiem 2012 r. 
 Przedstawiono istotne elementy procesu budowy Modelu Numerycznego Planu Ruchu, których 
uruchomienie pozwoliło przejść od Modelu Numerycznej Edycji Dokumentacji Analogowej do Mo-
delu Dokumentacji Numerycznej, wykorzystując numeryczny przepływ informacji między działa-
mi w procesie tworzenia dodatków do Planu Ruchu. 
 
SŁOWA KLUCZOWE: Numeryczne Mapy Górnicze, Plan Ruchu, systemy do zarządzania doku-
mentacją górniczą, kopalnia węgla kamiennego 
 
 
 
1. HISTORIA POŁĄCZENIA RUCHÓW KOPALNI „BORYNIA-ZOFIÓWKA-JASTRZĘBIE”, 

WYMÓG DOSTĘPNOŚCI DOKUMENTACJI Z KAŻDEGO MIEJSCA ZAKŁADU 
GÓRNICZEGO I ZŁOŻONOŚĆ PUBLIKACJI DOKUMENTÓW 

 
Udana fuzja przeprowadzona w 2011 r. dwóch kopalń Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A. Kopalni 
Węgla Kamiennego „Borynia” i Kopalni Węgla Kamiennego „Zofiówka” oraz korzyści jakie przy-
niosło połączenie pozwoliła na wcielenie jeszcze jednej Kopalni Węgla Kamiennego „Jas-Mos” 
w strukturę kopalni zespolonej. 
 Kopalnia „Borynia-Zofiówka-Jastrzębie” funkcjonuje w strukturze Jastrzębskiej Spółki Węglo-
wej S.A. od początku 2013 roku jako trzy-ruchowy Zakład Górniczy. 
 Połączenie kopalń i utworzenie poszczególnych Ruchów stworzyło możliwość ujednolicenia 
schematu organizacyjnego całego Zakładu Górniczego. Stworzono wspólne kluczowe stanowiska 
kierownicze odpowiedzialne za ruch Zakładu Górniczego. Kierownik Zakładu Górniczego oraz 
osoby Kierownictwa kopalni zespolonej powinny mieć dostęp do podstawowych dokumentów 
w oparciu o które prowadzony jest ruch Zakładu Górniczego z każdego miejsca danego Ruchu. 
Możliwość taką obecnie stwarzają łącza komunikacyjne, potrzebne natomiast jest odpowiednie 
bezpieczne oprogramowanie realizujące powyżej wyszczególnione zadanie. Publikacja treści Planu 
Ruchu zarówno w formie załączników mapowych jak i punktów wymaga pewności wyświetlenia 
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aktualnej autoryzowanej cyfrowej wersji. Akceptacja elektronicznej formy Planu Ruchu przez or-
gany Okręgowego Urzędu Górniczego wymagała będzie jeszcze wiele uzgodnień, może prowadzić 
jednak do pozbycia się wielu tomów papierowej dokumentacji. 
 
 
2. WYMÓG FORMALNY TWORZENIA PLANU RUCHU I KONIECZNOŚĆ 

DOKONYWANIA JEGO AKTUALIZACJI. 
 
Prawo Geologiczne i Górnicze w paragrafie nakłada obowiązek na przedsiębiorcę prowadzenia 
Ruchu Zakładu Górniczego na podstawie wykonanego Planu Ruchu zgodnie z udzieloną mu Kon-
cesją na wydobywanie kopaliny. 
 Podstawą działalności kopalni jest więc udzielona Koncesja oraz Plan Ruchu Zakładu Górni-
czego, który przedsiębiorca sporządza a zatwierdza Dyrektor OUG. Złożoność tworzenia Planu 
Ruchu wymusza konieczność, stworzenia odpowiednich procedur i harmonogramów opracowania 
dokumentu przez poszczególne działy. Plan Ruchu podlega aktualizacji w formie dodatków do 
planu ruchu sporządzanych w wypadku zaistniałych zmian obejmujących zakresem jego treść. 
 
 
3. MODEL OPRACOWYWANIA ORAZ AKTUALIZACJI PLANU RUCHU 

Z WDROŻONYMI PROCEDURAMI NUMERYCZNEJ EDYCJI 
DLA DOKUMENTACJI W POSTACI ANALOGOWEJ 

 
Tworzenie Planu Ruchu inicjowane jest przez Dział Przygotowania Produkcji, a sygnowane w wy-
danym zarządzeniu przez Kierownika Ruchu Zakładu Górniczego. Zarządzenie wyznacza działy 
oraz osoby odpowiedzialne za realizację poszczególnych części Planu Ruchu. Realizacja całego 
przedsięwzięcia wymaga natomiast ścisłej współpracy działu Przygotowania Produkcji z wieloma 
innymi działami kopalni w ramach poszczególnych Ruchów. Tworzenie jak również późniejsza 
aktualizacja zagadnień planoruchowych ze względu na swoją złożoność powinna podlegać upo-
rządkowanej realizacji. Materiały potrzebne do stworzenia dokumentu w postaci cyfrowej (mapa 
cyfrowa, pliki Word, pliki Excel) drukowane są po kilka razy w celu weryfikacji poprawności tre-
ści. Powstałe kolejne wersje cyfrowych zasobów plikowych przechowywane są na dysku serwero-
wym, a duża ich ilość sprawia kłopot zarządzania kolejnymi wersjami. Podobnie wygląda również 
obecna realizacja wykonywania dodatków do Planu Ruchu.  
 Monitorowanie zmian, wyszukiwanie aktualnego dodatku do konkretnego punktu wiąże się 
z umiejętnością rzetelnego prowadzenia dodatkowych zapisków. 
 Procedura aktualizacji Planu Ruchu wymaga stworzenia systemowego narzędzia informatycz-
nego pozwalającego koordynować cały proces. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
Rys. 1. Zarządzanie dokumentacją wg uporządkowanych struktur dokumentacji 
 
 
4. PROCES TWORZENIA DODATKÓW I PRZEPŁYW INFORMACJI MIĘDZY 

DZIAŁAMI Z UŻYCIEM NORMATYWNEGO SYSTEMU DO ZARZĄDZANIA 
DOKUMENTACJĄ I INFORMACJĄ GÓRNICZĄ 

 
Każdy nowy dodatek powstający w wyniku aktualizacji Planu Ruchu to zgodnie z Instrukcją Kan-
celaryjną Spółki nowa sprawa. Implementowany system zarządzania dokumentacją ArchiDeMeS 
pozwala nadzorować proces opracowywania spraw – a w szczególności aktualizacji Planu Ruchu. 
Folder sprawy zawiera zarówno dokumenty z treścią dodatku, punkty i załączniki – mapy, opisy 
jak również dodatkowe dokumenty związane z procesem powstawania dodatku takie jak choćby 
opinie i decyzje. Wszystkie dokumenty przynależne do sprawy są nadzorowane, istnieje pełna kon-
trola kolejnych wersji powstających dokumentów. Wszystkie dokumenty są opisywane poprzez 
atrybuty sprawy. Wartości tych atrybutów w miarę postępów procesu opracowywania sprawy są 
aktualizowane. Na każdym etapie opracowywania sprawy dostęp do niej i do zawartych w niej do-
kumentów mają jedynie osoby upoważnione. W razie konieczności zasięgnięcia opinii osób z poza 
kręgu upoważnionego do zapoznania się z treścią dokumentu system automatycznie nadaje sto-
sowne uprawnienia. Zakończeniem procesu powstawania dokumentu jest jego zatwierdzenie przez 
wyznaczone w procedurze osoby. Analogicznie następuje zatwierdzenie sprawy jako zamknięcie 
procesu powstawania dodatku. Otrzymujemy w ten sposób pełną kontrolę nad procesem powsta-
wania dokumentu Planu Ruchu przy jednoczesnym nadzorem nad zmianami i aktualnością doku-
mentu. Zatwierdzone dokumenty punktów i załączników Planu Ruchu zakończonej sprawy są au-



 

 

tomatycznie przekazywane do modułu ArchiDeMeS STM w celu publikacji w przeglądarce inter-
netowej. Są tam w związku z tym publikowane zawsze aktualne wersje udostępnianych dokumen-
tów. Oprogramowanie Autodesk Infrastructure Map Server umożliwia prezentację publikowanych 
dokumentów opisowych i załączników mapowych poprzez stronę WWW wszystkim upoważnio-
nym osobom. 

 

 
 
Rys. 2. Prezentacja numerycznej mapy Planu Ruchu poprzez moduł STM 

 

 
 
Rys. 3. Udostępnianie dokumentacji dodatków Planu ruchu poprzez Moduł STM 



 

 

5. OCZEKIWANE KORZYŚCI JAKO REZULTAT WDROŻONEGO SYSTEMU 
 
Wdrożenie w pełni numerycznej dokumentacji Planu Ruchu, to znaczące usprawnienie wymiany 
informacji z pozostałymi działami Zakładu Górniczego. Podstawowa informacja decydująca o spo-
sobie przebiegu procesów produkcyjnych Zakładu, Planu Ruchu staje się w prosty i zarazem bez-
pieczny sposób dostępny wszystkim służbą.  
 Procesy przygotowania i aktualizacji samej dokumentacji Planu Ruchu, w do których są wyłą-
czane inne służby Zakładu (TMG, TW) w istotny sposób ulegają usprawnieniu.  
 Wdrożone, oparte o System procedury zarządzania dokumentami i procesami w pełni umożli-
wiły usystematyzowanie zasobów współdzielonej przestrzeni dyskowej.  
 Z jednej strony poprzez implementację zapisów Instrukcji Kancelaryjnej a z drugiej przez za-
stosowanie naturalnych i jasno opisanych podziałów typu katalog – folder.  
 Zastosowanie słownikowych mechanizmów zarządzających atrybutami opisującymi dokumen-
tację pozwoliło na uruchomienie prostych, szybkich narzędzi wyszukiwania tematycznego wszel-
kiej dokumentacji przez osoby upoważnione lecz nie znające nazw dokumentów.  
 Wdrożone metody kontroli wersji dokumentu i jego zatwierdzania po ukończeniu opracowy-
wania dały pewność, że udostępniany jest, zawsze dokument aktualny i prawidłowy. 
 W rezultacie wprowadzone narzędzia i procedury uruchamiające Numeryczny Plan Ruchu jed-
noznacznie usprawniły obieg i bezpieczeństwo związane z przygotowaniem, aktualizacją i dystry-
bucją dokumentacji Planu Ruchu. 
 
 
6. WNIOSKI KOŃCOWE. DALSZE KIERUNKI WDROŻENIA SYSTEMU 
 
Na aktualnym etapie prac wdrażających numeryczną mapę górniczą w JSW SA działy TMG w 
pełni przeszły, lub właśnie przechodzą na dokumentację cyfrowych podlegającą nadzorowi syste-
mu ArchiDeMeS_DMG.  
 Tworzone nowe zasoby dokumentacji numerycznej w TMG całkowicie spełniają wymagania 
Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 22.12.2011r. w sprawie dokumentacji mierniczo-
geologicznej w związku z czym mogą być bezpośrednią podstawą prac w pozostałych działach Za-
kładu Górniczego. Obecnie dotyczy to działów TW i TP. W tym aspekcie, obserwując aktualnie 
już powstałe możliwości, stało się istotnym rozszerzenie już wprowadzonej współpracy między-
wydziałowej o dokumentację map postępów miesięcznych dla obu działów. 
 Wówczas w sposób w pełni automatyczny pracownicy działu TP, podobnie jak w dziale TW 
otrzymywaliby aktualne mapy pokładowe i wentylacyjne zablokowane do edycji i możliwe do wy-
korzystania jako podkład do tworzonych map rozcinkowych. 
 Przy wykorzystaniu modułu STM tak jak wspomniano wcześniej możliwa jest prezentacja do-
kumentów poprzez przeglądarkę internetową.  
 W tej sytuacji staje się niejako naturalna koncepcja wykorzystania tego narzędzia do zbudowa-
nia „portalu” umożliwiającego rozpowszechnianie wszelkich dokumentów formalnych jak zarzą-
dzenia i przepisy prawa do których powszechny dostęp jest konieczny. Dokumentacja tak rozpo-
wszechniana mogłaby obejmować swoim zasięgiem zarówno poszczególne ruchy kopalń jak i do-
tyczyć dokumentacji całej Spółki. Oczywiście należałoby zachować odpowiednie uprawnienia do 
różnych zakresów dokumentacji. 
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Wprowadzenie

 Identyfikacja i analiza kluczowych procesów biznesowych w PAK 
KWB Konin S.A.

 Automatyzacja i wdrożenie procesów na platformie Metastorm
BPMS;

Przez automatyzację procesów rozumiemy realizację zadań
wymagających integracji danych, aplikacji i ludzi wspieraną przez
narzędzia informatyczne pozwalające na interpretację i
wykonywanie zdefiniowanych modeli działania.



Projekt
 Projekt: sierpień 2011 ‐wrzesień 2013
 Opisano i zautomatyzowano procesy w następujących obszarach:

 Proces obiegu umów, ugód;
 Baza danych umów;
 Proces zarządzania bazą danych kontrahentów;
 Wnioskowanie o zapotrzebowanie;
 Wnioskowanie o urlop;
 Obieg faktur;
 Korespondencja wewnętrzna;
 Korespondencja wychodząca;
 Korespondencja przychodząca;

 Integracja platformy Metastorm BPMS z Active Directory
 Interfejs wymiany danych Metastorm BPMS ‐ SAP HR
 Integracja danych Metastorm BPMS – SAP FI

Liczba aktywnych użytkowników systemu – 325

Kancelaria Główna



Proces ‐ Obieg Umów

 Proces Obiegu  Umów;

 Proces Zarządzania Bazą Danych Umów;

 Proces Zarządzania Bazą Danych Kontrahentów;

 Uporządkowano proces obiegu umów, 

 Ograniczono ilość działów odpowiadających za umowy, ugody do pięciu (IDK,EPI, EZ, TO, 
IRN);

 Zwiększono bezpieczeństwo dostępu do umów – tylko dla osób uprawnionych;

 Wprowadzono jednolity system numeracji wszystkich umów – numeracja nadawana 
automatycznie;

 Dostęp do umowy  tylko dla pracowników uczestniczących w procesie tworzenia umowy;

 Zarządzanie uprawnieniami dostępu do umów.



Proces ‐ Obieg Umów
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Proces ‐ Obieg Umów



Proces ‐ Obieg Umów



Wnioskowanie o Zapotrzebowanie

 Zarządzanie zamówieniami i obieg wniosków zakupowych na platformie Metastorm BPM 
przyczyniają się do:

 Uporządkowania procesu wnioskowania o zapotrzebowanie;

 Bieżącej kontroli wykonania budżetów;

 Ujednolicenia systemu numeracji wszystkich wniosków zakupowych.

 Bieżącej kontroli na jakim etapie znajduje się wniosek zakupowy. 

 Wnioskodawca czyli Kierownik JO lub Kierownik Projektu ma dostęp tylko do swojego budżetu;

 Przyspieszenia obiegu dokumentów i redukcji biurokracji zakupowej ‐ dzięki czytelnym i spójnie zaimplementowanym 
regułom biznesowym tworzenie, akceptacja i obiegu zamówienia przebiega sprawnie i bezbłędnie;

 Składania i akceptowania zamówień w dowolnym miejscu i czasie dzięki możliwościom pracy mobilnej;

 Zwiększenia przejrzystości procesów zakupowych, ułatwiając zarządzanie ryzykiem korporacyjnym;

 Pełnego raportowania informacji finansowych o przewidywanych zakupach i bardziej efektywnego planowania 
finansowego;

 Obniżenia ryzyka prawnego poprzez spójną implementację zasad dokonywania zakupów i zmniejszenie ilości nadużyć;

 Optymalizacji zarządzania zasobami i aktywami;

 Łatwego wdrożenia polityki korporacyjnej w zakresie przydzielania odpowiednich zasobów;
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Wnioskowanie o Urlop

 Wdrożenie procesu wnioskowania o urlop pozwoliło na:

 Uporządkowanie obiegu wnioskowania o urlop;

 Integracji wniosków urlopowych BPM z SAP HR;

 Procesu rejestracji urlopu odbywa się w JO pracownika wnioskującego o urlop w czasie 
rzeczywistym (na bieżąco), wyeliminowano podwójne nanoszenie wniosków urlopowych 
(kontrolka, SAP HR);

 Każdy pracownik posiadający licencję BPM może wnioskować o urlop;

 Każdy dział posiada pracownika w roli REFERNT – wnioskowanie o urlop za pracowników 
nie posiadających licencji oraz za pracowników na stanowiskach robotniczych;

 Bieżąca kontrola limitów urlopowych (wypoczynkowy, dodatkowy, na żądanie, opieka);

 Integracja z system SAP HR.



Wnioskowanie o Urlop



Proces ‐ Obieg Faktur
 Proces elektronicznego obiegu faktur w Metastorm BPM pozwala na:

 Uporządkowanie procesu obiegu faktur; 
 Wspólna baza Kontrahentów BPM – SAP;
 Faktury dostępne dla osób odpowiedzialnych za rozliczenie tylko postaci elektronicznej, w formie papierowej 

przechowywane w jednym miejscu ‐ FK;
 Jeden punkt rejestracji Faktur – Kancelaria Główna;
 Uporządkowano poziomy akceptacji na poszczególnych szczeblach decyzyjnych
 Wyeliminowano papierowy obieg zatwierdzania faktur;
 Możliwość powiązania w systemie BPM faktury z Umową i Wnioskiem Zapotrzebowania;
 Wspólna baza, łatwy dostęp do faktury przez pracownika uprawnionego do wyszukiwania. skrócenie czasu 

przetwarzania faktur kosztowych i uniknięcie opóźnień w odliczeniach VAT
 automatyczne tworzenie rezerw na koszty w systemie finansowo‐księgowym, ułatwiając zarządzanie gotówką
 pełną zgodność procesu akceptacji każdej faktury z obowiązującymi w firmie regułami biznesowymi
 raportowanie wszystkich czynności wykonywanych przez użytkowników systemu, generowanie statystyk
 dotrzymanie standardów czasu obsługi i terminów płatności dzięki automatycznym przypomnieniom i eskalacjom
 możliwość uczestniczenia w procesie z każdego miejsca na świecie, dzięki przeglądarce i dostępowi do Internetu i 

uczestnictwie w procesie z poziomu urządzeń mobilnych
 masowe akceptacje kosztów w sytuacji kiedy faktury są powiązane z wcześniej zaakceptowanymi zamówieniami lub 

wynikają z obowiązujących umów (np. ramowych)
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Korespondencja Wewnętrzna
 Korespondencja Wewnętrzna ‐ KW

 Wyeliminowano papierowy obieg dokumentów;

 Oszczędności na materiałach eksploatacyjnych, transporcie samochodowym;

 Wspólna baza, łatwy dostęp do korespondencji;

 Pracownik ma dostęp tylko do swojej korespondencji lub tej w której uczestniczył;

 Bieżące śledzenie postępu korespondencji;

 Ujednolicono nadawanie numerów dokumentów – zgodnie z Instrukcją Kancelaryjną.



Korespondencja Wewnętrzna



 Kancelaria Główna;
 Reorganizacja Kancelarii Głównej;
 Wyposażenie w sprzęt komputerowy:

 Drukarki kodów kreskowych;
 Czytniki kodów kreskowych;
 Aparaty cyfrowe;
 Skaner – skanowanie dokumentów
 Aplikacja do skanowania i rejestracji dokumentów ‐SIR

 Korespondencja Przychodząca
 Pełna automatyzacja procesu obsługi korespondencji przychodzącej do Kopalni;

 Rejestracja dokumentu polega na wprowadzeniu wybranych danych opisujących dokument np. adresat, nadawca, typ dokumentu, data dokumentu 
a następnie oklejeniu dokumentu kodem kresowym, wygenerowanym przez system. Kod kreskowy zawiera unikalny identyfikator dokumentu.

 Moduł  skanowania systemu SiR – Rejestracja pozwala dołączać do opisu dokumentu jego obraz (np. przesyłek, paczek, listów korespondenci 
przychodzącej) . Obraz taki może być pozyskany ze skanera, aparatu cyfrowego (wybrane modele). 

 Archiwizacja na wejściu KP;
 Elektroniczny obieg korespondencji przychodzącej;
 Łatwość dotarcia do korespondencji w formie elektronicznej (przesyłka, dokument).

 Korespondencja Wychodząca
 Uporządkowany obieg korespondencji wychodzącej;

 Szybkie tworzenie dokumentów powstających w wyniku realizacji procesów biznesowych (takich jak np. odpowiedzi na pisma kierowane do 
klientów, informowanie uczestników procesów o stanie załatwienia sprawy lub jej statusie, szybkie tworzenie zestawień raportowych);

 Szablony stworzone przez użytkownika tworzone i zarządzanie w najpopularniejszych edytorach i zapisane w jednej z następujących postaci (MS 
Word (DOC, DOCX), XML MS Word (WML), XML I XSL

 Wypełnianie poszczególnych szablonów może być realizowane poprzez wstawianie tekstu w zdefiniowanych w szablonie miejscach, dynamiczne 
wypełnianie tabel i list numerycznych, wstawianie obrazów, obsługiwanie wielu tabel, w tym tabel zagnieżdżonych

 Umożliwia pobieranie wygenerowanych dokumentów: bezpośrednio z bazy danych Serwera Generowania Dokumentów, za pomocą osadzonej na 
formularzu procesowym kontrolki WEB

 Łatwość dotarcia do korespondencji wychodzącej;
 Uporządkowany proces akceptacji i podpisywania korespondencji wychodzącej na zewnątrz przedsiębiorstwa.

Korespondencja Wewnętrzna
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Statystyka
ILOŚĆ SPRAW W SYSTEMIE METASTORM BPM

Procedura Data uruchomienia 
produkcyjnego

Ilość rozpoczętych spraw Ilość zakończonych spraw

Wrzesień 2012
(koniec)

Luty 2013 Wrzesień 2012
(koniec)

Luty 2013

Obiegu Umów 1 Styczeń 2012 785 1216 698 1062

Baza Danych Umów 719 981 719 954

Zarządzanie Kontrahenci 1447 2204 1447 2100

Opiniowanie 1562 2893 1526 2850

Wnioskowanie o 
Zapotrzebowanie

Marzec 2012 3915 6658 2726 5291

Wnioski  Urlopowe Kwiecień 2012 22 749  37360 22 562 38388

Obieg Faktur Kwiecień 2012 10 176 16962 9 927 16631

Korespondencja 
Wewnętrzna ‐ KW

Lipiec 2012 6 126 20174 5 794 19290

Korespondencja 
Przychodząc a ‐ KP

Sierpień 2012 Ilość spraw: 5306 18461 5158 18234

Przesyłki: 2115

Dokumenty: 4883

Korespondencja 
Wychodząca ‐ KZ

Wrzesień 2012 42 1755 26 1627

RAZEM: 52 838 50 586

ŚREDNI MIESIĘCZNY PRZYROST SPRAW PO 
ZAKOŃCZENIUWDROŻENIA

11 487 i rośnie



Podsumowanie

 Wdrożenie systemu pozwoliło na:
 Usprawnienie procesów biznesowych realizowanych w przedsiębiorstwie;

 Usprawnienie procesu wnioskowania o zakup;

 Przyspieszenie procesu obiegu umów, faktur;

 Możliwość monitorowania całego procesu obiegu faktur, umów, wniosków urlopowych;

 Pełna kontrola terminów realizacji poszczególnych zadań,

 Wyeliminowanie papierowego obiegu dokumentów;

 Pełną automatyzację procesu obsługi korespondencji przychodzącej do 
przedsiębiorstwa;

 Uporządkowanie procesu akceptacji i podpisywania korespondencji wychodzącej na 
zewnątrz przedsiębiorstwa;

 Wyeliminowanie przekazywania dokumentów papierowych.



Plany rozwoju

 Identyfikacja i automatyzacja nowych obszarów;

 Integracja systemu Metastorm BPM z systemem SAP, SAS;

 Ciągłe doskonalenie obecnie eksploatowanych procesów;

 Systemy informatyczne klasy BPM, których celem jest opisanie i automatyzacja 
procesów zachodzących w przedsiębiorstwie wymagają ciągłego doskonalenia, 
bieżącego śledzenia i wprowadzania zmian zachodzących w organizacji;

 W związku z zachodzącymi zmianami własnościowy przedsiębiorstwa oraz czekającą 
restrukturyzacją Dział Informatyki przygotowuje scenariusze pozwalające na szybie 
zaadaptowanie systemu Metastorm BPM do nowych realiów w jakim znajdzie się 
organizacja;



Dziękuję za uwagę
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1 Chmura a technologia, czyli o co w tym wszystkim chodzi?  

1.1 Historia rozwoju cloud computingu 

 

Technologia rozwija się w zawrotnym tempie. Jeszcze nie tak dawno korzystanie z tabletów, 

komputerów przenośnych czy nawigacji samochodowych kojarzyło się bardziej z filmami typu 

S-F niż z codziennym życiem. Jak się okazuję nawet najbardziej szalone kiedyś wizję, takie 

jak na przykład sterowanie komputerem za pomocą głosu, czy dotyku urzeczywistniły się 

i weszły do powszechnego obiegu. Wraz z rozwojem komputerów rozwinął się też Internet 

i wszelkie związane z nim usługi, w tym technologia nazwana umownie chmurą. 

 

Już w latach 50 i 60 ubiegłego wieku naukowcy, w tym John McCarthy wybitny amerykański 

informatyk - twórca między innymi terminu sztuczna inteligencja – twierdzili, że w niedalekiej 

przyszłości wszelkie procesy związane z pracą komputerów, wykorzystaniem ich mocy 

obliczeniowej będą udostępnione do użytku publicznego i będą one korzystać ze wspólnych 

centrów danych. Jak się okazało, wszechobecna dostępność wysokiej przepustowości sieci, 

coraz niższe koszty komputerów i urządzeń, jak również powszechne przyjęcie wirtualizacji 

sprzętowej, doprowadziły do ogromnego wzrostu wykorzystania cloud computing. 

 

Mijały lata, mijały dziesięciolecia. Wciąż rozwijana technologia wchodziła pod strzechy 

wszystkich domów, coraz więcej firm i międzynarodowych korporacji. Kolejne rządy w coraz 

większym stopniu czerpały korzyści z zastosowań jakie dawała chmura. Cały ten proces trwał 

bardzo długo, aż do okresu tuż po wybuchu pierwszej bańki internetowej. To właśnie wtedy 

twórcy Amazona położyli olbrzymi nacisk na rozwój i budowanie rozwiązań w chmurze. 

Wiązało się to głównie z koniecznością wprowadzenie oszczędności w firmie. Ku zdziwieniu 

szefów projektu, efekt przerósł wszelkie oczekiwania. Amazon stał się jedną z największych 

firm dostarczających technologią cloud computingu. Po uruchomieniu w 2006 roku Amazon 

Web Service (AWS), a później po uruchomieniu otwartego na użytkowników API rozwój 

chmury potoczył się lawinowo. Amazon poprzez modernizację swoich centrów danych 

i poprawienie architektury poprawił zdecydowanie jakość obsługi swoich klientów oraz 

efektywność prowadzonych działań. Następnie zaczęły powstawać open-source’owe 

platformy do tworzenia chmur prywatnych. Najpierw był Eucalyptus, w pełni kompatybilny 

z API platform AWS. Później dzięki wsparciu komisji europejskiej powstała OpenNebula. 

 

Przez ostatnie kilka lat praktycznie wszystkie wykorzystywane przez nas aplikacje, programy 

i narzędzia zaczęły korzystać z chmury. Według szacunków w 2020 tylko w Stanach 

Zjednoczonych korzystanie z chmury pozwoli oszczędzić około 12 miliardów dolarów, które 

mogłyby zostać wydane na opłacenie energii elektrycznej. W 2009 roku wartość rynku cloud 

computingu warta była około 56 miliardów dolarów, przy czym już w 2014 roku rynek ten 

może być warty ponad 150 miliardów dolarów. 
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1.2 Wykorzystanie cloud computingu w praktyce 

 

Przy rosnącej popularności, wzmożonym ruchu na swoich stronach, oraz setkom danych, 

które trzeba analizować z sekundy na sekundę odpowiednia moc obliczenia jest 

newralgicznym elementem prowadzenia biznesu. Jak to wygląda w praktyce, z jakimi 

problemami musi sprostać technologia chmury w praktyce? Niech za przykład posłuży 

największy na świecie serwis aukcyjny eBay.com. Obecnie posiada on na całym świecie 

ponad 90 milionów użytkowników, którzy mogą wybierać pomiędzy 190 milionami produktów 

z 50 tysięcy różnych kategorii. Serwis notuje ponad 8 milionów żądań URL dziennie, znaczy 

to, że właśnie tyle razy każdego dnia ktoś, gdzieś na świecie wpisuje adres eBay.com do 

przeglądarki internetowej. Portal działający w 39 krajach, w 10 wersjach językowych jest 

wciąż rozwijany i w jego strukturach wciąż pojawiają się nowe rozwiązania i funkcjonalności. 

Liczba danych, które jakie muszą przetworzyć maszyny obliczeniowe dochodzi do 50 

petabajtów dziennie. 

 

Trudno sobie wyobrazić, by taki ogrom danych mógł być przetwarzany bez nowoczesnych, 

zoptymalizowanych rozwiązań. Prawda? Dlatego też eBay podobnie z resztą jak wszystkie 

największe serwisy internetowe na świecie korzysta z chmury. Kolejnym dobrym przykładem 

wykorzystania chmury jest Flickr.com, jeden z największych na świecie serwisu do 

publikowania i kolekcjonowania zdjęć. Jego użytkownicy wywołują około 4 miliardów zapytań 

dziennie. W serwisie opublikowano dotychczas blisko 500 milionów zdjęć, z czego każde 

wyświetlane jest w 4 lub 5 rozmiarach. Użytkownicy dodają do serwisu około 400 tysięcy 

zdjęć dziennie. Bez chmury praktycznie nie możliwe byłoby funkcjonowanie tego serwisu. 

 

Innym doskonałym przykładem wykorzystania mocy obliczeniowej chmury jest implementacja 

rozwiązań cloud computingu na Uniwersytecie Karoliny Północnej w USA. Uniwersytet ten 

słynie z prowadzonych badań i wysokiej jakości edukacji. Jest rozpoznawana na całym 

świecie ze względu na postępowość w dziedzinie nauki, technologii, inżynierii i matematyki. 

Przy wzrastającym zapotrzebowaniu na systemy obliczeniowe uczelnia stanęła przez 

problemem braku zasobów, niezbędnych do dalszego, szybkiego rozwoju swoich studentów 

i badań. W związku z tym, we współpracy z IBM, wdrożono modele przetwarzania w chmurze, 

tak by znacznie poprawić efektywność i łatwość w dostępie do technologii. Dzięki 

wprowadzeniu nowych rozwiązań poczyniono oszczędności w zakresie zakupu licencji 

oprogramowania (aż do 75%), oraz zwiększono (o 150%) liczbę studentów korzystających 

z jednej licencji na oprogramowanie. W prosty sposób zwiększono komfort pracy kadry 

nauczycielskiej, badaczy i administracji. 

 

1.3 Niekończąca się opowieść 

 

Patrząc na rozwój cloud computingu można powiedzieć, że rozwój tej technologii, 

oraz wszelkich gałęzi pobocznych daje nieograniczone możliwości rozwoju. Przez 

dwadzieścia lat świat zdążył porzucić dobrze rozwiniętą technologię maszyn klasy mainframe 

oraz terminali komputerowych, na rzecz rozwiązań w chmurze. Rozwój komputerów, sieci, 

oraz zmiana filozofii tworzenia oprogramowania otwiera przed chmurą drzwi do przyszłości, 

która prawdopodobnie nie znajdzie lepszego rozwiązania. Jeżeli nawet, to cloud computing 
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będzie rozwijał się dalej, w ten lub inny sposób. W obecnych czasach mamy do czynienia 

z początkiem ery końca komputerów PC. Sprzedaż urządzeń mobilnych przekroczy lub już 

przekroczyła sprzedaż PC’tów. To oznacza, że coraz więcej twórców aplikacji i programów nie 

będzie miała innego wyjścia jak tylko tworzyć rozwiązania dedykowane chmurze. 

 

Źródła: 

http://www.forbes.com/sites/dell/2011/12/20/the-history-and-future-of-cloud-computing/ 

http://www-05.ibm.com/pl/cloud/dla_biznesu.html 

 

http://www.forbes.com/sites/dell/2011/12/20/the-history-and-future-of-cloud-computing/
http://www-05.ibm.com/pl/cloud/dla_biznesu.html


 

 

Cloud computing – historia, technologia, perspektywy 7 

 
www.parp.gov.pl 

www.web.gov.pl 

 

2 Chmury zbierają się nad polskimi firmami. 
Błyskawiczny rozwój cloud computing  

 

Dzisiaj bujanie w obłokach to już nie tylko przysłowiowe myślenie o niebieskich migdałach, 

marzenie o lepszym, bardziej przyjaznym użytkownikom i firmom jutrze. Dziś obłoki, 

a właściwie chmury, stanowią o przyszłości największych i najmniejszych firm na całym 

świecie. 

 

W czym rzecz? Chodzi o zmianę modelu przetwarzania danych. Wraz z rozwojem technologii 

oraz internetu nie ma konieczności, by dane zapisywane w postaci setek gigabajtów trzymane 

były na nośnikach takich jak płyty CD, DVD, dyski zewnętrzne, pendrivy czy stacjonarne 

stacje dysków. 

 

Wszystko dzięki nowemu modelowi przetwarzania danych opartemu na przechowywaniu 

naszych plików przez serwery, do których mamy dostęp z każdego zakątka świata, 

niezależnie od sprzętu z jakiego będziemy korzystać. Cloud computing to technologia, która 

łączy ze sobą dwa dotychczas znane metody przetwarzania danych - Grid Computing i Utility 

Computing. Ten pierwszy opiera się tzw. przetwarzaniu równoległym gdzie duża ilość 

serwerów jest połączona ze sobą i dzięki połączeniu ich mocy otrzymujemy jedną 

zdecydowanie wydajniejszą jednostkę obliczeniową. Za drugim terminem kryje się tzw. 

wirtualizacja, dzięki niej na jednym serwerze możemy wydzielić przestrzeń, i np. określoną 

przepustowość łącza. Mówiąc kolokwialnie, na jednej maszynie hostingowej możemy 

wydzielić kilka serwerów, z których korzystać będzie nasza aplikacja. 

 

W takim modelu zarządzania danych istnieje możliwość przeniesienia całego 

oprogramowania do wirtualnej sieci. Dzięki prostemu zabiegowi konieczność instalowania 

jakiekolwiek oprogramowania na naszym komputerze odchodzi powoli do lamusa. Jeżeli 

chcemy korzystać z programu do wystawiania faktur, możemy zrobić to przez internet. Jeżeli 

potrzebujemy wysłać ważne dokumenty, również możemy zrobić to przez internet za pomocą 

poczty elektronicznej. Gdyby zaistniała konieczność skorzystania z arkusza kalkulacyjnego, 

również możemy zrobić to przez Sieć. Dzięki temu nie potrzebujemy instalować na naszym 

komputerze aplikacji i programów, które z biegiem czasu okazują się nazbyt archaiczne. 

 

Dotychczas gdy w firmie chcieliśmy przygotować ofertę handlową, musieliśmy plik roboczy 

z odpowiednimi treściami przekazywać sobie z rąk do rąk. Dziś jedyne, co musimy zrobić, 

to wspólnie zalogować się do usługi dostępnej on-line, takiej jak na przykład Google Docs 

i bez najmniejszego kłopotu będziemy mogli pracować przy jednym dokumencie, znajdując 

się po przeciwnych stronach ziemskiego globu. 

 

Aplikacje - cały proces tworzenia struktury informatycznej w chmurze - osiągają olbrzymią 

popularność na całym świecie. Miliony użytkowników korzystają z wirtualnych dysków, 

rozbudowanych CRM-ów, systemów zarządzania sprzedażą oraz pracą biurową. Wszystko to, 
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z prostego powodu. Korzystanie z aplikacji osadzonych w chmurze ma olbrzymią przewagę 

nad konkurencją pod względem wydajności, łatwości zarządzania i tym co najważniejsze, 

czyli niskim poziomem kosztów. 

 

Przechowywanie danych, programów, dokumentów i aplikacji w chmurze znacznie redukuje 

koszty archiwizacji danych, oprogramowania i utrzymania firmy. Dzięki narzędziom dostępnym 

w chmurze właściciel firmy nie ma konieczności wydawania kilkudziesięciu tysięcy złotych na 

specjalistyczne oprogramowanie i rozbudowany hosting. 

 

Sytuacja wygląda podobnie również po stronie firm, które opierają swój biznes, tworząc 

oprogramowanie  w oparciu o cloud computing. Ponoszą one zdecydowanie mniejsze koszty 

związane z jego utrzymaniem, a sprzedaż jest łatwiejsza i nie wymaga angażowania do tego 

celu sztabu specjalistów i handlowców. Wystarczy dobry produkt, dobra oferta, świetne 

opakowanie i dzięki magii internetu wszystko (oczywiście z naszą drobną pomocą) dzieje się 

samoczynnie.   

 

W zeszłym roku firma VMware zleciła przeprowadzenie ankiety mającej potwierdzić 

wzrastającą popularność chmury. Jak się okazało, wyniki badania przeszły wszelkie 

oczekiwania. Ponad 60% europejskich małych i średnich przedsiębiorstw przeniosło już część 

swej infrastruktury do chmury. Na tym tle Polska wypada trochę słabiej, ale już 46% firm 

z sektora MSP korzysta z technologii cloud computingu. Różnica niewielka i przy obecnym 

rozwoju technologii firmy coraz chętniej przenoszą swój biznes do chmury. O tym, że warto iść 

tą samą ścieżką, chyba nikogo nie trzeba specjalnie przekonywać. Przeniesienie biznesu do 

chmury wiąże się w przeważającej większości z olbrzymimi korzyściami. Wady można byłoby 

zliczyć na palcach jednej ręki i byłyby to głównie argumenty związane z archaicznym 

podejściem do prowadzenia firmy. 

 

Dla tych, którzy mimo wszystko mają wątpliwości, że szybki rozwój cloud computingu ominie 

ich firmę i nie przyniesie żadnych wartościowych zmian, zapraszamy do kolejnego tekstu, 

który traktować będzie o tym, jakie są i mogą być rodzaje oraz przykłady zastosowań cloud 

computingu w biznesie. 

 

Źródło: 

http://www.vmware.com/pl/company/news/releases/2011-04-28-MSP.html 

 

http://www.vmware.com/pl/company/news/releases/2011-04-28-MSP.html
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3 Czy firma jest bezpieczna korzystając z usług 
oferowanych w chmurze? 

 

Coraz więcej firm przenosi swoje usługi do chmury ponieważ tak jest szybciej, taniej i bardziej 

komfortowo, ale czy tak samo bezpiecznie? Odpowiadając w telegraficznym skrócie na to 

pytanie można powiedzieć, że tak. Firmy korzystające z aplikacji w chmurze są bezpiecznie. 

 

Przy wyborze usług oferowanych w chmurze, pierwszą podstawową wątpliwością właścicieli 

firm jest to czy wszelkie dane i dokumenty przetrzymywane przez zewnętrznych dostawców 

są należycie zabezpieczone pod względem ochrony danych osobowych. Jeżeli korzystamy 

z usług firm zlokalizowanych na terenie Unii Europejskiej jesteśmy zabezpieczeni 

pod względem prawnym jak i ustawowym. Dzięki dyrektywom unijnym 95/46/EC, z którymi 

jest zgodna polska ustawa o ochronie danych osobowych z 1997 roku (UODO), jesteśmy 

chronieni w każdym aspekcie i mamy przez to całkowitą pewność, że nasze dane osobowe 

są w pełni bezpieczne. 

 

Odrobinę bardziej skomplikowana jest sytuacja, gdy korzystamy z usług firm zlokalizowanych 

poza UE. Wtedy musimy mieć pewność, że kraj docelowy w którym świadczona jest usługa 

daje gwarancję ochrony danych na poziomie zbliżonym do tego co możemy zastać w Polsce. 

W kontroli transferu danych poza Unię konieczne jest uzyskanie zgody GIODO. Aby ją 

uzyskać należy spełnić wiele restrykcyjnych klauzul przygotowanych przez Komisję 

Europejską. Z jednej strony jest to idealny sposób na zabezpieczenie naszych interesów, 

z drugiej jednak wpływa negatywnie na rozwój cloud computingu w Europie. Przez surowe 

przepisy transfer danych pomiędzy Europą a np. Stanami Zjednoczonymi jest mocno 

ograniczony. 

 

Aby usprawnić procesy przepływu danych Komisja Europejska 4 listopada 2010 r. przyjęła 

kompleksową strategię dotyczącą ochrony danych osobowych w Unii Europejskiej (komunikat 

KOM (2010)609/3), która zakłada modernizację istniejących w UE ram prawnych w zakresie 

ochrony danych osobowych i uwzględnienie w nich uregulowań prawnych związanych 

z rozwojem nowych technologii. 

 

Innym problemem dla firm korzystających z chmury jest wybór takiego partnera biznesowego, 

którego siedziba znajduję się w miejscu, które nie będzie dla nas uciążliwe na dłuższą metę. 

Dlaczego miałoby być uciążliwe? Otóż, jeżeli dostawca usług cloud computingu ma swoją 

siedzibę np. w Chinach to obowiązuje go prawo tego danego kraju, a wszelkie spory związane 

z niewłaściwym działaniem oferowanym przez niego usług jest rozstrzygany zgodnie 

z prawem w miejscu jego rezydowania. Dlatego też, przy wyborze usługodawcy musimy mieć 

na uwadze czy dostosowuję się on do swoich konsumentów pod względem jurysdykcji 

poszczególnych przepisów. 
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Inna obawa jaka wiąże się z wykorzystanie technologii cloud computingu to brak fizycznej 

kontroli użytkownika nad danymi przechowywanymi w chmurze. Gdy nasze dane znajdują się 

w miejscu poza naszym zasięgiem na myśl nasuwają się wątpliwości - czy aby na pewno 

nasze pliki i dokumenty są bezpieczne, czy będziemy mieli do nich dostęp niezależnie od 

czasu i miejsca. Owszem istnieje ryzyko awarii i chwilowej braku dostępności do naszych 

plików, ale jak pokazuje historia, przypadki awarii np. Gmaila pokazują, że dostawcy usług 

robią wszystko, by awarie zdarzyły się jak najrzadziej i były jak najmniej szkodliwe 

dla użytkownika docelowego. 

 

Czasem problem stanowić może to, że dostawcy usług nie zważając na zdanie użytkowników 

sami dobierają i wdrażają funkcję, które niekoniecznie wpływają na komfort użytkownika, 

mimo to sami decydują o ich zastosowaniu. W wielu przypadkach klient może skorzystać tylko 

z takich usług, czy oprogramowania, które są najwygodniejsze dla dostawcy. Jest to w pewien 

sposób uciążliwe, ale trzeba pamiętać o tym, że niższe koszty utrzymania i większa 

elastyczność idą w parze z kompromisem na jaki musimy się zgodzić w przypadku 

korzystania z usług osadzonych w chmurze. Często twórcy aplikacji dają nam użytkownikom 

możliwość edycji podstawowych ustawień wykorzystywanych przez nich narzędzi, ale te które 

są najważniejsze pozostają nieedytowalne. Ma to związek z ich optymalizacją, szybkością 

działania a przede wszystkim komfortem. Dlatego też, na rynku mamy duży wachlarz usług 

w różnych kategorii, w których możemy przebierać i dopierać najwygodniejsze dla nas 

aplikacje. 

 

Przy współdzieleniu zasobów wątpliwości może budzić też fakt, że nasze dane 

przetrzymywane są razem z danymi setek tysięcy innych firm. Ale czy faktycznie mogą trafić 

w niepowołane ręce? Firmy korzystające z dobrodziejstw jakie niesie za sobą chmura robią 

wszystko by przechowywane przez nich dane były bezpieczne na wszelkie możliwe sposoby. 

Owszem, często jest tak, że wiele małych i średnich firm nie stać na zaawansowane sposoby 

zabezpieczania danych, ale wraz z rozwojem biznesu wprowadzają kolejne środki 

bezpieczeństwa. 

 

Każda profesjonalnie działająca firma świadcząca swoje usługi w chmurze prowadzi 

rozbudowaną politykę prywatności, oraz tzw. politykę "zachowania ciągłości" (z ang. bussines 

continuity). Polega to wdrażaniu mechanizmów zabezpieczających klientów przed utratą 

i wyciekami danych. 

 

Reasumując. Korzystając z chmury stajemy przed zagrożeniami. W dużej mierze są one 

niwelowane przez dostawców i podobnie jak w przypadku innych usług czy to programów 

instalowanych w obrębie systemów operacyjnych, czy usług hostingowych na których 

uruchamiamy nasze strony internetowej. W każdym z tych wypadków stoimy przed 

zagrożeniami takimi jak utrata danych, czy brak dostępny do ważnych, istotnych dla 

codziennej pracy programów. Rzecz w tym, że przy udzieleniu zaufania firmie oferującej 

usługi w chmurze, w walce o naszej bezpieczeństwo nie zostajemy pozostawieni samopas 

i możemy liczyć na wsparcie tych, dla których biznes w chmurze to nie tylko biznes, a również 

życiowa pasja. 
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4 Rodzaje i przykłady dystrybucji oraz zastosowań 
cloud computingu w biznesie 

 

Jak każde inne rozwiązanie technologiczne, tak i cloud Computing można wykorzystywać 

do wielu różnych celów. Aby żeby lepiej zrozumieć modele i sposoby wykorzystania cloud 

computingu najlepiej zapoznać się z niezwykle istotnymi dla tej technologii terminami. SaaS 

(z ang. Software as a Service), PaaS (z ang. Platform as a Service), IaaS (z ang. 

Infrastructure as a Service), Private Cloud, Public Cloud, Hybrid Cloud. 

 

4.1 Modele dystrybucji 

 

SaaS - Tym terminem określany jest model dystrybucji oprogramowania polegający na tym, 

że wszystkie związane z aplikacją elementy znajdują się w chmurze. Użytkownik korzystając 

z aplikacji udostępnianych w tym modelu nie ma konieczności instalowania ich na własnym 

komputerze. Nie musi martwić się kompatybilnością oprogramowania, czy też zgodność 

ze starszymi wersjami systemów operacyjnych. Przykładem tego rodzaju rozwiązań mogą być 

produkty takie jak Gmail, Google Docs, czy z polskiego rynku Ifirma.pl. Model SaaS przerzuca 

obowiązki zarządzania, aktualizacji, pomocy technicznej z konsumenta na dostawcę. 

W efekcie użytkownik oddaje kontrolę nad oprogramowaniem dostawcy i obowiązek 

zapewnienia jego ciągłości działania. 

 

PaaS - Model dystrybucji chmury skierowany głównie do programistów i developerów 

wszelkiego rodzaju programów oraz aplikacji dostępnych za pośrednictwem stron 

internetowych. Użytkownicy PaaS otrzymują od dostawców wirtualne w pełni dostosowane 

do ich wymagań środowisko pracy. Tego rodzaju model chmury udostępniają między innymi 

Microsoft przez platformę Azure i Amazon za pośrednictwem Elastic Compute Cloud. 

 

PaaS to model niezwykle atrakcyjny dla dostawców, którym zależy na rozwoju swoich 

aplikacji przy wykorzystaniu umiejętności swoich użytkowników. 

 

IaaS - Jak sama nazwa wskazuje, w tym modelu rozliczania chmury chodzi o dostarczaniu 

klientom tylko infrastruktury informatycznej. Mowa tu oczywiście o sprzęcie, oprogramowania 

oraz serwisowaniu sprzętu. Klient wykupuje konkretną liczbę serwerów, przestrzeń dyskową, 

czy pamięć obliczeniową. Użytkownik chmury w tym modelu ma możliwość instalacji 

i konfiguracji systemu operacyjnego, systemów bazodowanych czy aplikacji końcowych. 

W modelu IaaS sprzedawane są między innymi serwery dedykowane, z których korzystamy 

w przypadku konieczności posiadania dobrego zaplecza hostingowego. 
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4.2 Chmura prywatna, chmura publiczna - o co w tym wszystkim 

chodzi? 

 

Wiemy już w jaki sposób chmury mogą być dystrybuowane. Pora więc dowiedzieć się czegoś 

na temat tego dla kogo i w jaki sposób może być dostępna. Ze względu na dostępność 

chmurę dzielimy na: chmurę prywatną (Private), chmurę publiczną (Public) oraz chmurę 

hybrydową łączącą w sobie zalety chmury prywatnej i publicznej. 

 

Chmura prywatna, której nazwa jest lekko myląca to tak naprawdę infrastruktura stworzona 

w chmurze przydzielona jednej firmie. Przygotowana może być przez zewnętrznego dostawcę 

lub przez wewnętrzny dział IT. To co wyróżnia chmurę prywatną to fakt, że korzystać z niej 

mogą tylko i wyłącznie jej właściciele i klienci. Jest dostosowany do konkretnych potrzeb, 

dzięki temu jest bardziej wydajna. 

 

W chmurze publicznej wszystko rozchodzi się o to, że klient docelowy płaci dokładnie za to 

czego potrzebuję. Ustala konkretnie wszelkie niezbędne parametry (pojemność serwera, moc 

obliczeniowa, wydajność) i otrzymuję konfigurację spełniającą jego oczekiwania. Klient 

nie ponosi nakładów inwestycyjnych, płaci tylko za to czego wymaga. Dlaczego ten rodzaj 

chmury obliczonej nazywany jest publicznym? Otóż infrastruktura w tym modelu jest z reguły 

własnością pojedynczej organizacji, która sprzedaje swoje usługi kierując je do ogółu 

społeczeństwa lub konkretnej branży, np. uczelni wyższych. 

 

Chmura hybrydowa natomiast to połączenie cech chmury prywatnej i publicznej. Część 

aplikacji i infrastruktury pracuje w chmurze prywatnej a część jest umiejscowiona 

w przestrzeni chmury publicznej. Takie połączenie daje możliwość połączenia zalet chmury 

prywatnej i publicznej, obniżenie kosztów jej budowy oraz obsługę niezaplanowanych 

obciążeń. Teoretycznie zbudowanie chmury w modelu hybrydowanym niesie ze sobą 

najwięcej korzyści, z drugiej jednak strony wiążę się z wyższymi kosztami jakie trzeba ponieść 

jeżeli chcemy zapewnić wysoką jakość usług oferowanych w tym modelu. 

 

4.3 Jakie korzyści daje nam chmura? 

 

Gdy mamy już jasność na temat aspektów technologicznych cloud computingu pora na kilka 

zdań na temat tego czego możemy oczekiwać po przeniesieniu swojego biznesu do chmury. 

 

Po pierwsze, chmura to zwiększone możliwości w przypadku korzystania z nowych 

funkcjonalności i rozwiązań techicznych. Korzystanie z chmury nie wymaga żmudnego 

procesu przekonfigurowywania aplikacji w przypadku dodawania kolejnych zasobów. 
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Po drugie, chmura to zwiększona wydajność. W sytuacji gdy nasza aplikacja wymaga 

większej mocy obliczeniowej lub przestrzeni dyskowej, to jedyne co musimy zrobić 

to uruchomić kolejne zasoby. Możemy to zrobić bez blokowania działania strony i utraty 

wydajności. 

 

Po trzecie, mniejsze koszty i ograniczenie ryzyka. Korzystając z chmury nie płacimy za to, 

czego nie wykorzystujemy. Nie musimy wykupować wysokiego abonamentu w firmie 

hostingowej, tylko dlatego, że kiedyś może się okazać przydatny. Dodatkowo jesteśmy 

zwolnieni z ponoszeniem kosztów związanych z utrzymaniem infrastruktury serwerowej. 

 

Po czwarte korzystanie z chmury to łatwa skalowalność biznesu. Prowadząc serwis 

internetowy o rosnącej popularności stajemy co jakiś czas przed koniecznością podniesienia 

parametrów naszego hostingu. Potrzebujemy większej wydajności, większej przestrzeni 

dyskowej. Na szczęście w chmurze nie stanowi to żadnego problemu, w każdym momencie 

możemy uruchomić dodatkowe zasoby i bez obaw o przeciążenie możemy udostępniać 

użytkownikom naszą stronę lub aplikację. 

 

Po piąte. Chmura to łatwość zarządzania, a właściwie jego brak. Korzystając z usług 

w chmurze nie przejmujemy się zarządzaniem systemami, serwerami, sprzętem, łączami etc. 

wszystko to leży w obowiązkach dostawcy usług, my jako ich odbiorcy otrzymujemy wszystko 

w zasobach gotowych do wykorzystania. 
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5 Jak praktycznie zastosować rozwiązania w chmurze 
by wprowadzić własną firmę w technologie XXI wieku? 

 

Wiemy czym dokładnie jest cloud computing. Pytanie jak wprowadzić oferowane przez 

tą technologie możliwości do życia własnej firmy? W jaki sposób usprawnić zarządzanie toną 

papierów, jak w prosty i łatwy sposób zarządzać pracą swoją i swoich pracowników? 

Jak oszczędzać godziny, które dotychczas marnowane były na wertowaniu setek kartek 

papieru? Wbrew pozorom, to bardzo proste, ale zacznijmy od samego początku. 

 

W firmie podstawowym elementem do komunikacji jest poczta elektroniczna. Przy jej wyborze, 

stajemy przed pytaniem, którą wybrać. Każda z nich jest podobna, jedna skrzynka oferuje 

więcej przestrzeni, inna gwarantuje wysyłanie mniejszej ilości wiadomości reklamowych 

(tzw. spamu). Każda korzysta z technologii w chmurze, którą więc najlepiej wybrać?  

Po pierwsze trzeba zwrócić na to jak każda ze skrzynek pocztowych wygląda. Kwestia 

wizualna to bardzo ważny czynnik wyboru. Ze skrzynki pocztowej będziemy korzystać bardzo 

często dlatego też, trzeba wybrać taką, która będzie dla nas najwygodniejsza w obsłudze. 

Z drugiej jednak strony, warto wybrać skrzynkę pocztową, która da nam dostęp do innych 

narzędzi takich jak dokumenty online, czat, dysk wirtualny. Najlepiej wybrać taką usługę, która 

pozwoli nam, logując się przez jedno konto, korzystać z kilku różnego rodzaju dobrodziejstw. 

Prym w oferowaniu takich usług wiedzie w naszym kraju (ale nie tylko w naszym) Google. Po 

założeniu skrzynki pocztowej możemy w kilka chwil korzystać z bardziej spersonalizowanych 

wyników wyszukiwania, z dokumentów, oraz darmowej przestrzeni dyskowej (5 GB na chwilę 

obecną), bez konieczności logowania się do kilku różnych aplikacji. 

 

Inną opcją jest zarejestrowanie skrzynki mailowej, w którymś z polskich portali internetowych. 

Onet, WP, Interia, wszystkie te portale posiadają swoje usługi w zakresie poczty e-mail. 

Wszystkie mają swoją wady i zalety, ale jeżeli np. nasza firma posiada stronę internetową, 

oraz indywidualną domenę to w dalszym ciągu najlepszym rozwiązaniem pozostaje 

rejestracja w Google Apps. Dzięki narzędziom oferowanym przez Google możemy 

zintegrować swoją domenę z pocztą elektroniczną, dokumentami, a każdy z naszych 

pracowników może posiadać adres pocztowy w domenie naszej firmy. To wszystko daje nam 

pełną kontrolę nad funkcjonowaniem firmy. Oczywiście, rejestrując swoją firmę w Google 

musimy zaufać firmie z Mountain View w kwestii ochrony danych osobowych, ale przy każdej 

takiej usłudze, zawsze istnieje podobne ryzyko. Poza tym, usługodawcy robią wszystko, by 

nasze dane były bezpieczne jak w banku. 

 

Zadbaliśmy o podstawowe narzędzia komunikacyjne. Teraz pora wybrać najlepszy wirtualny 

dysk. Wszelkiego rodzaju pliki multimedialne, zdjęcia i projekty gdzieś trzeba trzymać i jako, 

że tradycyjne nośniki pamięci powoli odchodzą do lamusa, trzeba zastanowić się nad 

wyborem wirtualnego dysku. I tutaj, mimo, że takowy znajduję się w portfolio Google to warto 

skorzystać z innej dodatkowej przestrzeni. Taką, najlepiej zapewni nam Dropbox. Darmowe 

5GB przestrzeni szybko można powiększyć zapraszając do korzystania z aplikacji znajomych, 

oraz współpracowników. Dlaczego akurat Dropbox? Prosta i szybka synchronizacja danych, 

dostęp do plików za pomocą specjalnego programu, strony WWW oraz aplikacji 
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na urządzenia mobilne. Dzięki Dropboxowi wszystkie niezbędne pliki możemy przeglądać 

w każdym miejscu na Ziemi. Dodatkowo, korzystając z Dropboxa jeden dokument może 

edytować jednocześnie kilka osób. Nie odbywa się to na tyle płynnie jak w przypadku 

dokumentów online, ale mimo to jest zdecydowanie lepsze od wymiany danych za pomocą 

np. płyt CD lub pendrive’ów. 

 

Idąc krok dalej. Jeżeli potrzebujemy edytować dokumenty w więcej osób. Ewentualnie, jeżeli 

do jednego pliku w Wordzie lub Excellu dostęp ma mieć więcej niż jedna osoba powinniśmy 

skorzystać z możliwości jakie daje Google Docs, zestaw narzędzi do obsługi dokumentów 

tekstowych, formularzy, oraz prezentacji. Jeżeli jednak nasze przyzwyczajenia nie pozwalają 

na zrezygnowanie z najpopularniejszego na świecie pakietu biurowego Microsoft Office, 

możemy wybrać usługę Office 360, która pozwala na synchronizację dokumentów 

z wykorzystaniem wirtualnego dysku wprost od Microsoftu, czyli SkyDrive. 

 

Gdy mamy już porządek z pocztą, dokumentami oraz resztą najważniejszych w firmie plików, 

możemy zastanowić się nad wyborem usług księgowych. I tutaj znów stoimy przed wyborem. 

Możemy korzystać z pomocy tradycyjnego biura księgowego, ale możemy też wybrać 

wirtualne biuro księgowe takie jak np. iFirma.pl, czy BookKeeper.pl. Dzięki usługom 

oferowanym przez jedną z tych firm, nie będziemy musieli martwić się o nasze księgowe 

rozliczenia, a wystawianie faktur możliwe będzie z każdego komputera podpiętego do 

internetu. Poza tym, wystarczy się zalogować, by sprawdzić sprzedaż, aktualne zestawienia 

zysków i strat, albo terminy zapłaty kolejnych podatków. W razie potrzeby, możemy 

skorzystać z pomocy działu obsługi klienta, który doradzi rozwiązanie w sytuacjach 

kryzysowych. 

 

Ostatecznie, aby wszystko w firmie pozostawało pod kontrolą ważne jest zaimplementowanie 

standardów związanych z zarządzaniem zadaniami i czasem pracy. Do tego zadania najlepiej 

posłuży prosta aplikacja do zarządzania tzw. taskami. Jedną z takowych jest Tassky.com. 

Po krótkiej rejestracji i zalogowaniu się w programie możemy dodać do niej swoich 

pracowników, stworzyć listy zadań i rozdzielić obowiązki pomiędzy poszczególne osoby. 

Później w łatwy sposób możemy rozliczać naszych pracowników, a samemu mieć poczucie 

dobrze zorganizowanej pracy. Nie tylko własnej, ale również pracowników, którzy doskonale 

wiedzą co i kiedy mają robić. 

 

Wszystkie te narzędzia razem wzięte, przy odrobinie zapału sprawią, że każda firma, która 

będzie z nich korzystać zrobi olbrzymi krok na miarę wprowadzenia swojego biznesu do XXI 

wieku. Korzystanie ze wszystkich narzędzi na początku z pewnością nie będzie proste, ale 

przy wyrobieniu pewnych nawyków, tzw. procesów, będziemy w stanie w znaczny sposób 

poprawić komfort zarządzania naszą firmą. 

 

 

http://ifirma.pl/
http://bookkeeper.pl/
http://tassky.com/
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6 Narzędzia cloud computingu do wykorzystania w firmie: 
zarządzanie pracą własną i zespołu 

 

Czasy w których notes, kalendarz i telefon oraz opiekująca się nimi sekretarka służyły nam 

za narzędzia do zarządzania przedsiębiorstwem już dawno odeszły do lamusa. Dziś przy 

popularności samodzielnego prowadzenia działalności gospodarczej oraz wrastającej 

dostępności Internetu standardowe formy organizacji pracy w firmie tracą na znaczeniu.  

 

Możliwości jakie dają Internet w połączeniu z chociażby pocztą elektroniczną i dokumentami 

online sprawiają ze przydzielanie obowiązków na papierze oraz magazynowanie ton biurowej 

makulatury nie stanowi, jak niegdyś, konieczności. Umowy, faktury, specyfikacje, podpisane 

porozumienia i listy intencyjne, zdjęcia, projekty i zadania rozpisana na kartkach papieru. 

Wszystko to możemy przechowywać na swoim komputerze oraz w sieci, w przeznaczonych 

do tego aplikacjach.  

 

Problem pojawia się dopiero w momencie, w którym te wszystkie zgromadzone przez 

nas dane postanawiają tańczyć według własnej melodii. Wtedy tworzy się chaos. Im dłużej 

ten chaos trwa tym trudniej jest nam nad nim zapanować i co gorsze odnaleźć niezbędne 

do pracy dokumenty. Wtedy na pomoc przychodzą nam kolejne rozwiązania, które dzięki 

chmurze są w chwili obecnej w rozkwicie. Jednym z tego rodzaju rozwiązań są aplikacje 

służące do zarządzania tzw. taskami.  

 

Co można zrobić korzystając z tego rodzaju aplikacji? Oczywiście wszystko to co 

najważniejsze, by zachować porządek w firmie. Dzięki aplikacjom działającym w oparciu 

o ideę chmury możemy między innymi zarządzać swoim czasem, planować prace zespołu, 

ustalać grafik spotkań, rozdzielać zadania i obowiązki. Idealnymi do tego rodzaju działań 

narzędziami są wszystkie te, które czerpią z idei Get Things Done (w skrócie GTD) 

propagowanej i wypromowanej dzięki książce Davida Allena pod tytułem "Getting Things 

Done - Sztuka bezstresowej produktywności". Ni mniej, ni więcej idea opisana w książce 

w dosłownym jej tłumaczeniu oznacza doprowadzenie stojącym przed nami zadań 

do ostatecznego rozwiązania. Polega na układaniu spraw do załatwienia, kolekcjonowaniu 

ich, przygotowaniu listy zadań i projektów a następnie wykonywanie ich jeden po drugim.  

 

Aplikacji i systemów spełniających powyższe zadanie zarówno na całym świecie,  

jak i w Polsce są setki, może tysiące, o ile nie setki tysięcy. Możliwe, że założenie to jest 

mocno wyolbrzymione, ale trzeba pamiętać o tym, ze zadanie jakie stawia przed sobą każdy 

początkujący programista to stworzenie systemu zarządzania zadaniami innego, 

nie koniecznie lepszego, niż wszystkie. Wiele z tych aplikacji nie powinna ujrzeć światła 

dziennego, na szczęście wśród nich jest kilka, które zdecydowanie zasługują na naszą 

uwagę. Jednym z takowych jest aplikacja Tassky. Projekt dość świeży, ale już dziś kilka 

miesięcy po starcie prezentujący się nad wyraz dobrze od strony wizualnej i funkcjonalnej. 

 

http://tassky.com/
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To, na co pozwala Tassky, to szybki sposób na tworzenie kolejnych list z zadaniami, 

projektami; dodawanie do nich zadań i przydzielanie ich poszczególnym osobom w naszej 

firmie. System jest bardzo przejrzysty i szybki, więc jeżeli potrzebuje szybko zaplanować 

naszą pracę na np. kolejny tydzień Tassky będzie idealnym rozwiązaniem. Pozwala 

to zaoszczędzić sporo czasu i co jeszcze ważniejsze, daje możliwość weryfikowania postępu 

z jakim realizowane są kolejne projekty. System dostępny jest za pośrednictwem strony 

internetowej, oprócz tego możemy korzystać z niego z poziomu iPhone'a, a wkrótce twórcy 

przewidują udostępnienie aplikacji na telefony komórkowe wyposażone w system Android.   

 

Innym równie cennym narzędziem jest aplikacja o nazwie PlanujPrace.pl. Za jej pomocą 

możemy przygotowywać grafiki pracy dla nas i naszych pracowników, planować 

wykorzystanie czasu pracy, dyżury, urlopy i zastępowanie nieobecności. PlanujPrace.pl 

to prosty system zarządzania czasem pracy, dzięki któremu nie będziemy musieli 

już korzystać z niewygodnych kalendarzy, edytora arkuszu kalkulacyjnego i tym podobnych 

narzędzi. Wszystko mamy pod ręką, dostępne z dowolnego miejsca, w którym obecnie 

http://planujprace.pl/
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się znajdujemy. W połączeniu z Tasski wiemy, kiedy i którzy pracownicy są dostępni, 

oraz jakie przydzieliliśmy im zadania. Dzięki prostym narzędziom jedyne, o co musimy się 

martwić, to ciągły rozwój naszej firmy i weryfikowanie skończonych zadań. 

 

Jeżeli jednak wyżej wymienione narzędzia nie są dla nas wystarczające to nic nie stoi 

na przeszkodzie, by pójść krok dalej i skorzystać z aplikacji posiadających zdecydowanie 

większą ilość funkcji. Jedną z tych bardziej rozbudowanych aplikacji jest np. ProjectThunder, 

który prócz opcji jakie posiadają aplikację Tassky i PlanujPrace.pl daje użytkownikom 

możliwość zarządzania budżetem określonych projektów, tudzież zleceń, zaawansowane 

opcje edycji i przydzielania zadań jak np. przydzielanie im priorytetów tak by dany pracownik 

wiedział, które z zadań są dla nas najistotniejsze. Dodatkowo, aplikacja daje możliwość 

budowania relacji z klientami, poprzez komunikację z nimi za pośrednictwem samej aplikacji. 

 

Dla większych firm, dla których tego rodzaju narzędzia to za mało i potrzebują 

one specjalistycznych narzędzi spełniających ich precyzyjne wymagania, narzędzia 

w chmurze wychodzą na przeciw również ich oczekiwaniom. Konkretnie rzecz ujmując 

naprzeciw oczekiwaniom wychodzą firmy takie jak Novo Technologies specjalizują się 

w tworzeniu oprogramowania dla centrów i galerii handlowych, biurowców, placówek 

oświatowych, bibliotek czy instytucji publicznych. Tworząc kilka specjalistycznych narzędzi 

i usług Novo Technologies urzeczywistnia marzenia dyrektorów i kierowników, dla których 

dotychczasowe zarządzanie podległych im instytucji wiązało się z szeregiem biurokratycznych 

obowiązków. Teraz dzięki prostym programom z zaawansowanymi opcjami wystarczy 

im komputer, oraz login i hasło do systemu, umożliwiające proste i szybkie zarządzanie firmą 

z dowolnego miejsca na świecie. 
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7 Narzędzia cloud computingu do wykorzystania w firmie:  
księgowość i praca na dokumentach w chmurze 

 

Świat się zmienia, praca na dokumentach również się zmienia. Dowodem na to jest rosnąca 

popularność usług takich jak Google Docs, Office 360, czy Zoho Documents.  

Microsoft Office 365 to kompletne rozwiązanie biznesowe w formie usługi, działające 

w modelu chmury i dedykowane dla przedsiębiorstw każdej wielkości. Jest pierwszą i jedyną 

platformą dostępną w modelu cloud computing zgodną z wiodącymi standardami, 

dotyczącymi prywatności informacji i bezpieczeństwa klientów z Unii Europejskiej i Stanów 

Zjednoczonych.  

W skład Office 365 wchodzi szereg rozwiązań niezbędnych do skutecznego prowadzenia 

biznesu i konkurowania na rynku. Platforma obejmuje narzędzia do komunikacji poprzez email 

i komunikator, do zarządzania dokumentami i pracy grupowej oraz dodatkowo także serwer 

komunikacyjny Lync, dzięki któremu możliwe jest dodanie usług komunikacji głosowej. 

W skład platformy wchodzą również aplikacje pakietu biurowego Microsoft Office. 

Z kolei dokumenty Google to bezpieczna aplikacja działająca w chmurze, za pomocą której 

można wydajnie pracować w siedzibie firmy, w podróży, w domu oraz na urządzeniu 

przenośnym – nawet w trybie offline. To co jest olbrzymią zaletą Google Docs to fakt, 

że aplikację można obsługiwać z wszelkiego rodzaju komputerów niezależnie 

od zainstalowanego na nich systemów operacyjnych. Obsługa wszystkich najpopularniejszych 

formatów plików nie wymaga już instalowania różnego oprogramowanie, wystarczy wklepanie 

odpowiedniego adresu w przeglądarkę by edycja takich formatów plików jak .doc, .xls, .ppt 

i .pdf. nie stanowiła żadnego problemu. 

Przechowywanie dokumentów w chmurze oznaczana ich łatwe przesyłanie i udostępnianie; 

przechowywane kopii zapasowych zawsze dostępnych online, kontroli dostępu, łatwości 

i prosty ich obsługi. 

By jeszcze mocniej uwypuklić zalety cloud computingu Microsoft i Google, firmy który 

teoretycznie powinny ze sobą rywalizować na każdym możliwym polu wykonały znaczny krok 

w kierunku współpracy i udostępniły użytkownikom program Google Cloud Connect 

dla Microsoft Office zapewnia możliwość wieloosobowej współpracy podczas edytowania 

dokumentów w znanym pakiecie Microsoft Office. Dzięki niemu możemy udostępniać 

i jednocześnie edytować wraz ze współpracownikami dokumenty programów Microsoft Word, 

PowerPoint oraz Excel, można także tworzyć kopie zapasowe tych dokumentów. 

Ok, dokumenty to jedno, ale zostaje jeszcze kwestia niezwykle istotna dla każdej, zarówno 

młodej jak i już prężnie działającej firmy. Mianowicie mowa tu o księgowości. Dotychczas 

model wyboru księgowego wyglądał tak, że albo szukaliśmy kogoś w najbliższej okolicy, albo 

wybieraliśmy jakąś firmę lub osobę z polecenia. Teraz mamy możliwość znacznie szerszego 

wyboru. Możemy zdecydować się na prowadzenie księgowości online. 

Jedną z firm, która dostarcza tego rodzaju usługi jest Power Media S.A.. Firma, która 

w sierpniu 2009r. podpisała umowę z Polską Agencją Rozwoju Regionalnego w sprawie 

wniosku o dofinansowanie w ramach Projektu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka. 

Nie byłoby w tym nic nadzwyczajnego gdyby nie fakt, że właśnie ta umowa przyczyniła się do 

rozwoju z jednej z najlepszych usług internetowych, ułatwiających życie młodym 

http://www.web.gov.pl/baza-b2b/26_14_system-informatyczny-wspierajacy-procesy-b2b-redystrybucji-i-co-brandingu-serwisu-ifirma-pl.html
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przedsiębiorcom. Power Media to firma odpowiedzialna za stworzenie i rozwój projektu 

dostępnego pod adresem ifirma.pl. Ifirma.pl to system do prowadzenia księgowości bez 

konieczności wynajmowania księgowej z sąsiedztwa. Teraz nawet nie trzeba samemu 

zdobywać wiedzy z zakresu prawa i podatków. Informacji w tym zakresie mają dostarczać 

konsultanci z Biura Obsługi Klienta. Każdy klient serwisu ifirma.pl ma możliwość korzystania 

z darmowych porad ekspertów. 

Ifirma posiada moduł CRM zintegrowany z darmowymi powiadomieniami SMS i e-mail. Dzięki 

temu użytkownicy są dobrze poinformowani i zawsze wiedzą, kiedy zbliża się termin np. opłat 

składek ZUS. CRM daje możliwość monitorowania przychodów i wydatków firmy, tworzyć 

okresowe raporty pozwala też prowadzić bazę kontrahentów. Oprócz tego użytkownicy 

ifirma.pl otrzymują też rozbudowany moduł Kadry-Płace, który umożliwia prowadzenie 

dokumentacji pracowniczej od chwili zatrudnienia pracownika aż do momentu końca umowy. 

Gdyby tego było mało za pomocą ifirma.pl można wysyłać bezpośrednio do ZUS i US 

tworzone w serwisie e-Deklaracje, a wraz z końcem roku za darmo wypełnić i wysłać drogą 

elektroniczną swój PIT roczny. 

 

Wydawać się może, że Ifirma.pl dla wielu młodych przedsiębiorców może być krainą mlekiem 

i miodem płynącą, jednak mimo wszystko trzeba pamiętać o tym by z systemu korzystać 

w mądry i przemyślany sposób. System daje co prawda możliwość ominięcia korzystania 

z usług "stacjonarnej" księgowej, ale w związku z tym trzeba być uczulonym na pomyłki 

własne i wszelki wprowadzane do systemu dane powinniśmy sprawdzać przynajmniej 

dwukrotnie. 

  

  

http://www.web.gov.pl/baza-b2b/26_14_system-informatyczny-wspierajacy-procesy-b2b-redystrybucji-i-co-brandingu-serwisu-ifirma-pl.html
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Dla tych, których Ifirma.pl z różnych przyczyn po prostu nie przekonuje pozostają inne 

narzędzia o zbliżonej funkcjonalności takie jak chociażby Bookkeeper.pl. Nazwa brzmi 

tajemniczo, ale to co się za nią kryję to kolejny prosty system do zarządzania naszymi 

codziennymi księgowymi sprawami. Podobnie jak w przypadku Ifirma.pl przez Bookkeepera 

możemy wystawiać faktury, prowadzić księgowość online, księgę przychód i rozchodów, 

rozliczać koszty etc., oczywiście można za jej pośrednictwem czerpać rady od ekspertów za 

pomocą telefonu lub maila. To, z którego z systemów zaczniemy korzystać zależy praktycznie 

tylko i wyłącznie od naszych indywidualnych preferencji. Obydwa wymienione czerpią 

garściami z technologii oferowanych w chmurze, oraz oferują podobną jakość usług i obsługi. 

  

Kolejną ciekawą usługą może być to co swoim klientom oferuje PlatformaKsiegowa.pl. Proste 

rozwiązanie, dzięki któremu przedsiębiorcy poczują ulgę. Zadaniem serwisu jest skanowanie 

przesłanych do niego dokumentów, te następnie są automatycznie eksportowane są do 

programu księgowego używanego przez biuro rachunkowe obsługujące klienta. W ten sposób 

księgowi oszczędzają czas potrzebny na ręczne wprowadzanie danych, unikają też rutyny 

i błędów związanych z ręczną obsługą. Klient natomiast może spać spokojnie mając pewność, 

http://bookkeeper.pl/
http://www.web.gov.pl/baza-b2b/30_166_platformaksiegowa-pl-internetowy-system-przetwarzania-dokumentow.html
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że wszystkie dostarczone dokumenty są we właściwym dla nich miejscu. Nie musi być 

w stałym kontakcie z biurem rachunkowym, może skupić się jak najlepszym prowadzeniu 

firmy. 

  

Jak widać, istnieje wiele narzędzi, które wspierają prace przedsiębiorców. W pewnym stopniu 

poszkodowani mogą czuć się księgowi i biura rachunkowe, ale czy jest tak do końca? 

Okazuje się, że również oni mogą liczyć na wsparcie narzędzi współfinansowych przez PARP. 

Najlepszym tego dowodem jest Taxxo.pl, które w skrócie można określić jako ogólnopolską 

sieć biur rachunkowych świadczących swoje usługi standardowo firmom, ale również biurom 

rachunkowym. Każdy, kto zarządza własnym biurem rachunkowym może dołączyć do sieci. 

Dzięki temu zyska olbrzymie wsparcie technologiczne w postaci dostępu do nowoczesnej 

platformy i systemu księgowego. Dodatkowo Taxxo wspiera współpracujące firmy poprzez 

akcje marketingowe i prowadzenie kampanii reklamowych. 

 

http://www.web.gov.pl/baza-b2b/30_230_taxxo-e-biuro-rachunkowe-platforma-wspierajaca-pozyskiwanie-i-generowanie-informacji-finansowej-i-zarzadczej.html
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8 Narzędzia cloud computingu do wykorzystania w firmie:  
wirtualny dysk 

 

Faktury, umowy, pliki graficzne, makiety projektów, setki różnego rodzaju plików. Większe 

i mniejsze. Wszystkie tak samo potrzebne. Może je trzymać na przenośnym dysku 

zewnętrznym, płytach CD, ewentualnie na przenośnych kartach pamięci albo pendrive’ach.  

Pytanie co w sytuacji, w której chcielibyśmy jeden dokument edytować i wysyłać szybko, 

bez konieczności zgrywania plików na zewnętrzny nośnik pamięć. Idealnie byłoby mieć 

wszystko dostępne na wyciągnięcie ręki, prawda? 

 

Teraz, to żaden problem. Wystarczy zainstalować jedną z kilkudziesięciu usług oferujących 

wirtualny dysk osadzony w chmurze. Po chwili można cieszyć się dostępem 

do najważniejszych plików z każdego miejsca na ziemi, w którym można podpiąć się do sieci. 

Jedną z takich usług jest prawdopodobnie najpopularniejszy w swojej kategorii Dropbox. 

Stworzona w 2007 roku firma, świadczy usługę polegającą na udostępnieniu przestrzeni 

dyskowej. Wgrywanie danych na dysk jest możliwe dzięki specjalnemu oprogramowaniu, zaś 

do przeglądania i ściągania tych danych wystarczy dostęp do Internetu. W wersji darmowej 

dostępne są 2 GB miejsca na serwerach, jego powiększenie wymaga uiszczenia opłaty. 

Ewentualnie, można zwiększyć przestrzeń dyskową zapraszając do korzystania z programu 

swoich znajomych, albo uczestniczyć w specjalnych akcjach promocyjnych, czy konkursach, 

które dają możliwość powiększania swojej przestrzeni dyskowej. 

 

Dropbox cieszy się olbrzymią popularnością na całym świecie, głównie ze względu 

na prostotę działania. Usługa ta wygrywa rywalizację z hordami aplikacji produkowanych 

przez konkurencję. Nie straszne firmie są też produkty oferowane przez gigantów takich jak 

Apple, czy Google, które podobnie jak Dropbox oferują swoją przestrzeń dyskową na użytek 

własny, ale ich produkty nie są w stanie zdobyć popularności na miarę wspomnianego 

Dropboxa. Nie potrafią przebić się do świadomości użytkowników na tak szeroką skalę. 

I mimo, że z usług takich jak Google Drive, Microsoft SkyDrive czy iCloud korzysta  

z pewnością miliony użytkowników, robią to nieświadomie (usługi te zintegrowane są z innymi 

usługami koncernów) korzystając np. z iPhone’a albo dokumentów Google. 

 

Istnieją też inne usługi, z których mogą korzystać osoby zainteresowane przechowywaniem 

i edycją plików w chmurze. Box.net, SkyDrive od Microsoft, Min.us, Ubuntu One, SugarSync. 

Wybór jest naprawdę bardzo szeroki. Za granicą istnieje naprawdę multum różnego rodzaju 

wirtualnych dysków, ale Polacy nie gęsi i swój wirtualny dysk też mają. Taką usługę 

uruchomiła kilka miesięcy temu Grupa GG Network. Dzięki nowym funkcjom, każdy 

użytkownik korzystający z GG (dawniej Gadu-Gadu) może przechowywać w chmurze 

wszystkie swoje pliki, korzystając przy tym z czatu i rozmawiając z przyjaciółmi. Innym 

ciekawym narzędziem, na które warto zwrócić uwagę jest Storino.pl. Tworzony przez firmę 

Sky Storage wirtualny dysk istnieje na rynku od czerwca 2011 i do tej pory zdążył zebrać 

sporą liczbę użytkowników. 
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Reasumując, przetwarzanie w chmurze powoli staje się koniecznością. Wirtualny dysk to nie 

tylko wygoda, ale również oszczędność. Czasu i pieniędzy. Narzędzi do obsługi dysku 

w chmurze również nie brakuje, można wybierać pomiędzy rozwiązaniami polskimi, jak i tymi, 

które napływają do nas z innych krajów. Jedyne czego brakuje to większej odwagi wśród 

polskich twórców oprogramowania. Mimo, że konkurencja jest bardzo duża, to w dalszym 

ciągu powstają nowe rozwiązania i wydaje się, że jeszcze przez pewien czas rynek nie będzie 

syty i miejsce dla kolejnej usługi się znajdzie. Daje to szansę firmom, które jeszcze nie 

korzystały z pomocy środków unijnych. Aż dziw bierze, że do tej pory nie znalazła się firma, 

która zaryzykowałaby stworzenie nowej e-usługi w postaci wirtualnego dysku, przy 

wykorzystaniu unijnego dofinansowania. 
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9 Przyszłość cloud computingu 

9.1 Rozwój chmury w Polsce 

 

Rozwój cloud computingu na świecie ma swoje odzwierciedlenie również w Polsce. 

W naszych kraju wciąż powstają nowe usługi, które korzystają z profitów tej technologii. 

Można nawet użyć stwierdzenia, że na tle innych państw na pewno nie mamy się czego 

wstydzić. Polscy twórcy aplikacji, firmy oraz instytucje państwowe bez kompleksów  wdrażają 

kolejne rozwiązania i tworzą aplikacje, których nie powstydziłaby się sama Dolina Krzemowa, 

miejsce w którym powstają najbardziej zaawansowane projekty internetowe na świecie. 

 

Według Business Software Alliance (BSA) Polska zajmuje 11 miejsce wśród 24 krajów 

w nowym rankingu polityk rządowych mających wpływ na rozwój technologii cloud computingu 

(BSA Global Cloud Computing Scorecard). Ranking ten ocenia stan w 24 krajach, które 

łącznie odpowiadają za 80 procent światowych zasobów technologii informacyjnych 

i komunikacyjnych oraz politykę tych państw w 7 zasadniczych obszarach: ochrony danych, 

bezpieczeństwa w cyberprzestrzeni, cyber-przestępczości, własności intelektualnej, 

interoperacyjności technologicznej i harmonizacji prawa, wolnego handlu oraz infrastruktury 

IT. Pięć najwyższych miejsc w rankingu zajęły: Japonia, Australia, Niemcy, USA i Francja. 

 

Co wpływa na tak wysoką pozycję Polski w tym, jakby nie patrzeć, prestiżowym rankingu? 

Po pierwsze. Istnieją w naszym kraju przepisy, które w mniej lub bardziej udany sposób 

regulują kwestie ochrony prywatności podpisu elektronicznego, handlu elektronicznego 

i cyber-przestępczości. Stanowi to dobrą platformę do promowania zaufania do technologii 

cloud computingu. Polska ma także jeden z najbardziej wszechstronnych systemów ochrony 

własności intelektualnej. W 2008 roku przepisy prawa zostały znowelizowane w zakresie 

odpowiedzialności dostawców usług internetowych, jakkolwiek nadal istnieją pewne braki 

w egzekwowaniu tych przepisów – zauważalny jest brak odpowiednich kwalifikacji i zasobów 

w zakresie ochrony własności intelektualnej. Polska promuje innowacyjność 

i interoperacyjność. Stosuje również niedyskryminującą politykę w zakresie zamówień 

rządowych. 

 

Najbardziej newralgicznym elementem, w którym Polska musi uznać wyższość innych państw 

w rozwoju cloud computingu jest wciąż ograniczony dostęp do łączy szerokopasmowych. 

Mimo, że infrastruktura rozwija się w szybkim tempie, jest to tempo niewystarczające do tego 

by nadgonić różnicę jaka oddziela nas od krajów takich jak Niemcy czy Japonia. 

 

9.2 Rząd wspiera rozwój cloud computingu 

 

Rozwój infrastrukturalny to jedno. Drugie to kwestia bezpośredniego wsparcia w kwestii 

wykorzystania technologii przez polski rząd. I tutaj, na całe szczęście takiego wsparcia 

nie brakuje. Poparcie dla rozwoju cloud computingu w Polsce wyraził już Wicepremier 
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Waldemar Pawlak. Niejednokrotnie przekonywał on, że rozwój tej technologii jest istotny 

dla rozwoju administracji publicznej i biznesu. Dzięki niej Polska miałaby tworzyć środowisko, 

dzięki któremu firmy byłyby w stanie skutecznie konkurować w Europie i na świecie. 

Wprowadzać najnowsze technologie w życie, a dzięki temu optymalizować koszty 

działalności. Korzystanie z chmury obliczeniowej nie tylko przez przedstawicieli biznesu, 

ale również administracji miałoby na celu unikanie kosztów związanych z zakupem sprzętu, 

czy uproszeniu procesów związanych z prowadzeniem działań administracyjnych. 

 

Co najważniejsze, rząd słowa o rozwoju technologii i wykorzystaniu chmury wprawia w czyn, 

czego najlepszym przykładem jest wprowadzenie do powszechnego obiegu systemu 

Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, w skrócie CEIDG. Dzięki temu 

systemowi założenie działalności gospodarczej w Polsce może odbyć się tylko za pomocą 

Internetu. 

 

Wsparcie rządu oraz szybki rozwój cloud computingu sprawiają, że w Polsce coraz więcej firm 

chętnie wykorzystuje rozwiązania oferowane w chmurze. Według badania przedstawionego 

przez IBM, blisko połowa dyrektorów działów IT polskich firm, którzy wzięli udział w globalnym 

badaniu CIO Study 2011 planuje w ciągu najbliższych 3-5 lat wprowadzić rozwiązania oparte 

o cloud computing. W badaniu wzięło udział 3 tys. szefów IT z 71 krajów i reprezentujących 

firmy z 18 branż. W badaniu udział wzięło ponad 60 polskich dyrektorów działów IT. 

 

Biorąc pod uwagę wyniki badania i fakt, że rynek cloud computing w Polsce jest wciąż 

na wczesnym etapie rozwoju, wcale nie dziwą prognozy mówiące o tym, że do 2015 roku 

polski rynek cloud computingu będzie rósł w tempie około 33 procent rocznie. W 2010 roku 

wartość rynku cloud computing w Polsce, obejmującego zarówno chmurę prywatną 

jak i publiczną, stanowiła blisko 7% wartości całego rynku IT outsourcingu szacowanego 

na ponad 520 milionów dolarów. Jednocześnie, rynek przetwarzania w chmurze 

obliczeniowej, jest najdynamiczniej rozwijającą się częścią rynku. A to w ostatecznym 

rozrachunku daje olbrzymie możliwości do zwiększania wartości całego rynku, w wyniku 

czego z pewnością podniesie to przychody wielu firm, oraz obniży koszty administracji 

publicznej. 

 

9.3 Czego możemy spodziewać się w przyszłości 

 

To co wiąże się z szybkim rozwojem technologii to również szybki rozwój biznesowy. 

Już w najbliższej przyszłości po polskich firmach powinniśmy spodziewać się coraz szybszego 

rozwoju technologii opartych o chmurę. Dobrym przykładem jest GG. Firma uruchamiając 

kilka miesięcy temu swój wirtualny dysk pokazała, że konkurencji się nie boi i przy potencjale 

kilku milionów użytkowników chcę spopularyzować usługę pośród swoich użytkowników. 

Pozostaje czekać aż kolejne firmy pójdą jej śladem i stworzą konkurencyjne platformy. 
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Z całą pewnością swoje usługi poprawiać będą też giganci tacy jak Onet, Allegro 

czy Interia.pl. Oferowane przez nich produkty portalowe, serwisy newsowe, giełdowe, czy 

klienci poczty elektronicznej dostępne będą na coraz większej ilości platform (telewizory, 

telefony komórkowe, smartfony). W związku z tym niezwykle istotna jest synchronizacja 

danych i szybki do nich dostęp. Dlatego właśnie firmy te coraz śmielej inwestują nie tylko 

w infrastrukturę hostingową ale także w rozwiązania optymalizujące prace własnych aplikacji, 

w dużej mierze wykorzystujące sprawdzone procesy cloud computingowe. 

 

Przy sprzyjających warunkach, swojej szansy na dalszy dynamiczny rozwój będą próbować 

również mniejsze firmy. Rynek jest jeszcze chłonny, a użytkownicy z otwartymi ramionami 

przyjmą kolejne aplikacje ułatwiające im życie. Na polskim rynku wciąż brakuje produktów 

w postaci kompleksowych systemów CRM. A takowe nie obejdę się bez odpowiednich 

rozwiązań po stronie zarządzania infrastrukturą danych i serwerów. Poza tym, należy 

spodziewać się, że wiele polskich firm świadczących usługi outsourcingowe w zakresie 

rozwoju technologii w chmurze nie będzie mogło narzekać na brak pracy i zleceń. 

 

Zapotrzebowanie na usługi i produkty zarówno w płaszczyźnie B2B jak i B2C jest ogromne, 

a branż, które mogą skorzystać wile, m.in.: turystyka, medycyna, dostarczanie informacji, 

motoryzacja. Są to branże, w których w dalszym ciągu są luki i wolna przestrzeń. Wystarczy 

spojrzeć chociażby na tą ostatnią branżę. O ile łatwiej byłoby gdyby za pomocą aplikacji 

mobilnej, ewentualnie strony internetowej każdy użytkownik samochodu mógł sprawdzić 
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albo na wyciągnięcie ręki bez konieczności szukania pomocy w najbliższej okolicy. 

Bez konieczności ponoszenia ryzyka tego, że auto może znaleźć się pod opieką 

niedokształconego specjalisty. Korzyści znajdowałyby się również po stronie producentów 

samochodów, sprzedawców akcesoriów motoryzacyjnych czy ubezpieczeń. Kolejne pomysły 

i realizacje to w praktyce kwestia tylko i wyłącznie wyobraźni i kreatywności twórców. 
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SZANOWNI PAŃSTWO,
Nad światem IT gromadzą się chmury zapowiadające zmianę.  
Po epoce klasycznego przetwarzania danych w sieciach lokalnych 
nastaje era komputerów sieciowych, gdzie usługi oferuje się w no-
wym modelu nazwanym Cloud Computing.
Firmy od zawsze chciały być bardziej innowacyjne, by móc szybciej 
reagować na zmieniające się warunki rynkowe, ale z drugiej stro-
ny nie chciały ponosić z tego powodu większych kosztów. Kluczowy 
wpływ na inwestowanie w IT miały również od  zawsze różne aspek-
ty bezpieczeństwa, wydajności i elastyczności, ale ich znaczenie 
w czasach ekonomicznej niepewności stało się mniej ważne.
Obecnie wiele z firm polega na przestarzałej strukturze IT, która 
nie tylko nieefektywnie wykorzystuje infrastrukturę, ale nie jest też 
zdolna radzić sobie z szybko następującymi zmianami. Przykładowo, 
wiele serwerów wykorzystuje zaledwie ułamek swojej mocy, w wy-
niku czego koszty ich utrzymania są zbyt wysokie w stosunku do 
oferowanej wydajności, co nie podoba się użytkownikom.
Cloud Computing dysponuje nowymi możliwościami, pozwalają-
cymi na bardziej elastyczne i efektywne kosztowo wykorzystanie 
technicznych i osobowych zasobów firmy. Dzięki nim może ona 
w prosty sposób przygotować specyfikację, jakie usługi chce uzyskać 
z „chmury”, na jaką skalę i w jakim czasie. Po uzyskaniu dostępu do 
infrastruktury  IT, może z niej korzystać - w zależności od modelu 
- bądź samodzielnie, bądź za pomocą zaufanego partnera IT. Moc 
komputera, wielkość pamięci masowej oraz usługi mogą być kalku-
lowane stosownie do potrzeb wydajnościowych. Jak widać, koncep-
cja „chmury” przesuwa  nacisk z inwestycji, które są silnie związane 
z posiadanym kapitałem, na koszty operacyjne, które są uzależnione 
od potrzebnej wydajności. A to pozwala firmom w znacznie bardziej 
elastyczny sposób wykorzystywać posiadane fundusze do rozwoju.
Pomimo terminologii wziętej z chmur, za całą koncepcją kryje się 
doświadczona firma IT wraz z centrami danych, które stoją twar-
do na ziemi. IBM, rozwijąc koncepcję Cloud Computingu, stwo-
rzył szerokie portfolio przyjaznych dla Państwa produktów i usług.  
Tej właśnie tematyce poświęcony jest bieżący numer magazynu 
THINK!, który Państwu przedkładamy. Przyjemnej lektury!

ANNA SIEŃKO 
Dyrektor Generalna IBM Polska

PIERWSZY KROK  
W „CHMURĘ”
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IBM FORUM IT 2010

Duże zainteresowanie Forum 
IT jest przede wszystkim 
spowodowane jego atrak-
cyjną formułą. Agenda jest 
bowiem ustalana na podsta-

wie raportów, badań rynku (np. CIO Study 
2010) oraz najczęściej powtarzających się 
zapytań i wskazówek zbieranych przez IBM 
wśród potencjalnych uczestników. W ten 
sposób IBM jest w stanie zapewnić prze-
kazanie wiedzy i przeprowadzenie szkoleń  
z zakresów tematycznych najbardziej po-
szukiwanych przez rynek. Prezentacje i 

WYDARZENIA

Szósta edycja Forum IT, która po raz 
kolejny odbyła się w hotelu Hilton 
w Warszawie, zgromadziła rekordową 
liczbę osób. 

z nimi na długo przed tym, jak pojawią się 
one na rynku. 
Tematyka tegorocznego Forum IT skon-
centrowała się na 5 głównych zakresach  
tematycznych: wirtualizacji, Cloud Compu-
tingu, bezpieczeństwie, optymalizacji oraz  
e-komunikacji. Z kolei każdy panel składał się  
z 5 prezentacji, obejmujących swym za-
kresem całość zagadnienia. Z konkretny-
mi rozwiązaniami można się było zapoznać  
w specjalnie przygotowanym Demo Room. 
IBM przygotował najnowszą infrastrukturę 
serwerową i pamięci masowe, prezentując 
m.in. praktyczne zastosowanie CloudBurst, 
zarządzanie macierzą IBM XIV czy IBM  
ProtecTIER.

 WIĘCEJ INFORMACJI 
ibm.com/pl/events/forumit/

pokazy, odbywające się na Forum IT, od-
zwierciedlają potrzeby rynku, pozwalając 
klientom na zapoznanie się z rozwiązaniami 
pozostającymi w kręgu ich zainteresowań,  
a partnerom zwracając uwagę na najbar-
dziej innowacyjne technologie. 
IBM w trakcie Forum IT stara się zaprezen-
tować nie tylko rozwiązania najczęściej wy-
mieniane przez uczestników w ankietach. 
Wiele prelekcji było poświęconych również 
trendom rozwoju rynku i nowościom w za-
kresie sprzętu i oprogramowania. Dzięki 
temu klienci i partnerzy mogli zapoznać się 

PANELE FORUM IT 2010
- wirtualizacja IT
- Cloud Computing
- bezpieczeństwo IT
- optymalizacja IT
- e-komunikacja

KATARZYNA OKULARCZYK
Dyrektor 
Dzału Marketingu i Komunikacji
IBM Polska
 
Rosnące  
zainteresowanie  
Forum IT oznacza, 
że proponowane  
przez nas innowacyjne 
rozwiązania sprawdzają 
się w biznesie.
To także dowód na to,  
że nasi partnerzy 
i klienci chcą wyznaczać 
standardy  
i być liderami.
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KATOWICE MIASTEM PRZYSZŁOŚCI

IBM Corporate Service Corps (CSC) to 
program skierowany do liderów IBM, 
którzy chcą wykorzystać swój poten-
cjał w działaniu na rzecz społeczności 
w krajach wzrostu. W trakcie realizacji 

jednego z pierwszych w Polsce programów 
tego typu dwie grupy wolontariuszy z IBM 
spotykały się w trakcie trzytygodniowych 
programów z przedstawicielami administra-
cji publicznej, lokalnych uczelni, organizacji 
pozarządowych, jak i przedsiębiorcami z te-
renu Katowic oraz Metropolii „Silesia”.

PIERWSZY ETAP

Menedżerowie IBM z USA i Brazylii, którzy 
wzięli udział w I etapie programu stwierdzili, 
że wysiłki marketingowe nie odzwierciedlają 
w pełni oferty wartości Katowic i Metropolii 
„Silesia”, w związku z czym zdefiniowano 
następujące rekomendacje:
•  poprawienie jakości życia poprzez budo-

wę zaplecza kulturalnego i rozrywkowego 
oraz organizacje wydarzeń skierowanych 
do młodych ludzi w celu zatrzymania ich 
postępującej migracji z miasta,

•  poprawienie skuteczności i wydajności 
usług samorządowych, które nie osiągnęły 
jeszcze optymalnego poziomu ani w mie-
ście, ani w całej Metropolii,

•  podniesienie skuteczności współdziałania 
uczelni i przedsiębiorstw na rzecz pozy-
skania właściwych umiejętności oraz do-
stosowania programów nauczania do po-
trzeb nowoczesnej gospodarki miasta,

•  umożliwienie obywatelom i przedsiębior-
com zwiększenia zaangażowania w proces 
planowania rozwoju miasta i Metropolii.

DRUGI ETAP

W drugiej części programu inna grupa eks-
pertów IBM z USA, Singapuru i Indii praco-
wała nad stworzeniem szczegółowego planu 
w oparciu o wizje mądrzejszego świata i mą-
drzejszego miasta, które rozwija IBM. Jej 
zdaniem miasto ma potencjał dalszego roz-
woju w trzech kluczowych obszarach: Miasta 
Kultury, Biznesu i Innowacji; Miasta Dobrze 
Zaplanowanego oraz Miasta Innowacji.
Żeby stać się Miastem Kultury, Biznesu 
i Innowacji należałoby opracować 3- lub 
5-letnią strategię w połączeniu z cało-
ściowym Planem Rozwoju Gospodarczego 
(PRG) Katowic.
Koncepcję Miasta Dobrze Zaplanowanego 
mógłby ułatwić: Rozwój Planu Inteligentne-
go Systemu Zarządzania Ruchem Miejskim, 
znalezienie odpowiednich możliwości roz-
szerzenia obecnych zdolności zarządczych 

IBM we współpracy 
z UM Katowice 
zrealizował program, 
w ramach którego 
przeanalizowano 
podstawowe założenia 
budowy modelu 
Inteligentnego 
Miasta dla Katowic 
i Metropolii „Silesia”.

i doświadczenia w obszarze Inteligentnego 
Systemu Bezpieczeństwa Społecznego.
Z kolei aby zostać Miastem Innowacji, Kato-
wice powinny rozważyć Powołanie Techno-
logicznej Rady Górnego Śląska.
- Jesteśmy pełni uznania dla programu IBM 
CSC, dzięki któremu uzyskaliśmy dostęp do 
najnowszego know-how z zakresu moderni-
zacji miasta w oparciu o koncepcję „Smarter 
City”, rozwijaną przez IBM. Dla nas uczest-
nictwo w tym programie było szansą na 
skonfrontowanie lokalnych pomysłów z glo-
balnymi w celu opracowania strategii bu-
dowy Inteligentnej Aglomeracji. Wierzę, że 
Region Górnego Śląska dzięki tej inicjatywie 
będzie zinstrumentalizowaną, połączoną 
i inteligentną częścią globalnej gospodarki 
- powiedział Piotr Uszok, Prezydent Miasta 
Katowice, Przewodniczący Zarządu Górno-
śląskiego Związku Metropolitalnego.
W ramach Corporate Service Corps, IBM 
współpracuje z trzema organizacjami poza-
rządowymi, odpowiedzialnymi za organiza-
cję przyjazdu i pracy wolontariuszy podczas 
pobytu w danej lokalizacji: Citizens Develop-
ment Corps z Waszyngtonu, Digital Oppor-
tunity Trust z Kanady i Australian Business 
Volunteers. Na działania z obszaru społecz-
nej odpowiedzialności biznesu (CSR) IBM 
rocznie wydaje 150 milionów USD.  
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MOBILNY ALIANS

Liczba pracowników mobilnych 
codziennie wzrasta, począwszy 
od robotników drogowych i ma-
szynistów, przez kurierów, ekipy 
remontowe, pracowników insty-

tucji publicznych, personel szpitali, po pra-
cowników magazynów i firm z branży hand- 
lu detalicznego. Chcąc mieć pewność, że 
praca personelu mobilnego będzie maksy-
malnie wydajna, trzeba mu zapewnić do-
stęp do kluczowych informacji w jak naj-
szybszy sposób.
Tworzące Mobilny Alians firmy Motorola, 
IBM oraz Zebra oferują rozwiązania speł-
niające potrzeby przedsiębiorstw z wielu 
sektorów, łącząc zaawansowane technolo-

gie, doświadczenie i wiedzę. Zapewniając 
pełną integrację istniejącej infrastruktury, 
rozwiązania Mobilnego Aliansu gwarantują 
wyjątkową kombinację korzyści, takich jak: 
dostęp do danych w czasie rzeczywistym, 
pełna kontrola zasobów czy elastyczność 
personelu.

KLUCZOWE KORZYŚCI

Przedsiębiorstwa z branż handlowej oraz ho-
telarskiej mogą uzyskać korzyści w postaci 
zwiększonego poziomu satysfakcji i lojalno-
ści klientów. Wykorzystując natomiast infra-
strukturę bezprzewodową, mobilne punkty 
sprzedaży, specjalne mikrokioski oraz roz-

wiązania do śledzenia zasobów, zyskują 
większą zdolność operacyjną. 

Z kolei instytucje oraz przedsiębior-
stwa z sektora opieki zdrowotnej 

mogą zapewnić swoim pacjen-
tom maksimum opieki i najwyż-
szy poziom bezpieczeństwa dzięki 
wykorzystaniu rozwiązań bezprze-
wodowych, skanerów kodów kre-
skowych i rozwiązań do mobilnego 

zarządzania. 
Rozwiązania oferowane przez Mobilny 

Alians to doskonałe narzędzia również 
dla personelu pracującego w terenie, np. 

obsługi lotnisk, służb miejskich czy pracow-
ników zarządzających flotą pojazdów. Tech-
nologie mobilne pozwalają na komplekso-
we zarządzanie zasobami przedsiębiorstw, 
umożliwiając obniżenie ilości zużywanego 
paliwa, ograniczenie emisji CO

2
, zyskanie 

lepszego wglądu w zasoby i łańcuch dostaw 
oraz spełnianie regulacji prawnych.
Instytucje rządowe i organy bezpieczeń-
stwa publicznego współpracują z członka-
mi Mobilnego Aliansu nad rozwiązaniami, 
które mają chronić obywateli. Zastosowanie 
technologii, takich jak elektroniczne doku-
menty (np. kartoteki, mandaty, wezwania  
i obwieszczenia), znaczniki RFID, infrastruk-
tura bezprzewodowa umożliwiająca komu-
nikację zarówno w skali budynków, jak i gra-
nic geograficznych, przekłada się na wzrost 
rentowności, jakości oraz wydajności pracy 
służb publicznych. 
Nie bez znaczenia jest także to, że Mobilny 
Alians jest w stanie zapewnić odpowiednie 
rozwiązania, oferując doradztwo, integrację 
systemów, usługi w zakresie zarządzania 
oraz najlepsze w swojej klasie urządzenia 
mobilne i drukujące. 

 WIĘCEJ INFORMACJI 
Tomasz Chomicki
tomasz.chomicki@pl.ibm.com

Porozumienie 
pomiędzy Motorolą, 

IBM i firmą Zebra, 
o nazwie Mobilny 

Alians, ma zwiększyć 
efektywność 

wykorzystania 
przez ich klientów 

technologii 
mobilnych, 

bezprzewodowych 
i drukujących. 
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CENTRUM 
DOSTARCZANIA USŁUG IT
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formatyczną oraz zarządzają usługami IT dla 
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 WIĘCEJ INFORMACJI
ibm.com/employment/pl/ibm-centre-wroclaw/

We Wrocławiu zostało uruchomione  
IBM Delivery Center, które świadczy 
usługi IT dla klientów IBM.  

FRANCO CASSINARI
Dyrektor Centrum 
Dostarczania Usług 
IT IBM 

 
Nowe Centrum 
powstało jesienią 
ubiegłego roku, 
a rozpoczęło działalność 
na wiosnę tego roku. 
Jest to jeden z 8 tego 
typu ośrodków  
IBM na świecie.  
Rekrutacja do Centrum 
prowadzona jest 
w sposób ciągły.
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MOBILNY ALIANS
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Ubiegłoroczne wydarzenie zo-
stało zorganizowane przez IBM 
Polska w Krakowie, a tegorocz-
na przez oddział IBM w Niem-
czech w centrali w Ehningen 

oraz w jednym z największych na świecie la-
boratoriów IBM w Boeblingen. W konferen-
cji miało okazję wziąć udział dwóch studen-
tów informatyki na Wydziale Elektroniki Po-
litechniki Wrocławskiej: Maciej Foszczyński  
i Paweł Skorupiński, którym wcześniej stwo-
rzono okazję uczestniczenia w praktykach 
edukacyjnych w dziale oprogramowania 
IBM. Przez trzy dni wraz z 70 studentami 
z 22 krajów mieli oni okazję spędzać czas  
z ludźmi, „dla których każdy dzień to bycie 
w centrum wydarzeń światowego rozwoju”.

SMARTER PLANET

Tematem przewodnim tegorocznej edycji 
IBM BSRE był IBM Smarter Planet. 

IBM EMEA BSRE 
to doskonała okazja 
dla studentów 
z Europy, Bliskiego 
Wschodu i Afryki 
na poznanie 
technologii 
rozwijanych 
przez IBM oraz 
możliwości rozwoju 
kariery, jakie 
daje firma.

Podczas wykładów, prowadzonych przez naj-
lepszych specjalistów z Ehningen i Boeblin-
gen, uczestnicy mieli możliwość poznać naj-
nowsze technologie i trendy oraz główne idee 
dotyczące koncepcji Smarter Planet, opartej 
na świadomości, jak wiele informacji z różne-
go typu sensorów jest dziś marnowanych.
W trakcie sesji zaprezentowano przykłady 
osiągnięć IBM w tej dziedzinie, jak np. roz-
wiązania ograniczające zużycie energii o kil-
kadziesiąt procent (26% na uniwersytecie  
w Hamburgu), czy system zarządzania sygna-
lizacją świetlną w Singapurze, pozwalający 
na przewidywanie korków z piętnastominu-
towym wyprzedzeniem. Uczestnicy mieli też 
okazję osobiście poznać Jochena Burkhardta, 
który wykorzystując „Second Life” może za-
rządzać wszystkimi urządzeniami w domu  
z dowolnego miejsca na Ziemi. Idea Smarter 
Planet została najlepiej podsumowana przez 
Hansa-Hermanna Junge: „Najważniejsze jest 
to, co jest pomiędzy twoimi uszami”.

PERSPEKTYWY KARIERY

Rzecz jasna, priorytetem ze strony organi-
zatorów było zaprezentowanie firmy i jej 
niemieckiego oddziału z jak najlepszej stro-
ny. Menedżer Generalny IBM w Niemczech, 
Martin Jetter, oraz Menedżer Kontaktów  
z Uczelniami, dr Martin Maehler, w spo-
sób interesujący przedstawili uczestnikom 
strukturę i priorytety, a także historię od-
działu w Niemczech. Sporo czasu poświęco-
no również na reklamę formy kariery stoso-
waną w IBM, opartą na haśle: „You own your 
career”.
Do niezapomnianych elementów tego wy-
jazdu na pewno będzie należało zwiedzanie 
pracowni IBM w Boeblingen. Uczestnicy mieli 
okazję przyjrzeć się, jak wykonywane są te-
sty na chipach produkowanych przez IBM. To 
właśnie ich doskonała organizacja zapewnia 
niezawodność mikroprocesorów, które obec-
nie są podstawą działania nie tylko produk-

IBM EMEA BEST STUDENT 
RECOGNITION EVENT 2010
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tów IBM, ale również takich urządzeń, jak 
Xbox czy Playstation. Imponująca była rów-
nież serwerownia, w której zwiedzający mieli 
możliwość poznania pełnej gamy maszyn ofe-
rowanych przez IBM. Były one przeznaczone 
do ekstensywnego testowania w różnych kon-
figuracjach sprzętowych i software’owych. 
Pracownicy tego działu podzielili się z uczest-
nikami spotkania informacjami na temat 
produktów, takich jak BladeCenter, System p  
czy najmocniejszy z przedstawianych serwer 
– System z.

PRZYSZŁOŚĆ TECHNOLOGII

Na wielu uczestnikach IBM EMEA BSRE 
2010 największe wrażenie zrobił wykład 
prof. dr. Martina Welscha, przedstawiający 
globalne perspektywy w technologii i inno-
wacji. W czasie godzinnego erudycyjnego 
wykładu profesor uświadomił uczestnikom 
związek odkrycia tranzystora z dzisiejszymi 
internetowymi serwisami, podkreślając przy 
tym niezaprzeczalną rolę fizyki i chemii. 
– Zrozumieliśmy również, że zbliżamy się 
do pewnej bariery technologicznej, któ-
rą będziemy musieli pokonać. Według  
prof. dr. Welscha – wiemy, że nam się to 
uda, lecz jeszcze nie wiemy, jak tego doko-
nać – powiedzieli polscy studenci. – Dla pra-
cownika IBM jedno jest pewne: „Będziemy 
tam, kiedy to się stanie”.

PO GODZINACH

Pobyt w okolicach Stuttgartu nie ograniczał 
się jedynie do uczestniczenia w życiu bizne-
sowym firmy. Każdego dnia, po zakończe-
niu części merytorycznej, przewidziany był 
wieczór w jednej z uroczych stuttgarckich 
restauracji. Dzięki temu zaproszeni goście 
mieli świetną okazję, aby bliżej poznać za-
równo uczestników spotkania, jak i pracow-
ników firmy IBM, którzy byli z nimi również 
poza granicami firmy, zawsze chętnie odpo-
wiadając na nurtujące ich pytania i towarzy-
sząc im również prywatnie.
Podsumowaniem tegorocznej edycji IBM 
BSRE był konkurs Smarter Campus 2020, 
którego ideą było zaproponowanie, jak mo-
głoby wyglądać życie akademickie w uczel-
nianym kampusie za dziesięć lat. Efektem 
pracy kilkunastu grup był szereg siedmio-
minutowych prezentacji. Najczęściej po-
ruszanym tematem było udostępnienie 
studentom zdalnej biblioteki i interaktyw-
nych materiałów w postaci elektronicznej 
oraz umożliwienie uczęszczania na zajęcia  

w sposób wirtualny. Ku zaskoczeniu uczest-
ników okazało się, że mimo tak wielkiego 
zróżnicowania narodowościowego, potrze-
by studentów na całym świecie są do siebie 
bardzo zbliżone.
Konferencja IBM EMEA BSRE 2010 była  
świetną okazją do poznania nie tylko wizytów-
ki firmy o światowej renomie i najnowszych, 
innowacyjnych technologii, ale także ludzi, 
tworzących to niesamowite zjawisko. Koncep-

cja IBM Smarter Planet, którą poznaliśmy bli-
żej, jest definitywnie właściwą drogą ku lep-
szej przyszłości, lecz obok technologii propo-
nowanych przez IBM, niezbędna jest również 
świadomość globalnej społeczności. Świado-
mość, że „przyszłość zaczyna się teraz”.

Autorami tekstu są studenci PW: 
Maciej Foszczyński i Paweł Skorupiński, 
uczestnicy IBM EMEA BSRE 2010.
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PIĘĆ INNOWACJI, KTÓRE 
DZIAŁAJĄ W PRAKTYCE

IBM ROKROCZNIE TYPUJE 5 INNOWACYJNYCH 
ROZWIĄZAŃ, KTÓRE ZNACZĄCO MOGĄ WPŁYNĄĆ 
NA NASZE ŻYCIE W CIĄGU NAJBLIŻSZYCH PIĘCIU LAT. 
TEGOROCZNA EDYCJA JEST POŚWIĘCONA MIASTOM, 
DLACZEGO?

CEO TALK
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systemy przewidywania chorób i epidemii, 
inteligentne zarządzanie gospodarką wodną 
i energetyką oraz zarządzanie antykryzysowe. 

Biorąc pod uwagę rekordowe tempo migracji 
ludzi do miast, jak należy mądrzej projekto-
wać budynki mieszkalne?

Dziś praktycznie większość czasu w mieście 
spędzamy w budynkach. Systemy, które odpo-
wiadają obecnie za „funkcjonowanie  budyn-
ków” – ogrzewanie, wodociągi, kanalizację, 
rozdzielnie energetyczne i wiele innych – są 

ANNA SIEŃKO:
W tym roku ogłosiliśmy tę listę już po raz 
czwarty. W przeszłości były to  innowacje do-
tyczące wielu dziedzin życia. Mało, kto wie, że 
już trzy lata temu 50 procent populacji na Zie-
mi, czyli ponad 3 mld ludzi mieszkało w mia-
stach. Rocznie 60 mln ludzi przenosi się do 
miast, co oznacza ponad milion tygodniowo. 
Stąd jednym z krytycznych obszarów działań 
IBM w przyszłości będą projekty wokół po-
prawy życia w mieście. W tym roku na naszej 
liście znalazły się więc: inteligentne budyn-
ki, samochody zasilane prądem, inteligentne 

Poprawa jakości życia będzie 
możliwa dzięki interaktywnej 
komunikacji za 2-3 lata.2

Na elektryczne samochody i nową 
generację znacznie bardziej 
wydajnych akumulatorów trzeba 
poczekać nawet 15 lat.1

PIĘĆ INNOWACJI, KTÓRE 
DZIAŁAJĄ W PRAKTYCE

IBM ROKROCZNIE TYPUJE 5 INNOWACYJNYCH 
ROZWIĄZAŃ, KTÓRE ZNACZĄCO MOGĄ WPŁYNĄĆ 
NA NASZE ŻYCIE W CIĄGU NAJBLIŻSZYCH PIĘCIU LAT. 
TEGOROCZNA EDYCJA JEST POŚWIĘCONA MIASTOM, 
DLACZEGO?

CEO TALK
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zarządzane niezależnie. W przy-
szłości technologia, która będzie 
nimi zawiadywała, stanie się 
„żywą infrastrukturą”, będzie 
potrafiła szybko reagować na 
zmiany, chronić mieszkańców, 
oszczędzać zasoby i ograniczać 
emisję dwutlenku węgla. Umoż-
liwia to m.in. projekt francuskie-
go architekta Jacques’a Ferriera, 
wedle którego w zewnętrznych 
ścianach domu montuje się ogni-
wa fotowoltaiczne, które w opar-
ciu o światło słoneczne zaczynają 
produkować prąd elektryczny. 
Aby budynek był inteligentny, 
konieczne jest wyposażenie go 

w tysiące czujników 
moni toru ją -

cych wszyst-
ko począw-
szy od ruchu 
i temperatu-

ry, przez wil-
gotność i światło. 

Budynki będą też współpracowa-
ły z otoczeniem, zostaną również 
wyposażone w systemy autona-
prawcze. W razie potrzeby bu-
dynek automatycznie zaalarmuje 
służby ratownicze o niebezpie-
czeństwie, a mieszkańcom i wła-
ścicielom pozwoli śledzić w cza-
sie rzeczywistym zużycie energii 
i emisji dwutlenku węgla.
Niektóre budynki już wykazują 
cechy inteligencji. Przykładem 
jest chińskie miasto Hangzhou, 
gdzie powstaje inteligentny sys-
tem, który ma sterować tamtej-
szym hotelem. 

A co z jakością wody pitnej?

Obecnie tylko dwa procent zasobów wodnych 
na świecie nadaje się do picia, a co piątemu 
człowiekowi brakuje takiej wody, z drugiej 
strony wiele miejscowości ze względu na złą 
infrastrukturę traci jej ogromne ilości. Za-
potrzebowanie ludzi 
na wodę pitną w cią-
gu najbliższych 50 lat 
ma się sześciokrotnie 
zwiększyć. Aby roz-
wiązać ten problem, 
miasta będą musiały 
instalować lepiej za-
projektowane systemy 

wodociągów, które pozwoliłyby ograniczyć 
marnotrawienie wody o 50 procent.
Zaawansowane technologie oczyszczają-
ce pomogą miastom w odzyskiwaniu wody 
i ponownym jej wykorzystaniu, dzięki czemu 
zapotrzebowanie na energię potrzebną na 
dostarczenie wody zmniejszy się aż o 20%. 
Jeden z projektów tego typu jest realizowa-

ny na Malcie, kamienistej wyspie 
z niewielkimi własnymi źródła-
mi wody, gdzie dzięki utylizacji  
i utrzymywaniu jej w czystości 
problem braku wody pitnej prak-
tycznie nie istnieje, a kilka podob-
nych realizowanych jest w naj-
większych miastach Chin. 

Jak więc zarządzać wodą w wie-
lomilionowych metropoliach? 

W najbliższym czasie należy się 
spodziewać, że systemy wodo-
ciągowe i energetyczne zostaną 
wyposażone w interaktywne przy-
rządy pomiarowe i czujniki, które 
w czasie rzeczywistym będą udo-
stępniały odbiorcom informacje 
o zużyciu wody oraz 
energii. Umożliwi 
to mieszkańcom 
podejmowanie 
lepszych decyzji 
o tym, jak i kie-
dy korzystać z tych 
cennych zasobów. Elementem 
systemów będą również czujniki 
sygnalizujące awarię infrastruktu-
ry. Technologia taka z pewnością 
dobrze sprawdziłaby się w wielu 
polskich miastach, gdzie niektóre 
instalacje wodociągowe mają po-
nad 50 lat.

Kolejny obszar krytyczny dla za-
rządzania miastem przyszłości to 
zarządzanie kryzysowe. Jaka jest 
tu rola technologii?

Do tego obszaru zaliczymy, 
oprócz przestępstw i wypadków samocho-
dowych również pożary. W ubiegłym roku, 
w samym tylko USA było 76 tys. pożarów! 
Większość pożarów, głównie z powodu global-
nego ocieplenia, ma charakter samoczynny. 
Systemy IT pozwolą na ich wykrywanie we 
wczesnym stadium. W Nowym Jorku powsta-
je supernowoczesny system gromadzenia  

i udostępniania 
w czasie rzeczywi-
stym danych dla 
straży pożarnych. 
System ten ma 
pomóc w zapo-
bieganiu pożarom 
oraz w ochronie 
strażaków.

Monitorowanie epidemii będzie 
możliwe dzięki wykorzystaniu 
modelowania komputerowego 
w ciągu 5 lat.3

ANNA SIEŃKO to pierwsza w historii kobieta stojąca na czele polskiego 
oddziału IBM.



THINK!  2/2010 | 13 

CEO TALK

w Duke w USA,  
a które mają przetwa-
rzać online 20 mln  
kart pacjentów, w ce- 
lu wykorzystania da-
nych historycznych 
do opracowywania 
skutecznych szcze-
pionek oraz wykry-

wania braku odporności na pewne mutacje 
wirusów.
IBM przewiduje również powstanie „interne-
towej bazy medycznej”, za pośrednictwem, 
której w bezpieczny sposób będzie można 
publikować anonimowe informacje lekarskie 
z elektronicznych rejestrów medycznych. 
Dzięki takiemu systemowi każdy zaintereso-
wany będzie miał możliwość śledzenia sytu-
acji zdrowotnej na świecie i w regionie, w któ-
rym mieszka.
W tym zakresie IBM współpracuje już z Or-
ganizacją ds. Zagrożenia Nuklearnego (NTI) 
oraz z Konsorcjum Bliskowschodnim ds. Mo-
nitoringu Chorób Infekcyjnych (MECIDS). 
Współpraca ta skupia się na standaryzacji 
metod udostępniania informacji medycz-
nych oraz analizy przypadków chorób infek-
cyjnych.

Ostatnią z innowacji są pojazdy zasilane 
prądem. 

Przewidujemy, że już wkrótce samochody 
i autobusy miejskie uniezależnią się od paliw 
kopalnych. Naukowcy pracują nad stworze-
niem nowych akumulatorów, które pozwolą, 
by samochody elektryczne przy jednym nała-
dowaniu przejeżdżały 480 do 800 km (obecnie 
przejeżdżają tylko 80-160 km).
Inteligentne sieci energetyczne, o których 
mówiłam wcześniej, umożliwią też doła-
dowywanie akumulatorów 
w miejscach publicznych, 
na parkingach, przy wy-
korzystaniu energii od-
nawialnej, np. wiatrowej. 
Spowoduje to zmniejszenie emi-
sji i ograniczenie hałasu do minimum. IBM 
i duńskie konsorcjum badawcze EDISON 

współpracują przy 
rozwoju inteligent-
nej infrastruktury, 
która umożliwi ma-
sowe wykorzysta-
nie samochodów 
elektrycznych, na-
pędzanych alterna-
tywną energią.  

Nie mniej ważne 
jest zapobieganie 
katastrofom takim, 
jak powódź.
Zarządzanie powo-
dzią jest trudne, 
a problem jest bardzo 
ważny - 90% świato-
wej ludności mieszka 
nad rzekami. Miasta położone w pobliżu często 
wylewających rzek powinny być zabezpieczone 
przez inteligentne zapory. Jeden z tego typu 
projektów został zrealizowany w Amsterda-
mie, gdzie zainstalowano system do 
pomiaru poziomu przypływów. 
Informacje o ewentualnych ano-
maliach są natychmiast przeka-
zywane do centrum sterującego 
śluzami, by rozprowadzić równo-
miernie nadmiar wody w mieście, które jest 
przecież położone poniżej poziomu morza. 

A jak lepiej radzić sobie z przestępczością? 
Monitorowanie ulic przez policyjnych opera-
torów jest już standardem w wielu miastach 
na świecie. 

Ale przekazywanie przez nich błyskawicznie 
- wyszukanych w bazach danych - wszelkich 
informacji historycznych nt. samochodów bio-
rących udział w napadzie do policjantów bę-
dących w terenie – już nie. Firma IBM zaczęła 
pomagać komórkom bezpieczeństwa w analizie 
odpowiednich informacji we właściwym czasie, 
tak by funkcjonariusze publiczni mogli wdra-
żać proaktywne działania skierowane przeciw 
przestępcom. Taki właśnie system działa od 
pewnego czasu w Edmonton w  Kanadzie. 

Czy grożą nam wybuchy epidemii chorób 
w dużych miastach?

Rzeczywiście, mogłoby się wydawać, że 
problem wielkich epidemii nas nie dotyczy. 
W miastach wzrasta jednak takie ryzyko. Wy-
buch epidemii mógłby spowodować, że miasto 
to praktycznie zniknęłoby z ziemi. Przeludnio-
ne aglomeracje, zwłaszcza w mniej rozwinię-
tych krajach, są dosłownie odpaloną bombą 
chorobo twórczą . 
W indyjskich mia-
stach szaleje cholera,  
a w afrykańskich – 
żółta febra.
Jednak miasta w kra- 
jach rozwiniętych 
także nie są odporne 
na choroby. 

Przykładów nie musimy szukać daleko. Co 
roku Polskę dosięga epidemia grypy. Najszyb-
ciej rozprzestrzenia się ona w dużych skupi-
skach ludzi, np. w środkach komunikacji zbio-
rowej – miasta są zatem dla grypy idealnym 
miejscem.
Co więcej, ze względu na swą gęstość zasiedle-
nia, także w przyszłości pozostaną ogniskiem 
chorób zakaźnych. W krótkiej perspektywie 
czasowej przedstawiciele instytucji odpowie-
dzialnych za zdrowie publiczne będą jednak 
dokładnie wiedzieli, kiedy, gdzie i jak szerzą 
się choroby. Będą przy tym w stanie dokładnie 
przewidzieć, które dzielnice danego miasta 
jako kolejne zostaną zaatakowane przez epi-
demię. Naukowcy udostępnią przedstawicie-
lom miast, szpitali, szkół i placówek narzędzia, 
które pomogą w identyfikacji, śle-
dzeniu, przygotowaniach i zapo- 
bieganiu infekcjom, takim jak 
wirus H1N1 czy grypa sezonowa.
Wykrywanie epidemii w zaląż-
ku jest najtrudniejszym z pięciu 
obszarów innowacji, o których mó-
wiłam. Stworzenie takiego systemu zależy od 
dwóch warunków. Po pierwsze, należy zapew-
nić odpowiednim służbom dostęp do pełnej 
informacji nt. danego wirusa, przemieszcza-
nia się ludzi po mieście, rozlokowania lotnisk, 
rozkładów lotów, a nawet tras przelotowych 
ptaków. Z drugiej strony konieczne jest wła-
ściwe rozlokowanie służb medycznych w te-
renie, tak aby móc odpowiednio reagować na 
zagrożenie.
Niedawno ruszyły w tym obszarze dwa pro-
jekty. Jeden z nich miał miejsce na Bliskim 
Wchodzie, gdzie za pomocą technologii IBM, 
standaryzuje się metody wymiany informacji 
medycznych.Drugi dotyczy narzędzi anali-
tycznych, które są testowane na uniwersytecie  

Stworzenie systemów 
inteligentnego zarządzania 
gospodarką wodną i energią 
będzie możliwe w ciągu 5 lat.4

Zwiększenie bezpieczeństwa 
będzie możliwe dzięki systemom 
szybkiej identyfikacji osób oraz 
przewidywania katastrof za 2 lata.5
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zarządzane niezależnie. W przy-
szłości technologia, która będzie 
nimi zawiadywała, stanie się 
„żywą infrastrukturą”, będzie 
potrafiła szybko reagować na 
zmiany, chronić mieszkańców, 
oszczędzać zasoby i ograniczać 
emisję dwutlenku węgla. Umoż-
liwia to m.in. projekt francuskie-
go architekta Jacques’a Ferriera, 
wedle którego w zewnętrznych 
ścianach domu montuje się ogni-
wa fotowoltaiczne, które w opar-
ciu o światło słoneczne zaczynają 
produkować prąd elektryczny. 
Aby budynek był inteligentny, 
konieczne jest wyposażenie go 

w tysiące czujników 
moni toru ją -

cych wszyst-
ko począw-
szy od ruchu 
i temperatu-

ry, przez wil-
gotność i światło. 

Budynki będą też współpracowa-
ły z otoczeniem, zostaną również 
wyposażone w systemy autona-
prawcze. W razie potrzeby bu-
dynek automatycznie zaalarmuje 
służby ratownicze o niebezpie-
czeństwie, a mieszkańcom i wła-
ścicielom pozwoli śledzić w cza-
sie rzeczywistym zużycie energii 
i emisji dwutlenku węgla.
Niektóre budynki już wykazują 
cechy inteligencji. Przykładem 
jest chińskie miasto Hangzhou, 
gdzie powstaje inteligentny sys-
tem, który ma sterować tamtej-
szym hotelem. 

A co z jakością wody pitnej?

Obecnie tylko dwa procent zasobów wodnych 
na świecie nadaje się do picia, a co piątemu 
człowiekowi brakuje takiej wody, z drugiej 
strony wiele miejscowości ze względu na złą 
infrastrukturę traci jej ogromne ilości. Za-
potrzebowanie ludzi 
na wodę pitną w cią-
gu najbliższych 50 lat 
ma się sześciokrotnie 
zwiększyć. Aby roz-
wiązać ten problem, 
miasta będą musiały 
instalować lepiej za-
projektowane systemy 

wodociągów, które pozwoliłyby ograniczyć 
marnotrawienie wody o 50 procent.
Zaawansowane technologie oczyszczają-
ce pomogą miastom w odzyskiwaniu wody 
i ponownym jej wykorzystaniu, dzięki czemu 
zapotrzebowanie na energię potrzebną na 
dostarczenie wody zmniejszy się aż o 20%. 
Jeden z projektów tego typu jest realizowa-

ny na Malcie, kamienistej wyspie 
z niewielkimi własnymi źródła-
mi wody, gdzie dzięki utylizacji  
i utrzymywaniu jej w czystości 
problem braku wody pitnej prak-
tycznie nie istnieje, a kilka podob-
nych realizowanych jest w naj-
większych miastach Chin. 

Jak więc zarządzać wodą w wie-
lomilionowych metropoliach? 

W najbliższym czasie należy się 
spodziewać, że systemy wodo-
ciągowe i energetyczne zostaną 
wyposażone w interaktywne przy-
rządy pomiarowe i czujniki, które 
w czasie rzeczywistym będą udo-
stępniały odbiorcom informacje 
o zużyciu wody oraz 
energii. Umożliwi 
to mieszkańcom 
podejmowanie 
lepszych decyzji 
o tym, jak i kie-
dy korzystać z tych 
cennych zasobów. Elementem 
systemów będą również czujniki 
sygnalizujące awarię infrastruktu-
ry. Technologia taka z pewnością 
dobrze sprawdziłaby się w wielu 
polskich miastach, gdzie niektóre 
instalacje wodociągowe mają po-
nad 50 lat.

Kolejny obszar krytyczny dla za-
rządzania miastem przyszłości to 
zarządzanie kryzysowe. Jaka jest 
tu rola technologii?

Do tego obszaru zaliczymy, 
oprócz przestępstw i wypadków samocho-
dowych również pożary. W ubiegłym roku, 
w samym tylko USA było 76 tys. pożarów! 
Większość pożarów, głównie z powodu global-
nego ocieplenia, ma charakter samoczynny. 
Systemy IT pozwolą na ich wykrywanie we 
wczesnym stadium. W Nowym Jorku powsta-
je supernowoczesny system gromadzenia  

i udostępniania 
w czasie rzeczywi-
stym danych dla 
straży pożarnych. 
System ten ma 
pomóc w zapo-
bieganiu pożarom 
oraz w ochronie 
strażaków.

Monitorowanie epidemii będzie 
możliwe dzięki wykorzystaniu 
modelowania komputerowego 
w ciągu 5 lat.3

ANNA SIEŃKO to pierwsza w historii kobieta stojąca na czele polskiego 
oddziału IBM.
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WSPOMAGA BIZNES

CENTRUM UWAGI



THINK!  2/2010 | 15 

CENTRUM UWAGI

Cloud Computing oferuje firmom 
zwiększenie elastyczności oraz lepsze 
dostosowanie się do wyzwań biznesowych. 
IBM w klarowny sposób rozwinął tę 
koncepcję z szerokim portfolio przyjaznych 
dla użytkownika produktów i usług.

LEPSZE WYKORZYSTANIE ZASOBÓW

Cloud Computing dysponuje nowymi in-
strumentami pozwalającymi na bardziej ela-
styczne i efektywne kosztowo wykorzystanie 
technicznych i osobowych zasobów. Dzięki 
nim firma może w prosty sposób przygoto-
wać specyfikację, jakie usługi chce uzyskać  
z „chmury”, na jaką skalę i w jakim cza-
sie. Po uzyskaniu dostępu do infrastruktury 
poprzez partnera IT, może z niej korzystać 
– w zależności od modelu – bądź samodziel-
nie, bądź z jego pomocą. Moc komputera, 
wielkość pamięci masowej oraz usługi są 
kalkulowane stosownie do potrzeb wydajno-
ściowych w modelu „pay as you use”. Dzięki 
temu koncepcja „chmury” przesuwa nacisk 
z inwestycji, które są silnie związane z posia-
danym kapitałem, na koszty operacyjne, które 
są uzależnione od potrzebnej wydajności. A to 
pozwala firmom w znacznie bardziej elastycz-

C hociaż Cloud Computing 
upraszcza życie użytkowni-
kom, brzmi skomplikowanie 
dzięki używaniu wielu ter-
minów technicznych przy 

próbie wyjaśnienia, co to jest. W prak-
tyce technologia ta jest jednak znacznie 
prostsza, niż się wydaje. 

WSZYSTKO, TYLKO NIE BRAK FORMY

Nad światem IT gromadzą się chmur-
ki zapowiadające zmianę paradygmatu  
w informatyce biznesowej, co może mieć 
dla niej ogromne znaczenie. Po epoce 
klasycznego przetwarzania danych w sie-
ciach lokalnych nastaje era komputerów sie-
ciowych, gdzie usługi oferuje się za pomocą 
całkowicie odmiennych reguł i mechaniz-
mów. Droga do „chmury” została znacznie 
uproszczona dzięki rozwojowi sieci szeroko-
pasmowych oraz różnego rodzaju rozwiązań 
innowacyjnych, pozwalających na bardziej 
efektywne wykorzystanie komputera, nie 
mówiąc o całkowicie nowych ideach dostar-
czania usług. Kluczowy wpływ na inwesto-
wanie w IT miały od zawsze różne aspekty 
bezpieczeństwa, wydajności, elastyczności 
i kosztów, ale ich znaczenie w czasach eko-
nomicznej niepewności stało się mniej waż-
ne. Firmy chcą być bardziej innowacyjne, 
by móc szybciej reagować na zmieniające 
się warunki rynkowe, ale nie chcą ponosić 
z tego powodu większych kosztów. Obecnie 
wiele z nich polega na przestarzałej struk-
turze IT, która nie tylko nieefektywnie wy-
korzystuje infrastrukturę, ale nie jest też 
zdolna radzić sobie z szybko następującymi 
zmianami. Przykładowo, wiele serwerów 
wykorzystuje zaledwie ułamek swojej mocy,  
w wyniku czego koszty ich utrzymania są 
zbyt wysokie w stosunku do oferowanej wy-
dajności, co nie podoba się użytkownikom.

ny sposób wykorzystywać posiadane fundusze 
do rozwoju podstawowego biznesu.

RÓŻNE RODZAJE „CHMUR”

Obraz „chmury” może wyglądać na nie 
całkiem przejrzysty, ale wszelkie wątpli-
wości znikają, gdy zaczyna się ją stosować  
w praktyce. Użytkownik może uzyskać do-
stęp do złożonych usług za pomocą prze-
glądarki internetowej, mieć możliwość ko-
rzystania z infrastruktury obliczeniowej, 
a także użytkować aplikacje i gromadzić  
w „chmurze” dane. Dostępne są dwa różne 
jej modele: publiczny i prywatny. W „chmu-
rze” publicznej usługi są oferowane przez 
partnera IT na jego własnej infrastruktu-
rze, która może być użytkowana także przez 
innych klientów. W „chmurze” prywatnej 
usługi funkcjonują w lokalnej sieci firmy  
i dostęp do nich ma tylko ona. 

 
„CHMURA” PUBLICZNA  
CZY PRYWATNA
W „chmurze” publicznej  usługi są oferowane 
przez partnera IT na jego własnej infrastrukturze, 
która może być użytkowana przez innych klien-
tów. W „chmurze” prywatnej usługi funkcjonują 
w lokalnej sieci firmy i dostęp do nich ma tylko 
ona. Na razie więcej zwolenników ma ta druga. 
Z przeprowadzonego przez IBM badania wśród 
1 tys. dyrektorów IT wynika, że 69% spośród nich 
ma poważne obawy, co do bezpieczeństwa  
i ochrony danych w „chmurze” publicznej.
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W tej sytuacji nie może dziwić, że firmy IT 
zaczynają zawczasu przystosowywać swoje 
modele biznesowe do tego nowego trendu, 
muszą zdecydować, czy w przyszłości wi-
dzą siebie jako poddostawców branży Clo-
ud Computing, czy też chcą pozycjonować 
siebie jako dostawców całych rozwiązań do 
budowy i konserwacji prywatnych „chmur”. 
Rynek korporacyjny do dziś został spenetro-
wany w minimalnym zaledwie stopniu i, jak 
na razie, głównie przez mniejsze firmy, ta-
kie jak VMware, Salesforce.com, Rackspace 
czy Layered Tech. HP, Dell i Oracle/Sun Mi-
crosystems także oferują produkty i usługi  
z zakresu Cloud Computing, ale ich strategia 
nie jest tak spójnie zdefiniowana, jak ich po-
mniejszych konkurentów. Jest tak zapewne 
dlatego, że chcą one uniknąć kanibalizacji 
swoich klasycznych produktów, ale częścio-
wo także z tego powodu, że brakuje im zaso-
bów. A to oznacza, że nie za górami i lasami 
są akwizycje i fuzje, dzięki którym można 
by lepiej sprostać wyzwaniom związanym 
z Cloud Computing. 
W najlepszej sytuacji jest IBM, ponieważ od 
dawna strategicznie konsolidował rozwój 
Cloud Computingu, podczas gdy Dell, HP  
i Oracle dopiero zdobywają doświadczenie 
w tym zakresie, przejmując m.in. Perot Sys-
tems, EDS i Sun Microsystems. Trudno jest 
przewidzieć, kto w dłuższym okresie okaże 
się zwycięzcą, ale odrodzenie się gospodar-
ki w połączeniu z perspektywą pojawienia 
się nowych czynnikówe wzrostu może silnie 
stymulować branżę IT.  

DLACZEGO INWESTOWAĆ  
W „CHMURĘ” PRYWATNĄ
 

Inwestowanie w innowacyjne 
technologie pociąga za sobą ryzyko,  
ale jednocześnie daje nowe możliwości.  
O tym, dlaczego warto inwestować 
w Cloud Computing, opowiada Uwe 
Neumann, analityk z Credit Suisse.

„Chmura” nie tylko trafia na pierwsze strony 
magazynów komputerowych, ale ma także 
wpływ na trendy giełdowe. Inwestorzy już 
dawno temu odkryli, że Cloud Computing 
to gwałtownie rosnący rynek. Pozytywny 
ostatnio trend rynkowy dla akcji firm tech-
nologicznych jest oparty na przekonaniu, 
że Cloud Computing w ciągu zaledwie kil-
ka lat może zacząć odgrywać istotną rolę  
w biznesie. Zdaniem Gartnera rynek tego 
typu usług wzrośnie z 56 mld USD w 2009 r. 
do ponad 150 mld USD już w 2013 r.
Do dziś popyt na „chmurę” był napędzany 
głównie przez indywidualnych konsumentów, 
takich jak Facebook czy Google. Rynek kor-
poracyjny jest jednak dużo bardziej ostrożny. 
Biznes i administracja publiczna nie do końca 
wierzą w bezpieczeństwo tego typu rozwią-
zań, zniechęca je także konieczność budowy 
infrastruktury, co nie może się obejść bez 
kosztów i wymaga podjęcia strategicznych 
decyzji. Nie umniejsza to faktu, że zalety 
korzystania z „chmury” są oczywiste: wy-
sokie koszty stałe stają się kosztami zmien-
nymi, koszty wstępne (np. licencje) znikają,  
a sama informatyka może być upowszechniana  
w biznesie w bardziej efektywny sposób. 

Koncepcja „chmury” publicznej nie jest  
w taki sam sposób akceptowana i stosowna 
dla każdego typu zadania. Z przeprowadzo-
nego przez IBM badania wśród 1 tys. dy-
rektorów IT wynika, że 69% spośród nich 
ma poważne obawy co do bezpieczeństwa 
i ochrony danych w „chmurze” publicznej.  
A dla niektórych firm hostowanie danych klien-
ta w centrach danych poza granicami kraju jest 
niezgodne z lokalnym ustawodawstwem. 
Na szczęście te zastrzeżenia nie odnoszą się 
do modelu „chmury” prywatnej. Decydują-
ce znaczenie dla implementacji z sukcesem 
tej koncepcji ma wybór partnera IT. Musi on 
zaoferować wysoce wydajną infrastrukturę 
i szeroką paletę usług, poczynając od typo-
wych aplikacji biznesowych po standaryzo-
wane środowisko testowe, jak również być 
w stanie przeanalizować i dostosować się 
do wymagań specyficznych dla danej firmy. 
Niezbędne jest także zaopatrzenie klienta  
w jasno zdefiniowany katalog usług, wlicza-
jąc w to gwarancje zapisane w SLA (Service 
Level Agreement). 
Na razie większość firm wykonuje pierw-
szy krok w „chmurę” bez krytycznych dla 
sprawnego działania organizacji aplikacji, 
takich jak poczta elektroniczna, wideokon-
ferencje czy praca zespołowa przez Inter-
net. Ich liczba jednak cały czas rośnie, gdyż  
Cloud Computing nie jest drogą donikąd.  
Pomimo terminologii wziętej z chmur, za 
całą koncepcją kryją się doświadczeni part-
nerzy IT oraz centra danych, a te stoją twar-
do na ziemi.

 WIĘCEJ INFORMACJI
ibm.com/pl/cloud
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K ażdy przedstawiciel branży IT 
zgadza się, że przyszłość na-
leży do „chmury”. Wrażenie 
robi w szczególności jej ela-
styczność: zamiast inwesto-

wać w dużą i kosztowną infrastrukturę IT, 
firma wynajmuje od zewnętrznego dostawcy 
moc obliczeniową i pamięć taką, jakiej po-
trzebuje. Dobrym przykładem jest tu Ama-
zon, który już teraz wynajmuje co dzień dla 
tymczasowych użytkowników ponad 50 tys. 
serwerów. Do chwili obecnej były to głównie 
firmy MSP oraz debiutanci rynkowi, którzy 
polegali na „chmurach” danych. 
Niestety, przechowywanie danych korpora-
cyjnych na zewnątrz organizacji rodzi wie-
le problemów, poczynając od możliwości 
dostępu do nich przez hakerów, na przy-
padkowym udostępnieniu ich konkurencji 
kończąc. Nie jest to na pewno nierealistycz-
ny scenariusz, jak to udowodnili rok temu 

Cloud Computing 
obiecuje ogromne korzyści 
z punktu widzenia 
przetwarzania danych, 
ale jednocześnie pociąga 
za sobą istotne ryzyko. 
Naukowcy z IBM  
wyjaśniają, w jaki 
sposób chcieliby uczynić 
„chmurę” IT bardziej 
bezpieczną.

ZEJDŹ Z MOJEJ CHMURY!

naukowcy Uniwersytetu Kalifornijskiego  
z San Diego, wspierani przez pracowników 
MIT. Uzyskali wtedy dostęp do „chmury” 
EC2 (Elastic Compute Cloud) firmy Ama-
zon i jako normalni użytkownicy byli nawet  
w stanie selekcjonować informacje nt. progra-
mów innych użytkowników. A w marcu 2009 r.  
Google musiał przyznać, że nieuprawnieni 
użytkownicy mogli uzyskać dostęp do doku-
mentów w ramach usług Google Docs.

BEZPIECZEŃSTWO PONAD WSZYSTKO

– Bezpieczeństwo jest głównym proble-
mem, które pojawia się, gdy firmy zaczyna-
ją rozważać korzystanie z Cloud Computing 
– uważa dr Andreas Wespi, szef grupy ba-
dawczej zajmującej się bezpieczeństwem IT 
w IBM Research w Zurychu. Właśnie z tego 
powodu IBM kieruje badaniami, mającymi 
uczynić „chmury” bardziej bezpiecznymi.  
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Na razie większość firm wykonuje pierw-
szy krok w „chmurę” bez krytycznych dla 
sprawnego działania organizacji aplikacji, 
takich jak poczta elektroniczna, wideokon-
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– Naszym celem jest uczynienie „chmury” 
co najmniej tak bezpieczną, jak istniejące 
centra danych – wyjaśnia Wespi. 
Pierwszym krokiem o nazwie roboczej 
„Phantom” było podjęcie monitorowania 
przepływu danych pomiędzy pojedynczymi 
serwerami za pomocą fizycznych kompo-
nentów sprzętowych w konwencjonalnych 
centrach danych. Specjaliści taki proces 
określają terminem „monitoring sieciowy”. 
Niestety, w przypadku komunikacji między 
serwerami wirtualnymi nie jest to w niektó-
rych przypadkach możliwe. Z tego to właśnie 
powodu zespół badawczy z Ruschlikon, wraz 
z innymi naukowcami i programistami IBM 
opracował oprogramowanie, w sposób ciągły 
poszukujące programów typu malware, czyli 
wirusów, robaków i koni trojańskich. Efek-
ty tych prac zostały ostatnio zintegrowane 
w produkt o nazwie „IBM Proventia Server 
Protection”, króry zaczyna się cieszyć coraz 
większym powodzeniem. 

BEZPIECZEŃSTWO  
WEWNĄTRZ „CHMURY”

Projekt SAVE (Security Audit for Virtual 
Environments) zajmuje się także bezpie-
czeństwem wewnątrz „chmury”. W tym 
przypadku dane środowisko wirtualne jest 
analizowane w celu określenia, czy aktualna 
konfiguracja odpowiada temu, co było zapla-
nowane. 
– Zwykle implementacje usług, które firma 
umieszcza w „chmurze”, wyglądają dobrze 
– mówi szef projektu dr Matthias Schunter. 
– Jednakże rzeczywistość nie zawsze odpo-
wiada temu, co było planowane.
Użytkownicy uzyskują wtedy fałszywy ob-
raz bezpieczeństwa, bo strefy bezpieczeń-
stwa są niewystarczająco odseparowane od 
siebie, a desktopy są w stanie mieć wgląd  
w ruch poufnych danych. SAVE automatycz-
nie wyłapuje takie błędy w konfiguracjach  
i uruchamia alarm.

TO, CO DOSTAJESZ, NIE JEST TYM, 
CZEGO CHCESZ

Inna niebezpieczna sytuacja powstaje wte-
dy, gdy dane, które użytkownik ściągnął 
z „chmury”, nie są tymi samymi, które na 
nią wgrał. Jest niemal pewne, że w trakcie 
migracji tysięcy plików z jednego fizyczne-
go serwera na drugi mogą powstać małe 
zmiany na pojedynczych plikach. Ponieważ 
większość danych jest jednak nienaruszona, 
użytkownik na początku nie podejrzewa, że 
coś jest nie tak. Jeśli później będzie musiał 
pobrać kluczową informację ze zmienionego 
pliku, może to doprowadzić do poważnych 
konsekwencji, np. gdy w pewnych okolicz-
nościach nie będzie w stanie spełniać dłużej 
zobowiązań związanych z jakimś procesem. 
– Integralność danych jest kluczowa, gdy fir-
ma powierza swe dane „chmurze” – uważa 
Christian Cachin, szef projektu badawczego 
IBM Storage Integrity. 
Grupa robocza, która korzysta ze wspólnych 
danych w „chmurze”, musi mieć pewność, 
że dane nie zostaną zmienione z powodu 
błędów systemowych. 
Inna technika, opracowana przez zespół 
badawczy IBM, identyfikuje takie możliwe 
braki spójności. Używając metod kryptogra-
ficznych, generuje sumę kontrolną w trakcie 
ładowania rekordu do „chmury” i porównuje 
go z sumą kontrolną podczas ściągania. Pro-
cedura ta może być także stosowana wtedy, 
gdy kilku użytkowników pracuje nad tym sa-
mym rekordem w tym samym czasie. Oba 
narzędzia, SAVE i Storage Integrity, są obec-
nie dostępne w postaci prototypów. Zespół 
bezpieczeństwa ma nadzieję, że któregoś 
dnia będą one oferowane w ramach produk-
tów IBM. 

„CHMURA CHMUR”

Co ciekawe, następna generacja chmur jest 
planowana w ramach europejskiego projektu 
badawczego „Chmura chmur”. Przykładowo, 
gdyby elektrownia chciała uzyskać korzyści  
z niekwestionowanych zalet Cloud Compu-
tingu, wymagana przez nią moc obliczeniowa 
musiałaby być dostępna na okrągło w 100%. 
Jest to możliwe do osiągnięcia poprzez połą-
czenie różnych „chmur” od różnych dostaw-
ców w różnych lokalizacjach. Tylko dystrybu-
cja mocy obliczeniowej poprzez różne chmu-
ry gwarantuje bowiem absolutną dostępność, 
a przez to i niezawodność. A to jest bardzo 
ważne dla firm, które oferują podstawowe 
usługi dla ludności i biznesu. 
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A by maksymalnie wykorzystać 
infrastrukturę, najważniejsza 
jest optymalizacja wydajno-
ści sieci, dostępność, adap- 
tacyjność, bezpieczeństwo  

i właśnie koszty. Dlatego też istotne jest za-
planowanie topologii sieci uwzględniającej 
pozostałe elementy, jak serwery i pamięci 
masowe oraz wydajność aplikacji. Rozwią-
zania sieciowe muszą zapewniać ochronę 
inwestycji pod względem wydajnościowym 
i kosztowym. Dodatkowe oprogramowanie 
powinno zabezpieczyć zintegrowane i pro-
ste zarządzanie nawet najbardziej złożony-
mi sieciami.
IBM oferuje obecnie najlepsze technologie 
sieciowe i oprogramowanie do ich zarządza-
nia, a także zaawansowane technologie bez-
pieczeństwa sieciowego. Dysponuje ponad  
5 tys. wykształconych i doświadczonych 
specjalistów z zakresu rozwiązań siecio-
wych, zapewniając przy tym współpracę  
z czołowymi partnerami w tym obszarze oraz 
globalne wsparcie i usługi finansowania.
W zakresie rozwiązań sieciowych IBM posia-
da w ofercie następujące rozwiązania:
•  switche i routery ethernetowe „b” (Brocade),

•  switche ethernetowe serii r, będące mo-
dularnymi urządzeniami pracującymi 
w warstwie agregacji, dostępu oraz jako 
główne przełączniki w Data Center, HPC, 
sieciach IXP (Internet Exchange) i ISP 
(Internet Service Provider),

•  switche ethernetowe serii c, będące bar-
dzo wydajnymi urządzeniami używanymi 
często do transmisji VoIP, usług wideo 
i przesyłu krytycznych informacji,

•  switche ethernetowe serii g, będące urzą-
dzeniami do konstrukcji bezpiecznych sie-
ci z możliwością rozbudowy w zależności 
od wielkości (tj. „pay as you grow”),

•  seria m, w skład której wchodzą wydajne 
routery IP/MPLS do wirtualizacji Data Cen-
ter dostępne w czterech obudowach o du-
żej gęstości upakowania,

•  seria s, w skład której wchodzą  modularne 
switche PoE; zapewniają najwyższą skalo-
walność, małe opóźnienia, duże bezpieczeń-
stwo i niskie koszty przy wdrożeniu VoIP.

ROZWIĄZANIA SIECIOWE TYPU J

Tego typu rozwiązania zapewniają dużą 
wydajność, skalowalność i dostępność Data 
Center i w środowiskach typu Cloud Compu-
ting. Wśród nich można wyróżnić trzy typy:
•  switch ethernetowy typu J08E/J16E, któ-

ry jest używany jako top-of-rack lub end- 
-of-row i stosowany w sieciach campuso-
wych i warstwie agregacji,

•  switch ethernetowy J48E, który jest wy-
posażony w system operacyjny JUNOS  
i stosowany w warstwie dostępowej, gdzie 
wymagana jest duża wydajność,

•  router J02M/J06M/J11M, który zapewnia 
największą przepustowość, skalowalność  
i niezawodność (redundancja).

PODSTAWA DATA CENTER

Rozwiązania DCN stanowią doskonałe 
uzupełnienie kompleksowej oferty IBM 
dla nowoczesnego i inteligentnego Data 
Center. Współpraca z partnerami techno-
logicznymi, jak Brocade i Juniper, oraz po-
tężne doświadczenie serwisowe i wdroże-
niowe IBM sprawia, że oferta sieciowa jest 
jedyną tak szeroką i kompleksową. Ciągła 
i stabilna ścieżka rozwoju tych produktów 
daje nowe spojrzenie na pewność inwesty-
cji w czasie.  

 WIĘCEJ INFORMACJI 
Jacek Goździk
jacek.gozdzik@pl.ibm.com

•  switche i routery ethernetowe „j” (Juniper),
•  Cisco Nexus.
Dostępne wraz z nimi zaawansowane na-
rzędzie Tivoli umożliwia pełną wizualizację, 
kontrolę i automatyzację w obszarze kom-
pleksowego zarządzania dynamiczną infra-
strukturą sieciową.

ROZWIĄZANIA SIECIOWE TYPU B

To szeroki wachlarz rozwiązań, które swym 
działaniem obejmują warstwę dostępu, 
agregacji i typu core. W ramach tej rodziny 
są dostępne następujące typy urządzeń:
•  switch konwergentny B32, który wspiera 

zarówno Fibre Channel, jak i Ethernet LAN 
w jednym, używając FCoE (Fibre Channel 
over Ethernet), jako odpowiedź na rozbu-
dowę i rozwój centrum danych; zapewnia 
on dużą wydajność, ograniczenie złożono-
ści okablowania i kosztów zakupu, małe 
rozmiary i zapotrzebowanie na energię,

•  switch ethernetowy B24x, będący kompak-
towym, wydajnym, o dużej gęstości upako-
wania urządzeniem, dedykowany do cen-
trum danych dużych firm lub zastosowań 
typu HPC (High Performance Computing),

PRODUKTY

Wirtualizacja infrastruktury IT pozwala 
zredukować koszty oraz lepiej zarządzać 
ryzykiem. Mogą w tym pomóc rozwiązania 
sieciowe DCN (Data Center Networking).

DCN 
WEDŁUG 

IBM
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CENTRUM UWAGI

– Naszym celem jest uczynienie „chmury” 
co najmniej tak bezpieczną, jak istniejące 
centra danych – wyjaśnia Wespi. 
Pierwszym krokiem o nazwie roboczej 
„Phantom” było podjęcie monitorowania 
przepływu danych pomiędzy pojedynczymi 
serwerami za pomocą fizycznych kompo-
nentów sprzętowych w konwencjonalnych 
centrach danych. Specjaliści taki proces 
określają terminem „monitoring sieciowy”. 
Niestety, w przypadku komunikacji między 
serwerami wirtualnymi nie jest to w niektó-
rych przypadkach możliwe. Z tego to właśnie 
powodu zespół badawczy z Ruschlikon, wraz 
z innymi naukowcami i programistami IBM 
opracował oprogramowanie, w sposób ciągły 
poszukujące programów typu malware, czyli 
wirusów, robaków i koni trojańskich. Efek-
ty tych prac zostały ostatnio zintegrowane 
w produkt o nazwie „IBM Proventia Server 
Protection”, króry zaczyna się cieszyć coraz 
większym powodzeniem. 

BEZPIECZEŃSTWO  
WEWNĄTRZ „CHMURY”

Projekt SAVE (Security Audit for Virtual 
Environments) zajmuje się także bezpie-
czeństwem wewnątrz „chmury”. W tym 
przypadku dane środowisko wirtualne jest 
analizowane w celu określenia, czy aktualna 
konfiguracja odpowiada temu, co było zapla-
nowane. 
– Zwykle implementacje usług, które firma 
umieszcza w „chmurze”, wyglądają dobrze 
– mówi szef projektu dr Matthias Schunter. 
– Jednakże rzeczywistość nie zawsze odpo-
wiada temu, co było planowane.
Użytkownicy uzyskują wtedy fałszywy ob-
raz bezpieczeństwa, bo strefy bezpieczeń-
stwa są niewystarczająco odseparowane od 
siebie, a desktopy są w stanie mieć wgląd  
w ruch poufnych danych. SAVE automatycz-
nie wyłapuje takie błędy w konfiguracjach  
i uruchamia alarm.

TO, CO DOSTAJESZ, NIE JEST TYM, 
CZEGO CHCESZ

Inna niebezpieczna sytuacja powstaje wte-
dy, gdy dane, które użytkownik ściągnął 
z „chmury”, nie są tymi samymi, które na 
nią wgrał. Jest niemal pewne, że w trakcie 
migracji tysięcy plików z jednego fizyczne-
go serwera na drugi mogą powstać małe 
zmiany na pojedynczych plikach. Ponieważ 
większość danych jest jednak nienaruszona, 
użytkownik na początku nie podejrzewa, że 
coś jest nie tak. Jeśli później będzie musiał 
pobrać kluczową informację ze zmienionego 
pliku, może to doprowadzić do poważnych 
konsekwencji, np. gdy w pewnych okolicz-
nościach nie będzie w stanie spełniać dłużej 
zobowiązań związanych z jakimś procesem. 
– Integralność danych jest kluczowa, gdy fir-
ma powierza swe dane „chmurze” – uważa 
Christian Cachin, szef projektu badawczego 
IBM Storage Integrity. 
Grupa robocza, która korzysta ze wspólnych 
danych w „chmurze”, musi mieć pewność, 
że dane nie zostaną zmienione z powodu 
błędów systemowych. 
Inna technika, opracowana przez zespół 
badawczy IBM, identyfikuje takie możliwe 
braki spójności. Używając metod kryptogra-
ficznych, generuje sumę kontrolną w trakcie 
ładowania rekordu do „chmury” i porównuje 
go z sumą kontrolną podczas ściągania. Pro-
cedura ta może być także stosowana wtedy, 
gdy kilku użytkowników pracuje nad tym sa-
mym rekordem w tym samym czasie. Oba 
narzędzia, SAVE i Storage Integrity, są obec-
nie dostępne w postaci prototypów. Zespół 
bezpieczeństwa ma nadzieję, że któregoś 
dnia będą one oferowane w ramach produk-
tów IBM. 

„CHMURA CHMUR”

Co ciekawe, następna generacja chmur jest 
planowana w ramach europejskiego projektu 
badawczego „Chmura chmur”. Przykładowo, 
gdyby elektrownia chciała uzyskać korzyści  
z niekwestionowanych zalet Cloud Compu-
tingu, wymagana przez nią moc obliczeniowa 
musiałaby być dostępna na okrągło w 100%. 
Jest to możliwe do osiągnięcia poprzez połą-
czenie różnych „chmur” od różnych dostaw-
ców w różnych lokalizacjach. Tylko dystrybu-
cja mocy obliczeniowej poprzez różne chmu-
ry gwarantuje bowiem absolutną dostępność, 
a przez to i niezawodność. A to jest bardzo 
ważne dla firm, które oferują podstawowe 
usługi dla ludności i biznesu. 
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PRODUKTY

J est to możliwe dzięki wykorzysta-
niu technologii IBM zEnterprise 
BladeCenter Extension oraz IBM 
zEnterprise Unified Resource Ma-
nager. Cały system jest wynikiem 

zainwestowania przez IBM 1,5 mld USD oraz 
ponad 3 lat współpracy kilku klientów IBM  
z całego świata. W efekcie użytkownicy 
mogą zintegrować zarządzanie zasobami 
zEnterprise, tak jakby był jednym systemem 
oraz rozszerzyć jego możliwości o przetwa-
rzanie prac na serwerach IBM POWER7 
i System x typu blade. Dzięki temu koszty 
nabycia mainframe’a spadają o 40%, a TCO 
– o 55%. 

NA POTRZEBY CENTRÓW DANYCH

Nowy mainframe został zaprojektowany  
w celu zaadresowania głównego problemu 
centrów danych – gąszczu różnych techno-
logii dodanych w różnych okresach czasu do 
uruchomienia specyficznych aplikacji, które 
nie mogą się porozumiewać między sobą  
w czasie rzeczywistym, wymagając oddziel-
nej obsługi i narzędzi software’owych do 
zarządzania. A to zwiększa koszt i złożoność 
centrów danych przetwarzających coraz bar-
dziej wyrafinowane zadania wsadowe. 
Przykładowo, dzięki niemu instytucje finan-
sowe zarządzające na mainframe transakcja-
mi kart kredytowych za pomocą serwera IBM 
blade, zoptymalizowanego pod kątem anali-
tycznym, mogą mieć wgląd w dane w ciągu 
sekund. Wcześniej integracja baz danych obu 
systemów mogła trwać wiele godzin. 

 WIĘCEJ INFORMACJI 
ibm.com/systems/pl/z

Nowy serwer jest w stanie zarządzać 
zadaniami jednocześnie na mainframe 
oraz serwerach POWER7 i System x.

zEnterprise: 
MAINFRAME’OWY 
SERWER

Testowanie zEnterprise 
w komorze temperatur ZALETY zEnterprise

-  możliwości mainframe’a po raz pierwszy roz-
szerzone o wybrane środowiska POWER7  
i System x,

-  nawet 10-krotne zwiększenie wydajności przy 
przeprowadzaniu złożonych analiz, umożliwia-
jące wgląd w dane biznesowe w ciągu minut, 
a nie godzin,

-  najbardziej wydajny i skalowalny mainfra-
me’owy serwer w historii – szybszy od System 
z103 nawet o 60%,

-  najbardziej wydajny energetycznie – ponad 
100 tys. wirtualnych serwerów może być za-
rządzanych za jego pomocą jak pojedynczy 
system; pojemność zwiększona o 60%  
w porównaniu z z10 zużywającym tę samą  
ilość energii.
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OCHRONA INFORMACJI 
W RAMACH BCRS

Information Protection Services (IPS) 
to usługa tworzenia kopii zapasowej 
danych i odtwarzania z kopii, ofero-
wana przez IBM samodzielnie, a tak-
że wraz z wybranymi operatorami 

telekomunikacyjnymi. Wysokość opłaty za 
korzystanie z usługi jest proporcjonalna do 
gigabajtów backupowanych danych i nie wy-
maga od klienta żadnych inwestycji sprzę-
towych. Usługa ta jest oferowana w dwóch 
postaciach: remote data protection (zdalna 
ochrona danych) i onsite data protection  
(lokalna ochrona danych).

ONSITE DATA PROTECTION (ODP)

Z kolei ten rodzaj usługi jest oferowany fir-
mom zmuszonym chronić duże wolumeny 
danych. Całą infrastrukturę niezbędną do 
backupu, będącą własnością IBM, wstawia 
się do centrum przetwarzania danych klienta, 
a płatność za usługę jest proporcjonalna do 
ilości backupowanych danych. Także w tym 
przypadku skuteczność jest na poziomie  
99%, podczas gdy przy stosowaniu stan-
dardowych metod z reguły nie przekracza  
80%, m.in. ze względu na źle zdefiniowane 
procesy bądź brak ich przestrzegania. 

IMPLEMENTACJA I ZASTOSOWANIE

Wdrożenie usługi trwa kilka tygodni (5-6),  
z czego większość czasu pochłania przygo-
towanie i sparametryzowanie infrastruktury 
oraz zaimplementowanie polityki backupu. 
Ochrona danych jako usługa jest coraz czę-
ściej oferowana przez operatorów teleko-
munikacyjnych, także w Polsce (przez Ne-
tię). Ciekawą umowę na świadczenie usłu-
gi ochrony danych IBM zawarł w jednym  
z krajów europejskich.  Klientem jest firma 
ubezpieczeniowa, a jej klienci, którzy chro-
nią swoje dane za pomocą IPS, uzyskują od 
niej zniżkę na ubezpieczenie. 
Jeszcze jednym obszarem zastosowania IPS 
jest wykorzystanie usługi do zarządzania 
tzw. trzecią kopią danych. Pierwsza kopia 
jest wtedy w centrum danych klienta, dru-
ga w jego systemie backupowym, a trzecia  
w systemie backupu dostawcy usługi. Dzięki 
temu prawdopodobieństwo utraty ważnych 
danych biznesowych jest zredukowane prak-
tycznie do zera.

 WIĘCEJ INFORMACJI 
ibm.com/services/pl/gts/html/

REMOTE DATA PROTECTION (RDP) 

Ten rodzaj usługi polega na automatycznym 
backupowaniu danych na sprzęcie będącym 
własnością IBM i znajdującym się w jego 
centrum, a klient rozlicza się za tę możliwość  
z dostawcą miesięcznie. Zaletą takiego roz-
wiązania jest bardzo wysoka, 99-procentowa 
skuteczność, podczas gdy przy stosowaniu 
tradycyjnych metod backupowania nie prze-
kracza ona 70-80% i dlatego bardzo dobrze 
się sprawdza w przypadku komputerów oso-
bistych indywidualnych użytkowników. 

USŁUGI

Po przejęciu firmy Arsenal Digital 
Solutions IBM zaczął się specjalizować 
w usługach związanych z ochroną 
informacji – Information Protection 
Services – i szybko stał się w nich 
niekwestionowanym liderem rynku.

KORZYŚCI ZE STOSOWANIA 
INFORMATION PROTECTION 
SERVICES 
-  brak konieczności ponoszenia nakładów in-

westycyjnych na ochronę kluczowych danych
-  koszty proporcjonalne do stopnia korzystania 

z usługi
-  wysokie parametry jakościowe (99%) uwalnia-

ją personel od konieczności śledzenia, co się 
dzieje z backupem danych

-  wykorzystywane jako trzecia kopia danych 
znacząco podnosi ich bezpieczeństwo
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PRODUKTY
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systemów mogła trwać wiele godzin. 

 WIĘCEJ INFORMACJI 
ibm.com/systems/pl/z
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oraz serwerach POWER7 i System x.
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i System x,
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jące wgląd w dane biznesowe w ciągu minut, 
a nie godzin,
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z103 nawet o 60%,
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w porównaniu z z10 zużywającym tę samą  
ilość energii.
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USŁUGI

Chociaż Cloud Computing zysku-
je sobie uznanie coraz większej 
liczby użytkowników bizneso-
wych, mało który spośród nich 
decyduje się z miejsca korzy-

stać z zasobów dostępnych w „chmurze” 
publicznej. Główny powód to brak zaufania 
do infrastruktury firm trzecich, ale także nie-

wystarczające przygotowanie organizacyjne, 
jak również mentalne do przechowywania 
krytycznych danych na zewnątrz organizacji.  
W stosowaniu Cloud Computingu przeszka-
dzają też wciąż regulacje bankowe, a nie po-
maga mu także dystans części sektora publicz-
nego. Nie bez znaczenia jest też to, że wielu 
dostawcom zewnętrznym potrzeba jeszcze 

OPTYMALIZACJA 
ZASOBÓW IT

nieco czasu, by byli zdolni do definiowania i 
efektywnego rozliczania się z SLA. W tej sytu-
acji dużym powodzeniem cieszy się „chmura” 
prywatna i to tworzona oraz zarządzana wła-
snymi siłami. Budowa tego typu rozwiązania 
wymaga jednak wirtualizacji środowiska IT. 

METODOLOGIA WDROŻENIA

Realizacja projektów wirtualizacyjno-konsoli-
dacyjnych napotyka na wiele wyzwań i dlatego 
tak ważny jest wybór właściwej metodologii. 
Dział usług IT w IBM posiłkuje się w tym za-
kresie Advanced Analysis Engine. AAE bierze 
pod uwagę wszystkie, również nietechnicz-
ne, aspekty, które powinny być uwzględnione 
w procesie optymalizacji. Jest to ważne, gdyż 
większość dostawców technologii wirtualiza-
cyjnych proponuje jedynie analizy dotyczące 
obciążenia serwerów, podczas gdy IBM bierze 
pod uwagę także możliwości w zakresie zmian 
organizacyjnych. Metodologia pozwala przewi-
dzieć też efekt finansowy projektu. Ponieważ 
jest ona oparta na oprogramowaniu, umożli-
wia generowanie opcji konsolidacyjnych „ad 
hoc”, natychmiast po zmianie założeń. Przy 
stosowaniu tradycyjnych metod porównuje co 
najwyżej 2-3 opcje i to tylko przed projektem, 
co zwykle okazuje się niewystarczające. Meto-
dologia IBM proponuje stałe przeprowadzanie 
analiz również po skonsolidowaniu środowiska 
w celu utrzymania jego optymalnego stanu  
w przyszłości.  

 WIĘCEJ INFORMACJI 
Mirosław Pawłowski
miroslaw.pawlowski@pl.ibm.com
kom. 693-935-635

To nie tylko sposób na wygenerowanie 
oszczędności na poziomie 20-35%,  
ale także stworzenie podwalin pod budowę 
„chmury” prywatnej.
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na poziomie 20-35% 
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CLOUD COMPUTING 
NA POLITECHNICE 
WROCŁAWSKIEJ

IBM Polska oraz Politechnika Wro-
cławska podpisały umowę dotyczącą 
powstania pierwszego w Polsce Wie-
lozadaniowego Centrum ds. Cloud 
Computingu. W ramach współpra-

cy Politechnika Wrocławska stworzy nowy 
program naukowy, oferując kursy związane  
z technologią Cloud Computing.
– Dla studentów, pracowników naukowych, 
naszych partnerów biznesowych oraz insty-
tucji rządowych nowe centrum może stano-
wić doskonałą platformę pracy nad rozwią-
zaniami opierającymi się na technologiach 
Cloud Computing – powiedział profesor 
Czesław Smutnicki, dyrektor Instytutu In-
formatyki, Automatyki i Robotyki Politech-
niki Wrocławskiej. – Planujemy rozpocząć 
współpracę wakacyjnymi praktykami, doty-
czącymi technologii Cloud Computing, dla 
ponad 500 studentów. 
Cloud Computing jest modelem dostar-
czającym IT jako usługę przez Internet, co 
jest obecnie postrzegane jako główny nurt  
w usługach technologicznych. Ludzie mają 
styczność z przetwarzaniem w „chmurze” 
nawet o tym nie wiedząc – wysyłając wiado-
mości przez komunikator internetowy, prze-
syłając pliki między firmami przez Internet 
lub pracując wspólnie ze współpracownikami 
bądź innymi firmami nad projektem dzię-
ki wykorzystaniu nowych narzędzi do pracy 
grupowej, których przewagą jest „możliwość 
przetwarzania danych w chmurze”. Poprzez 
współpracę Politechniki Wrocławskiej i IBM, 
wokół technologii Cloud Computing i na pod-
stawie rozwiązań IBM Tivoli powstanie nowy 
program naukowy. W efekcie oferta naukowa 
Politechniki Wrocławskiej zostanie wzboga-
cona o ponad 10 kursów, z których będzie 
mogło skorzystać ponad 1500 studentów. 

INICJATYWA GLOBALNA

Politechnika Wrocławska jest pierwszym 
uniwersytetem, który będzie współpracować  
z IBM w ramach programu Wielozadaniowe-
go Centrum ds. Cloud Computingu (z ang. 
Multipurpose Cloud Computing Center). Jest 
to inicjatywa globalna powstała w tym roku 
i dostępna dla wszystkich ośrodków akade-
mickich. Zadaniem programu jest nie tylko 
wsparcie procesu nauczania na uniwersy-
tetach, ale także oparcie wszystkich działań 
centrum na rozwiązaniach technologii Cloud 
Computing. 

 WIĘCEJ INFORMACJI 
ibm.com/pl/cloud

IBM otwiera na Politechnice Wrocławskiej 
pierwsze Wielozadaniowe Centrum 
ds. Cloud Computingu. 

USŁUGI
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USŁUGI

Chociaż Cloud Computing zysku-
je sobie uznanie coraz większej 
liczby użytkowników bizneso-
wych, mało który spośród nich 
decyduje się z miejsca korzy-

stać z zasobów dostępnych w „chmurze” 
publicznej. Główny powód to brak zaufania 
do infrastruktury firm trzecich, ale także nie-

wystarczające przygotowanie organizacyjne, 
jak również mentalne do przechowywania 
krytycznych danych na zewnątrz organizacji.  
W stosowaniu Cloud Computingu przeszka-
dzają też wciąż regulacje bankowe, a nie po-
maga mu także dystans części sektora publicz-
nego. Nie bez znaczenia jest też to, że wielu 
dostawcom zewnętrznym potrzeba jeszcze 

OPTYMALIZACJA 
ZASOBÓW IT

nieco czasu, by byli zdolni do definiowania i 
efektywnego rozliczania się z SLA. W tej sytu-
acji dużym powodzeniem cieszy się „chmura” 
prywatna i to tworzona oraz zarządzana wła-
snymi siłami. Budowa tego typu rozwiązania 
wymaga jednak wirtualizacji środowiska IT. 

METODOLOGIA WDROŻENIA

Realizacja projektów wirtualizacyjno-konsoli-
dacyjnych napotyka na wiele wyzwań i dlatego 
tak ważny jest wybór właściwej metodologii. 
Dział usług IT w IBM posiłkuje się w tym za-
kresie Advanced Analysis Engine. AAE bierze 
pod uwagę wszystkie, również nietechnicz-
ne, aspekty, które powinny być uwzględnione 
w procesie optymalizacji. Jest to ważne, gdyż 
większość dostawców technologii wirtualiza-
cyjnych proponuje jedynie analizy dotyczące 
obciążenia serwerów, podczas gdy IBM bierze 
pod uwagę także możliwości w zakresie zmian 
organizacyjnych. Metodologia pozwala przewi-
dzieć też efekt finansowy projektu. Ponieważ 
jest ona oparta na oprogramowaniu, umożli-
wia generowanie opcji konsolidacyjnych „ad 
hoc”, natychmiast po zmianie założeń. Przy 
stosowaniu tradycyjnych metod porównuje co 
najwyżej 2-3 opcje i to tylko przed projektem, 
co zwykle okazuje się niewystarczające. Meto-
dologia IBM proponuje stałe przeprowadzanie 
analiz również po skonsolidowaniu środowiska 
w celu utrzymania jego optymalnego stanu  
w przyszłości.  

 WIĘCEJ INFORMACJI 
Mirosław Pawłowski
miroslaw.pawlowski@pl.ibm.com
kom. 693-935-635

To nie tylko sposób na wygenerowanie 
oszczędności na poziomie 20-35%,  
ale także stworzenie podwalin pod budowę 
„chmury” prywatnej.
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Zalecany przez IBM audyt nie tylko pozwala klientom 
uporządkować wiedzę o posiadanych licencjach,  
ale także zaoszczędzić na wydatkach, jeśli okaże się,  
że z niektórych licencji w ogóle nie korzystają.

OPROGRAMOWANIE

AUDYT U KLIENTÓW
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OPROGRAMOWANIE

Audyt oprogramo-
wania ma na celu 
s twierdzenie , 
czy klient uży-
wa oprogramo-

wania zgodnie z warunkami 
licencyjnymi. Obecnie wszyscy 
producenci oprogramowania 
zawierają w umowach zapi-
sy o możliwości audytu/kontroli 
u klientów. Dodatkowo w Polsce 
jest to również uregulowane pra-
wem - ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. 
o prawie autorskim i prawach po-
krewnych. W przypadku IBM 
audyt to także prezentacje 
i warsztaty. W jego trak-
cie dużą wagę przykłada 
się bowiem do edukowania 
klienta z zakresu rozumienia 
warunków licencyj-
nych oraz używania 
oprogramowania.
Do audytu do-
chodzi naj-
częściej 
w ciągu 
2-3 lat 
od zakupu 
o p r o g r a -
mowan ia . 
Pion audytu 
w IBM decydu-
je o tym, kto i  kie-
dy zostanie mu podda-
ny, jak również kiedy 
ma być powtórzony. 
Z reguły typuje się 
duże firmy, o złożo-
nej infrastrukturze 
IT, użytkujące bar-
dzo dużo licencji na 
dużą liczbę produktów, nie bez znaczenia 
jest też wielkość kontraktów. W określo-
nych latach przeprowadza się też kampanie 
audytowe dotyczące określonych pakietów 

oprogramowania: 
Informix, Lotus czy Tivoli.

Gdy dany klient zostanie wytypo-
wany do audytu, trafia do niego 
list z IBM o chęci jego przeprowa-

dzenia i na bazie którego punktu 
umowy licencyjnej oraz 

informacja, że zo-
stanie on przepro-
wadzony na koszt 
IBM. W pierwszym 
spotkaniu uczest-

niczy nie tylko klient 
i IBM, ale także zaufana firma trzecia, 

która będzie odpowiedzialna za prze-
prowadzenie audytu wg zestandary-
zowanej metodologii stosowanej przez 
IBM na całym świecie w ten sam spo-
sób. Na tym spotkaniu ustala się także 
zakres audytu. Informacje nt. stoso-
wanej wersji oprogramowania, rodza-
ju komputerów, na których jest ono 
zainstalowane itp., są udostępniane  
audytorowi bezpośrednio przez 
klienta, albo też ustala je on samo-
dzielnie. Wygenerowany potem 
przez niego raport jest dla klien-

ta źródłem wiedzy, pozwalającym stwierdzić, 
czy dane środowisko jest dla niego optymal-
ne, i pomóc określić dalsze kierunki rozwoju 
w tym obszarze. Cały proces odbywa się przy 
tym tak, aby nie wpływać na codzienną pracę 
firmy. Wybór formy inwentaryzacji oprogra-
mowania, niezbędny do stworzenia raportu, 
pozostawiany jest klientowi.

WIĘCEJ KORZYŚCI NIŻ PROBLEMÓW

Jeśli klient użytkuje więcej oprogramowa-
nia, niż ma do tego prawo zgodnie z warun-
kami licencyjnymi, powinien wykupić na nie 
licencje i zapłacić wsteczny maintenance za 
2 lata. W przypadku niezgodności stwierdzo-

nych u klienta, polityka wewnętrzna IBM jest 
jednak znacznie mniej restrykcyjna niż prze-
pisy polskiego prawa o ochronie praw autor-
skich. Klient z reguły nie kwestionuje zaleceń, 
szczególnie gdy jego firma się rozrasta. 
IBM przeprowadza audyty zarówno u klien-
tów komercyjnych, jak i z sektora publicz-
nego, dlatego firmy współpracujące z nim 
w tym zakresie przykładają dużą wagę do 
poufności. Osoby odpowiadające za prze-
prowadzenie audytu obowiązkowo mają 
certyfikaty dostępu do danych tajnych i po-
ufnych, gwarantujące klientom poczucie 
bezpieczeństwa. Z reguły audyt zaczyna 
się od weryfikacji licencji, ale czasami po-
przedzają go 2-3 dniowe szkolenia, uczą-
ce klienta, co i w jaki sposób ma zmierzyć 
(narzędzia udostępnia bezpłatnie IBM), 
by przeprowadzenie audytu było w ogóle 
możliwe. To istotna wartość dodana do au-
dytu, bo dzięki tym działaniom klient bę-
dzie lepiej rozumiał założenia licencyjne, 
a w przyszłości lepiej też zarządzał swoją 
infrastrukturą IT. Przeprowadzenie audytu 
może też dać klientowi doraźne korzyści. 
Dość często zdarza się, że klient płaci za 
więcej licencji, niż użytkuje. 
W podsumowaniu warto podkreślić, że na 
audyt IBM zdecydowały się rok temu duże 
banki w Rosji i Nigerii. 

 WIĘCEJ INFORMACJI
ibm.com/software/pl 
ewa.wozniak1@pl.ibm.com 

KHELDUN KHAN
IBM Software
Dyrektor ds. Audytu
CEE & MEA

 
7-letnie doświadczenie 
IBM i ponad 6 tys. 
audytów jest dowodem 
na to, że przeważająca 
większość klientów 
rozumie i akceptuje audyt. 
Największy wpływ  
na regionalne 
zróżnicowanie ma taktyka 
i styl negocjacji. 

CO DAJE AUDYT 
OPROGRAMOWANIA:
- porządkuje wiedzę o posiadanych licencjach, 
a także czy się za nie nie przepłaca,

- daje obraz zakresu i zasadności korzystania 
ze wsparcia technicznego,

- pozwala opracować w przyszłości strategię 
zarządzania licencjami.
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Grupa Vattenfall użytkowała System 
Obsługi Dokumentów od 2002 r. 
W 2009 r. zapadła decyzja o jego migracji 
do platformy BPM opartej na IBM Filenet 
P8. Nowy system działa od stycznia 2010 r.

Przesłanki do migracji były dwie. 
Po pierwsze, stara wersja syste-
mu nie posiadała już wsparcia 
technicznego i korzystała z wersji 
bazy danych, której wsparcie koń-

czyło się w niedługim czasie. Po drugie, co 
znacznie ważniejsze, najnowsza wersja sys-
temu oferowała znacznie bogatsze możliwo-
ści zarządzania procesami biznesowymi oraz 
wydajniejsze mechanizmy integracji, otwie-
rające nowe możliwości symbiozy systemu 
BPM z innymi rozwiązaniami oraz platformą 
integracyjną. Nie bez znaczenia było też to, 
że zagwarantowała ona większą skalowalność 
i odporność na awarie. W przypadku spółki 
zajmującej się sprzedażą energii elektrycznej 
jest to szczególnie istotne, ze względu cho-
ciażby na kampanie marketingowe, generują-
ce coraz większą ilość kontaktów z call center, 
co zwiększa ilość spraw i dokumentów, które 
system musi przetwarzać.
– Jednak najważniejszą cechą systemu BPM 
jest dla nas to, że pozwala on nam projek-
tować przebieg procesów w zupełnie inny, 
innowacyjny sposób, niemożliwy do realiza-
cji bez systemu – uważa Andrzej Balsamski, 
dyrektor Centrum Usług IT w Vattenfall Bu-
siness Services Poland.

W ramach migracji i wprowadzania no-
wych obszarów biznesowych automatyzacją 
objęto procesy o szerokim polu realizacji 
w Grupie Vattenfall, tj. Obsługę Delegacji 
i Rozliczeń Pracowniczych. Powód takiego 
zabiegu był prozaiczny. Vattenfall jest firmą 
posiadającą swoje siedziby w wielu miej-
scach w Polsce. Obsługę finansową spółek 
zapewnia Centrum Usług Wspólnych, które 
zajmuje się rozliczeniami z pracownikami. 
Często zdarzało się, że przełożony pracował 
w miejscu odległym o kilkaset kilometrów. 
Jednocześnie wielu menedżerów podróżo-
wało często za granicę. 
– Ponieważ papierowy system obiegu dele-
gacji i rozliczeń nie przystawał do potrzeb 
spółek Vattenfall w Polsce, podjąłem próbę 
przekonania Dyrektora Finansowego Gru-
py o konieczności wdrożenia elektronicznej 
wersji procesów. Pomysł został zaakcepto-
wany i Obsługa Delegacji i Rozliczeń Pra-
cowniczych stały się pierwszymi procesa-
mi zaimplementowanymi na platformie P8 
– opowiada Andrzej Balsamski.
Procesy te praktycznie dotyczą wszystkich 
pracowników, dlatego ich realizacja przyno-
si wymierne korzyści zarówno im samym,  
jak i całej Grupie Vattenfall. 

VATTENFALL:
ZARZĄDZANIE 
OBIEGIEM 
DOKUMENTÓW
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System produkcyjnie działa od stycznia 2010. 
Zdaniem Andrzeja Balsamskiego, dzisiaj już 
nikt nie wyobraża sobie, aby można było wró-
cić do dawnego sposobu działania. Automa-
tyzacja wyliczania delegacji, pobieranie kur-
su walut z sieci, skanowanie załączników czy 
śledzenie etapów rozliczenia to cechy, które 
użytkownicy sobie cenią. Dla menedżerów 
ważne jest to, że wystarczy dostęp do sieci, 
aby zaakceptować polecenie wyjazdu służbo-
wego lub rozliczenie delegacji. Wszystkie po-
trzebne informacje i zeskanowane załączniki 
dostępne są na ekranie komputera. 
– Wdrożony system umożliwia też realiza-
cję idei „biuro bez papieru”. Dzięki niemu 
udało się obniżyć znacząco ilość zużywane-
go papieru, tonerów, energii, jak również 
ilość przesyłanej korespondencji pomiędzy 
oddziałami firmy – podsumowuje Andrzej 
Balsamski.

MIGRACJA

Drugim obszarem prowadzonych prac projek-
towych było przeniesienie obecnie wykorzy-
stywanych procesów, dokumentów i danych 
na nową platformę technologiczną. Wraz 
z migracją podjęto decyzję o optymalizacji 
tych procesów, co spowodowało wykorzy-
stanie synergii zmiany technologicznej oraz 
nowych potrzeb biznesowych i optymaliza-
cji procesów. Sama migracja odbyła się przy 
dużym wsparciu pracowników IT Vattenfall, 
którzy część zadań wzięli na siebie. 
– Największym wyzwaniem dla nas było to, 
że system Obsługi Delegacji i Rozliczeń Pra-

TROCHĘ HISTORII...
GK Górnośląski Zakład Energertyczny (obecnie 
Vattenfall) zdecydował się na wykorzystanie 
systemu IT do obsługi procesów biznesowych 
w 2002 r. W 2003 r., po selekcji dostawców 
technologicznych oraz integratorów, rozpoczęła 
się implementacja wybranych procesów 
i  uruchomienie Projektu SOD (System 
Obiegu Dokumentów) przy zastosowaniu 
oprogramowania i technologii firmy Filenet 
(obecnie IBM Filenet). Wykorzystano m.in. 
interfejsy platformy obsługi procesów (Business 
Process Management), moduły integracyjne 
z systemami produkcyjnymi Grupy Vattenfall 
(dzięki czemu dostęp do innych aplikacji 
jest możliwy bez potrzeby przełączania się 
między systemami), raporty, statystyki, alerty 
pozwaląjące na szybką alokację zasobów 
ludzkich, a także likwidację „wąskich gardeł” 
w procesach obiegów dokumentów, centralne 
elektroniczne repozytorium dokumentów, 
dostępne z każdej lokalizacji, a także 
monitoring procesów biznesowych, jak również 
łatwe ich modelowanie wraz ze zmieniającym 
się otoczeniem Grupy Vattenfall, bez potrzeby 
angażowania dodatkowych zasobów 
informatycznych.

W efekcie realizacja projektu pozwoliła na:

- redukcję kosztów zarządzania dokumentami 
papierowymi,

- usprawnienie procesów biznesowych,

- redukcję kosztów związanych ze wsparciem, 
szkoleniami oraz dostępem do krytycznych dla 
funkcjonowania zakładu dokumentów,

- pozyskiwanie niedostępnych wcześniej 
informacji z realizacji procesów,

- zwiększenie zaufania i satysfakcji klientów.

ANDRZEJ BALSAMSKI
Dyrektor Centrum Usług IT
Vattenfall Business Services 
Poland

 
Najważniejszą cechą 
wdrożonego systemu 
BPM jest to, że pozwala 
on projektować przebieg 
procesów w innowacyjny 
i zupełnie inny niż do tej 
pory sposób.

cowniczych działał już produkcyjnie na śro-
dowisku, do którego migrowano procesy ob-
sługi klientów ze starej platformy – opowia-
da Andrzej Balsamski. – Projekt był jednak 
tak prowadzony, aby jak najmniej zakłócać 
pracę „Delegacji”, które mimo stosunkowo 
krótkiego czasu działania stały się bardzo 
istotnym systemem dla użytkowników. 
Migracja została zakończona 30 czerwca 2010 r.  
i od 1 lipca br. działa już tylko nowa platforma. 
System działa stabilnie, a Grupa przygotowuje 
się do dalszego rozwoju funkcjonalności w sys-
temie, co rozpocznie się po wakacjach.
Dzięki zastosowaniu najnowszej wersji 
systemu IBM P8 uzyskano możliwość sko-
rzystania z najnowszych komponentów po-
trzebnych do działania aplikacji: systemów 
operacyjnych, serwerów aplikacyjnych czy 
baz danych. Dzięki temu Grupa może da-
lej rozwijać system i budować wsparcie dla 
kolejnych procesów obsługi klienta czy im-
plementować nowe procesy wewnętrzne  
w firmie. Technicznie, jak to wynika ze 
wstępnej obserwacji pracy systemu, stwier-
dzono także większą stabilność platformy,  
a tym samym mniejszą awaryjność systemu.

PERSPEKTYWY ROZWOJU

Po wdrożeniu dwóch podstawowych obsza-
rów obsługi dokumentów, spraw i procesów 
na platformie BPM zostaną zaimplemento-
wane pozostałe procesy, obecnie realizowane 
w dedykowanych i pisanych na zamówienie 
aplikacjach, których utrzymanie i technologie 
nie gwarantują odpowiedniego poziomu bez-
pieczeństwa i stabilności oczekiwanych dla 
systemów informatycznych dla rynku energe-
tycznego. W pierwszej kolejności planowane 
jest zautomatyzowanie księgowań rozliczeń 
w systemie finansowo-księgowym. W na-
stępnej Grupa chciałaby zaimplementować 
wsparcie dla kilku następnych procesów we-
wnętrznych w firmie, m.in. obsługi: zaliczek 
i dyspozycji zapłaty, szkoleń (wnioskowanie, 
rejestracja, akceptacja), procesów rekrutacyj-
nych, wczasów „pod gruszą” i wielu innych 
wniosków HR (zapomogi, premie itp.).
Bardzo wiele nowych pomysłów i oczekiwań 
pojawiło się ze strony Vattenfall Distribution 
Poland, dystrybucyjnej części Grupy. Jest to 
zarówno wsparcie dla procesów związanych 
z obsługą przyłączeń, jak również przyłą-
czenie systemu P8 do platformy integra-
cyjnej. Ciekawym projektem integracyjnym  
z biznesowego punktu widzenia byłoby po-
łączenie MDE (miejsca dostarczania energii)  
z PPE (punkt poboru energii). 

– Docelowo IBM P8 pozwoli nam wyeli-
minować kilka małych, „domorosłych” 
systemów i zastąpić ich funkcjonalność 
funkcjonalnością zbudowaną na bazie P8. 
Będziemy mogli dodatkowo mierzyć KPI 
procesów, co pozwoli wyeliminować ich 
„wąskie gardła”. W obsłudze klienta my-
ślimy nad elektroniczną wersją wniosków 
o umowę na sprzedaż energii oraz o ob-
słudze i automatyzacji „E-umów” sprze-
dażowych. Pomysłów jest naprawdę wiele, 
jednak ich implementacja będzie trwała do 
końca 2011 – kończy wypowiedź o migracji 
Andrzej Balsamski.   
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IBM dostarczy do Agory cztery serwery 
linii POWER7. Pomogą one obniżyć 
koszty utrzymania centrum danych 
oraz usprawnią usługi świadczone 
użytkownikom serwisów Agory. 

AGORA SA
Jest jedną z największych i najbardziej znanych 
spółek medialnych w Europie Środkowo- 
-Wschodniej. Od 1999 r. jest notowana  
na Giełdzie Papierów Wartościowych  
w Warszawie. Oferta medialna Agory obejmuje 
gazety, czasopisma, przedsięwzięcia internetowe, 
radiowe i reklamę zewnętrzną, a także  
sprzedaż kolekcji książek wraz z muzyką  
i filmami. Flagowym przedsięwzięciem spółki jest 
„Gazeta Wyborcza” – największa opiniotwórcza 
gazeta w Polsce. Agora jest również wydawcą 
trzeciej średnio dziennie najbardziej poczytnej 
gazety ogólnopolskiej w Polsce – bezpłatnego 
„Metra” – oraz 14 ogólnopolskich kolorowych 
czasopism. Serwisy internetowe Agory należą  
do wiodących pod względem popularności  
w swoich kategoriach. Są wśród nich m.in.: 
portale Gazeta.pl, serwisy Wyborcza.biz  
i Wyborcza.pl z e-wydaniem „Gazety 
Wyborczej”, Tokfm.pl, wortale GazetaPraca.
pl i GazetaDom.pl, serwisy ogłoszeniowe 
Domiporta.pl i Autotrader.pl oraz serwisy 
tematyczne Sport.pl, Tivi.pl czy społecznościowe, 
jak Blox.pl. Należący do spółki AMS jest 
największą firmą reklamy zewnętrznej w Polsce. 
Działalność radiowa spółki obejmuje grupę 
radiostacji lokalnych nadających w dwóch 
formatach: Złote Przeboje oraz Roxy FM, 
ponadregionalne radio informacyjne TOK FM 
oraz internetowe radio Tuba.fm.  

Nowe systemy IBM POWER7 
są czterokrotnie bardziej wy-
dajne i mają czterokrotnie 
większe możliwości wirtuali-
zacji niż serwery klasy IBM 

POWER6. Są też do czterech razy bardziej 
energooszczędne niż poprzednia ich ge-
neracja, a dodatkowo zoptymalizowane na 
wspomaganie klientów w szybszym wycią-
ganiu wniosków z dużej ilości danych. 
W spółce Agora SA systemy IBM Power 750 
będą wykorzystywane m.in. do zwiększe-
nia wydajności serwisów Grupy Gazeta.pl, 
docierających do ponad 11 mln użytkowni-
ków, a także wspomogą jej procesy back- 

-office’owe. Dzięki nim Agora będzie mogła 
lepiej zarządzać zmianami w zapotrzebo-
waniu na poszczególne usługi. Nowa infra-
struktura serwerowa pomoże także zredu-
kować koszty utrzymania oraz te związane  
z poborem energii. 
– Dla klientów takich jak Agora SA, dla 
których priorytetem jest prowadzenie 
działalności, a nie zarządzanie serwerami, 
upraszczanie infrastruktury informatycz-
nej ma kluczowe znaczenie – powiedział 
Marcin Gajdziński, General Business Ma-
nager w IBM Polska. – Serwery IBM PO-
WER7 zostały stworzone, aby wspierać 
firmy mierzące się z wyzwaniami wyma-

gającymi dużego przepływu danych, i to  
w oszczędny sposób. Nowe serwery do-
starczy polski partner biznesowy firmy 
IBM – Matic Sp. z o.o. 
Systemy POWER7 wspierają konsolidację 
wydajności systemów klasy Unix i Linux, 
działających na serwerach IBM Power Sys-
tems. Poprzez wirtualizację zasobów w ska-
lowalnym serwerze Power System aplikacje 
mogą być przemieszczane wzdłuż całe-
go serwera i dzięki temu wykorzystywane  
w bardziej elastyczny sposób. 

 WIĘCEJ INFORMACJI 
ibm.com/systems/pl/power
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System produkcyjnie działa od stycznia 2010. 
Zdaniem Andrzeja Balsamskiego, dzisiaj już 
nikt nie wyobraża sobie, aby można było wró-
cić do dawnego sposobu działania. Automa-
tyzacja wyliczania delegacji, pobieranie kur-
su walut z sieci, skanowanie załączników czy 
śledzenie etapów rozliczenia to cechy, które 
użytkownicy sobie cenią. Dla menedżerów 
ważne jest to, że wystarczy dostęp do sieci, 
aby zaakceptować polecenie wyjazdu służbo-
wego lub rozliczenie delegacji. Wszystkie po-
trzebne informacje i zeskanowane załączniki 
dostępne są na ekranie komputera. 
– Wdrożony system umożliwia też realiza-
cję idei „biuro bez papieru”. Dzięki niemu 
udało się obniżyć znacząco ilość zużywane-
go papieru, tonerów, energii, jak również 
ilość przesyłanej korespondencji pomiędzy 
oddziałami firmy – podsumowuje Andrzej 
Balsamski.

MIGRACJA

Drugim obszarem prowadzonych prac projek-
towych było przeniesienie obecnie wykorzy-
stywanych procesów, dokumentów i danych 
na nową platformę technologiczną. Wraz 
z migracją podjęto decyzję o optymalizacji 
tych procesów, co spowodowało wykorzy-
stanie synergii zmiany technologicznej oraz 
nowych potrzeb biznesowych i optymaliza-
cji procesów. Sama migracja odbyła się przy 
dużym wsparciu pracowników IT Vattenfall, 
którzy część zadań wzięli na siebie. 
– Największym wyzwaniem dla nas było to, 
że system Obsługi Delegacji i Rozliczeń Pra-

TROCHĘ HISTORII...
GK Górnośląski Zakład Energertyczny (obecnie 
Vattenfall) zdecydował się na wykorzystanie 
systemu IT do obsługi procesów biznesowych 
w 2002 r. W 2003 r., po selekcji dostawców 
technologicznych oraz integratorów, rozpoczęła 
się implementacja wybranych procesów 
i  uruchomienie Projektu SOD (System 
Obiegu Dokumentów) przy zastosowaniu 
oprogramowania i technologii firmy Filenet 
(obecnie IBM Filenet). Wykorzystano m.in. 
interfejsy platformy obsługi procesów (Business 
Process Management), moduły integracyjne 
z systemami produkcyjnymi Grupy Vattenfall 
(dzięki czemu dostęp do innych aplikacji 
jest możliwy bez potrzeby przełączania się 
między systemami), raporty, statystyki, alerty 
pozwaląjące na szybką alokację zasobów 
ludzkich, a także likwidację „wąskich gardeł” 
w procesach obiegów dokumentów, centralne 
elektroniczne repozytorium dokumentów, 
dostępne z każdej lokalizacji, a także 
monitoring procesów biznesowych, jak również 
łatwe ich modelowanie wraz ze zmieniającym 
się otoczeniem Grupy Vattenfall, bez potrzeby 
angażowania dodatkowych zasobów 
informatycznych.

W efekcie realizacja projektu pozwoliła na:

- redukcję kosztów zarządzania dokumentami 
papierowymi,

- usprawnienie procesów biznesowych,

- redukcję kosztów związanych ze wsparciem, 
szkoleniami oraz dostępem do krytycznych dla 
funkcjonowania zakładu dokumentów,

- pozyskiwanie niedostępnych wcześniej 
informacji z realizacji procesów,

- zwiększenie zaufania i satysfakcji klientów.

ANDRZEJ BALSAMSKI
Dyrektor Centrum Usług IT
Vattenfall Business Services 
Poland

 
Najważniejszą cechą 
wdrożonego systemu 
BPM jest to, że pozwala 
on projektować przebieg 
procesów w innowacyjny 
i zupełnie inny niż do tej 
pory sposób.

cowniczych działał już produkcyjnie na śro-
dowisku, do którego migrowano procesy ob-
sługi klientów ze starej platformy – opowia-
da Andrzej Balsamski. – Projekt był jednak 
tak prowadzony, aby jak najmniej zakłócać 
pracę „Delegacji”, które mimo stosunkowo 
krótkiego czasu działania stały się bardzo 
istotnym systemem dla użytkowników. 
Migracja została zakończona 30 czerwca 2010 r.  
i od 1 lipca br. działa już tylko nowa platforma. 
System działa stabilnie, a Grupa przygotowuje 
się do dalszego rozwoju funkcjonalności w sys-
temie, co rozpocznie się po wakacjach.
Dzięki zastosowaniu najnowszej wersji 
systemu IBM P8 uzyskano możliwość sko-
rzystania z najnowszych komponentów po-
trzebnych do działania aplikacji: systemów 
operacyjnych, serwerów aplikacyjnych czy 
baz danych. Dzięki temu Grupa może da-
lej rozwijać system i budować wsparcie dla 
kolejnych procesów obsługi klienta czy im-
plementować nowe procesy wewnętrzne  
w firmie. Technicznie, jak to wynika ze 
wstępnej obserwacji pracy systemu, stwier-
dzono także większą stabilność platformy,  
a tym samym mniejszą awaryjność systemu.

PERSPEKTYWY ROZWOJU

Po wdrożeniu dwóch podstawowych obsza-
rów obsługi dokumentów, spraw i procesów 
na platformie BPM zostaną zaimplemento-
wane pozostałe procesy, obecnie realizowane 
w dedykowanych i pisanych na zamówienie 
aplikacjach, których utrzymanie i technologie 
nie gwarantują odpowiedniego poziomu bez-
pieczeństwa i stabilności oczekiwanych dla 
systemów informatycznych dla rynku energe-
tycznego. W pierwszej kolejności planowane 
jest zautomatyzowanie księgowań rozliczeń 
w systemie finansowo-księgowym. W na-
stępnej Grupa chciałaby zaimplementować 
wsparcie dla kilku następnych procesów we-
wnętrznych w firmie, m.in. obsługi: zaliczek 
i dyspozycji zapłaty, szkoleń (wnioskowanie, 
rejestracja, akceptacja), procesów rekrutacyj-
nych, wczasów „pod gruszą” i wielu innych 
wniosków HR (zapomogi, premie itp.).
Bardzo wiele nowych pomysłów i oczekiwań 
pojawiło się ze strony Vattenfall Distribution 
Poland, dystrybucyjnej części Grupy. Jest to 
zarówno wsparcie dla procesów związanych 
z obsługą przyłączeń, jak również przyłą-
czenie systemu P8 do platformy integra-
cyjnej. Ciekawym projektem integracyjnym  
z biznesowego punktu widzenia byłoby po-
łączenie MDE (miejsca dostarczania energii)  
z PPE (punkt poboru energii). 

– Docelowo IBM P8 pozwoli nam wyeli-
minować kilka małych, „domorosłych” 
systemów i zastąpić ich funkcjonalność 
funkcjonalnością zbudowaną na bazie P8. 
Będziemy mogli dodatkowo mierzyć KPI 
procesów, co pozwoli wyeliminować ich 
„wąskie gardła”. W obsłudze klienta my-
ślimy nad elektroniczną wersją wniosków 
o umowę na sprzedaż energii oraz o ob-
słudze i automatyzacji „E-umów” sprze-
dażowych. Pomysłów jest naprawdę wiele, 
jednak ich implementacja będzie trwała do 
końca 2011 – kończy wypowiedź o migracji 
Andrzej Balsamski.   
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IBM i wchodząca w skład Grupy Kapi-
tałowej Sygnity spółka Winuel opraco-
wały prototyp pierwszego polskiego 
pakietu oprogramowania klasy Smart 
Metering w Laboratorium Oprogramo-

wania IBM w Krakowie.
W przyszłości oprogramowanie tej klasy 
umożliwiało będzie inteligentne zarządzanie 
energią w ponad 15 mln gospodarstw domo-
wych w Polsce. 
Rozwiązanie bazuje na wiedzy eksperckiej wy-
niesionej z pomyślnego wdrażania projektów 
z zakresu inteligentnych systemów energii na 
całym świecie. Swym zakresem obejmowały 
one modele danych, standardy i architektu-
rę, a także nowe podejście do gromadzenia 
danych konsumentów masowej energii. Te 
doświadczenia, oprogramowanie 
z rodziny IBM WebSphere  
oraz komponenty fir-
my Winuel pozwoliły 
przygotować opar-
te na architekturze 
SOA rozwiązanie 
dedykowane do 
potrzeb polskich 
firm energetycz-
nych.
R o z w i ą z a n i e 
umożliwia przed-
siębiorstwom uży-
teczności publicz-
nej, jak i klientom 
końcowym zarządza-
nie zużyciem energii po-
przez szczegółowy i do-
kładny monitoring w czasie 
rzeczywistym.
Dzięki temu operatorzy będą 
mogli mierzyć pobór energii 
oraz wystawiać klientom ra-
chunki na podstawie rzeczy-
wistego zużycia energii. Obec-
nie rozliczenia finansowe opar-
te są na danych szacunkowych, 

co wydłuża proces ich przygotowywania oraz 
sprawia, że rozliczenia są mniej dokładne.
Wspólne rozwiązanie Smart Metering IBM 
Polska i Winuel SA może pracować na plat-
formach każdego operatora bez ograniczeń, 
co sprawia, że może być zaimplementowane 
nie tylko na rynku polskim, lecz również w in-
nych krajach.
- Europejskie regulacje i względy finansowe 
powodują, że jesteśmy zmuszeni ograniczać 
emisję dwutlenku węgla. Będzie to możliwe
m.in. przez wykorzystanie inteligentnych sie-
ci energetycznych - powiedziała Anna Sień-
ko, Dyrektor Generalna IBM Polska. - Stwo-
rzona przez nas w Krakowie platforma jest 
uniwersalna i przystosowana do potrzeb ryn-
ku energetycznego korzystającego z różno-

rodnych rozwiązań do przesyłu oraz 
mierzenia zużycia energii.

Jak wynika z raportu Inter-
national Energy Outlo-

ok 2009, w związku 
z niewystarczający-
mi danymi na te-
mat zużycia ener-
gii, każdego roku 
na świecie jest 
marnowanych ok. 
170 mld kilowa-
togodzin, podczas 

gdy technologia 
inteligentnych sie-

ci przesyłowych daje 
możliwość zredukowa-

nia emisji CO
2
 w sektorze 

energetycznym aż o 14% 
do końca 2020 r. (dane za 

„Smart 2020 Report”, wydany 
przez The Climate Group oraz 
McKinsey    Co.). Jak przewi-
duje IDC w raporcie Energy In-
sight, wartość rynku Zarządza-
nia Danymi Liczników wzrośnie 

o prawie 30% do 869,1 mln USD 
w 2013 r.  

Naukowcy i branżowi eksperci IBM od dawna 
pracują nad implementacją inteligentnych 
rozwiązań energetycznych na całym 
świecie. Współpracują z przedsiębiorstwami 
energetycznymi ze wszystkich części naszego 
globu, aby przyspieszyć wprowadzenie 
inteligentnych układów, które pomogą im 
osiągnąć większą niezawodność i dostarczać 
klientom precyzyjnych informacji o zużyciu 
energii. IBM pracuje nad projektami siedmiu 
z dziesięciu największych na świecie systemów 
zarządzania automatycznymi licznikami. 
Firma poszukuje sposobów pozwalających 
na wykorzystanie w przyszłości milionów 
elektrycznych pojazdów jako rozproszonego 
systemu magazynowania energii. Pozwoli to 
na zachowanie i ponowne zużycie nadmiaru 
energii. 

NA MALCIE
IBM wdraża narodowy system 250 tys. 
inteligentnych liczników  wody i energii oraz 
tysiące czujników pozwalających na proaktywne 
zarządzanie tymi mediami.  
Liczniki są integrowane z zaawansowanymi 
aplikacjami IT, co umożliwi zdalne 
monitorowanie, zarządzanie, odczytywanie 
i wyłączanie liczników.

Przewiduje się, że system ten kompletnie odmieni 
relacje między klientami a dostawcami mediów 
na Malcie, umożliwiając bardziej efektywną 
konsumpcję energii elektrycznej i wody. 

Przy znikomym lub żadnym udziale inteligentnych 
technologii monitorujących przepływ energii, 
każdego roku na świecie traci się jej tyle, ile 
potrzeba by przez rok zasilać Indie, Niemcy 
i Kanadę.

Gdyby systemy w samych Stanach 
Zjednoczonych były sprawniejsze tylko o 5 %, 
wyeliminowanoby emisję takiej ilość spalin 
i gazów cieplarnianych, jaką emitują 53 miliony 
samochodów. Obecnie miliardy dolarów 
pochłania wytworzenie energii, która nigdy  
nie zostanie wykorzystana.

IBM i Winuel zaprezentowały prototyp 
pierwszego polskiego pakietu 
oprogramowania klasy Smart Metering, 
umożliwiającego inteligentne korzystanie 
z energii w 15 mln gospodarstw domowych.
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GŁÓWNE CZYNNIKI 
UMOŻLIWIAJĄCE 
PROGNOZOWANIE 
BIZNESOWE
•  NIEFINANSOWE STANDARDY DANYCH 

Źródłowe dane, zarówno finansowe, jak  
i niefinansowe, zdefiniowane i uchwycone 
w sposób spójny i czytelny dla wszystkich 
jednostek biznesowych;

•  ZAUTOMATYZOWANA PRODUKCJA 
KLUCZOWYCH METRYK 
Częste i zautomatyzowane metryki finansowe 
i operacyjne umożliwiające głębszą analizę, 
większą spójność i szybsze podejmowanie 
decyzji;

•  ANALITYCZNE UMIEJĘTNOŚCI BIZNESOWE 
Nowy rodzaj zdolności biznesowych, 
analitycznych i interpersonalnych potrzebny 
do interpretacji wniosków, dostarczania 
istotnych rad i efektywnego  
komunikowania rekomendacji.

Zbadania wynika, że w dobie kry-
zysu  nie tylko nie zmalała rola 
podstawowych obowiązków dy-
rektorów finansowych, ale wzro-
sło znaczenie ich uczestnictwa 

w formułowaniu strategii przedsiębiorstwa, 
integrowaniu informacji i zarządzania ryzy-
kiem.
Ponad 45% spośród ankietowanych wskaza-
ło przy tym, że ich działy finansowe nie dzia-
łają skutecznie w zakresie przede wszystkim 
integracji informacji, ale także zarządzania 
ryzykiem i oceny możliwości rynkowych, 
co może być efektem poszerzającej się luki 
egzekucyjnej pomiędzy ich własnym pozio-
mem efektywności a wagą działań dotyczą-
cych szerszej perspektywy funkcjonowania 
całego przedsiębiorstwa. Mimo że 75% re-
spondentów uznało „zarządzanie ryzykiem” 
za istotne lub nawet bardzo istotne, jedynie 
połowa z nich uważała, że ich organizacje 
rozsądnie zarządzają ryzykiem. Podobnie 
miała się rzecz z „dostarczaniem danych do 
strategii przedsiębiorstwa”, z czym skutecz-
nie radzi sobie tylko połowa ankietowanych, 
chociaż to właśnie ten obszar działalności 
uznali za kluczowy z punktu widzenia roz-
woju przedsiębiorstwa.
W polskiej edycji badania, w której wzięło 
udział dziewięć firm pochodzących m.in.  
z sektora finansów, ubezpieczeń, energety-

Ekonomiczna niepewność podniosła ich 
rangę, a dla wielu z nich uczestnictwo 
w tworzeniu strategii przedsiębiorstw 
na poziomie zarządów nabiera kolosalnego 
znaczenia – wynika z badania IBM Global 
CFO Study 2010.

WYZWANIA PRZED CFO

60% 

ankietowanych uważa, że będzie musiało 
wprowadzić zasadnicze zmiany w odpowiedzi  
na nową sytuację gospodarczą

50% 

nie posiada standardowej platformy  
raportowej, co zwykle kończy się problemami  
z jednoznacznym ustaleniem sytuacji finansowej

40% 

wciąż przygotowuje sprawozdania finansowe 
ręcznie, mimo postępu w systemach 
finansowych oraz technologiach raportowania

35% 

twierdzi, że nadal brakuje im standaryzacji 
definicji danych i procesów, które wspierają 
efektywność przedsiębiorstwa

50% 

prawie tyle czasu pracy działy finansowe 
nadal poświęcają na podstawowe działania 
transakcyjne o niskiej wartości dodanej

BADANIA

ki, turystyki i FMCG, podkreślono również 
konieczność przyciągnięcia i utrzymania  
w przedsiębiorstwach osób utalentowanych 
oraz zapewnienie większego dostępu do ka-
pitału.
Zaskakujące, że tylko połowa ankietowanych 
uważa, iż są w stanie efektywnie dostarczyć 
niezbędne analizy i informacje wspierające 
priorytety przedsiębiorstwa. Jednocześnie 
obserwujemy bowiem, że w ostatnich la-
tach niewielu dyrektorów zrobiło znaczący 
postęp w ograniczaniu ręcznego tworzenia 
sprawozdań finansowych czy standaryzacji 
procesów biznesowych. Bieżące operacje, 
płatności faktur, zbieranie należności oraz 
zamykanie ksiąg nie powinny być, ale wciąż 
w zbyt dużym stopniu są czynnikiem hamu-
jącym działy finansowe w odgrywaniu roli 
biznesowego partnera dla całego przedsię-
biorstwa. 

TWÓRCY WARTOŚCI

Wśród badanych dało się zauważyć grupy or-
ganizacji finansowych (nazwanych „Twórca-
mi wartości”), które były bardziej efektywne 
od pozostałych we wszystkich badanych ka-
tegoriach, a w tym w zarządzaniu ryzykiem, 
mierzeniu i monitorowaniu wydajności biz-
nesowej oraz integracji informacji pocho-
dzących od firm i organizacji zewnętrznych. 

WYZWANIA 
DLA CFO
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Wszyscy świetnie się bowiem poruszają 
w niepewnych czasach, a 75% przewiduje  
i odpowiednio reaguje na czynniki zewnętrz-
ne, przy czym główną wartością jest dla nich 
integracja informacji. Wszystkie te elemen-
ty są prawdopodobnie jednym z głównych 
powodów, dla których są oni tak efektywni 
również w innych obszarach, jak np. zarzą-
dzanie ryzykiem czy całościowa optymaliza-
cja biznesowa.

JAK ZWIĘKSZYĆ WYDAJNOŚĆ? 

Jednym z powodów niskiej wydajności 
większości działów finansowych jest to, że 
nadal spędzają one połowę swego czasu na 
przetwarzaniu transakcji. Można to popra-
wić wdrażając globalne zarządzanie proce-
sami (w wydajnych działach finansowych 
jest ono dwa razy bardziej rozpowszechnio-
ne niż w pozostałych), użytkując wspólną 
księgę rachunkową i standardowe aplikacje 
do transakcji księgowych (organizacje ze 
wspólnymi systemami wdrażają standar-
dowe procesy, definicje danych i wykresy 
kont od dwóch do czterech razy częściej niż 
ich konkurenci) oraz stosując alternatywne 
modele, takie jak urządzenia współdzielone 
lub outsourcing (są o 58% częstsze wśród 
wydajnych organizacji finansowych niż 
wśród pozostałych).

PERSPEKTYWY NA PRZYSZŁOŚĆ

Jeśli w obecnym środowisku gospodarczym 
można być czegoś pewnym, to tego, że za-
rządy przedsiębiorstw nadal będą oczekiwać 
od dyrektorów finansowych analiz wyprze-
dzających, umożliwiających wgląd w sytu-
ację rynkową, ocenę ryzyka i scenariuszy 
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wpływ na biznesowe decyzje zarządu przed-
siębiorstwa.
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GŁÓWNE CZYNNIKI 
UMOŻLIWIAJĄCE 
PROGNOZOWANIE 
BIZNESOWE
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spondentów uznało „zarządzanie ryzykiem” 
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rozsądnie zarządzają ryzykiem. Podobnie 
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strategii przedsiębiorstwa”, z czym skutecz-
nie radzi sobie tylko połowa ankietowanych, 
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woju przedsiębiorstwa.
W polskiej edycji badania, w której wzięło 
udział dziewięć firm pochodzących m.in.  
z sektora finansów, ubezpieczeń, energety-
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rangę, a dla wielu z nich uczestnictwo 
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CFO Study 2010.

WYZWANIA PRZED CFO

60% 

ankietowanych uważa, że będzie musiało 
wprowadzić zasadnicze zmiany w odpowiedzi  
na nową sytuację gospodarczą

50% 

nie posiada standardowej platformy  
raportowej, co zwykle kończy się problemami  
z jednoznacznym ustaleniem sytuacji finansowej

40% 

wciąż przygotowuje sprawozdania finansowe 
ręcznie, mimo postępu w systemach 
finansowych oraz technologiach raportowania

35% 

twierdzi, że nadal brakuje im standaryzacji 
definicji danych i procesów, które wspierają 
efektywność przedsiębiorstwa

50% 

prawie tyle czasu pracy działy finansowe 
nadal poświęcają na podstawowe działania 
transakcyjne o niskiej wartości dodanej

BADANIA

ki, turystyki i FMCG, podkreślono również 
konieczność przyciągnięcia i utrzymania  
w przedsiębiorstwach osób utalentowanych 
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niezbędne analizy i informacje wspierające 
priorytety przedsiębiorstwa. Jednocześnie 
obserwujemy bowiem, że w ostatnich la-
tach niewielu dyrektorów zrobiło znaczący 
postęp w ograniczaniu ręcznego tworzenia 
sprawozdań finansowych czy standaryzacji 
procesów biznesowych. Bieżące operacje, 
płatności faktur, zbieranie należności oraz 
zamykanie ksiąg nie powinny być, ale wciąż 
w zbyt dużym stopniu są czynnikiem hamu-
jącym działy finansowe w odgrywaniu roli 
biznesowego partnera dla całego przedsię-
biorstwa. 

TWÓRCY WARTOŚCI

Wśród badanych dało się zauważyć grupy or-
ganizacji finansowych (nazwanych „Twórca-
mi wartości”), które były bardziej efektywne 
od pozostałych we wszystkich badanych ka-
tegoriach, a w tym w zarządzaniu ryzykiem, 
mierzeniu i monitorowaniu wydajności biz-
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W1999 r. WANDA GRADEK  
trafiła do IBM z firmy 
deweloperskiej, gdzie 
zajmowała się produkcją 
oprogramowania dla du-

żych firm i instytucji publicznych. O pracę 
w IBM starał się wtedy jej ówczesny mąż, 
również informatyk, ale dostała ją właś- 
nie ona. Chociaż z wykształcenia jest de-
weloperem aplikacji, swoją przygodę z IBM 
zaczęła od sprzedaży oprogramowania kla-
sy middleware, wspomagającego integrację 
systemów. Szybko zaczęła odnosić sukcesy, 
została nawet team liderem grupy sprzeda-
żowej WebSphere, do której z czasem do-
łączyły osoby specjalizujące się we wspar-
ciu technicznym. Gdy w 2005 r. nastąpiła 
reorganizacja IBM, polegająca na przejściu 
z modelu branżowego na sektorowy, spe-
cjaliści od sprzedaży oprogramowania od-
dzielili się od wsparcia technicznego. Gdy 
zapytano ją, której grupie chce szefować, 

postawiła na tę drugą, bo zawsze bardziej 
ją ciągnęło do technologii. Zaczęła przy tym 
odpowiadać za wszystkie piony wchodzące 
w skład działu oprogramowania IBM, tzn., 
oprócz Websphere, także za Rational, Tivo-
li, Lotus i Information Management.

DOWODZIĆ ZESPOŁEM

Obecnie podlega jej 27 konsultantów od po-
szczególnych grup produktowych.
– Zadania są im zlecane bezpośrednio przez 
Dział Sprzedaży. Ja odpowiadam natomiast 
za koordynację całości, czyli np. podejmowa-
nie decyzji, w które projekty się angażować, 
a w które nie – mówi Wanda Gradek. 
Koncentruje się też na zwiększaniu efektyw-
ności pracy całego działu. Duża w tym rola 
gotowych zasobów, takich jak prezentacje 
czy warsztaty, które mogą być wykorzysty-
wane w procesie sprzedaży.
– Najważniejsze są warunki stawiane przez 
naszych klientów, dlatego niezbędne jest 
dopracowanie szczegółów współpracy 
z Działem Sprzedaży w zakresie tego, co 
i na jakim etapie powinno być realizowane 
w projekcie od strony technicznej. Przekła-
da się to bowiem na ilość finalizowanych 
z sukcesem projektów, w który zaangażo-
wał się Dział Wsparcia – kontynuuje Wanda 
Gradek. 
Konsultanci z Działu Wsparcia są chętnie 
zatrudniani do projektów w innych krajach. 

Zaczynała pracę w IBM od sprzedaży 
oprogramowania, ale jej przeznaczeniem 
był Dział Wsparcia Technicznego.  
Dowodzi nim od 2005 r.

Przygotowywane przez nich gotowe materia-
ły, jak demo czy warsztaty, są powszechnie 
wykorzystywane nie tylko w Polsce. Wręcz 
rozchwytywani są też polscy specjaliści od 
bazy danych DB2 czy systemów klasy Enter-
prise Asset Management. 
– Dzieje się tak m.in. dzięki temu, że trosz-
czę się o indywidualny rozwój każdego z pra-
cowników. Ważną rolę odgrywają tu roz-
liczne szkolenia, które oferuje IBM, w tym 
e-learningowe – mówi Wanda Gradek. 

PRACA W IBM INSPIRUJE

Chociaż Wanda Gradek pracuje już w IBM od 
11 lat, praca w tej firmie jest dla niej nadal 
niezwykle interesująca i rozwijająca. 
– Szczególnie inspirujący jest dla mnie roz-
wój technologii software’owych, w które za-
angażowany jest IBM. Rozwój koncepcji SOA 
obserwuję od samego początku jej pojawie-
nia się na rynku. Obecnie z nie mniejszym 
zaciekawieniem przyglądam się dynamicz-
nemu rozwojowi Cloud Computingu. Cho-
ciaż nie jest to jeszcze dojrzała technologia, 
coraz więcej chętnych chce zainwestować 
w prywatną „chmurę”. Jej atutem jest nie 
tylko szybkość dostarczania usług, ale tak-
że nowy model przetwarzania. Chociaż nie 
wyprze ona całkowicie z rynku usług świad-
czonych drogą tradycyjną, może być atrak-
cyjnym uzupełnieniem dla wielu klientów 
– podsumowuje Wanda Gradek.   

O SILE  
OPROGRAMOWANIA DECYDUJE 
CZŁOWIEK I TECHNOLOGIA 

SYLWETKA

Biografia:
WANDA GRADEK
Stan cywilny: wolna (2 córki, 1 wnuk,  
1 pies labrador).
Wykształcenie: informatyczne po Wydziale 
Elektroniki na Politechnice Warszawskiej.
Zainteresowania: książki, kino, narty 
i pływanie.
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w IBM starał się wtedy jej ówczesny mąż, 
również informatyk, ale dostała ją właś- 
nie ona. Chociaż z wykształcenia jest de-
weloperem aplikacji, swoją przygodę z IBM 
zaczęła od sprzedaży oprogramowania kla-
sy middleware, wspomagającego integrację 
systemów. Szybko zaczęła odnosić sukcesy, 
została nawet team liderem grupy sprzeda-
żowej WebSphere, do której z czasem do-
łączyły osoby specjalizujące się we wspar-
ciu technicznym. Gdy w 2005 r. nastąpiła 
reorganizacja IBM, polegająca na przejściu 
z modelu branżowego na sektorowy, spe-
cjaliści od sprzedaży oprogramowania od-
dzielili się od wsparcia technicznego. Gdy 
zapytano ją, której grupie chce szefować, 

postawiła na tę drugą, bo zawsze bardziej 
ją ciągnęło do technologii. Zaczęła przy tym 
odpowiadać za wszystkie piony wchodzące 
w skład działu oprogramowania IBM, tzn., 
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ności pracy całego działu. Duża w tym rola 
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– Najważniejsze są warunki stawiane przez 
naszych klientów, dlatego niezbędne jest 
dopracowanie szczegółów współpracy 
z Działem Sprzedaży w zakresie tego, co 
i na jakim etapie powinno być realizowane 
w projekcie od strony technicznej. Przekła-
da się to bowiem na ilość finalizowanych 
z sukcesem projektów, w który zaangażo-
wał się Dział Wsparcia – kontynuuje Wanda 
Gradek. 
Konsultanci z Działu Wsparcia są chętnie 
zatrudniani do projektów w innych krajach. 

Zaczynała pracę w IBM od sprzedaży 
oprogramowania, ale jej przeznaczeniem 
był Dział Wsparcia Technicznego.  
Dowodzi nim od 2005 r.

Przygotowywane przez nich gotowe materia-
ły, jak demo czy warsztaty, są powszechnie 
wykorzystywane nie tylko w Polsce. Wręcz 
rozchwytywani są też polscy specjaliści od 
bazy danych DB2 czy systemów klasy Enter-
prise Asset Management. 
– Dzieje się tak m.in. dzięki temu, że trosz-
czę się o indywidualny rozwój każdego z pra-
cowników. Ważną rolę odgrywają tu roz-
liczne szkolenia, które oferuje IBM, w tym 
e-learningowe – mówi Wanda Gradek. 

PRACA W IBM INSPIRUJE

Chociaż Wanda Gradek pracuje już w IBM od 
11 lat, praca w tej firmie jest dla niej nadal 
niezwykle interesująca i rozwijająca. 
– Szczególnie inspirujący jest dla mnie roz-
wój technologii software’owych, w które za-
angażowany jest IBM. Rozwój koncepcji SOA 
obserwuję od samego początku jej pojawie-
nia się na rynku. Obecnie z nie mniejszym 
zaciekawieniem przyglądam się dynamicz-
nemu rozwojowi Cloud Computingu. Cho-
ciaż nie jest to jeszcze dojrzała technologia, 
coraz więcej chętnych chce zainwestować 
w prywatną „chmurę”. Jej atutem jest nie 
tylko szybkość dostarczania usług, ale tak-
że nowy model przetwarzania. Chociaż nie 
wyprze ona całkowicie z rynku usług świad-
czonych drogą tradycyjną, może być atrak-
cyjnym uzupełnieniem dla wielu klientów 
– podsumowuje Wanda Gradek.   
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CZŁOWIEK I TECHNOLOGIA 
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Tytuł referatu: Wdrożenie systemu MineScape w „Kombinacie Górniczo-Hutniczym Kolskaya 

GMK” 

Viktor Melnik 

Kombinat Kolskaja GMK z siedzibą w Zapolarnym w Rosji 

Andrzej Gądek 

Ventyx International biuro w Katowicach - spółka wchodząca w skład grupy ABB 

Konstantin Boutnew 

Ventyx International biuro w Moskwie - spółka wchodząca w skład grupy ABB 

 

STRESZCZENIE: Następujące wyzwania (cele) spowodowały, że zarząd Kombinatu Kolskaya 

GMK zadecydował o skomputeryzowaniu procesów planowania i harmonogramowania robót 

górniczych: 

- potrzeba produkcji rudy o zadanej zawartości metalu przy minimalnych stratach, 

- potrzeba zwiększenia wydajności pracy działów mierniczego, geologicznego i technologii 

górniczej, 

- potrzeba podniesienia jakości procesów decyzyjnych dla potrzeb planowanej w niedalekiej 

przyszłości eksploatacji odrębnej partii złoża. 

Po dwóch latach przeglądania i selekcji różnych systemów komputerowych, inżynierowie i 

dyrekcja kombinatu zdecydowali skorzystać z oprogramowania i usług firmy Mincom w celu 

zaprojektowania i wdrożenia procesów i modeli komputerowych, które pozwolą spełnić powyższe 

cele. Ten artykuł opisuje wdrożenie systemu Mincom- MineScape w działach technicznych 

kombinatu Kolskaya GMK w obszarach: geodezji górniczej, modelowania złoża, projektowania i 

harmonogramowania robót górniczych. 

SŁOWA KLUCZOWE: informatyka, model złoża, zarządzanie złożem, CAD, projektowanie 

eksploatacji 

 

OPIS KOMBINATU KOLSKAYA GMK 

Kombinat Górniczo-Hutniczy Kolskaya był utworzony w listopadzie 1998, jako spółka córka 

Przedsiębiorstwa Norilskij Nikiel. W regionie Murmańskim Kolskaya jest przedsiębiorstwem 

wiodącym pod względem zatrudnienia i wielkości produkcji.  

Następujące oddziały kombinatu, są rozdzielone geograficznie pomiędzy te lokalizacje: 

Severonikiel w mieście Monczegorsk, Pechenganikiel na północy regionu w miastach Nikiel i 

Zapolarny. 

PCJACK2
Pływające pole tekstowe
Szkoła Eksploatacji Podziemnej 2013, Materiały Konferencyjne



 

Rys. 1. Lokalizacja oddziałów kombinatu Kolskaja 

Fig. 1. Localizations of Kolskaya divisions on  

W mieście Zapolarny zlokalizowane są kopalnie Centralnij i Sewiernij. 

 

HISTORIA WYBORU I WDROŻENIA SYSTEMU 

Przed wdrożeniem MineScape, w kombinacie Kolskaja nie używano zintegrowanego systemu 

wspomagającego procesy modelowania złoża, obliczania zasobów, projektowania i 

harmonogramowania robót górniczych. Do wybranych prac projektowych używane były pakiety 

GeoTech oraz AutoCad.  

W roku 2006 dyrekcja kombinatu opublikowała techniczne wymagania dla zautomatyzowanego 

systemu zarządzania projektowaniem robót górniczych i rozpoczęła przetarg. 

W roku 2007 komisja przetargowa kombinatu Kolskaja wybrała system MineScape firmy Mincom 

(obecnie to firma Ventyx) i obie firmy podpisały kontrakt na wykonanie projektu wdrożenia. 

Cele projektu wdrożenia: obniżenie kosztów robót górniczych przez wdrożenie kompleksowego 

zautomatyzowanego systemu modelowania geologii, projektowania i harmonogramowania 

eksploatacji oraz zarządzania robotami górniczymi. 

W styczniu 2008 rozpoczęliśmy wdrożenie systemu w wybranym biurze projektowym kopalni 

Sewiernyj. 

W lipcu 2008 rozpoczęliśmy wdrożenia w pozostałych działach kopalni Sewiernyj. 

W roku 2009 przy pomocy naszych konsultantów personel kopalni Sewiernyj wdrażał i nabierał 

samodzielności w wykonywaniu procedur przygotowanych i przeszkolonych w ramach 

wcześniejszych prac wdrożeniowych.  



W czerwcu 2012 personel kopalni Kolskaja osiągnął samowystarczalność w zakresie efektywnego 

korzystania z systemu MineScape w swoich procesach biznesowych – system go-live. 

 

WDOŻONE KOMPONENTY ZINTEGROWANEGO SYSTEMU 

Baza Danych 

Baza danych stanowi podstawę do stworzenia modelu złoża oraz istniejących wyrobisk. Te z kolei 

pozwalają na prowadzenie prac projektowych w środowisku CAD, w nawiązaniu to aktualnego 

stanu geodezyjnego kopalni i aktualnego modelu złoża. Baza danych geologicznych to wszystkie 

najważniejsze dane o parametrach jakościowych złoża pobieranych z otworów i z prób 

wykonywanych na dole kopalni. Te dane zostały zapisane w specjalnie do tego celu stworzonych 

tablicach bazy danych, skonfigurowanej w MineScape. Moduł bazy danych geologicznych 

systemu MineScape wykorzystuje silnik bazy danych Oracle. 

 

Rys. 2 Konfigurowanie i wizualizacja bazy danych 

Fig. 2. Configuration and vizualization of data base 

Konfigurowanie i napełnianie bazy danych wykonano w tych etapach: digitalizacja danych, 

tworzenie struktury bazy, ładowanie danych do bazy, weryfikacja i czyszczenie danych, tworzenie 

dokumentacji zawartości bazy (karty otworów, raporty, przekroje korelacyjne). 

 

Model złoża 



Na podstawie przestrzennej lokalizacji pozytywnych prób złożowych oraz na podstawie dostępnej 

dokumentacji papierowej w formie przekrojów zawierającej geologiczną interpretację granic złoża, 

stworzyliśmy bryły określające kształt ciał rudnych. Dla każdego ciała rudnego, stworzono szereg 

profili, które razem wyznaczają geometrię bryły danego ciała rudnego.  

 

Rys. 3. Tworzenie bryły ciała rudnego 

Fig. 3. Creation of wireframe setting the ore-body border 

Bryła wyznaczająca granicę ciała rudnego stworzona była jako zamknięty zestaw trójkątów oparty 

na profilach geologicznych. Te profile tworzone były we współpracy z geologami kopalni i w 

oparciu wizualizację bazy danych oraz o wcześniej stworzone przekroje geologiczne 

dokumentujące złoże. Ciała rudne zalegające w obszarze górniczym kopalń kombinatu Kolskaja 

mają charakter pseudo-pokładów a niektóre z nich zalegają z dużym nachyleniem (powyżej 45st). 

Parametry jakościowe zostały interpolowane wewnątrz bryły ciała rudnego w kierunkach 

wyznaczonych przez powierzchnie stropu i spągu pseudo-pokładu ciała rudnego. Następnie 

komórki modelu blokowego zostały skategoryzowane na podstawie zawartości kruszcu (Ni, Cu). 



 

Rys. 4. Przekrój przez model blokowy stworzony wewnątrz bryły ciała rudnego z barwnym zaznaczeniem 

histogramów prób jakościowych z otworów i interpolowaną zawartością Ni w komórkach modelu. 

Fig. 4. Section through Block model created inside of the ore-body wireframe with Ni content in the drill hole 

samples and in the model cells marked by color scale. 

W ramach interpolacji danych z prób do komórek modelu blokowego między innymi 

interpolowana jest informacja o litologii skał. W wyniku nie tylko parametry jakościowe ale 

również rozkład różnych litologii orógotworu sostaje zapisany w modelu. 



 

Rys.5. Przekrój przez model blokowy ciała rudnego z barwnym zaznaczeniem różnych typów litologii 

Fig. 5. Section through the block model of the ore-body with color depicting different lith types 

 

 

Rys. 6. Skategoryzowany model blokowy i granica ciała rudnego z zaznaczeniem wybranych wyrobisk 

podziemnych  oraz odkrywki 

Fig. 6. Categorized Block model and ore-body border with selected underground openings and the open pit 

Na podstawie modelu złoża generowane są między innymi przekroje, które ułatwiają decyzję 
dotyczące kierunków przyszłej eksploatacji.  Innym rodzajem informacji generowanej z modelu są 
mapy izoliniowe struktury i okruszczowania ciała rudnego. 



 

 

Rys. 7. Izolinie stropu i spągu ciała rudnego oraz barwne izolinie zasobności Ni (metro-procent Ni) 

Fig. 7. Contour lines of ore-body roof/floor and Ni deposit richness in m% 

Granica złoża z uwzględnieniem bilansowości jest wyznaczana w modelu blokowym przy pomocy 

algorytmu, który ujmuje m.in. graniczną średnią zawartość niklu oraz zasobność wyrażoną w tzw. 

metro-procentach miąższości. 

 

Geodezja 

Następujące elementy funkcjonalności geodezyjnej części systemu MineScape zostały wdrożone i 

są wykorzystywane w procesach biznesowych kombinatu Kolskaja: 

- obliczenia objętości pryzm rudy na składowisku, 

- tworzenie modeli brył wyeksploatowanych komór na podstawie danych z przyrządów laserowych 

i przeliczanie zasobów w oparciu o te modele, 

- tyczenie kierunków wyrobisk, 

- tachimetria, 

- bieżąca aktualizacja modelu sieci istniejących wyrobisk. 



 

Rys. 8. Model sieci wyrobisk górniczych 

Fig. 8. Model of mining works 

 

 

 

Projektowanie Górnicze 

Po wyznaczeniu zasięgu robót górniczych na podstawie zasobności złoża i po obliczeniu zasobów 

tworzony jest projekt wyrobisk udostępniających. Ten projekt zawiera wymagane mapy i tabele 

zasobów, które podlegają zatwierdzeniu. Jeśli na podstawie tych dokumentów projekt uzyskuje 

akceptację, to trójwymiarowy model projektowanego wyrobiska staje się podstawą obliczeń 
nakładów inwestycyjnych i obliczeń wentylacji. Infrastruktura wyrobiska jest również 
projektowana w oparciu o jego przestrzenny model. Model wyrobiska jest wzbogacony o obiekty 

takie jak torowisko, rury i kable i te obiekty są automatycznie prezentowane na przekrojach.  



 

Rys. 9. Model sieci wyrobisk górniczych istniejących i projektowanych jest podstawą obliczeń geodezyjnych 

Fig. 9. Model of existing and planed mining works I basis for survey calculations 

Na graficzną dokumentacje projektu wyrobiska górniczego składają się następujące modele 

przestrzenne: bryły złoża, projektowanego wyrobiska, wyrobisk istniejących w sąsiedztwie 

projektowanego. Wyrobiska są projektowane jako bryły przestrzenne z uwzględnieniem nachyleń i 
miejsc gromadzenia się wody. Wszystkie wymagane przekroje, plany, rzuty, obliczenia kubatur i 

zasobów tworzone są na podstawie wcześniej stworzonego modelu projektowanego wyrobiska 

(wyrobisk). Po zatwierdzeniu modelu tworzone są mapy i karty geodezyjne dla potrzeb tyczenia 

wyrobisk.  

Projekty robót strzałowych 

Komory eksploatacyjne i odnośne roboty strzałowe są projektowane i projekty są dokumentowane 

z wykorzystaniem modułu Ring Design (projekt strzelań wachlarzowych). Ten moduł pomaga 

rozmieścić otwory strzałowe, obliczyć ilość materiałów wybuchowych dla poszczególnych 

otworów i stworzyć wymaganą dokumentację. 



 

Rys. 10. Projekt robót strzałowych wraz z dokumentacją mapową generowaną na podstawie modelu 

Fig. 10. Design of blast Works with map documentation generated based on model 

 

 

Rys. 11. Projekt robót strzałowych wraz z dokumentacją mapową generowaną na podstawie modelu 

Fig. 11. Design of blast Works with map documentation generated based on model 



 

Rys. 12. Dokumentacja projektu robót strzałowych 

Fig. 12. Documentation generated based on ring blast design 

 

 Rezultaty Wdrożenia 

Osiągnięto następujące rezultaty wdrożenia technologii MineScape w kopalniach kombinatu 

Kolskaja: 

podniesienie jakości i dokładności projektów robót górniczych, 

poprawa jakości projektów nowych otworów dzięki wizualizacji istniejących otworów i innych 

obiektów, 

funkcje tworzenia zamkniętych brył umożliwiły tworzenie modeli skomplikowanych 

geometrycznie ciał rudnych, co umożliwiło precyzyjniejsze dokumentowanie granic złoża na 

przekrojach, 

szybki transfer danych geodezyjnych do bazy danych geodezyjnych umożliwia szybkie filtrowanie 

błędnych pomiarów i szybkie obliczenia objętości, 

architektura klient-serwer umożliwiła jednoczesny dostęp do projektu oraz jednoczesną pracę kilku 

projektantów i geologów z wykorzystaniem tego samego zestawu danych oraz umożliwia szybką 
wymianę danych pomiędzy działami technicznymi kopalni. 

 



TITLE: MineScape system implementation in „Kolskaya Mining Metallurgical Company” 

SUMMARY: Following challenges caused the management of Kolskaya MMC decided to 

computerize processes of their mine planning and scheduling: 

- need to mine ore with given content of metals and minimum loss of ore quality, 

- need to increase labour productivity of geological, survey, mine design and scheduling 

department, 

- need to Increase quality and validity of decision making processes for near future planed mining 

of another part of the deposit 

After two years of various software systems reviewing and selection, engineers and management of 

Kolskaya MMC choose to use software and services of Mincom to design and implement the 

computerised models and processes with aim to meet the above mentioned objectives. This article 

describes the implementation of Mincom MineScape system in the technical departments of 

Kolskaya GMK in areas of: survey, deposit modelling, mine planning and scheduling. 
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Przed wdrożeniem

• Standardy narzędzi

• Standardy notacji tworzenia map

• Wymiana dokumentacji między służbami

• Przechowywanie i ochrona danych



Infrastruktura przed wdrożeniem



Założenia projektu
• Standaryzacja narzędzi pracy – stacje robocze + aplikacje

• Elektroniczna dokumentacja mierniczo‐geologiczna ‐ System ArchiDeMeS

• Optymalizacja kosztów licencji ‐ serwer licencji

• Jednolita Mapowa Informacja o Przestrzeni i Dokumentacji Mierniczo 

Geologicznej

• Bezpieczne udostępnienie danych 

• CSSMC Centralny serwer systemu map cyfrowych – Jednolita Mapa JSW



Projekt Mapy Cyfrowe JSW SA

• Harmonogram

• Najważniejsze etapy

• Wyzwania

• Ryzyka

• Zarządzanie,  optymalizacja



Logika infrastruktury systemu po wdrożeniu



Zrealizowane zadania projektu w 2012r.

1. Instalacja stacji roboczych ‐maksymalizacja wydajności, 
różnorodność technologii

2. Programy dodatkowe – utrzymanie wymagań 
technicznych

3. Wprowadzenie jednolitego formatu plików map ‐ analiza 
procesu migracji map  KWK „Krupiński”

4. Migracja map KWK „Krupiński” (Mapa 2000) 
do standardu JSW



5. Utworzenie standardu znaków stosowanych na mapach 
cyfrowych dla zakładów JSW S.A.

6. Opracowanie modelu systemu ArchiDeMeS

7. Uruchomienie systemu w obszarze działów TMG 
dla 4 zakładów JSW

8. Uruchomienie systemu w obszarze działu TW i TP
w KWK „Borynia‐Zofiówka” Ruch „Zofiówka” 

9. Szkolenia specjalistyczne ‐ Autocad Civil, Geolisp

Zrealizowane zadania w 2012 cd.



Pozostałe najważniejsze zadania 

• Migracja map w KWK „Krupiński” do 
standardu JSW

• Jednolita Mapa JSW



Dziękuję za uwagę
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STRESZCZENIE: W artykule zaprezentowano zagadnienia dotyczące tworzenia i zarządzania za-
sobami numerycznej dokumentacji górniczej i informacji z nią powiązanej w praktyce zakładów 
podziemnych.  
 Omówiono zagadnienia wymiany międzywydziałowej informacji i dokumentacji górniczej na 
przykładzie praktycznych realizacji przeprowadzonych z wykorzystaniem systemu ArchiDeMeS 
i Geolisp, uzupełnionych o narzędzia aplikacji CX012. 
 Pokazano, jakie znaczenie dla usprawnienia pracy i wzrostu bezpieczeństwa ma fakt wdrożenia 
w pełni numerycznego obiegu dokumentacji mapowej w obszarze oddziałów TMG, TW i TP. 
 
SŁOWA KLUCZOWE: Kopalniane mapy numeryczne, zarządzanie dokumentacją mierniczo-geo-
logiczną, system GEOLISP, górnictwo węgla kamiennego 
 
 
 
Dokumentacja górnicza, a w szczególności mapy dokumentacji mierniczo-geologicznej, stanowią 
podstawę prawidłowej i bezpiecznej pracy zakładów górniczych. 
 Zagadnienie to jest na tyle istotne, iż jest objęte specjalnymi regulacjami prawnymi: 

— Ustawa Prawo Geologiczne i Górnicze. 
— Rozporządzenie Ministra Gospodarki w sprawie dokumentacji mierniczo-geologicznej. 
— Rozporządzenie Ministra Gospodarki w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy, prowadze-

nia ruchu oraz specjalistycznego zabezpieczenia przeciwpożarowego w zakładach górni-
czych wydobywających kopaliny otworami wiertniczymi. 

— Polska Norma PN-G09000: 2002 Mapy Górnicze – Wymagania Podstawowe. 
 Zgodnie z obowiązującym prawem, dokumentacja ta w miarę postępu robót musi być stale 
uzupełniana i odpowiednio zabezpieczana a informacje w niej zawarte udostępniane właściwym 
służbom kopalnianym, jak również właściwym organom administracji geologicznej i organom nad-
zoru górniczego. 

Szkoła Eksploatacji Podziemnej 2013, Materiały Konferencyjne 



 

 

 Zgodnie z prawem i z potrzebami wynikającymi z działalności Zakładów Górniczych mapy 
górnicze, opracowywane przez służby Mierniczo-Geologiczne są podstawowym dla tych Zakła-
dów dokumentem. 
 Na mapach górniczych są nanoszone dane: 

— obrazujące postęp eksploatacji i stan poznania złoża.  
— umożliwiające obliczanie zasobów kopaliny  
— obrazujące projekty robót udostępniających i przygotowawczych.  
— obrazujące sytuacje, które mogą być przyczyną zagrożeń, czyli takie jak: tektonika, metan, 

pola zawodnione, pola zaognione, pola zawałowe, strefy tąpań, strefy wdarcia się kurzawki 
itp. 

— opisujące stare wyrobiska, oraz pola wyeksploatowane.  
 Prowadzone w działach Mierniczo-Geologicznych mapy stanowią podstawę do nanoszenia i do-
kumentowania informacji specjalistycznej związanej z realizacją zadań przez większość pozosta-
łych służb Zakładu Górniczego. Przy czym najczęściej korzystającymi z tych map w celu sporzą-
dzania własnej informacji są działy wentylacji i przygotowania produkcji.  
 Wchodzące z początkiem lat 90-tych numeryczne techniki i technologie obróbki, przesyłu i gro-
madzenia informacji sprawiły, iż obecnie do realizacji edycji dokumentacji zaczęto powszechnie 
stosować wyspecjalizowane narzędzia informatyczne. W konsekwencji „informacja analogowa” 
przestała być podstawowym nośnikiem obiegu i archiwizowania danych w przedsiębiorstwie, a jej 
miejsce zajęła informacja numeryczna i numeryczne bazy danych.  
 Okazało się przy tym, iż bezpośredni rezultat numerycznej edycji – plik elektroniczny jeżeli nie 
zostanie poddany dodatkowym zabezpieczeniom, nie może być traktowany jako równorzędny do 
dokumentu analogowego. Nie spełnia, bowiem istotnych kryteriów wymaganych dla dokumentu, 
między innymi dwóch kluczowych:  

— gwarancji jednoznaczność treści,  
— jednoznacznej identyfikacji autorstwa, przebiegu edycji i autoryzacji dokumentu.  

 Jest to wada krytyczna, w sytuacji gdy dokument musi, chociażby ze względu na wymogi pra-
wa pozostać podstawowym obiektem obiegu i archiwizowania informacji w ramach organizacji, 
czyli w takiej, jaka przecież obowiązuje w Zakładach Górniczych.  
 Zakłady Górnicze, głównie w działach Mierniczo-Geologicznych wdrożyły w ostatnich latach 
numeryczne narzędzia CAD do edycji map górniczych, w powiązaniu z szeregiem wyspecjalizo-
wanych narzędzi analitycznych opracowanych w ośrodkach naukowo-badawczych pracujących na 
rzecz górnictwa, Można tutaj wymienić chociażby takie rozwiązania jak system EDBJ - autorstwa 
prof. Jana Białka, służący do modelowania skutków robót górniczych w górotworze i na po-
wierzchni terenu, GEONET – pakiet programów wspomagający użyteczne w produkcji geodezyj-
nej i kartograficznej zadania obliczeniowe, GEOLISP – system obsługi kopalnianych map nume-
rycznych w połączeniu z szeregiem narzędzi analityczno-obliczeniowych przeznaczonych do pla-
nowania i prowadzenia prac eksploatacyjnych. 
 W rezultacie powstały istotne zasoby informacji w postaci plików numerycznych, w oparciu 
o które jest drukowana dokumentacja górnicza. Obieg i archiwizacja dokumentacji pozostała ana-
logowa. Albowiem pliki w oparciu, o które ta dokumentacja jest tworzona nie spełniają bezpośred-
nio kryteriów wymaganych prawem od numerycznego dokumentu górniczego.  
 W rezultacie, autoryzowany obieg dokumentacji: zatwierdzanie, dystrybucja i archiwizacja w dal-
szym ciągu pozostał w swej istocie analogowy.  
 Zgodnie z literaturą, jak i praktyką wdrożeniową, poddanie powyżej opisanych procesów pod 
zarząd normatywnego systemu zarządzania dokumentacją i informacją numeryczną prowadzi do 
rezultatu, w którym finalnym obiektem procesu edycji zostaje autoryzowany Dokument Nume-
ryczny. Wdrożenie Autoryzowanej Dokumentacji Numerycznej otwiera proces budowy Jednolitej 
Numerycznej Mapy Zakładu Górniczego.  



 

 

 Biorąc pod uwagę specyfikę pracy i dokumentacji Zakładów Górniczych zgodny z nią norma-
tywny system integruje dwa modele zarządcze w jedno spójne rozwiązanie: 
 Model DMS (Dokument Management System), który głównie dotyczy zagadnień WorkFlow, 

archiwizacji, kontroli i edycji dokumentu. 
 Model GIS (Geographic Information System), który głównie dotyczy zagadnień tworzenia, ak-

tualizacji mapy numerycznej. 
 
 

 
 
Rys. 1. Model obiegu informacji w Zakładzie Górniczym z wdrożonymi procedurami edycji numerycznej 
dla analogowej dokumentacji górniczej. Procedury archiwizacja i obiegu są realizowane na bazie 
dokumentu analogowego. Informacja robocza gromadzona w postaci numerycznej 
 
 
PRAKTYCZNY PRZEBIEG I REZULTATY WDROŻENIA NORMATYWNEGO SYSTEMU 
DO ZARZĄDZANIA DOKUMENTACJĄ I INFORMACJĄ MIERNICZO GEOLOGICZNĄ 
W ZAKŁADZIE GÓRNICZYM 
 
Mając na uwadze wymogi zdefiniowane przez prawo dla obiegu i archiwizacji dokumentacji gór-
niczej, oraz organizację dołowych Zakładów Górniczych struktura implementacja systemu zarząd-
czego, następuje w podziale na trzy wyodrębnione obszary zarządcze: 
1. Moduł Dokumentacji Mierniczo-Geologicznej. 

Zaimplementowany do obsługi służb Mierniczo-Geologicznych obszar Systemu, posiadający 
własną wydzieloną, odseparowaną bazę danych (Baza TMG), oraz składnicę dokumentów (Re-
pozytorium TMG). 
Skonfigurowany zgodnie z potrzebami działów TMG, jest wyposażony w narzędzia do autory-
zowanej publikacji wybranych treści zatwierdzonych map na potrzeby innych działów, oraz 
konfigurowalne mechanizmy automatycznego transportu zatwierdzonych treści map, do zaso-
bów Jednolitej Numerycznej Mapy Zakładu Górniczego. 

2. Moduł Wydziałowej Dokumentacji Górniczej. 



 

 

Zaimplementowany do obsługi wszystkich pozostałych służb ruchu Zakładu Górniczego obszar 
Systemu posiadający własną bazę, jak również własne repozytorium, bądź repozytoria doku-
mentów, skonfigurowane zgodnie ze strukturą organizacyjną Zakładu Górniczego. 

3. Jest wyposażony w narzędzia do autoryzowanej publikacji zatwierdzanych przez te służby tre-
ści mapy na potrzeby pozostałych służb, oraz w konfigurowalne automatyczne mechanizmy 
transportu zatwierdzonych treści tematycznych map do zasobów Jednolitej Numerycznej Mapy 
Zakładu Górniczego Moduł publikacji Jednolitej Numerycznej Mapy Zakładu Górniczego, czy-
li Serwer Treści Map. 
Dedykowana do obsługi Jednolitej Numerycznej Mapy Zakładu Górniczego część Systemu 
posiadająca własną odseparowaną od pozostałych bazę danych (Baza STM). Moduł jest wypo-
sażony w mechanizmy translacji pobieranych danych mapowych wg predefiniowanych kom-
pozycji mapowych. Treść i dane poszczególnych kompozycji mapowych jest udostępniana 
poprzez przeglądarkę internetową, umożliwiającą: 

— Skomponowanie przez uprawnionego użytkownika, własnej mapy specjalnej i jej wydruk 
z zachowaniem rygorów wymaganych dla papierowego dokumentu górniczego. 

— Pobranie danych raportowych dotyczących wybranych obiektów, zgodnie z zadanym zapy-
taniem. 

— Dotarcie do kopii dokumentacji i danych w oparciu, o które dany obiekt mapy został skar-
towany. 

 

 
 
Rys. 2. Praktyczny model międzywydziałowego przepływu numerycznej dokumentacji 
Zakładu Górniczego. Wszystkie zdarzenia są realizowane pod zarządem Normatywnego 
Systemu do Zarządzania Dokumentacją i Informacją Górniczą ArchiDeMeS_DMG 
 
 Z początkiem 2012 roku w JSW SA został otworzony projekt „Mapa Cyfrowa w JSW S.A.”. 



 

 

 Koncepcja i model projektu został oparty na standardach wypracowywanych w ramach pilota-
żowego projektu „Mapa Cyfrowa „Ruch Zofiówka” realizowanego w oparciu o system ArchiDe-
MeS_DMG i system Geolisp.  
 W ramach projektu, w pierwszym etapie we wszystkich kopalniach Spółki są wdrażane proce-
dury i narzędzia międzywydziałowego przepływu i edycji numerycznej dokumentacji i budowy 
Jednolitej Numerycznej Mapy Zakładu Górniczego wraz z danymi Modelu Złoża. W drugim etapie 
na bazie danych z Kopalnianych Map Cyfrowych zostanie utworzona Jednolita Górnicza Mapa 
Cyfrowa JSW SA wraz z danymi dla Modelu Złoża. 
 W rezultacie prowadzonych prac ukonstytuował się międzywydziałowy model zarządzania prze-
pływem numerycznej dokumentacji zgodny z diagramem na rysunku 2. Wszystkie zdarzenia zwią-
zane z obsługą obiegu i edycja numerycznej dokumentacji są realizowane pod zarządem Systemu 
ArchiDeMeS. 
 Praktyczną organizację środowiska edycji, archiwizacji i publikacji numerycznej dokumentacji 
górniczej poddanego pod zarząd systemu ArchiDeMeS_DMG jako Normatywnego Systemu do 
Zarządzania Dokumentacją Górniczą przedstawia rysunek 3. 
 

 
 
Rys. 3. Organizacja środowiska edycji, archiwizacji i publikacji numerycznej dokumentacji górniczej opartej 
o mechanizmy ArchiDeMeS_DMG – normatywnego systemu do zarządzania dokumentacją górniczą 
 
 We wdrożonym, działającym Modelu, podstawą realizacji wszystkich zadań są mapy nume-
ryczne opracowywane w trybie dokumentu numerycznego przez Służby Miernicze i Geologiczne. 
Mapy te po stosownej autoryzacji, zatwierdzeniu są kierowane do pozostałych służb Zakładu Gór-
niczego jako „nie edytowalny podkład” dla treści map tematycznych (specjalnych) tam sporządza-
nych. 



 

 

 W zaimplementowanym Modelu, zgodnie z wytycznymi wynikającymi z rozporządzenia mini-
stra środowiska mapa numeryczna sporządzana i aktualizowana pod zarządem Systemu ArchiDe-
MeS_DMG, jest tworzona wprost z pomiarów, w trybie Sprawy zakładanej dla każdego zdarzenia 
aktualizującego sytuację na mapie.  
 Realizacja aktualizacji sytuacji na mapie w ramach sprawy zapewnia 

— iż wraz z wywołaniem Sprawy następuje integralne sprzęgnięcie procesu edycji z narzę-
dziami analizy i standaryzacji mapy górniczej dostarczane użytkownikowi przez aplikację 
Geolisp i współpracującą z nią nakładkę CX012. Tak wywoływane z poziomu Sprawy pro-
cedury analiz i edycji działają intuicyjnie i kontekstowo „pilnując” zgodność rezultatów 
z wymogami prawa. 

— powiązanie danej aktualizacji z dokumentacją i działaniami opisanymi Sprawą poprzez przy-
pisanie tym zmianą numeru sprawy i „zlinkowanie” stosownych obiektów na mapie ze Spra-
wą.  

 

 
 
Rys. 4. „Klucze” organizacji i zarządzania procedurami archiwizacji edycji i dystrybucji 
dokumentacji numerycznej pod zarządem ArchiDeMeS_DMG. Kolejno od lewej: 

— Drzewo projektów grupujące dokumentację wg klucza tematycznego, 
— Drzewo Spraw grupujące dokumentację pomiarową, obliczenia, szkice 

stanowiące podstawę do naniesienia stosownej aktualizacji sytuacji na mapie, 
— Drzewo Kategorii Spraw, predefiniujące podział Spraw wg typu zdarzeń 

 



 

 

 Zgodnie z rysunkami 2, 3 i 4 w praktycznej realizacji przeprowadzonej w KWK Zofiówka uru-
chomiono procesy autoryzowanego nadzoru edycji dokumentu pod zarządem systemu ArchiDe-
MeS_DMG. Zasoby plików dokumentacji numerycznej zostały zabezpieczone i dalej przechowy-
wane w centralnej składnicy w tzw. repozytoriów dokumentów na serwerze map cyfrowych. 
 Wszelkie działania związane z pobraniem i edycją map są realizowane wyłącznie na kopiach 
pod zarządem Systemu ArchiDeMeS_DMG. W bazie systemu zapisuje się odzwierciedlenie histo-
rii zmian dokumentów. Odwzorowano w systemie podział użytkowników na grupy robocze, ze 
względu na wykonywane funkcje i dopuszczalne uprawnienia w systemie.  
 Zaimplementowano obowiązujące klasyfikacje dokumentów pod względem ich przynależności 
do grup tematycznych, podziału na kategorie jak i ze względu na zarządzanie aktualizacją mapy 
poprzez Sprawę. Wykorzystano tutaj rzeczowy podział dokumentów określony zarządzeniem Mi-
nistra Górnictwa i Energetyki. Do zasobów numerycznych systemu wprowadzono oprócz map 
również dokumenty pomiarowe i obliczeniowe będące podstawą kwartalnych uzupełnień podsta-
wowych map wyrobisk górniczych. Wdrożono procedury numerycznego zatwierdzania dokumen-
tów. Zdefiniowano zakres map, których treść po zatwierdzeniu jest automatycznie wysyłana: 

— Do bazy Serwera Treści Map.  
— Do bazy TP. 
— Do bazy TW.  

 W ramach Modułu STM skonfigurowano: 
— kompozycje przeglądowych map dla wyrobisk górniczych w skali 5000, 
— kompozycję mapy sytuacyjno-wysokościowej powierzchni w skali 1:5000, 
— kompozycję mapy Planu Ruchu w skali 1:5000. 

 Zaimplementowano narzędzia autoryzowanego wydruku z poziomu przeglądarki internetowej 
modułu STM, umożliwiające wydruk samodzielnie skomponowanej z wybranych warstw i mapy 
tematycznej. 
 Przykładowa kompozycję mapy STM, oraz przykładowy wydruk z STM pokazano na rysun-
kach 5 i 6. 
 
 



 

 

 
 
Rys. 5. Przykładowa Mapa publikowana z modułu STM 



 

 

 
 
Rys. 6. Przykładowy autoryzowany wydruk Mapy z modułu STM skonfigurowanej tematycznie 
przez użytkownika 
 
 
PROCES PRZEKAZYWANIA TREŚCI NUMERYCZNEJ MAPY CYFROWEJ 
POMIĘDZY DZIAŁAMI TMG I TW 
 
Służba mierniczo-geologiczna przygotowuje i sporządza mapy wyrobisk na potrzeby: 

— kierownika ruchu zakładu górniczego, w skali 1:2000 lub 1:5000 wraz z głównymi przekro-
jami geologicznymi, 

— osób kierownictwa ruchu zakładu górniczego, wskazanych przez kierownika ruchu zakładu 
górniczego, w skali 1:2000, 

— kierownika działu wentylacji i kierownika kopalnianej stacji ratownictwa górniczego – ma-
py wentylacyjne w skali 1:2.000, 

— osób średniego dozoru górniczego, w skali 1:1000 lub 1:2000 (mapy oddziałowe) oraz w ska-
li 1:5.000 przy dużych odległościach między robotami górniczymi prowadzonymi przez od-
dział. 

 Najczęściej zainteresowanymi działami kopalń węglowych w korzystaniu z map cyfrowych, są 
działy wentylacji TW i przygotowania produkcji TP. 
 Dział TMG zgodnie z Zarządzeniem KRZG przekazuje do działu TW: 

— Mapę podstawową – w cyklu raz na kwartał po jej zatwierdzeniu. 
— Mapę postępów wyrobisk w cyklu miesięcznym. 

 



 

 

 Przedmiotowa mapa postępów miesięcznych jest tworzona przy użyciu stosownych warstw 
w oparciu szkice bieżących postępów wyrobisk z podpiętymi warstwami mapy podstawowej, jako 
Xref. Mapa ta po zatwierdzeniu zostaje udostępniona TW.  
 Dział TW posiada dla każdego poziomu/pokładu dwie mapy: 

— Zablokowaną do edycji treść Mapy Podstawowej – otrzymywaną z TMG. 
— Mapę wentylacyjną TW zawierającą edytowalne treści wentylacyjne, zapisane na tle „wido-

ku rastrowego” powstałego na bazie Xrefa ostatniej rewizji mapy podstawowej oraz Xrefa 
mapy postępów miesięcznych. 

 Moment „wysłania” z TMG nowej rewizji mapy postępów miesięcznych (wraz z podpiętym 
Xrefem bieżącej wersji mapy podstawowej) mechanizm ArchiDeMeS/CX012 uruchamia procedu-
rę podmiany mapy postępów miesięcznych do nowej wersji i stosownego uaktualnienia Xrefa pod-
piętego do mapy wentylacyjnej.  
 Po potwierdzeniu, powstaje nowa rewizja mapy wentylacyjnej. W historii dokumentu zacho-
wane są stosowne dane zmian.  
 
 
GEOLISP I JEGO NARZĘDZIA ANALIZY I EDYCJI W KONTEKŚCIE PRACY 
POD ZARZĄDEM SYSTEMU ARCHIDEMES_DMG 
 
System Geolisp, działający w środowisku graficznym AutoCAD, a, umożliwia zautomatyzowanie 
wielu prac przy sporządzaniu dokumentacji kartograficznej (m.in. map, szkiców, wykresów, profili 
geologicznych, raportów itd.). Procedury zostały stworzone dla działów: mierniczo-geologicznego, 
wentylacji i przygotowania produkcji i są stale dopasowywane do ich potrzeb. Nazewnictwo: 
warstw, typy obiektów i cechy bloków zostały uzgodnione między systemami ArchiDeMeS_DMG 
i Geolisp. 
 Najważniejsze możliwości systemu Geolisp to: 

— możliwość tworzenia i aktualizacji map, zarówno na podstawie danych uzyskanych z bez-
pośredniego pomiaru, z istniejących map, jak i ze zdjęć lotniczych, 

— uzyskanie wybranej mapy tematycznej w dowolnej skali, na podstawie mapy utworzonej 
w skali wyjściowej, 

— możliwość utworzenia, kontroli i wizualizacji numerycznego modelu złoża, obliczenia jego 
objętości, 

— wykonywanie wykresów i profilów podłużnych i poprzecznych, 
— zautomatyzowanie prac przy tworzeniu map dzięki zdefiniowaniu w systemie znaków umow-

nych powierzchniowych i górniczych, zgodnych z obowiązującymi normami, 
— zabezpieczenie przed ingerencją w zawartość bazy danych, 
— możliwość wykonania transformacji między stosowanymi na kopalniach układami współ-

rzędnych, 
— sprawdzenie poprawności utworzenia rysunku pod względem topologicznym,  
— odczytywanie i zapis plików tekstowych w różnych formatach, m.in. EDN, GEONET, 

EWMAPA, 
— możliwość wybierania, edycji i tworzenia raportów dla obiektów spełniających określone 

kryteria; obiekty można filtrować zarówno po ich cechach, atrybutach, jak również po da-
nych dodatkowych, przypisanych do każdego z nich (np. data utworzenia, numer sprawy 
w systemie ArchiDeMeS, itp.), 

 
 
 
 
 



 

 

 
 
Rys. 6. Filtrowanie obiektów po danych dodatkowych (numerze sprawy 
w systemie ArchiDeMeS_DMG, przy pomocy polecenia MPWD 
 
 
EDYCJA WSPÓŁBIEŻNA MAPY GÓRNICZEJ Z WYKORZYSTANIEM 
MECHANIZMÓW ARCHIDEMES’A_DMG I CX012 
 
Edycja współbieżna map w dziale TMG przebiega w dwu płaszczyznach przepływu informacji 
w oparciu o zasadę edycji synchronicznej. 
 Jedna płaszczyzna to skala mapy. Przepływ obiektów pomiędzy mapą 1:2000, a mapą 1:5000 

w ramach jednego pokładu. Przepływ obiektu dotyczy edycji nowego obiektu wprowadzanego 
do dokumentu elektronicznego np. tamy czy otworu. W procesie kartowania edycja synchron-
niczna pozwala nanieść nowy element na mapie 1:5000 powiązanej synchronicznie z mapą pod-
stawową 1:2000. Odrębnym zagadnieniem jest edycja synchroniczna wybranego elementu 
dokumentu, i została ona opracowana odrębnie. 

 Druga płaszczyzna to przepływ informacji między dokumentami. Informacje zawarte w doku-
mencie (mapie) dla pokładu C winny automatycznie być ujawnione w dokumencie dla pokładu 
A i np. dla poziomu B. Dodatkowym elementem takiego przepływu jest zmiana wyglądu np. 
linii ociosu z ciągłej na przerywaną. 

 Edycja synchroniczna obiektu. Konieczność edycji synchronicznej obiektu została zdefinio-
wana w trakcie testowego wdrażania CX012. Przykładem edycji synchronicznej obiektu jest 
edycja otworu geologicznego pionowego. Obiekt zostaje w procesie edycji wprowadzony do 
dokumentu bazowego i dokumentów powiązanych mechanizmem edycji synchronicznej w dniu 
X. W dniu Y następuje konieczność zmiany wartości danych obiektu, np. jednej z rzędnych. 
Zmiana na mapie bazowej 1:2000 musi być przeniesiona na mapy powiązane. Edycja syn-
chroniczna obiektu wymagała opracowania nowej procedury edycji synchronicznej z uwagi na 
typ powiązań. 



 

 

 Edycja współbieżna i synchroniczna realizowana jest poprzez odpowiednie współdziałanie pro-
gramów ArchiDeMeS_DMG i CX012. W obszarze edycji współbieżnej gro zadań realizuje pro-
gram ArchiDeMeS_DMG ustalając powiązania dokumentów w sprawie. Program CX012 realizuje 
edycję synchroniczną bądź poprzez swoje mechanizmy edycji dokumentu, bądź poprzez weryfi-
kację edycji wykonanej w programie Geolisp. 
 Istotnym elementem edycji synchronicznej jest kontrola zachowania standardu dokumentu 
elektronicznego zgodnie ze standardem ustalonym przez użytkownika oraz wewnętrzna kontrola 
treści dokumentu. Edycja synchroniczna poprzez CX012 pozwala wykryć nieautoryzowane zmia-
ny treści dokumentu. Po zakończeniu edycji synchronicznej CX012 przekazuje do ArchiDeMeS_DMG 
wynik edycji synchronicznej celem zakończenia edycji współbieżnej. 
 

 
 
Rys. 7. Baza danych obiektów mapy górniczej wg standardu Geolisp i Mapy JSW. 
Zarządzanie bazą w ramach modułu CX012 

 

 
 
Rys. 8. Filtrowanie obiektów w procedurze edycji zmiany. Realizacja w ramach Sprawy 
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1. STRESZCZENIE 
 
Artykuł przedstawia zastosowanie środowiska Xaris w zakresie modelowania, prowadzenia i ana-
lizy obiektowych map górniczych. 
 Szczególna uwaga została poświęcona możliwościom związanym z prowadzeniem zasobów 
w środowisku trójwymiarowym. 
 Przedstawione zostały również wybrane możliwości analityczne wynikające z prowadzenia za-
sobu mapowego w środowisku bazodanowym, jego obiektowości oraz trójwymiarowości. 
 
 
2. WSTĘP 
 
Jednym z podstawowych źródeł informacji obrazujących aktualny stan eksploatacji złoża jest mapa 
wyrobisk górniczych. Obecnie dominującym sposobem jej prowadzenia w przedsiębiorstwach 
górniczych jest system plikowy. 
 Propozycją alternatywną jest prowadzenie elementów dokumentacji mierniczo-geologicznej 
w środowisku bazodanowym. 
 Bardzo istotną cechą takiego rozwiązania jest możliwość przechowywania w bazie danych 
wszystkich informacji o obiekcie. W bazie danych mamy więc zarówno dane opisowe, jak i geo-
metrię obiektu oraz jego symbolikę. Zalety takiego prowadzenia zasobu to m.in.: 

— jedno źródło danych (spójność zasobu), 
— jednorodność i ciągłość zasobu (eliminacja efektu „sekcyjności”), 
— bezpieczeństwo danych, 
— łatwość archiwizacji, 
— szerokie możliwości analityczne (możliwość analiz geometrycznych obiektów z wykorzy-

staniem operatorów przestrzennych), 
— możliwość publikacji danych z wykorzystaniem standardów INSPIRE oraz OGC. 

 Z punktu widzenia użytkownika, najważniejsze zalety rozwiązania bazodanowego to: 
— możliwość współdzielenia tych samych obszarów zasobu, 
— bieżący zapis efektów pracy do bazy danych, 
— możliwość prezentacji danych w dowolnych konfiguracjach. 

 
 
3. ARCHITEKTURA ORAZ TECHNOLOGIA 
 
Przejście od systemu plikowego prowadzenia zasobu mapowego do systemu bazodanowego stano-
wi istotną zmianę technologiczną, która jest nieuchronną konsekwencją rozwoju technologii geoin-
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formacyjnych wymuszonych dzisiejszymi regulacjami prawnymi oraz wprowadzanymi w ich kon-
sekwencji standardami. 
 Wychodząc naprzeciw tym potrzebom firma SHH opracowała własne środowisko komponen-

towe o nazwie Xaris . 
 Xaris łączy cechy rozwiązania klasy desktop (aplikacje zintegrowane z platformą Bentley Sys-
tems) oraz web (oparte o oprogramowanie Open Source lub alternatywnie wykorzystujące inny 
webowy interfejs graficzny – np. Oracle MapViewer stanowiący część technologii Oracle Fusion 
Middleware). 
 System wykorzystuje bazę danych Oracle, a dane przestrzenne zapisuje w formacie Oracle 
SDO_Geometry. 
 Podstawą architektury logicznej jest model trójwarstwowy złożony z: 

— warstwy wewnętrznej – serwer bazy danych, 
— warstwy pośredniej – w przypadku rozwiązania klasy desktop jest nią środowisko graficzne 

firmy Bentley, natomiast w rozwiązaniu klasy Web – serwer aplikacji (zawierającej kod za-
rządzający aplikacją, wykonujący funkcje z zakresu logiki biznesowej, pośredniczący po-
między warstwą kliencką, a funkcjami udostępnianymi przez bazę danych), 

— warstwy zewnętrznej - klienckiej - stanowiącej aplikację użytkownika. 
 Na rysunku 1 przedstawiona została Architektura logiczna Systemu Informacji Przestrzennej. 
 

 
 
Rys. 1. Architektura logiczna Systemu Informacji Przestrzennej 
Figure 1. Logical architecture of Spatial Information System 
 
 Warstwy serwera aplikacji oraz bazy danych wzbogacone są o dodatkowe biblioteki oprogra-
mowania narzędziowego i systemowego oraz o własne rozwiązania aplikacyjne. 
 Rozwiązanie dostarcza bogaty zestaw metod, algorytmów i programów łatwych do wykorzy-
stania dzięki zastosowaniu technologii komponentowej. Narzędzia te mają szerokie zastosowanie 
w większości procesów przetwarzania danych przestrzennych. Nowoczesne, zorientowane obiek-
towo funkcje, pozwalają na wydajną adaptację systemu do potrzeb użytkowników. Kontrola oraz 
zarządzanie wersjami obiektów, pozwala na obsługę i edycję danych w postaci scentralizowanej 
i rozproszonej. 



 

 

 Rozwiązania wykorzystane w koncepcji systemu nie narzucają ograniczeń co do ilości wymia-
rów przestrzeni danych. Dostrzegając korzyści z zastosowania modelu trójwymiarowego proponu-
jemy w pełni funkcjonalne środowisko pracy mierniczych oraz geologów, jak również innych 
służb związanych z funkcjonowaniem przedsiębiorstwa górniczego. 
 
3.1. Xaris Desktop 
 

Jako standard wizualizacji i zaawansowanej edycji danych przestrzennych przyjęto środowisko 
firmy Bentley Systems reprezentowane przez grupę produktów Bentley Map v8i: 

— Bentley Map Enterprise (rozszerzone środowisko edycyjne, zawiera m.in. aplikację obróbki 
obrazów rastrowych Descartes), 

— Bentley Map (podstawowe środowisko edycyjne), 
— Bentley Map PowerView (przeglądarka z wybranymi funkcjami edycyjnymi), 
— Bentley PowerCivil (oprogramowanie umożliwiające m.in. modelowanie struktur geolo-

gicznych), 
 Wszystkie produkty Bentley generacji v8i, mogą być w pełni wykorzystane jako platforma gra-
ficzna dla aplikacji Xaris. 
 
3.2. Xaris WEB 
 

Integralną częścią środowiska Xaris są komponenty webowe. Wszystkie klasy i obiekty zamode-
lowane w części desktopowej oprogramowania stają się jednocześnie klasami i obiektami dostęp-
nymi z poziomu aplikacji Web. Istotną cechą przygotowywanego modelu jest przechowywanie 
w bazie danych symboliki charakterystycznej dla środowiska Bentley, jak i bibliotek graficznych 
Webservera. 
 Na rysunku 2 przestawiony został fragment mapy prezentowanej w technologii Xaris WEB, 
zawierającej złożenie granic filarów ochronnych, granic pól eksploatacyjnych oraz informacji do-
tyczących jakości kopaliny w poszczególnych polach. 
 
 

 
 
Rys. 2. Przykład zastosowania technologii Xaris w środowisku WEB: fragment mapy 
zawierającej złożenie danych administarcyjnych, górniczych i geologicznych 
Figure 2. Example of the use of Xaris technology in the WEB environment: the map 
containing the submission of administrative, mining and geological data 



 

 

4. ETAPY WDRAŻANIA ZASOBU MAPOWEGO 
 
Implementacja prezentowanego środowiska składa się z trzech zasadniczych etapów opisanych 
w kolejnych punktach: 

— w etapie pierwszym niezbędne jest przygotowanie modelu zasobu mapowego, 
— w etapie drugim - uzupełnianie treści mapy, 
— w etapie trzecim – analiza i raportowanie zebranych w bazie informacji. 

 Poniżej przedstawiony został opis ww. etapów oraz pozostałe najistotniejsze cechy środowiska. 
 
4.1. Etap pierwszy: przygotowanie modelu zasobu mapowego 
 

Przez przygotowanie środowiska pracy należy rozumieć opracowanie modelu (struktury) zasobu 
mapowego, który będzie obsługiwany. Modelowanie struktury jest rzeczą bardzo istotną, ponieważ 
prawidłowo zaprojektowana struktura pozwala na efektywną pracę użytkownikom pracującym 
z zasobem mapowym. 
 Zastosowana platforma pozwala na budowę struktury (modelu) zasobu w sposób uwzględniają-
cy zarówno wymogi norm krajowych (np. instrukcja K-1) jak i specyficzne wymagania norm bran-
żowych (tu np. norm dotyczących map górniczych dla górnictwa odkrywkowego). 

 

 
 
Rys. 3. Fragment modelu struktury mapy wyrobisk górniczych 
przedstawiający elementy skarpy eksploatacyjnej w złożu 
Figure 3. Part of the map structure model showing exploitation slope elements 

 
 Warty podkreślenia jest fakt, że poza możliwością definiowania atrybutów graficznych elemen-
tów mapy (kolor, styl linii, itd.) możliwe jest dodawanie atrybutów opisowych (tu nr piętra eksplo-
atacyjnego oraz data pomiaru skarpy). Aby uwolnić użytkownika od czasochłonnego obowiązku 
uzupełniania wartości wszystkich atrybutów część z atrybutów można zdefiniować jako nieobo-
wiązkowe. 
 Model struktury zasobu pozwala również na definiowanie atrybutów elementów mapy uwz-
ględniających różnice wynikające ze skali w jakiej ma być prezentowany zasób. 



 

 

 Zaznaczyć należy, że definicje elementów mapy opierają się na obowiązujących normach (tu 
norma PN-73 G-09016 „Umowne znaki wyrobisk odkrywkowych i zwałowisk”). 
 

4.1.1. Konfiguracja i personalizacja map tematycznych 
 

Istotną częścią tworzenia modelu jest przygotowanie predefiniowanych konfiguracji map tema-
tycznych (kompozycji widoków). Definiowanie zarówno zakresu jak i sposobu prezentacji treści 
poprzez widoki uwalnia użytkownika m.in. od konieczności prowadzenia oddzielnych zasobów 
tematycznych (np. map otworów wiertniczych) oraz stanowi przygotowanie konfiguracji pracy dla 
poszczególnych (grup) użytkowników. Dzięki temu oprogramowanie może być wykorzystane np. 
do niezależnej obsługi poszczególnych wyrobisk lub rejonów eksploatacji funkcjonujących w ra-
mach jednego zakładu górniczego. Cecha ta z pewnością może zostać wykorzystana także w sytu-
acji gdy przedsiębiorstwo składa się z kilku zakładów górniczych rozproszonych geograficznie 
i posiadających odrębne służby mierniczo-geologiczne. 
 Na rysunku 4 przedstawiony został przykład konfiguracji widoku zawierającego podstawowe 
elementy mapy wyrobisk górniczych. Przygotowanie widoku pozwala zarówno na ograniczenie 
ilości elementów mapy do obsługiwanych przez danego użytkownika jak i ograniczenie geogra-
ficzne zakresu wyświetlanych danych (użytkownik obsługujący widzi jedynie dane właściwe dla 
własnego obszaru). 
 
 

 

Rysunek 4. Przykład konfiguracji widoku zawierającego 
podstawowe elementy mapy wyrobisk górniczych 
Figure 4. Example of predefined view with basic elements 
of minig maps. The upper part of figure contains set 
of views by the different mining areas 



 

 

4.2. Etap drugi: uzupełnianie treści mapy 
 

Wprowadzanie elementów mapy może odbywać się przy pomocy jednego z trzech sposobów. Pierw-
szym z nich jest wrysowywanie elementu na mapie przez użytkownika. Taki sposób pracy może 
być przydatny np. w razie konieczności przerysowania elementów mapy z materiałów archiwal-
nych. 
 Drugą metodą jest import elementów graficznych istniejących już w formacie wektorowym 
(np. DWG, DGN). Metoda ta jest wykorzystana np. przy integracji zasobów mapowych przedsię-
biorstwa poprzez przenoszenie zasobu plikowego do bazy danych. 
 
 

 
 
Rys. 5. Przykład importu elementów liniowych (tu pikiet) do środowiska Xaris 
Figure 5. Point elements import Example (pickets) to the Xaris environment 
 
 
 Trzecim sposobem jest wczytywanie danych dotyczących obiektu z plików tekstowych pocho-
dzących np. z rejestratorów polowych. Na rysunku 5 przedstawione zostały podstawowe kroki tego 
procesu, czyli wybór rodzaju obiektu (tu pikieta), a następnie wskazanie konfiguracji danych w pli-
ku źródłowym (tu plik zawierający opisy/nazwy pikiet oraz współrzędne X,Y,Z). Efektem operacji 
jest zapis pikiet do bazy danych oraz ich wyświetlenie w środowisku graficznym. Pikiety krawędzi 
górnej (w górnej części rysunku) wprowadzone zostały bez opisów, natomiast pikiety obrazujące 
dolną krawędź skarpy (z pogrubionymi opisami) zostały wprowadzone do bazy wraz z ich numera-
cją. 
 Bardzo istotną cechą prowadzenia zasobu mapowego w środowisku bazodanowym jest również 
możliwość dołączania dodatkowych informacji do wprowadzanych lub już istniejących w bazie 
obiektów. 



 

 

 
 
Rys. 6. Przykład obsługi otworów wiertniczych. Poza graficzną reprezentacją obiektu 
na mapie do otworu dołączono również szereg danych dodatkowych 
Figure 6. Example of borehole stored in Xaris software. In addition to a graphical object 
representation on the map there is a posibiity to attach a number of additional data 
 
 
 Na rysunku 6 przedstawiony został przykład obsługi otworów wiertniczych stanowiących rów-
nież element mapy wyrobisk górniczych. W tym przypadku wykorzystanie środowiska bazodano-
wego Xaris, poza lokalizacją i danymi opisowymi (nazwa otworu, rok wiercenia, itp.) pozwala na 
dołączanie dokumentacji obiektu bez potrzeby czasochłonnego i kosztownego wprowadzania 
wszystkich danych szczegółowych do bazy danych. Tu do otworu wiertniczego dołączone zostały 
również wyniki analiz parametrów geotechnicznych prowadzone w arkuszu kalkulacyjnym. 
 Dane dołączane do obiektu mogą być na bieżąco aktualizowane (np. o wyniki kolejnych analiz: 
geochemicznych, mineralogicznych) co pozwala na prosty dostęp do danych specjalistycznych rów-
nież z poziomu mapy wyrobisk górniczych. 
 Warto również zwrócić uwagę na prawą część rysunku 6, przedstawiającą zalety prowadzenia 
zasobu w środowisku trójwymiarowym. Na rysunku widać zeskanowaną kartę otworu wiertnicze-
go, która została skalibrowana w przestrzeni trójwymiarowej. Oznacza to, że użytkownik odczytu-
jąc dane dotyczące otworu wiertniczego porusza się w rzeczywistej przestrzeni złoża. 
 
4.3. Etap trzeci: analiza i raportowanie danych 
 

Odnośnie możliwości analitycznych szczególnie istotna jest funkcjonalność umożliwiająca prze-
chowywanie w bazie danych zarówno geometrii jak i atrybutów obiektu. Pozwala to na analizę 
i wybór elementów graficznych mapy wg zadanych filtrów/kryteriów czy zakładanie buforów prze-
szukiwania (np. znajdowanie otworów wiertniczych znajdujących się w zadanej odległości od 
krawędzi skarpy eksploatacyjnej). 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
Rys. 7. Przykład prostego zapytania, którego efektem jest wyświetlenie skarp nadkładowych wyrobiska 
odkrywkowego wykonanych we wszystkich piętrach eksploatacyjnych do dnia 9 grudnia 2012 r. 
Figure 7. Simple query example, resulting with the pit mine overburden slopes display (all operational 
floors until 9 December 2012) 
 
 
 Narzędzia analityczne umożliwiają prowadzenie analiz w obie strony, tj. zarówno poprzez wy-
świetlenie na mapie obiektów spełniających kryteria wyboru (jak na rysunku powyżej) jak i odczyt 
atrybutów obiektu (lub grupy obiektów) poprzez jego wskazanie na mapie (rysunek 8). 
 
 

Rys. 
8  

 
Rys. 8. Zestawienie reprezentacji graficznej obiektu wraz z odpowiadającą mu informacją tabelaryczną 
Figure 8. Graphical object representation with corresponding tabular information 

 
4.3.1. Analiza topologiczna elementów mapy 
 

Bardzo istotną funkcjonalnością systemu Xaris w powiązaniu z oprogramowaniem firmy Bentley 
jest możliwość wykonywania analiz uwzględniających kryteria przestrzenne. 
 Na rysunku 9 przedstawiony został przykład analizy z zastosowaniem kryterium geograficzne-
go dwuwymiarowego: czynne studnie odwadniające, które w wyniku postępu eksploatacji znalazły 
się w odległości mniejszej niż 25 metrów od górnej krawędzi wyrobiska (oznaczone na czerwono). 



 

 

 
 
Rys. 9. Przykład analizy z kryterium geograficznym dwuwymiarowym (XY) 
Figure 9. Analysis example using two-dimensional criteria: drainage wells, 
which are less than 25 meters from the top of the pit (marked in red) 
 
 Na rysunku 10 przedstawiony został wynik analizy szybów (kolor szary), które znajdują się w 
odległości mniejszej niż 50 metrów od chodników (elementy w kolorze zielonym) przy dodatko-
wym kryterium rzędnej biegu chodników (wszystkie chodniki biegnące w przedziale rzędnych od 
powierzchni terenu do rzędnej +200 m n.p.m.). W efekcie wskazany został szyb (na rysunku jest to 
pionowy walec barwy czerwonawej), w sąsiedztwie którego w odległości mniejszej niż 50 m bie-
gnie chodnik na rzędnej ok. 360 m n.p.m. (otoczony poziomym walcem barwy błękitnej). 
 

 

Rys. 10. Przykład analizy z kryterium geograficznym 
przestrzennym (XYZ) 
Figure 10. Result of the three-dimensional analysis: shafts (gray), 
which are located at a distance of less than 50 meters from the 
pavements (elements in green) with the additional criterion 
of pavement elevation gear (all pavements running between 
elevation of the land surface to the elevation of 200 m above 
sea level). As a result was indicated shaft (the figure is a vertical 
cylinder reddish), which runs adjacent to the pavement at about 
360 m above sea level elevation (horizontal cylinder surrounded 
by the color blue) 



 

 

4.3.2. Raportowanie wyników analiz 
 

Możliwość raportowania wyników analiz jest jedną z najistotniejszych cech prezentowanej techno-
logii. Użytkownik ma do dyspozycji zarówno narzędzia umożliwiające tworzenie zestawień ele-
mentów spełniających określone kryteria jak i narzędzia umożliwiające zapis wyniku analizy do 
postaci raportu np. w formacie arkusza kalkulacyjnego. 
 

 
 
Rys. 11. Wynik analizy danych dotyczących wszystkich pikiet zarejestrowanych w dniu 18 stycznia 2012 r., 
które posiadają wartości rzędnych większe od 100 m n.p.m. - raport zapisany w postaci arkusza 
kalkulacyjnego. Uzupełnieniem takiego raportu może być również część mapowa (wyrys), 
przedstawiająca lokalizację pikiet 
Figure 11. Result of the analysis of all pickets data registered on 18 January 2012, chich 
have a height value greater than 100 m above sea level and a spreadsheet form report. 
Mapping report, showing location of all pickets is a supplement to this report 
 
 Pozostając przy kwestii raportowania wyników analiz warto zwrócić uwagę na możliwości 
uzupełniania zakresu raportów o wyniki operacji matematycznych na danych źródłowych. Funk-
cjonalność taka może np. realizować wymóg cyklicznego raportowania danych dotyczących postę-
pów eksploatacji. Mając zapisane w bazie danych zarówno daty stanów eksploatacyjnych jak i ich 
geometrię możemy na bieżąco raportować postępy robót w poszczególnych okresach.  
 

 
 
Rys. 12. Efekt dodania do raportu dwóch kolumn źródłowych (pole powierzchni, 
wysokość skarpy) oraz kolumny wynikowej zawierające wartości wyliczone 
(tu objętość urobku) na podstawie wskazanych kolumn źródłowych 
Figure 12. The effect of adding following columns to the report: two source 
columns (value of excavated area, the height of the slope) and the output 
column containing the value calculated (here the volume of excavated material) 



 

 

PODSUMOWANIE 
 
Na zakończenie warto podkreślić raz jeszcze podstawowe cechy prezentowanego rozwiązania. 
Najważniejsze z nich to: 

— integracja zasobu mapowego, czyli spójność i ciągłość danych (jedno źródło prawdy), 
— skrócenie czasu dostępu do danych (poprawa efektywności pracy), 
— wzrost zaufania do jakości danych, 
— poprawa komfortu pracy, 
— spadek kosztów obsługi informatycznej, 
— poprawa bezpieczeństwa danych. 

 Warto również zaznaczyć, że prezentowana technologia - jakkolwiek bazująca na przykładzie 
elementów mapy wyrobisk górniczych - może być wykorzystana w każdym obszarze działalności 
zakładu górniczego, w którym mamy do czynienia z zasobem mapowym. Co więcej, im szersze 
zastosowanie tym większy zwrot z inwestycji w system tej klasy. 
 Poniżej przedstawionych zostało kilka wybranych potencjalnych obszarów zastosowań tej 
technologii prowadzenia zasobów mapowych przedsiębiorstwa w środowisku bazodanowym: 

— wsparcie gospodarki złożem (analiza zasobów kopaliny w poszczególnych kategoriach roz-
poznania, jakości, ewidencja ruchu zasobów, analiza danych i informacji geologicznych), 

— wsparcie gospodarki gruntami (harmonogramowanie nabywania gruntów poprzez złożenie 
informacji dot. lokalizacji i struktury gruntów z informacją dot. planowanego rozwoju eks-
ploatacji złoża), 

— wsparcie zarządzania infrastrukturą techniczną (np. informacja dot. stanu przenośników). 
 Xaris jako środowisko obiektowe wykorzystujące jednocześnie opcję przestrzenną bazy da-
nych Oracle oraz bogate możliwości środowiska graficznego (desktop lub WEB) może być z po-
wodzeniem wykorzystywany w przedsiębiorstwach górniczych. Technologia ta pozwala bowiem 
nie tylko na efektywne prowadzenie zasobu mapowego, ale łącząc zalety środowiska bazodanowe-
go i graficznego pozwala użytkownikowi na komfort pracy z jednym, na bieżąco aktualizowanym 
źródłem danych. 
 
 
 

Xaris Technology as an Environment for Modelling 
and Maintaining Object-Oriented Mining Maps 
 
The paper describes the use of the Xaris software for modelling, drawing and analyzing object-
oriented mining maps. Special attention is devoted to the opportunities associated with object-
oriented mining maps workflow in three-dimensional environment. 
 Authors present selected analytical capabilities as a consequence of implementing both the da-
tabase object-oriented elements and three-dimensional approach. 
 
 



 

 

Wykorzystanie technologii TLS do budowy trójwymiarowego 
modelu wyrobisk górniczych KGHM PM S.A. 
 
 
Ł. Markiewicz 
KGHM PM S.A. Zakłady Górnicze „Lubin” 
 
J. Młynarczyk 
KGHM PM S.A. Zakłady Górnicze „Lubin” 
 
Sz. Olszewski 
KGHM PM S.A. Zakłady Górnicze „Lubin” 
 
G. Patykowski 
KGHM PM S.A. Zakłady Górnicze „Lubin” 
 
 
 
 
 
 
STRESZCZENIE: Pojawienie się technologii TLS otworzyło nowe możliwości pozyskiwania ol-
brzymiej ilości danych znacznie przewyższające wydajność dotychczas stosowanych metod pomia-
rowych w miernictwie górniczym. W poniższym referacie przedstawiono doświadczenia, zgroma-
dzone w trakcie dwumiesięcznego użytkowania, przez pracowników działu mierniczego Zakładów 
Górniczych „Lubin” należących do KGHM PM S.A. skanera laserowego Leica ScanStation C5. 
Jak dotąd przetestowano kilka możliwych zastosowań takich jak tworzenie trójwymiarowego mo-
delu wyrobisk górniczych, inwentaryzacja zjawisk geologicznych, próby skanowania szybów gór-
niczych oraz inwentaryzacja hałd i składowisk. W świetle dotychczasowych doświadczeń wydaje 
się możliwe wykorzystanie technologii TLS do budowy trójwymiarowego modelu wyrobisk górni-
czych. Przy dużych możliwościach jakie daje technologia TLS należy mieć na uwadze jej ograni-
czenia natury technologicznej i informatycznej. 
 
SŁOWA KLUCZOWE: TLS (Terrestrial Laser Scanner), Naziemny skaning laserowy 
 
 
 
1. WSTĘP 
 

Zagadnienie inwentaryzacji wyrobisk górniczych stanowi istotną część pracy działu mierniczego 
wszystkich zakładów górniczych. W ciągu kilkudziesięciu lat funkcjonowania kopalni, przetesto-
wano wiele typów sprzętu geodezyjnego, rozwiązań technologicznych i metod pozyskiwania da-
nych w oparciu o które tworzono mapy. Naturalną konsekwencją rozwoju technologicznego jest 
wykorzystanie skanera laserowego do opracowania trójwymiarowego modelu wyrobisk. Nowa tech-
nologia pozwala na określenie położenia sytuacyjno-wysokościowego milionów punktów w krót-
kim czasie. Jest to wydajność nieosiągalna dla obecnie wykonywanych pomiarów wykorzystują-
cych tachimetry elektroniczne. 
Naziemny skaning laserowy jest techniką pomiaru polegającą na odbiciu od wirującego lustra 
wiązki lasera w zadanym kierunku, oraz rejestracji powracającej wiązki fali elektromagnetycznej 
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w trybie fazowym bądź impulsowym. Podczas pomiaru lustro rotuje automatycznie wokół własnej 
osi w zakresie 360o równocześnie skanując sferę nad instrumentem.  

 
Rys. 1. Skaner laserowy Leica ScanStation C5 [1] 

Figure 1. Laser Scanner Leica Scan Station C5 
 

Skanery wykorzystujące zjawisko przesunięcia w fazie, po odebraniu fali porównują ją z falą refe-
rencyjną. Skanery impulsowe, pomiar długości realizują poprzez określenie czasu wyjścia fali, od-
bicia od obiektu i powrotu do układu. Tryb fazowy w porównaniu z impulsowym charakteryzuje 
mniejszy zasięg, który jest częściowo rekompensowany przez większą szybkość pomiaru. Z kolei 
tryb impulsowy, cechuje duży zasięg, mniejsza ilość szumów, lecz dłuższy niż w przypadku skane-
rów fazowych czas pomiaru.  
Efektem skanowania są miliony punktów o znanych współrzędnych x, y ,z, oraz parametrach in-
tensywności odbicia, która odzwierciedlana jest w kolorystyce pozyskanej chmury punktów. 
 
Na podstawie kilkuletnich obserwacji rynku skanerów laserowych, połączonych z próbnymi po-
miarami realizowanymi w warunkach kopalnianych, przy wykorzystaniu instrumentów czołowych 
producentów na rynku, podjęto decyzję o wykorzystaniu skanera Leica ScanStation C5 do budowy 
trójwymiarowego modelu wyrobisk górniczych. Instrument ten stanowi platformę rozwojową, da-
jącą możliwość rozbudowy o dodatkowe opcje w każdym momencie użytkowania. 
Z uwagi na środki zarezerwowane na realizację zadania, oraz jego cele w początkowym etapie 
wdrożenia, postanowiono uzupełnić skaner o dwie z czterech możliwych opcji. Zwiększony został 
zasięg pomiarów z 35m do 300m, oraz przyspieszono proces skanowania z 25000 pkt/s do 50000 
pkt/s. Rozwiązanie to pozwala na zmniejszenie liczby stanowisk pomiarowych, oraz zwiększenie 
ich wydajności przez skrócenie czasu pracy w terenie. 
 
Istotnym elementem budowy trójwymiarowego modelu wyrobisk górniczych jest aplikacja do ob-
róbki chmur punktów. Do realizacji zadania wykorzystujemy modułowe oprogramowanie Leica 
Geosystems HDS Cyclone. Do najważniejszych funkcji programu należy kontrola skanowania, na-
dawanie orientacji i georeferencji, edycja chmur punktów, modelowanie oraz analizy przestrzenne. 
 
2. SKANOWANIE LASEROWE W KGHM PM S.A. 
 

Po dokonaniu wyboru urządzenia nastąpił jego zakup, połączony z krótkim szkoleniem w zakresie 
obsługi i funkcjonalności oprogramowania. W naszym przypadku szkolenie trwało dwa dni 
i należy podkreślić, iż w jego wyniku możliwe jest jedynie wyrobienie sobie poglądu na temat 
możliwości wykorzystania urządzenia, natomiast specyfika obiektów, z którymi mamy do czynie-
nia w zakładzie górniczym, nie pozwala na prostą implementację technologii i metod pomiarowych 
wykorzystywanych na powierzchni. Dla przykładu wykorzystanie do geoorientacji technologii 
GPS jest w warunkach kopalnianych niemożliwe. Można powiedzieć, że każdorazowo przed przy-
stąpieniem do realizacji konkretnego zadania, należy przeanalizować możliwości wykorzystania 



 

 

jego wyników i pod tym kątem dobrać technologię wykonania, obejmującą między innymi pro-
blematykę georeferencji, która jest nie mniej istotna niż sam zasadniczy proces skanowania. Kolej-
nym istotnym aspektem utrudniającym zastosowanie technologii skaningu laserowego w warun-
kach dołowych są częstokroć ograniczone gabaryty obiektów, które należy poddać inwentaryzacji, 
co w połączeniu z zagospodarowaniem przestrzeni wyrobisk poprzez montaż różnego rodzaju 
urządzeń i infrastruktury powoduje, że nakład pracy związanej z koniecznością zaprojektowania 
dodatkowych stanowisk skanera oraz trudności z optymalizacją lokalizacji sygnałów wiążących 
skany jest znacznie większy, niż w większości projektów na powierzchni. Projekty realizowane w 
warunkach kopalnianych można porównać, pod kątem nakładu pracy i trudności przy realizacji, 
jedynie z inwentaryzacjami skomplikowanych instalacji przemysłowych. 
Relatywnie krótki czas użytkowania skanera w zakładzie górniczym, w powiązaniu z potrzebą wy-
konania testów wykorzystania technologii TLS powodują, że dotychczas wykonane projekty 
są jedynie stosunkowo niewielkimi „próbkami” możliwości skaningu, trudno jest więc na ich pod-
stawie wyciągnąć obiektywne wnioski co do wydajności technologii – zwłaszcza w aspekcie kom-
puterowej obróbki danych. W przypadku dużych projektów, zwłaszcza w odniesieniu do nume-
rycznego modelu wyrobisk zakładu górniczego, nawet przy założeniu, że obejmuje on tylko wyse-
lekcjonowane główne wyrobiska, może pojawić się bariera w postaci olbrzymiej ilości danych, 
a co za tym idzie trudności w obróbce i zarządzaniu projektem. 
Aby zobrazować ilość danych uzyskiwanych w wyniku wykorzystania technologii TLS założyć 
należy, że w wyniku inwentaryzacji jednego kilometra typowego wyrobiska górniczego, w opty-
malnej rozdzielczości – gwarantującej wystarczającą dokładność przy jednoczesnej minimalizacji 
czasu skanowania – projekt składający się w tym wypadku z około 20 stanowisk osiągnie rozmiar 
około 6 GB. Jeżeli dodatkowo w wyrobisku znajdują się elementy infrastruktury technicznej, wy-
magające bardziej szczegółowego przedstawienia, dodatkowo zwiększy to rozmiar projektu. 
Poniżej przedstawione zostaną przykłady dotychczasowych projektów, realizowanych z wykorzy-
staniem technologii TLS. 
 
2.1. Skanowanie wyrobisk górniczych w rejonie podszybia 
 
Celem tego projektu było przetestowanie możliwości i wydajności skanowania laserowego 
w rzeczywistych warunkach dołowych. Wybór wyrobisk w rejonie podszybia uwarunkowany był 
między innymi łatwością dostarczenia skanera i niezbędnego osprzętu w miejsce pomiaru, dodat-
kowo rejony podszybi charakteryzują się bogatą siecią wyrobisk o skomplikowanym układzie 
przestrzennym, zróżnicowanych gabarytach wyposażonych w liczną infrastrukturę techniczną. 
Wszystkie te aspekty sprawiają, że stanowią one idealny „poligon doświadczalny” dla możliwości 
przetestowania nowej technologii.  
 
 



 

 

 
 

Rys. 2. Fragment modelu wyrobisk w rejonie podszybia. 
 
Prezentowany powyżej model przestrzenny jest efektem połączenia danych z 64 stanowisk skanera 
(7 dni pomiarowych), ilość danych to około 570 milionów punktów. Dane źródłowe miały rozmiar 
około 19 GB. Każdorazowo, przed przystąpieniem do pomiaru skanerem, wykonywano georefe-
rencję poprzez tachimetryczny pomiar położenia specjalnych tarcz HDS, które następnie 
po zeskanowaniu pozwalały na umiejscowienie przestrzeni zeskanowanej w geodezyjnym układzie 
współrzędnych. Łączenie obrazów z poszczególnych stanowisk skanera odbywało się przy pomocy 
specjalnych sygnałów w postaci kul, montowanych na obudowie, ociosach lub elementach wypo-
sażenia wyrobisk. Relacje przestrzenne środków przynajmniej trzech kul, zeskanowanych z dwóch 
sąsiednich stanowisk, pozwalają na automatyczne połączenie pojedynczych chmur punktów. Na 
bazie dotychczasowych doświadczeń stwierdzić można, że jest to optymalna, pod względem do-
kładności, wydajności i prostoty, metoda pomiaru. Doświadczenia z realizacji tego projektu wska-
zują, że wystarczające jest rozmieszczenie stanowisk skanera co około 50 metrów, a więc zgodnie 
z geometrią typowych wyrobisk rozcinkowych w kopalniach KGHM, gdzie w interwałach 50-cio 
metrowych wykonuje się przecinki wentylacyjno – manewrowe łączące wyrobiska danej wiązki. 
Oczywiście wraz z odległością od skanera spada dokładność odwzorowania szczegółów tereno-
wych, lecz w testowanej technologii, przy „średniej” rozdzielczości skanów, dla maksymalnej od-
ległości od skanera wynoszącej 25 metrów siatka skanowania wynosi 25mm x 25mm, więc w oce-
nie autorów jest całkowicie wystarczająca w kontekście trójwymiarowego modelu wyrobisk. 
Wprawdzie niekorzystna ekspozycja inwentaryzowanych powierzchni wyrobisk w stosunku do 
wiązki laserowej, połączona z relatywnie niskim współczynnikiem odbicia, powoduje dodatkowo 
zmniejszenie dokładności pomiaru szczegółów terenowych, jednak efekt ten jest częściowo zniwe-
lowany poprzez nałożenie obrazów z dwóch lub większej ilości sąsiednich stanowisk. 
Podsumowując możliwości zastosowania technologii TLS do inwentaryzacji wyrobisk górniczych 
należy stwierdzić, że jest to jak najbardziej możliwe i celowe. Należy jednak pamiętać, iż nie-
zmiernie istotnym elementem pomiaru jest równoległe prowadzenie sytuacyjno-wysokościowej 
osnowy geodezyjnej o odpowiednio wysokiej dokładności, dobranej do zakładanych efektów ska-



 

 

nowania laserowego. Nierzadko, wobec braku odpowiednio dokładnej osnowy w wyrobiskach, 
w których planowane jest skanowanie, należy przewidzieć konieczność równoległego zakładania 
osnowy geodezyjnej wyłącznie do celów geoorientacji skanów. 
 
2.2. Skanowanie pustek w górotworze 
 
Kolejnym przykładem zastosowania skaningu laserowego była inwentaryzacja zjawisk geologicz-
nych o charakterze krasowym, które zostały ujawnione w wyniku prowadzenia wyrobisk przygo-
towawczych w południowym rejonie Zakładów Górniczych „Lubin”. W tym wypadku charaktery-
styka obiektów, które poddano inwentaryzacji, wymagała znaczącej zmiany technologii pomiaru w 
stosunku do poprzedniego projektu. Dominującą niedogodnością była w tym przypadku ograniczo-
na przestrzeń, co w połączeniu z brakiem oczywistych możliwości stabilizacji sygnałów służących 
 
 

 
 

Rys. 3. Zjawisko krasowe w sąsiedztwie wyrobiska górniczego. 
 
do powiązania skanów zwiększała czasochłonność czynności przygotowawczych przed zasadni-
czym pomiarem. Dodatkowo skomplikowany kształt tych utworów, połączony z ich znacznym 
rozczłonkowaniem, powodował konieczność zaprojektowania konfiguracji stanowisk dostosowa-
nej do geometrii obiektu. W podsumowaniu rezultatów tego projektu można stwierdzić, że możli-
we jest zastosowanie skanowania laserowego nawet w przypadku niewielkich obiektów o skompli-
kowanych kształtach. Ograniczeniem są jedynie gabaryty samego urządzenia, jego ciężar utrudnia-
jący przemieszczanie go w ciasnych przestrzeniach oraz na obecnym etapie konieczność manualnej 
obsługi przez operatora. Doświadczenie zdobyte przy realizacji tego projektu może zostać z powo-
dzeniem wykorzystane w przyszłości przy inwentaryzacji trudno dostępnej infrastruktury technicz-
nej w wyrobiskach górniczych. 
 
 



 

 

2.3. Próby skanowania szybów górniczych 
 
W ramach inwentaryzacji wyrobisk górniczych w rejonie podszybia, przeprowadzono również 
próby wykorzystania skanowania laserowego w technologii TLS do inwentaryzacji szybów górni-
czych. Pierwsze próby wskazują, że pomimo dużego nasycenia przestrzeni elementami uzbrojenia 
szybu oraz niekorzystnych warunków w nich panujących w połączeniu z geometrią samych obiek-
tów możliwym wydaje się zastosowanie skanowania do inwentaryzacji szybów górniczych. Naji-
stotniejszym problemem, poza wspomnianymi powyżej, będzie zapewnienie odpowiedniej geore-
ferencji, tak aby uzyskana w efekcie dokładność była wystarczająca w kontekście obowiązujących 
przepisów. Nie można wykluczyć, że w części szybów w wyniku panujących w nich warunków i 
innych ograniczeń zastosowanie skanowania laserowego może okazać się niemożliwe. Podkreślić 
jednak należy, iż w przypadku pozytywnego wyniku testów użycia skanera laserowego w szybie, 
ilość i jakość danych uzyskanych tą drogą może radykalnie zwiększyć wiedzę na temat stanu tech-
nicznego i przebiegu procesów deformacji, którym poddawane są szyby w warunkach oddziaływa-
nia prowadzonej eksploatacji górniczej. 
 

 
 

Rys. 4. Fragment skanu szybu. 
 
2.4. Inwentaryzacja hałdy 
 
Wreszcie ostatnim przetestowanym jak dotąd zastosowaniem technologii TLS, niezwiązanym bez-
pośrednio z problematyką tworzenia trójwymiarowego modelu wyrobisk górniczych, było wyko-
rzystanie jej do inwentaryzacji hałd i składowisk. W tym wypadku przedmiotem pomiaru był uro-
bek wydobyty z kopalni i składowany w magazynie. Zastosowanie odpowiednio dobranych tech-
nik pomiaru i obróbki danych pozwoliło na uzyskanie w stosunkowo prosty sposób precyzyjnej in-
formacji o kubaturze składowiska. Stworzony model składowiska pozwala na dokonywanie szere-
gu ciekawych analiz. W tym wypadku jednoznacznie stwierdzić można, że w porównaniu z kla-
sycznymi metodami pomiarowymi stosowanymi do tej pory, wykorzystanie skanera laserowego do 



 

 

tego typu zadań przy podobnym nakładzie pracy na pomiary terenowe i obróbkę danych, daje 
znacznie bardziej kompletne i precyzyjne wyniki. W przypadku zwałowisk o skomplikowanej geo-
metrii zastosowanie skaningu może wpłynąć na obniżenie nakładu pracy, zwłaszcza w odniesieniu 
do pomiarów terenowych. 
 
3.PRODUKTY SKANINGU 
 
Podstawowym efektem wykorzystania technologii skanowania wyrobisk górniczych jest ich wi-
zualizacja – począwszy od najprostszych rzutów izometrycznych (dających ogólny pogląd na prze-
strzenną lokalizację chodników, szybów oraz urządzeń i budowli na powierzchni zakładu górni-
czego), a skończywszy na precyzyjnych inwentaryzacjach (bazując na których można tworzyć 
przekroje, obliczać objętości czy też monitorować deformacje). Do realizacji prac wykorzystano 
oprogramowanie Cyclone firmy Leica, którego modułowa budowa pozwala na kompleksową ob-
sługę projektów 3D poprzez następujące operacje: 
 import surowych danych z instrumentu, 
 łączenie wielu stanowisk pomiarowych (chmur punktów), 
 nadawanie projektowi georeferencji, 
 tworzenia numerycznego modelu terenu lub trójwymiarowego modelu wyrobisk, 
 tworzenie map warstwicowych, 
 eksport wyników do zewnętrznych programów typu CAD, np.: MicroStation V8i firmy Bentley 

Systems, które pozwalają na adaptację wybranych partii przestrzeni na potrzeby istniejących 
map płaskich, a także do celów projektowych. 

 
3.1. Obróbka danych 
 
3.1.1. Transfer zarejestrowanych chmur punktów wraz z punktami dostosowania (pomierzonymi 
tachimetrycznie) do bazy obiektowej Cyclone 
 

 
Rys. 5. Pojedyncze stanowisko. 



 

 

3.1.2. Wykorzystując moduł Cyclone-REGISTER, tworzony jest zbiór stanowisk oraz nadawana 
jest im georeferencja, poprzez wczytanie plików tekstowych zawierających współrzędne x,y,z 
punktów dostosowania 

 
Rys. 6. Podgląd procesu rejestracji i nadania georeferencji 

 

 
Rys. 7. Skany z pojedynczych stanowisk połączone w wyniku rejestracji wraz z nadaniem georeferencji 



 

 

3.1.3. Powyższy sposób pozwala na przygotowanie i połączenie zorientowanej w określonym uk-
ładzie współrzędnych chmury punktów. Wykorzystując moduł Cyclone-SURVEY wykonać można 
modelowanie, pozyskanie wybrane detali oraz wyeksportowanie ich do programów typu CAD 
 
 

 
Rys. 8. Przekrój przez dowolnie wybraną część modelu 

 
 

 
Rys. 9. Wyrenderowane wyrobiska 



 

 

PODSUMOWANIE 
 
Zamierzeniem autorów referatu było zaprezentowanie nowego podejścia do problematyki inwenta-
ryzacji wyrobisk górniczych oraz infrastruktury technicznej przy wykorzystaniu najnowszych 
technologii pomiarowych dostępnych na rynku. Równolegle z testami powyższej funkcjonalności 
badano możliwości wykorzystania TLS w innych zagadnieniach związanych z ruchem zakładu 
górniczego. Prezentacja możliwości skaningu laserowego przed szerokim gremium specjalistów z 
działów inżynieryjno-technicznych zakładu wywołała odzew w postaci wielu pomysłów na zasto-
sowanie tejże technologii. Do rozwiązania pozostaje kwestia związana z przekazywaniem oraz 
udostępnianiem danych innym działom w ramach Zakładu Górniczego. Na rynku istnieją rozwią-
zania pozwalające na korzystanie z efektów skanowania przez większą liczbę odbiorców za pomo-
cą darmowej przeglądarki jednak o ograniczonej funkcjonalności. 
Należy jednak nadmienić, że z uwagi na pewne ograniczenia prezentowanej metody, przed jej 
praktycznym wykorzystaniem należy przeprowadzić szereg dodatkowych pomiarów, które pozwo-
lą na wiarygodną ocenę dokładności jej wyników. Z pewnością jednak już teraz można stwierdzić, 
że osiągnięte dotąd rezultaty skanowania w kontekście modelowania wyrobisk są zadowalające. 
Postawić należy jednak pytanie o zakres wyrobisk zakładu górniczego, który powinien być objęty 
tak precyzyjną inwentaryzacją. Przy dużych możliwościach jakie daje technologia TLS należy 
mieć na uwadze jej ograniczenia natury technologicznej i informatycznej. 
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[1] www.leica-geosystems.pl. 
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Wprowadzenie

Wymagania biznesowe dla budowanego 

interfejsu wymiany danych

Zarys koncepcji realizacji
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Wprowadzenie



Systemy objęte wymianą danych

KGHM Polska Miedź S.A.
2011 r. – oddano do eksploatacji produkcyjnej system Baza
Danych Geologicznych (BDG) umożliwiający wprowadzanie,
przechowywanie oraz modyfikację danych dotyczących
geologii złożowej.

Centrum Badania Jakości sp. z o.o.
2011 r. – oddano do eksploatacji produkcyjnej nowoczesną linię
technologiczną do przygotowywania materiału do badań.
2012 r. – oddano do eksploatacji system klasy LIMS (Laboratory
Information Management System) do wspomagania pracy
laboratoriów kontroli jakości.



Oznaczanie zawartości pierwiastków
Oznaczanie zawartości pierwiastków w próbach 
bruzdowych jest ogniwem w procesach:

‐ bieżąca produkcja (ustalenie furty
eksploatacyjnej/modyfikacja sposobu
eksploatacji),

‐ rozliczanie jakości nadawy (rozliczanie
produkcji ZG sprzedawanej do Zakładu
Wzbogacania Rud),

‐ dokumentowanie złoża (systematyczne
rozpoznanie złoża/dokumentowanie zmian w



Cel oznaczania zawartości pierwiastków

Przyśpieszenie procesu oznaczania 
pierwiastków w próbach bruzdowych wpływa 
bezpośrednio na jakość prac geologów, a w 
szczególności na:

• poprawę efektywności urabiania,

• minimalizowanie stopnia zubożenia,

• optymalizację furt eksploatacyjnych.



Parametry krytyczne dla procesu 
oznaczania zawartości pierwiastków w 

próbach bruzdowych złoża miedzi

• Czas dostarczenia próby bruzdowej do

badań.

• Czas oczekiwania na wyniki oznaczenia

zawartości.

• Czas udostępniania oznaczeń.

• Wiarygodność wyników.



Proces oznaczania zawartości 
pierwiastków

Przygotowanie próby i sporządzenie w Zakładzie 
Górniczym (ZG) „papierowego” zlecenia wykonania 
badań.
Przekazanie do CBJ zlecenia papierowego wraz z 
fizyczną próbą przez ZG.
Zarejestrowanie zlecenia w CBJ.
Przygotowanie próby do badania w CBJ.
Wykonanie badania zawartości pierwiastków w CBJ.
Sporządzenie atestu w formie papierowej w CBJ.
Przekazanie atestu do Zakładu Górniczego przez 
CBJ.
Wprowadzenie wyników do BDG w ZG



Etapy w procesie oznaczania
objęte elektroniczną wymiany danych

Przekazanie elektronicznego zlecenia do CBJ.

Zarejestrowanie elektronicznego zlecenia w CBJ.

Przekazanie sprawozdania z badań w formie 

elektronicznej do ZG.

Wprowadzenie wyników zawartych w 

sprawozdaniu do BDG w ZG.



Zakres projektu

Wybór technologii i architektury dla
interfejsu wymiany danych w formie
elektronicznej.

Dostosowanie systemów do obsługi i
zarządzania elektronicznymi dokumentami.



Wymagania biznesowe



Oczekiwania biznesowe

Skrócenie czasu realizacji procesu oznaczania 
zawartości pierwiastków.

Parametryzacja rozwiązania umożliwiająca 
rozszerzenie zakresu zastosowań w przyszłości.

Zmniejszenie zagrożenia wystąpienia błędów 
ludzkich.

Standaryzacja procesu oznaczania pierwiastków w 
próbach bruzdowych w Zakładach Górniczych.



Zmniejszenie zagrożenia wystąpienia 
błędów ludzkich

Eliminacja konieczności wielokrotnego ręcznego 
wprowadzania tych samych danych poprzez:

• sporządzanie elektronicznych zleceń na podstawie
danych zapisanych w BDG,

• automatyczną rejestrację zleceń w systemie LIMS,

sporządzanie elektronicznych sprawozdań z badań
poprzez pobranie danych z systemu LIMS,

automatyczne wprowadzanie wyników badań do BDG



Zarys koncepcji realizacji



Opis próby – zakres danych na zleceniu
stki Numer

cząstki
Litologia
cząstki

101
dolomit
ilasty

102
dolomit
graniczny

103
łupek
ilasty

104 piaskowiec 
szary

105 piaskowiec 
szary

Cząstki Numer
cząstki

Litologia
cząstki

101
dolomit
ilasty

102

103
łupek
ilasty

104
piaskowiec 
szary

105



Rodzaj i zakres oznaczeń

Analiza podstawowa – oznaczenie tylko Cu dla 
potrzeb bieżącej produkcji.

Analiza składników towarzyszących:

• analiza skrócona dla zadanej listy pierwiastków,
• analiza pełna dla zadanej listy pierwiastków.



Warianty zleceń

becnie w zleceniu można podać tylko jeden z 
niżej wymienionych rodzajów analiz:

• podstawowa bez komasacji cząstek

• skrócona bez komasacji cząstek

• skrócona z komasacją cząstek

• pełna bez komasacji cząstek

• pełna z komasacją cząstek



oponowane podstawowe warianty zleceń

Analiza podstawowa bez komasacji cząstek.

Analiza składników towarzyszących bez 
komasacji cząstek.

Analiza składników towarzyszących z 
komasacją cząstek.



zczegółowe warianty zleceń elektronicznych

Wariant zlecenia
Pierwsze 
zlecenie

Drugie 
zlecenia

aliza podstawowa TAK NIE
aliza ST bez komasacji cząstek TAK TAK
aliza ST z komasacją cząstek TAK TAK
aliza podstawowa + analiza ST bez 
masacji cząstek TAK NIE

aliza podstawowa + analiza ST z 
masacją TAK NIE

aliza podstawowa + analiza ST bez 
masacji + analiza ST z komasacją TAK NIE

aliza ST bez komasacji + analiza ST z 
masacją cząstek TAK TAK



porządzanie zleceń w oparciu o gotowe 
szablony zakresów badań



Wprowadzanie wyników ze sprawozdań 
elektronicznych do BDG

zatwierdzenie wyników

zasilenie 

bazy



nitorowanie procesu oznaczania pierwiastków

atusy określające stan realizacji zlecenia

Sporządzenie zlecenia

Wysłanie zlecenia do CBJ

Przyjęcia zlecenia do realizacji

Komunikaty związanego z obsługą wyjątków

Przekazano wyniki badań

Anulowanie zlecenia przez Zleceniodawcę

Anulowanie zlecenia przez Wykonawcę

Zasilenie BDG (próby) wynikami badań



Technologia i architektura rozwiązania



echnologie zastosowana w rozwiązaniu

Język XML formatem elektronicznych dokumentów:
• możliwość zapisu złożonej struktury informacji,
• łatwość tworzenia nowych dokumentów XML,
• możliwość definiowanie składni dokumentów 

XML za pomocą schematów (DTD, XMLSchema),
• gotowe narzędzia do walidacji, przetwarzania i 

przekształcania dokumentów XML.

MS BizTalk Serwer – platforma do 
integracji systemów

WEB Services.



Architektura rozwiązania

BizTalk Server

BDG Service

Web

LIMS Service

Web



Podsumowanie
Wspomaganie procesu zarządzania, planowania i 
rozliczania produkcji

Skrócenie czasu procesu oznaczania pierwiastków w 
próbach

Zmniejszenie liczby błędów

Zminimalizowanie udziału pracy ręcznej

Monitorowanie procesu oznaczania pierwiastków

Wsparcie współpracy między jednostkami 
gospodarczymi 

W i dl li i l ń



Dziękuję za uwagę



Litologia szczegółowa 
w Bazie Danych 
Geologicznych

Wojciech Kaczmarek
Marcin Mrzygłód

XXII Szkoła Eksploatacji Podziemnej 2013r. 



Cel opróbowania złoża
Sposób wykonywania opróbowania

• Siatka opróbowania

• Interwały opróbowania

• Opis litologii (skrócony / szczegółowy)

• Instrukcje opróbowania

2/21



Opis litologii w fazie rozpoznania złoża 
otworami wiertniczymi z powierzchni 

ziemi

3/21



Karty otworów

Dolomit wapnisty

Piaskowiec ilasty 4/21



Dolomit wapnisty

Piaskowiec ilasty

Łupek ilasty + łupek dolomtyczny

5/21



Dokumentacje geologiczne złóż –
część tabelaryczna
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Dane z otworu w BDG

7/21



Opis litologii w próbach bruzdowych 
pobieranych z ociosów wyrobisk 

górniczych

• Profil próby bruzdowej

• Zawartość profil próby bruzdowej ‐ atestu

‐ numer próby i lokalizacja

‐ numery cząstek, miąższości cząstek, 

interwały opróbowania

• Opis litologii
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Rok 1963 i 1975
9/21



Rok 1997
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Rok 2011
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Historia atestu „papierowego”

• Pierwsza próba bruzdowa 1963

• Zmiana opisu litologii (kolory / symbole 
literowe)

• Obliczenia parametrów złoża wykonywane w 
schemacie WLP

• Brak wspólnych wzorców litologicznych w 
poszczególnych O/ZG

• Różnice w sposobie numeracji cząstek  
12/21



System Geolog

• Baza Danych ‐Wpisywanie danych o opróbowaniu –
litologia skrócona, interwały i miąższości, zawartość Cu

• Baza Danych ‐ Przechowywanie / archiwizacja danych

• Moduł analityczny ‐ Obliczanie parametrów 
geologicznych w schemacie WLP

• Brak jednolitej wersji programu w poszczególnych O/ZG

• Problem wymiany danych o opróbowaniu

• Brak możliwości zmiany kolejności litologii poza schemat 
WLP; na ateście papierowym – poprawna litologia 
(szczegółowa) / w programie Geolog – uproszczona 
(WLP)
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BDG

• Zapisywanie i przechowywanie danych 
• Wspólny standard dla wszystkich O/ZG
‐ docelowo „atest elektroniczny”
‐ obecnie, opis litologii szczegółowej w wyrobisku
jest identyczny jak wpisany do BDG

• Brak ograniczenia kolejności litologii skróconej i 
szczegółowej

• Wymiana (dostępność) danych o opróbowaniu 
dla sąsiednich O/ZG

• Wzorce próbek litologicznych
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Analiza, wizualizacja i wykorzystanie 
litologii szczegółowej

• Elewacje

• Zasięg i miąższość piaskowca anhydrytowego i 
dolomitu kawernistego

• Strefy występowania szczegółowych litologii 
(dolomit smugowany)
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Instrukcja opróbowania
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Zasilenie (uzupełnienie) BDG

• Skany atestów papierowych podpięte pod próby w 
BDG

• Uzupełnienie litologii szczegółowej (rozszerzenie 
WLP o nowe nazwy odmian skalnych) w próbach 
archiwalnych

• Bieżące uzupełnianie BDG – litologia szczegółowa i 
skany atestów

• Docelowo BDG zasilana będzie przez geologów i 
laboratorium (LIMS)

• Docelowo stworzenie modułu do wyliczania 
współrzędnej Z 19/21



Model 3d

• Model litologiczno – strukturalny:

‐ litologia szczegółowa (BDG)

‐ uskoki, upady, niwelacje (dane strukturalne)

• Model jakościowy

‐ zawartość Cu i pozostałych metali
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Cel zmiany
• Utworzenie wspólnego standardu dla O/ZG:
‐ opisu litologii szczegółowej
‐ wzorców prób

• Utworzenie dostępnego (wspólnego) 
repozytorium o jednakowej strukturze opisu 
litologii

• Umożliwienie analizy danych bez konieczności 
upraszczania kolejności wydzieleń litologicznych 
(wlplplp…)

• Standaryzacja danych (od opróbowania z 
otworów powierzchniowych 1957 do dziś)

• Przygotowanie danych do budowy modelu 3D
21/21



Współdzielenie danych w bazie danych 
geologicznych (BDG) – stan obecny i 

perspektywy rozwoju 

Szkoła Eksploatacji Podziemnej Kraków, 18  - 22 lutego 2013 

Robert Leszczyński – r.leszczynski@kghm.pl



BDG – co to jest
Numeryczna Baza Danych Geologicznych 

(BDG) - obejmuje zespół danych 
geologicznych, hydrogeologicznych oraz 
aplikacji wspomagających edycję tych danych, 
podstawowe analizy i zapytania bazodanowe. 



BDG – co to jest
Dane przechowywane w BDG:
• dane geoprzestrzenne - o zlokalizowanym 

charakterze przestrzennym (punktowym, 
liniowym lub obszarowym), 

• służące m.in. opisowi bryły złoża (ciała 
rudnego) i otaczającego go górotworu.



• Numeryczna Baza Danych Geologicznych 
(BDG) umożliwia zarówno przechowywanie 
informacji alfanumerycznych, jak i graficznych 
w formie umożliwiającej korzystanie z nich w 
sposób elastyczny, z jasną hierarchią praw 
dostępu. 

• BDG stanowi jedno z ogniw Informatycznego 
Systemu Zarządzania Eksploatacją Złoża 
(iSZEZ). 

BDG – co to jest



Ilość zgromadzonych danych  (2013-02-11)

• 317 838 profili opróbowania podstawowego Cu,
• 37 661 profili Ag,

• 6 503 210 oznaczeń podstawowych Cu,
• 142 248 innych oznaczeń Cu (Cu utl. itp., oznaczenia konfrontacyjne, itp) 

• 686 554 oznaczeń Ag
• 612 458 oznaczeń Pb i Zn,
• 320 168 oznaczeń S, C i Fe
• 140 042 oznaczeń składników litologicznych (Si, Al, Mg, K, Na, Ca)

• 434 252 oznaczeń innych pierwiastków towarzyszących 
Razem – 8 838 932 oznaczeń chemicznych

• 330 393 skojarzonych dokumentów zeskanowanych (atestów 
oznaczeń)





BDG - Bieżące zasilanie
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BDG - użytkownicy
ok. 100 aktywnych użytkowników:
• ZGL – 22
• ZGPS – 32
• ZGR – 28
• BZ - 4



20 lutego 2013r. 9

1972 r. - „Opracowanie i wdrożenie metod 
optymalizacji parametrów eksploatacyjnych złoża 
przy zastosowania elektronicznych maszyn 
cyfrowych (EMC)”, programy: NO-018, NO-020, N-
018a, NO-027, NO-026, tworzące integralną całość 
wykorzystujące do rejestracji prób bruzdowych
pamięć zewnętrzną – taśmę magnetyczną.

1976 r. - rozpoczyna funkcjonowanie system 
„GEOLOG” składający się z programów 
oznaczonych symbolami T-01, T-02, T-03. 

1982 r. – zakup komputera ODRĘ 1305 pracującej na 
pamięciach ferrytowych 2 x 64 kilobajty. 

BDG – skąd się wzięło



Programy systemu GEOLOG stanowiły bazę dla 
budowy obecnego rozwiązania.

Od lat 70-tych ubiegłego wieku na bieżąco 
wprowadzane były dane z opróbowania 
geologicznego, jakościowego oznaczeń 
chemicznych zawartości Cu, Ag, Pb oraz 
kilkudziesięciu innych składników 
chemicznych: Cu utl., Zn, Co, As, V, Mo, Ni, TOC org, Mn, Fe, Sb, Ti, 
P, Na, K, C og., CO2, Ss, Sc, S so4, FeO, FeS2, Fe2O3, SiO2, Al2O3, CaO, 
MgO, Re, Se, CI, Hg, F, Cd, Pt, Au, Pd.

BDG – skąd się wzięło



BDG – skąd się wzięło
• 20 maja 2009 – umowa z firma SHH Sp. z o.o. 

z Wrocławia na realizację.
• 1 lipca 2011 - Produkcyjne wdrożenie w 

Oddziałach Górniczych KGHM – 3 kopalnie:  
ZG Lubin, ZG Polkowice-Sieroszowice, ZG 
Rudna, Biuro Zarządu.



Dwa środowiska –interfejsy
• WEB – dostępny po autoryzowanym 

logowaniu do Zasobów KGHM za pomocą 
aplikacji VPZ Klient z dowolnego miejsca z 
dostępem do Internetu. Pozwala na edycje 
danych, generowanie raportów w postaci 
odpowiednich list.

• Desktop – zintegrowany z platformą graficzna 
Microstation, pozwalający na graficzne 
zobrazowania zapytań bazodanowych.



Interfejs WEB







Interfejs Desktop







Wyzwania i rozwój

Trzy kierunki rozwoju:
• Jakość i standardy
• Zarządzanie i bezpieczeństwo
• Dane i relacje



Wyzwania i rozwój – jakość i standardy

• Wdrażanie i utrzymanie standardów
- Optymalizacja słowników.

• Poprawa jakości danych. 
– Usuwanie powieleń.
– Filtrowanie błędów.
– Mechanizmy zabezpieczające.
– Automatyzacja przepływu danych z 

laboratorium 



Optymalizacja słowników
• Litologia, dane strukturalne, opisowe.

• Dane organizacyjne – oddziały wydobywcze, 
pola eksploatacyjne.

• Dane osobowe – referencje z innymi bazami.



Jakość 

Organizacja

Standardy



Automatyzacja przepływu 
danych z laboratorium

• Głównym wykonawcą badań gromadzonych w BDG 
jest CBJ.sp z o.o – podmiot zależny KGHM.

• W CBJ jest wdrażany System LIMS do 
wspomagania pracy laboratoriów.

• Docelowo, zarówno zlecenie do laboratorium jaki i 
wyniki oznaczeń, opisane odpowiednimi 
parametrami, będzie przesyłane bezpośrednio 
pomiędzy  systemami LIMS (laboratorium) i BDG –
iSZEZ (kopalnie).

23



Mechanizm ten:
• Wyeliminuje zwłokę czasową w wymianie 

danych.
• Skojarzony system metkowania i oznaczania 

prób bezpośrednio w miejscu pobrania 
zminimalizuje możliwość powstania błędów,  
pomyłek i przekłamań.

24

Automatyzacja przepływu 
danych z laboratorium



Wyzwania i rozwój – zarządzanie i 
bezpieczeństwo

• Doskonalenie modelu wsparcia /opieki 
informatycznej,

• Wdrażanie polityki własności zasobów 
informacyjnych

• Bezpieczeństwo danych
• Własność informacji geologicznej – ustawa 

pgg



Doskonalenie 
modelu 

wsparcia



Wdrażanie polityki własności 
zasobów informacyjnych

Wytwórca danych w organizacji nie musi być ich 
właścicielem.

Dane o podobnym lub jednakowym charakterze 
są wytwarzane w organizacji sposób 
rozproszony zarówno geograficznie jak i 
funkcjonalnie



Wdrażanie polityki własności 
zasobów informacyjnych

Personifikacja i centralizacja własności w miejsce 
dotychczasowych rozproszonych właścicielach 
lokalnych.

- Identyfikacja zasobów informacyjnych, ich 
skatalogowanie.

- Określenie właścicieli Zasobów (WZI), Usługi 
(WBU). 

- Powołanie Zespołów Roboczych głównych 
interesariuszy i zaangażowanie ich w proces 
zarządzania.

- Ustalenie zasad i uprawnień.



Bezpieczeństwo danych
• Ciągły monitoring sposobu korzystania  z 

bazy. 
• Wrażliwość danych na szpiegostwo 

przemysłowe.
• Oszacowanie wartości chronionych danych –

setki mln złotych 
(szacunek wg kosztu wytworzenia – 8 mln X 30 PLN = 240 mln PLN.)

• Budowanie świadomości użytkowników 
• Ciągłe doskonalenie 



Własność informacji 
geologicznej - rodzaje

• Własność „państwowa” wniesiona do majątku 
przedsiębiorstw górniczych.

• Własność wyłączna, tego kto poniósł koszty 
wytworzenia informacji.

• Własność Skarbu Państwa udostępniona na 
podstawie umowy za wynagrodzeniem.

• Własność Skarbu Państwa udostępniona 
bezpłatnie na podstawie umowy za 
wynagrodzeniem.

• Własność Skarbu Państwa z prawem 
wyłączności dla przedsiębiorcy. 



Własność informacji 
geologicznej

• Niestabilne i nieugruntowane orzecznictwo.
• Potrzeba określenia standardów gromadzenia 

danych (formatu) i sposobu ochrony danych.
• Ochrona własności intelektualnej i praw 

autorskich.



Wyzwania i rozwój – Dane i relacje

• Zasilenie danych, migracja systemów 
rozproszonych.

• Relacje referencyjne z innymi systemami 
gromadzenia danych.

• Poprawa ergonomii



Zasilenie danych
• Zasilenie danych BDG w pierwszym etapie jako 

priorytetowe dotyczyło istniejących w systemie 
GEOLOG danych oznaczeń chemicznych 
górotworu.

• Kolejne prace polegają na:
- uzupełnieniu istniejących w analogowych 

postaciach dodatkowych atrybutów jak: 
szczegółowy opis litologiczny, cechy opisowe, 

- możliwe również: daty pobrania, oznaczenia, 
nazwiska próbobiorców, laborantów itp.



• Zasilenie innych danych z zakresu 
hydrogeologii, geologii inżynierskiej, złoża soli 
itp.

• Cyfryzacja archiwów papierowych, utworzenie 
standardów metadanych i opisanie ich. 

Zasilenie danych



BDG – Relacje z innymi systemami

• Tworzenie relacji pomiędzy danymi.
• Budowanie relacji z innymi systemami 

dedykowanymi dla celów:
- Archiwizacji i obiegu i dokumentów.
- Ewidencji Map i Przekrojów.
- Aktów normatywnych i administracyjnych,
- Ewidencji i rozliczania pracowników i jednostek 

organizacyjnych przedsiebiorstwa (FK).



Obecnie BDG jest dostawca danych dla aplikacji 
iSZEZ:

• Planowania miesięcznego wydobycia rud 
miedzi,

• Rozliczania miesięcznego wydobycia rud 
miedzi,

• Dedykowanej aplikacji analitycznej dla prób 
geologicznych.



BDG - Rozwój
• Docelowo ma być dostawcą danych dla 

przestrzennych  modeli jakościowych bryły 
złożowej.

• Rozszerzenie funkcjonalności BDG na inne, 
zgodne z definicja dane przestrzenne 
dotyczące pomiarów fizyko-chemicznych  
górotworu – m.in. Temperatur, parametrów 
gemechanicznych itp.
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Rozwój ten będzie najprawdopodobniej 
wymagał zmian BDG w zakresie:

• rozszerzenia liczby użytkowników o nowe, 
odrębne dotychczas funkcjonalnie, obszary 
organizacji,

• Nowych standardów i struktur danych.
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BDG - Rozwój



BDG – cdn…
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Innowacyjne formy szkolenia pracowników zakładów górniczych 
 
 
Dariusz Michalak, Łukasz Jaszczyk 
Instytut Techniki Górniczej KOMAG 
 
Remigiusz Małocha 
Południowy Koncern Węglowy S.A. 
Zakład Górniczy Janina 
 
 
 
 
 

STRESZCZENIE: Oczekiwania odbiorców oraz aktualne trendy rozwojowe szkoleń wskazują na 
potrzebę ich uatrakcyjniania i podniesienia aktywności ich uczestników. Uwzględniając powyższe, 
w ITG KOMAG opracowano metodologię tworzenia interaktywnych materiałów szkoleniowych, 
prezentujących prawidłowe wykonywanie operacji technologicznych i czynności obsługi maszyn 
górniczych, z wykorzystaniem technik multimedialnych. Przedstawiono wyniki współpracy ITG 
KOMAG oraz ZG Janina w zakresie wdrażania innowacyjnych form szkolenia w obszarze bezpie-
czeństwa pracy. Przedstawiono także sposoby rekonstrukcji zdarzeń wypadkowych. Omówiono 
wnioski wynikające z wdrażania interaktywnych materiałów szkoleniowych – gier o tematyce zwią-
zanej z bezpieczeństwem pracy oraz materiałów wspomagających przeprowadzanie testów i kon-
kursów. 
 
SŁOWA KLUCZOWE: Filmy szkoleniowe, Interaktywne materiały szkoleniowe, rekonstrukcje 
wypadków, serious games 
 
 
1. WSTĘP 
 
Ciągły rozwój metod prezentacji wiedzy z zastosowaniem narzędzi informatycznych wspomagają-
cych procesy tworzenia materiałów multimedialnych stwarza nowe możliwości w zakresie tworze-
nia innowacyjnych form szkoleniowych, warunkujących podnoszenie ich efektywności. Istotna jest 
zarówno zawartość merytoryczna, jak i forma, w jakiej treści są przekazywane. Ocena atrakcyjno-
ści materiałów szkoleniowych przez osoby szkolone zmienia się wraz z rozwojem nowoczesnych 
technologii i ich upowszechnianiem się. Niestety ośrodki szkoleniowe i zakłady górnicze nie zaw-
sze wykorzystują nowoczesne materiały szkoleniowe dostępne na rynku. Wynika to z przywiąza-
nia do tradycyjnych metod szkolenia, takich jak wykłady, oraz z braku wiedzy o dostępnych roz-
wiązaniach. Należy zauważyć, że wykorzystywanie typowego wykładu, jako podstawowej formy 
szkolenia jest rozwiązaniem nieefektywnym. Stopień zaangażowania uczestników w szkolenie, jest 
w tym przypadku mocno uzależniony od doświadczenia osoby prowadzącej szkolenie i od jego do-
świadczenia dydaktycznego. Istnieją rozwiązania informatyczne, które pozwalają na aktywizację 
uczestników szkolenia poprzez wykorzystywanie interaktywnych gier, czy zapewnienie interesują-
cej formy przekazu np. prezentację rekonstrukcji zdarzenia wypadkowego z wykorzystaniem ani-
macji komputerowej. Zachodząca w polskim górnictwie zmiana pokoleniowa, zatrudnianie coraz 
większej ilości absolwentów nowopowstałych szkół górniczych, sprawia, że obniża się średni wiek 
pracowników [1]. Takie zmiany nie pozostają bez wpływu na oczekiwania w zakresie szkoleń. 
Trendy rozwojowe zmierzające w kierunku uatrakcyjniania kursów szkoleniowych kształtują po-
trzebę podniesienia poziomu aktywności szkolonych podczas kursów poprzez zastosowanie mate-

Szkoła Eksploatacji Podziemnej 2013, Materiały Konferencyjne 



 

 

riałów interaktywnych. W odpowiedzi na oczekiwania rynku w ITG KOMAG prowadzone są pra-
ce nad rozwojem innowacyjnych form szkoleniowych, wśród których można wymienić: 

— multimedialne materiały szkoleniowe – przygotowywane w formie krótkich filmów realizo-
wanych techniką animacji komputerowej lub rejestracji wideo, o tematyce obejmującej za-
równo instruktarz stanowiskowy jak i rekonstrukcje zaistniałych wypadków, 

— interaktywne gry o tematyce BHP – materiały szkoleniowe przygotowywane w postaci ap-
likacji interaktywnych. Programów, zawierających zadania przewidziane do rozwiązania sa-
modzielnie przez szkolonego. Aktywizujemy w ten sposób szkolonego, co korzystnie wpły-
wa na zakres przyswajanej wiedzy, 

— rozwiązania w zakresie narzędzi wspomagających tworzenie testów i dokumentowanie ich 
wyników – przygotowywane w oparciu o opracowywane, we własnym zakresie, narzędzia 
programowe, jak i dostępne na rynku rozwiązania sprzętowe, pozwalające na obiektywny 
pomiar przyswojonej. 

 W dalszej części opracowania omówiono poszczególne rozwiązania, wraz z przykładami im-
plementacji w warunkach Zakładu Górniczego Janina. 
 
 
2. MULTIMEDIALNE MATERIAŁY SZKOLENIOWE 
 
Materiały szkoleniowe, przygotowywane w formie krótkich filmów, to rozwiązania znane i rozpo-
wszechnione w polskich kopalniach. W Laboratorium Metod Modelowania i Ergonomii ITG KO-
MAG opracowano ponad 110 filmów szkoleniowych realizowanych techniką animacji, jak i reje-
stracji wideo. Rozwój narzędzi do tworzenia materiałów multimedialnych pozwala na ciągłe do-
skonalenie warsztatu, podnoszenie jakości przygotowywanych materiałów, poprawę realizmu oraz 
innych aspektów związanych z warstwą wizualną. Stosowane są innowacyjne rozwiązania pozwa-
lające na zestawianie elementów rejestracji wideo z rzeczywistych lokalizacji oraz elementów gra-
fiki 3D (rys. 1). 

 

 
Rys. 1. Przykład filmu szkoleniowego łączącego elementy 
rejestracji wideo i grafiki 3D. [Źródło: opracowanie własne] 
Figure 1. An example of a training film in which elements 
of video recording and 3D graphics are combined

 
 Takie podejście znacząco podnosi poziom realizmu opracowania, gdyż w wizualizacji najczę-
ściej pojawiają się lokalizacje przedstawiające miejsca, które pracownicy rozpoznają i są w stanie 
zlokalizować je w zakładzie górniczym (w części dot. rejestracji wideo). Dodatkowo zastosowanie 
elementów grafiki 3D zintegrowanych ze zdjęciami, pozwala na prezentację sytuacji i zdarzeń, 
których odtworzenie, np. z udziałem aktorów, nie byłoby możliwe z uwagi na możliwość uszko-
dzenia ciała [2]. Techniki komputerowe pozwalają na przygotowanie materiałów, które w sposób 



 

 

realistyczny, czasem drastyczny, pokazują skutki niewłaściwego zachowania. Rozwój metod pre-
zentacji wiedzy i stosowanie najnowszych rozwiązań z tego zakresu to zaledwie jeden z wielu 
czynników mających wpływ na to, w jaki sposób materiały są odbierane. Istotnym elementem jest 
dobór tematyki opracowywanych materiałów i przyjęta forma prezentacji. Te zagadnienia w dużej 
mierze uzależnione są od stosowanych w danym zakładzie górniczym standardów. Przedstawiciele 
służb BHP znają potrzeby i potrafią właściwie zidentyfikować pojawiające się problemy. Realiza-
cja tego rodzaju opracowań wykonywana jest zatem w ścisłej współpracy z przyszłym odbiorcą, 
zarówno w zakresie dostarczania koniecznych do opracowania wybranego tematu materiałów, ale 
także w zakresie wspólnego opracowywania scenariusza. Po przygotowaniu materiałów szkole-
niowych opracowywany jest sposób dystrybucji treści oraz standardy wykorzystywania materiałów 
w szkoleniach. Wymaga to odpowiedniego przygotowania prowadzących szkolenia, ale i zapew-
nienia odpowiedniej infrastruktury sprzętowej, pozwalającej na prezentację opracowanych materia-
łów [3]. Wypracowany w ZG Janina model wykorzystywania materiałów multimedialnych obej-
muje zarówno prezentację filmów podczas szkoleń okresowych, ale także ciągłe wyświetlanie 
opracowanych materiałów na specjalnie do tego dedykowanym ekranie, umieszczonym na terenie 
cechowni (rys. 2). 
 

 
Rys. 2. Ekran do prezentacji materiałów multimedialnych zlokalizowany 
w cechowni ZG Janina [Źródło: opracowanie własne] 
Figure 2. A screen for presenting of multimedia materials, 
located in the main hall in ZG Janina 
 
 Prezentacja materiałów na dużym, ogólnodostępnym ekranie pozwala na wyświetlanie materia-
łów odpowiadających na pojawiające się okresowo zagrożenia, czy prezentację filmów odtwarza-
jących zaistniałe zdarzenia wypadkowe. Dzięki temu pracownicy otrzymują aktualne informacje, 
nawet w okresach pomiędzy kolejnymi szkoleniami BHP. Prezentacja materiałów w cechowni 
wymaga odpowiedniego przygotowywania treści multimedialnych w postaci innej, niż na potrzeby 



 

 

szkolenia (pełny materiał filmowy). Najefektywniejszym rozwiązaniem w tym przypadku jest pre-
zentowanie materiałów w formie skróconej, o długości nie przekraczającej 30 sekund – odbiorcy 
nie mogą bowiem poświęcić np. 7 minut na zapoznanie się z całością materiału. 
 
 
3. INTERAKTYWNE MATERIAŁY SZKOLENIOWE 
 
Przykładem interaktywnych materiałów szkoleniowych są gry szkoleniowe (ang. Serious Games), 
o tematyce związanej z BHP, będące symulacjami konkretnych operacji roboczych i sytuacji, 
w których szkolony może się znaleźć w trakcie wykonywania pracy [4]. 
 Technologie interaktywne to jeden z najszybciej rozwijających się obszarów oprogramowania. 
W przypadku materiałów szkoleniowych w zakresie BHP, środowisko programowe staje się jed-
nak elementem drugorzędnym. Istotnym aspektem procesu twórczego jest odpowiednie przygoto-
wanie scenariusza określającego zawartość merytoryczną oraz opisującego warstwę wizualną. 
 Osoby szkolone tracą zainteresowanie, jeżeli podczas szkolenia przez dłuższy czas nie jest od 
nich wymagana żadna forma aktywności. Urozmaiceniem szkoleń jest wyświetlanie filmów, np. 
rekonstrukcji wypadków wraz z informacją o profilaktyce. Atrakcyjna forma graficzna oraz szcze-
gółowa inscenizacja zachęcają do zapoznawania się z tego rodzaju materiałami. Jednak forma pre-
zentacji w postaci np. godzinnego bloku filmów powoduje, że przekaz staje się mało atrakcyjny 
[5]. Wprowadzenie gry szkoleniowej, jako formy szkolenia, pozwala na wydłużenie czasu aktyw-
nego udziału uczestników w zajęciach. Rozwiązania interaktywne opracowane w KOMAG-u po-
zwalają na wspomaganie zarówno procesu dydaktycznego (działania ukierunkowane na pozyski-
wanie wiedzy), jak i procesu testowego (funkcje pozwalające na weryfikację pozyskanej wiedzy). 
Interaktywną grę szkoleniową omówiono, na przykładzie implementacji przygotowanej dla ZG Ja-
nina na potrzeby realizacji procesu adaptacji zawodowej nowoprzyjętych pracowników. Wybór tej 
formy prezentacji wiedzy jest nieprzypadkowy, gdyż osoby przyjmowane do pracy to najczęściej 
osoby młode, zaznajomione z techniką komputerowa, dla których ta forma prezentacji wiedzy jest 
odpowiednia [6]. Na rysunku 3. przedstawiono zrzuty ekranowe z opracowanego rozwiązania. 
 
 

 
 
Rys. 3. Interaktywna aplikacja wspomagająca realizację procesów 
szkoleniowych [Źródło: opracowanie własne] 
Figure 3. Interactive application that aids carrying out of training processes



 

 

 Praca z aplikacją rozpoczyna się od podania danych identyfikujących użytkownika. Jest to 
istotne, gdyż po zakończeniu pracy z programem generowany jest raport opisujący podejmowane 
działania. Aplikację zaprojektowano tak, aby można było wirtualnie przejść drogę od wejścia na 
zakład górniczy, aż do dojścia do miejsca pracy. W programie umieszczono materiały filmowe za-
rejestrowane na terenie kopalni, przez co prezentowane zadania odwołują się do rzeczywistych 
miejsc, w których przebywać będzie osoba szkolona. Cała droga została podzielona na etapy obej-
mujące takie lokalizacje jak lampownia, łaźnia, szyb, itd. W lokalizacjach tych użytkownik podej-
muje działania zgodne z przepisami. Określa jakiego rodzaju wyposażenie powinien skompleto-
wać, co można, a czego nie można zabierać na miejsce pracy. Podejmowane przez szkolonego 
działania muszą zakończyć się w zadanym czasie, dodatkowo program monitoruje podejmowana 
decyzje i uwzględnia to w generowanym na zakończenie raporcie. Całość interakcji z programem 
odbywa się z wykorzystaniem standardowego wyposażenia komputera – myszy i klawiatury. Moż-
liwe jest także przygotowanie takiego scenariusza szkolenia, w którym ostatnim etapem jest test 
zawierający przygotowane przez specjalistów z działu BHP pytania kontrolne o tematyce ogólnej 
oraz związanej z zajmowanym przez szkolonego stanowiskiem (informacje te są odczytywane na 
podstawie danych zebranych w początkowej fazie użytkowania programu). 
 
 
4. WSPOMAGANIE PROCESU POMIARU WIEDZY 

I DOKUMENTOWANIE WYNIKÓW TESTÓW 
 
Jednym z nieodzownych elementów szkolenia jest pomiar zdobytej wiedzy. W zależności od po-
trzeb, możliwe jest zastosowanie rozwiązań szczegółowych, pozwalających na automatyczne opra-
cowanie zestawu pytań kontrolnych, innych dla każdego z uczestników szkolenia. Uzyskuje się 
wtedy wiarygodne wyniki w postaci raportu zawierającego zestawienie udzielonych odpowiedzi 
przez pracownika oraz uzyskany wynik. Dokument taki może być oficjalnym, stwierdzającym za-
liczenie szkolenia. Przykładem rozwiązania szczegółowego jest moduł testowy, który może być 
wykorzystywany jako element gry interaktywnej, gdzie użytkownik każdorazowo, po zakończeniu 
etapu gry szkoleniowej, musi odpowiedzieć na zestaw pytań, aby móc przejść do kolejnego etapu. 
We współpracy z działem BHP i szkolenia ZG Janina, opracowano algorytm pozwalający na przy-
gotowywanie różnych zestawów pytań, w zależności od specjalizacji i zajmowanego stanowiska. 
W rozwiązaniu tym pytania losowane są automatycznie (w sposób przypadkowy), z puli pytań 
ogólnych lub specjalistycznych, dla poszczególnych grup zawodowych, przy czym ilość pytań 
z poszczególnych działów może być definiowana każdorazowo przez prowadzącego szkolenie. Na 
rysunku 4a przedstawiono ekran administratora systemu pozwalający na definiowanie pytań oraz 
innych parametrów testu. Rysunek 4b przedstawia ekran użytkownika, na którym wyświetlane są 
pytania. Raport z przedstawionego test przedstawiono na rysunku 4c. Istnieje także możliwość wy-
korzystania modułu testowego samodzielnie, jako elementu podsumowującego szkolenie. W tej sy-
tuacji prowadzący szkolenie może tak zdefiniować zakres pytań, że wynik testu decydować będzie 
jednocześnie o zaliczeniu całego kursu (a nie tylko jednego ćwiczenia, jak może to mieć miejsce 
w przypadku gry szkoleniowej). 
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Rys. 4. Narzędzie do automatycznego generowania zestawów pytań. a) ekran administratora, 
b) ekran  użytkownika, c) raport z przeprowadzonego testu [Źródło: opracowanie własne] 
Figure 4. A tool for automatic generation of sets of questions a) screen for a system administrator, 
b) screen for a user, c) report from a conducted test 



 

 

 Dostępne na rynku rozwiązania sprzętowe dają także możliwość prowadzenia testów realizo-
wanych równocześnie w większej grupie testowej. W ZG Janina wdrożono rozwiązanie wykorzy-
stujące piloty CPS PULSE (rys. 5). 

 

 
 

Rys. 5. Pilot CPS PULSE [Źródło: opracowanie 
własne na podstawie www.interwrite.pl] 
Figure 5. CPS PULSE remote controller 

 
 Bezprzewodowe terminale z wyświetlaczem pozwalają na udzielanie odpowiedzi na pytania 
prezentowane, np. z wykorzystaniem rzutnika. Wyniki i podsumowania generowane są automa-
tycznie przez oprogramowanie – dostęp do wyników możliwy jest także w czasie rzeczywistym, co 
dodatkowo pozwala śledzić postępy grupy. Ponieważ testy z wykorzystaniem pilotów realizowane 
są w innym środowisku programowym, wykorzystującym min. funkcje programu Power Point, 
opracowano moduł programowy pozwalający na usprawnienie pracy systemu. Przepływ informacji 
pomiędzy poszczególnymi elementami systemu przedstawiono na rysunku 6. 

 

 
 
Rys. 6. Przepływ informacji pomiędzy elementami składowymi systemu 
wspomagającego realizację szkoleń [Źródło: opracowanie własne] 
Figure 6. Flow of information between elements of system which take part in aiding of training 

 
 Opracowany w ITG KOMAG moduł administracyjny pozwala na automatyzację procesu gene-
rowania pytań testowych oraz przygotowywanie zestawów pytań do zastosowania z wykorzysta-
niem pilotów CPS. 



 

 

PODSUMOWANIE 
 
Tylko konsekwentne stosowanie, na różnych etapach procesu szkoleniowego, nowoczesnych roz-
wiązań informatycznych sprawia, że rozwiązania tego rodzaju przestają być postrzegane jako cie-
kawostki i stają się standardowym narzędziem szkolenia. Wykorzystywanie w przedstawionych 
rozwiązaniach technik informatycznych nie tylko uatrakcyjnia przekaz, ale daje szerokie możliwo-
ści modyfikacji prezentowanych treści – w określonym zakresie można modyfikować zawartość 
szkolenia np. poprzez rozszerzenie puli dostępnych pytań. Proces szkolenia nie musi sprowadzać 
się jedynie do pokazu slajdów i/lub włączania filmów z rekonstrukcjami wypadków. Interaktywne 
gry szkoleniowe mogą być ważnym elementem w kształtowaniu bezpieczeństwa w górnictwie 
i mogą znacznie skrócić czas szkolenia. Pozwalają aktywować szkolonego i zwiększyć zaintereso-
wanie, tematem szkolenia. Zastosowanie innowacyjnych technik i metod do realizacji testów, we-
ryfikujących wiedzę pozyskaną podczas szkolenia sprawia, że w procesie tym pojawiają się ele-
menty rywalizacji. 
 Każde z omówionych w artykule rozwiązań jest ciągle rozwijane. Równolegle z pracami wdro-
żeniowymi prowadzone są prace badawcze ukierunkowane na rozbudowę funkcjonalności dostar-
czanych rozwiązań. 
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Implementation of Innovative Forms of Training 
in the Field of Work Safety 
 
Users’ requirements and current trends in training development indicate that there is a need of 
making training more attractive and making trainees more active. This fact caused that methodolo-
gy of creating of interactive training materials that present correct conducting of particular opera-
tion and maintenance activities, with use of multimedia techniques, was developed in ITG KO-
MAG. Results of cooperation of ITG KOMAG and ZG Janina in implementation of innovative 
forms of training in the field of work safety are presented. Methods of reconstruction of accidents 
are also presented. Conclusions from implementation of interactive training materials – games re-
garding work safety and materials aiding carrying out of tests and competitions are presented. 
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STRESZCZENIE: W procesie wdrażania systemu zarządzania bezpieczeństwem pracy duże zna-
czenie ma kształtowanie kultury bezpieczeństwa, ponieważ osoby koordynujące ten proces powin-
ny zdawać sobie sprawę, iż to właśnie wysoka kultura bezpieczeństwa – kształtowanie bezpiecz-
nych zachowań pracowników – powinno być celem, do którego organizacja musi dążyć. Poziom 
kultury bezpieczeństwa w przedsiębiorstwie ma bezpośredni wpływ na postawy pracowników w za-
kresie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. Potwierdziły to liczne badania w zakresie powstawania 
wypadków, przeprowadzone w ostatnich kilkunastu latach. W KWK „Halemba-Wirek” postawio-
no sobie za cel podniesienie poziomu kultury bezpieczeństwa poprzez odpowiednio dobrany cykl 
szkoleń. W tym celu konieczne okazało się określenie bazowego (pierwotnego) poziomu kultury 
bezpieczeństwa w kopalni. Głównym celem na tym etapie była ocena zależności pomiędzy pozio-
mem kultury bezpieczeństwa a podejmowaniem ryzyka i ryzykownych zachowań oraz powodowa-
niem wypadków. Analizy badań dokonano na podstawie opracowanej ankiety oraz rozmów i wy-
wiadów z pracownikami KWK „Halemba-Wirek”. Ponadto, dokonano oceny wielkości ryzykow-
nych zachowań za pomocą metody wskaźnikowej opartej na czterech parametrach, tj.: częstości 
podejmowania ryzykownych zachowań (E), prawdopodobieństwa wystąpienia szkód (P), rodzaju 
szkód (S) oraz zakresu szkód (Z) oraz obliczono wskaźniki WRZCZ i WRZK. Wykorzystano rów-
nież opracowaną przez dr inż. Annę Morcinek-Słota metodę i algorytm postępowania przy ocenie 
poziomu kultury bezpieczeństwa oraz algorytm modyfikacji zachowań ryzykownych [4]. 
 
SŁOWA KLUCZOWE: Kultura bezpieczeństwa, wypadkowość, szkolenia bhp 
 
 
 
1. WSTĘP 
 

W procesie wdrażania systemu zarządzania bezpieczeństwem pracy duże znaczenie ma kształto-
wanie kultury bezpieczeństwa, ponieważ osoby koordynujące ten proces powinny zdawać sobie 
sprawę, iż to właśnie wysoka kultura bezpieczeństwa – kształtowanie bezpiecznych zachowań pra-
cowników – powinna być celem, do którego organizacja musi dążyć. Poziom kultury bezpieczeń-
stwa w przedsiębiorstwie ma bezpośredni wpływ na postawy pracowników w zakresie bezpieczeń-
stwa i ochrony zdrowia. Potwierdziły to liczne badania w zakresie powstawania wypadków, prze-
prowadzone w ostatnich kilkunastu latach. Ze statystyk górniczych wypadków przy pracy wynika, 
że poszczególne zawody górnicze różnią się pod względem poziomu wypadkowości. Różnice te 
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prawdopodobnie są skutkiem wykonywania czynności zawodowych różniących się zagrożeniami, 
a także mogą być konsekwencją niejednakowego poziomu kultury bezpieczeństwa pracy. Zawody 
górnicze, którym towarzyszą duże i trudne do wyeliminowania zagrożenia, charakteryzują się niż-
szą kulturą bezpieczeństwa pracy i wyższą wypadkowością [3] porównaniu z zawodami, w których 
zagrożenia te są niezbyt duże lub łatwe do usunięcia. W tej sytuacji można przypuszczać, że wy-
padkowość pozostaje w związku z wielkością zagrożeń oraz z poziomem kultury bezpieczeństwa 
pracy na poszczególnych stanowiskach pracy. 
 
 
2. ISTOTA ROZWIĄZANIA 
 

W KWK „Halemba-Wirek” postawiono sobie za cel podniesienie poziomu kultury bezpieczeństwa 
poprzez odpowiednio dobrany cykl szkoleń. W tym celu konieczne okazało się określenie bazowe-
go (pierwotnego) poziomu kultury bezpieczeństwa w kopalni. Dlatego też opracowano specjalną 
ankietę, którą wypełniło ponad 75% zatrudnionej pod ziemią załogi [1]. Ankieta dotyczyła obsza-
rów utożsamianych z kulturą bezpieczeństwa, a mianowicie pozwoliła na określenie: wartości au-
totelicznych i wartości pracy, postaw wobec formalnych norm bezpieczeństwa, związku norm bhp 
z wynikami pracy i powodowaniem wypadków, rodzaju zachowań ryzykownych i przyczyn ich 
podejmowania, a także akceptowanych wzorów zachowań wśród pracowników [2]. Między innymi 
na tej podstawie obliczono wskaźniki, które pozwoliły na ocenę poziomu kultury bezpieczeństwa 
pracy oraz umożliwiły identyfikację obszarów, które wymagają poprawy lub wzmocnienia. 
 Głównym celem na tym etapie była ocena zależności pomiędzy poziomem kultury bezpieczeń-
stwa a podejmowaniem ryzyka i ryzykownych zachowań oraz powodowaniem wypadków. Jak już 
wcześniej wspomniano analizy badań dokonano na podstawie opracowanej ankiety oraz rozmów  
i wywiadów z pracownikami KWK „Halemba-Wirek”. Ponadto, dokonano oceny wielkości ryzy-
kownych zachowań za pomocą metody wskaźnikowej opartej na czterech parametrach, tj.: często-
ści podejmowania ryzykownych zachowań (E), prawdopodobieństwa wystąpienia szkód (P), ro-
dzaju szkód (S) oraz zakresu szkód (Z) oraz obliczono wskaźniki WRZCZ i WRZK. Wykorzystano 
również opracowaną przez dr inż. Annę Morcinek-Słota metodę i algorytm postępowania przy 
ocenie poziomu kultury bezpieczeństwa (rys. 2.1) oraz algorytm modyfikacji zachowań ryzykow-
nych (rys. 2.2). 
 Wyniki niektórych badań przedstawiono poniżej. Dla wartości autotelicznych badani pracowni-
cy KWK „Halemba-Wirek” tworzyli własną hierarchię spośród 10 wartości autotelicznych oraz 
wartości pracy zamieszczonych w narzędziu badawczym (ankiecie), tzn. tych, które w badaniach 
sondażowych osiągnęły pozycje wysokie i oceniali je w przedziale punktów od 1 do 10 (rys. 2.3). 
 W przypadku wartości pracy (rys. 2.4) najwyżej cenionymi przez pracowników były: wysokie 
zarobki oraz dobra organizacja pracy. Wartość „pewność zatrudnienia” zajęła trzecią pozycję w hie-
rarchii wartości pracy. Dalsza analiza wykazała ścisły związek między liczbą wyborów pierwszych 
trzech miejsc dla omawianej wartości a wiekiem oraz stażem pracy w górnictwie. Wartość ta była 
najbardziej ceniona przez pracowników w wieku od 31 do 35 lat. 
 Przekonania i opinie formułowane przez pracowników, a dotyczące stosowania formalnych 
norm bezpieczeństwa, sklasyfikowano w grupach odnoszących się do różnych aspektów ich funk-
cji regulacyjnych. Zebrany materiał posłużył do obliczenia udziału procentowego respondentów 
wyrażających pozytywne i negatywne opinie na temat stosowania norm bezpieczeństwa. 
 Według ankietowanych, głównymi przyczynami braku dostosowania się pracowników do wy-
mogów formalnych norm bezpieczeństwa były: 

 Negatywny wpływ na wyniki produkcji; 
 Negatywny wpływ na wydajność pracy; 
 Niskie zarobki; 
 Negatywny wpływ na zakres swobody i inicjatywy w pracy; 
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 Samo wykonanie normy nie zgodne z rzeczywistością pracy na dole; 
 Uznanie zachowań zdroworozsądkowych nad wymogami normy; 
 Utrudnienia w realizacji zadań wynikające z konieczności stosowania norm; 
 Negatywny wpływ na tempo pracy; 
 Uznanie, iż metody wypracowane przez pracowników są lepsze od tych ujętych w normach; 
 Stanowią przeszkody w terminowym wykonaniu danej czynności. 

 
 

Zebranie  informacji potrzebnych do 
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Rys. 2.1. Algorytm postępowania przy ocenie poziomu kultury bezpieczeństwa [4] 
Fig. 2.1. The algorithm for assessing of level of safety culture [4] 
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Rys.2.2. Algorytm procedury modyfikacji zachowań ryzykownych [4] 
Fig. 2.2. The algorithm risky behavior modification procedures [4] 
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Rys. 2.3. Procentowy udział wartości autotelicznych 
Fig. 2.3. The percent participation of autotelic values 
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Rys. 2.4. Procentowy udział wartości pracy 
Fig. 2.4. The percent participation of the work values 
 



 6

0,6

5,6

8,4

59,1

25,9

0,0

10,0

20,0

30,0

40,0

50,0

60,0

ODSETEK 
WYBORÓW

Zdecydowanie
negatywna

Raczej
negatywna

Obojętna Raczej
pozytywna

Zdecydowanie
pozytywna

POSTAWA WOBEC NORM BEZPIECZEŃSTWA  
 
Rys. 2.5. Postawa wobec stosowania norm bezpieczeństwa 
Fig. 2.5. The attitude to the use of safety standards 
 
 Mianem ryzykownych określono zachowania sprzeczne z obowiązującymi formalnymi nor-
mami bezpieczeństwa pracy – przepisami, procedurami, instrukcjami. Na potrzeby opracowania 
przedstawiono 10 spośród ponad 30 odnotowanych najczęściej podejmowanych ryzykownych za-
chowań przez pracowników KWK „Halemba-Wirek”, które zostały wykorzystane przy opracowy-
waniu specjalnego planu szkoleń. Zestawienie najczęściej podejmowanych ryzykownych zacho-
wań to: 
1) Niezgodne z przepisami poruszanie się po drogach przewozowych; 
2) Przebywanie lub poruszanie się na trasach transportowych w czasie prowadzenia transportu; 
3) Jazda przenośnikiem niedostosowanym do przewozu ludzi; 
4) Posługiwanie się urządzeniami lub narzędziami w złym stanie technicznym; 
5) Używanie nieprawidłowych narzędzi; 
6) Czyszczenie przenośnika taśmowego w ruchu; 
7) Przechodzenie przez przenośniki taśmowe, zgrzebłowe w miejscach niedozwolonych; 
8) Niestosowanie ochron osobistych; 
9) Lekceważenie przepisów BHP obowiązujących na terenie kopalni; 
10) Praca pod wpływem alkoholu. 
 
 Powyższe zestawienie wskazuje, iż ryzykowne zachowania podejmowane były najczęściej 
w przewozie i transporcie. Ponadto dotyczą również posługiwania się nieprawidłowymi lub nie-
sprawnymi urządzeniami i narzędziami (co może być związany z kondycją ekonomiczną kopalni 
oraz niedostatkami organizacji pracy) oraz lekceważenia przepisów BHP obowiązujących w ko-
palni w tym: niestosowania ochron osobistych, jak również praca pod wpływem alkoholu. 
 Według ankietowanych głównymi przyczynami podejmowania ryzykownych zachowań były: 

 Odgórne naciski na szybkie wykonanie zadania; 
 Nierealne terminy wykonania zadania; 
 Błędy w organizacji pracy; 
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 Brak narzędzi lub urządzeń; 
 Nieprzewidywalna, nietypowa sytuacja; 
 Niedostosowanie norm do rzeczywistego czasu wykonania zadań; 
 Przepisy i procedury niedostosowane do zadań i warunków pracy na dole; 
 Brak możliwości wyboru zachowań bezpiecznych w efekcie stosowanej techniki lub tech-

nologii; 
 W celu ułatwienia lub ulepszenia sobie pracy; 
 Brak koncentracji, pośpiech; 
 Rutyna; 
 Bezmyślność, przemęczenie; 
 Stres, nerwy, mobbing; 
 Zbyt duże nakłady pracy a niewystarczająca ilość ludzi; 
 Zastraszanie pracowników przez przełożonego. 

 
 Oszacowanie poziomu ryzykownych zachowań polegało na przypisaniu określonym czynno-
ściom niebezpiecznym odpowiedniej wagi E, P, S i Z. Wagi te zostały przyznane na podstawie an-
kiety eksperckiej przeprowadzonej wśród kadry działu bhp kopalni. Znając powyższe parametry, 
można określić wskaźnik ocen cząstkowych dla poszczególnych ryzykownych zachowań (WRZCZ), a 
następnie wyznaczyć wskaźnik końcowy (WRZK). 
 Określenie wskaźnika WRZK pozwala na wartościowanie ryzykownych zachowań według 
przyjętej skali, którą przedstawiono w tabeli 2.1. 

 
Tabela 2.1. Wartościowanie ryzykownych zachowań 
Table 2.1. The valuing of risky behavior 

Wartość wskaźnika WRZK Kategoria ryzykownych zachowań 

0–1 Akceptowalne 

1,1–5 Bardzo małe 

5,1–10 Małe 

10,1–50 Średnie 

50,1–100 Wysokie 

100,1–500 Bardzo wysokie 

500,1–1000 Ekstremalne 

Ponad 1000 Niedopuszczalne 

 
 Wyliczony wskaźnik ryzykownych zachowań dla pracowników KWK „Halemba-Wirek” przed 
zastosowaniem specjalnego cyklu szkoleń wyniósł 71,3. Porównując ten wynik z przyjętą skalą 
(tab. 1), można stwierdzić, iż niebezpieczne zachowania podejmowane przez pracowników kwali-
fikują się do kategorii wysoko ryzykownych. Należy zatem w takim przypadku dążyć do zreduko-
wania ich co najmniej do kategorii średnio ryzykownych. I takie właśnie działania podjęto w KWK 
„Halemba-Wirek”. 
 W dalszej kolejności stworzono program odpowiednio dobranych szkoleń, które objęły całą za-
trudnioną załogę. Po zakończeniu tego cyklu (pod koniec 2011 roku) ponownie przeprowadzono 
ocenę poziomu kultury bezpieczeństwa w KWK „Halemba-Wirek”. 
 Prowadzone szkolenia skupiały się przede wszystkim na tematyce związanej z ryzykiem zawo-
dowym, organizacją pracy oraz bezpieczeństwem na stanowiskach pracy. 
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 Wyliczony wskaźnik ryzykownych zachowań dla pracowników KWK „Halemba-Wirek” po 
zastosowaniu specjalnego cyklu szkoleń wyniósł 48,9. Porównując ten wynik z przyjętą skalą (tab. 
2.1), można stwierdzić, iż niebezpieczne zachowania podejmowane przez pracowników kwalifiku-
ją się już tym razem do kategorii średnio ryzykownych. 
 Dzięki szkoleniom, w których zostały wzmocnione obszary problemowe wytypowane podczas 
badań wstępnych, udało się podnieść poziom kultury bezpieczeństwa wśród zatrudnionej załogi 
(z kategorii zachowań wysoko ryzykownych do kategorii średnio ryzykownych). Wdrożenie 
przedmiotowego rozwiązania ma charakter długofalowy i będzie kontynuowane w kolejnych la-
tach. Badanie kultury bezpieczeństwa pracy to również jeden ze sposobów oceny stanu bezpie-
czeństwa oraz zaangażowania pracowników, a także okazja do propagowania pewnych idei i war-
tości w zakładach górniczych. Pozytywna i wysoka kultura bezpieczeństwa pracowników górnic-
twa przyczynia się tym samym do ograniczenia wypadkowości i zachorowalności zawodowej. 
 
 
3. UZYSKANE EFEKTY 
 
Specjalnie opracowaną ankietę wypełniło ponad 75% zatrudnionej pod ziemią załogi. Ankieta doty-
czyła obszarów utożsamianych z kulturą bezpieczeństwa, a mianowicie pozwoliła na określenie: war-
tości autotelicznych i wartości pracy, postaw wobec formalnych norm bezpieczeństwa, związku norm 
bhp z wynikami pracy i powodowaniem wypadków, rodzaju zachowań ryzykownych i przyczyn ich 
podejmowania, a także akceptowanych wzorów zachowań wśród pracowników. Dzięki temu doko-
nano identyfikacji obszarów, które wymagają poprawy lub wzmocnienia. Na tej podstawie opraco-
wano specjalny cykl szkoleń, którym objęto całą zatrudnioną pod ziemią załogę (blisko 3000 pra-
cowników). Wdrożenie opracowanej koncepcji przyczynia się bezpośrednio do podniesienia bezpie-
czeństwa pracującej „na dole” załogi. Dowodem na poprawę stanu bhp jest statystyka wypadkowa. 
Porównując wypadkowość w kopalni w latach 2010 i 2011 stwierdzono, że ilość wypadków w roku 
2011 zmalała o 25%. Udało się podnieść poziom kultury bezpieczeństwa wśród zatrudnionej załogi 
(z kategorii zachowań wysoko ryzykownych do kategorii średnio ryzykownych). Przedstawione roz-
wiązanie zaczęto wdrażać w KWK „Halemba-Wirek” w pierwszym kwartale 2011 roku, kiedy to 
przeprowadzono badania ankietowe dotyczące poziomu kultury bezpieczeństwa pracy. Cykl specjal-
nie opracowanych szkoleń realizowano w roku 2011 i jest kontynuowany do chwili obecnej. W roku 
2012 liczba pracowników objęta nowym typem szkoleń to 3000 osób. Wdrożenie przedmiotowego 
rozwiązania ma charakter długofalowy i będzie kontynuowane w kolejnych latach. 
 
 
PODSUMOWANIE 
 
 Poziom kultury bezpieczeństwa w przedsiębiorstwie ma bezpośredni wpływ na postawy pra-
cowników w zakresie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. Potwierdziły to liczne badania dotyczące 
powstawania wypadków, przeprowadzone w ostatnich kilkunastu latach. Wykazały one, iż mecha-
nizmy kulturowe odgrywają zasadniczą rolę w występowaniu wielkich katastrof przemysłowych 
oraz wiążą się ze wskaźnikami wypadkowości i liczbą chorób zawodowych w przedsiębiorstwach, 
a także w całym społeczeństwie. W opracowanym rozwiązaniu uzyskano efekt znacznego podwyż-
szenia kultury bezpieczeństwa. Właściwością wysokiej kultury bezpieczeństwa pracy jest „nieak-
ceptacja” dużego ryzyka. Skutkiem takiej „nieakceptacji” jest wycofanie się z zagrażającej sytuacji 
lub zredukowanie ryzyka. Redukcja ryzyka może być dokonana albo przez zmianę warunków śro-
dowiska lub technologii, albo też w sytuacji braku możliwości dokonania zmiany poprzez obniże-
nie wielkości ryzyka. 
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 Przeprowadzona ocena kultury bezpieczeństwa pracy umożliwiła zatem identyfikację obsza-
rów, które wymagają poprawy lub wzmocnienia. Następnie zostało to wykorzystane w trakcie two-
rzenia programów profilaktycznych (cyklu szkoleń) i ostatecznie do oceny ich skuteczności. 
 Przeprowadzone badanie kultury bezpieczeństwa pracy to również jeden ze sposobów oceny 
stanu bezpieczeństwa oraz angażowania pracowników, a także okazja do propagowania pewnych 
idei i wartości w zakładach pracy. 
 Autorzy pragną zauważyć, że istnieje możliwość rozpowszechnienia przedstawionego rozwiąza-
nia w każdym zakładzie górniczym lub innych zakładach, gdzie w wyniku występujących zagrożeń  
i prowadzonej produkcji jest możliwe określenie bazowego poziomu kultury bezpieczeństwa, obsza-
rów wymagających wzmocnienia i w efekcie opracowanie specjalnego cyklu szkoleń, który będzie 
podnosił ten poziom. 
 Rozwiązanie opisane w niniejszym artykule uzyskało wyróżnienie w 40. edycji Ogólnopolskie-
go Konkursu Poprawy Warunków Pracy w kategorii rozwiązań technicznych i organizacyjnych za-
stosowanych w praktyce. 
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Elevation of Level of Safety Culture with Using Properly Selected System 
of Training in “Halemba-Wirek” Coal Mine 
 
Big meaning has forming of safety culture in process of accustoming system of management safety 
of work. High safety culture this is the aim every organization. Level of safety culture has direct in-
fluence in enterprise on postures of employees in range of safety and public health. It have con-
firmed numerous research in range of generation of cases. The aim of “Halemba-Wirek” coal mine 
is elevation of level of safety culture with using properly selected system of training. Baseline level 
of safety culture define in mine. Dependence among level of safety culture but taking up of risk 
and risky behavior and causing of cases was evaluate. It perform analysis of research on base pro-
cessed questionnaire, conversations and interviews with staff of mine. It perform estimate of large-
ness of risky behavior behind assistance of method based on four parameters: frequencies of taking 
up of risky behavior (E), credibility of pronouncement of damages (P), kind of damage (S) and ran-
ge of damage (Z). Indicators WRZCZ and WRZK was calculated. The method and algorithm of mo-
dification of risky behavior by dr. eng. Anna Morcinek-Słota was used. 
 
 



 

 

 
 

Od czego zależy powodzenie adaptacji zawodowej, czynniki 
istotne po stronie przyjmowanego do pracy kandydata, udział 
psychologów w procedurze weryfikacji i doboru zawodowego. 
 
Katarzyna Cichy-Szczepańska 
KWK „Bobrek-Centrum” 
 
 
STRESZCZENIE: W artykule omówiono proces doboru zawodowego i weryfikacji kandydatów 
do pracy w górnictwie na podstawie doświadczeń i z perspektywy udziału w tym procesie 
psychologa zakładowego KWK Bobrek-Centrum. Przedstawiono zagadnienia poruszane w czasie 
wstępnej konsultacji psychologicznej z kandydatami do przyjęcia do pracy, istotne także z punktu 
widzenia późniejszego przebiegu procesu adaptacji zawodowej w kopalni. Wskazano jakie 
zdaniem psychologa zasoby kandydatów mogą zostać pozytywnie spożytkowane w momencie 
rozpoczęcia pracy w kopalni i stanowią istotny czynnik w powodzeniu przebiegu adaptacji. 
Ponadto przedstawiono kwestię charakteru wstępnych badań psychologicznych i ich roli w 
procesie doboru zawodowego do pracy w górnictwie. Artykuł zamyka temat adaptacji 
absolwentów szkół górniczych, najmłodszych, wśród nowoprzyjętych pracowników, których 
przyjęcia do pracy stanowią nie lada wyzwanie w dobie zmian technicznych i społeczno-
kulturowych. 
 
SŁOWA KLUCZOWE: adaptacja zawodowa, wstępna konsultacja psychologiczna, wstępne 
badania psychologiczne, dobór zawodowy, adaptacja zawodowa absolwentów szkół zawodowych 

 
Gdzie zaczyna się myślenie o adaptacji zawodowej i jej powodzeniu w przypadku 

zatrudniania kandydatów do pracy w podziemnych zakładach górniczych? Jakie warunki powinny 
być spełnione w procesie weryfikacji i doboru zawodowego aby wyłoniony kandydat miał szanse 
odnaleźć się w rzeczywistości kopalni, z powodzeniem przechodząc proces adaptacji zawodowej? 
Jakie czynniki determinują owo powodzenie, umożliwiając przekwalifikowanie listonosza, czy 
stolarza w pracownika górnictwa? W swoich rozważaniach skupię się na determinantach istotnych 
po stronie kandydata, jego predyspozycjach psychicznych i osobistych zasobach, które wnosi 
zatrudniając się w górnictwie. Osobne wnioski dotyczyć będą zatrudniania absolwentów 
tworzonych na nowo szkół kształcących w kierunkach górniczych, osób z tzw. pokolenie Y, jakże 
odmiennych światopoglądowo od ich poprzedników, absolwentów szkół górniczych z lat 70-tych, 
dzisiejszych emerytów górniczych.  

Jako psycholog współpracujący z KWK Bobrek-Centrum, uczestniczę w procedurze 
doboru zawodowego od pięciu lat. Mój udział polega na przeprowadzaniu z kandydatem wstępnej 
konsultacji psychologicznej przed przyjęciem do pracy a w ostatnim roku miałam okazję, poza 
konsultacjami, przeprowadzać także wstępne badania psychologiczne, stanowiące składowe 
procedury weryfikacyjnej kandydatów. Z przeprowadzonych przeze mnie blisko tysiąca 
konsultacji wstępnych , z których ponad 90% stanowiły przyjęcia osób wcześniej nie związanych z 
górnictwem i nie wykształconych w tym kierunku, nasuwają się następujące wnioski, istotne z 
punktu widzenia psychologa współpracującego z kopalnią na różnych obszarach działalności. 
Podczas wstępnej konsultacji psychologicznej z kandydatem do przyjęcia do pracy, można z 
pewnym prawdopodobieństwem prognozować jak w dalszej kolejności może przebiegać jego 
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adaptacja zawodowa czy kariera w górnictwie. Ów śmiały wniosek jest efektem swego rodzaju 
potwierdzeń jakie przez lata obserwuję, mając kontakt z kandydatami także w procesie adaptacji, 
gdy przeprowadzam z nimi rozmowy dla nowoprzyjętych pracowników i uczestniczę w pracach 
Komisji ds. oceny procesu adaptacji zawodowej. Bywa, że moje przypuszczenia potwierdzają 
opinie od przełożonych i współpracowników z oddziałów nowoprzyjętych pracowników, charakter 
przebiegu pracy i rozwój ich karier zawodowych, spotkania w różnych okolicznościach naszej 
kopalnianej rzeczywistości, w tym na stanowiskach pracy. Pierwsza rozmowa z kandydatem do 
przyjęcia do pracy ma na celu przede wszystkim poznanie co stoi u podstaw motywacji kandydata, 
historii jego doświadczeń zawodowych, planów rozwoju zawodowego, umiejętności i kompetencji 
społecznych.  

Cennym zasobem kandydatów nie wyszkolonych w kierunku górniczym, są wcześniejsze 
doświadczenia zawodowe, historia poszukiwania pracy, zatrudnienia na różnych stanowiskach w 
takim czy innym charakterze. Kandydat mający za sobą jakiekolwiek doświadczenia zawodowe, 
nawet od wielu lat związany z jedną firmą, ma możliwość dokonania porównania, wie co może 
zyskać zatrudniając się w górnictwie, co czyni jego motywację do przyjęcia klarowną. 
Oczywistym staje się podczas rozmowy z taką osobą fakt, że górnictwo na dzień dzisiejszy wypada 
w bardzo korzystnym świetle, nie tylko ze względów finansowo-socjalnych, ale jak podkreślają 
kandydaci także ze względów bezpieczeństwa warunków pracy. Istotnym elementem myślenia o 
przyszłości w górnictwie, mającym wpływ na kształt motywacji kandydata, są dodatkowe 
możliwości jakie otwierają się przed kandydatem ubiegającym się o zatrudnienie w górnictwie. 
Okazuje się bowiem, że dla wielu jest to unikalna szansa uzupełnienia wykształcenia, nie tylko 
kierunkowego w zawodzie górnika, ale średniego, czy wyższego. Moim zdaniem pozytywnie 
rokuje myślenie kandydata o rozwoju zawodowym i jego w tym kierunku aktywność. O 
kandydacie prezentującym się w ten sposób, można sądzić w kategoriach osoby dojrzałej, 
świadomej, co powinno z pewnym prawdopodobieństwem stanowić inklinację min. do właściwego 
przebiegu procesu adaptacji zawodowej. Stąd wniosek, że właściwe ukształtowana motywacja do 
podjęcia pracy w kopalni, umiejętność dokonania zawodowego bilansu zysków i strat, 
wyciągnięcia wniosków z wcześniejszych doświadczeń zawodowych, może stanowić przyczynek 
do tego, by nowoprzyjęty pracownik starał się sprostać spoczywającym na nim wymogom 
programu adaptacji i zakończył ją z pozytywnym wynikiem. I nie chodzi tu tylko o wynik 
formalnego egzaminu, ale przede wszystkim o uzyskanie dobrej opinii u instruktorów, przodowych 
i kierowników oddziałów. To w pewnym sensie powiązane ze sobą zjawiska, zazwyczaj dobra 
opinia o nowym pracowniku znajduje pokrycie w dobrych wynikach egzaminu, na który składa się 
test i odpowiedź ustna na pytania członków komisji. Przy tej okazji potwierdzenie znajdujemy dla 
kompetencji społecznych nowoprzyjętego pracownika, takich jak umiejętność pracy w zespole, 
układność, komunikatywność czy samokontrola, istotnych z punktu widzenia brygadowego 
systemu pracy w górnictwie. Powodzenie adaptacji zawodowej można zatem prognozować u osób 
z właściwe ukształtowaną motywacją do przyjęcia do pracy, nastawionych na rozwój zawodowy i 
otwartych na nowe doświadczenia z właściwymi do swoich predyspozycji aspiracjami. Chcę w 
tym miejscu zaznaczyć, że predyspozycje fizyczne i wytrzymałość organizmu w trudnych 
warunkach pracy w kopalni także bywają treścią rozmowy z kandydatem do przyjęcia. Okazuje się 
bowiem, że nie zawsze chcieć znaczy móc, jak zwykło się mówić. Predyspozycje fizyczne są brane 
pod uwagę w procesie adaptacji, zatem temat ten zostaje poruszany w czasie konsultacji wstępnej, 
aby pobudzić myślenie kandydata o tym wymogu i zwrócić uwagę także na istotę tego czynnika w 
procesie oceny przebiegu adaptacji.  

Swego czasu poza konsultacjami wstępnymi przeprowadzałam także wstępne badania 
psychologiczne kandydatów do przyjęcia do pracy. Uwzględniając obecny stan prawny dotyczący 
badań psychologicznych, pozwoliłam sobie przygotować własny zestaw metod badawczych z 
uwzględnieniem mojej wiedzy o stanowiskach wymagających szczególnych kwalifikacji w ruchu 
podziemnych zakładów górniczych i zasadach doboru zawodowego. Na tej podstawie 



 

 

w przeprowadzanych przeze mnie badaniach pojawiła się metoda dostarczająca informacji 
o dojrzałości emocjonalnej badanego, odzwierciedlająca stan rozwoju osobowości badanego, jego 
stosunki i relacje z światem zewnętrznym oraz ogólną wydolność intelektualną. Metoda o której 
mowa jest rodzajem testu projekcyjnego odzwierciedlającego opisane wymiary funkcjonowania 
człowieka nie wprost. Interpretując ów test można uzyskać informacje o nastroju badanego, 
łatwości i chęci adaptacji w środowisku, gorliwości, pracowitości, wydolności intelektualnej, 
skłonności do konfliktów, problemów z werbalizowaniem, impulsywności czy reaktywności 
badanego, rozumianej jako skłonność do nieadekwatnego reagowania na bodźce. Test diagnozuje 
ambicje intelektualne badanego, ewentualne zaburzenia myślenia i koncentracji uwagi, blokady 
w myśleniu czy opóźnienia rozwoju. Jak widać, metoda ta daje dość pokaźne możliwości 
diagnozowania kandydatów, w wielu istotnych z punktu widzenia pracy w kopalni wymiarach. 

Należy w tym miejscu zaznaczyć jednak, że żaden wynik testu nie jest pewnikiem i jedyną 
prawdą o osobie badanej a to psycholog jest najistotniejszym narzędziem w procesie diagnozy, 
jego wiedza o środowisku pracy i umiejętność obserwacji. Dlatego dopiero cały zebrany w 
procesie weryfikacji materiał, łącznie z konsultacji wstępnych i wstępnych badań 
psychologicznych, mogą z pewnym prawdopodobieństwem dostarczyć istotnych z punktu 
widzenia doboru do pracy w kopalni informacji o kandydacie i prognozować o możliwym 
charakterze przebiegu procesu adaptacji zawodowej. Moim zdaniem charakter badania 
psychologiczne powinien uwzględniać zachodzące zmiany społeczno-kulturowe, rozwój techniki a 
przede wszystkim wymogi istotne dla pracy na stanowiskach w ruchu podziemnych zakładów 
górniczych z uwzględnieniem wymagań technicznych ale przede wszystkim predyspozycji 
psychicznych, tzw. czynnika ludzkiego. 

Na koniec chcę zasygnalizować kilka wniosków w kwestii adaptacji zawodowej absolwentów 
szkół zawodowych i techników górniczych. Zapewne temat ten będzie wielokrotnie powodem 
rozpraw i dysput bo w pewnym sensie szkolnictwo zawodowe tworzone jest od postaw, w nowej 
rzeczywistości społecznej, przy nowych wymogach technicznych w górnictwie. Moje obserwacje 
wskazują, że adaptacja absolwentów szkół zawodowych, jest znakomitym odzwierciedleniem 
zjawisk charakteryzujących tę grupę młodych ludzi. Jak się okazuje, pokolenie Y (osoby urodzone 
w latach 80tych i 90tych) bo o nim mowa, wymaga innego stylu zarządzania i motywowania niż 
ich poprzednicy. Są to ludzie, którzy wolą narzucać swoje zasady niż się podporządkowywać, 
mający problemy z wykonywaniem poleceń i uznaniem autorytetów formalnych czyli tych 
wynikających z nadania i pełnionych funkcji (instruktor, kierownik). Możliwe, że ów kryzys 
autorytetów wynika z faktu, że ci młodzi ludzie dorastali w ciekawej acz skomplikowanej sytuacji 
przemian globalnych i technicznych, gdzie ich rodzicom trudno było się odnaleźć a oni doskonale 
sobie z tym poradzili. To dało być może tym młodym złudne poczucie mocy a my dożyliśmy 
czasów, w których przysłowiowe jajko bywa mądrzejsze od kury. Dziś paradoksalnie starsi są 
uczeni przez dzieci. Dotyczy to obsługi nowoczesnych urządzeń czy chociażby płacenia 
rachunków przez Internet. Być może stąd swego rodzaju roszczeniowa postawa i przekonanie, że 
wszystko im się należy. Ci młodzi ludzie choć potrafią wykonywać wiele zadań w tym samym 
czasie, miewają problemy z wykonywaniem czasem monotonnych zadań roboczych , nie tak 
rzadkich w kopalniach ( przynajmniej w pierwszych miesiącach adaptacji zawodowe) co z kolei 
wynika z potrzeby ciągłego dopływu bodźców i to z różnych kanałów. Adaptacja zawodowa 
dzisiejszych absolwentów szkół zawodowych niesie zatem nowe wyzwania, a przeprowadzane 
przeze mnie konsultacje wstępne przed przyjęciem do pracy, skłaniają do wniosku, że 
o powodzeniu tego procesu możemy prognozować min. biorąc pod uwagę nieco inne czynniki niż 
w przypadku omówionych wcześniej przyjęć kandydatów z poza górnictwa. Na pewno należy 
uwzględnić czy osoby te przeszły z powodzeniem cykl kształcenia, bez trudności szkolnych, nie 
powtarzając klas w zawodówce czy technikum. Istotny jest także fakt, czy z powodzeniem 
ukończyli szkołę uzyskując odpowiednio dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe 
w zawodzie technika górnictwa podziemnego i odpowiednio górnika eksploatacji podziemnej. 



 

 

Moje obserwacje potwierdzają również, że gwarancja zatrudnienia, która jest na nowo 
praktykowana w szkolnictwie zawodowym, aby spełniła też funkcję motywacyjną, zachęcającą do 
wysiłku i nauki powinna dotyczyć tylko tych osób, które ukończyły szkołę z dyplomem 
zawodowym. Jak nie trudno się domyślić, problem z spełnieniem wymogów programu adaptacji 
zawodowej mają wśród tej grupy najczęściej osoby, które deklarowały, iż miały trudności szkolne 
i nie uzyskały dyplomu zawodowego. Dodatkowy postulat dotyczyłby wstępnych badań 
psychologicznych tej grupy kandydatów przyjmowanych do pracy w górnictwie. Być może 
w dzisiejszych czasach, przy obecnym stanie wiedzy o zmianach społecznych i swego rodzaju 
rewolucji technicznej, powinno się metody tych badań dostosować do wspomnianych zjawisk. 
W dobie PS3 i XBOKSów odeszły do lamusa czasy, gdzie kładziono nacisk na badanie takich 
funkcji jak koordynacja wzrokowo-ruchowa czy szybkość reakcji psychomotorycznej, w zamian 
powinniśmy zastanowić się nad takim doborem metod, których wyniki dostarczyłyby informacji 
o dojrzałości i zrównoważeniu emocjonalnym, poziomie rozwoju osobowości a przede wszystkim 
normie intelektualnej, nie bez znaczenia dla umiejętności logicznego myślenia. Tego rodzaju 
czynniki mogą mieć istotne znaczenie nie tylko dla powodzenia procesu adaptacji zawodowej, ale 
dla całej kariery zawodowej w górnictwie, gdzie przy obecnym stanie rozwoju technicznego, 
trzeba przede wszystkim umieć się dostosowywać do zmieniających się wymagań i warunków 
pracy. 
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STRESZCZENIE 

W referacie przedstawiono kontynuację działań w zakresie rozpoznania rodzajów, nasilenia 
i przyczyn aktywizacji zagrożeń technicznych w zakładach górniczych – między innymi przy 
uwzględnieniu problemów osób dozoru ruchu w zakresie sprawowania podstawowych funkcji kie-
rowniczych oraz ustalonej częstości i przyczyn niebezpiecznego wykonywania zadań przez robo-
tników (zagadnienia te rozpatrywano w odniesieniu do użytkowania środków technicznych). Re-
zultaty przeprowadzonej wcześniej diagnozy wskazują jednoznacznie, iż z reguły to nie technika 
jest zawodną a człowiek - w szerokim rozumieniu tego słowa (decyzje, organizacja, wykonanie). 
Fakt ten skłania do osadzenia planowanej profilaktyki w kontekście społecznym i określenia sku-
tecznych metod naprawczych. W zakresie tym zaproponowano wykorzystanie koncepcji kultury 
bezpieczeństwa, w tym wyznaczenie możliwości jej celowej zmiany oraz ogólnych zasad dosko-
nalenia. 
 
ABSTRACT 

The paper presents selected results of research related to recognizing the types, inten-
sification and reasons for activation of technical hazards in mines – including problems of basic 
management functions and frequency and causes of workers’ dangerous behaviour at work (these 
issues were analyzed regarding technical equipment utilization). The results of the analysis directly 
point out that, as a rule, it’s not the technology that is fallible, but the man is (in many ways – 
decisions, management, implementation). This suggests placing the planned prevention in the 
social context and defining effective methods of recovery and improvement. In this context, it was 
proposed to use the concept of “culture of safety”, including assessing possibilities of its change 
and the overall guidelines of improvement. 
 
SŁOWA KLUCZOWE: Bezpieczeństwo pracy, kultura bezpieczeństwa, zagrożenia techniczne 
 
KEYWORDS: Safety at work, safety culture, technical hazards 
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1. WPROWADZENIE 
 
Problem – skutki aktywizacji zagrożeń technicznych  
 

„Zagrożenia techniczne” pomimo powszechności występowania oraz wielkiej różnorod-
ności nie zostały w przepisach precyzyjnie zdefiniowane. Wyróżnienia zagrożeń technicznych 
obok naturalnych i osobowych dokonano na podstawie lokalizacji zagrażającej energii. Przyjęcie 
takiego kryterium podziału sprawia, że termin ten może oznaczać „stan zwiększonego prawdo-
podobieństwa poniesienia straty bądź szkody wskutek kontaktu osób lub wartościowych obiektów 
z energią zlokalizowaną w środkach technicznych”. 

W kopalniach węgla kamiennego technologiczne uzasadnienie znajduje szereg źródeł za-
grożeń, stąd też stan bezpieczeństwa, szczególnie w odniesieniu do środków technicznych oznacza 
najczęściej zagrożenia akceptowane, bądź możliwe do kontrolowania a określony jest w obowią-
zujących regulacjach prawnych oraz normach technicznych. Przyjmuje się, że spełnienie wymo-
gów przepisów gwarantuje bezpieczeństwo ludzi i wartościowych obiektów (Martyka, Niczyporuk, 
1993). 

Stan faktyczny odbiega jednak często od wymaganych standardów, najczęściej wskutek 
braku określonych barier lub ich niedostatków wynikających z niewłaściwego stosowania. Takie 
rozbieżności między stanem standardowym a aktualnym stanowią potencjalne zagrożenie dla osób 
i obiektów pozostających w strefie działania energii zlokalizowanej w środkach technicznych. 
W przypadku jej aktywizacji z siłą przekraczającą możliwości przystosowawcze ludzi, czy też 
obiektów dochodzi do wypadków, katastrof lub chorób zawodowych. 

W latach 2001-2010 zarejestrowano łącznie 5 719 wypadków związanych z zagrożeniami 
technicznymi, w tym 95 śmiertelnych. Wypadkowość ogólna w najszerszym zakresie dotyczyła 
przemieszczania się środków technicznych (ich spadania, staczania się, wywracania) – 45,4%, 
kontaktu ze środkami transportu lub transportowanymi przedmiotami – 39,6% oraz w mniejszym 
zakresie, kontaktu z ruchomymi elementami maszyn i urządzeń – 10,3%2. Najwięcej wypadków 
śmiertelnych, bo aż 50 (52,7%) miało miejsce w związku z zagrożeniami generowanymi przez 
środki transportu lub transportowane przedmioty, natomiast spadanie, staczanie się lub obsuwanie 
środków technicznych spowodowało 18 (18,9%) takich wypadków, kontakt z maszynami i urzą-
dzeniami górniczymi było przyczyną 21 (22,1%), a działanie prądu elektrycznego doprowadziło 
do 6 (6,3%) wypadków przy pracy. 
 Problem wypadkowości technicznej nabrał jednak szczególnego znaczenia w roku 2011, 
bowiem tylko w okresie pierwszych siedmiu miesięcy w kopalniach węgla kamiennego odno-
towano osiem wypadków śmiertelnych oraz siedem ciężkich. Sześć śmiertelnych oraz cztery cięż-
kie wydarzyły się wskutek kontaktu z energią urazową zlokalizowaną w środkach transportu (prze-
nośniki, kołowroty, lokomotywa) i transportowanych przedmiotach. 
 Przedstawione wyżej informacje wskazują, że zagrożenia techniczne – oceniane pośrednio 
przez rejestrowaną wypadkowość - można uznać za poważne. 

Skłoniło to Zarządy trzech Spółek Węglowych do rozpoznania przyczyn wysokiej liczby 
wypadków związanych z zagrożeniami technicznymi. Przedmiotowe badania wykonano w 2011 
roku na reprezentatywnej – dla każdego wybranego zakładu górniczego – próbie dozoru i robot-
ników. Analiza wyników przeprowadzonych badań pozwoliła na poznanie ogólnych przyczyn wy-
stępujących w kopalni zagrożeń technicznych oraz wstępną ocenę skali problemu, przy czym posz-
czególne zagadnienia rozpatrywano w kontekście trudności osób dozoru ruchu w zakresie sprawo-
wania podstawowych funkcji i realizacji czynności kierowniczych związanych z użytkowaniem 

                                                           
2
Analiza zagrożeń wypadkowych związanych z zagrożeniem technicznym w latach 2001–2010 obejmuje wyłącznie pra-

cowników kopalń węgla kamiennego (źródło – COIG), źródłem danych z 2011 roku jest WUG. 



 

 

środków technicznych, jak również czynności i obowiązków robotników dotyczących bezpiecz-
nego użytkowania maszyn i urządzeń.  (Martyka, Szczepański i inni, 2011). 

 W rezultacie przeprowadzonego rozpoznania stwierdzono, że: 
1. Relatywnie wysoki odsetek osób dozoru ruchu potwierdza występowanie trudności w rea-

lizacji czynności kierowniczych, co wpływa na stan bezpieczeństwa w obszarze użytkowania 
środków technicznych. 

2. Robotnicy wykonują zadania w sposób niebezpieczny (podejmują ryzykowne zachowania). 
3. W każdej z badanych kopalń ujawniono podobne przyczyny niepożądanych zjawisk; różnice 

dotyczą: skali problemu ilustrowanej udziałem procentowym respondentów potwierdzających 
ich występowanie, częstości występowania trudności i innych negatywnych zjawisk, odczu-
wanego poziomu utrudnień.  

4. Osoby dozoru ruchu, jak i robotnicy każdej z kopalń, do głównych przyczyn trudności w re-
alizacji czynności kierowniczych podawali: 
 organizację pracy np. braki kadrowe, naciski przełożonych, zła koordynacja robót; 
 własności podmiotowe robotników np. brak znajomości przepisów, procedur i instrukcji, 

brak wiedzy o zagrożeniach, niedoszacowanie wielkości ryzyka; 
 własności podmiotowe osób dozoru ruchu np. brak doświadczenia, brak niektórych 

wiadomości i umiejętności fachowych, brak umiejętności postępowania z ludźmi; 
 brak motywacji do bezpiecznej pracy np. korzyść pracownika (ograniczenie wysiłku, 

skrócenie czasu pracy, uznanie przełożonych lub współpracowników), normy grupowe. 
Problemy bezpiecznego użytkowania środków technicznych mogą podlegać dalszej kom-

plikacji w związku z pogarszającymi się warunkami górniczo-geologicznymi w kopalniach węgla 
kamiennego, co wiąże się generalnie ze wzrostem zagrożeń i wymaga dokonania szeregu zmian 
w organizacji pracy, jak również w zachowaniach załogi (jeszcze większe rygory w zakresie utrzy-
mania stanu bezpieczeństwa oraz bezpiecznego postępowania). 

Ograniczenie wypadkowości związanej z użytkowaniem środków technicznych pod zie-
mią – co jest równoznaczne z eliminacją przyczyn aktywizacji zagrożenia, zlokalizowanych w po-
szczególnych podsystemach funkcjonalnych kopalni (organizacja) oraz podsystemie społecznym 
(warunki podmiotowe i motywacyjne) - to konieczność wymagająca zastosowania nowych metod 
prewencji. 
 
 
2. BADANIA SONDAŻOWE DIAGNOZUJĄCE PRZYCZYNY AKTYWIZACJI 

ZAGROŻEŃ TECHNICZNYCH 
 

Wyniki przeprowadzonych badań mogą stanowić podstawę konstatacji, że wdrożone 
w kopalniach proaktywne systemy zarządzania bezpieczeństwem nie spełniły oczekiwań w zakre-
sie zapewnienia bezpiecznego użytkowania środków technicznych pod ziemią kopalni, natomiast 
rozpoznane przyczyny zagrożeń technicznych informują o brakach w każdym z obszarów impli-
kujących osiągnięcie stanu bezpieczeństwa, a są to: stworzone możliwości organizacyjne, moż-
liwości podmiotowe i motywacja pracowników do bezpiecznego postępowania. 
 Ogólne konkluzje wynikające z badań wskazują na konieczność: 

1) oceny stopnia utrwalenia problemów – czy są osadzone w kulturze bezpieczeństwa załogi 
i wynikają z: pozycji bezpieczeństwa w hierarchii wartości pracowników, ich postawy wobec 
ryzyka i norm bezpieczeństwa oraz określonych preferencji w zakresie realizowanych wzo-
rów zachowań;  

2) bardziej wnikliwego rozpoznania wielu zagadnień z zakresu użytkowania środków technicz-
nych, tj. pogłębienia wiedzy na temat określonych problemów i ich przyczyn, np.: 



 

 

 zapewnienie środków technicznych – jakich środków brakuje najczęściej, czy to wynika 
z szybkiego ich zużycia, braku dbałości o sprzęt, czy też z wad logistyki lub niedostatków 
planowania i realizacji produkcji,   
 szacowanie ryzyka – czy trudności wynikają ze specyfiki fizycznego środowiska pracy 

i jego złożoności, czy też problemem jest raczej system raportowania przed zmianą  
o stanie faktycznym i występujących zagrożeniach,  
 koordynacja prac – czy problem dotyczy jakości komunikacji w ramach zespołu i między 

zespołami, czy też bardziej planowania zadań i respektowania ustaleń, 
 niebezpieczne zachowania pracowników – jakie ryzykowne zachowania związane 

są z użytkowaniem poszczególnych środków technicznych i jakie są przyczyny ich 
podejmowania, jakich wiadomości i umiejętności pracownikom brakuje, z czego wynika 
brak motywacji do wykonywania zadań w sposób bezpieczny, itd.   

3) konstrukcji narzędzi umożliwiających okresową diagnozę skali, nasilenia i przyczyn 
aktywizacji zagrożeń technicznych, 

4) opracowania programu profilaktycznego obejmującego działania pozwalające na eliminację 
stwierdzonych przyczyn niepożądanych zjawisk z uwzględnieniem ich dostosowania do skali 
problemu w danej kopalni i jej pionów.  

 
 
3. WYKORZYSTANIE KONCEPCJI KULTURY BEZPIECZEŃSTWA W PROFILAKTYCE 

ZAGROŻEŃ TECHNICZNYCH KOMPANII WĘGLOWEJ S.A. 
 

Wyniki przeprowadzonych badań wykazały jednoznacznie, że stan bezpieczeństwa to 
rezultat efektywności zarządzania każdym z podsystemów funkcjonalnych zakładu górniczego. Za-
tem, profilaktyka w obszarze zagrożeń technicznych, podobnie jak i we wszelkich innych Obsza-
rach powinna wynikać z podporządkowania działań naprawczych ogólnym mechanizmom kształ-
towania stanu bezpieczeństwa w skali całego przedsiębiorstwa. Stąd też, tak ważnym jest kształ-
towanie pożądanej kultury bezpieczeństwa. 

W definicji Health and Safety Commission (1993) kulturę bezpieczeństwa uważa się za zbiór 
indywidualnych i grupowych wartości, postaw, kompetencji i wzorów zachowań determinujących 
politykę oraz programy BHP organizacji a jej behawioralną implikację stanowią zachowania 
pracowników. Zatem można stwierdzić, że kultura bezpieczeństwa w sposób pośredni (warstwa 
mentalna - wartości, przekonania, wzory, edukacja) lub bezpośredni (wytwory materialne - 
uregulowania prawne, system ochrony pracy, systemy zarządzania bezpieczeństwem) wyznacza 
poziom bezpieczeństwa akceptowany np. w zakładach górniczych. Przyjmuje się, iż zakłady 
są zróżnicowane pod względem kultury bezpieczeństwa - może być ona „pożądana“ lub 
„niepożądana, bądź też „dobra“ lub „zła“. Rozróżnienie takie, przedstawione przez N. Pidgeona 
(1991) wskazuje, że istnieją określone właściwości kultury bezpieczeństwa skorelowane z wyso-
kim poziomem bezpieczeństwa funkcjonowania przedsiębiorstwa. Zestawy właściwości kultury 
bezpieczeństwa, często nazywane jej wskaźnikami charakteryzują się różnym zakresem oraz stop-
niem szczegółowości. Dwie najczęściej przytaczane „listy pożądanych własności“ kultury bez-
pieczeństwa zostały opracowane na użytek przemysłu atomowego. Pierwsza sporządzona w 1991 
r. pn. „Wskaźniki kultury bezpieczeństwa“ - zawiera ponad 140 pozycji przedstawionych w formie 
pytań uszeregowanych tematycznie (od polityki bezpieczeństwa przedsiębiorstwa, aż do obszaru 
nadzoru). Drugi zestaw cech kultury bezpieczeństwa przedstawiony został w 1993 r. i stanowi on 
uzupełnienie wskaźników ww. listy. Zawiera około 90 pozycji. W założeniu jego autorów 
najbardziej istotnymi wskaźnikami kultury bezpieczeństwa są wartości podzielane w organizacji, 
postawy i przekonania, a nie fakt posiadania przez organizację polityki bezpieczeństwa, odpo-
wiednich procedur oraz instrukcji. 



 

 

Czy jednak kultura bezpieczeństwa może podlegać zmianie celowej, czy możemy ją poprawiać, 
doskonalić?  
 Poglądy ekspertów w tej kwestii są podzielone i jak dotąd ani zwolennikom możliwości 
dokonania zmian w kulturze bezpieczeństwa, ani jej oponentom nie udało się przedstawić 
wystarczających argumentów dla poparcia własnej tezy.  
Zwolennicy wskazują, że kultura bezpieczeństwa uważana jest za czynnik przyczyniający się, 
a nawet decydujący o katastrofach i wypadkach (np. Czarnobyl) i podlega celowej zmianie 
(Wiegmann i Shappell, 2003). Oponenci (Creswell 1998) określają kulturę bezpieczeństwa jako 
własność danego społeczeństwa, przemysłu, organizacji, ukształtowaną przez jego wyjątkową 
historię oraz szczególną zbiorowość i uznają, że jednostki funkcjonujące w ramach danej kultury 
często nawet nie są świadome wpływu jaki kultura ta wywiera na ich zachowanie (Smircich 1983). 
 Optujący za możliwością dokonania zmiany celowej wskazują na Teorię Celu (Locke 
i Latham’s, 1990), według której zmianę kultury bezpieczeństwa traktuje się jako super-nadrzędny 
cel, możliwy do osiągnięcia poprzez realizację szeregu celów szczegółowych, wśród których 
najbardziej efektywnym (Geller, 1996) jest dokonanie zmian w zachowaniach pracowników.  
 Zgodnie z systemowymi teoriami zarządzania poziom bezpieczeństwa zachowań pracowników 
stanowi funkcję (rys. 1): 
a) możliwości:  

- stworzonych w tym zakresie przez przedsiębiorstwo: organizacja bezpieczeństwa i pracy 
sprzyjająca, bądź utrudniająca podejmowanie zachowań zgodnych z formalnymi normami,  

- podmiotowych: kompetencje fachowe pracowników, znajomość procedur, adekwatna ocena 
ryzyka, umiejętności w zakresie kontrolowania zagrożeń i postępowania w ryzykownej 
sytuacji, predyspozycje indywidualne, 

b) motywacji do podejmowania zachowań bezpiecznych  
Wspomniana funkcja ma charakter multiplikatywny, co oznacza, że dla osiągnięcia pożądanych 
rezultatów konieczną jest równoczesna realizacja czynników sfery możliwości i motywacji, 
np. pracownik bez motywacji bezpiecznego działania, mimo swoich wysokich kwalifikacji nie 
będzie postępował w sposób bezpieczny. 
Wyróżnione czynniki są zgodne z modelem wzajemnego determinizmu Bandury (1986), według 
którego środowisko i sytuacje są kreowane przez jednostkę, a zachowanie jednostki jest 
uzależnione od środowiska. Model ten wyjaśnia także przyczyny braku oczekiwanej efektywności 
wprowadzanych systemów zarządzania bezpieczeństwem (Cooper i Phillips, 1995). Jest to brak 
kompleksowości wprowadzanych zmian - często podejmuje się próby zmiany świadomości 
pracowników, ich postaw, bez uwzględnienia warunków organizacyjnych określających 
środowisko i sytuacje (Atkinson, 1990), albo wprowadza się zmiany organizacyjne bez 
uwzględnienia warunków społecznych – normy społeczne, postawy, zachowania (Seddon, 1989).  
 
 

 
Rys. 1. Warunki podejmowania bezpiecznych zachowań (Martyka, 2012) 
Figure 1. The conditions for keeping safe at work  (Martyka, 2012) 
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  W podjętych badaniach zostanie podjęta próba dokonania zmiany w stanie kultury 
bezpieczeństwa poprzez realizację szeregu celów szczegółowych ukierunkowanych na eliminacje 
przyczyn aktywizacji zagrożeń technicznych. W zaplanowanych zadaniach przewidziano działania 
ukierunkowane na eliminacje niedostatków w każdym z obszarów decydujących o poziomie 
bezpieczeństwa zachowań pracowników (możliwości organizacyjne, możliwości podmiotowe, 
motywacja).     

 
   

4. PROGRAM  DIAGNOSTYCZNO - PROFILAKTYCZNY  UKIERUNKOWANY NA 
PODWYŻSZENIE STANU BEZPIECZEŃSTWA W OBSZARZE UŻYTKOWANIA 
ŚRODKÓW TECHNICZNYCH – PROJEKT PROGRAM BADAŃ STOSOWANYCH (PBS)  

  
  Informacje zebrane w badaniach na temat zagrożeń technicznych (skala, nasilenie, 
przyczyny) stanowią podstawę dla zaplanowania programu diagnostyczno - profilaktycznego 
ukierunkowanego na podwyższenie stanu bezpieczeństwa w obszarze użytkowania środków 
technicznych. Konstrukcja takiego programu to cel praktyczny projektu pt. „Metoda diagnozy 
i program ograniczania niepożądanych zjawisk związanych z użytkowaniem środków technicznych 
pod ziemią kopalni - rozwiązania organizacyjne oraz ukierunkowane na redukcję ryzyka 
w podsystemie społecznym” realizowanego od listopada 2012 roku w ramach I konkursu PBS 
przez Główny Instytut Górnictwa, Kompanię Węglową oraz Instytut Techniki Górniczej KOMAG. 
W przygotowaniu projektu wykorzystano koncepcję kultury bezpieczeństwa oraz teoretyczne 
podstawy jej zmiany celowej. 
Projekt obejmuje osiem zadań, których wykonanie a następnie wdrożenie rezultatów dostarczy: 
- narzędzi do zdobycia rzetelnej i dogłębnej wiedzy o faktycznych źródłach aktywizacji zagrożeń 

technicznych (diagnoza), 
- rozwiązań umożliwiających - w pewnej perspektywie czasowej - zredukowanie  problemów 

związanych z użytkowaniem środków technicznych (program profilaktyka).  
Niżej w kolejności przedstawiono każde z ośmiu zaplanowanych zadań wraz 

z wyszczególnieniem oczekiwanych rezultatów. 
 

Zadanie 1 
Diagnoza stanu podstawowych elementów kultury bezpieczeństwa w trzech wybranych kopalniach 
Kompanii Węglowej S.A.  
Oczekiwany rezultat 

Wyniki badań umożliwią poznanie ogólnych wyznaczników postępowania pracowników:  
a) ustalenie hierarchii wartości pracy robotników i osób dozoru ruchu wybranych kopalń - . 

stwierdzenie które wartości są od bezpieczeństwa ważniejsze, a które mniej ważne, 
b) określenie postaw pracowników wobec stosowania formalnych norm bezpieczeństwa 
c) poznanie wzorów zachowań preferowanych w zespołach roboczych. 
 
Zadanie 2 
Przygotowanie stanowisk komputerowych i ich wykorzystanie w konkursie „Co Ci przeszkadza 
i jak byś to zmienił?”  
Oczekiwany rezultat 

Dostarczenie wiedzy o projekcie, wzbudzone zainteresowanie zagadnieniami zagrożeń tech-
nicznych; zebrane informacje o problemach pracowników związanych z użytkowaniem środków 
technicznych, które zostaną wykorzystane podczas konstrukcji programu profilaktycznego; przy-
gotowanie pracowników do późniejszego korzystania z komputerowej metody wspomagania sys-
temu zarządzania bezpieczeństwem w zakresie dostarczania załodze niezbędnej wiedzy; pozyska-
nie osób dozoru ruchu do późniejszej współpracy w zakresie opracowania programu profilak-



 

 

tycznego; przygotowanie pracowników do zaplanowanej diagnozy przyczyn aktywizacji zagrożeń 
technicznych. 
 

Zadanie 3 
Dobór metody, technik oraz opracowanie narzędzi badawczych umożliwiających rozpoznanie 
treści i przyczyn aktywizacji zagrożeń technicznych, w tym ryzyka podejmowanego w rezultacie 
użytkowania środków technicznych; pilotaż przygotowanych narzędzi. 
Oczekiwany rezultat 

Opracowana metodyka diagnozy niepożądanych zjawisk związanych z użytkowaniem środków 
technicznych wraz z narzędziami badawczymi, które umożliwią: 

 rozpoznanie treści, skali i nasilenia trudności,  
 określenie przyczyn trudności zlokalizowanych w poszczególnych podsystemach 

funkcjonalnych kopalni,  
 poznanie rodzajów, poziomu ryzyka  i przyczyn ryzykownych zachowań robotników 

związanych z użytkowaniem wybranych środków technicznych. 
  

Zadanie 4 
Weryfikacja opracowanych narzędzi badawczych w warunkach przemysłowych (badania w trzech 
kopalniach z wykorzystaniem każdego narzędzia) 
Oczekiwany rezultat 

Uzyskanie szczegółowych informacji na temat treści, skali, nasilenia i przyczyn niepożądanych 
zjawisk związanych z aktywizacją zagrożeń technicznych w każdej z trzech wybranych kopalń 
oraz w każdym z pionów i z odniesieniem do określonych środków technicznych; poznanie 
rodzajów, częstości występowania i przyczyn  ryzykownych zachowań pracowników związanych 
z użytkowaniem wybranych środków technicznych. Zebrane informacje pozwolą na ocenę 
przydatności opracowanych narzędzi i wprowadzenie wymaganych poprawek. Ponadto posłużą 
do wypełnienia ram zaplanowanego programu profilaktycznego ukierunkowanego na redukcję 
przyczyn niepożądanych zjawisk związanych z użytkowaniem środków technicznych – będą 
podstawą realizacji każdego z zaplanowanych działań prewencyjnych, co umożliwi zarówno 
adekwatne dobranie treści takich działań, jak również precyzyjne ich adresowanie (np. materiały 
szkoleniowe dla dozoru i robotników, listy kontrolne i instruktaże, materiały promocyjne, spoty 
motywacyjne, itd.).   
 
Zadanie 5  
Konstrukcja programu profilaktycznego ukierunkowanego na redukcję przyczyn niepożądanych 
zjawisk związanych z użytkowaniem środków technicznych.   
5.1. Organizacja i realizacja panelu eksperckiego w celu uzgodnienia szczegółów związanych 

z konstrukcją programu profilaktycznego; przewiduje się udział specjalistów z KW S.A., 
zainteresowanych kopalń oraz środowiska naukowego. 

5.2. Dobór metod i technik oraz konstrukcja narzędzi pozwalających na podwyższenie kompetencji 
interpersonalnych osób dozoru ruchu i kompetencji fachowych robotników: 

a) opracowanie metodyki szkoleń uzupełniających, w tym narzędzi zwiększających 
efektywność wyposażania robotników w wiedzę i umiejętności, których brak stwierdzono 
w części diagnostycznej projektu; opracowane zostaną rozwiązania wykorzystujące 
najnowsze technologie informatyczne; w zależności od potrzeb przewiduje się 
wykorzystanie technologii AR (ang. Augmented Reality – rozszerzona rzeczywistość) 
do wspomagania szkoleń podejmowanych w warunkach zbliżonych do rzeczywistych – 
np. wizualizacja czynników ryzyka w miejscu pracy; w przypadku szkoleń wymagających 
interakcji z otoczeniem, zastosowane zostaną rozwiązania z zakresu VR (ang.Virtual 
Reality – wirtualna rzeczywistość), gdzie rzeczywiste środowisko pracy zostanie 



 

 

odwzorowane z wykorzystaniem modeli komputerowych; ponadto dla wybranych 
niebezpiecznych zachowań zostaną przygotowane wizualizacje, obrazujące skutki 
ryzykownych zachowań podejmowanych w rezultacie użytkowania środków technicznych; 
przewiduje się opracowanie metodyki i narzędzi dla eliminacji przyczyn dwudziestu 
zidentyfikowanych i najczęściej podejmowanych ryzykownych zachowań; 

     b) opracowanie metodyki prowadzenia szkolenia i warsztatów w zakresie podwyższania 
kompetencji interpersonalnych osób dozoru ruchu oraz przygotowanie materiałów 
szkoleniowych w formie prezentacji multimedialnych i ćwiczeń; wstępnie zakłada się 
uwzględnienie następujących tematów: geneza i idea proaktywnego systemu zarządzania 
bezpieczeństwem, społeczna percepcja i ocena ryzyka, komunikacja interpersonalna, 
asertywność i konsekwencje psychologiczne jej braku, stres zawodowy, kierowanie 
i zarządzanie zespołem roboczym, motywacyjna funkcja w kierowaniu zespołem roboczym, 
kształtowanie bezpiecznych zachowań pracowników a kultura bezpieczeństwa, rola dozoru 
w kształtowaniu bezpiecznych postaw pracowników, zarządzanie zespołem roboczym 
poprzez prestiż osobisty; 

       c) przygotowanie dwudziestu pięciu list kontrolnych umożliwiających optymalizację procesu 
przygotowania pracowników do bezpiecznej obsługi i konserwacji wybranych maszyn 
i urządzeń; na podstawie rozpoznanych przyczyn podejmowania ryzykownych zachowań, 
zidentyfikowane czynniki ryzyka będą przypisane do konkretnych maszyn i urządzeń 
zlokalizowanych pod ziemia kopalń; dla zapewnienia  bezpieczeństwa użytkowania tych 
maszyn zostanie wykorzystana metodologia list kontrolnych, czyli dostarczania 
specjalistycznej wiedzy w skomasowanej formie pozwalającej pracownikowi na wykonanie 
prac związanych z obsługą, naprawą lub przeglądem wybranych maszyn w oparciu 
o zatwierdzony tok postępowania; listy kontrolne z uwagi na szeroki zakres tematyczny 
przygotowane zostaną we współpracy z działami BHP oraz energomechanicznymi trzech  
wybranych kopalń; przewiduje się opracowanie list kontrolnych dla wybranych maszyn 
i urządzeń uwzględniających ich obsługę w pełnym cyklu życia, czyli: normalna praca, 
przegląd, naprawa, awaria; 

        d) opracowanie  systemu  komputerowego  wspomagającego  system  zarządzania 
bezpieczeństwem oraz kształtowanie kultury bezpieczeństwa, system pozwoli wyposażyć 
pracowników w niezbędną wiedzę pozwalającą na wykonywanie pracy w sposób 
bezpieczny, narzędzie integrować będzie opracowane w ramach projektu rozwiązania 
i metody na jednej platformie informatycznej, w sposób umożliwiający łatwy dostęp 
do zasobów; w budowie systemu zostaną wykorzystane rozwiązania klasy CMS (Content 
Management System) osadzone w środowisku internetowym, co pozwoli na integrację 
opracowanych w ramach projektu zasobów w jednym spójnym środowisku programowym.  

5.3. Opracowanie ramowej procedury/instrukcji ograniczenia niedostatków organizacyjnych 
sprzyjających aktywizacji zagrożeń technicznych; procedura będzie zawierała tryb 
postępowania w przypadku stwierdzenia określonych organizacyjnych przyczyn aktywizacji 
zagrożeń związanych z użytkowaniem środków technicznych. 

5.4. Dobór/konstrukcja narzędzi motywujących do bezpiecznej pracy; przygotowane zostanie  
kompendium wiedzy na temat psychologicznych uwarunkowań motywacji w środowisku 
pracy oraz lista działań o charakterze motywacyjnym; w ramach działań motywujących  
zostaną przygotowane krótkie spoty filmowe o charakterze informacyjnym, które 
wyświetlane będą z wykorzystaniem istniejących w kopalniach KW S.A. systemów 
prezentacji, wykorzystujących duże ekrany umiejscowione w cechowniach kopalń.  

Oczekiwany rezultat 
Przygotowany do pilotowego zastosowania program ukierunkowany na redukcję przyczyn 

niepożądanych zjawisk związanych z użytkowaniem środków technicznych, który może być 
rozwijany i uzupełniany zgodnie z dynamicznie rozwijającymi się potrzebami. Program będzie 



 

 

przyjazny dla użytkowników, łącząc nowatorstwo wynikające ze sposobu ujęcia problematyki 
(kultura bezpieczeństwa) z najnowszymi technikami informatycznymi.   
 
Zadanie 6  
Rozpowszechnienie wyników przeprowadzonych analiz oraz promocja opracowanego programu 
profilaktycznego. 
Oczekiwany rezultat 

Uzyskanie poparcia i zaangażowania kierownictwa wybranych kopalń dla zastosowania 
opracowanego programu.  Wzbudzenie zainteresowania programem wśród innych podmiotów 
branży górniczej. 
 
Zadanie 7 
Pilotowe zastosowanie opracowanego programu profilaktycznego w trzech wybranych kopalniach 
oraz jego walidacja. 
 
Oczekiwany rezultat 

Weryfikacja wszystkich produktów (metod i technik) składających się na profilaktyczny 
program ograniczania niepożądanych zjawisk związanych z użytkowaniem środków technicznych 
na dole.  
W zakresie pilotowego wdrożenia programu przewidziano: 

a) wyposażenie trzech – już przygotowanych stanowisk komputerowych – we wszystkie 
elementy programu wspomagającego system zarządzania bezpieczeństwem (jedno 
w każdej kopalni), przeprowadzenie instruktażu w zakresie korzystania z systemu wśród 
osób dozoru ruchu i robotników, zebranie opinii na temat poszczególnych elementów 
programu i wprowadzenia ewentualnych poprawek,  

b) organizację i realizację trzech cykli warsztatów dla osób dozoru ruchu – w warsztatach 
uczestniczyć będzie co najmniej 180 zatrudnionych w dozorze każdej z trzech kopalń, 
zebranie opinii na temat treści, zakresu, organizacji i przydatności szkolenia oraz 
konieczności wprowadzenia ewentualnych zmian, 

c) próbne zastosowanie trzech opracowanych programów eliminacji przyczyn 
organizacyjnych sprzyjających aktywizacji zagrożeń technicznych oraz podejmowaniu 
przez pracowników ryzykownych zachowań (po jednym w każdej z wybranych kopalń),   

d) wprowadzenie wybranych elementów programu motywacyjnego (spoty promocyjne, 
ewentualne zmiany w systemie nagród, awansowania, kierowania na kursy, itd.). 

W ramach zadania przewidziano także przeprowadzenie walidacji przygotowanych produktów; 
opracowanych zostanie kilka narzędzi – kwestionariuszy ankiet – których wypełnienie przez użyt-
kowników programu profilaktycznego z kopalń umożliwi dokonanie oceny poszczególnych ele-
mentów programu. 
 
Zadanie 8 
Doskonalenie programu ograniczania niepożądanych zjawisk związanych z użytkowaniem środków 
technicznych pod ziemią kopalni.  
Oczekiwany rezultat 
Udoskonalony program ograniczania niepożądanych zjawisk związanych z użytkowaniem 
środków technicznych. 
 
5. PODSUMOWANIE 
 
  Poziom ryzyka stosowanej techniki i technologii oraz jakość systemów zarządzania, tak 
bezpieczeństwem jak i pozostałymi podsystemami konkretnych zakładów jest w dużym zakresie 



 

 

wytworem społeczeństwa, w którym obowiązuje. Jednakże efektywność ich funkcjonowania za-
leży już tylko od odpowiedzialności kadry zarządzającej i szeroko rozumianych kwalifikacji oraz 
motywacji pracowników. Zawsze istnieje bowiem pokusa by potraktować ryzyko instrumentalnie, 
np. w celu zwiększenia produkcyjności lub obniżenia kosztów, bądź też w przypadku pracow-
ników: ułatwienia sobie pracy, ograniczenia czasu lub wysiłku, podwyższenia zarobku. W otacza-
jącej nas rzeczywistości, korzyści są bowiem zawsze dodatnio skorelowane z wielkością podejmo-
wanego ryzyka.  
  Kompania Węglowa S.A. uznała, że w praktyce takim przypadkom przeciwdziałać może 
jedynie wysoki poziom kultury bezpieczeństwa organizacji, bowiem stanowi o tym, jaki poziom 
ryzyka akceptują pracownicy, jak będą postępowali w sytuacjach zagrażających oraz na ile 
zaangażują się w proces utrzymania stanu bezpieczeństwa i podwyższania jego standardów.  
  Oczekuje się, że w wyniku realizacji projektu - „Metoda diagnozy i program ograniczania 
niepożądanych zjawisk związanych z użytkowaniem środków technicznych pod ziemią kopalni - 
rozwiązania organizacyjne oraz ukierunkowane na redukcję ryzyka w podsystemie społecznym” – 
osiągniętych zostanie szereg celów szczegółowych, prowadzących - w pewnej perspektywie 
czasowej – do zmiany w stanie kultury bezpieczeństwa załogi.  Cele te to:   
 poznanie wyznaczników postępowania pracowników, 
 poznanie rodzajów, poziomu ryzyka i przyczyn ryzykownych zachowań robotników 

związanych z użytkowaniem środków technicznych,  
 poznanie problemów pracowników związanych z użytkowaniem środków technicznych, 
 określenie trudności występujących w poszczególnych podsystemach funkcjonalnych kopalni, 
 stworzenie narzędzi informatycznych dla ograniczania niepożądanych zjawisk związanych 

z użytkowaniem środków technicznych. 
  Kompania Węglowa S.A. traktuje osiągnięcie wysokiego poziomu bezpieczeństwa i higieny 
pracy jako jeden z najistotniejszych celów prowadzonej polityki. Z uwagi na to, podejmuje  szereg 
działań, które pozytywnie wpływają na ten stan i pozwalają go utrzymywać. Z wcześniej 
przeprowadzonych badań w KW S.A. (Martyka, 2011) wynika, że jest jednak jeszcze jeden 
czynnik, który może przełożyć się na zwiększenie efektowności tych działań, a mianowicie kultura 
bezpieczeństwa. Doskonalenie jej sprawi, że już wdrożone w Kompanii Węglowej S.A. działania 
mające na celu poprawę bezpieczeństwa i higieny pracy będą stanowiły całość, która będzie czymś 
więcej niż tylko sumą poszczególnych elementów. Ukierunkowanie działań na dokonanie 
pozytywnej zmiany w kulturze bezpieczeństwa całej organizacji – w ocenie Zarządu Kompanii - 
przyniesie wymierne efekty w postaci ograniczenia liczby wypadków przy pracy i chorób zawo-
dowych oraz poprawy warunków pracy, co oczywiście pozytywnie wpłynie również na ekono-
miczne aspekty funkcjonowania spółki. 
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STRESZCZENIE: Zadaniem CSRG S.A. jest między innymi stwierdzenie kwalifikacji górników 
do pełnienia służby w ratownictwie górniczym. W związku z tym została opracowana metodyka 
badań specjalistycznych, gdzie między innymi sprawdzana jest adaptacja ratowników do pracy 
w bardzo trudnych warunkach klimatycznych - badania w komorze klimatycznej. Komora jest 
jednym z elementów systemu zapewnienia bezpieczeństwa termicznego ratowników górniczych, 
gdzie sprawdza się zdolność organizmu człowieka do pracy w wysokiej temperaturze i wilgotności 
powietrza. Ratownicy górniczy przechodzą również specjalistyczne szkolenia (na powierzchni 
i pod ziemią) między innymi w komorach ćwiczeń, gdzie wykonuje się symulacje prac 
ratowniczych oraz warunki klimatyczne odpowiadające warunkom pracy pod ziemią. Podczas 
szkoleń i ćwiczeń w CSRG (lub OSRG) ratownicy górniczy wykorzystują możliwie dostępne 
osobiste środki poprawy bezpieczeństwa termicznego - schładzacze w aparatach regeneracyjnych, 
kamizelki chłodzące, odzież termiczną itp. Ponadto ratownicy górniczy są zaznajamiani z 
montażem i wykorzystaniem podczas prac ratowniczych urządzeń chłodzących powietrze, które są 
na wyposażeniu CSRG S.A.. 
 
SŁOWA KLUCZOWE: Bezpieczeństwo, warunki klimatyczne, ratownictwo górnicze 
 
 
1. WSTĘP 
 

Dzisiejszej eksploatacji węgla kamiennego towarzyszy wiele zagrożeń naturalnych, jak  
i technicznych. Prowadzenie ruchu zakładu górniczego musi zostać dopasowane do istniejących 
zagrożeń i zgodne z przepisami, gdzie określone zostały parametry charakterystyczne dla 
poszczególnych zagrożeń naturalnych, przekroczenie których może spowodować zagrożenie dla 
zdrowia bądź życia pracowników. 
W większości przypadków decydującą rolę odgrywają zagrożenia metanowe i pożarowe, ale coraz 
częściej o możliwości prowadzenia eksploatacji decydują warunki klimatyczne – dotyczy to przede 
wszystkim czasu pracy. 
Opanowanie trudnych warunków klimatycznych wymaga stosowania różnych środków prewencji. 
Jednym z nich jest doprowadzenie do zagrożonego rejonu większej ilości powietrza, co nie zawsze 
może być zrealizowane z uwagi na uwarunkowania sieci wentylacyjnej, bądź możliwość 
wystąpienia zagrożenia pożarowego. Skuteczniejszym sposobem poprawy warunków 
klimatycznych jest zastosowanie schładzania powietrza pracy przez zastosowanie urządzeń 
chłodniczych. 

Szkoła Eksploatacji Podziemnej 2013, Materiały Konferencyjne 



W przypadku akcji ratowniczych, gdzie temperatura mierzona termometrem suchym w prądzie 
powietrza odprowadzanym z zagrożonego rejonu przekroczy 30°C, a wilgotność mieści się  
w granicach 90-95%, mamy do czynienia ze skrajnymi warunkami do pracy zastępów 
ratowniczych biorących udział w akcji ratowniczej. Obowiązujące przepisy, Rozporządzenie 
Ministra Gospodarki w sprawie ratownictwa górniczego z dnia 12.06.2002r., wprowadzają pojęcie 
akcji ratowniczej w trudnych warunkach mikroklimatu, zasady prowadzenia której określone 
zostały przez kierownika jednostki ratownictwa. 
W niniejszym artykule przedstawiono wybrane elementy systemu poprawy bezpieczeństwa 
termicznego ratowników górniczych stosowane w Centralnej Stacji Ratownictwa Górniczego S.A.. 
 
 
2. ORGANIZACYJNE ELEMENTY SYSTEMU 
 

Stosownie do przepisów § 34 ust. 2, § 60 ust. 2 pkt 4 i § 72 pkt. 1 Rozporządzenia Ministra 
Gospodarki z dnia 12 czerwca 2002r. w sprawie ratownictwa górniczego (Dz.U. Nr 94 z 2002r., 
poz. 838 z póź. zm.) w celu przeprowadzania specjalistycznych badań lekarskich ratowników 
górniczych organizowanych przez Centralną Stację Ratownictwa Górniczego w specjalistycznym 
ośrodku badań lekarskich wprowadzono do stosowania „Metodykę badań lekarskich 
i psychologicznych oraz kryteria i zasady oceny zdolności do pracy w ratownictwie górniczym” 
[1]. 
W metodyce badań lekarskich i psychologicznych wyszczególniono: 

 rodzaje i zakres specjalistycznych badań ratowników górniczych, 
 zakres badania ogólnolekarskiego i badań dodatkowych, 
 wykaz chorób i uszczerbków zdrowia, 
 badanie psychologiczne, 
 badanie wydolności fizycznej, 
 badanie tolerancji gorąca w komorze klimatycznej. 

Elementy opracowanej metodyki dotyczą wskaźników wydolności fizycznej oraz badania 
tolerancji gorąca w komorze klimatycznej.  
Dodatkowo, autorzy artykułu skonstruowali własną ankietę [2], zawierającą tylko pytania, mające 
charakter identyfikacyjny oraz wpływ na pracę w trudnych warunkach klimatycznych. 
Uwzględniono wiek, staż pracy, staż ratowniczy, stanowisko, wypadki w pracy, zadowolenie  
z pracy, zmęczenie po pracy, samopoczucie po pracy, wpływ trudnych warunków klimatycznych 
podczas pracy, ilość spożywanego alkoholu i tytoniu. Wyniki ankiet opracowano statystycznie, co 
w zestawieniu z badaniami wydolnościowymi i tolerancji gorąca pozwoliło określić wpływ 
wybranych cech na odczuwanie niekorzystnych warunków klimatycznych. 
Oznaczanie wydolności fizycznej ma ważne znaczenie przy orzekaniu zdolności do służby  
w ratownictwie górniczym. Poziom wydolności fizycznej świadczy o zdolności tolerancji wysiłku 
fizycznego i fizjologicznych rezerwach czynnościowych organizmu. Badania przeprowadza się  
w możliwie jednakowych warunkach dotyczących samego badanego, jak i środowiska (o tej samej 
porze dnia, najlepiej w godzinach przedpołudniowych), w temperaturze pokojowej (temperatura 
powietrza 18-24°C i wilgotność względna 60-70%).  
Próby wysiłkowe należy wykonywać po przeprowadzeniu badania ogólnolekarskiego 
i elektrokardiogramu spoczynkowego oraz badania spirometrycznego. Badanie wydolności 
fizycznej ratowników górniczych i kandydatów do ratownictwa należy wykonywać przy 
zastosowaniu testu PWC na cykloergometrze rowerowym (rys. 1). W czasie badania należy 
zapewnić ciągłe monitorowanie i analizę komputerową zapisu EKG badanego. Negatywny wynik 
tego badania wyklucza kandydatów i ratowników z badań tolerancji gorąca w komorze 
klimatycznej. 
 



Rys. 1. Stanowisko cykloergometru rowerowego (autor 
Zbigniew Słota) 

Figure 1. The place of cycloergonometer (author by 
Zbigniew Słota) 

Rys. 2. Ratownicy w komorze klimatycznej 
(autor Zbigniew Słota) 

Figure 2. The life guards in climatic chamber 
(author by Zbigniew Słota) 

 
Badanie tolerancji gorąca w komorze klimatycznej 
Do badania w komorze klimatycznej dopuszcza się tylko tych kandydatów na ratowników 
górniczych i ratowników górniczych, którzy na podstawie badania ogólnolekarskiego, badań 
lekarskich, specjalistycznych badań dodatkowych zostają uznani za zdolnych do służby 
w ratownictwie górniczym [1]. 
Komora klimatyczna zapewnia utrzymanie temperatury 45°C i wilgotności względnej 60%.  
W czasie pobytu w komorze prowadzi się: 

 ciągłą rejestrację skurczów serca, 
 rejestrację temperatury wewnętrznej ciała w jamie ustnej co 10 min., 
 obserwację zachowania badanych, a okresowo należy przeprowadzać wywiad odnośnie 

samopoczucia.  
CSRG S.A. przeprowadza specjalistyczne szkolenia, kursy oraz ćwiczenia okresowe w 
specjalistycznych wyrobiskach i komorach ćwiczebnych. Przed przystąpieniem do ćwiczeń, u 
każdego z ratowników, przeprowadzane jest podstawowe badanie lekarskie. Przykładowe 
ćwiczenia obejmują próbę wysiłkową bez aparatów lub w aparatach  regeneracyjnych bądź 
powietrznych butlowych oraz  kilkukrotne przejście zastępu ratowników przez komorę ćwiczebną, 
gdzie symuluje się typowe prace ratownicze oraz trudne warunki klimatyczne. 
 
 
3. WYBRANE ELEMENTY INDYWIDUALNEJ I ZBIOROWEJ POPRAWY 

BEZPIECZEŃSTWA TERMICZNEGO RATOWNIKÓW GÓRNICZYCH 
 
W czasie akcji ratowniczej przeciwpożarowej ratownik narażony jest na niekorzystne oddziaływanie 
czynników zewnętrznych z otoczenia, czyli podwyższoną temperaturę i wilgotność. Dodatkowym 
elementem mającym istotny wpływ na komfort pracy ratowników jest nagrzewanie się powietrza 
wdychanego w tlenowych aparatach regeneracyjnych. 
Celem poprawy komfortu oddychania ratowników pracujących w aparatach regeneracyjnych typu  
W-70 (stanowiących największą ilościowo grupę aparatów eksploatowanych w polskich kopalniach), 
wprowadzono do użytku schładzacze powietrza wdychanego typu SAT-2M, montowane na 
przewodzie wdechowym aparatów zamiast „ślinnika”. Pozwoliło to na obniżenie temperatury 
powietrza wdychanego przez ratowników do 30°C, tj. o około 15°C. 



W aparatach regeneracyjnych typu PSS BG-4, BioPak 240 Revolution zastosowano integralne 
chłodnice z wkładami lodowymi, natomiast w aparatach powietrznych butlowych typu APS lub PSS 
powietrze wdychane przez ratowników nie jest nagrzewane z uwagi na konstrukcję i zasadę działania 
tych aparatów. 
Na potrzeby ratownictwa górniczego została wykonana w 2000 roku również kamizelka chłodząca z 
wkładami żelowymi 3M. Obecnie stanowią wyposażenie niewielkiej ilości kopalnianych stacji 
ratownictwa górniczego. Natomiast zasadniczym wyposażeniem pogotowi specjalistycznych  
CSRG S.A.  w tym zakresie są kamizelki chłodzące z wkładami zmiennofazowymi typu CVP 5220. 
Na rynku dostępne są również inne konstrukcje kamizelek chłodzących. Kamizelki tego rodzaju 
stanowią standardowe wyposażenie zastępów ratowniczych biorących udział w akcjach ratowniczych 
prowadzonych w trudnych warunkach mikroklimatu. 
Ostatnio, w laboratorium Centralnej Stacji Ratownictwa Górniczego oraz w jednej z kopalń węgla 
kamiennego, badane są specjalne wkłady chłodzące zainstalowane w hełmie ochronnym. Sprawdza 
się tam między innymi zdolność chłodniczą wkładów, czas ich chłodzenia oraz wpływ dodatkowego 
obciążenia głowy zastosowanymi wkładami.  
Ponadto ratownicy górniczy Centralnej Stacji Ratownictwa Górniczego S.A. mają do dyspozycji 
nowoczesne ubrania termiczne oraz specjalną odzież ochronną stosowaną w akcjach pożarowych, 
opartą zarówno o włókna chemiczne (np. NOMEX®) i tradycyjną bawełnę. Przeprowadzane są 
próby kombinezonów z chłodzeniem powietrznym. 
Zarówno schładzacze powietrza wdychanego w aparatach regeneracyjnych, nowoczesna odzież 
ochronna, jak i kamizelki chłodzące w znacznym stopniu poprawiają komfort pracy ratowników w 
czasie akcji, wydłużają czas pracy zastępów pracujących w aparatach regeneracyjnych, a w 
wyjątkowych sytuacjach w ogóle umożliwiają podjęcie działań przez ratowników. 
Jednym z elementów zbiorowej poprawy bezpieczeństwa termicznego jest wykorzystanie podczas 
prac ratowniczych prowadzonych w trudnych warunkach mikroklimatu urządzenia chłodniczego typu 
MK2-170 produkcji  firmy IMKiUS.  
 

 
 
 
Rys. 3. Aparat W-70 ze schładzaczem SAT-2M 
Fig. 3. Apparatus W-70 with SAT-2M 
 



       
                                                                                    
Rys. 4. Kamizelka chłodząca 
Fig. 4. Cooling waistcoat  
 
 

    
 
Rys. 5. Ubranie termiczne ochronne 
Fig. 5. Thermal protective clothes 



 

 
 
Rys. 6. Urządzenie chłodnicze MK2-170 
Fig. 6. Air coolers MK2-170 
 
Poprawa bezpieczeństwa termicznego ratowników górniczych jest też jednym z tematów współpracy pomiędzy 
CSRG S.A. a jednostkami naukowo-badawczymi. 
W ramach współpracy pomiędzy Zakładem Aerologii i Bezpieczeństwa Górniczego a strukturami 
ratownictwa górniczego opublikowano wiele artykułów oraz wygłoszono kilkanaście referatów.  
Należy podkreślić, że opracowane modele współpracy przynoszą korzyści zarówno Zakładowi 
Aerologii i Bezpieczeństwa Górniczego (dorobek badawczy i publikacyjny, innowacyjne metody 
kształcenia), jak i strukturom ratownictwa górniczego (szkolenie kadr, testowanie nowych 
rozwiązań, dodatkowe badania ratowników górniczych, zachęcenie młodzieży do pracy w 
górnictwie).  
Wnioski 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.  
Warto niewątpliwie na zakończenie wspomnieć o realizowanych wspólnie przez uczelnie, 
jednostki i instytuty naukowo-badawcze oraz jednostki ratownictwa górniczego projektach 
rozwojowych w wymiarze zarówno krajowym, jak i europejskim, dotyczących również 
ratownictwa górniczego.  
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 technologicznego i wdrożeń 2007-2013).  
Główny cel projektu : 
Opracowanie sprzętu ochrony osobistej PPE, który będzie stanowił aktywną ochronę i źródło 
informacji dla osób pracujących w warunkach wysokiego zagrożenia, tj. strażacy, ratownicy 
górniczy i chemiczni. Nowy system PPE zostanie zaprojektowany ergonomicznie i zostanie 
dostosowany do potrzeb odbiorcy końcowego. 
Czynione są starania celem wspólnego udziału w projektach ogłoszonych przez NCBiR, a 
dotyczących poprawy bezpieczeństwa ratowników górniczych pracujących w trudnych warunkach 
mikroklimatu. 
 
 



4. PODSUMOWANIE 
 
Coraz częściej akcje ratownicze prowadzone są w trudnych warunkach mikroklimatu. Zadaniem 
Centralnej Stacji Ratownictwa Górniczego S.A. jest między innymi dbanie o jak największe 
bezpieczeństwo termiczne ratowników górniczych. W związku z tym w CSRG S.A. opracowano 
m.in. metodykę badań kwalifikującą górników, jak i czynnych ratowników do służby ratowniczej. 
Ponadto przeprowadzanych jest szereg kursów i szkoleń ratowniczych na wszystkich poziomach 
kompetencyjnych. W celu zapewnienia bezpieczeństwa termicznego przeprowadza się testy i wy-
posaża zastępy ratownicze w nowoczesny sprzęt do indywidualnej i zbiorowej ochrony przed 
trudnymi warunkami klimatycznymi, czego przykładem jest m.in. wyposażanie ratowników w no-
woczesne środki ochrony indywidualnej oraz zakup nowoczesnego urządzenia chłodniczego typu 
MK2-170. Mając do dyspozycji urządzenia chłodnicze oraz możliwość ich zabudowy i urucho-
mienia w czasie akcji ratowniczej można skutecznie obniżyć temperaturę powietrza, a tym samym 
zwiększyć bezpieczeństwo termiczne ratowników górniczych biorących udział w akcji ratowni-
czej. 
Analiza efektów dotychczas podjętych prac potwierdza, że wspólne działania oraz ścisłe 
zacieśnianie 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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Components to Improve Thermal Safety of Mining Rescuers 
 
Summary: One of the CSRG task is to see if the miners have the qualifications to work as a mining 
rescuers. We developed specialized methodology of examinations, where among other things we 
check miners adaptation to work in difficult climate conditions – examination in the climate 
chamber. This part of examination in climate chamber is one of the training elements of the system 
which ensure the safety of rescuers - in this way we could check the ability of the human body in 
high temperature and humidity. Rescuers also have to pass mining specialist training (on the 
surface and in mine), including training in the chambers where we simulate underground working 
conditions including climatic conditions. During training and exercises in CSRG (or OSRG) min-
ing rescuers use all available equipment for improve the thermal protections – coolers inside 
breathing apparatus, cooling vests, thermal clothing, etc. Mining rescuers must know how to as-
sembly and use air cooling units which are in CSRG. 
 
 



Projektowanie dróg ucieczkowych w ścianach o długich 
wybiegach na przykładzie KWK „Jankowice” 
 
 
Stanisław Konsek, Czesław Mazurek, Łucjan Sobik, Andrzej Zimnol 
KW S.A. Oddział KWK „Jankowice” 
 
 
STRESZCZENIE: W artykule przedstawiono przykłady projektowania dróg ucieczkowych            
w ścianach o długich wybiegach w KWK „Jankowice”. Ze względu na konieczność koncentracji 
wydobycia kopalnie coraz częściej decydują się na zwiększenie długości i wybiegu ścian,                      
co skutkuje wzrostem czasu wycofania załogi. Nowe myślenie o bezpieczeństwie załogi,                         
w warunkach koncentracji wydobycia, wymagało zastosowania rozwiązań umożliwiających 
skrócenie czasu przejścia załogi w warunkach zagrożenia. W artykule przedstawiono szereg 
rozwiązań zastosowanych w KWK „Jankowice”, które sprawdziły się podczas eksploatacji ścian               
o długich wybiegach. 
 
SŁOWA KLUCZOWE: pożary kopalniane, bezpieczeństwo w górnictwie, droga ucieczkowa 
 
 

Designing escape routes in longwalls with long time evacuation 
on the examples of "Jankowice" Coal Mine 
 
 
ABSTRACT: In the article there are some examples of designing escape ways in the longwalls 
with long time transition  in “Jankowice” Coal Mine. For the sake of the necessity of concentration 
the production, the mines more and more often decide on increasing the length and transitions                  
of longwalls. The result of which is increasing the time of evacuation of the crews. New way           
of thinking about the safety of crew in the conditions of concentration of extracting needed the 
usage of solutions enabling shortening the time of transition the employees in dangerous 
conditions. In the article are presented few solutions applied in “Jankowice“ Coal Mine. Those 
solutions have turned out to be useful during the extraction of longwalls. 
 
I. WSTĘP 

Ze względu na specyfikę obszaru górniczego KWK „Jankowice” (bardzo mały obszar 
macierzysty 15,8 km2) Rybnicka Spółka Węglowa S.A. podjęła decyzję w 1997r. o wspólnej 
eksploatacji obszaru górniczego Radlin I (12.5km2) wraz z KWK „Marcel”  z  szufladkową 
eksploatacją zalegających tam pokładów. Ze względu na konieczność koncentracji wydobycia                     
i szufladkową eksploatację O.G. Radlin I  zdecydowano się w końcu lat dziewięćdziesiątych na 
zaprojektowanie w KWK „Jankowice” ścian o wybiegach ok. 3000m, a wraz z drogami 
doprowadzającymi powietrze i odprowadzającymi urobek – ponad 4000m od głównych wyrobisk 
kopalni. Wyzwaniem dla KWK „Jankowice” stało takie zaprojektowanie dróg ucieczkowych, które 
pozwolą na bezpieczną pracę zatrudnionych pracowników podczas eksploatacji danej ściany. 
Dotychczasowe rozwiązania, w których dominowała bardzo często tylko jedna droga ucieczkowa z 
rejonu wentylacyjnego każdej ściany w ogóle nie miały zastosowania w nowych złożonych 
warunkach.  
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II. NOWE WARUNKI WYZNACZANIA DRÓG UCIECZKOWYCH W KWK „JANKOWICE” 
Ze względu na wydłużone wybiegi ścian, a tym samym znaczne wydłużenie czasu 

eksploatacji danej ściany (jej żywotności) należało analizować każdą ścianę w kontekście 
planowanej przyszłej rozcinki ścian sąsiednich (w danym pokładzie oraz w pokładach sąsiednich) 
z możliwością wykorzystania tych wyrobisk dla skrócenia dróg ucieczkowych. Podczas 
projektowania ścian o długich wybiegach i rozpatrywaniu w tym kontekście dróg ucieczkowych, 
uwzględniano także poszczególne fazy eksploatacji danej ściany i możliwość skracania dróg 
ucieczkowych poprzez wykonywanie odpowiednich wyrobisk skracających drogę ucieczkową, 
wykonywanie dodatkowych pochylń spinających na wybiegu danej ściany, jak również 
zaprojektowanie w odpowiednich miejscach stacji ucieczkowego sprzętu ochrony układu 
oddechowego z rezerwowymi aparatami ucieczkowymi. Dla zastosowanych stacji wymiany 
aparatów jest również zachowana podstawowa zasada, że każdy pracownik wycofujący się                       
z rejonu będzie korzystał tylko z maksymalnie jednej stacji ucieczkowego sprzętu ochrony układu 
oddechowego. 

W związku ze znaczącym wydłużeniem dróg ucieczkowych w rejonach ścian w KWK 
„Jankowice” przyjęto zasadę - dla każdej ściany na etapie przygotowywania Planu Ruchu 
opracowywane są analizy dróg ucieczkowych, a dla zweryfikowania dokonanych obliczeń, po 
uruchomieniu każdej ściany, wykonywany jest pomiar rzeczywistego czasu wycofania 
pracowników z rejonu ściany.  
 
III. OKREŚLENIE MIEJSCA MOŻLIWEGO WYSTĄPIENIA POŻARU 

Ze względu na prowadzoną w szerokim zakresie profilaktykę w zakresie zagrożenia 
pożarem endogenicznym, stosowanie doszczelniania zrobów za pomocą mieszaniny pyłów 
dymnicowych, wtłaczanie gazów inertnych w zroby ściany, stosowanie środków chemicznych do 
uszczelniania części zrobowych oraz prowadzenie ze zwiększoną częstotliwością pomiarów 
wczesnego wykrywania pożarów endogenicznych (również metodą GIG), bardziej niebezpieczne 
wydają się pożary egzogeniczne. Zwiększenie zakresu zastosowania urządzeń 
energomechanicznych, wzrost stosowanych mocy tych urządzeń, w obliczu jednoczesnego 
występowania materiałów palnych (rozdrobniony węgiel) będzie zawsze zwiększało ryzyko 
powstania pożaru egzogenicznego.   

Dla każdej przeprowadzanej analizy dróg wycofania załogi w KWK „Jankowice” zakłada 
się, że najbardziej niebezpiecznym zagrożeniem jest pożar egzogeniczny, powstający nagle                       
i bardzo szybko się rozprzestrzeniający. Dla rejonu eksploatacyjnego należy więc przeanalizować 
wyrobiska, w których znajdują się przenośniki taśmowe, gdyż one mogą być głównym źródłem 
pożarów egzogenicznych. Istotnym zagadnieniem jest nie tylko możliwość samego pożaru                  
w danym wyrobisku, ale również miejsce jego wystąpienia, w tym wypadku przyjęto,                         
że najbardziej niebezpieczne są miejsca lokalizacji napędów i roli zwrotnych przenośników.   

Ze względu na zasięg pożarów dla rejonu wentylacyjnego ściany przyjmuje się zwykle,    
że najdłuższa droga wycofania załogi będzie występować dla pożarów występujących na wlocie do 
rejonu wentylacyjnego ściany. Jednak w przypadku, gdy występuje możliwość dodatkowego 
zadymienia dróg ucieczkowych rejonu wentylacyjnego danej ściany, podczas wystąpienia pożaru 
w grupowym prądzie powietrza doprowadzanym do rejonu wentylacyjnego, przy jednoczesnej 
możliwości wydłużenia tych dróg ucieczkowych, tego typu pożary również zostają uwzględniane 
w opracowywanych analizach. 

 
IV. OBLICZENIA CZASU PORUSZANIA SIĘ ZAŁOGI W WARUNKACH ZADYMIENIA  

Przy określaniu długości dróg ucieczkowych w zależności od czasu działania stosowanych 
środków ochrony znanych jest co najmniej kilka metod oceny czasu poruszania się pracowników              
w środkach ochrony układu oddechowego. Zagadnienie określenia maksymalnej długości dróg 
ucieczkowych jest bardzo złożone. Według wielu autorów publikacji metod obliczeniowych na 



czas wycofywania się ludzi w czasie pożaru mają wpływ czynniki zależne od fizjologii człowieka, 
rodzaju pożaru oraz zależne od własności wyrobisk składających się na drogę ucieczkową [1], [2], 
[3]. Wydolność organizmu ludzkiego charakteryzuje się dużą zmiennością w obrębie danej 
populacji. Oprócz fizjologii znaczenie ma tu również stan zaznajomienia pracowników z drogami 
ucieczkowymi wynikający z rzetelności przeprowadzania szkoleń załogi. Do obliczeń przyjmuje 
się zwykle średnią z określonego przedziału tej zmienności.  

Stan wyrobisk górniczych stanowiących drogę ewakuacji, a w szczególności zachowanie 
ich odpowiednich gabarytów jest tu również ważnym czynnikiem. Doświadczenia wskazują,                  
że prędkość poruszania się zwartych grup pracowników  jest często mniejsza, niż średnia prędkość 
pojedynczych uczestników tej grupy[1]. W przypadku, gdy w wąskim wyrobisku (np. będącym                   
w trakcie przebudowy) nie ma możliwości wyprzedzenia najwolniej wycofujących się. 

Aktywność pożaru zmienia warunki fizyczne i chemiczne atmosfery kopalnianej,                 
co w oczywisty sposób wpływa na prędkość przemieszczania się górników drogami 
ucieczkowymi. Przyjmuje się jednak, że w początkowej fazie rozwoju pożaru temperatura gazów 
pożarowych podnosi się do wartości niezagrażających życiu już w odległości 100-150m                
od ogniska pożarowego. Wynika z tego, że tylko w szczególnych wypadkach wysoka temperatura 
może stwarzać zagrożenie dla wycofującej się załogi. Z kolei zadymienie powietrza ma decydujący 
wpływ na omawiany problem. Większość autorów podaje, że zadymienie powoduje zmniejszenie 
prędkości przemieszczania się załogi od 30% do 50% w stosunku do warunków pełnej 
widoczności[1], [4], [5]. 

Na podstawie wieloletnich doświadczeń i pomiarów rzeczywistych czasów przejścia 
pracowników stwierdzono, że rzeczywiste czasy wycofania w warunkach KWK „Jankowice” są 
najbardziej zbliżone do czasów podanych w opracowaniu Włodzimierza Walkiewicza „Metoda 
oceny dróg ucieczkowych w kopalniach węgla" opublikowanym w Bezpieczeństwie Pracy                    
w Górnictwie nr 1/1983 [1]. Dlatego też w KWK „Jankowice" do obliczeń czasów wyprowadzenia 
załogi przyjmuje się czasy podane w tej publikacji. 
 
V. PRZYKŁADY ZAPROJEKTOWANYCH DRÓG UCIECZKOWYCH W KWK 

„JANKOWICE” 
 
Przykład 1 – Ściana Z-1 w pokł. 413/1+2 

Ściana Z-1 w pokł. 413/1+2 była pierwszą ścianą w KWK „Jankowice” eksploatowaną               
w obszarze górniczym „Radlin I”. Wybieg ściany sięgał 3000m. Długość chodnika nadścianowego 
wynosiła 3110m, chodnika podścianowego – 2740m, a wraz z drogami doprowadzającymi                      
i odprowadzającymi powietrze od głównych wyrobisk kopalni odpowiednio – 3890 i 3480 metrów.  

Ze względu na niespotykane jak na warunki górnictwa polskiego (w roku 2002) długości 
wyrobisk przyścianowych należało zastosować szereg rozwiązań skracających drogi wyjścia 
pracowników w warunkach zagrożenia. W rejonie wentylacyjnym tej ściany prowadzono 
jednocześnie rozcinkę niżej zalegającej ściany Z-2 w tym samym pokładzie. Dodatkowo duża 
rozpiętość rejonu wentylacyjnego ściany Z-1 w pokł. 413/1+2 (od poziomu 565m, poprzez poziom 
400m do poziomu wentylacyjnego 250m) powodowała, że istniała możliwość niezależnego 
doprowadzenia powietrza świeżego zarówno z poziomu 400m jak i z poziomu 565m. Sytuację tę 
wykorzystano do skrócenia dróg wyjścia załogi ze ściany Z-1 poprzez niezależne „zasilanie” 
świeżym powietrzem chodnika podścianowego i będącego w drążeniu chodnika nadścianowego 
następnej ściany, a wyrobiska te połączono kilkoma przecinkami, które stanowiły naturalną, 
wzajemną drogę ucieczkową. Wyliczenia dróg ucieczkowych pokazały jednak, że dla tak długiego 
wybiegu ściany połączenie przecinkami poszczególnych chodników jest jeszcze niewystarczające 
dla odpowiedniego skrócenia czasu wycofania załogi. Dlatego też dodatkowo zastosowano stację 
ucieczkowego sprzętu ochrony układu oddechowego. Kolejne symulacyjne wyliczenia pokazały 
ponadto, że stacja ta również musiała zostać przebudowywana wraz z postępem ściany, gdyż 



lokalizacja w jednym miejscu nie zapewniała odpowiedniego skrócenia dróg ucieczkowych wraz               
z postępem ściany. Zwrócono także uwagę na czas przepływu powietrza (dymów) w wyrobiskach 
rejonu ściany Z-1 w pokł. 413/1+2, który wynosił średnio 1,8 m/s, dlatego też dyspozycyjny czas 
wycofania dla pracowników zatrudnionych w ścianie, przy założeniu pożaru na wlocie do 
chodnika Z-1 w pokł. 413/1+2 wynosił ok. 28 minut. Przy szybkiej lokalizacji pożaru (poprzez 
czujniki CO) czas ten pozwalał na bezpieczne opuszczenie zagrożonego rejonu (ściany), przy 
normalnej widoczności i bez występowania szkodliwych gazów pożarowych. W związku z tym 
istotnym elementem odpowiedniego poziomu bezpieczeństwa i możliwości szybkiej lokalizacji 
ewentualnego pożaru, niezbędne stało się także stosowanie szerokiego monitoringu zagrożenia 
pożarowego w postaci sieci czujników CO-metrii automatycznej, która pozwala na szybkie 
ostrzeżenie praqcowników i wydłużenie dyspozycyjnego czasu wycofania. Czujniki takie 
zastosowano za napędem każdego przenośnika taśmowego  w rejonie wentylacyjnym ściany Z-1, 
do 50m od wlotu do ściany, do 50m od wylotu ze ściany oraz na wylocie z rejonu wentylacyjnego.  
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Maksymalny czas wycofania załogi w tym wariancie pożaru (wewnątrz rejonu wentylacyjnego) 
wynosił 79 minut dla załogi znajdującej się w chodniku Z-1 za przecinką nr 6 i wycofującej się
chodnikiem Z-1, ścianą  Z-1 i  chodnikiem nadścianowym Z-1 do pochylni Z-1 w pokł. 413/1+2

Ze względu na przekroczony czas ochronnego działania stosowanych środków ochrony
układu oddechowego zastosowano stację ucieczkowego sprzętu ochrony układu oddechowego,

wówczas maksymalny czas przejścia do stacji wynosił 49 minut, a od stacji 
do punktu wycofania 30 minut 

1460m
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       ze ściany Z-1 w pokł. 413/1+2
       wariant 1 

pożar wewnątrz rejonu wentylacyjnego 

 
Rys. 1.   Schemat rejonu ściany Z-1 w pokł. 413/1+2 z podaniem dróg wycofania załogi – wariant pożaru 

wewnątrz rejonu wentylacyjnego  
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ochrony układu oddechowego

Chod. M-1  pkł. 413/1+2 

Chod. M-2  pokł. 413/1+2 

Chod. nadśc. Z-1  pkł. 413/1+2 

Chod. Z-1  pokł. 413/1+2 

Chod. nadśc. Z-4              pokł. 413/1+2 

Chod. Z-4 pokł. 413/1+2 

Chod.       nadśc.            Z-2  pokł. 413/1+2 

Przekop gazowy
25

 poz. 0 m.

Przekop gazowy poz. 400 m.

Przekop gazowy                                  poz. 565 m.

Przek  gaz
25

.
. poz. 0 m.

Chod. kier. II 
poz. 250 m.

Po
ch

. Z
-1 

po
kł.

 41
3/1

+2

Po
ch

. Z
-2 

po
kł.

 41
3/1

+2

Prz
ec

. 1

Prz
ec

. 2

Prz
ec

. 3

Pr
zec

. 5

Prz
ec

. 6

  śc. Z-1
pkł.413/1+2 

Maksymalny czas wycofania załogi w tym wariancie pożaru wynosił 94 minuty 
dla załogi znajdującej się w chodniku Z-1 za przecinką nr 6 i wycofującej się

chodnikiem Z-1, ścianą  Z-1, chodnikiem nadścianowym Z-1, chodnikiem M-1, 
chodnikiem kierunkowym II do przekopu gazowego poz. 250m. 

Ze względu na przekroczony czas ochronnego działania stosowanych środków ochrony
układu oddechowego zastosowano stację ucieczkowego sprzętu ochrony układu oddechowego.

wówczas maksymalny czas przejścia do stacji wynosił 49 minut, a od stacji 
do punktu wycofania 45 minut 

1460m
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       Schemat dróg wycofania załogi   
       ze ściany Z-1 w pokł. 413/1+2

       wariant 2
pożar na wlocie do rejonu od poziomu 400m

Rys. 2.   Schemat rejonu ściany Z-1 w pokł. 413/1+2 z podaniem dróg wycofania załogi – wariant pożaru  
             na wlocie do rejonu od poz. 400m  
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       Schemat dróg wycofania załogi   
       ze ściany Z-1 w pokł. 413/1+2

       wariant 3
pożar na wlocie do rejonu od poz. 565m

Maksymalny czas wycofania załogi w tym wariancie pożaru wynosił 94 minuty 
dla załogi znajdującej się w chodniku Z-1 za przecinką nr 6 i wycofującej się

chodnikiem Z-1, ścianą  Z-1, chodnikiem nadścianowym Z-1, chodnikiem M-1, 
chodnikiem kierunkowym II do przekopu gazowego poz. 250m. 

Ze względu na przekroczony czas ochronnego działania stosowanych środków ochrony
układu oddechowego zastosowano stację ucieczkowego sprzętu ochrony układu oddechowego.

wówczas maksymalny czas przejścia do stacji wynosił 49 minut, a od stacji 
do punktu wycofania 45 minut 

1460m
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Rys. 3.   Schemat rejonu ściany Z-1 w pokł. 413/1+2 z podaniem dróg wycofania załogi – wariant pożaru 
             na wlocie do rejonu od poz. 400m 
 
Przykład 2 – Ściany Z-2 i Z-3 w pokł. 413/1+2 
Ściany Z-2 i Z-3 w pokładzie 413/1+2 były kolejnymi ścianami rozciętymi w OG Radlin I, które 
posiadały wybieg sięgający 2500m. Ze względu na wcześniejsze wyeksploatowanie ściany Z-1              
i Z-4 w tym samym pokładzie (powyżej i poniżej ścian Z-2 i Z-3) postanowiono dla ograniczenia 
powstających naprężeń w eksploatowanym pokładzie 413/1+2 prowadzić ich jednoczesną 
eksploatację. Ze względu na przewidywany długi okres eksploatacji tych ścian, pomiędzy nimi 
pozostawiony został ok. 20m płot węglowy. Ściana Z-2 posiadała wybieg  sięgający 2600m,                   
a długość ściany wynosiła 301m. Z kolei ściana Z-3 posiadała wybieg sięgający 2300m, a jej 
długość wynosiła 305m. Eksploatacja prowadzona była pomiędzy poziomami 400 i 565m,                     
co uniemożliwiało zastosowanie doprowadzenia powietrza z dwóch niezależnych prądów 
powietrza do każdej ze ścian (tak jak w przypadku ściany Z-1), gdyż należało rozdzielić rejony 
wentylacyjne. Równoczesna eksploatacja obu ścian sprzyjała wprowadzeniu nowej koncepcji 
skrócenia dróg ucieczkowych – połączenia chodnika podścianowego ściany Z-2 z chodnikiem 
nadścianowym Z-3 w pokł. 413/1+2 przecinkami, dla wzajemnej ewakuacji (oddzielne rejony 
wentylacyjne). Jednocześnie połączenia te (przecinki) nie mogły powodować połączenia 
wentylacyjnego rejonów ścian Z-2 i Z-3. W przecinkach wykonano korki izolacyjne z przejściem 
dla załogi na wypadek zagrożenia pożarowego z wzajemną blokadą drzwi przejściowych 
uniemożliwiającą jednoczesne otwarcie obu drzwi w korku izolacyjnym. Korki te wykonane 
zostały w przecinkach od strony chodnika nadścianowego Z-3, natomiast od strony chodnika Z-2 
na dojściu do korka izolacyjnego z przejściem awaryjnym wykonany był nadmuch za pomocą 
wentylatora. Dodatkowo na wybiegu ścian wykonane zostały wyrobiska spinające, skracające 
drogę ucieczkową dla pożarów lokalnych wewnątrz rejonu wentylacyjnego każdej ze ścian.   
Przeprowadzona analiza dróg wycofania załogi wykazała jednak, że pomimo zastosowania tak 
wielu możliwości skrócenia dróg ucieczkowych, w przypadku pożaru w grupowym prądzie 
powietrza doprowadzanym do ścian Z-2 i Z-3 w pokł. 413/1+2, należy dodatkowo dla skrócenia 
dróg wycofania zastosować stacje wymiany aparatów.   
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Rys. 6.   Schemat budowy przejścia awaryjnego dla załogi zapewniającego jednocześnie oddzielenie rejonów 
              wentylacyjnych   
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ochrony układu oddechowego
zabudowana. 500m od miejsca 
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Stacja ucieczkowego sprzętu 
ochrony układu oddechowego
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rozpoczęcia biegu ściany Z-2

pożar na wlocie do rejonu ściany Z-2
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Schemat dróg wycofania załogi 
z rejonu ścian Z-2 i Z-3 w pokł. 413/1+2  

Maksymalny czas wycofania załogi w tym wariancie pożaru wynosił 53 minuty 
dla załogi znajdującej się w chodniku Z-2 na odcinku od diagonali went. Z-1 do ściany  Z-2. 

Wycofująca się załoga nie musiała korzystać ze stacji wymiany aparatów.  

 Rys. 4.   Schemat rejonu ścian Z-2 i Z-3 w pokł. 413/1+2 z podaniem dróg wycofania załogi – wariant pożaru 
                na wlocie do rejonu ściany Z-2 w pokł. 413/1+2 (w chodniku M-2 w pokł. 413/1+2) 
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Stacja ucieczkowego sprzętu 
ochrony układu oddechowego
zabudowana. 500m od miejsca 
rozpoczęcia biegu ściany Z-2

Stacja ucieczkowego sprzętu 
ochrony układu oddechowego
zabudowana 1000m od miejsca 
rozpoczęcia biegu ściany Z-2

pożar na wlocie do rejonu ściany Z-3
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Schemat dróg wycofania załogi 
z rejonu ścian Z-2 i Z-3 w pokł. 413/1+2  

Maksymalny czas wycofania załogi w tym wariancie pożaru wynosił 56 minut 
dla załogi znajdującej się w chodniku Z-3 na odcinku od diagonali went. Z-1 do ściany  Z-3. 

Wycofująca się załoga nie musiała korzystać ze stacji wymiany aparatów.  

Rys. 5.   Schemat rejonu ścian Z-2 i Z-3 w pokł. 413/1+2 z podaniem dróg wycofania załogi – wariant pożaru 
              na wlocie do rejonu ściany Z-3 w pokł. 413/1+2 (w chodniku nadśc. Z-4 w pokł. 413/1+2) 
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  PUNKT WYCOFANIA ZAŁOGI

wariant nr 3

Stacja ucieczkowego sprzętu 
ochrony układu oddechowego
zabudowana. 500m od miejsca 
rozpoczęcia biegu ściany Z-2

Stacja ucieczkowego sprzętu 
ochrony układu oddechowego
zabudowana 1000m od miejsca 
rozpoczęcia biegu ściany Z-2

pożar w grupowym prądzie powietrza  
obejmującym obie ściany 
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Schemat dróg wycofania załogi 
z rejonu ścian Z-2 i Z-3 w pokł. 413/1+2  

Maksymalny czas wycofania załogi w tym wariancie pożaru wynosił:
 -  87 minut dla załogi znajdującej się w chodniku Z-2 

na odcinku od diagonali went. Z-1 do ściany  Z-2. Po zastosowaniu stacji wymiany aparatów 
- 49 minut do stacji oraz 38 minut od stacji do punktu wycofania 

- 88 minut dla załogi znajdującej się w chodniku Z-3 
na odcinku od diagonali went. Z-1d o ściany Z-3. Po zastosowaniu stacji wymiany aparatów 

- 54 minuty do stacji oraz 34 minuty od stacji do punktu wycofania.

dla ściany Z- 2 w pokł. 413/1+2

dla ściany Z-3 w pokł. 413/1+2 

Rys. 6.   Schemat rejonu ściany Z-2 i Z-3 w pokł. 413/1+2 z podaniem dróg wycofania załogi – wariant  
              pożaru  w grupowym prądzie powietrza obejmującym obie ściany Z-2 i Z-3  
 
Przykład 3 – Ściana Z-7 w pokł. 408/1 

Ściana Z-7 w pokł. 408/1 była ścianą eksploatowaną w obszarze macierzystym po 
likwidacji szybu nr 6. Likwidacja tego szybu umożliwiła udostępnienie filara szybowego                           
i zaprojektowanie ściany o wybiegu przekraczającym 2 400m.  
Ze względu na długi wybieg ściany Z-7, dla możliwości zaprojektowania dróg ucieczkowych 
wykorzystano połączenia chodnika nadścianowego z istniejącymi wcześniej wyrobiskami                             
(w obrębie zlikwidowanego szybu nr 6), jak również wykonano pochylnię spinającą (pochylnię                  



Z-7) łączącą chodnik Z-7 z chodnikiem nadścianowym Z-7 w pokł. 408/1. Pochylnia ta łączyła się 
również z przekopem Ia na poziomie 565m, który był jednocześnie wyrobiskiem wewnątrz rejonu 
wentylacyjnego sąsiedniej ściany Z-6 w pokł. 408/1. Należało więc zapewnić oddzielenie rejonów 
wentylacyjnych obydwu ścian. Zdecydowano się na sprawdzone już wcześniej (w ścianach  Z-2                    
i Z-3 w pokł. 413/1+2) rozwiązanie – wykonanie w wyrobisku łączącym rejony wentylacyjne 
(pochylni Z-7 w pokł. 408/1 pomiędzy chodnikiem nadśc. Z-7 a przekopem Ia poz. 565m) korka 
izolacyjnego z przejściem awaryjnym tylko dla ewakuacji załogi. Drzwi w przejściu awaryjnym 
posiadały blokadę wzajemną jednoczesnego otwarcia drzwi, co zapewniało bezpieczeństwo 
wentylacyjne. Korek z przejściem awaryjnym zapewniał bezpieczną drogę ewakuacji dla 
pracowników, jak również uniezależnienie rejonów wentylacyjnych (szczegóły pokazano na 
rysunku). Wyliczenia dróg ucieczkowych pokazały, że połączenia chodnika nadścianowego Z-7                         
z istniejącymi wcześniej wyrobiskami, jak również wykonanie pochylni spinającej (pochylni  Z-7) 
łączącej chodnik Z-7 z chodnikiem nadścianowym Z-7 w pokł. 408/1 oraz połączenie z innym 
rejonem wentylacyjnym poprzez przejście awaryjne jest jeszcze niewystarczające dla 
odpowiedniego skrócenia czasu wycofania załogi w przypadku ostatniego etapu eksploatacji – po 
„przejechaniu” frontem ściany pochylni Z-7 i odcięcia połączenia z innym rejonem 
wentylacyjnym. Dlatego też na tym etapie eksploatacji zaistniała konieczność zastosowania stacji 
ucieczkowego sprzętu ochrony układu oddechowego. 
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MIEJSCE ZAISTNIENIA POŻARU

DROGI WYCOFANIA ZAŁOGI

  PUNKT WYCOFANIA ZAŁOGI

Maksymalny czas wycofania załogi w tym etapie wynosi   
dla załogi znajdującej się w chodniku Z-7 za pochylnią Z-7 i wycofującej się

chodnikiem Z-7, ścianą Z-7 i chodnikiem nadścianowym Z-7 do przecinki transportowej 1   

43 minuty..

Schemat dróg wycofania załogi 
z  rejonu ściany Z-7 pokł.408/1  

pożar na wlocie do rejonu 
- ściana w początkowej fazie eksploatacji  

Rys. 7.   Schemat rejonu ściany Z-7 w pokł. 408/1 z podaniem dróg wycofania załogi – pożar na wlocie do  
             rejonu – ściana w początkowej fazie eksploatacji  
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MIEJSCE ZAISTNIENIA POŻARU

DROGI WYCOFANIA ZAŁOGI

  PUNKT WYCOFANIA ZAŁOGI
Maksymalny czas wycofania załogi w tym etapie wynosił  

dla załogi znajdującej się w chodniku Z-7 za ogniskiem pożaru i wycofującej się
chodnikiem Z-7, ścianą Z-7, chodnikiem nadścianowym Z-7 i przekopem taśmowym 

do przekopu zachodniego II poz. 400m, dlatego też zastosowano stację 
ucieczkowego sprzętu ochrony układu oddechowego w chodniku nadścianowym Z-7

- 600m od pochylni Z-7. Wówczas czas wycofania załogi w warunkach zadymienia uległ skróceniu 
do  . na dojściu do stacji i . od stacji do niezadymionego prądu powietrza.

    

83 minuty

58 min 25 min

Schemat dróg wycofania załogi 
z  rejonu ściany Z-7 pokł.408/1  

pożar na wlocie do rejonu 
- ściana po przejechaniu pochylni Z-7  

Rys. 8.   Schemat rejonu ściany Z-7 w pokł. 408/1 z podaniem dróg wycofania załogi – pożar na wlocie do  
             rejonu – ściana po przejechaniu pochylni Z-7 w pokł. 408/1   
 
Przykład 4 – Ściana Z-8 w pokł. 408/1 
Ściana Z-8 w pokł. 408/1 była ścianą bliźniaczą do ściany Z-7, w tym samym pokładzie 408/1. 
Długość ściany wynosiła 244m, a wybieg 1750m. Jednak nie można już było skorzystać                                
z wyrobisk skracających drogi ucieczkowe tak jak w przypadku ściany Z-7 (połączenie                              
z wyrobiskami zlikwidowanego szybu nr 6 oraz połączenie z sąsiednim rejonem wentylacyjnym). 
Ponadto rejon wentylacyjny ściany Z-8 w pokł. 408/1 był rozległy z uwagi na prowadzoną  
rozcinkę poziomu 700m. W rejonie wentylacyjnym znalazł się drążony chodnik kierunkowy I. 
Powstanie pożaru na wlocie do rejonu wentylacyjnego ściany Z-8 w pokł. 408/1 (w przekopie 
zachodnim I poz. 700m na trasie odstawy oddziałowej) miało decydujący wpływ na długość drogi 
ucieczkowej z chodnika kierunkowego I na poz. 700m, którego docelowa długość wynosiła 
2450m. Pracownicy w takim przypadku zmuszeni byli wycofać się do niezadymionego prądu 
powietrza z poziomy wyżej leżącego - 565m. Dla realizacji skrócenia dróg wycofania dla załogi                    
z tego drążonego wyrobiska niezbędne stało się wykonanie przejścia awaryjnego w pochylni Z-9         
w pokł. 408/1 (wyłącznie dla celów ewakuacji załogi). Natomiast odcinek wyrobisk za tym 
przejściem awaryjnym - pochylni wentylacyjnej II i pochylni Z-9 w pokł. 408/1 był przewietrzany 
wentylacją odrębną z doprowadzeniem powietrza właśnie z poziomu wyżej leżącego - 565m. 
Ponadto głównymi elementami skracającymi drogę ucieczkową w rejonie tej ściany były – 
pochylnia spinająca (pochylnia Z-8) oraz stacja wymiany aparatów w chodniku nadścianowym Z-8 
w pokł. 408/1.   
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Maksymalny czas wycofania załogi w tym etapie wynosił  
dla załogi znajdującej się w chodniku Z-8 za pochylnią Z-8 i wycofującej się

chodnikiem Z-8, ścianą Z-8, chodnikiem nadścianowym Z-8 ido przecinki transportowej nr 3,
 dlatego też zastosowano stację ucieczkowego sprzętu ochrony układu oddechowego 

w chodniku nadścianowym Z-8 przy skrzyżowaniu z pochylnią Z-8. 
Wówczas czas wycofania załogi w warunkach zadymienia uległ skróceniu 

do  . na dojściu do stacji i . od stacji do niezadymionego prądu powietrza.
    

65 minut

58 min 17 min

 Rys. 9.   Schemat rejonu ściany Z-8 w pokł. 408/1 z podaniem dróg wycofania załogi – pożar na wlocie do  
               rejonu  
 
VI. WNIOSKI DOTYCZĄCE PROJEKTOWANIA DRÓG UCIECZKOWYCH W ŚCIANACH O 

DŁUGICH WYBIEGACH  
Wyznaczenie czasu ewakuacji jest sprawą niezwykle trudną i skomplikowaną, a różnorodność  
czynników wpływających na czas poruszania się załogi powoduje, że do dnia dzisiejszego nie 
zostały opracowane jednolite zasady wyznaczania dróg ucieczkowych z wyrobisk dołowych oraz 
sposób wyznaczania czasu wycofywania pracowników. Kopalnia „Jankowice” wypracowała 
własne rozwiązania, zarówno w zakresie wyznaczania miejsc zagrożonych pożarem, sposobów 
wyznaczania czasu ewakuacji oraz możliwości skracania drogi ucieczkowej.  
Ze względu na konieczność koncentracji wydobycia węgla kopalnie coraz częściej decydują się 
zwiększenie długości i wybiegu ścian, co skutkuje wzrostem czasu wycofania załogi. Wyzwaniem 
dla kopalń stało się takie zaprojektowanie dróg ucieczkowych, które pozwolą na bezpieczną pracę 
zatrudnionej załogi podczas eksploatacji danej ściany. Dotychczasowe rozwiązania, przy 
tradycyjnych wybiegach ścian sięgających ok. 900m, w których dominowała bardzo często tylko 
jedna droga ucieczkowa z rejonu wentylacyjnego każdej ściany, w ogóle nie mają zastosowania              
w nowych, złożonych warunkach.  
Należało szukać rozwiązań zarówno w samym rejonie wentylacyjnym danej ściany poprzez              
np. wykonanie dodatkowej pochylni spinającej na długości wybiegu, która skraca czas wyjścia, 
zastosowanie stacji ucieczkowego sprzętu ochrony układu oddechowego, jak również należało 
szukać innych rozwiązań poza właściwym rejonem ściany. W artykule przedstawiono szereg 
rozwiązań zastosowanych w KWK „Jankowice”, które sprawdziły się podczas eksploatacji ścian                         
o długich wybiegach. Nowe myślenie o bezpieczeństwie załogi wymagało powiązania ww. 
sposobów skracania czasu przejścia w aparacie ucieczkowym z nowymi rozwiązaniami 
wentylacyjnymi.  Zastosowano między innymi dwa wyrobiska podścianowe „zasilane” z dwóch 
niezależnych grupowych prądów powietrza „świeżego”, połączone dodatkowo przecinkami. 
Pozwoliło to na skrócenie czasu wyjścia dla pracowników z chodnika podścianowego. Załoga ta 
zwykle narażona jest na najdłuższą drogę ewakuacji w przypadku pożaru na wlocie do rejonu 
wentylacyjnego. Zastosowano także nowatorskie rozwiązanie w wyrobiskach łączących dwa 



niezależne rejony wentylacyjne – korek izolacyjny z przejściem awaryjnym. Rozwiązanie to może 
zapewnić wzajemne bezpieczne wycofanie pracowników z obydwu rejonów wentylacyjnych, przy 
zachowaniu odrębności tych rejonów. W przypadku zastosowania przejścia awaryjnego można 
było również doprowadzić powietrze z poziomu wyższego do niższego znacznie skracając drogę 
ucieczkową (rejon ściany Z-8 w pokł. 408/1). Istotnym elementem odpowiedniego poziomu 
bezpieczeństwa i możliwości szybkiej lokalizacji ewentualnego pożaru, niezbędne stało się także 
stosowanie szerokiego monitoringu zagrożenia pożarowego w postaci sieci czujników CO-metrii 
automatycznej, która pozwala na szybkie ostrzeżenie załogi i wydłużenie dyspozycyjnego czasu 
wycofania. Czas przepływu powietrza w wyrobiskach przyścianowych rejonu ścian wynosi zwykle 
ok. 1,2 - 2 m/s, co w przeliczeniu daje zapas czasu 8 - 14 min. na każde 1000m wyrobiska. Przy 
szybkiej lokalizacji pożaru (poprzez czujniki CO) czas ten pozwala na bezpieczne opuszczenie 
zagrożonego rejonu (ściany), przy normalnej widoczności i bez występowania szkodliwych gazów 
pożarowych.  
Oczywiście rozwiązania te wymagają nakładów inwestycyjnych, odpowiedniego przeszkolenia 
pracowników oraz utrzymania odpowiedniego reżimu bezpieczeństwa i poszanowania urządzeń 
wentylacyjnych, ale w zamian dają pożądany poziom bezpieczeństwa dla zatrudnionej załogi. 
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System bezpieczeństwa indywidualnego górników oparty 
o lampę nahełmną Smartlight-12 i odbiornik MinSearch-08 
 
 
E. Cieślar, R. Fojcik 
Elektrometal S.A., Cieszyn 
 
 
 
STRESZCZENIE: Celem referatu jest zaprezentowanie najnowszych koncepcji i rozwiązań zwią-
zanych z indywidualnym bezpieczeństwem górników w czasie prac w podziemiach kopalń. W re-
feracie omówiona zostanie tematyka właściwego oświetlenia indywidualnego miejsca pracy górni-
ka, identyfikacji wejścia w strefy niebezpieczne oraz lokalizacji położenia górnika w przypadku 
jego uwięzienia w rumowisku skalnym w czasie zdarzeń wypadkowych. 
 W omówieniu przedstawione zostaną najnowsze rozwiązania techniczne (diody LED, nowo-
czesne ogniwa elektrochemiczne, cyfrowa obróbka sygnałów DSP, identyfikacja radiowa RFID) 
zastosowane w omawianych urządzeniach, pozwalające na ich miniaturyzację i automatyzację. 
 W wykładzie przedstawiona zostanie analiza wpływu zastosowanych rozwiązań na bezpieczeń-
stwo w podziemiach kopalń. 
 
SŁOWA KLUCZOWE: Lampa, bezpieczeństwo, lokalizacja, cyfrowa obróbka sygnału 
 
 
 
1. WPROWADZENIE 
 

1.1. Rozwój oświetlenia osobistego 
 

W ostatnim dziesięcioleciu jest wyraźnie widoczny znaczny rozwój w zakresie lamp nahełmnych 
oferowanych dla górnictwa. Po raz pierwszy lampy z diodowym źródłem światła pojawiły się na 
początku XXI wieku. Zastosowanie nowych źródeł światła spowodowało szybkie zmiany z kon-
strukcji tych urządzeń. Większa sprawność diod LED w stosunku do zwykłych żarówek spowodo-
wała zmniejszenie zapotrzebowania na energię elektryczną, powodując zmniejszenie wymaganej 
pojemności akumulatorów. W związku z równoległym pojawieniem się akumulatorów o zwięk-
szonej gęstości energii (masowej i objętościowej) uzyskano wyraźne zmniejszenie masy i wielko-
ści lamp nahełmnych. Zaistniałe zmiany wpłynęły dodatkowo na podniesienie bezpieczeństwa sto-
sowanych urządzeń ze względu na to, że diodowe źródła światła nie mają żarnika. Umożliwiło to 
opracowanie i certyfikację lamp kategorii M1 usuwając istniejący od dziesięcioleci problem ryzyka 
stosowania lamp kategorii M2 w podziemiach kopalń. 
 W niniejszym opracowaniu przedstawimy najnowsze osiągnięcie naszej firmy w tym zakresie, 
którym jest lampa Smartlight-12. 
 

1.2. Systemy lokacji 
 

Z lampami nahełmnymi związane są systemy lokacji, które najczęściej powiązane są z tym urzą-
dzeniem. Lampa nahełmna jako urządzenie, które górnik zawsze nosi ze sobą, daje w znacznym 
stopniu gwarancję, że nadajnik systemu lokacji w razie zdarzenia wypadkowego będzie w bezpo-
średniej bliskości ciała poszukiwanego górnika. Na ty założeniu bazował też opracowany w Polsce 
system GLON-LOP. System powszechnie jest uważany, za jeden z najlepszych na świecie. Dzięki 
swojej niezależności od składu skał i znacznemu zasięgowi działania, system wielokrotnie w znacz-
nym sposób przyczynił się do uratowania życia zasypanym górnikom. 

Szkoła Eksploatacji Podziemnej 2013, Materiały Konferencyjne 



 

 

1.3. Integracja systemów bezpieczeństwa z oświetleniem osobistym 
 

Zabudowany w lampie nahełmnej Smartlight-12 nadajnik systemu lokacji współpracuje zarówno 
z odbiornikiem lokacyjnym starego typu (LOP) jak i nowym MinSearch-08. Podobnie jest w przy-
padku odbiornika MinSearch-08, który współpracuje z odbiornikami zabudowanymi w lampach 
różnych producentów, które dostosowane są do systemu GLON-LOP. Weryfikację nadajników 
i odbiorników lokacyjnych prowadzi Centralna Stacja Ratownictwa Górniczego SA w Bytomiu co 
zapewnia spójność systemu. 
 
2. BUDOWA URZĄDZEŃ 
 

2.1. Lampa nahełmna Smartlight-12 
 

 
 

Rys. 1. Lampa nahełmna Smartlight-12 
Figure 1. Smartlight-12 cap lamp 
 
 Lampa nahełmna Smartlight-12 [14] jest nowym produktem w którym zastosowano najnowsze 
rozwiązania techniczne dostępne na rynku. Używane diody LED charakteryzują się jedną z naj-
większych sprawności na rynku. Zastosowanie akumulatorów litowo-jonowych pozwoliło na zna-
czące zmniejszenie rozmiarów i masy przy znaczącym zwiększeniu uzyskiwanej ilości światła. 
Dodatkowo w certyfikacie zostały wpisane warunki zabudowy transpondera (taga), co pozwala na 
zabudowę dowolnego transpondera spełniającego podane warunki bez konieczności dodatkowej 
certyfikacji. 
 Zabudowany nadajnik lokacyjny charakteryzuje się znaczną sprawnością i niewielkimi rozmia-
rami. 
 
Tabela 2. Podstawowe parametry lampy nahełmnej Smartlight-12 
Table 2. Basic parameters of cap lamp Smartlight-12 

Parametr Wartość 
Napięcie zasilania 3,6 V 
Liczba cykli ładowania 
akumulatora 

800 

Trwałość źródeł światła 100 000 h 
Czas świecenia światło główne  - 10 h 

światło główne 20% - 24 h 
światło awaryjne  - 70 h 

Maksymalny czas ładowania 6 h 
Minimalny czas pracy 
nadajnika lokacyjnego 

170 h 

Maksymalne natężenie około 5400 lux 



 

 

oświetlenia z odległości 1 m 
Pojemność akumulatora 6750 mAh 
Dodatkowe urządzenia Tag (różni producenci) 
Nadajnik lokacyjny 4-6 kHz 

Oznakowanie I M1 Ex ia I Ma 
Numer certyfikatu FTZU 11 ATEX 0293X 
Stopień ochrony IP 65 
Temperatura otoczenia -5C do +40C 
Gabaryty 117 x 107 x 57 mm 
Masa ok. 0,8 kg 

 
2.2. Odbiornik lokacyjny MinSearch-08 
 

 
 
Rys. 2. Odbiornik lokacyjny MinSearch-08 
Figure 2. Location Receiver MinSearch-08 

 
Odbiornik lokacyjny MinSearch-08 [11] współpracuje z nadajnikiem lokacyjnym pracującym 

przy częstotliwości 4-6 kHz. Pracuje w oparciu o procesor sygnałowy, a wyniki wyświetlane są za 
pomocą 3,5” wyświetlacza LCD TFT. Wyposażony jest w antenę dookólną oraz szperacz. W sto-
sunku do wcześniejszych rozwiązań pozwala na przegląd całego pasma częstotliwości i wybór od-
powiednich/najsilniejszych nadajników. W ostatnim okresie dodano w urządzeniu nowe opcje pro-
gramowe umożliwiające poszukiwanie wybranej częstotliwości oraz wyszukiwanie górników z li-
sty zapisanej w pamięci urządzenia. 
 
Tabela 2. Podstawowe parametry odbiornika lokacyjnego MinSearch-08 
Table 2. Basic parameters of location receiver MinSearch-08 

Parametr Wartość 
Napięcie zasilania 3,6 V 
Maksymalny prąd zasilania 250 mA 
Częstotliwość odbieranego 
sygnału 

4-6 kHz 

Rozdzielczość wykrywania 15 Hz 
Zakres pomiaru 0-30 m 
Zasięg maksymalny 50 m 
Zasięg szperacza 2 m 
Niepewność pomiaru odl. 
(w warunkach odniesienia) 

± 15% dla rozrzutu momentu magnetycznego ± 10% 
± 22% dla rozrzutu momentu magnetycznego ± 30% 



 

 

Czas pracy przy 
ciągłych pomiarach 

40 h 

Pojemność akumulatora 10 000 mAh 

Oznakowanie I M1 Ex ia I Ma 
Numer certyfikatu FTZU 07 ATEX 0119X 
Stopień ochrony IP 65 
Temperatura otoczenia 0C do +40C 
Gabaryty (odbiornik) 128 × 128 × 48 mm 
Masa (komplet) 2 kg 

 
 
3. ANALIZA SYSTEMU LOKACJI 
 

3.1. Obliczenia 
 

Nadajnik lokacyjny zawiera cewkę z rdzeniem o specjalnej konstrukcji. Do analizy teoretycznej 
możemy przyjąć, że stanowi ona dipol magnetyczny [6,7,12]. 
 Pole magnetyczne dipola magnetycznego ma symetrię osiową względem osi cewki nadajnika 
lokacyjnego. 

 

 
 
Rys. 3. Składowe pola magnetycznego dipola magnetycznego w biegunowym układzie współrzędnych 
Figure 3. The components of magnetic field vector of the magnetic dipole in the spherical coordinate system 

 
 Ze względu na symetrię poszczególne składowe pola [1] najłatwiej przedstawić w biegunowym 
układzie współrzędnych (rys. 1) w postaci: 
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 Trzecia składowa prostopadła do płaszczyzny rysunku 1 jest równa 0. Wypadkowa wartość na-
tężenia pola magnetycznego H jest równa: 




 cos31
r

1

4

m
H

3
                                                     (2) 



 

 

gdzie: m – moment magnetyczny nadajnika lokacyjnego, r – odległość punktu do nadajnika,  – kąt 
między promieniem i osią nadajnika lokacyjnego. 
 
 Odbiornik lokacyjny przy pomocy swojej anteny mierzy wartość natężenia pola H w miejscu 
gdzie znajduje się antena (jest to wypadkowa pomiarów realizowanych przez 3 wzajemnie prosto-
padłe anteny). Na podstawie pomiaru H obliczana jest odległość r między anteną pomiarową i na-
dajnikiem lokacyjnym: 
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 Oznaczając 
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otrzymamy: 
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 Odległość r obliczone wg zależności (5) zależy od trzech wielkości: H, m, b. Ponieważ funkcja 
(5) jest jednomianem algebraicznym względną niepewność standardową pomiaru odległości można 
obliczyć z zależności: 
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gdzie: urel(H) – względna niepewność pomiaru natężenia pola H, urel(m) – względna niepewność 
momentu magnetycznego nadajnika lokacyjnego. Przyjmując rozrzut momentu magnetycznego m 
równy 30% [3] oraz równomierny rozkład prawdopodobieństwa, urel(b) – niepewność wywołana 
ustawieniem osi nadajnika lokacyjnego. 
 
 Na podstawie obliczeń przeprowadzonych w innych publikacjach [3,4] mamy: 

 
  17,0mu rel                                                                 (7) 

 
  07,0burel                                                                  (8) 

 
  045,0Hu rel                                                                 (9) 

 
 Wstawiając niepewności względne dla H, b, m do (6) otrzymano niepewność standardową 
względną pomiaru odległości do nadajnika lokacyjnego równą uc,rel(r) = 0,09. W przypadku obec-
ności dużych mas metalowych (najczęściej stalowych) pole magnetyczne nadajnika lokacyjnego 
ulega deformacji [2] i określenie niepewności pomiaru odległości nie jest możliwe. Możliwa jest 
symulacja zjawiska, ale zwykle stanowi ona przybliżenie w znacznym stopniu tego, co dzieje się 
w rzeczywistości głównie w związku z znacznym uproszczeniem symulowanych elementów. Poni-
żej przedstawiono takie uproszczone podejście pozwalające na uchwycenie wpływu takich elemen-
tów w rzeczywistych przypadkach 
 
 
 



 

 

3.2. Wpływ elementów metalowych na pole magnetyczne 
nadajników lokacyjnych przy ich wykrywaniu 

 

Stosując system lokacyjny górników pod zawałem należy pamiętać, że występują dwa podstawowe 
zjawiska mające wpływ na wskazania odbiornika lokacyjnego: przewodzenie magnetyczne oraz 
ekranowanie magnetyczne. 
 Zwrócić też należy uwagę, że dzięki zastosowaniu niskiej częstotliwości w nadajnikach loka-
cyjnych system lokacji jest w znacznym stopniu niezależny od rodzaju skał z których wykonany 
jest górotwór. Podobnie wpływ wilgoci na wskazania jest niewielki. Jedynymi elementami które 
mogą mieć wpływ na rozkład pola magnetycznego nadajnika lokacyjnego są konstrukcje wykona-
ne z materiałów ferromagnetycznych (głównie stali). 
 Niezakłócony rozkład pola magnetycznego nadajnika lokacyjnego przedstawia rysunek 6. Po-
siada on nieznaczne dla obliczeń różnice wartości w zależności od kierunku (ok. dwukrotna różni-
ca wartości między kierunkiem pionowym i poziomym). 
 Rozciągłe przestrzennie elementy stalowe takie jak np. szyny powodują zwiększenie natężenia 
pola magnetycznego w miejscach odległych od nadajnika lokacyjnego. Przykład takiej sytuacji 
przedstawia rysunek 4. Zmierzenie odległości od nadajnika na odległym końcu szyny spowoduje, 
że wskazanie będzie znacznie zaniżone (przyrząd wskaże odległość mniejszą niż rzeczywista). 
 

 
 

 Odwrotne zjawisko przedstawia rysunek 5. Przez umieszczenie 
nadajnika w pojemniku stalowym np. wagoniku, pole magnetyczne 
jest ekranowane i przez to wskazania odbiornika są znacznie za-
wyżone (przyrząd wskaże odległość większą niż rzeczywista). 
 
 Powyższe utrudnienia mogą w niektórych wypadkach być czę-
ściowo wyeliminowane przez, np. pomiar odległości w kilku miej-
scach. Wymaga to jednak doświadczenia w stosowaniu odpowied-
niego przyrządu pomiarowego. Doświadczeni ratownicy potrafią 
często w bardzo trudnych warunkach określić odległość z dobrym 
przybliżeniem. 
 
 

Rys.4. Zwiększenie zasięgu pola 
przez element stalowy, np. szynę 
Figure 4. The field range increase 
by the steel element e.g. rail 

Rys. 5. Zmniejszenie zasięgu pola 
przez element stalowy, np. wagonik 
Figure 5. The field range decrease 
by the steel element e.g. carriage 

Rys.6. Niezakłócony rozkład 
pola magnetycznego 
Figure 6. The undisturbed 
magnetic field 



 

 

3.3. Testy dołowe 
 

Przeprowadzono wielokrotne testy dołowe w kopalniach polskich, rosyjskich, wietnamskich i tu-
reckich w różnych warunkach środowiskowych. Wyniki tych testów potwierdzają obliczenia teore-
tyczne i przeprowadzone symulacje. 
 Przykładowe wyniki pomiarów w kopalni przestawia tabela 3. 
 
Tabela 3. Przykładowe wyniki pomiarów w podziemiach kopalni 
Table 3. The sample test results of measurements in underground mines 

Warunki pomiaru Wartość rzeczywista Wartość zmierzona 
Pomiar bez elementów 
metalowych 

5 m 4,4 – 5,1 m 

Pomiar bez elementów 
metalowych 

10 m 7,6 – 9,7 m 

Pomiar bez elementów 
metalowych 

20 m 18 – 21 m 

Lampa umieszczona 
na szynie w poprzek 

20 m 2,4 – 2,5 m 

Lampa umieszczona 
na szynie w wzdłuż 20 m 12 – 15 m 

Lampa umieszczona 
w beczce stalowej 

1 m 2,8 m 

Lampa umieszczona 
w beczce stalowej 

4 m 7,8 m 

Rura odwadniania 
(umieszczenie lampy 
na głębokość 10 cm) 

1,5 m 2,6 m 

Rura odwadniania 
(umieszczenie lampy 
na głębokość 30 cm) 

2 m 6 m 

Lampa zanurzona 
w wodzie (0,5 m) 

1 m 1,6 m 

 
3.4. Wnioski wynikające z analizy teoretycznej i przeprowadzonych testów  
 

Kilkuletnie doświadczenia z wynikające z zestawiania testów z przewidywaniami teoretycznymi 
oraz współpracy z CSRG SA w Bytomiu [5,8,9], pozwoliły na zebranie pewnych doświadczeń ze-
branych w opracowaniu przeznaczonym dla użytkowników systemu lokacji [13]. 
 Podstawowe wnioski: 

1. Przy braku znacznych mas metalowych w pobliżu nadajnika i odbiornika pomiar możliwy 
jest z przewidywaną teoretycznie dokładnością. 

2. Przed przystąpieniem do pomiarów należy zebrać wszystkie dostępne dane o zdarzeniu (prze-
bieg, liczba górników, jeżeli możliwe – częstotliwość nadajników). 

3. Przed przystąpieniem do pomiarów należy zabrać jak najwięcej danych o środowisku w któ-
rym wystąpiło zdarzenie (elementy metalowe, zaburzenia elektromagnetyczne). Zalecane 
jest wyłączenie zasilania elektrycznego rejonu w którym wystąpiło zdarzenie. 

4. Przed przystąpieniem do pomiaru należy zbadać środowisko elektromagnetyczne za pomo-
cą odbiornika lokacyjnego. 

5. W przypadku spodziewanej obecności elementów metalowych należy określić ich przewi-
dywane rozmieszczenia z pomocą pomiarów przeprowadzonych w kilku miejscach. 

6. Poszukiwania należy rozpocząć od wykrytych nadajników o poziomie sygnału znacznie 
wyróżniających się z tła elektromagnetycznego. 



 

 

7. Poszukiwania należy ponawiać w miarę postępu prac poszukiwawczych. 
8. Ważnym elementem systemu jest siedmiodniowy czas działania nadajników [10] – zwięk-

sza szansę odnalezienia górników 
 
 

PODSUMOWANIE 
 
System lokacyjny GLON-LOP uzupełniony w ostatnich latach o nowy odbiornik lokacyjny Min-
Search-08 jest ważnym narzędziem w poszukiwaniu górników w przypadku katastrofy podziem-
nej. Dzięki elastyczności nowego urządzenia dodawane są nowe opcje programowe bez koniecz-
ności recertyfikacji sprzętu. 
 Zauważamy rosnące zainteresowanie systemem na rynkach międzynarodowych ze względu na 
jego skuteczność i sprawdzenie w praktyce górnictwa polskiego. 
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Personal Miner’s Safety System Based on Cap Lamp 
Smartlight-12 and Location Receiver Minsearch-08 
 
The aim of the paper is presentation of the newest concepts and solutions connected with personal 
safety of miners during work in underground mines. The paper describes the appropriate lighting of 



 

 

the individual miner’s work place, monitoring entrance to dangerous areas and location of trapped 
miners under the rock fall in case of a catastrophic event. 
 The new technical solutions used in the devices will be presented (LEDs, new electrochemical 
cells, DSP, RFID), that make possible miniaturisation and automation. The paper presents influ-
ence analysis on safety in underground mines. 
 
 



Metody profilaktyki pożarowej w ścianie podsadzkowej 
prowadzonej w warunkach skojarzonych zagrożeń 
tąpaniami i pożarowego na przykładzie ściany 6 
w pokładzie 510 w KWK „Bobrek-Centrum” 
 
 
L. Klabis, A. Stradowski 
KWK „Bobrek-Centrum” 
 
 
 
 
 
 
STRESZCZENIE: W KWK „Bobrek-Centrum” prowadzona jest eksploatacja pokładu 510 o gru-
bości 9 m systemem na podsadzkę hydrauliczną w warunkach bardzo silnego zagrożenia tąpaniami 
oraz pożarami endogenicznymi. Uwarunkowania eksploatacji i poziom zagrożeń wymagają stoso-
wania szczególnych metod profilaktyki. 
 
 
 
1. WSTĘP 
 
W kopalni „Bobrek-Centrum” prowadzona jest eksploatacja w filarze ochronnym śródmieścia By-
tomia. Ze względu na ochronę powierzchni eksploatacja prowadzona jest z podsadzką hydraulicz-
ną. Aktualnie eksploatowana jest dolna warstwa pokładu 510, którego miąższość w tym obszarze 
wynosi ok. 9 m. Wysoka skłonność pokładu 510 do tąpań oraz skomplikowane warunki górnicze 
spowodowane wieloletnią eksploatacją sąsiednich pokładów są przyczyną bardzo wysokiego za-
grożenia tąpaniami w eksploatowanym rejonie. W trakcie prowadzenia eksploatacji występuje bar-
dzo duża ilość wstrząsów górotworu, również o bardzo wysokiej energii. Konieczność zapewnienia 
bezpiecznych warunków eksploatacji wymaga prowadzenia intensywnej, aktywnej profilaktyki tą-
paniowej, której zasadniczym elementem jest destrukcja struktury górotworu poprzez prowadzenie 
różnego rodzaju strzelań profilaktycznych. Zniszczenie struktury pokładu, niekorzystny system 
przewietrzania i naturalna, wysoka skłonność węgla do samozapalenia znacząco zwiększają zagro-
żenie pożarowe, co wymaga zastosowania intensywnej, uwzględniającej wszystkie czynniki profi-
laktyki pożarowej. 
 
 
2. CHARAKTERYSTYKA ŚCIANY I PRZEBIEG EKSPLOATACJI 
 
Ściana 6 (rys. 1) prowadzona jest w układzie poprzecznym po wzniosie w dolnej warstwie pokładu 
510 charakteryzującym się w tym rejonie nachyleniem od +2° do +11° (średnio 8°), miąższością – 
ok. 9,0 m oraz zaburzeniami w postaci lokalnego uskoku o zrzucie około 0,6 m. Długość ściany 
wynosi 140 m, a jej docelowy wybieg 1080 m. 
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Rys. 1. Wycinek mapy pokładu 510 z rejonem ściany 6 

 
 Pokład 510 w omawianym rejonie zaliczony jest do I K.Z.M., III stopnia zagrożenia tąpaniami 
oraz IV grupy skłonności do samozapalenia. Wskaźnik Sza w tym rejonie wynosi 123ºC/min, 
a okres inkubacji pożaru wynosi 59 dni. 
 Przewietrzanie ściany prowadzone jest w systemie „Z”, przy czym świeże powietrze w ilości 
ok. 1000 m3/min doprowadzane jest chodnikiem 6/4 wzdłuż zrobów podsadzkowych, a zużyte – 
wzdłuż calizny węglowej chodnikiem 8/6. Schemat przewietrzania rejonu ściany przedstawia rysu-
nek 2. 
 Monitorowanie poziomu zagrożenia pożarowego realizowane jest poprzez prowadzenie wcze-
snego wykrywania pożarów metodą precyzyjnych analiz chromatograficznych i wyliczanych na 
ich podstawie wskaźników pożarowych oraz poprzez zagęszczoną sieć czujników gazometrii au-
tomatycznej. Dodatkowo prowadzona jest systematyczna kontrola temperatury stropu i ociosów 
w chodnikach przyścianowych wykonywana kamerą termowizyjną. 
 Eksploatacja ściany 6 podzielona została na 3 fazy eksploatacyjne ze względu na przewidywa-
ne, zróżnicowane zagrożenie tąpaniami. Faza I trwała od uruchomienia ściany do 21.06.2011 r., fa-
za II trwała do 31.03.2012 r., a faza III w której obecnie znajduje się front eksploatacyjny będzie 
trwała do końca wybiegu ściany. W dotychczasowym swoim biegu ściana wykazywała wysoką ak-
tywność sejsmologiczną, występowała znaczna ilość wstrząsów wysokoenergetycznych rzędu 105 – 
– 106 J, jak również rejestrowano dużo zjawisk niskoenergetycznych rzędu 102 – 104 J. Wysoka ak-
tywność występowała już na samym początku eksploatacji analizowanej ściany 6 tj. w Fazie I zare-
jestrowano 1623 wstrząsy górotworu w tym: 698 rzędu 102 J, 747 rzędu 103 J 159 rzędu 104 J 16 
rzędu 105 J oraz 3 rzędu 106 J. Faza ta praktycznie trwała od uruchomienia do rozpoczęcia skoso-
wania. W Fazie tej okresy najniebezpieczniejsze to, gdy ściana 6 przemieszczała się pod równole-
głymi do jej frontu, odcinkami krawędzi pokładów 419 i 501. Wstrząsy lokalizowano zarówno za, 
jak i przed frontem ściany 6, ale większość występowała za frontem ściany, a wysokoenergetyczne 
wstrząsy lokalizowały się w bliskiej odległości od frontu ściany 6 oraz chodnika 8/6. W trakcie 



skosowania (od 30.06.2011 r. do 10.10.2011 r.) wystąpiło 285 wstrząsów górotworu: 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 w ścianie. Wstrząs ten wystąpił w dniu 19.07.2011 r. o godz. 
1806 i energii 8x106 J i był zlokalizowany 30 m za frontem ściany 6 pokładu 510 warstwa dolna 
oraz 70 m na południe od chodnika 8/6. Niewielkie skutki tąpnięcia widoczne były w chodniku 
8/6, na skrzyżowaniu chodnika ze ścianą 6 oraz w samej ścianie 6 (uszkodzona została opinka 
ociosu w chodniku 8/6, kilka stojaków było wybitych lub przewróconych, kilka było zdeformowa-
nych; wejście do ściany od strony chodnika 8/6 było zaniżone do 1,0 m, na spągu zalegał w tym 
miejscu luźny urobek; na odcinku ściany o długości około 42 m od chodnika 8/6 złamane lub 
zgniecione były stropnice i stojaki drewniane). Po ww. tąpnięciu ponowne uruchomienie ściany 
nastąpiło w dniu 1.09.2011 r. Gdy ściana 6 znalazła się w Fazie II aktywność w ścianie nie zmalała 
zarejestrowano łącznie 1399 wstrząsów w tym: 394 rzędu 102 J, 567 rzędu 103 J, 363 rzędu 104 J, 
62 rzędu 105 J oraz 13 rzędu 106 J. Faza ta charakteryzowała się dużą skutecznością wykonywanej 
profilaktyki tąpaniowej w postaci strzelań torpedujących, wstrząsowych, kamufletowych czy no-
watorskich strzelań ścinających strop węglowy za frontem ściany. Rejestrowane wstrząsy nie po-
wodowały skutków w wyrobiskach górniczych (poza lokalnymi odspojeniami ociosu węglowego) 
oraz występowały generalnie podczas prowadzenia urabiania w ścianie 6. Faza III to nadal pod-
wyższony stan zagrożenia tąpaniami w ścianie 6, ze względu na prowadzenie eksploatacji pierw-
szej warstwy grubego pokładu węgla w zasięgu krawędzi pokładów 418, 419, 501, 504 i 507 oraz 
z powodu zbliżania się ściany do filara szybu „Witczak” i Uskoku Radzionkowskiego. Natomiast 
zaobserwowano powolną zmianę charakteru rejestrowanej aktywności sejsmologicznej, w postaci 
mniejszej ilości wstrząsów wysokoenergetycznych, zwiększyła się natomiast liczba wstrząsów 
o mniejszej energii. Dotychczas w Fazie III zarejestrowano 1229 wstrząsów w tym: 261 rzędu 102 
J, 610 rzędu 103 J, 335 rzędu 104 J oraz 22 rzędu 105 J. 
 

 
 
Rys. 2. Schemat przewietrzania rejonu ściany 



3. CZYNNIKI WPŁYWAJĄCE NA POZIOM ZAGROŻENIA POŻAROWEGO W REJONIE 
ŚCIANY, DOBÓR I REALIZACJA PROFILAKTYKI POŻAROWEJ 

 
Oczywistym czynnikiem powodującymi zagrożenie powstania pożaru endogenicznego w zrobach 
omawianej ściany jest pozostawienie w stropie warstwy węgla o grubości ok. 6 m oraz migracja 
powietrza przez szczeliny zapewniająca dopływ tlenu niezbędny do podtrzymania procesu samo-
zagrzewania. 
 Istotny czynnik dla poziomu zagrożenia pożarowego został zdeterminowany już w czasie drą-
żenia wyrobisk przygotowawczych. Ze względu na zagrożenie tąpaniami wykonywane były sys-
tematycznie strzelania wstrząsowe. Spowodowało to zniszczenie struktury pokładu, rozszczelino-
wanie i rozdrobnienie węgla w otoczeniu chodników przyścianowych. Dlatego już na etapie robót 
przygotowawczych wdrożono profilaktykę polegającą na wtłaczaniu mineralnych środków antypi-
rogennch każdorazowo w miejscach wykonywanych strzelań wstrząsowych. Ponadto ze względu 
na skalę i intensywność przedstawionej wyżej profilaktyki tąpaniowej (do jej prowadzenia zużyto 
dotychczas 63 953 kg materiałów wybuchowych) zniszczona została struktura całej pozostawionej 
w polu ściany nad podsadzką warstwy węgla. Doprowadzanie powietrza do ściany wzdłuż zrobów 
podsadzkowych i przewietrzanie ściany w układzie „Z” powodowało naturalną tendencję do mi-
gracji powietrza przez rozszczelinowaną warstwę węgla nad podsadzką. Te dwa czynniki oraz du-
ża naturalna skłonność do samozapalenia węgla w pokładzie stworzyły sprzyjające warunki do roz-
woju ognisk samozagrzania. 
 

 
 
Rys. 3. Schemat rozmieszczenia rurociągów w rejonie ściany 



 Podstawowym założeniem profilaktyki pożarowej było zminimalizowanie tendencji przepływu 
powietrza przez szczeliny w pokładzie nad podsadzką. Zrealizowano to poprzez ograniczenie do 
niezbędnego minimum wydatku powietrza płynącego przez rejon oraz wykonywanie w chodniku 
6/4, który stanowi drogę dopływu świeżego powietrza do ściany, szczelnej powłoki torkretowej na 
całym obwodzie wyrobiska. Powłokę wykonywano na bieżąco za postępem ściany. Jednocześnie 
wypełniane są spoiwami mineralnymi pustki pozostałe za powłoką izolacyjną. Ze względu na bar-
dzo wysoką ilość wstrząsów górotworu w rejonie ściany powłoka izolacyjna traciła szczelność 
i konieczne jest stałe, systematyczne jej doszczelnianie. Na wykonanie tych prac zużyto dotych-
czas 1360 ton spoiw mineralnych. Trudności z zachowaniem szczelności powłoki izolacyjnej wy-
magały zastosowania dodatkowego elementu profilaktyki. Dla zinertyzowania środowiska roz-
szczelinowanej warstwy węgla zastosowano wtłaczanie azotu do szczelin poprzez wprowadzone za 
powłokę torkretową wyloty rurociągu o średnicy 100 mm. Wyloty te instalowane były na bieżąco 
za postępem ściany we wzajemnych odległościach ok. 30 m. Ich rozmieszczenie i sposób instalacji 
obrazują rysunki 3 i 4. 

 

 
 
Rys. 4. Przekrój poprzeczny chodnika 6/4 

 
 Dodatkowym elementem profilaktyki pożarowej jest zastosowanie rozwiązania łączącego pro-
filaktykę pożarową i tąpaniową. Elementem profilaktyki tąpaniowej prowadzonej w rejonie ściany 
jest szczelinowanie pokładu poprzez wtłaczanie wody pod ciśnieniem. Prowadzone ono jest od 
chodników przyścianowych przed frontem ściany. Do wody używanej do szczelinowania dodawa-
ny jest rozpuszczalny środek antypirogenny, który neutralizuje węgiel w otoczeniu chodników. 
 W ostatnim etapie eksploatacji planowane jest utrzymanie dotychczasowych działań profilak-
tycznych. 



PODSUMOWANIE 
 
Skuteczność opisanych działań profilaktycznych można określić jako zadowalającą. Mimo bardzo 
wysokiego poziomu zagrożenia pożarem endogenicznym (w fazie zbrojenia ściany w przecince 
ścianowej wystąpiło kilkanaście ognisk zamozagrzania, które zostały zneutralizowane) w trakcie 
dotychczasowej 2-letniej eksploatacji nie stwierdzono wystąpienia żadnych objawów wzrostu za-
grożenia pożarowego w pozostawionej nad podsadzką w polu ściany warstwie węgla. Wysoki po-
ziom zagrożenia pożarem endogenicznym potwierdza fakt powstania pożaru szczelinowego w ocio-
sie chodnika 6/4 od strony calizny węglowej. Na skutek spękania pod wpływem wstrząsów, po-
włoki torkretowej, doszło do powstania niewykrytego ogniska samozagrzania za powłoką. Zagro-
żenie zlikwidowano aktywnie poprzez doszczelnienie powłoki, wychłodzenie ogniska i zatłoczenie 
pustki spoiwami mineralnymi. 
 Opisany przykład działań profilaktyki pożarowej wskazuje, że mimo współwystępowania po-
ważnych zagrożeń tąpaniami i pożarowego odpowiednio dobrana profilaktyka umożliwia bez-
pieczną eksploatację w rejonach silnie zagrożonych. Warunkiem tego jest konsekwentne, nieprze-
rwane prowadzenie profilaktyki. Działania takie wymagają dużych nakładów zarówno materiało-
wych jak i pracy. W trakcie dotychczas prowadzonych prac profilaktycznych w rejonie opisywanej 
ściany zużyto ok. 1360 t spoiw mineralnych i ok. 15 t środków antypirogennych. Do środowiska 
ściany podano ogółem ok. 5 150 000 m3 azotu. Prace profilaktyczne wymagały zatrudnienia przy-
najmniej 2 zastępów ratowników w ciągu doby. Tak duże nakłady były jednak niezbędne i pozwo-
liły na bezpieczne jak dotychczas wyeksploatowanie zaplanowanego pola. 
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STRESZCZENIE: W Okręgowej Stacji Ratownictwa Górniczego zostały wyznaczone nowe stan-
dardy szkoleń ratowników górniczych. Przeprowadzona została modernizacja komory ćwiczeń 
oraz zmiana sposobu procesu kształcenia ratowników, poprzez zastosowanie nowoczesnego sys-
temu monitoringu urządzeń symulujących akcję ratowniczą, a także urządzenia sprawdzające wy-
dolność organizmu danego ratownika. Powyższe pozwoli ratownikom górniczym na osiągnięcie 
większego stopnia wytrenowania, zapoznania się w sposób bardziej realistyczny z warunkami i za-
grożeniami, które mogą spotkać ratownika podczas akcji w zakładzie górniczym, co w znacznym 
stopniu powinno poprawić efektywność działania zastępów ratowniczych. Ponadto dzięki całemu 
oprogramowaniu pulpitu sterowniczego możliwa jest archiwizacja każdego ze szkoleń, co w per-
spektywie czasu pozwoli w sposób bardzo szczegółowy ocenić postępy oraz stopień wyszkolenia 
poszczególnych ratowników biorących udział w ćwiczeniach. Chodniki w komorze ćwiczeń zosta-
ły wyposażone w urządzenia umożliwiające dostosowanie stopnia trudności ćwiczeń w zależności 
od poziomu zaawansowania ich uczestników. 
 
SŁOWA KLUCZOWE: Ratownik, komora ćwiczeń, pulpit sterowniczy, akcja ratownicza 
 
 
 
1. WPROWADZENIE 
 
Chodniki ćwiczebne wraz z zabudowanymi w nich przeszkodami zostały wyposażone w nowocze-
sne urządzenia służące do monitorowania, rejestrowania, a także analizowania przebiegu ćwiczeń 
w każdych warunkach. Przebieg ćwiczeń jest monitorowany poprzez zamontowanie 14 kamer 
działających na podczerwień oraz 3 kamer termowizyjnych, umożliwiających pełny monitoring 
ćwiczących w każdych warunkach, a przede wszystkim przy zadymieniu pomieszczenia przy po-
mocy wytwornic dymu. Dwanaście kamer jest ruchomych, sterowanych za pomocą sterowników 
umieszczonych na konsoli pulpitu sterowniczego znajdującego się w tzw. sztabie akcji. 
 
 
2. PULPIT STEROWNICZY 
 
Sterowany poprzez komputer pulpit sterowniczy, umożliwia pełną automatyczną kontrolę i nadzór 
ćwiczących. Obsługa wszystkimi elementami wyposażenia komory prowadzona jest prosto z pulpi-
tu w sposób zdalny. Przebieg ćwiczeń jest monitorowany przez kamery zarówno przy świetle 
dziennym, jak i w podczerwieni w przypadku zgaszonego światła. W obiekcie zostały także za-
montowane kamery termowizyjne umożliwiające pełny monitoring ćwiczących w każdych warun-
kach, a przede wszystkim przy zadymieniu chodników ćwiczebnych komory przy pomocy urzą-
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dzenia zadymiającego. Ponadto oglądany na monitorach obraz może być zarejestrowany na dysku 
twardym cyfrowego rejestratora zabudowanego w pulpicie sterowniczym. Cyfrowy rejestrator vi-
deo umożliwia zapis z każdego kanału w czasie rzeczywistym, a równocześnie pozwala na wyszu-
kiwanie nagrań, odtwarzanie nagrań, archiwizację itd. Wyszukiwanie nagrań można prowadzić 
według podanego czasu, co pozwala na obejrzenie zdarzeń, które miały miejsce w dokładnie okre-
ślonym przedziale czasu, co w znacznym stopniu ułatwia późniejszą analizę podczas omawiania 
ćwiczeń po zakończeniu szkoleń. 
 
 

 
 
Rys. 1. Pulpit Sterowniczy 
Rys. 1. Control panel 

 
2.1. System „Cardio Control” 
 
W pulpicie sterowniczym został zaprogramowany system tzw. „Cardio Control”, który daje moż-
liwość nadzoru oraz optymalizacji zajęć treningowych każdego ratownika z osobna. Niezależnie 
od wykonywanego wysiłku, przez poszczególnego ratownika następuje stała kontrola „on-line” 
częstości akcji serca, a wyniki wskazywane są na wyświetlaczu zabudowanym w konsoli pulpitu 
sterowniczego lub można je zapisywać na twardym dysku. Aby program mógł sczytywać dane in-
dywidualne poszczególnych ratowników, każdy ćwiczący ratownik zostaje wyposażony w nadaj-
nik, który jest umieszczony na klatce piersiowej oraz chip umiejscowiony na ręce. 
 
 

    
 
Rys. 2. Ratownik górniczy z pulsometrem oraz chipem         Rys. 3. Wyświetlacz wskazujący częstość akcji serca 
Rys. 2. Rescue miner equipped with heart rate sensor          Rys. 3. Heart rate display  



2.2. Ścieżka treningowa 
 
Pulpit sterowniczy połączony z komputerem wyposażony jest także w program służący do stero-
wania i wizualizacji ścieżki treningowej każdych z ćwiczeń. Poszczególne elementy ścieżki uru-
chamiane są za pomocą przełączników umieszczonych na pulpicie sterowniczym. Każdy przełącz-
nik steruje oddzielnym urządzeniem znajdującym się w komorze ćwiczeń, dzięki czemu możliwe 
jest w sposób zdalny i dowolny kontrolowanie przebiegu ćwiczeń. Na przykład ustalony jest czas 
działania urządzenia zadymiającego oraz jest możliwość sterowania oświetleniem, efektami dźwię-
kowymi i dodatkowymi elementami wyposażenia komory ćwiczeń. Ratownik poprzez opaskę z chi-
pem przykładając rękę do terminali umieszczonych w poszczególnych pomieszczeniach komory 
ćwiczeń aktywuje swoją lokalizację na ścieżce treningowej. Po takiej aktywacji danego terminala 
w danym pomieszczeniu komory pola schematu ścieżki treningowej na pulpicie sterowniczym 
zmieniają kolor z czerwonego na zielony, co daje całkowity przegląd sytuacji, gdzie w danym Mo-
mencie znajduje się na ścieżce treningowej ćwiczący ratownik. 
 
 

 
Rys. 4. Przykładowy schemat ścieżki treningowej 
Rys. 4. Operating scheme of exercise chamber 
 
 
3. PRZYRZĄDY WYDOLNOŚCIOWE 
 
Jedno z pomieszczeń w komorze ćwiczeń zostało zaadaptowane do przeprowadzania ćwiczeń i kon-
troli wydolności organizmu poszczególnych ratowników przed wejściem do chodników ćwiczeb-
nych. W pomieszczeniu tym zostały umieszczone takie urządzenia jak: 
 Młot podciągowy, 
 Bieżnia, 
 Ergometr rowerkowy, 
 Ergometr ramienny, 
 Drabina bez końca. 



3.1. Młot podciągowy 
 
W urządzeniu tym ustalony jest tylko jeden parametr – ilość uderzeń. Ratownik wykonuje zadaną 
ilość uderzeń, które zliczane są w skrzynce rozdzielczej urządzenia, bądź na pulpicie sterowni-
czym. Sterowanie polega na zadaniu ilości powtórzeń, jakie należy wykonać, aby zakończyć ćwi-
czenie. Elektroniczne włączniki zbliżeniowe przy pozycjach krańcowych ciężaru gwarantują, że 
oceniane są tylko pełne podciągnięcia. Osiągnięcie wartości zadanej kończy ćwiczenie, jednocze-
śnie gaśnie zielona kontrolka świetlna i liczba wartości zadanej w skrzynce rozdzielczej. 
 

 
 
Rys. 5. Młot podciągowy 
Rys. 5. Impact device 
 
3.2. Bieżnia 
 
Przy wyborze bieżni szczególną uwagę zwrócono na niezawodność, dokładność, bezpieczeństwo i 
trwałość urządzenia. Ratownik ćwiczący na bieżni musi założyć pas bezpieczeństwa, który jest po-
łączony z elementem magnetycznym bieżni. Jeżeli połączenie zostanie przerwane bieżnia automa-
tycznie się zatrzyma. Bieżnia zostanie także automatycznie zatrzymana, jeżeli zostanie wciśnięty 
wyłącznik awaryjny znajdujący się po jej prawej stronie. W urządzeniu tym definiujemy prędkość, 
wzniesienie, czas i długość dystansu jaki należy pokonać. Ćwiczący ratownik, aby z powodzeniem 
zakończyć ćwiczenie, musi przebyć zdefiniowaną długość z zadaną prędkością i wzniesieniem. 
 

 
 
Rys. 6. Bieżnia w komorze ćwiczeń OSRG Bytom 
Rys. 6. Running track 



3.3. Ergometr rowerkowy 
 
Na tym przyrządzie jest możliwość wybrania różnych programów wydolnościowych, gdzie jest 
zdefiniowany czas i wydajność z jaką ma być przeprowadzone ćwiczenie. Ratownik zaliczy ćwi-
czenie, jeżeli będzie trenował z zadaną wydajnością przez określony czas. 
 

 
 
Rys. 7. Ratownik górniczy ćwiczący na ergometrze rowerkowym 
Rys. 7. Rescue miners exercise on the training bike 
 
3.4. Ergometr Ramienny 
 
Podobnie jak na ergometrze rowerkowym ćwiczenie na tym przyrządzie zostanie zaliczone, jeżeli 
ratownik będzie trenował z zadaną wydajnością przez określony czas. 
 

 
 
Rys. 8. Ergometr ramienny 
Rys. 8. Ergometer 



3.5. Drabina bez końca 
 
Drabina bez końca jest pomiarowym urządzeniem roboczym, dzięki któremu ratownik ze sprzętem 
ochrony dróg oddechowych może być poddawany na działanie określonego obciążenia fizycznego. 
Przesuwający się bez końca ciąg stopni jest poruszany na dół na skutek obciążenia ciężarem ra-
townika przy wchodzeniu na gotową do pracy drabinę. Pomiar pokonywanych metrów wspinania 
odbywa się elektronicznie poprzez odczyt bezdotykowy. W urządzeniu tym może zostać zdefinio-
wana prędkość, czas i wysokość. Kiedy zostanie osiągnięta zadana wysokość przy założonej pręd-
kości, ćwiczenie zostaje uznane za wykonane prawidłowo. 

 

 
 
Rys. 9. Ratownik ćwiczący na drabinie bez końca  
Rys. 9. Rescue miners exercise on the endless lader 

 
4. SYMULACJA AKCJI RATOWNICZEJ 
 
Komora ćwiczeń w OSRG Bytom oprócz urządzeń wydolnościowych została zaopatrzona w sze-
reg urządzeń, które odzwierciedlają w sposób bardzo zbliżony warunki jakie występują na dole za-
kładu górniczego.  
 
 Do dyspozycji są:  
 
 Wytwornice mgły, które imitują zadymienie chodników podczas akcji. Maszyna jest obsługi-

wana zdalnie z pulpitu sterującego. Dla bezpieczeństwa mgła nie działa korozyjnie na części 
urządzeń oraz jest całkowicie bezpieczna dla człowieka!, 

 
 symulatory efektów świetlnych i wizualizacyjnych, symulujących odgłosy i efekty świetlne 

występujące podczas prawdziwej akcji ratowniczej, 
 
 wytwornice wilgoci, która umożliwia osiągnięcie zadanej wilgotności, 
 
 nagrzewnice, która ma za zadanie podgrzać otoczenie do określonej temperatury. 



     
 

     
 
Rys. 10. Urządzenia pozwalające na symulowanie akcji ratowniczej 
Rys. 10. Device system to enable rescue operation simulation 
 
 
4.1. Strefa cieplna 
 
Aby stworzyć warunki jak najbardziej zbliżone do warunków mikroklimatu, jaki występuje dość 
często podczas akcji ratowniczych jeden z chodników w komorze ćwiczeń został przeznaczony ja-
ko „ strefa cieplna”, gdzie poprzez wymienione powyżej urządzenia wytwarzana jest odpowiednia 
temperatura i wilgotność powietrza. 
 
4.2. Komunikacja podczas ćwiczeń 
 
Istotną rolę podczas każdych ćwiczeń, czy akcji ratowniczych odgrywa komunikacja pomiędzy ra-
townikami, a kierującymi tą akcją. Dlatego też w komorze ćwiczeń zastosowano interkomowy sys-
tem komunikacyjny typu LEF-5C oraz najnowsze urządzenie łączności ratowniczej typu UŁR-10. 
Rozmównica do rozmów równoczesnych oraz mikrofony- głośniki są połączone z 14 stanowiskami 
w chodnikach ćwiczebnych. Wyposażona ona jest w odrębne regulatory głośności dla trybu nada-
wania i odbioru oraz złącze do nagrywania sygnałów na video. 
 Ponadto umożliwia wytłumienie hałasów w celu nadania powiadomień, a także prowadzenie 
rozmów z każdym stanowiskiem. Natomiast UŁR-10 jest przenośnym przewodowym urządzeniem 
łączności ratowniczej służącej do szybkiego zorganizowania łączności przewodowej pomiędzy ba-
zą ratowniczą znajdującą się w pobliżu miejsca prowadzenia symulowanej akcji, a 3 zastępami ra-



towników biorącymi w niej udział oraz utrzymaniem łączności ze sztabem akcji znajdującym się 
„na powierzchni”. 
 Na główne elementy takiej łączności ratowniczej składają się: aparat sztabowy, aparat bazowy, 
aparaty ratownika, linie rozmówcze, baterie, mikrofon oraz nagrywarka cyfrowa. Centralą i naj-
ważniejszym elementem łączności ratowniczej typu UŁR - 10 jest aparat bazowy, dzięki któremu 
może być prowadzony podsłuch równocześnie z 3 aparatów ratownika lub każdego z osobna. Ist-
nieje także możliwość przekazywania komunikatów słownych do wybranego aparatu ratownika, 
bądź jedynie do aparatu sztabowego. Na wyświetlaczu aparatu bazowego wyświetlane są sygnały 
z czujników temperatury oraz wilgotności względnej zainstalowanych w aparatach ratownika. Na-
tomiast aparat sztabowy oprócz nadawania komunikatów i wywoływania aparatu bazowego pro-
wadzi stały podsłuch wszystkich rozmów prowadzonych pomiędzy aparatem bazowym, a ratowni-
kami oraz współpracując z nagrywarką cyfrową ma możliwość nagrywania wszystkich rozmów. 
 
 

 
 
Rys. 11. Urządzenia łączności ratowniczej typu UŁR-10 
Rys. 11. Communication system type UŁR-10 
 
 
4.3. Stanowiska pomiarowe 
 
Podczas każdych ćwiczeń zastępowy zastępu ćwiczącego ma za zadanie dokonać pomiarów gazów 
występujących w atmosferze kopalnianej. Dlatego też w komorze ćwiczeń zostały zamontowane 
dwa stanowiska pomiarowe. Chcąc dokonać pomiaru zastępowy przykłada przyrząd pomiarowy do 
adaptera, po czym w sposób automatyczny z butli zostaje pod odpowiednim ciśnieniem uwolniona 
mieszanina podstawowych gazów kopalnianych, które w odpowiednich stężeniach stanowią zagro-
żenie dla życia lub zdrowia załogi pracującej pod ziemią. Są to metan (CH4), tlenek węgla (CO), 
dwutlenek węgla (CO2), tlen (O2), siarkowodór (H2S). Zastępowy po dokonaniu pomiaru, podaje 
stężenia odpowiednich gazów do prowadzącego ćwiczenia. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
Rys. 12. Stanowisko pomiarowe 
Rys. 12. Measurement point of gases 

 
4.4. Czujniki 
 
Oprócz wyżej opisanych urządzeń w komorze ćwiczeń znajdują się również wszelkiego rodzaju 
czujniki (otwarcia drzwi, temperatury, wilgotności), wzmacniacze sygnałów anten, głośników, ter-
minali sczytujących dane poszczególnych ratowników oraz wyłączniki bezpieczeństwa, które awa-
ryjnie uruchamiają wentylator oddymiający całą komorę ćwiczeń. 
 
 
PODSUMOWANIE 
 
Modernizacja komory ćwiczeń oraz zmiana prowadzenia sposobu ćwiczeń w OSRG Bytom po-
zwalają stworzyć ratownikom górniczym możliwość bezpiecznego szkolenia w warunkach możli-
wie zbliżonych do najtrudniejszych akcji ratowniczej, co może pomóc nawet najbardziej doświad-
czonym ratownikom. Dzięki urządzeniom wysiłkowym można w sposób kontrolowany osiągnąć 
pewien stopień zmęczenia ratowników, a za pomocą specjalnych urządzeń monitorować ich czę-
stość akcji serca. Archiwizacja każdego szkolenia w perspektywie czasu pozwala w sposób bardzo 
szczegółowy ocenić postępy poszczególnych ratowników biorących udział w ćwiczeniach. System 
kamer zamontowanych w chodnikach ćwiczebnych daje możliwość ciągłego monitorowania zastę-
pów w pełni zadymionym chodniku i gwarantuje odpowiedni poziom bezpieczeństwa. Taka symu-
lacja umożliwia nabycie umiejętności poruszania się zastępów ratowniczych warunkach ograni-
czonej widoczności. Celem przygotowania nowoczesnej komory ćwiczeń ratowniczych jest wy-
znaczenie nowych standardów poprawy i kontroli umiejętności ratowników górniczych w warun-
kach możliwie zbliżonych do realnych, prowadzenia akcji ratowniczej. 
 
 
LITERATURA 
 
[1] Praca zbiorowa. 2012: Wyposażenie komory ćwiczeń dla CSRG S.A. Dokumentacja techniczna. 
[2] Praca zbiorowa. 2012: Wyposażenie komory ćwiczeń dla CSRG S.A. Instrukcje obsługi. 
[3] Praca zbiorowa. 2012: Urządzenie łączności ratowniczej. Instrukcja obsługi. 
 
 
 



New Standards of Skill Checking Exercises Conducted in the CSRG’s (JSC.) 
Modernized Chamber in Bytom and Their Monitoring in the Aspect 
of Real Combat Availability During the Rescue Operation 
 
At the Regional Mines Rescue Station new standards of mining rescuers trainings was determined. 
Modernization of exercise chamber and change in the rescuers education process was carried out, 
by using the most modern monitoring system simulating rescue action. This will allow mining res-
cuers to achieve a greater level of skills and acquaint them in more realistic way with the condi-
tions and dangers that could befall the rescuer during the underground action in mine, which great-
ly improve the efficiency of the rescue teams. Moreover, thanks to the whole control panel soft-
ware we have the ability to archive all of the training details, which in the long term will help us in 
great detail to assess progress, and the level of skills of the individual rescuers involved in the ex-
ercises. Sidewalks in the exercises chamber are equipped with devices which could adjust the diffi-
culty of training depending on the level of advancement of their participants. Exercise process is 
monitored by installing 14 infrared cameras and 3 thermal cameras which allow full monitoring of 
participants in all conditions; especially in the smoky zones which are created by smoke genera-
tors.12 cameras controlled by joysticks on the control panel console are moving. In addition, such 
devices as smoke generators, moisture generators, thermal and audio effects simulators, heating, 
emergency communication equipment, digital recorder, post links, safety switches, as well as vari-
ous types of sensors, transmitters, and signal amplifiers were used. Systems programmed shows 
use at the control panel current position of participants and their hearts works systems. By creating 
modern exercise chamber we left up against the standards that prevail in the market and in the oth-
er emergency services, placing our unit as one of the most modern in Poland in that scope. 
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Generatory azotu –  
niezbędne zabezpieczenie w profilaktyce 

przeciwpożarowej w kopalniach 
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1. PROMETGAS.PL 

 Nasza Firma PROMETGAS.PL Sp. z o.o.  jest dynamicznie  rozwijająca się  firmą  mająca  uznanie zarówno na 
rynku  krajowym  jak  zagranicznym. Jesteśmy  członkami  Ogólnopolskiego   Stowarzyszenia   Producentów 
Zabezpieczeń Przeciwpożarowych i Sprzętu Ratowniczego oraz Polskiej Izby Biomasy.  Nasza siedziba znajduje się na 
terenie Wrocławskiego Parku Technologicznego – co bardzo jest cenione – ponieważ tylko innowacyjne polskie 
firmy mają taki zaszczyt.  
Specjaliści naszej firmy są najlepsi w swojej dziedzinie – ponieważ projekt, konstrukcja i produkcja powstaje z 
uwzględnieniem konkretnej unikalnej technologii każdego indywidualnego użytkownika: kopalnie, elektrownie, 
magazyny wysokiego składowania, fabryki produkcji aluminium, paliw, farb, leków, produktów spożywczych od 
napojów poprzez chipsy, cukier, pieczywo, czekoladę, warzywa, owoce, kosmetyki i mięso codziennie kupowane 
produkty, chłodnie, mroźnie, serwerownie, produkcja monokryształów, szpitale– podawanie tlenu na sale 
operacyjne,  zabezpieczenia magazynów gazów niebezpiecznych, rurociągów ropy i gazów (poduszki azotowe) i 
inne. 

O wysokiej jakości jaką reprezentuje nasza firma świadczy m.in. wdrożony System  Zarządzania  

Jakością  oraz  posiadanie  certyfikatu  ISO  9001:2009. 



3 

 Podstawową   działalnością  firmy  PROMETGAS. PL  jest  
projektowanie, konstruowanie, produkowanie i  montaż 
przejezdnych, przewożnych i stacjonarnych  generatorów  do 
wytwarzania azotu z powietrza oraz projektowanie i wykonanie 
systemów podawania azotu do przestrzeni zagrożonych 
pożarem/wybuchem pod konkretną linię technologiczną 
użytkownika z uwzględnieniem wszystkich uwarunkowań: 
kubatury, szczelności, przerw technologicznych, zmienności pracy, 
postojów, remontów, poziomu automatyzacji i innych mających 
wpływ na dobór odpowiedniego generatora azotu. Nasze produkty 
są stosowanie w profilaktyce przeciwpożarowej   i   
przeciwwybuchowej poprzez inertyzację azotem we wszystkich 
gałęziach przemysłu gdzie występują przestrzenie zamknięte 
zagrożone wybuchem/pożarem.  

W naszej ofercie  są także i generatory tlenu: projektowanie, 
konstruowanie, produkowanie i  montaż  różnego  typu  
generatorów  do wytwarzania tlenu z powietrza oraz projektowanie 
i wykonanie systemów podawania tlenu do przestrzeni 
technologicznych pod konkretną linię technologiczną użytkownika z 
uwzględnieniem wszystkich uwarunkowań: kubatury, szczelności, 
przerw technologicznych, zmienności pracy, postojów, remontów, 
poziomu automatyzacji i innych mających wpływ na dobór 
odpowiedniego generatora tlenu.  

1. PROMETGAS.PL 
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Wszystkie generatory są produkowane w wersjach przejezdnych, przewoźnych  i  stacjonarnych., 
przeznaczonych do pracy w pomieszczeniu i na otwartym powietrzu w warunkach polowych. 
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1. PROMETGAS.PL 

Wszystkie generatory są produkowane w wersjach przejezdnych, przewoźnych  i  stacjonarnych., przeznaczonych do pracy w 
pomieszczeniu i na otwartym powietrzu w warunkach polowych. 
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Lotny azot N2 – inertny gaz bez koloru i 
zapachu z gęstością 1,25046 kg/m3 przy 
T=00С i ciśnieniu 760 mm słupa Hg. 
 
Istnieje kilka rozpowszechnionych 
 sposobów otrzymania azotu: 

kriogeniczny 
adsorpcyjny 
membranowy 

 

2. GENERATORY AZOTU  
2.1. SPOSOBY PRODUKOWANIA AZOTU 
 

DIAGRAM ZASTOSOWANIA METODY POZYSKIWANIA AZOTU W ZALEŻNOŚCI OD WYMAGANYCH 
PARAMETRÓW AZOTU 

Membranowa i adsorpcyjna 
technologia rozdzielania gazów 
opracowana, jako alternatywa dla 
drogiej, skomplikowanej i 
energochłonnej metody 
kriogenicznego rozdzielenia gazów. 
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Sprężarka Osuszacz chłodniczy 

      

Zespół filtrów 

 

 

     Kolumna 
Węglowa 

Zespół membran/ lub  PSA 

Sekcja Sprężarki  -  SS Sekcja Uzdatniania Powietrza - SUP Sekcja Separacji Gazowej – SSG 

2. GENERATORY AZOTU  
2.2. SCHEMAT POGLĄDOWY GENERATORA AZOTU 
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Membranowa technologia rozdzielenia gazów  opracowana,    

jako alternatywa dla drogich, skomplikowanych i energochłonnych 
metod kriogenicznego i adsorpcyjnego rozdzielenia gazów. 

MEMBRANOWY SPOSÓB PRODUKOWANIA AZOTU 

BUDOWA MEMBRAN 
 

 Każdy moduł membranowy wypełniony jest przez wiązkę 
kapilarnych włókien. 
 

 Dzięki zastosowaniu włókien,wykonanych według 
najnowocześniejszych technologii, moduły membran  
pracują w zakresie temperatur do +50oC.  

2. GENERATORY AZOTU 
2.2. MEMBRANOWY SPOSÓB PRODUKOWANIA AZOTU 
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ADSORPCYJNY SPOSÓB PRODUKOWANIA AZOTU 

 Metoda działania  generatora  oparta  jest  na  procesie 
adsorpcji  zmiennocisnieniowej,  podczas  której  tlen  jest 
adsorbowany  przez  złoże węglowego sita molekularnego. 
Generatory    PSA   składają   się    z    dwóch    adsorberów 
wypełnionych sitami molekularnymi.  Gdy  jedna kolumna 
adsorbuję     molekuły    tlenu   w    drugiej     odbywa    się 
regeneracja   złoża   pod   wpływem   obniżenia  ciśnienia - 
dzięki czemu proces PSA jest procesem ciągłym.  

ZASADA DZIAŁANIA ASORBCYJNEGO 
GENERATORA AZOTU 

SCHEMAT POGLĄDOWY ADSORPCYJNEGO GENERATORA AZOTU 

2. GENERATORY AZOTU 
2.3. ADSORPCYJNY SPOSÓB PRODUKOWANIA AZOTU 
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2. GENERATORY AZOTU  
2.4. NIEZAWODNOŚĆ - PORÓWNANIE RÓŻNYCH TECHNOLOGII 

Osuszacz chłodniczy 

      

Sprężarka Zespół filtrów 

 

 

     Kolumna Węglowa 

     Kontrola parametrów pracy generatora w poszczególnych ważnych punktach schematu:  stany 
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Możliwość pracy  generatora w ekstremalnych warunkach    

otoczenia (temperatura, wilgotność, zapylenie). 
Zaawansowany poziom automatyki, sterowania i  technologii wykonywanych i 

wykorzystywanych podzespołów. 
Możliwość dostosowania generatora do szczególnych     wymagań klienta 

(koncentracja, ciśnienie, wydajność,   system sterowania, poziomu ochrony przed 
hałasem itp.) 

Brak ograniczeń w dostępie do  środka gaśniczego/inetyzującego 
Niskie koszty pozyskiwania azotu  

INTERNET 

GPRS 
HSDPA 

Modem 
GPRS 

SERWER 
ZBIERAJĄCY 

DANE 

Sterownik 

2. GENERATORY AZOTU  
2.5. GENERATORY AZOTU PROMETGASL.PL 

ZALETY GENERATORÓW AZOTU PROMETGAS.PL 
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2. GENERATORY AZOTU  
2.6. OPIS FUNKCJONALNOŚCI AUTOMATYKI GENERATORÓW AZOTU PROMETGAS.PL 

System sterowania generatorem azotu 
 

Automatyczna regulacja  wydajności generatora  i 
koncentracji tlenu. 

Zmiana nastaw z panelu operatora i zdalnie. 
Automatyczne otwieranie i zamykanie czerpni powietrza 

kontenerów. 
 Automatyczny system ogrzewania postojowego oraz 

utrzymywania właściwej temperatury wewnątrz 
kontenerów. 

Sterownik nadrzędny generatora zgodnie  z  zapisanym  
algorytmem steruje  pracą  zaworów, kontroluje 
temperaturę,  ciśnienie,  punkt  rosy  i  przepływ  
sprężonego  powietrza  oraz ciśnienie, temperaturę, 
koncentrację i przepływ azotu (dostęp do nastaw 
procesowych generatora zabezpieczany za pomocą kodu 
serwisowego). 

Przesyłanie parametrów  pracy oraz odczytów z 
czujników generatora azotu do istniejącej w zakładzie 
centrali sterującej. 

Archiwizacja danych dotyczących mierzonych 
parametrów i stanów pracy. 

Zdalne załączenie/wyłączenie oraz sterowanie 
generatorem (tryb zdalny/lokalny), zastosowana 
sygnalizacja zdalnego załączenia urządzenia, blokada 
zdalnego załączenia przy otwartych drzwiach serwisowych. 
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2. GENERATORY AZOTU  
2.6. OPIS FUNKCJONALNOŚCI AUTOMATYKI GENERATORÓW AZOTU PROMETGAS.PL 

Monitorowanie pracy i zdalne sterowanie poprzez witrynę 
internetową, gromadzenie historii pracy urządzenia na serwerze. 

Nowoczesny sterownik. 
 Graficzne przedstawienie procesu na ekranie panelu operatora 

oraz wyświetlanie podstawowych parametrów pracy: 
ciśnienie sprężonego powietrza za sprężarką, przed 
osuszaczem, za osuszaczem, podawanego na 
membrany, 
ciśnienie azotu, podawanego do analizatora tlenu, 
temperatura sprężonego powietrza przed 
osuszaczem i za osuszaczem, 
temperatura sprężonego azotu, 
temperatura w poszczególnych miejscach kontenera 
generatora, 
punkt rosy sprężonego powietrza z osuszacza i za 
osuszaczem, 
spadek ciśnienia sprężonego powietrza na 
separatorze, na wszystkich  filtrach , 
koncentracja  i wydajność azotu, 
róźne liczniki stanów pracy poszczególnych 
elementów systemu, 
stan pracy urządzenia, alarmy, ostrzeżenia, 
informacje o pracy podzespołów,  
pobór prądu, pobór mocy 
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3. INERTYZACJA 

  INERTYZACJA to według standardu PN-EN 1127-1 [1] dodawanie substancji obojętnych w celu zapobieżenia 
tworzeniu się atmosfer wybuchowych. 

 Inaczej INERTYZACJA jest to częściowe lub całkowite zastępowanie powietrza lub palnej atmosfery przez 
obojętny gaz. 
Jest to bardzo skuteczna metoda zapobiegania wybuchom/pożarom i jest rozważana w tych przypadkach, 
gdy ryzyko wybuchowe lub pożarowe nie może być wyeliminowane przez inne środki. 
 

 Powszechnie wiadomo, ażeby doszło do pożaru niezbędnym jest jednoczesne występowanie trzech 
kluczowych elementów: 

 paliwo, 
 źródło zapłonu, 
 tlen. 

WŁAŚCIWOŚCI GASZĄCE AZOTU 
 

 posiada najlepszą wydajność gaśnicza 
wśród wszystkich gazów obojętnych, 
ponadto jest głównym składnikiem 
powietrza: stanowi ok. 78% jego objętości  

 w połączeniu z tlenem tworzy mieszaninę 
która najbardziej  sprzyja oddychaniu wśród 
wszystkich gazów gaśniczych 

 bardzo dobrze się rozprzestrzenia w 
obszarze pożaru, dzięki gęstości gazu 
zbliżonej do gęstości powietrza. 

 jest lżejszy niż tlen – dzięki czemu łatwiej 
wypiera tlen 
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3. INERTYZACJA 

Zgodnie z Rozporządzeniem MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI, z dnia 7 czerwca  2010r. W sprawie ochrony 
przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów ( Dz.U. Nr  109, poz. 719), urządzenia inertyzujące weszły w 
zakres „definicji urządzeń przeciwpożarowych”  określonych w § 2 w/w rozporządzenia.  
Jest to istotna pod względem prawnym zmiana stanu, w którym  urządzenia inertyzujące są traktowane jako urządzenia 
przeciwpożarowe. 
 

„ … § 2. pkt. 9 urządzenia przeciwpożarowe – należy przez to rozumieć urządzenia (stałe lub półstałe, uruchamiane ręcznie lub 
samoczynnie) służące do zapobiegania powstawaniu, wykrywania, zwalczania pożaru lub ograniczania jego skutków, a w 
szczególności: stałe i półstałe urządzenia gaśnicze i zabezpieczające, urządzenia inertyzujące, …” 
 
ATEX w pigułce: Pracodawca jest zobowiązany do uniemożliwienia powstania pożaru/wybuchu. A w przypadku niemożliwości 
uniemożliwienia – stosowania środków gaśniczych i tłumiących (Komendant straży pożarnej ZEDO Dolna Odra - S. Strzelczyk). 

Zgodnie z Rozporządzeniem MINISTRA GOSPODARKI z dnia 8 lipca 2010r. W sprawie minimalnych wymagań dot. 
bezpieczeństwa i higieny pracy, związanych z możliwością wystąpienia w miejscu pracy atmosfery wybuchowej: 
 

„ … § 4.1. … pracodawca powinien stosować, odpowiednie do rodzaju działalności, techniczne lub organizacyjne 
środki ochronne. Określając środki ochronne, należy zapewnić realizację następujących celów w podanej kolejności: 
 1) zapobieganie tworzeniu się atmosfery wybuchowej; 
 2) zapobieganie wystąpienia zapłonu atmosfery wybuchowej; 
 3) ograniczenie szkodliwego efektu wybuchu, w celu zapewnienia ochrony zdrowia i bezpieczeństwa osób pracujących. 
§ 4.2. Środki ochronne, o których mowa w ust. 1, pracodawca może łączyć lub uzupełniać środkami przeciwdziałającymi 
rozprzestrzenianiu się wybuchu… ” 
„ … § 4.4. Pracodawca dokonuje kompleksowej oceny ryzyka związanego z możliwością wystąpienia w miejscach pracy atmosfery 
wybuchowej…” 
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4. SYSTEM INERTYZACJI 

System zabezpieczenia poprzez inertyzację azotem składa się zasadniczo z czterech podstawowych 
części: 
 

 Źródło azotu - generator azotu 
 Instalacja rozprowadzająca azot do wnętrza pomieszczeń 
 Aparatura kontrolno pomiarowa  
 System sterowania pracą instalacji azotowej 
 
 

 
 

Aparaty i instalacje procesowe jako źródła zagrożenia wybuchem w przemyśle [2]  
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5. DOBÓR GENERATORA DO SYSTEMU INERTYZACJI 
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6. PRZYKŁADY ZASTOSOWAŃ SYSTEMU INERTYZACJI  
6.1. SEKTORY PRZEMYSŁU  W KTÓRYCH WYKORZYSTYWANA JEST INERTYZACJA  

ENERGETYCZNY 
 Inertyzacja silosów z biomasą 
 Transport pneumatyczny pyłu biomasy 
 Inertyzacja młynów węglowych współmielących biomasę z węglem 

 

GÓRNICZY 
 Podawanie azotu do eksploatowanych wyrobisk górniczych 

 

PALIWOWY 
 Utrzymywanie poduszki azotowej nad lustrem paliwa 
 Osuszaszenie paliwa w atmosferze inertnej 

 

BROWARNICZY 
 Inertyzacja silosów ze słodem 

 

INFORMATYCZNY 
 Inertyzacja serwerowni 

 

POZOSTAŁE 
 Inertyzacja magazynów wysokiego składowania 
 Ochrona dóbr kultury – muzea, biblioteki 
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6. PRZYKŁADY ZASTOSOWAŃ SYSTEMU INERTYZACJI  
6.2. PROJEKT KRUPIŃSKI – LNG-SILESIA 

W ramach projektu zagospodarowany jest nadmiar gazu 
kopalnianego emitowanego do atmosfery. Gaz jest ujmowany ze 
stacji odmetanowania kopalni Krupiński w Suszcu, następnie 
oczyszczany i skraplany do postaci LNG (Liquefied Natural Gas - 
skroplony gaz ziemny) w specjalistycznej instalacji. LNG jest 
transportowane do satelitarnych stacji magazynowania i 
regazyfikacji, zlokalizowanych u końcowych odbiorców paliwa na 
terenie całej Polski (www.lngsilesia.pl)  
 



20 

Kluczowym elementem systemu jest zastosowanie innowacyjnej 
technologii oczyszczania i skraplania gazu, w wyniku czego 
powstanie ciekły gaz ziemny (LNG), którego objętość jest prawie 
600-krotnie mniejsza od objętości w postaci gazowej. Umożliwia to 
jego transport drogowy w zbiornikach izotermicznych, co z kolei 
pozwala na uniknięcie zbyt wysokich kosztów budowy linii 
przesyłowych gazu, praktycznie dyskwalifikujących alternatywne 
rozwiązania. (www.lngsilesia.pl)  

6. PRZYKŁADY ZASTOSOWAŃ SYSTEMU INERTYZACJI  
6.2. PROJEKT KRUPIŃSKI – LNG-SILESIA 
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6. PRZYKŁADY ZASTOSOWAŃ SYSTEMU INERTYZACJI 
6.3. INERTYZACJA SILOSÓW Z BIOMASĄ  

Celem inertyzacji silosu składowania biomasy jest ochrona przed 
zagrożeniami i skutkami pożarów oraz wybuchów polegająca na 
zastosowaniu w obrębie  instalacji podawania biomasy działań 
prewencyjnych przeciw pożarom i w efekcie wybuchom. 
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6. PRZYKŁADY ZASTOSOWAŃ SYSTEMU INERTYZACJI  
6.4. PRZEDŁUŻENIE CZASU PRZECHOWYWANIA BIOMASY W  SILOSACH 

PRZEDŁUŻENIE CZASU PRZECHOWYWANIA BIOMASY W  SILOSACH  W PRZYPADKACH ZATRZYMANIA SIĘ 
PROCESU TECHNOLOGICZNEGO SPALANIA BIOMASY (AWARIE, POSTOJE, REMONTY ITD.) 
 

Funkcja i przeznaczenie: Projektowana instalacja podawania azotu do zbiorników magazynowych przeznaczona 
jest do pracy tylko i wyłącznie w czasie zatrzymania lub awarii układów podawania biomasy w celu przedłużenia 
czasu przebywania biomasy w zbiornikach poprzez obniżenie zawartości tlenu do ugodnionego poziomu. 

Schemat ogólny systemu podawania azotu do silosów.  
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Celem systemu jest ochrona rozładunku cystern z biomasą, ochrona istniejącego silosu składowania biomasy oraz transport 
biomasy z silosu do kotła wchodzącego w skład niezależnej instalacji podawania biomasy przed zagrożeniami i skutkami pożarów 
oraz wybuchów.  
 

System zabezpieczenia instalacji podawania biomasy do kotłów przed pożarem/wybuchem poprzez inertyzację azotem umożliwia 
bezpieczną pracę w/w instalacji w następujących warunkach:  
 

 rozładunku cystern z biomasą do silosu, 
 normalnej pracy silosu oraz w stanach nieustalonych, 
 transportu biomasy do kotła. 

 TRANSPORT PNEUMATYCZNY BIOMASY / MATERIAŁÓW SYPKICH 

6. PRZYKŁADY ZASTOSOWAŃ SYSTEMU INERTYZACJI  
6.5. TRANSPORT PNEUMATYCZNY BIOMASY / MATERIAŁÓW SYPKICH 
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6. PRZYKŁADY ZASTOSOWAŃ SYSTEMU INERTYZACJI 
6.6. INERTYZACJA ZBIORNIKÓW Z PALIWEM PŁYNNYM  

Celem inertyzacji  zbiornika z paliwem  płynnym  jest  likwidacja  zagrożenia wybuchem  
po przez  utrzymywanie atmosfery inertnej tzw. „poduszki azotowej” nad lustrem  paliwa   
oraz uniemożliwienie utleniania  się  produktu  poprzez  utrzymywanie lekkiego  
nadciśnienia wewnątrz zbiornika. 
 

 Poprzez utrzymywanie ciśnienia rzędu kilku kilopaskali proces charakteryzuję się  
niskim poborem azotu, dzięki czemu jest bardziej energooszczędny. 

Ważnym jest dostosowanie systemu inertyzacji do dynamiki zmienności przestrzeni  
zagrożonej wybuchem – produkcja biopaliwa, napełnienie zbiorników, sprzedaż biopaliwa – 
opróznienie zbiorników (zadanie z arytmetyki – napełnianie i opróżnianie basenu).  
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6. PRZYKŁADY ZASTOSOWAŃ SYSTEMU INERTYZACJI  
6.7. INERTYZACJA SERWEROWNI / MAGAZYNÓW WYSOKIEGO SKŁADOWANIA/CHŁODNI/MROŹNI  

System służy do zapobiegania powstawaniu  pożarom poprzez kontrolowaną  redukcję tlenu  na skutek podawania  azotu  oraz 
utrzymywania w pomieszczeniu chronionym bezpiecznego poziomu stężenia tlenu które nie pozwala  na  zainicjowanie  pożaru.  

W systemie przewidziano również zainstalowanie analizatorów tlenu na zewnątrz pomieszczeń wyposażonych w 
sygnalizatory świetlno-dzwiękowe które w sposób ciągły kontrolować będą atmosferę przed drzwiami pomieszczeń. W 
przypadku przekroczenia dopuszczalnej zawartości tlenu (około 17%) system wstrzymuje podawanie azotu i informuje obsługę 
o natychmiastowym opuszczeniu miejsca w którym istnieje zagrożenie zatrucia azotem. Podawanie azotu jest wznowione 
natychmiast po tym jak wszystkie analizatory tlenu będą wskazywać bezpieczną zawartość tlenu w atmosferze.  
System regulaminowego wejscia do chronionego pomieszczenia, przymusowa jego wentylacja oraz automatyczna blokada 
drzwi do momentu zapewnienia bezpiecznej dla ludzi  atmosfery  są obowiązkowymi  elementami systemu inertyzacji. 
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7. PRACE NAUKOWO-BADAWCZE „SYZAM” 

„System zabezpieczenia przeciwpożarowego w instalacjach młynowych współspalania biomasy 
polegający na inertyzacji mieszaniną mgłowo – azotową oraz azotem przestrzeni zagrożonej 
wybuchem / pożarem” – „SYZAM”. 

 
 Cele szczegółowe projektu obejmowały ocenę: 
 

 pracy    systemu    inertyzacji    młyna    (normalna   praca,  włączenie  młyna, wyłączenie młyna) 
 wpływu inertyzacji na pracę młyna; 
 możliwości monitorowania  młyna za pomocą detekcji CO, O2 i temperatury w stanach ustalonych i przejściowych    

     młyna 

Cele fazy badawczej projektu „SYZAM”: 
 

Podstawowym     celem    fazy    badawczej     projektu    było    wykazanie, że   w  
warunkach   układów  młynowych  możliwa jest  bezpieczna realizacja   technologii  
współspalania    węgla   z    biomasą   (z  udziałem    masowym   do   30% )   poprzez 
wykorzystanie    zaproponowanej       w      projekcie      metody     ochrony     młyna 
polegającej   na  zastosowaniu  techniki   inertyzacji    mieszaniną mgłowo-azotową 
oraz azotem przestrzeni  zagrożonej wybuchem/pożarem.  

Prototyp systemu „SYZAM” składa się z następujących urządzeń 
i podzespołów: 
 

Membranowy generator azotu MGA-600-97  
Zbiornik buforowy azotu  
Źródło wody  
Komplet rurociągów i armatury dla wody i azotu  

 

Dysze mgłowo-azotowe  
Aparatura kontrolno pomiarowa 
System automatyki i sterowania  
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7. PRACE NAUKOWO-BADAWCZE „SYZAM” 



28 

 Wnioski z przeprowadzonych testów systemu „SYZAM”: 
 

 System inertyzacji młynów mgłą wodno-azotową potwierdził swoją skuteczność: w czasie pracy systemu    
    malały   temperatury  i  obniżało  się   stężenie  tlenu  w   przestrzeni  młyna  w  stanach  przejściowych  i    
    warunkach normalnej pracy młyna. 
 
 

 Podczas testów systemu nie  zaobserwowano negatywnego  oddziaływania systemu inertyzacji na  pracę  
    młyna. 
 

 Testy  wykazały,  że  współpraca  młyna  z  systemem inertyzacji  mgłą wodno-azotową  wymagać  będzie  
    modyfikacji  niektórych  procedur związanych  z  uruchomieniem,  odstawieniem, normalną  pracą młyna  
    oraz gaszeniem pożaru. 
 

 System inertyzacji młyna powinien być uzupełniony  skutecznym system monitorowania atmosfery młyna  
    polegającym na równoczesnej detekcji  gazów  CO i O2  oraz temperatury. W czasie testów obserwowano  
    niedostateczną  czułość  detektorów  tlenu  i  CO,  dlatego  wymagana  jest  ocena różnych dostępnych na   
    rynku typów detektorów stężeń tlenu i tlenku węgla. 

7. PRACE NAUKOWO-BADAWCZE „SYZAM” 

LITERATURA 
• [1] Ulrich Krause  „Fire in Silos Hazads, Prevention and Fire Fighting” –Viley-VCH, 2009r. 
• [2] PN-EN 1127 – Atmosfery wybuchowe. Zapobieganie i ochrona przed wybuchem. Część 1: 

pojęcia podstawowe i metodyka, 2009r. 
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Wzrost efektywności odmetanowania w kopalniach JSW S.A. 
– ograniczenia oraz podejmowane działania 
 
 
Andrzej Tor, Antoni Jakubów 
Jastrzębska Spółka Węglowa S.A. 
 
 
 
 
 
 
STRESZCZENIE: W artykule przedstawiono ogólną charakterystykę zagrożenia metanowego 
w kopalniach Jastrzębskiej Spółki Węglowej oraz sposoby jego zwalczania. 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, które jest 
prowadzone w kopalniach Jastrzębskiej Spółki Węglowej od momentu udostępniania złóż w 
budowanych kopalniach do chwili obecnej. W celu uzyskania możliwie najwyższej skuteczności 
tej profilaktyki należy zwiększać efektywność odmetanowania, pomimo występujących ograniczeń 
i trudności w tym zakresie.   
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. Rozważane jest ponadto wykorzystanie 
najnowocześniejszego sprzętu i doświadczeń stosowanych w górnictwie innych krajów, w tym 
m.in. australijskiego i amerykańskiego. 
 
SŁOWA KLUCZOWE: zagrożenie metanowe, odmetanowanie górotworu, efektywność odmeta-
nowania 
 
 
 
1. WPROWADZENIE 

 
Metan występujący w pokładach węgla wpływa niekorzystnie na bezpieczeństwo w pod-

ziemnych zakładach górniczych ze względu na jego uwalnianie podczas prowadzenia robót 
górniczych. Ponieważ metan jest gazem, który może tworzyć mieszaniny palne lub wybuchowe, 
zawsze stanowił i stanowi poważne zagrożenie w kopalniach węgla kamiennego. Określenie 
zawartości metanu w pokładach węgla jest istotne w ocenie zagrożenia metanowego w nowo 
rozcinanych partiach złoża [11,12]. 

Podstawowym czynnikiem, który w największym stopniu wpływa na stan bezpieczeństwa me-
tanowego, jest głęboka, ugruntowana znajomość przedmiotu oparta na wynikach badań naukowych 
oraz doświadczeniach praktycznych. Brak właściwej oceny zawartości metanu w węglu może p-
owodować powstanie bezpośredniego zagrożenia w trakcie prowadzenia podziemnych robót gór-
niczych i stworzenie niekorzystnej atmosfery w bezpośrednim sąsiedztwie przebywania pracow-
ników. Prawidłowe rozpoznanie stanu zagrożenia metanowego i jego skuteczne zwalczanie ma 
podstawowe znaczenie w prowadzeniu bezpiecznej eksploatacji. Wczesne oszacowanie wydzie-

Szkoła Eksploatacji Podziemnej 2013, Materiały Konferencyjne 



lania metanu do wyrobisk górniczych pozwala ograniczyć wysokie ryzyko prowadzenia dzia-
łalności górniczej. Precyzyjne obliczenie prognozowanego wydzielania się metanu z pokładu eks-
ploatowanego oraz górotworu otaczającego do wyrobisk górniczych ma bardzo istotne znaczenie 
dla ustalenia rygorów bezpiecznego prowadzenia robót górniczych, w tym eksploatacji ścian [10]. 

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. 

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. 

Prowadzenie eksploatacji pokładów węgla w kopalniach metanowych wymaga stosowania 
specjalnych działań technicznych celem niedopuszczenia do przekroczenia bezpiecznej wielkości 
stężenia gazu w powietrzu kopalnianym. Podstawowym sposobem jest stosowanie odpowiednich 
systemów wentylacyjnych z zapewnieniem właściwego strumienia powietrza. Nie zawsze jednak 
doprowadzenie odpowiedniej ilości powietrza do wyrobiska gwarantuje zlikwidowanie bądź 
ograniczenie zagrożenia metanowego. W związku z tym stosuje się drugą metodę zwalczania 
zagrożenia metanowego – odmetanowanie. Obie te metody są nierozerwalne i zależne od siebie. 

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 umożliwiają również gospodarcze wykorzystanie 
metanu do produkcji energii, a to z kolei przyczynia się do ograniczenia negatywnego 
oddziaływania na środowisko, poprzez zmniejszenie emisji tego gazu 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 stosowanych technologiach odmetanowania, prowadzonych z wyrobisk 
dołowych, wyróżnia się następujący podział metod odgazowania górotworu: 
 odmetanowanie wyrobisk korytarzowych, udostępniających i przygotowawczych, w trakcie 

ich drążenia, 
 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 
metanowego, zapewniającym zmniejszenie wypływów metanu do przestrzeni roboczych oraz 
zapobieganie 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. Sposób prowadzenia odmetanowania bardzo często ustala się już 
w fazie projektowania eksploatacji [2]. Ze względu na różnorodność czynników, decydujących o 
doborze odpowiedniego systemu odmetanowania, stosowanych w Polsce było wiele modeli 



odmetanowania ścian. W silnie metanowych kopalniach Rybnickiego Okręgu Węglowego, w 
miarę budowy tych kopalń okazało się, że ich złoża węglowe różnią się warunkami występowania i 
wydzielania metanu do atmosfery kopalnianej, co wymagało stosowania zróżnicowanych 
technologii odmetanowania, odpowiedniego sprzętu do wierceń podziemnych oraz budowy stacji 
odmetanowania o coraz większych parametrach ruchowych. Wzrastająca koncentracja wydobycia 
węgla wymagała stosowania coraz efektywniejszych metod odmetanowania [10]. 

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. Stąd mała efektywność odmetanowania 
nie zawsze może być usprawiedliwiana niską przepuszczalnością węgla. 

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.  

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. 
 
Uwarunkowania rynkowe wymagają od producentów węgla optymalizacji kosztów produkcji. 

W kopalniach węgla kamiennego, stosujących odmetanowanie, na wysokość kosztów wydobycia 
węgla rzutują także koszty 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 nadległych chodników 
drenażowych 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 wdrażanej od ponad roku metody odmetanowania w kopalniach JSW S.A. 
przyjęto nazwę „odmetanowanie wstępne” [13]. 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, o czym przedstawione zostanie szerzej 
w rozdz. 3 niniejszego artykułu.  
 
2. ZAGROŻENIE METANOWE I JEGO ZWALCZANIE W KOPALNIACH JSW S.A.  
 

Jastrzębska Spółka Węglowa S.A. prowadzi działalność górniczą w pięciu kopalniach, których 
łączny obszar wydobywczy wynosi około 170 km2. Są to kopalnie: „Borynia-Zofiówka”, 
„Budryk”, „Jas-Mos”, „Krupiński” i „Pniówek”. Z dniem 01.01.2013r. kopalnie KWK „Borynia-
Zofiówka” i KWK „Jas-Mos” zostaną połączone w trzyruchową Kopalnię Węgla Kamiennego 
„Borynia-Zofiówka-Jastrzębie” składającą się z Ruchu Borynia, Ruchu Zofiówka i Ruchu Jas-
Mos. Połączenie to jednak nie będzie skutkowało zmianą sposobu zwalczania zagrożenia 
metanowego w wymienionych kopalniach. 

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). 

 
                                 Metanowość kopalń JSW S.A. w 2011 r.                                            Tabela 1                                                       
                   Coal Mine Methane (CMM) at collieries of JSW, plc in 2011                           Table 1  
 

Kopalnia 
Metanowość 

względna 
[m3/Mg] 

Metanowość bezwzględna 
[m3/min] 

Efektywność 
odmetanowania 

[%] 

Średnia efektywność 
odmetanow. ścian    

z odmetanowaniem 
[%]wentylacja odmetanowanie razem 

Borynia 9,07 33,80 12,56 46,36 27,09 46,71 
Budryk 17,51 63,44 25,51 88,95 28,68 30,09 
Jas-Mos 12,04 18,65 17,35 36,00 48,19 44,14 

Krupiński 40,25 49,72 80,13 129,85 61,71 53,91 
Pniówek 46,88 144,67 93,44 238,11 39,24 48,20 
Zofiówka 29,62 62,64 29,24 91,88 31,79 37,29 

JSW SA 25,90 372,92 258,23 631,15 40,91 43,39 

 
Z powyższej tabeli wynika, że około 41% metanu wydzielonego z górotworu  zostało ujęte pod 

depresją centralnych, powierzchniowych stacji odmetanowania do rurociągów i przesłane na 
powierzchnię, a około 59% odprowadzono z powietrzem kopalnianym. 

 Odmetanowanie pokładów węgla kamiennego stanowi bardzo ważny i skuteczny środek 
profilaktyki metanowej i jest prowadzone obecnie w 18 polskich kopalniach (spośród 31 



czynnych). W 2011 r. z górotworu objętego wpływami eksploatacji wydzieliło się 828,8 mln m3 

metanu, co stanowi średnie wydzielanie 1576,0 m3 CH4/min. Odmetanowaniem ujęto 250,2 mln m3 
metanu, z czego w kopalniach JSW S.A. 135,7 mln m3, tj. 55,9%. Efektywność odmetanowania dla 
wszystkich kopalń za 2011 r. wyniosła 30,2%, a dla kopalń prowadzących odmetanowanie 31,62%  
[9], tj. o 9,29% mniej niż w kopalniach JSW S.A. Powyższa wartość efektywności odmetanowania 
odnosi się do ujęcia metanu odmetanowaniem w całej kopalni (kopalniach), natomiast należy 
pamiętać o znacznym udziale odmetanowania otamowanych przestrzeni starych zrobów (w 2011 r. 
w kopalniach JSW S.A. była to wielkość porównywalna z ilością metanu ujętego z odmetanowania 
ścian), stąd efektywność odmetanowania dla ścian z odmetanowaniem w poszczególnych 
kopalniach jest zróżnicowana i może być dużo wyższa, niż efektywność odmetanowania kopalni 
(tab. 1). W powyższej tabeli ostatnia kolumna odnosi się do średniej efektywności odmetanowania 
ścian z odmetanowaniem, a prezentowane wartości są średnią arytmetyczną efektywności 
odmetanowania ścian w poszczególnych kopalniach, natomiast efektywność odmetanowania 
poszczególnych ścian przekracza często 50%, a czasami osiąga wartości 70-80%. 

W kopalniach JSW S.A. w roku 2011 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  
1,97 mln m3CH4, to jest 1,5 %, a z odmetanowania wstępnego 1,77 mln m3CH4, to jest 1,3 % ,   z 
odmetanowania ścian uzyskano 65,96 mln m3CH4, to jest 48,6%, natomiast ujęcie metanu z 
otamowanych przestrzeni starych zrobów wynosiło 66,03 mln m3CH4, to jest 48,6 %.  

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 latach 2001-2006 występował stały wzrost metanowości bezwzględnej kopalni od 
23,00 m3 CH4/

 min do 84,25 m3 CH4/
 min w 2006r. (rys. 1).   
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Rys. 1. Metanowość bezwzględna i ujęcie metanu w KWK „Borynia” w okresie 2000-2011 

                 Fig. 1. Absolute Coal Bed Methane content at Hard Coal Mine “Borynia” and methane drained      
over the period from 2000 to 2011 

 
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.  
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Rys. 2. Metanowość bezwzględna i ujęcie metanu w KWK „Krupiński” w okresie 2000-2011 

Fig. 2. Absolute Coal Bed Methane content at Hard Coal Mine “Krupiński” and methane drained                        
over the period from 2000 to 2011 

 
 
 

Metanowość bezwzględna i ujęcie metanu w kopalniach JSW S.A.
 w latach 2000-2011
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Rys. 3. Metanowość bezwzględna i ujęcie metanu w kopalniach JSW S.A. w okresie 2000-2011 
Fig. 3. Absolute Coal Bed Methane content at all coal mines of JSW, plc and methane drained                      

over the period from 2000 to 2011 
 
 
 



3. OGRANICZENIA ORAZ 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 prowadzić również można dla pokładu leżącego 
w znacznej odległości od innych pokładów lub też dla wiązki pokładów leżących blisko siebie. 
Obie te metody odmetanowania polegają na odwierceniu otworów drenażowych, odpowiednio do 
pokładu i warstw otaczających, lub tylko do wiązki pokładów. 

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 
gromadzący się w przystropowej części karbonu).  Powyższe roboty górnicze prowadzone były 
powyżej głębokości 400 m. 

Obecnie w drążonych wyrobiskach korytarzowych, zarówno udostępniających, jak i 
przygotowawczych odmetanowanie wyprzedzające stosowane jest najczęściej w przypadku, kiedy 
niemożliwe jest dalsze prowadzenie drążenia wyrobiska ze względu na zwiększone stężenie 
metanu w przodku. Stosowanie tego typu odmetanowania pozwala na zmniejszenie metanowości 
czynnych przodków, ale także na zredukowanie metanowości udostępnionej części złoża. 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. Stąd też prowadzone jest w zróżnicowanym zakresie i efektywności, głównie w 
pokładach zagrożonych wyrzutami metanu i skał, w kopalniach „Borynia-Zofiówka”, „Budryk”, 
„Krupiński” i „Pniówek”.  

Przyczyną ograniczonej efektywności odmetanowania wyprzedzającego są warunki 
geologiczne występowania metanu w złożu węglowym oraz słaba desorpcja węgli, a ponadto 
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 
ściany podczas eksploatacji.  

Obecnie w polskich kopalniach węgla  kamiennego roboty górnicze w pokładach metanowych 
są prowadzone znacznie 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 [6]. 

Objętość metanu ujmowanego odmetanowaniem wyprzedzającym z wyrobisk korytarzowych w 
kopalniach węgla kamiennego w 2011r. stanowiła 2,4% całkowitej ilości ujętego metanu [9]. 

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 
dużym zróżnicowaniem kształtowania się zagrożenia metanowego, od niskiego poziomu do 
wielkości wymagających podejmowania szczególnych, nieraz nowatorskich działań dla 
zapewnienia bezpieczeństwa prowadzenia robót. Biorąc pod uwagę poziom zagrożenia 
metanowego oraz konieczność zapewnienia bezpieczeństwa pracy załóg górniczych zatrudnionych 
w kopalniach JSW S.A. podjęto szerokie, wielokierunkowe działania, zmierzające do wzrostu 
efektywności odmetanowania, wśród których najistotniejsze to : 
 współpraca z jednostkami naukowo-badawczymi, w tym z Głównym Instytutem Górnictwa 

Kopalnią Doświadczalną „Barbara”, gdzie m.in. zlecono opracowanie koncepcji 
odmetanowania wstępnego pokładów węgla oraz analizę możliwości zastosowania chodników 
drenażowych do odmetanowania eksploatacyjnego wraz z oceną skuteczności odgazowania 
złoża w warunkach kopalń JSW S.A., jak również współpraca z Akademią Górniczo-Hutniczą 
w Krakowie, która, jako lider, w ramach Projektu Strategicznego „Poprawa bezpieczeństwa 
pracy w kopalniach” realizuje wraz z konsorcjantami przemysłowymi zadanie nr 4 pt. 
„Poprawa efektywności odmetanowania górotworu w warunkach dużej koncentracji wydobycia 
w podziemnych zakładach górniczych wydobywających węgiel kamienny”,   

 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, 

 zwiększenie potencjału możliwości wykonywania wierceń otworów metanowych poprzez 
zakup sprzętu wiertniczego i utworzenie w KWK „Borynia-Zofiówka” Ruch Borynia własnego 
oddziału robót wiertniczych,  

 przeprowadzenie w kopalniach analizy rejonów planowanych do eksploatacji w najbliższych 
latach pod kątem występującego lub prognozowanego zagrożenia metanowego i możliwości 
prowadzenia odmetanowania wstępnego, 

 przygotowanie projektów i harmonogramów rozcinek rejonów, w których wprowadzone będzie 
odmetanowanie wstępne, pod kątem zapewnienia uzyskania jak najlepszych efektów 
odmetanowania wstępnego, 

 budowa nowych bądź modernizacja istniejących stacji odmetanowania. 
 

Mając świadomość, że w ostatnich latach notujemy jednak ogromny postęp w technologiach 
wydobycia metanu z pokładów węgla w krajach dysponujących doświadczeniem w budowie 
zaawansowanych urządzeń wiertniczych i wysokokwalifikowaną kadrą specjalistów, nawiązano w 
pierwszej połowie 2012 roku kontakty m.in. z doświadczonymi firmami australijskimi Valley 
Longwall International Drilling Pty Ltd oraz Global Drilling Systems Pty Ltd, celem zapoznania 
się z metodami i technologią prowadzenia odgazowania górotworu długimi otworami 
kierunkowymi (rys. 4-6). 

W dniach 19 – 21 marca 2012 r. na zaproszenie Zarządu JSW S.A. w kopalniach „Pniówek” i 
„Borynia-Zofiówka” Ruch Zofiówka oraz w Biurze Zarządu gościliśmy Przedstawicieli 



australijskiej firmy Valley Longwall International Drilling Pty Ltd, którzy przedstawili zasady i 
możliwości prowadzenia wierceń kierunkowych z wyrobisk dołowych przy użyciu specjalnych 
urządzeń wiertniczych zapewniających niezbędne parametry wierceń i wysoką wydajność postępu 
wierceń. Najbardziej korzystną technologią dla zastosowania odmetanowania wyprzedzającego są  
długie kierunkowe otwory drenażowe wiercone w dziewiczych pokładach węgla, które zapewniają 
duży zasięg trajektorii otworów i wysoką efektywność ujęcia gazu przed i/lub w trakcie 
eksploatacji ścian, jakkolwiek, takie efekty uzyskuje się w pokładach o przepuszczalności „in situ” 
powyżej 5 mD i po zastosowaniu wystarczająco długiego „czasu wyprzedzenia” (rys. 5).  

 

 
Rys. 4. Odmetanowanie eksploatacyjne długimi kierunkowymi otworami 

z chodnika nadścianowego 
                      Fig. 4. Methane drainage during coal extraction by means of long directional                                 

boreholes drilled from a tail gate     
      

 
Rys. 5. Długie kierunkowe otwory drenażowe dla odmetanowania wyprzedzającego wiercone w pokładzie 

prostopadle, pod kątem i równolegle do chodników przyścianowych – kopalnia „Tower”, NSW Australia [7] 
Fig. 5.  Long directional boreholes for pre-emption drainage drilled in coal seams perpendicularly, at an angle 

and in parallel to entry gates – the ‘Tower’ coal mine, New South Wales, Australia. [7] 
 



Przy obecnych głębokościach eksploatacji kopalń JSW S.A. przepuszczalność ta szacowana 
jest poniżej 1 mD, a więc zastosowanie klasycznych światowych metod odmetanowania 
wyprzedzającego może być realizowane z równoczesnym zastosowaniem technologii stymulacji w 
formie: szczelinowania hydraulicznego, dla zwiększenia przepuszczalności i udrożnienia dróg 
przepływu gazu wolnego, i/lub wtłaczania azotu do pokładów węgla, dla intensyfikacji desorpcji 
gazu z węgla i zwiększenia przepływu „gazu wolnego” do systemu odmetanowania, jako 
konsekwencji wzrostu przepuszczalności „in situ” [7]. Wysoką efektywność wierceń 
kierunkowych i odmetanowania wyprzedzającego możemy uzyskać przy odpowiedniej 
zwiercalności węgla i jego dobrej przepuszczalności, natomiast przyczynami niestabilności 
wierceń są wysokie koncentracje naprężeń w górotworze (zagrożenie tąpaniami) lub mocno 
spękany górotwór oraz pęczniejące skały. 

 
Proponowaną innowacyjną technologią odmetanowania z podziemnych wyrobisk górniczych są 

długie (500-1800m) kierunkowe otwory o średnicy 95-150mm wiercone poziomo w pokładach 
węgla lub jako kombinacja „otworu krzywkowego” wierconego z poziomu eksploatacyjnego tj. 
wyrobisk przyścianowych i otworów poziomych w nadległym (stropowym) lub spągowym 
pokładzie węgla (rys. 4-6).  

Tak wiercone otwory mogą zastąpić „chodnik drenażowy” wykonany w pokładzie nadległym, 
jeżeli warunki geomechaniczne stropu i/lub zastosowane rury okładzinowe zapewnią drożność 
otworów w zrobach za ścianą oraz ilość i średnica odwierconych otworów będzie wystarczająca do 
odprowadzenia prognozowanej ilości gazu z tego pokładu [7]. 

 

 
Rys. 6. Długie otwory kierunkowe w pokładzie nadległym wiercone z głównego chodnika 

       wentylacyjnego na poziomie eksploatacyjnym (szkic poglądowy bez skali i proporcji)[7] 
Fig. 6. Long directional boreholes drilled in the overlaying seam from the main ventilation drift                           

at the level of coal extraction (an illustrative sketch, without scale and proportions) [7]  
 

W ramach poszukiwania innych metod stymulacji otworów odmetanowania dla zwiększenia 
przepuszczalności węgla w dniu 15 listopada 2012 roku do KWK „Budryk” zaproszono delegację 
Katedry Mechaniki i Informatyki Stosowanej Wydziału Mechanicznego Wojskowej Akademii 
Technicznej. Przedstawiciele WAT zaprezentowali możliwości związane z zaimplementowaniem 
opracowanej przez zespół WME KMiIS metody wydobycia węglowodorów za pomocą płynnego 
CO2 w stanie nadkrytycznym w celu odmetanowania pokładów węgla. Proponowana metoda 
polega na wykonaniu w czole przodka lub ociosie wyrobiska w złożu, np. z wyrobisk 
korytarzowych udostępniających i przygotowawczych, otworów kierunkowych małośrednicowych 
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(drenażowych) na różnych poziomach, wpompowaniu do dolnego poziomu otworów ciekłego 
dwutlenku węgla oraz odzysku metanu z górnego poziomu otworów. 

Rozszerzoną charakterystykę metod odmetanowania stosowanych w górnictwie światowym 
przedstawiono w pracy [10] zrealizowanej w ramach zadania nr 4 strategicznego projektu 
badawczego pt. „Poprawa bezpieczeństwa pracy w kopalniach”. 

 
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 2011 r. w KWK „Krupiński”, postanowiono podjąć działania mające 
na celu zwiększenie efektywności odmetanowania w kopalniach JSW S.A. Działania te polegają 
m.in. na wdrażaniu, opisanego powyżej, odmetanowania wstępnego oraz zastosowaniu 
drenażowych chodników nadległych w stosunku do projektowanej eksploatacji (tego typu chodniki 
nie były dotychczas stosowane w kopalniach JSW S.A.). 
 
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 [13]. Do dnia 31.12.2011 r. w kopalni „Borynia-
Zofiówka” Ruch Zofiówka odmetanowaniem wstępnym ujęto łącznie 1,77 mln m3 metanu [9]. 

 
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, lecz z 
uwagi na mały przekrój poprzeczny ściany Kopalnia uzyskała odstępstwo Prezesa WUG na 
zwiększenie prędkości powietrza w ścianie do 8 m3/min. 

Według wykonanych podczas drążenia chodników przyścianowych i dowierzchni ścianowej 
badań metanonośności stwierdzono maksymalne metanonośności węgla od 6,66 do 
8,43m3CH4/Mgcsw (rys.7). 

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, z wyprzedzeniem około 
1 roku, wiercenie otworów odmetanowania wstępnego przed rozpoczęciem ruchu ściany. Otwory 
odmetanowania zostały odwiercone z chodnika nadścianowego B-1 – 4 zbiory (12 otworów) oraz 
chodnika podścianowego B-1 w pokładzie 406/1 - 5 zbiorów (21 otworów), którymi przed 
uruchomieniem ściany ujmowano łącznie około 1,9 m3CH4/min (po rozruchu ściany ujęcie wzrosło 
ponad pięciokrotnie). Do czasu rozruchu ściany w dniu 17.08.2009r. ujęto ogółem 589 968 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. 8). 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 
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]. 

 

Rys. 7 Rozkład metanonośności pierwotnej     
w pokładzie 406/1[1] 
 Fig. 7  Distribution of primary Coal Bed 
Methane content within the seam #406/1 [1]  
 

Rys. 8 Rozmieszczenie otworów  
odmetanowania [1] 
Fig. 8 Layout of boreholes for methane 
drainage [1] 
 
 
 
 

Ujęcie metanu z rejonu ściany B-1 w pokładzie 406/1, do czasu zakończenia eksploatacji 
ściany, wyniosło  ogółem 3 044 880 m3CH4 (odmetanowanie wstępne + odmetanowanie 
eksploatacyjne), z tego odmetanowaniem wstępnym ujęto 589 968 m3CH4, co stanowi 19,37% 
odmetanowania całkowitego. W powyższym okresie z powietrzem wentylacyjnym odprowadzono 
2 165 340 m3CH4, co daje łącznie z metanem z odmetanowania 5 210 220 m3CH4. Efektywność 
odmetanowania całkowitego wyniosła 58,4% , a odmetanowania wstępnego 12,8% (tab. 2).  

Dzięki zastosowaniu do zwalczania zagrożenia metanowego w/w środków wentylacyjnych, 
odpowiedniej kombinacji otworów odmetanowania (zarówno wstępnego, jak i eksploatacyjnego) 
oraz wykorzystaniu istniejącego układu wyrobisk w pokładzie 405/1, tj. chodnika badawczego 
nadścianowego B-3 w pokł. 405/1 jako chodnika drenażowego (pokazane na wykresie rys. 9. 
ujęcie metanu zza tamy T-3, znajdującej się w chodniku badawczym nadścianowym B-3, osiągało 
czasami wartość do 4,5 m3CH4/min), eksploatacja pierwszej ściany wyposażonej w nowoczesny 



kompleks strugowy, prowadzona była bez zakłóceń, co pozwoliło w sposób bezpieczny 
zrealizować zadanie wydobywcze uzyskując około 300 tys. Mg węgla. 

 

Rys. 9. Kształtowanie się metanowości wentylacyjnej oraz ujęcia metanu w ścianie B-1 
w pokładzie 406/1 w okresie od września 2009 r. do  stycznia 2010 r. 

Fig. 9. Variations of Ventilation Air Methane (VAM) and methane captured from the B-1                               
longwall of the seam #406/1 from September 2009 till January 2010 

 
b) odmetanowanie wstępne parceli ściany F-1 pokł. 406/1 

Drugą w kolejności, wyposażoną w nowoczesny kompleks strugowy, była ściana F-1, 
prowadzona  od dnia 15.09.2011r. do 06.08.2012 r. w rozpoznanej partii złoża w pokładzie 406/1, 
o miąższości 1,1 do 1,4 m, na głębokości od około 799 do 858m ppt. 

Ściana F-1 w pokładzie 406/1 prowadzona była w systemie przewietrzana na „U”. Do ściany 
doprowadzano 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 doprowadzano dodatkowo 500m3/min powietrza. Z uwagi na mały przekrój 
poprzeczny ściany Kopalnia, podobnie jak dla ściany B-1 w pokł. 406/1, uzyskała odstępstwo 
Prezesa WUG na zwiększenie prędkości powietrza w ścianie do 8 m3/min. 

Według wykonanych podczas drążenia chodników przyścianowych i dowierzchni ścianowej 
badań metanonośności stwierdzono maksymalnie 7,53 m3CH4/Mgcsw.  

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  
wynosiła 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. 10), którymi w okresie 13.11.2009r. do 15.09.2011r., tj. do czasu rozruchu 
ściany F-1, ujęto 538 416 m3CH4. 

W trakcie eksploatacji ściany prowadzone było nadal odmetanowanie wstępne oraz 
odmetanowanie eksploatacyjne zarówno z chodnika nadścianowego jak i z chodnika 
podścianowego. Ujęcie metanu z rejonu ściany F-1 w pokładzie 406/1, do czasu zakończenia 
eksploatacji ściany, wyniosło  ogółem 6 104 562 m3CH4 (odmetanowanie wstępne + 



odmetanowanie eksploatacyjne), z tego odmetanowaniem wstępnym ujęto 1 010 853 m3CH4, co 
stanowi 16,56% odmetanowania całkowitego. W powyższym okresie z powietrzem wentylacyjnym 
odprowadzono 7 338 384 m3CH4, co daje łącznie z metanem z odmetanowania 13 442 946 m3CH4. 
Efektywność odmetanowania całkowitego wyniosła ponad 45% a odmetanowania wstępnego 
8,1%, co stanowi 7,5% metanu uwolnionego z parceli ściany (tab. 2). Wydobycie uzyskane ze 
ściany wyniosło ponad 430 tys. Mg węgla. 

 

 
Rys. 10. Szkic rozmieszczenia otworów odmetanowania wstępnego dla ściany F-1 pokł. 406/1 

Fig. 10.  Sketch for the layout of boreholes for pre-emption drainage for the F-1 longwall of the seam #406/1  
 

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. 

 
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 była od dnia 1.12.2011r. do 
21.08.2012 r. 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. Przedmiotowa ściana była drugą w kolejności, z 
trzech zaprojektowanych do eksploatacji w partii G, w tym pokładzie. 

Ściana G-4 w pokładzie 412łg w początkowym okresie przewietrzana była systemem na „Y”., 
po czym od dnia 24.03.2012 r. (KM 245), z uwagi na trudności z utrzymaniem gabarytów 
(wymaganego przekroju) chodnika nadścianowego G-4 za frontem ściany, przy występującym 
wysokim zagrożeniu tąpaniami, zmieniono przewietrzanie ściany na system „U”. Do ściany 
chodnikiem podścianowym G-4 dostarczane było 1800m3/min powietrza, natomiast chodnikiem 
nadścianowym G-4 na wylot ze ściany doprowadzano  300m3/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 nagły wypływ około 545m3 metanu 
w chodniku transportowym G-2.  

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 wynikało, że 
najwyższa metanowość bezwzględna wystąpi w środkowej części wybiegu ściany G-4 (wybieg 
200 – 300m). Z prognozy tej wynikało również, że przy stałym wydobyciu dobowym, metanowość 
ściany uzależniona będzie od wysokości furty eksploatacyjnej, co miało istotne znaczenie 
ponieważ  w połowie wybiegu ściany tj. między 200 m a 300m planowano zwiększenie furty 
eksploatacyjnej z 3,1 m do 5,3 m, w celu wybierania również pokładu 412 łd. Założenie to, 
wynikało z warunków geologicznych tj. malejącej na wybiegu ściany wzajemnej odległości 
pokładów 412łd i 412łg [3]. 

Kopalnia, dla obniżenia zagrożenia metanowego w rejonie przedmiotowej ściany, podjęła już 
podczas drążenia chodników przyścianowych oraz dowierzchni ścianowej wiercenie otworów 
odmetanowania wstępnego (od 5 lipca 2011 r. na KM 107). Równocześnie zaprojektowano z 
chodników przyścianowych wiercenie otworów drenażowych dla odmetanowania 
eksploatacyjnego.  Szkic rozmieszczenia tych otworów przedstawiono na rys. 11.  

 

 
Rys. 11. Szkic rozmieszczenia otworów odmetanowania wstępnego dla ścian G-4 i G-6 pokł. 412 

Fig. 11. Sketch for the layout of boreholes for pre-emption drainage for the G-4 and G-6                                  
longwalls of the seam #412 

 



Po zmianie układu przewietrzania liczono się ze spadkiem efektywności odmetanowania 
prowadzonego z chodników przyścianowych, dlatego dla obniżenia stanu zagrożenia metanowego 
w rejonie, zaprojektowany został nadległy chodnik 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. Z uwagi na występujące zagrożenie tąpaniami (aktywność 
sejsmiczna przed frontem ściany G-4) wydrążono tylko 143 mb w/w przekopu wentylacyjnego    
G-4, natomiast z czoła przodka odwiercono wiązkę 6 otworów w kierunku frontu ściany, którymi 
próbowano prowadzić odmetanowanie. Łącznie w/w otworami do czasu zatamowania przekopu, tj. 
do 21.06.2012 r. ujęto 224 612 m3CH4 (wielkość ujęcia 0,5-1,2 m3CH4/min) oraz spoza korka 
przekopu wentylacyjnego G-4, w okresie od 21.06.2012 r. do 13.09.2012 r. ujęto 127 008 m3CH4 
(wielkość ujęcia 0,3-0,9m3CH4/min). 

 
Analiza efektywności odmetanowania parceli ściany G-4 pokł. 412łg do czasu zakończenia 

eksploatacji, tj. 21.08.2012 r. przedstawia się następująco (tab. 2):  
- całkowite ujęcie metanu wyniosło 5 858 381 m3CH4, w tym odmetanowaniem wstępnym  
   ujęto 2 086 163 m3CH4, tj. 35,61% odmetanowania całkowitego,  natomiast 3 772 218 m3CH4   
   ujęto odmetanowaniem eksploatacyjnym, 
- ilość metanu odprowadzona z powietrzem wentylacyjnym to 9 604 944 m3CH4, czyli 

całkowita ilość metanu uwolnionego z parceli ściany wyniosła 15 463 325 m3CH4, a więc                               
średnia efektywność odmetanowania całkowitego wyniosła 37,9%, a efektywność 
odmetanowania wstępnego 15,6%, 

- z uwagi na towarzyszące eksploatacji ściany G-4 zagrożenia naturalne, chodnik drenażowy  
(przekop wentylacyjny G-4) wykonano w ograniczonym zakresie (143 mb) i nie w pełni 
uzyskano zamierzone oczekiwania. 

 
 

                   Ilości metanu ujętego odmetanowaniem oraz metanu wentylacyjnego             Tabela 2 
Amounts of methane captured by the methane drainage system as well as Ventilation Air Methane (VAM)    Table 2 
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13 442 946 

 

 
12 432 093 

 

 
7 338 384 

 

 
1 010 853 

 
8,1 

 
5 093 709 

 
41,0 

 
6 104 562 

 
45,4 

3 
G-4 
p. 412 

15 463 325 13 377 162 9 604 944 2 086 163 15,6 3 772 218 28,2 5 858 381 37,9 

4 
G-6 
p. 412 

1 024 704 0 0 1 024 704 0 0 0 1 024 704 0 

5 Razem 35 141 195 30 429 507 19 108 668 4 711 688 15,5 11 320 839 37,2 16 032 527 45,6 

 
 

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. 11). Po uruchomieniu 
ściany G-4 liczba otworów odmetanowania wstępnego w parceli ściany G-6 systematycznie się 
zmniejszała, gdyż otwory były likwidowane wraz z chodnikiem podścianowym G-4. Do dnia 
21.08.2012r., tj. zakończenia eksploatacji ściany G-4, w ramach odmetanowania wstępnego z 
parceli ściany G-6 ujęto 1 024 704 m3CH4. Podczas drążenia chodnika nadścianowego G-6, w 
związku ze stwierdzoną wysoką metanonośnością (8,85 m3CH4/Mgcsw na KM 107), odwiercono w 
prawym ociosie przed czołem przodka dwa otwory, którymi w okresie 5-11.09.2012 r. ujęto 
łącznie 864 m3CH4, po czym otwory zakręcono, z uwagi na zbyt niską koncentrację ujmowanego 
gazu. Po dojechaniu na wysokość projektowanej dowierzchni ściany G-6, tj. rejonu, w którym 
wcześniej wykonano otwory do odmetanowania wstępnego, stwierdzono spadek metanonośności 
węgla do 3,15 m3CH4/Mgcsw. Aktualnie w miesiącu grudniu na ukończeniu znajduje się drążenie w 
kierunku wschodnim dowierzchni G-6, po czym po załamaniu na północ drążony będzie chodnik 
podścianowy G-6. Z uwagi na lokalizację tego chodnika w zasięgu wyżej dokonanej eksploatacji 
oraz wzdłuż strefy uskoku Jastrzębskiego o zrzucie 20-30 m kopalnia planuje kontynuować 
odmetanowanie wstępne z tego wyrobiska przed uruchomieniem eksploatacji ściany G-6. 
 
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 (rys. 12), na głębokości 750 ÷ 860 m [4]. 

 

 
Rys. 12. Szkic rejonu ściany B-11 pokł. 348 oraz nadległego chodnika drenażowego w pokł. 347/1 

Fig. 12. Sketch for the region of the B-11 longwall of the seam #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. Wyeksploatowana w sąsiedztwie ściana B-13 osiągała 
metanowość bezwzględną nawet ponad 100 m3CH4/min, a maksymalne ujęcie metanu w dniu 
18.04.2008r. wyniosło 121,0 m3/min (151,3 m3/min mieszanki metanowo-powietrznej) [8]. System 
przewietrzania (na „Y” z podwójnym chodnikiem wentylacyjnym) oraz sposób prowadzenia 

Przekrój A - A 



odmetanowania ściany B-13 pozwalał na uzyskiwanie efektywności odmetanowania 
przekraczającej niejednokrotnie 70%.   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 tym, uwzględniając występujący poziom zagrożenia metanowego, uznano, że 
efektywnym sposobem odmetanowania może być wykorzystanie nadległego chodnika 
drenażowego (rys. 12). Chodnik ten został wykonany w pokładzie pozabilansowym 347/1, w 
optymalnej odległości pionowej (15m) i poziomej (50m) od chodnika nadścianowego (chodnik 
wentylacyjny B-11) i odległości pionowej (30m) od stropu eksploatowanego pokładu 348. 
Aktualnie, na dzień 11.01.2013 r., przedmiotowa ściana wykonała średnio 74 m postępu, 
metanowość bezwzględna ściany wynosi  56,3 m3/min, z tego odmetanowaniem z chodnika 
drenażowego ujmowane jest 32,6 m3/min metanu, a efektywność odmetanowania wynosi 57,9%. 
 
4. WNIOSKI KOŃCOWE 
  
a) odmetanowanie górotworu umożliwia ograniczenie wypływu metanu do przestrzeni roboczej 

oraz odsunięcie najwyższych stężeń metanu w głąb przestrzeni zrobowej. Skuteczne 
odmetanowanie węgla w podziemnych wyrobiskach górniczych nie tylko poprawia 
bezpieczeństwo, ale również zwiększa wydobycie z wyrobisk eksploatacyjnych. 
 

b) odmetanowanie wyprzedzające w kopalniach JSW S.A. stosowane jest sporadycznie ze 
względu na niską przepuszczalność węgli powodującą, że skuteczność metody odmetanowania 
jest zbyt niska. W określonych warunkach górniczo-geologicznych istotnym elementem 
zwalczania zagrożenia metanowego, niejednokrotnie warunkującym prowadzenie bezpiecznej 
eksploatacji w rejonach o wysokiej metanowości bezwzględnej, może być odmetanowanie 
wstępne.  

 
c) 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 istnieje dogodna możliwość 
wykonania nadległego chodnika drenażowego, zapewniającego wysokiej efektywności ujęcia 
metanu.  

 
d) 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 ścian G-4 i G-6 w pokł. 412łg+łd i 
412łg w KWK „Borynia-Zofiówka” Ruch  Zofiówka widoczne są realne efekty wprowadzenia 
tego sposobu odmetanowania przed rozpoczęciem eksploatacji, 

 
e) dla zapewnienia właściwej skuteczności wszystkich metod odmetanowania niezbędne jest 

dysponowanie nowoczesnym sprzętem wiertniczym umożliwiającym uzyskiwanie wysokich 
(znacznie wyższych niż obecnie) wydajności wierceń, 

 
f) działania podjęte w kopalniach Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A. mające na celu zwiększenie 

efektywności odmetanowania m.in. poprzez wdrażanie odmetanowania wstępnego, 
zastosowanie nadległych chodników drenażowych oraz zwiększenie wydajności wierceń, 
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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Improvements in efficiency of methane drainage at coal mines of 
JSW, plc – constraints and remedy measures 

 
ABSTRACT: The paper outlines general subjects related to methane hazards at coal mines 
operated by Jastrzębska Coal Company and measures that are undertaken to mitigate the threat. On 
average, about 41% of Coal Bed Methane (CBM) that is released during coal extraction is every 
year captured to underground pipelines under negative pressure of central methane drainage 
stations located at the coal mine surface. The captured methane is conveyed to the surface for 



further utilization, but about 59% of methane release is removed from mining excavations together 
with exhaust air of coal mines.  
Since very beginning of getting access to coal seams Jastrzębska Coal Company has been 
implementing efficient prophylactic measured for methane drainage from virgin rock. Although a 
number of such measures are already in place, efficiency of methane drainage must be 
continuously increased to achieve the maximum possible performance of prophylactics regardless 
all existing constraints and drawbacks.  
Due to the fact that the methane hazard has been incessantly growing over the passing years, coal 
mines of JSW, plc. undertook various actions to improve efficiency of methane drainage, such as 
more widespread implementation of pre-emption methane release as well as drilling overlying 
drifts for methane evacuation during coal extraction. It is also considered to take advantage of the 
most advanced equipment and experience acquired by mining industries of other countries, 
including American and Australian ones.  
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STRESZCZENIE: Wzrost postępu frontu ścianowego w polskich kopalniach węgla kamiennego 
przyczynia się do znaczącego wzrostu metanowości bezwzględnej rejonów eksploatacyjnych. 
W celu oceny wpływu wydobycia na stan zagrożenia metanowego przeprowadzono pomiary stę-
żenia metanu w wybranych wyrobiskach ścianowych. Uzyskane wyniki posłużyły do określenia 
wpływu zmian wydobycia na stanu zagrożenia metanowego. 

Przeprowadzone badania wskazują, że w większości ścian występuje wysoka korelacja pomię-
dzy metanowością całkowitą a postępem ściany. 

Wydzielanie metanu do ściany jest silnie zróżnicowane zarówno w okresie dobowym, tygo-
dniowym, a także w okresie eksploatacji całego pola ścianowego. Na tej podstawie można okre-
ślić statystyczne zależności pomiędzy parametrami i określić, który z czynników wpływa 
w sposób istotny na wielkość wydzielania metanu. Dla określonego wydzielania metanu można 
podać warunki bezpiecznego prowadzenia eksploatacji. 
 
SŁOWA KLUCZOWE: Zagrożenie metanowe, metanowość bezwzględna 
 
 
 
WSTĘP 
 

Wzrost koncentracji wydobycia w polskich kopalniach węgla kamiennego przyczynia się do 
znaczącego wzrostu metanowości bezwzględnej rejonów eksploatacyjnych. Zaznacza się wzmożo-
ne wydzielanie metanu w ścianach, w kopalniach uznawanych, jako słabo metanowe, nieprzygo-
towanych do realizowania skutecznej profilaktyki, w tym i prowadzenia odmetanowania. 

Wydzielanie metanu podczas wybierania ściany następuje z różnych źródeł, których lokaliza-
cja oraz wielkość dopływu decyduje o kształtowaniu się zagrożenia oraz doborze profilaktyki. 
Głównym źródłem występowania metanu są pokłady węgla, gdyż jest on gazem związanym ściśle 
z procesami uwęglenia i powstawania złóż węgla. Stopień nasycenia pokładów węgla metanem 
zależy jednak od wielu czynników, przede wszystkim od obecności lub braku nieprzepuszczal-
nych, izolujących warstw skalnych w nadkładzie, niepozwalających lub pozwalających na odga-
zowanie się i swobodny odpływ metanu z pokładu węgla do skał otaczających. Stąd w górnictwie 
węgla spotykany jest bardzo zróżnicowany stopień nasycenia pokładów węgla od niemetanowych 
pokładów węgla zawierających tylko śladowe jego ilości tam, gdzie brak jest nadkładu izolujące-
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go, do bardzo silnie metanowych pokładów występujących w otoczeniu nieprzepuszczalnych iłow-
ców lub łupków ilastych.  

Widać z tego jak bardzo mogą być zróżnicowane warunki zagrożenia metanowego w kopal-
niach, od bardzo znikomego, aż do takiego, w którym bez zastosowania specjalnych środków zwal-
czania (wentylacyjne, odmetanowanie) prowadzenie robót górniczych byłoby niemożliwe. Od 
właściwej oceny zagrożenia metanowego, opracowanych prognoz tego zagrożenia, prowadzonych 
obserwacji i kontroli zagrożenia oraz podjętych środków profilaktycznych, zależy więc bezpie-
czeństwo kopalń prowadzących eksploatację w pokładach węgla nasyconych metanem. 
 
 
CHARAKTERYSTYKA ANALIZOWANYCH WYROBISK ŚCIANOWYCH 
 

W celu oceny wpływu wydobycia na stan zagrożenia metanowego przeprowadzono pomia-
ry stężenia metanu w wybranych wyrobiskach ścianowych. Uzyskane wyniki posłużyły do 
określenia wpływu zmian wydobycia na stanu zagrożenia metanowego [2]. 

Pomiary przeprowadzono w 4 wyrobiskach ścianowych w kopalni charakteryzującej się du-
żym zagrożeniem metanowym. Parametry charakteryzujące wyrobiska ścianowe, w których pro-
wadzono pomiary zestawiono w tablicy nr 1. Wydobycie średnie w ciągu doby zmieniało się od 
1810 do 2020 Mg, natomiast maksymalne wydobycie w ciągu doby dochodziło do 3740 Mg. Me-
tanowość całkowita zawierała się w przedziale od 4,44 do 31,95 m3/min. Ściany były przewietrza-
ne systemem U a ich schematy przewietrzania przedstawiono na rysunku 1. Okres badań w po-
szczególnych ścianach również był różny i zawierał się od 153 do 234 dni.  

 
 

 
 

Rys. 1. Schematy przewietrzania badanych ścian 
a-ściana C-6, b- ściana F-2, c- ściana F-27, d- ściana G-6a 

Fig. 1. Ventilation schemes of longwall that were researched: 
a) longwall C-6, b) longwall F-2, c) longwall F-27, d) longwall G-6a 

 



Tablica 1. Parametry wyrobisk ścianowych objętych pomiarami 
Table 1. Parameters of longwalls where measurements were taken 

Lp. Wyszczególnienie     

1 Kopalnia  X X X X 

2 Nr ściany  C-6 F-2 F-27 G-6a 

3 Pokład 417/1 405/1 404/2 409/4 

4 Miąższość pokładu, m 1,55-2,6 2,0-2,32 1,85-2,2 3,00 

5 Długość ściany, m 210 190 210 220 

6 Wybieg, m 460 400 520 220 

7 Głębokość eksploatacji, m 817-908 870-880 725-765 886-938 

8 Skały stropowe 
łupek ilasty, 
piaszczysty 

łupek ilasty, 
piaszczysty 

łupek ilasty, 
łupek ilasty, 
piaszczysty 

9 Skały spągowe 
łupek piaszczysty, 

piaskowiec 
łupek ilasty, 
piaszczysty 

łupek ilasty, 
piaszczysty 

łupek ilasty, 
piaszczysty 

10 Wydobycie, maksymalne, Mg/d 3730 3740 3530 3120 

11 Wydobycie, średnie, Mg/d 1810 1520 2020 1450 

12 
Metanowość wentylacyjna, 
średnia, m3/min 

4,44 14,49 20,38 19,91 

13 
Odmetanowanie, średnie, 
m3/min 

0,00 6,82 11,57 11,73 

14 Metanowość całkowita, m3/min 4,44 21,31 31,95 31,64 

15 Sposób kierowania stropem Zawał Zawał Zawał Zawał 
16 Sposób przewietrzania  U U U U 

17 
Eksploatacja w strefie odprężo-
nej/nieodprężonej 

w odl. 60m, 
pokład 415/3-4 

w odl. 50m, 
pokład 404/4 

w odl. 55m, 
pokład 
403/1 

w odl. 150m, 
pokład 407/1 

18 
Sąsiedztwo zrobów w pokładzie 
eksploatowanym 

nie nie tak tak 

19 
Kierunek eksploatacji od gra-
nic/ do granic 

od granic od granic od granic od granic 

20 Okres eksploatacji od- 02-kwi-07 31-sie-06 05-kwi-06 11-lip-07 

21 Okres eksploatacji -do 22-lis-07 31-sty-07 22-sie-06 15-sty-08 

22 Liczba dni 234 153 139 188 

23 Stan eksploatacji  w trakcie w trakcie w trakcie w trakcie 

 
 
 

METODYKA PROWADZONYCH BADAŃ 
 

Pomiary stężenia metanu w określonych przekrojach pomiarowych wyrobiska obejmowały: 
- wlot do ściany – 10 metrów za skrzyżowaniem, 
- wylot ze ściany – 10 m przed końcem, nad napędem lub 10 m za wylotem ze ściany w chod-

niku nadścianowym, 
- wylot z rejonu ściany – 10 m przed pochylnia. 
Do pomiaru stężenia metanu wykorzystywano zabudowane czujniki metanometrii automa-

tycznej. Niezależnie od tych pomiarów wykonywano pomiar prędkości przepływu powietrza 
i określano postęp lub wielkość wydobycia ze ściany. Schemat lokalizacji punktów pomiarowych 
stężenia metanu przedstawiono na rysunku 1. Czujniki, z których określano stężenia metanu i 
prędkość powietrza były okresowo sprawdzane i ich wskazania porównywane z pomiarami wyko-



nywanymi w przekroju wyrobiska. Na podstawie uzyskanych wskazań metanometrii określano 
średnie stężenia dla całej doby. 

Dane zostały zgromadzone w obszernych zbiorach, a w oparciu o program komputerowy 
„Statistica” zostały wyznaczone średnie wartości według zależności: 

 

nśr
 ic

c  

gdzie:  
ci – zmierzone stężenie metanu z czujnika metanometrycznego,  
n – ilość pomiarów stężenia metanu w trakcie doby.  

 
Tak uzyskane wyniki pozwoliły na określenie przyrostu ilości wydzielającego się metanu do 

wyrobiska ścianowego. Niezależnie od tych pomiarów na bieżąco kontrolowano ilość ujmowanego 
metanu odmetanowaniem. 
 
OCENA ZMIAN PARAMETRÓW CHARAKTERYZUJĄCYCH STAN ZAGROŻENIA 
METANOWEGO W ŚCIANACH EKSPLOATACYJNYCH 
 

Dla każdej badanej ściany przeprowadzono ocenę statystyczną parametrów takich jak: meta-
nowość wentylacyjna, ilość metanu ujmowanego odmetanowaniem, metanowość całkowita i po-
stęp ściany.  

Dla otrzymania obiektywnego obrazu wpływu postępu ściany na metanowość w pracy wyko-
rzystano model probabilistyczny rozkładu tych parametrów na podstawie wyników obliczeń.  

Podstawową cechą badań zależności pomiędzy zmiennymi na podstawie prób losowych jest 
własność siły (wielkość) i istotność (wiarygodność) relacji. Siła wyraża możliwość przewidywania 
kształtowania się jednej zmiennej na podstawie drugiej. Natomiast istotność informuje o tym, jakie 
jest prawdopodobieństwo wyznaczenia wartości badanego parametru przy pomiarze w tej samej 
populacji. Ocena siły relacji pomiędzy zmiennymi polega na zbadaniu zróżnicowania wartości 
badanych zmiennych, a następnie na obliczeniu, jaka część tej ogólnie dostępnej zmienności może 
być przypisana faktowi, że jest ona wspólna dla dwóch lub więcej badanych zmiennych.  

Należy zaznaczyć, że istotność zależy przede wszystkim od liczności próbki. Na podstawie 
bardzo licznej próbki nawet bardzo słaba zależność może być uznana za istotną, podczas gdy małe 
próbki nie pozwalają na ocenę wiarygodności nawet bardzo silnych zależności. Stąd określa się 
funkcję, która podaje wartości poziomu istotności informującego nas o prawdopodobieństwie błę-
du polegającego na odrzuceniu hipotezy, że zależność, którą badamy nie występuje w populacji 
generalnej. Ta hipoteza (brak zależności w populacji generalnej) nazywana jest w statystyce hipo-
tezą zerową. W znacznej ilości przypadków znamy kształt tej funkcji i możemy go użyć do obli-
czania poziomów istotności dla różnych liczebności próbek. Większość tych funkcji jest związana 
z ogólnym typem funkcji zwanej normalną [3].  

W celu określenia zależności pomiędzy wartością metanowości wentylacyjnej, odmetanowa-
niem i metanowości całkowitej a postępem ściany sprawdzono kształt rozkładu analizowanych 
zmiennych w oparciu o test normalności Kołmogorowa-Smirnowa. Test Kołmogorowa- Smirnowa 
dla jednej próby, do oceny zgodności rozkładu z rozkładem normalnym wykorzystuje maksymalną 
wartość różnicy między dystrybuantą z próby, a założoną dystrybuantą. Jeżeli wartość prawdopo-
dobieństwa testowego jest mniejsza od przyjętego poziomu istotności, to hipotezę, że badany roz-
kład jest zgodny z normalnym należy odrzucić. Wyniki testu normalności metanowości całkowitej, 
metanowości wentylacyjnej i postępu w trakcie prowadzenia ścian, przedstawiono poniżej w tabli-
cy 2. 
 



Tablica. 2. Wyniki testu normalności Kołmogorowa-Smirnowa 
Table 2. Results of Kolmogorow-Smirnow normality test 

 

a) Ściana C-6 (ściana prowadzona bez odmetanowania) 

Wyszczególnienie Błąd standardowy Statystyka t
Liczba stopni 
swobody df 

Prawdopodobieństwo Statystycznie

metanowość całkowita, m3/min 0,09 43,68 109,00 1,00 istotne 
postęp ścian, m/d 0,13 31,86 109,00 1,00 istotne 

b) Ściana F-2 

Wyszczególnienie Błąd standardowy Statystyka t 
Liczba stopni 
swobody df 

Prawdopodobieństwo Statystycznie 

metanowość wentylacyjna, m3/min 0,36 22,18 84,00 1,00 istotne 
odmetanowanie, m3/min 0,19 36,36 84,00 1,00 istotne 
metanowość całkowita, m3/min 0,52 28,57 84,00 1,00 istotne 
postęp ścian, m/d 0,14 18,44 84,00 1,00 istotne 

c) Ściana F-27 

Wyszczególnienie Błąd standardowy Statystyka t
Liczba stopni 
swobody df 

Prawdopodobieństwo Statystycznie

metanowość wentylacyjna, m3/min 0,26 32,41 95,00 1,00 istotne 
odmetanowanie, m3/min 0,26 41,53 95,00 1,00 istotne 

metanowość całkowita, m3/min 0,46 42,05 95,00 1,00 istotne 
postęp ścian, m/d 0,17 24,36 95,00 1,00 istotne 

d) Ściana G-6a 

Wyszczególnienie Błąd standardowy. Statystyka t 
Liczba stopni 
swobody df 

Prawdopodobieństwo Statystycznie 

metanowość wentylacyjna, m3/min 0,29 22,97 100,00 1,00 istotne 
odmetanowanie, m3/min 0,35 29,86 100,00 1,00 istotne 
metanowość całkowita, m3/min 0,59 29,41 100,00 1,00 istotne 
postęp ścian, m/d 0,09 21,24 100,00 1,00 istotne 

 
 

Analizując otrzymane wyniki z całą pewnością można stwierdzić, że metanowość wentylacyj-
na, odmetanowanie, metanowość całkowita oraz postęp ściany podlegają rozkładowi normalnemu 
na przyjętym poziomie istotności równym 0,05. Zatem nie ma podstaw do odrzucenia hipotezy, że 
wymienione parametry podlegają rozkładowi normalnemu. Przyjęte poziomy istotności są ważne, 
gdyż wówczas można określić błąd popełniony przy badaniu zależności pomiędzy rozpatrywanymi 
zmiennymi w odniesieniu do tych zależności w całej populacji. W dalszej części dokonano osza-
cowania ilościowego wpływu wszystkich czynników, które mogą być połączone zależnością staty-
styczną zwaną korelacyjną lub zależnością funkcyjną. 

W tablicy 3(a-d) zamieszczono wyniki obliczeń współczynników korelacji parametrów cha-
rakteryzujących zagrożenie metanowe w ścianach badanych. Liczbowo natężenie współzależności 
zmiennych wyraża się najczęściej poprzez współczynnik korelacji liniowej Pearsona rxy [3]. Dla 
określenia współzależności na podstawie losowych prób dwóch zmiennych x, y współczynnik ten 
wyraża się wzorem: 
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gdzie: 
cov(x,y) - kowariancja wyraża się wzorem: 
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x y,   - średnia arytmetyczna z próby o liczności n 

Sx, Sy - odchylenia standardowe zmiennych x i y 



Współczynnik ten przyjmować może wartości dodatnie i ujemne. Znak współczynnika korela-
cji mówi o kierunku zależności. W analizie statystycznej zwykle przyjmuje się następującą skalę 
korelacji pomiędzy zmiennymi [3,4]: 

r(x,y) = 0   brak korelacji, 
0 < r(x,y) < 0,1  korelacja nikła, 
0,1 < r(x,y) < 0,3 korelacja słaba, 
0,3 < r(x,y) < 0,5 korelacja przeciętna, 
0,5 < r(x,y) < 0,7 korelacja wysoka, 
0,7 < r(x,y) < 0,9 korelacja bardzo wysoka, 
0,9 < r(x,y) < 1  korelacja pełna. 
Występowanie korelacji na podstawie analizy wyników pomiarowych nie uogólnia wniosko-

wania statystycznego o identycznej zależności w całej populacji (rzeczywistości). W celu potwier-
dzenia takiego faktu stosuje się test istotności współczynnika korelacji liniowej Pearsona. Wów-
czas weryfikuje się hipotezę zerową ze współczynnikiem korelacji, który jest równy zero. Weryfi-
kację tą przeprowadza się w oparciu o statystykę t [3] przedstawioną wzorem: 
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Wartość statystyki nie powinna się różnić od zera, czyli obszar krytyczny wyznacza się 
z relacji prawdopodobieństwa: 

P(|t|t krytyczne)= 
Jeżeli wartość statystyki t jest większa od obszaru krytycznego na przyjętym poziomie istotno-

ści  to hipotezę zerową odrzuca się na korzyść hipotezy, iż współczynnik korelacji jest różny od 
zera. W tablicy 3 zamieszczono wyznaczone wartości współczynnika korelacji r(x,y). Poniżej pod 
wartością współczynnika podano współczynnik determinacji, który stanowi miarę dokładności 
dopasowania zależności liniowej i informuje o ilości wyjaśnionej zależności pomiędzy zmiennymi 
poprzez korelację liniową i obliczany jest z zależności: 

 2),( yxrRd          (4) 

W kolejnych wierszach podano wartość statystyki t oraz prawdopodobieństwo i określenie 
istotności statystycznej badanego parametru.  

 
 

Tablica 3. Współczynniki korelacji Pearsona pomiędzy metanowością wentylacyjną, 
odmetanowaniem, metanowością całkowitą a postępem ściany 

Table 3. Pearson correlation co-efficients between ventilation air methane emission, 
methane drainage capture and absolute methane-bearing capacity 

 
a) Ściana C-6 (ściana prowadzona bez odmetanowania) 

Postęp ścian, m/d r (x,y) Rd Statystyka t  Prawdopodobieństwo Statystycznie  
metanowość całkowita  0,58 0,34 7,45 1,00 istotne 
 
b) Ściana F-2 

Postęp ścian, m/d r (x,y) Rd Statystyka t  Prawdopodobieństwo Statystycznie  
metanowość wentylacyjna  0,76 0,57 10,51 1,00 istotne 
odmetanowanie  0,58 0,33 6,42 1,00 istotne 
metanowość całkowita  0,73 0,54 9,82 1,00 istotne 
 
c) Ściana F-27 

Postęp ścian, m/d r (x,y) Rd Statystyka t  Prawdopodobieństwo Statystycznie  
metanowość wentylacyjna  0,73 0,53 10,33 1,00 istotne 
odmetanowanie  0,54 0,29 6,15 1,00 istotne 
metanowość całkowita  0,72 0,52 10,02 1,00 istotne 



d) Ściana G-6a 
Postęp ścian, m/d r (x,y) Rd Statystyka t  Prawdopodobieństwo Statystycznie  

metanowość wentylacyjna  0,63 0,40 8,07 1,00 istotne 
odmetanowanie  0,66 0,44 8,76 1,00 istotne 
metanowość całkowita  0,71 0,51 10,08 1,00 istotne 

 
Analizując zamieszczone wyniki należy zauważyć, że ścianach występuje wysoka korelacja 

pomiędzy metanowością wentylacyjną i całkowitą a postępem ściany. We wszystkich przypadkach 
korelacje były dodatnie, co oznacza, że wraz ze wzrostem postępu następuje wzrost metanowości 
wentylacyjnej, odmetanowania i metanowości całkowitej.  

Na podstawie współczynnika determinacji można powiedzieć, że w rozważanych przypad-
kach, co najmniej w połowie wyników (około 50%) metanowość wentylacyjna, odmetanowanie 
i metanowość całkowita może zostać wytłumaczona liniowo wpływem postępu ściany, przy czym 
można to stwierdzenie przyjąć z prawdopodobieństwem bliskim 100%.  

Należy dodać, że brak bardzo wysokich czy pełnych korelacji oznacza, że badane parametry 
nie w pełni wykazują zależność liniową, niemniej jednak mogą istnieć inne powiązania funkcyjne. 
Ze względu na złożony charakter zjawisk zachodzących w trakcie prowadzonej eksploatacji nie 
można jednoznacznie wykazać pełnych powiązań. Jednak interpretacja wyników pozwala na 
stwierdzenie, że wpływ postępu ściany na wydzielanie metanu wynosi od 30 do 70% w zależności 
od rozważanego przypadku. Zatem inne czynniki np. geologiczne, które nie uwzględniono w roz-
ważaniach będą miały pozostały udział w poziomie zagrożenia metanowego.  

Przedstawione wyniki analizy potwierdzają dotychczasowe obserwacje o charakterze jako-
ściowym uzyskiwane w warunkach ruchowych eksploatowanych ścian.  

W celu określenie wpływu postępu na wydzielanie metanu wyniki zobrazowano w postaci 
wykresów ramkowych. Wykres typu ramka-wąsy opisuje tendencję centralną każdej kategorii 
zmiennej w kategoriach mediany wartości danej zmiennej (reprezentowanej przez najmniejszą 
ramkę na wykresie). Rozrzut (zmienność) wartości zmiennej jest reprezentowany na wykresie 
przez kwartyle (25. i 75. percentyl, większa ramka na wykresie) oraz wartości minimalną i mak-
symalną zmiennej ("wąsy" na wykresie). 

Jako zmienną grupującą (skategoryzowaną) wybrano postęp ściany a jako zmienne zależne na 
wykresie w jednym przypadku wybrano metanowość całkowitą w drugim metanowość wentyla-
cyjną, odmetanowanie i metanowość całkowitą. Na rysunku dla każdej kategorii, zmienne zostały 
przesunięte i umieszczone względem siebie tak, żeby się nie nakłady wartości. Po połączeniu war-
tości środkowych utworzony został skategoryzowany wykresu liniowego median z wartościami 
percentyli i zakresami wartości zmiennych minimalnych i maksymalnych. 

Na rysunkach 2a,3a i 4a w formie wykresu ramkowego, przedstawiono zmiany metanowości 
całkowitej w funkcji postępu dla badanych ścian. Z zamieszczonych rysunków i tablic wynika 
jednoznacznie, że metanowość całkowita wzrasta wraz ze wzrostem postępu ściany eksploatacyj-
nej. Natomiast na rysunkach 2b, 3b i 4b przedstawiono zmiany wydzielania metanu w ścianie (me-
tanowość wentylacyjną, całkowitą oraz ilość ujmowanego metanu odmetanowaniem w formie 
wykresu ramkowego) w zależności od postępu ściany. W ścianie C-6 nie prowadzono odmetano-
wania i charakteryzowała się ona niską metanowością, dlatego nie przedstawiono jej na poniższych 
rysunkach. 
 
 
 
 
 
 
 



 
Rys.2a. Zmiany metanowości całkowitej w ścianie F-2 w zależności od postępu ściany 

Fig. 2a. Change in absolute methane-bearing capacity in advance function of longwall F-2 
 
 

 
Rys.2b. Zmiany wydzielania metanu w ścianie F-2 w zależności od postępu ściany 

Fig. 2b. Changes in methane emission in longwall F-2 depending on longwall advance 
 

 
 
 
 
 



 
Rys.3a Zmiany metanowości całkowitej w ścianie F-27 w zależności od postępu ściany 

Fig. 3a. Change in absolute methane-bearing capacity in advance function of longwall F-27 
 
 

 
Rys.3b Zmiany wydzielania metanu w ścianie F-27 w zależności od postępu ściany 

Fig. 3b. Changes in methane emission in longwall F-27 depending on longwall advance 
 
 



 
Rys.4a Zmiany metanowości całkowitej w ścianie G-6a w zależności od postępu ściany 

Fig. 4a. Change in absolute methane-bearing capacity in advance function of longwall G-6a 
 
 

 
Rys.4b Zmiany wydzielania metanu w ścianie G-6a w zależności od postępu ściany 

Fig. 4b. Changes in methane emission in longwall G-6 depending on longwall advance 
 
 
WPŁYW POSTĘPU ŚCIANY NA WIELKOŚĆ WYDZIELANIA SIĘ 
METANU W WYROBISKU ŚCIANOWYM 
 

Wyniki obliczeń przedstawione w poprzednim podrozdziale potwierdziły, że kształtowanie się 
metanowości całkowitej oraz pozostałych parametrów ściany na przyjętym poziomie istotności jest 



zgodne z modelem rozkładu normalnego. Zatem zależność pomiędzy dwoma zmiennymi podlega-
jącymi rozkładowi normalnemu podlega zależności liniowej wyrażonej funkcją regresji liniowej I 
rodzaju: 

xBAy         (5) 

gdzie: 
A - wyraz wolny - estymator współczynnika regresji liniowej, 
B - parametr regresji - estymator współczynnika kierunkowego regresji liniowej. 

 
Współczynniki A i B wyznacza się metodą najmniejszych kwadratów z zależności: 
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Odchylenie standardowe estymatorów regresji liniowej określa się następująco:  
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gdzie: 2
r stanowi wariancję reszt w metodzie najmniejszych kwadratów[5]. 

 
Odchylenia standardowe estymatorów stanowią miarę wielkości błędów losowych przy esty-

macji za pomocą wyznaczonych estymatorów. Na podstawie powyższych wzorów wyznaczono 
metodą najmniejszych kwadratów współczynniki regresji liniowej. Wyniki obliczeń zależności 
metanowości całkowitej od postępu ściany zamieszczono na kolejnych rysunkach. Na rysunkach 5 
do 8 przedstawiono wykres rozrzutu wartości wyników metanowości całkowitej w zależności od 
postępu ściany. Na rysunku zamieszczono również równanie, które opisuje zależność zmian meta-
nowości całkowitej od postępu ściany. Liniami przerywanymi zaznaczono obszar, który stanowi 
95% przedział ufności, co oznacza, że 5 przypadków na 100 nie będzie zgodne z wyznaczonym 
równaniem. Można uznać, że przedstawione graficzne zależności dobrze opisują zmiany rozważa-
nych parametrów. W tablicy 4 przedstawiono wyznaczone współczynniki regresji liniowej. 
W oparciu o dane z tablicy 4 można napisać równanie opisujące zależność metanowości całkowitej 
w wyrobisku ścianowym od postępu ściany w postaci: 

 
vq 20,197,14         (10) 

 
gdzie: q – metanowość całkowita ściany, m3/min  
v- postęp ściany, m/dobę. 
 
Wielkości współczynników zostały wyznaczone dla średniego wydobycia ze ścian zbliżonego 

do 600 Mg/dobę przy postępie 1 m/dobę. 



 

Rys. 5. Zmiana metanowości całkowitej w funkcji postępu ściany C-6 
Fig. 5. Change in absolute methane-bearing capacity in advance function of longwall C-6 

 
 

 
Rys. 6. Zmiana metanowości całkowitej w funkcji postępu ściany F-2 

Fig. 6. Change in absolute methane-bearing capacity in advance function of longwall F-2 
 



 
Rys. 7. Zmiana metanowości całkowitej w funkcji postępu ściany F-27 

Fig. 7. Change in absolute methane-bearing capacity in advance function of longwall F-27 
 
 

 
Rys. 8. Zmiana metanowości całkowitej w funkcji postępu ściany G-6a 

Fig. 8. Change in absolute methane-bearing capacity in advance function of longwall G-6a 
 
 
 
 
 
 



Tablica 4. Wartości dopasowania współczynników równania regresji liniowej  
Table 4.  Matching values of co-efficients of linear regression equation 

Ściana 
Para-
metr 

Wartość 
parametru 

Błąd stan-
dardowy 

Wartość t 
Poziom 

prawdopodo-
bieństwa 

Dolna granica 
ufności 

Górn. 
granica 
ufności 

Udział 
wyjaśnionej 
wariancji R2 

r 

C-6 

A 

0,224 0,030 7,547 1,000 0,165 0,282 0,260 0,510 

F-2 1,688 0,188 8,990 1,000 1,317 2,060 0,374 0,612 

F-27 0,931 0,147 6,342 1,000 0,641 1,221 0,226 0,475 

G-6a 2,687 0,334 8,055 1,000 2,029 3,346 0,275 0,524 

średnia 1,199        

C-6 

B 

3,292 0,108 30,583 1,000 3,079 3,504 0,260 0,510 

F-2 11,094 0,422 26,304 1,000 10,260 11,928 0,374 0,612 

F-27 15,929 0,537 29,644 1,000 14,867 16,992 0,226 0,475 

G-6a 12,876 0,559 23,020 1,000 11,772 13,980 0,275 0,524 

średnia 14,97        

 
 
WNIOSKI 
 

Z przeprowadzonych badań wynika, że wraz z postępem ściany rośnie stężenie metanu na wy-
locie z rejonu ściany oraz metanowość bezwzględna ściany. Wydzielanie metanu do ściany jest 
silnie zróżnicowane zarówno w okresie dobowym, tygodniowym, a także w okresie eksploatacji 
całego pola ścianowego.  

Przeprowadzone badania wskazują, że w większości ścian występuje wysoka korelacja pomię-
dzy metanowością wentylacyjną i całkowitą a postępem ściany. Natomiast w ścianach o dużej 
metanowości całkowitej równie silny jest związek pomiędzy odmetanowaniem a postępem ściany. 
We wszystkich przypadkach korelacje są dodatnie, co oznacza, że wraz ze wzrostem postępu na-
stępuje wzrost metanowości wentylacyjnej, odmetanowania i metanowości całkowitej.  

Na podstawie współczynnika determinacji można powiedzieć, że w badanych ścianach, 
co najmniej połowa wyników (około 50%) metanowości wentylacyjnej, odmetanowania i metano-
wości całkowitej może zostać wytłumaczona liniowo wpływem postępu ściany, przy czym można 
to stwierdzenie przyjąć z prawdopodobieństwem bliskim 100%. Z porównania współczynnika R2 
udziału wyjaśnionej wariancji w tablicy 4 wynika, że zależność liniowa dobrze wyjaśnia wyniki 
uzyskane z pomiarów kopalnianych. 

Jednak interpretacja wyników pozwala na stwierdzenie, że wpływ postępu ściany na wydzie-
lanie metanu wynosi od 30 do 70% w zależności od rozważanego przypadku. Zatem inne czynniki 
np. geologiczne, które nie uwzględniono w rozważaniach będą miały pozostały udział w poziomie 
zagrożenia metanowego.  
 
 
Artykuł został zrealizowany w ramach strategicznego projektu badawczego pt. „Poprawa bezpie-
czeństwa pracy w kopalniach”, zadanie nr 2, umowa nr SP/K/2/143445/11. 
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Changes in Methane Emission during 
Longwall Mining of Gassy Coal Seams 
 
An increase in longwall advance in Polish hard coal mines contributes to a significant increase in 
absolute methane-bearing capacity in mining areas. Measurements of methane concentration were 
taken in selected longwall faces in order to estimate the influence of coal output on methane haz-
ard. The results obtained were used to determine the influence of changes in coal output on me-
thane hazard. 

Conducted research shows that most longwalls there is a high correlation between absolute 
methane-bearing capacity and longwall advance.  

Methane emission to longwalls differs greatly both daily, weekly and during mining of the 
whole longwall panel. On that basis statistical dependences between parameters can be determined 
as well as which factor has a significant impact on methane emission. The conditions of safe min-
ing can be determined for a particular methane emission.  
 
 



 

 

Odmetanowanie wyprzedzające – działanie podnoszące 
stopień bezpieczeństwa pracy 
 
 
Marek Uszko, Leszek Kloc, Ireneusz Stanecki 
Kompania Węglowa S.A. 
 
 
 
 
 
 
STRESZCZENIE: Obecność metanu w wyrobiskach górniczych powoduje zagrożenie dla ludzi 
tam pracujących. Skala zagrożenia zależy od ilości wydzielającego się metanu do wyrobisk. Naj-
większy wpływ na zagrożenie metanowe ma metanonośność węgla. Wielkość ta charakteryzuje za-
wartość metanu w węglu. Z praktyki wiadomo, że około 80% metanu zawartego w węglu wydziela 
się w momencie jego urabiania. 
 Kompania Węglowa S.A. podejmuje systematyczny wysiłek techniczny i finansowy dla zwięk-
szenia skuteczności prowadzonego odmetanowania, którego zasadniczym celem jest stworzenie 
bezpiecznych warunków pracy załóg kopalń. 
 Realizowane działania mają również swój pozytywny aspekt ekonomiczny. Wzrost ilości go-
spodarczo wykorzystywanego metanu poprawia bilans ekonomiczny firmy i jest argumentem 
przemawiającym za planowaniem kolejnych inwestycji. 
 
 
 
1. ZAGROŻENIE METANOWE W KOPALNIACH KOMPANII WĘGLOWEJ S.A. 
 
Pozyskiwanie metanu w sektorze górniczym uwarunkowane jest względami bezpieczeństwa pro-
wadzenia robót górniczych, możliwościami ujęcia gazu z pokładów węgla oraz względami ochro-
ny środowiska obejmującymi ograniczanie emisji gazów cieplarnianych do atmosfery. 

 
Tabela 1. KW S.A. skupia 15 kopalń oraz 5 zakładów 
Table 1. KW S.A. integrates 15 coal mines and 5 specialist organizational units 

Kopalnie Jednostki specjalistyczne 
KWK „Bielszowice” 
KWK „Bobrek-Centrum” 
KWK „Bolesław Śmiały” 
KWK „Brzeszcze” 
KWK „Chwałowice” 
KWK „Halemba-Wirek” 
KWK „Jankowice” 
KWK „Knurów-Szczygłowice” 
KWK „Marcel” 
KWK „Piast” 
KWK „Piekary” 
KWK „Pokój” 
KWK „Rydułtowy-Anna” 
KWK „Sośnica-Makoszowy” 
KWK „Ziemowit” 

Oddział Zakład Elektrociepłownie 
Oddział Zakład Górniczych Robót Inwestycyjnych 
Oddział Zakład Informatyki i Telekomunikacji 
Oddział Zakład Remontowo-Produkcyjny 
Oddział Zakład Zagospodarowania Mienia 

Szkoła Eksploatacji Podziemnej 2013, Materiały Konferencyjne 



 

 

 Zagrożenie metanowe związane jest przede wszystkim z obecnością metanu w górotworze i je-
go uwalnianiem się w wyniku prowadzenia działalności górniczej. Na 15 kopalń zgrupowanych 
w Kompanii Węglowej S.A. – 13 prowadzi aktualnie eksploatację w pokładach zaliczonych do za-
grożenia metanowego. Kopalnie nieeksploatujące w warunkach zagrożenia metanowego to: Piast 
i Ziemowit. 
 Informacją o niebezpieczeństwie wynikającym z zagrożenia metanowego jest zakwalifikowanie 
pokładów lub części złóż do poszczególnych kategorii zagrożenia metanowego. 
 O warunkach prowadzonej w kopalniach Kompanii Węglowej S.A. eksploatacji w rygorach 
wynikających z tej klasyfikacji mówi wielkość wydobycia z pokładów i części złóż zaliczanych do 
poszczególnych kategorii zagrożenia metanowego. 
 W okresie ostatnich trzech lat nastąpił wzrost udziału wydobycia z pokładów zaliczonych do 
trzeciej i czwartej kategorii zagrożenia metanowego: z 38,0% do 45,2%. Jednocześnie jednak na-
stąpił spadek udziału wydobycia z pokładów zaliczonych do pierwszej i drugiej kategorii zagroże-
nia metanowego: z 31,3% do 19,1%. To spowodowało, że w 2008 roku ze złóż metanowych (I-IV 
kzm) uzyskano 69,3% wydobycia, a w 2011 roku o 5,0% mniej (64,3%). 
 Zagrożenie metanowe, mierzone metanowością kopalń KW S.A., stale rośnie i utrzymuje się na 
wysokim poziomie. Dzieje się tak, mimo nieznacznego zmniejszenia wydobycia węgla w kopal-
niach KW S.A. 
 
 
2. METODY ODMETANOWANIA STOSOWANE W KOMPANII WĘGLOWEJ S.A. 
 
Podstawowym elementem profilaktyki metanowej w kopalniach silnie metanowych jest odmeta-
nowanie. Odmetanowanie prowadzone jest we wszystkich kopalniach KW S.A., w których stwier-
dzono zagrożenie metanowe. W 9 kopalniach (Bielszowice, Brzeszcze, Halemba-Wirek, Jankowi-
ce, Marcel, Knurów-Szczygłowice, Sośnica-Makoszowy, Rydułtowy-Anna oraz Chwałowice) pro-
wadzone jest odmetanowanie wyrobisk i zrobów eksploatacyjnych za pomocą powierzchniowych i 
dołowych stacji odmetanowania. W Ruchu Knurów KWK „Knurów-Szczygłowice” oraz w KWK 
„Rydułtowy-Anna” odmetanowanie prowadzi się przy zastosowaniu dołowych stacji odmetanowa-
nia bez możliwości przesyłu metanu na powierzchnię. 
 W KW S.A. udział odmetanowania lokalnego w odmetanowaniu ogółem jest coraz mniejszy. 
Jest to wynikiem uruchamiania kolejnych instalacji odmetanowania z ujęciem tego gazu przez po-
wierzchniowe stacje odmetanowania. W 2012 roku dokonano kolejnego kroku w kierunku zmniej-
szenia udziału odmetanowania lokalnego w odmetanowaniu ogółem. 
 Połączono systemy odmetanowania kopalń Chwałowice i Jankowice w ten sposób, że po-
wierzchniowa stacja odmetanowania w KWK „Jankowice” pracuje także dla części KWK „Chwa-
łowice” eksploatującej złoże metanowe. W uzasadnionych wzrostem metanowości przypadkach 
stosuje się jednocześnie lokalne, dołowe stacje odmetanowania oraz stacje odmetanowania ujmują-
ce metan na powierzchnię, np. w 2011 roku kopalnie Brzeszcze, Bielszowice oraz Jankowice. 
 W celu likwidacji zagrożenia metanowego stosowane są następujące metody: 

— Wentylacyjne – metan uwalniany podczas robót górniczych do wyrobiska rozrzedzany jest 
do bezpiecznych koncentracji przez powietrze przewietrzające wyrobiska. 

— Odmetanowania górotworu – lokalnie poprzez zastosowanie podziemnych lub powierzch-
niowych stacji odmetanowania wraz z ujęciem metanu na powierzchnię. 

— Odmetanowanie górotworu jest najbardziej skuteczną metodą likwidacji zagrożenia meta-
nowego w kopalniach. Rozwiązanie to polega na ujmowaniu metanu znajdującego się w ca-
liźnie węglowej lub zrobach do sieci rurociągów odmetanowania za pomocą urządzeń, 
dzięki którym metan przenoszony jest w miejsce, gdzie jego obecność nie stanowi zagroże-
nia (np. grupowy prąd powietrza lub na powierzchnię). 

 



 

 

 Ujęcie metanu na powierzchnię może być realizowane systemami rurociągów odmetanowania 
poprzez otwory z powierzchni lub rurociągami zabudowanymi  w wyrobiskach górniczych. 
 W Kompanii Węglowej S.A. około 55% metanu ujmowane jest  z robót eksploatacyjnych, 42% 
ze starych zrobów, a 3% z wyrobisk korytarzowych. 
 Wybór metody likwidacji zagrożenia metanowego wynika z przytoczonej prognozy zagrożenia 
metanowego wykonywanej każdorazowo przed rozpoczęciem prac przygotowawczych dla każde-
go rejonu eksploatacyjnego. 
 
2.1. Działania Kompanii Węglowej S.A. związane ze zwalczaniem zagrożenia 

metanowego oraz zwiększeniem efektywności odmetanowania 
 

Działania Kompanii Węglowej S.A. w zakresie zmniejszania ilości metanu uwalnianego w proce-
sie eksploatacji do wyrobisk górniczych ściśle dotyczą miejsc prowadzonej eksploatacji oraz pla-
nowanej wielkości wydobycia. W związku z tym rozważać można ograniczenie wydobycia z po-
kładów metanowych przy jednoczesnym wzroście wydobycia z pokładów niemetanowych, albo 
zaliczonych do niższych kategorii zagrożenia metanowego. Istotnym jest jednak fakt, że węgiel za-
legający w pokładach metanowych jest zwykle dobrej lub bardzo dobrej jakości, a jego wydobycie 
poprawia wyniki ekonomiczne przedsiębiorstwa. 
 Przy strategii przedsiębiorstwa zakładającej wzrost wydobycia i sytuacji wyczerpywania zaso-
bów w pokładach wyżej leżących, kopalnie skupiają się na prowadzeniu eksploatacji w coraz niżej 
zalegających pokładach, ale wraz z głębokością rośnie ich metanonośność. 
 Dlatego obecnie realizowany jest drugi kierunek działań – zwiększenie ilości metanu ujmowa-
nego systemami odmetanowania przy zapewnieniu bezpieczeństwa pracy załóg. 
 W tym zakresie należy wskazać na kluczowe czynniki wpływające na możliwość zwiększenia 
ujęcia metanu z górotworu:  

— wytworzenie wysokiej depresji ujęcia poprzez instalowanie sprawniejszych urządzeń w sta-
cjach odmetanowania (w latach 2007–2014 realizacja budowy 7 nowych stacji oraz moder-
nizacja 1 stacji), 

— zmniejszanie oporów przepływu mieszanki gazowej w rurociągach odmetanowania poprzez 
regulację przepływów mieszanki w sieciach, w tym z wydzielaniem niezależnych rurocią-
gów odmetanowania dla oddzielnych rejonów lub części kopalni (wydzielenie niezależnego 
rurociągu dla odprowadzenia mieszanki gazowej z KWK Chwałowice systemem odmeta-
nowania KWK Jankowice), 

— wzrost ilości ujęć metanu poprzez zwiększenie ilości otworów odmetanowujących wraz 
z wydłużeniem otworów, 

— zastosowanie nowych, skuteczniejszych technologii odmetanowania. 
 Kompania Węglowa S.A. realizując przyjętą strategię będzie dążyła do maksymalizacji ujęcia 
i gospodarczego wykorzystania metanu: 

— w 2020 roku ujęcie metanu wzrośnie do poziomu ok. 150 mln m3 (ok. 2-krotnie więcej niż 
w 2010 roku), 

— poziom gospodarczego wykorzystania metanu w 2020 roku wyniesie około 122 mln m3 
(zagospodarowany we własnych źródłach oraz sprzedaż, ponad 2-krotnie więcej niż w 2010 
roku). 

 Planuje się, że w okresie do 2020 roku w Kompanii Węglowej S.A. zagospodarowanych będzie 
w instalacjach własnych ponad 84 mln m3 metanu rocznie.  
 
 
 
 
 



 

 

3. ODMETANOWANIE WYPRZEDZAJĄCE, JAKO PLANOWANE DZIAŁANIE KOMPANII 
WĘGLOWEJ S.A. ZWIĘKSZAJĄCE PROCES ODMETANOWANIA 
I PODNOSZĄCE BEZPIECZEŃSTWO PRACY 

 
Prowadzenie eksploatacji w obecnych warunkach wysokiego zagrożenia metanowego wymaga za-
pewnienia bezpieczeństwa pracy poprzez: 

— właściwą organizację pracy, 
— stosowanie odmetanowania eksploatacyjnego, 
— ograniczenie postępu dobowego oraz wielkości wydobycia, 
— zmniejszanie długości frontów ścian. 

 Dążąc do poprawy bezpieczeństwa pracującej na dole kopalni załogi Kompania Węglowa S.A. 
podjęła inicjatywę współpracy z jednostkami naukowo-badawczymi oraz innymi partnerami mają-
cymi duże doświadczenie w innowacyjnych technologiach odmetanowania.  
 Nowymi kierunkami są: 

— wiercenia kierunkowe zastępujące wykonywanie chodnika drenażowego, 
— wiercenia kierunkowe długimi otworami realizujące „odmetanowanie wstępne” w pokładzie 

przed rozpoczęciem eksploatacji. 
 W ostatnich latach w światowym górnictwie wdrożono technologię ujęcia metanu otworami 
wiertniczymi z powierzchni do pokładów węgla w celu odmetanowania wyprzedzającego, w rejo-
nach z planowaną eksploatacją górniczą, bądź w rejonach dziewiczych. 
 Do wykonania otworów używa się specjalistycznych technologii, analogicznych do stosowa-
nych przy wydobyciu gazów łupkowych. Takie odmetanowanie pokładów węgla jest traktowane 
jako pozyskiwanie gazu z niekonwencjonalnych źródeł. 
 Działania Kompanii Węglowej S.A. skupiają się na metodzie związanej z wierceniem otworów 
kierunkowych z dołu kopalni dla wstępnego odmetanowania, przy jednoczesnym zastąpieniu chod-
nika drenażowego szeregiem otworów wierconych nad pokładem węgla. 
 Kompania zamierza wdrożyć to rozwiązanie w jednej z kopalń na wytypowanej ścianie, zakła-
dając efektywność odmetanowania na poziomie 75%. 
 Jednocześnie Kompania Węglowa S.A. nie wyklucza w przyszłości zastosowania metod i tech-
nologii zbliżonych do wydobywania gazu łupkowego, kierując się potrzebą zwiększenia ujmowa-
nego metanu. 
 
3.1. Współpraca Kompanii Węglowej S.A. z firmą Strateg Mining Services Sp. z o.o. 

oraz firmą Target Drilling Inc. dla odmetanowania wyprzedzającego 
długimi otworami kierunkowymi z dołu kopalni 

 

Innowacyjne podejście do ujęcia metanu w Kompanii Węglowej S.A. wynika z potraktowania tego 
gazu nie tylko jako potencjalnego zagrożenia dla życia górników, ale jako kopaliny. Wdrażając 
technologie wiertnicze typowe dla wydobycia węglowodorów metodą otworową można skutecznie 
ująć metan przed eksploatacyjnie lub równolegle z prowadzoną eksploatacją. Wykorzystując do-
świadczenia partnerów technologicznych widać, że współczesnemu wydobyciu gazów niekonwen-
cjonalnych bliżej do przemysłu zaawansowanych technologii niż do klasycznego górnictwa czy 
wiertnictwa. 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
Materiały firmy Target Drilling/Strateg Mining Services 
 

Rys. 1. Schemat odmetanowania w pokładzie nadległym 
Figure 1. Scheme of methane drainage in overlying coal deposit 
 
 
 Nowoczesna technika wiertnicza umożliwia wykonywanie precyzyjnych odwiertów w skałach 
stropowych, jak i spągowych, trafiając dokładnie w obszar dużych koncentracji metanu. 
 Kluczem do sukcesu efektywności wierceń kierunkowych jest zastosowanie wielostopniowych 
pomp nurnikowych, silników elektrycznych o dużej mocy i dużym momencie obrotowym, wy-
trzymałych narzędzi wiertniczych oraz nowoczesnego osprzętu wiertniczego. 
 Główną rolę odgrywa niezawodny i precyzyjny system sterujący oparty o systemy magnetome-
tryczne oraz kontrole kierunku trajektorii odwiertu za pomocą promienników i detektorów promie-
niowania gamma. Technologie te z powodzeniem były stosowane w wiertnictwie naftowym. 
 
 

 
Materiały firmy Target Drilling / Strateg Mining Services 
 

Rys. 2. Schemat odmetanowania otworami kierunkowymi 
Figure 2. Scheme of methane drainage with the use of directional boreholes 



 

 

 Jeśli przyjmujemy, że metan w pokładach węgla jest takim samym gazem niekonwencjonalnym 
jak metan zamknięty w strukturach skalnych łupków sylurskich, czy piaskowców, możemy z po-
wodzeniem stosować sprawdzone technologie przy jego wydobyciu. 
 Powyższe technologie muszą być odpowiednio adaptowane do struktury i właściwości danego 
zbiornika węglowodorowego (pokład węglowy wraz z otaczającymi skałami płonnymi to skała 
zbiornikowa tzw. kolektor gazowy). 
 Istotne czynniki determinujące ilość ujętego metanu z pokładów węgla to: 

— średnica i długość odwiertu, 
— właściwa lokalizacja odwiertu w przestrzeni pomiędzy ścianą eksploatowaną a pokładami 

podebranymi lub nadebranymi, 
— utrzymanie drożności odwiertu uniemożliwiające jego amputację przed i za frontem ściany, 
— wymuszenie odpowiedniego podciśnienia w kopalnianej instalacji gazowej. 

 

 
Materiały firmy Target Drilling/Strateg Mining Services 
 

Rys. 3. Schemat odmetanowania pokładu węgla 
Figure 3. Scheme of methane drainage of coal deposit 

 
 Właściwości geomechaniczne skał stropowych mają decydujący wpływ na lokalizacje odwier-
tów. Jeśli odwiert zostanie zlokalizowany za nisko w stosunku do strefy zawału, otwory nie utrzy-
mają swojej integralności i nastąpi zassanie zbyt dużej ilości powietrza wentylacyjnego. 
 Lokalizacja powyżej strefy spękań spowoduje zmniejszenie efektywnego przewodzenia gazu. 
 Bardzo ważne jest prawidłowe określenie źródła emisji gazu w formacjach skał stropowych 
i spągowych, ich parametrów geotechnicznych i fizykochemicznych, jak stopień uwęglenia, wy-
trzymałość, łupliwość. Należy wziąć pod uwagę charakterystyczne parametry dla zbiornika węglo-
wodorowego: metanonośność, przepuszczalność, porowatość, ciśnienie złożowe, czas desorpcji oraz 
parametry eksploatacyjne ściany. 



 

 

 
Materiały firmy Target Drilling/Strateg Mining Services 
 

Rys. 4. Schemat odmetanowania przez zastosowanie wierceń kierunkowych z powierzchni 
Figure 4. Scheme of methane drainage with the use of directional boreholes from the surface 
 
 
 Skuteczne działanie długich wielkośrednicowych odwiertów kierunkowych można wyjaśnić 
w oparciu o mechanizm opisany przez prof. E. Krause w artykule z 2008 roku pt. „Technologie od-
metanowania wpływające na poprawę bezpieczeństwa”. Profesor Krause uzasadnia związek mię-
dzy ciśnieniem gazu oraz przepuszczalnością w pokładzie eksploatowanym. 
 Lokalizacje obszarów o największej przepuszczalności dla pokładów podebranych wynoszą ok. 
100 m od położenia frontu ściany i nadebranych ok. 30–50 m. Przepuszczalność osiąga wartość 
nieskończenie dużą w pokładach stropowych za frontem ściany, w strefie spękań, a tym samym 
najwyższy stopień odgazowania pokładów i warstw węgla. Powyżej zawału bezpośredniego nastę-
puje długotrwała desorpcja metanu, co przy dużej przepuszczalności powoduje swobodny prze-
pływ metanu. 
 Otwory do odmetanowania mogą być wykonywane zarówno z powierzchni, jak i z dołu kopal-
ni. Firma Strateg Mining Services oferuje w tym zakresie kompleksową obsługę projektu wydoby-
cia metanu obejmującą obszary analiz wstępnych, kwestie prawno-administracyjne, przygotowanie 
powierzchni do odwiertów oraz monitoring środowiskowy. 
 Kompania Węglowa S.A. i Strateg Mining Services ustaliły sporządzenie wstępnej Koncepcji 
zakresu działań, w następstwie której firma opracuje Studium wykonalności planowanego, wspól-
nego przedsięwzięcia. 
 
 
 



 

 

PODSUMOWANIE 
 
Kompania Węglowa S.A. sukcesywnie zwiększa nakłady przeznaczane na modernizacje, zakupy 
i wdrażanie nowych technologii, w tym wielu innowacyjnych rozwiązań. Innowacyjne działania 
Kompanii Węglowej S.A. związane są ze zwiększeniem efektywności, produktywności oraz służą 
poprawie bezpieczeństwa pracy i eliminacji zagrożeń w kopalniach. 
 Inwestycje związane z odmetanowaniem, nakierowane na przedsięwzięcia zwiększające ilość 
ujmowanego metanu, są warunkiem prowadzenia dalszej działalności górniczej, gdyż w niektórych 
rejonach kopalń silnie metanowych prowadzenie eksploatacji nie będzie możliwe bez zastosowania 
odmetanowania wyprzedzającego. 
 Kompania Węglowa S.A. zainteresowana jest nowymi metodami umożliwiającymi zintensyfi-
kowanie odmetanowania w warunkach wysokiej metanowości kopalń przy wysokim wydobyciu 
węgla. W najbliższych latach spółka będzie podejmowała nowe zadania i kontynuowała już istnie-
jące przedsięwzięcia z instytucjami naukowymi oraz podmiotami zewnętrznymi wspierającymi 
rozwiązania techniczne o charakterze przyszłościowym. 
 Szansą na dalszy rozwój przemysłu górniczego jest sukcesywne zacieśnianie współpracy firm 
wydobywczych z przedstawicielami nauki oraz transfer i wdrażanie nowych technologii. 
 Istotnym elementem dla branży górniczej jest promowanie zadań o charakterze przyszłościo-
wym dla dalszego funkcjonowania kopalń, w tym możliwości wykorzystania publicznych środków 
finansowych dla nowych projektów badawczo-naukowych, które w dalszym etapie znajdą zasto-
sowanie w produkcji. 
 
 
 

Pre-Mining Methods – Operations for Improvement 
of Safety at Work 
 
Presence of methane in mine workings causes threats for people working there. The level of hazard 
depends on amount of methane released of mine workings. Methane bearing capacity has the 
strongest influence on methane hazard. This measure presents amount of methane in coal. As prac-
tice shows, over 80% of coal-bed methane is released during processes of coal extraction. 
 Kompania Węglowa S.A. makes ongoing efforts, both technical and financial, to increase effec-
tiveness of methane drainage, which essential aim is to ensure safe work conditions for its employees. 
 There is also some positive economic aspect of activities being carried out in respect to this 
problem. Increase of amount of economic methane management improves the economic perfor-
mance of the company and encourages further planning of investments. 
 
 



 

 

Uwarunkowania i ograniczenia techniczne 
wzrostu efektywności odmetanowania 
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STRESZCZENIE: Zagrożenie metanowe jest najpoważniejszym zagrożeniem naturalnym w pol-
skich kopalniach węgla kamiennego. Najskuteczniejszą metodą zwalczania tego zagrożenia jest 
odmetanowanie górotworu. Z uwagi na obserwowany wzrost zagrożenia metanowego oraz chęć 
eksploatacji z zakładanym dużym postępem frontu eksploatacyjnego kluczowym staje się uzyski-
wanie maksymalnych wskaźników efektywności odmetanowania. W artykule autorzy pokazali 
uwarunkowania i techniczne ograniczenia w uzyskiwaniu wzrostu tego parametru w zależności od 
zastosowanego systemu przewietrzania i odmetanowania. 
 
SŁOWA KLUCZOWE: Zagrożenie metanowe, odmetanowanie, efektywność odmetanowania 
 
 
 
1. WPROWADZENIE 
 
Zagrożenie metanowe jest najpoważniejszym zagrożeniem naturalnym w polskich kopalniach wę-
gla kamiennego. Koncentracja wydobycia oraz prowadzenie eksploatacji na coraz większych głę-
bokościach przyczynia się do wzrostu zagrożeń naturalnych, w szczególności zagrożenia metano-
wego. W roku 2011 na 31 czynnych kopalń węgla kamiennego w 21 prowadzono roboty w pokła-
dach metanowych. Z pokładów metanowych wydobyto 54,8 mln Mg węgla, co stanowiło 72,6% 
całości wydobycia. W 2011 r. z górotworu objętego wpływami eksploatacji wydzieliło się 828,8 
mln m3 metanu. Oznacza to, że średnio w ciągu minuty wydzielało się 1576,9 m3 CH4 [1]. Wydzie-
lający się podczas eksploatacji metan stanowi, nie tylko duże zagrożenie, ale jest niejednokrotnie 
barierą dla ekonomicznie efektywnej eksploatacji, powodując zmniejszenie zdolności wydobyw-
czej ściany. Kluczowe, w wielu przypadkach, staje się uzyskanie maksymalnego wskaźnika efek-
tywności odmetanowania, by możliwa była eksploatacja pokładu z zakładanym dużym postępem 
frontu eksploatacyjnego. 
 
 
2. METODY ODMETANOWANIA STOSOWANE W POLSCE 
 
Metody odmetanowania można podzielić ze względu na miejsce i czas prowadzenia drenażu, wy-
różniając: 

 odmetanowanie wyrobisk udostępniających i przygotowawczych, 
 odmetanowanie wyrobisk eksploatacyjnych: 

 odmetanowanie wyprzedzające w górotworze nieodprężonym, 
 odmetanowanie wstępne w górotworze częściowo odprężonym, 
 odmetanowanie bieżące w górotworze odprężanym podczas eksploatacji, 
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 odmetanowanie poeksploatacyjne zamkniętych zrobów i zaizolowanych wyrobisk. 
 W 2011 r. w polskich kopalniach węgla kamiennego metan ujmowano z następujących źródeł: 

 z wyrobisk eksploatacyjnych (odmetanowanie bieżące w górotworze odprężanym podczas 
eksploatacji) – 125,07 mln m3, 

 zza tam (odmetanowanie poeksploatacyjne zamkniętych zrobów i zaizolowanych wyrobisk) 
– 119,01 mln m3, 

 z wyrobisk korytarzowych (odmetanowanie wyrobisk udostępniających i przygotowaw-
czych) – 6,12 mln m3. 

 Strukturę ujęcia metanu w polskich kopalniach węgla kamiennego w 2011 r. pokazano na ry-
sunku 1.1. 
 
 

 
 
Rys. 1.1. Struktura ujęcia metanu w polskich kopalniach węgla kamiennego w 2011 r. 
Figure 1.1. Structure of methane capture in Polish Hard Coal Mines in 2011 
 
 
Odmetanowanie wyrobisk udostępniających, przygotowawczych oraz zrobów poeksploatacyjnych 
podnosi wskaźnik efektywności odmetanowania dla całej kopalni. Jest to wskaźnik wyznaczany 
jako stosunek metanu ujętego systemem odmetanowania do całkowitej metanowości bezwzględnej 
kopalni. W powyższym ujęciu wskaźnik ten jest jednak nieco mylący, ponieważ określa raczej in-
tensywność prowadzonych robót związanych z odmetanowaniem, a nie ich efektywność. Nie moż-
na więc traktować go jako wyznacznika skuteczności prowadzonych robót odmetanowania (w da-
nym zakładzie górniczym nie wszystkie wyrobiska eksploatacyjne są prowadzone z zastosowa-
niem technologii odmetanowania).  
 
 
3. SYSTEMY ODMETANOWANIA WYROBISK EKSPLOATACYJNYCH 
 
Jak wcześniej wspomniano odmetanowanie wyrobisk eksploatacyjnych można podzielić na odme-
tanowanie wyprzedzające, wstępne oraz eksploatacyjne. 
 Odmetanowanie wyprzedzające prowadzone jest przed rozpoczęciem eksploatacji, czyli w gó-
rotworze o nienaruszonej i pierwotnej metanonośności oraz nienaruszonej strukturze. Może być 



 

 

ono realizowane poprzez otwory wywiercone z powierzchni, a także z wyrobisk korytarzowych za-
równo wykonanych specjalnie dla tych celów, jak i z istniejących wyrobisk udostępniających i 
przygotowawczych [2]. 
 Odmetanowanie wyprzedzające górotworu w polskich warunkach z uwagi na niską przepusz-
czalność gazową pokładów węgla jest nieefektywne. Próby, które w tym zakresie wykonano, 
wskazują jednoznacznie, że metoda ta w polskich warunkach, nie pozwala na znaczące podniesie-
nie efektywności odmetanowania wyrobisk eksploatacyjnych [3]. 
 Odmetanowanie wstępne prowadzone jest przed rozpoczęciem eksploatacji i w czasie jej trwa-
nia, w obrębie górotworu nieobjętego ciśnieniem eksploatacyjnym związanym z eksploatacją ścia-
ny. Jednakże, w odróżnieniu do odmetanowania wyprzedzającego, otwory drenażowe wykonywa-
ne są w strefach górotworu częściowo odprężonego poprzez eksploatację wyżej leżących pokładów 
w danym rejonie [4]. 
 Parametry techniczne otworów drenażowych wykonywanych dla odmetanowania wstępnego są 
takie same jak dla odmetanowania eksploatacyjnego. Umożliwia to prowadzenie ujęcia metanu 
w trakcie eksploatacji ściany również za pomocą tych otworów. Dyskusyjna w tym przypadku jest 
granica: do kiedy prowadzone jest odmetanowanie wstępne, a od kiedy rozpoczyna się eksploata-
cyjne. Najrozsądniejszym wydaje się, aby uznać, że odmetanowanie eksploatacyjne rozpoczyna się 
od momentu, gdy dno otworu drenażowego znajdzie się w obrębie optymalnej strefy odprężenia 
wybieranej ściany.  
 Dotychczasowe doświadczenia w prowadzeniu odmetanowania wstępnego wskazały, że meto-
da ta w niewielkim stopniu przyczynia się do podniesienia efektywności odmetanowania ściany. 
Skuteczność tej metody jest proporcjonalna do czasu eksploatacji otworów drenażowych. Dla pod-
niesienia efektywności tej metody należałoby przez długi okres czasu (minimum 1 rok) eksploato-
wać wykonane w tym celu otwory drenażowe. Konieczne jest więc wykonywanie robót przygoto-
wawczych ze znacznym wyprzedzeniem w stosunku do robót eksploatacyjnych. Nie bez znaczenia 
jest również kosztowne utrzymanie w długim przedziale czasu chodników przyścianowych. 
 Podstawową metodą odmetanowania, umożliwiającą bezpieczną eksploatację pokładów węgla 
silnie nasyconych metanem, w polskich warunkach, jest odmetanowanie eksploatacyjne. Metoda ta 
polega na ujmowaniu metanu ze stref zwiększonej przepuszczalności w środowisku ściany będącej 
w trakcie eksploatacji. Sposoby odmetanowania stosowane w polskich kopalniach dostosowuje się 
do zaprojektowanego wcześniej systemu eksploatacji i przewietrzania ściany. Wyróżnia się dwie 
metody odmetanowania eksploatacyjnego: 
 otworami drenażowymi wierconymi z chodników wentylacyjnych do strefy odprężonej 

w stropie i/lub spągu pokładu eksploatowanego,  
 chodnikami drenażowymi wykonanymi w pokładzie znajdującym się w strefie odprężonej 

nad pokładem eksploatowanym, zwana metodą drenażu nadległego (Hirschbach) lub pod 
pokładem eksploatowanym, zwana metodą drenażu podległego. 

 Podstawową metodą odmetanowania wyrobisk eksploatacyjnych w polskim górnictwie węglo-
wym jest odmetanowanie za pomocą otworów drenażowych. Miejsce, z którego wykonywane są 
otwory drenażowe jest ściśle uzależnione od zastosowanego systemu przewietrzania. Parametry 
techniczne otworów, ich ilość a także długość zarurowania wyznaczane są każdorazowo dla da-
nych warunków geologiczno-górniczych panujących w otoczeniu projektowanego wyrobiska eks-
ploatacyjnego oraz wymaganej efektywności odmetanowania. Niezwykle istotne jest to, 
że z samego założenia, nie projektuje się robót odmetanowania w sposób umożliwiający osiągnię-
cie maksymalnego wskaźnika efektywności odmetanowania, a jedynie w sposób umożliwiający 
ujęcie żądanej ilości metanu, a tym samym uzyskanie żądanej w danych warunkach efektywności 
odmetanowania. Ma to oczywiście bezpośredni związek z kosztami. Odmetanowanie górotworu 
jest technologią drogą, wymagającą dużych nakładów sprzętowych jak również roboczych. Ko-



 

 

nieczną do uzyskania wartość efektywności odmetanowania dla wyrobisk eksploatacyjnych wy-
znacza się za pomocą zależności: 
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gdzie: 
Vkr – metanowość kryterialna, 
Vprog – metanowość prognozowana 
 
Metanowość kryterialna jest to taka metanowość bezwzględna, przy której w danych warunkach 
przewietrzania i odmetanowania, przy nierównomiernym wydzielaniu się metanu nie będą wystę-
pować przekroczenia dopuszczalnej zawartości metanu w prądzie powietrza zużytego. Wyznacza 
się ją za pomocą zależności [5]: 

 dla ścian przewietrzanych systemem na „U”: 
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gdzie: 
cm-dop - dopuszczalna zawartość metanu w prądzie powietrza zużytego odprowadzanego chodni-

kiem przyścianowym [%]; 
cp  - zawartość metanu w przekroju wyrobiska w prądzie doświeżającym [%]; 
Vps - strumień objętości (wydatek) prądu powietrza płynącego przez ścianę [m3/min]; 
k  - współczynnik określający nierównomierność rozkładu prędkości powietrza w ścianie; 
n - współczynnik nierównomierności wydzielania metanu w rejonie ściany; 
VD - strumień objętości metanu dopływający do ściany z innych źródeł z prądem powietrza 

świeżego [m3/min]; 
 
 W tablicy 1 podano średnie wartości efektywności odmetanowana uzyskiwane w kopalniach 
Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A. metodą otworową w korelacji pomiędzy zastosowanym sys-
temem przewietrzania, ilością eksploatowanych ścian i ich metanowością bezwzględną [6]. Wy-
raźnie widoczne jest, że im niższa metanowość bezwzględna tym uzyskiwano niższe efektywności 
odmetanowania. W tabeli nie podano metanowości kryterialnej tych ścian, domniemywać jednak 
można, że w wielu przypadkach niższa efektywność była założona. W praktyce w znakomitej 
większości uzyskiwane efektywności odmetanowania są zadawalające i umożliwiają eksploatację 
z zakładanym postępem.  
 Opisane zakładane ograniczenia w uzyskiwaniu wyższych wskaźników efektywności odmeta-
nowania są naturalne i stosowane od początku prowadzenia odmetanowania. Warto jednak o tym 
przypomnieć w aspekcie pojawiających się czasem publikacji mówiących o uzyskiwanych niskich 
parametrach odmetanowania w polskich kopalniach węgla kamiennego. 



 

 

Tablica 1. Średnia efektywność odmetanowania wyrobisk eksploatacyjnych w latach 1997-2007 
Table 1. Average demethanation effectiveness of workings in the years 1997-2007 

Metanowość 
bezwzględna 

[m3/min] 

Ilość eksploatowanych ścian 
Średnia efektywność odmetanowania 

[%] 

„U” „Y” 
z podwójnym 

chodnikiem wen-
tylacyjnym 

„U” „Y” 
z podwójnym 

chodnikiem wen-
tylacyjnym 

poniżej 15 45 48 2 33,6 45,9 59,0 

15÷20 17 20 2 42,0 63,2 65,6 

20÷25 10 9 2 43,6 62,2 65,0 

25÷30 12 4 0 42,6 62,0 - 

30÷35 5 0 2 50,5 - 64,0 

powyżej 35 0 4 0 - 57,8 - 

 
 
 Kolejnym zakładanym ograniczeniem w uzyskiwaniu wysokich wskaźników efektywności od-
metanowania jest współwystępowanie zagrożeń naturalnych. W przypadku pojawienia się zagro-
żenia pożarowego, czego symptomem jest wzrost stężenia CO w zrobach, powszechną praktyką 
jest utrzymywanie wysokich stężeń metanu w zrobach ścianowych. W takich sytuacjach regułą jest 
ograniczanie ujęcia metanu poprzez system odmetanowania. W efekcie obniżenie zawartości tlenu 
uniemożliwia rozwinięcie pożaru w zrobach ścianowych, umożliwiając dalszą eksploatację. Gdy 
mamy do czynienia z wyrobiskiem eksploatacyjnym przewietrzanym sposobem na „Y” może wy-
stąpić konieczność zmiany sposobu przewietrzania na „U” co do zasady wiąże się z obniżeniem 
efektywności odmetanowania. 
 Problem stanowią wyrobiska eksploatacyjne z bardzo wysoką metanowością bezwzględną rzę-
du 30÷40 m3/min i większą. Niezwykle istotne w tym przypadku jest dobranie właściwego sposo-
bu eksploatacji i przewietrzania, który umożliwia wprowadzenie sposobu odmetanowania, który 
w danych warunkach, pozwoli uzyskać maksymalny wskaźnik efektywności odmetanowania. Aby 
to osiągnąć niezbędne jest współdziałanie służb projektujących eksploatację ze służbami projektu-
jącymi odmetanowanie. Spowodowane jest to pewnymi ograniczeniami w uzyskiwaniu wysokich 
wskaźników efektywności odmetanowania w każdym ze stosowanych obecnie sposobów odmeta-
nowania eksploatacyjnego. 
 
3.1.  Odmetanowanie ściany  przy systemie przewietrzania na „U” 
 
W polskich kopalniach węgla kamiennego dominuje system eksploatacji ścianowy podłużny, z 
pełnym zawałem stropu oraz kierunek eksploatacji od granic. Z uwagi na powszechnie występują-
ce zagrożenie pożarowe zazwyczaj stosuje się przewietrzanie sposobem na „U” z likwidacją chod-
nika nadścianowego za frontem ściany. Powietrze w tym systemie doprowadzane jest z chodnika 
podścianowego i po przejściu przez ścianę odprowadzane jest chodnikiem nadścianowym wzdłuż 
calizny węglowej. Otwory drenażowe w tym systemie wykonywane są z chodnika nadścianowego 
przed frontem ściany. Otwory drenażowe wykonuje się bezpośrednio z ociosu wyrobiska (rys. 3.1.A) 
lub rzadziej ze specjalnie dla tego celu wykonanych wnęk wiertniczych (rys. 3.1.B). 
 
 



 

 

 
 
Rys. 3.1. Rozmieszczenie otworów drenażowych w rejonie ściany przewietrzanej sposobem na „U” 
Figure 3.1. Layout of drainage holes in the area of the “U” ventilated longwall 
 
 
 Otwory drenażowe wykonywane są po kilka sztuk w wiązkach. Ilość wykonywanych otworów 
z wiązki, a także wzajemna odległość pomiędzy poszczególnymi wiązkami uzależniona jest przede 
wszystkim od ilości metanu jaką należy ująć poprzez system odmetanowania. Zakładane wydoby-
cie, a więc postęp frontu ścianowego w stosunku do robót wiertniczych wymaganych dla wykona-
nia wiązki otworów drenażowych często determinuje długość otworów drenażowych oraz ich ilość 
z wiązki. Czas na wykonanie robót wiertniczych jest więc podstawowym ograniczeniem technicz-
nym w podnoszeniu efektywności odmetanowania przy tym systemie przewietrzania. Szczególnie 
przy dużym postępie frontu eksploatacyjnego. Pewnym rozwiązaniem jest oczywiście wykonywa-
nie robót wiertniczych z dużym wyprzedzeniem oraz zastosowanie kilku urządzeń wiertniczych. 
Jednakże inne urządzenia technologiczne zabudowane w chodniku wentylacyjnym (np. kolejka 
podwieszana) nie pozwalają na wykonywanie otworów drenażowych w znacznej odległości od 
frontu ściany. Kolejnym ograniczeniem jest odległość od frontu ściany, w której otwory są eksplo-
atowane. Eksploatacja otworów o długości 60 m rozpoczyna się w odległości około 45 m od frontu 
ściany, otworów 80 m – około 60 m, otworów 100 m – około 70 m, a otworów 100 m wykonanych 
z wnęki wiertniczej – około 90 m [7]. Odcinek przed frontem ściany, w którym eksploatowane są 
otwory drenażowe nie jest więc długi. Stanowi to poważne ograniczenie możliwości podnoszenia 
efektywności odmetanowania. 

 
3.2.  Odmetanowanie ściany przy systemie przewietrzania na „Y” 

 
System przewietrzania na „Y” stosowany jest szeroko w pokładach o dużej prognozowanej meta-
nowości oraz niskiej skłonności do samozapalenia. W systemie tym powietrze doprowadzane jest 
do ściany chodnikiem podścianowym. Po przewietrzeniu ściany powietrze po doświeżeniu odpro-
wadzane jest chodnikiem wentylacyjnym wzdłuż zrobów. Przy tym sposobie przewietrzania, w 
przeciwieństwie do systemu na „U”, strefa wzmożonego wydzielania metanu odsuwana jest od 
skrzyżowania ściany z chodnikiem wentylacyjnym w głąb zrobów, zmniejszając zagrożenie meta-
nowe w tym newralgicznym miejscu. 
 Otwory drenażowe przy tym sposobie przewietrzania wykonywane są z chodnika wentylacyj-
nego za frontem ściany (rys. 3.2.). Zadaniem tych otworów jest ujmowanie metanu w miejscach 
jego największego wydzielania, także z warstw spągowych, oraz gromadzącego się w zrobach 
ścianowych. 

 
 
 



 

 

 
 
Rys. 3.2. Rozmieszczenie otworów drenażowych w rejonie ściany przewietrzanej sposobem na„Y” 
Figure 3.2. Layout of drainage holes in the area of the “Y” ventilated longwall 
 
 
 Ujęcie metanu przy tym sposobie odmetanowania odbywa się na odcinku do około 300 m za 
frontem ściany [8]. W przypadku prawidłowo utrzymywanego pasa uszczelniającego zroby możli-
we jest ujmowanie metanu nawet na całej długości chodnika wentylacyjnego. Największą trudność 
w podnoszeniu efektywności odmetanowania ma w tym przypadku rozszczelnienie górotworu. Ot-
wory drenażowe wykonywane są na styku zrobów i często po pewnym czasie tracą szczelność. 
Dobrze wykonywany pas podpornościowo-uszczelniający jest więc podstawowym warunkiem 
podniesienia efektywności odmetanowania przy tym sposobie przewietrzania. 
 
3.3.  Odmetanowanie ściany z równoległego chodnika wentylacyjnego 
 
Ten sposób prowadzenia odmetanowania stosowany jest w warunkach bardzo dużej metanowości 
ściany. Wymaga on jednak wykonania dodatkowych robót górniczych – drugiego chodnika wenty-
lacyjnego. Zużyty prąd powietrza po doświeżeniu na wylocie ze ściany kierowany jest wzdłuż zro-
bów do przecinki wentylacyjnej do chodnika wentylacyjnego. Przecinki wentylacyjne wykonywa-
ne są na bieżąco przed frontem ściany we wzajemnych odległościach 50÷100m. Otwory drenażo-
we przy tym systemie przewietrzania wykonywane są z chodnika wentylacyjnego przed frontem 
ściany i utrzymywane również za frontem ściany (rys. 3.3). Umożliwiają one ujmowanie metanu 
na bieżąco wydzielającego się w trakcie eksploatacji, także z warstw spągowych, oraz gromadzą-
cego się w zrobach ścianowych. Z uwagi na filar pozostawiany pomiędzy chodnikami wentylacyj-
nymi otwory drenażowe nie tracą szczelności i mogą być eksploatowane jeszcze długo po przejściu 
frontu ścianowego. 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
Rys. 3.3. Rozmieszczenie otworów drenażowych przy systemie przewietrzania 
z podwójnym chodnikiem wentylacyjnym 
Figure 3.3. Layout of drainage holes at the ventilation system with double airway 
 
 

 Ten system przewietrzania i odmetanowania umożliwia uzyskanie bardzo wysokich wskaźni-
ków odmetanowania nawet przy bardzo wysokiej metanowości ściany. Jedynym ograniczeniem 
może być tutaj intensywność wykonywania robót wiertniczych w stosunku do postępu frontu ścia-
nowego. Zastosowanie kilku urządzeń wiertniczych i dobrej jakości narzędzi wiertniczych problem 
ten rozwiązuje. Niewątpliwą zaletą tego sposobu odmetanowania jest możliwość jego zastosowa-
nia przy praktycznie wszystkich warunkach górniczo-geologicznych. 
 
3.4.  Odmetanowanie ściany z chodnika wygradzanego (z obcinką) 
 
Nieco odmiennym sposobem przewietrzania jest stosowany, m.in. w kopalni „Brzeszcze”, system 
wentylacji z chodnikiem wygrodzeniowym [9]. Powietrze zużyte odprowadzane jest wzdłuż zro-
bów na odcinku około 15 m, następnie przez „okno” do chodnika wentylacyjnego. „Okna” wenty-
lacyjne wykonywane są od strony chodnika wentylacyjnego z wyprzedzeniem około 40 m od fron-
tu ściany. Wzajemna odległość pomiędzy oknami wynosi maksymalnie 20 m. Na rysunku 3.4. po-
kazano rozmieszczenie otworów drenażowych w chodniku wentylacyjnym przy tym systemie 
przewietrzania. 
 
 

 
 
Rys. 3.4. Rozmieszczenie otworów drenażowych przy systemie przewietrzania 
z chodnikiem wygrodzeniowym 
Figure 3.4. Layout of drainage holes at the ventilation system with the fenced road 



 

 

 Sposób odmetanowania przy tym systemie przewietrzania jest nieco zbliżony do odmetanowa-
nia z chodnika równoległego (otwory wykonywane są poprzez pozostawiany filar). Jednakże w od-
różnieniu do niego otwory można utrzymać tylko na długości chodnika wygrodzeniowego. Pod-
stawowym ograniczeniem w uzyskiwaniu wysokich wskaźników efektywności odmetanowania 
jest tu czas na wykonanie robót wiertniczych. Podobnie jak w przypadku odmetanowania przy spo-
sobie przewietrzania na „U” roboty wiertnicze wykonywane są z chodnika, w którym zabudowane 
są inne urządzenia technologiczne np. kolejka podwieszana uniemożliwiające duże wyprzedzenie 
robót wiertniczych. Ponadto przy tym sposobie odmetanowania nie jest możliwe ujęcie metanu 
wydzielającego się z warstw nadbieranych. 

 
3.5.  Odmetanowanie ściany z nadległego chodnika drenażowego 

 
Metoda ta dotychczas w polskim górnictwie stosowana jest rzadko. Duże doświadczenie w odme-
tanowaniu za pomocą drenażu nadległego ma kopalnia „Brzeszcze”. Metoda ta stosowana jest rów-
nież sporadycznie w kopalni „Sośnica-Makoszowy”, „Szczygłowice”, „Mysłowice-Wesoła” i „Kru-
piński”. Chodnik drenażowy wykonuje się nad projektowaną ścianą, najlepiej w pozabilansowym 
pokładzie węgla znajdującym się w strefie odprężenia pokładu eksploatowanego. Chodnik powi-
nien być umiejscowiony w strefie górotworu, objętej zasięgiem desorpcji. Odległość pomiędzy po-
kładem eksploatowanym a chodnikiem drenażowym nie powinna być mniejsza niż pięciokrotna 
grubość eksploatacji i jednocześnie nie mniejsza niż 12 m. Przesunięcie poziome chodnika drena-
żowego od krawędzi strefy desorpcji od strony chodnika wentylacyjnego ściany powinna wynosić [2]. 
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Rys. 3.5. Umieszczenie chodnika drenażowego względem strefy desorpcji 
Figure 3.5. The location of the drainage gate in relation to the desorption zone 

 
 W uzyskaniu wysokiej efektywności pomagają otwory drenażowe wykonane z tego chodnika. 
Na rysunku 3.5 pokazano umieszczenie chodnika drenażowego względem strefy desorpcji wraz 
z otworami drenażowymi, które projektuje się uwzględniając zaleganie pokładów towarzyszących 
w strefie odprężenia. 



 

 

 Zaletą tego systemu odmetanowania jest uzyskiwanie bardzo wysokich wskaźników efektyw-
ności odmetanowania przy ekstremalnie wysokich metanowościach bezwzględnych eksploatowa-
nych ścian. W ostatnim okresie często prezentowany jest pogląd aby metodę tą stosować częściej, 
nawet w ścianach o metanowości bezwzględnej rzędu 20÷40 m3/min eksploatowanych z systemem 
przewietrzania na „U”. Decydując się na tą metodę należy jednak pamiętać, ze jest to metoda bar-
dzo kosztowna, wymagająca wykonania dodatkowych robót górniczych polegających na wydrąże-
niu chodnika w pokładzie wyżej leżącym wraz z wyrobiskami udostępniającymi. Ponadto, aby ta 
metoda była skuteczna musi być spełnionych kilka warunków: 
 w strefie desorpcji w miejscu optymalnego umiejscowienia chodnika drenażowego powi-

nien znajdować się pozabilansowy pokład węgla, 
 pomiędzy projektowanym chodnikiem drenażowym a parcelą projektowanej ściany nie była 

prowadzona eksploatacja, 
 wydzielanie metanu z warstw podbieranych powinno wynosić minimum 50% metanowości 

bezwzględnej, 
 z chodnika drenażowego należy wykonać otwory metanowe w celu zwiększenia strefy dre-

nażu. 
 
 
PODSUMOWANIE 
 
Na efektywność odmetanowania wpływ mają następujące czynniki: 
 system eksploatacji i przewietrzania, 
 sposób odmetanowania, 
 prawidłowo wykonany projekt odmetanowania, 
 warunki geologiczno-górnicze, 
 dochowanie reżimu technologicznego w odniesieniu do zaprojektowanych parametrów 

technicznych otworów drenażowych i rurociągów metanowych, 
 parametry techniczne stacji odmetanowania, 
 prawidłowy stan wyrobisk przyścianowych (gabaryty), 
 prawidłowe wykonywanie pasa podpornościowo-uszczelniającego, 
 stabilne parametry systemu wentylacji, 
 wahania ciśnienia barometrycznego, 
 prędkość eksploatacji i wielkość wydobycia, 
 procentowy udział wydzielającego się metanu z warstw nadległych, podległych oraz pokła-

du eksploatowanego, 
 wystąpienie dodatkowego wydzielania się metanu w przypadku wystąpienia zjawisk gazo-

dynamicznych spowodowanych np. wstrząsem górotworu, wystąpieniem zaburzeń tekto-
nicznych mających kontakt z nagromadzeniem metanu wolnego. 

 Osiągnięcie wysokiej efektywności odmetanowania jest możliwe pomimo występujących opi-
sanych uprzednio ograniczeń. Dążąc do wzrostu wskaźnika efektywności odmetanowania należy 
brać pod uwagę większość wyżej wymienionych uwarunkowań. 
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Conditions and Technical Limitations of the Increase 
of Demethanation Effectiveness 
 
Methane hazard is the most serious natural threat in the Polish hard coal mines. The most effective 
way to overcome this threat is the demethanation of the rock mass. Due to the observed increase in 
methane hazard and the intention to conduct the exploitation with fast progress of the exploitation 
front, it is crucial to achieve maximum effectiveness of demethanation. In this paper the authors 
present the conditions and technical limitations of the increase of this parameter, depending on the 
used ventilation and demethanation systems. 
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STRESZCZENIE: W artykule przedstawiono aktualną sytuację kształtowania się zagrożenia meta-
nowego w kopalniach HW S.A. oraz dokonano oceny stanu tego zagrożenia w perspektywie do ro-
ku 2020. Przedstawiono metody wentylacyjne oraz układy odmetanowania wyrobisk eksploatacyj-
nych stosowane w kopalniach KHW S.A. wraz z oceną ich skuteczności w aspekcie zwalczania 
zagrożenia metanowego. Przestawiono także w zarysie koncepcję prowadzonej eksperymentalnej 
próby odmetanowania pokładu węgla metodą wierceń kierunkowych wykonywanych z powierzch-
ni terenu. 
 

SŁOWA KLUCZOWE: Metan, zagrożenie metanowe, górnictwo, odmetanowanie górotworu, od-
metanowanie wstępne 
 
 
 

1. WSTĘP 
 

 Głębinowa eksploatacja węgla kamiennego skojarzona jest z wieloma, zazwyczaj współwystę-
pującymi zagrożeniami naturalnymi, wśród których obecnie dominującym jest zagrożenie meta-
nowe. Prowadzenie eksploatacji na coraz większych głębokościach, w pokładach o wysokiej meta-
nonośności przy znacznej koncentracji wydobycia powoduje kumulowanie się zagrożenia metano-
wego w mniejszej ilości eksploatowanych ścian. Sytuacja taka powoduje szereg zagrożeń związa-
nych z bezpieczeństwem pracy. Spośród 31 funkcjonujących w Polsce kopalni węgla kamiennego, 
w 10 prowadzi się wyłącznie eksploatację w warunkach niemetanowych. W pozostałych kopal-
niach skala zagrożenia metanowego jest zróżnicowana. W roku 2011 kopalnie te wyemitowały 
łącznie ponad 578 mln m3 metanu do atmosfery, ujmując odmetanowaniem dalsze około 250 mln 
m3 [4]. Prowadzenie eksploatacji w warunkach zagrożenia metanowego wymaga stosowania sze-
regu działań profilaktycznych zmierzających nie tylko do ograniczenia wydzielania metanu, lecz 
także do wyeliminowania błędów ludzkich. Niemniej jednak nie udało uniknąć się w ostatnim 
dziesięcioleciu katastrof związanych z zapaleniem lub wybuchem metanu. 
 Podejmowane działania obejmują nie tylko właściwe planowanie eksploatacji, lecz także dzia-
łania z zakresu odpowiedniego doboru metod wentylacyjnych, odmetanowania górotworu i syste-
mów gazometrycznych opartych na czujnikach o pomiarze ciągłym. Należy nadmienić, że projek-
towanie robót i dobór systemów wybierania pokładów węgla w zagrożeniu metanowym bywa czę-
sto skrępowany powszechnie występującym, zwłaszcza w kopalniach w obszarze niecki głównej 
GZW, zagrożeniem tąpaniami. 
 Podstawową metodą zwalczania zagrożenia metanowego stosowaną w kopalniach są środki 
wentylacyjne w postaci właściwie dobranych systemów przewietrzania i odpowiednio intensywnej 
wentylacji oraz pomocnicze urządzenia wentylacyjne w postaci wentylatorów lutniowych i inżek-
torów powietrza [1, 9]. 
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 Innym, o wiele skuteczniejszym sposobem zwalczania zagrożenia metanowego jest odmetano-
wanie górotworu. Metoda ta stosowana jest coraz częściej jako podstawowa, umożliwiająca pro-
wadzenie efektywnej i bezpiecznej eksploatacji węgla [1, 2, 8]. Ponadto w warunkach IV kategorii 
zagrożenia metanowego i III stopnia zagrożenia tąpaniami stosowanie odmetanowania wymagane 
jest przepisami. Proces odmetanowania polega na ujęciu i odprowadzeniu do stacji odmetanowania 
części metanu uwalnianego wskutek prowadzonej eksploatacji. Jego efektywność uzależniona jest 
od szeregu czynników takich jak metanonośność, budowa tektoniczna i głębokość zalegania po-
kładu (ciśnienie złożowe metanu), jego gazoprzepuszczalność, sposób ujęcia metanu, technologia 
wykonania i szczelność otworów metanowych, wahania barometryczne, rodzaj systemu przewie-
trzania i inne [1, 5, 8, 9]. W roku 2011 na 172 prowadzone w górnictwie ściany w 71 z nich pro-
wadzono odmetanowanie. Ujmowany odmetanowaniem metan stanowi jednocześnie paliwo dla 
ekologicznej produkcji ciepła i energii w układach tradycyjnych i kogeneracyjnych [4, 6]. 
 Niniejszy artykuł ma na celu przedstawienie niektórych tylko działań podejmowanych w ko-
palniach KHW S.A. dla zwiększenia skuteczności odmetanowania i poprawy bezpieczeństwa pra-
cy w rejonach o wysokiej metanonośności pokładów węgla. 
 
2. ZAGROŻENIE METANOWE – STAN AKTUALNY I PROGNOZA 
 

 W skład Katowickiego Holdingu Węglowego S.A. wchodzą obecnie cztery kopalnie, tj. KWK 
„Wieczorek”, KWK „Mysłowice-Wesoła”, KWK „Wujek” (Ruch „Wujek” i Ruch „Śląsk”) i KWK 
„Murcki-Staszic” (Ruch „Staszic” i Ruch „Boże Dary”), z których dwie ostatnie to kopalnie dwu-
ruchowe nie mające połączenia wyrobiskami dołowymi. Kopalnie prowadza działalność na obsza-
rze górniczym, o łącznej powierzchni wynoszącej ok. 175 km2. Są to kopalnie o zróżnicowanej 
wielkości i skali zagrożeń naturalnych, w tym zagrożenia metanowego. Eksploatacja prowadzona 
jest w pokładach metanowych i niemetanowych. W roku 2012, spośród prowadzonych 41 wszyst-
kich frontów eksploatacyjnych tylko 3 ściany prowadzone były w polu niemetanowych i 1 w polu I 
kategorii zagrożenia metanowego. Z pozostałych, 20 ścian prowadzonych było w pokładach zali-
czonych do IV kategorii zagrożenia metanowego, w tym aż 11 w pokładach zaliczonych do III 
stopnia zagrożenia tąpaniami. W kolejnych latach procentowy udział ścian eksploatowanych w IV 
kategorii zagrożenia metanowego będzie wzrastał. W 2016 roku ich udział wynosić będzie 54%, 
zaś w 2020 ok. 60%. Odzwierciedleniem tego będzie rosnąca bezwzględna ilość wydzielającego 
się metanu (rys. 1). 
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Rys. 1. Metanowość bezwzględna kopalń KHW S.A. wraz z prognozą 



 

 

 W roku 2012 średnia metanowość bezwzględna wszystkich kopalń wchodzących w skład KHW 
S.A. wyniosła 246,34 m3/min (dane za 11 miesięcy roku 2012) [7]. Według przeprowadzonej dłu-
gofalowej prognozy w kolejnych latach metanowość bezwzględna kopalń utrzymywać będzie ten-
dencję wzrostową i do roku 2020 jej przyrost wyniesie ok. 25% w porównaniu do poziomu obecnej 
emisji. Sytuacja ta związana będzie z budową poziomu 1230 m tzw. kopalni zespolonej i udostęp-
nianiem nowych pokładów węgla, zaliczanych do kategorii III i IV zagrożenia metanowego w ob-
szarze górniczym obecnej kopalni „Murcki-Staszic”. 
 
3. ZWALCZANIA ZAGROZENIA METANOWEGO – ODMETANOWANIE 
 

 Zwalczanie występującego w kopalniach Katowickiego Holdingu Węglowego S.A. zagrożenia 
metanowego realizowane jest każdorazowo środkami adekwatnymi do jego poziomu. Na etapie 
projektowania eksploatacji dobierany jest sposób rozcięcia i system przewietrzania ścian. W wa-
runkach KHW S.A. dominującym systemem przewietrzania frontów ścianowych jest system na 
„U” z odprowadzeniem powietrza wzdłuż calizny węglowej. Systemem tym przewietrzane jest ok. 
80–85% wszystkich ścian. Stosowanie systemu „U” uwarunkowane jest przede wszystkim prowa-
dzeniem eksploatacji zawałowej w pokładach o dużym zagrożeniu pożarowym. Rozwiązanie takie 
pozwala na prowadzenie skutecznej i taniej profilaktyki pożarowej polegającej na podawaniu do 
zrobów zawałowych popiołów elektrownianych. O wiele mniejsze znaczenie ma system przewie-
trzania na „Y” lub jego kombinacje [9]. Zazwyczaj stosowany jest system „Y” z dwoma równole-
głymi wyrobiskami przyścianowymi. Przykładem zastosowania może być ściana 2b-S w pokładzie 
510 pole S w KWK „Murcki-Staszic”. Ściana ta w początkowym okresie jej biegu, tj. do osiągnię-
cia postępu 280 m przewietrzana była systemem „U” z ograniczonym do 2,1 m postępem dobo-
wym ze względu na wysoką prognozę metanowości bezwzględnej przekraczającą 40 m3CH4/min 
oraz doświadczenia kopalni z eksploatacji ścianą 8b-S. Dokonana późniejsza zmiana systemu prze-
wietrzana z „U” na „Y” pozwoliła kopalni na uzyskanie lepszej wydajności w zakresie wydobycia 
oraz zwalczania zagrożenia metanowego. Ilość ujmowanego z rejonu ściany metanu uległa zwięk-
szeniu o ok. 40% z początkowo ujmowanych ok. 14 m3 CH4/min przy przewietrzaniu ściany sys-
temem na „U”. Omawianym system przewietrzane będą także ściany projektowane w pokładzie 
409 w KWK „Wujek ruch „Śląsk” głownie z uwagi na wysoką metanonośność pokładu i doświad-
czenia z eksploatacji ścianą 4 i 5 w tym pokładzie. 
 
 

 
 
Rys. 2. Schemat stosowania pomocniczych urządzeń wentylacyjnych dla zwalczania 
zagrożenia metanowego w ścianie przewietrzanej systemem na „U” – przykład 1 



 

 

 
 
Rys. 3. Schemat stosowania pomocniczych urządzeń wentylacyjnych dla zwalczania 
zagrożenia metanowego w ścianie przewietrzanej systemem na „U” – przykład 2  
 
 Poza doborem systemu przewietrzania, który determinują zagrożenia metanowe i pożarowe, 
pozostałe działania zmierzające do zwalczania zagrożenia metanowego polegają przede wszystkim 
na doprowadzeniu do ścian odpowiednio dużej ilości powietrza zapewniającej utrzymanie koncen-
tracji metanu na poziomie poniżej wartości dopuszczalnych oraz stosowaniu pomocniczych urzą-
dzeń wentylacyjnych dla zwalczania zagrożenia metanowego na wylotach ze ścian – rysunki 2 i 3, 
w konfiguracji zależnej od poziomu zagrożenia. 
 W warunkach zagrożeń skojarzonych, a zwłaszcza w warunkach dużej metanonośności pokła-
dów węgla profilaktyka oparta wyłącznie na środkach wentylacyjnych jest niewystarczająca. Sto-
sowane jest wówczas odmetanowanie będące podstawowym czynnikiem warunkującym bezpiecz-
ną eksploatację. Proces odmetanowania prowadzony jest we wszystkich kopalniach KHW S.A. 
Stosowane są zarówno powierzchniowe, jak i dołowe, inżektorowe stacje odmetanowania. Te 
ostatnie stosowane są w kopalniach o mniejszej skali zagrożenia metanowego – w KWK „Wujek” 
i KWK „Wieczorek”. W kolejnych latach planuje się także zastosowanie dołowych stacji odmeta-
nowania o działaniu elektrycznym. W dwóch pozostałych kopalniach, tj. w KWK „Mysłowice-
Wesoła” i KWK „Murcki-Staszic” ruch „Staszic” odmetanowanie prowadzone jest powierzchnio-
wymi stacjami odmetanowania. W roku 2012 stacjami tymi ujęto łącznie około 22,4 mln m3CH4 
z wydzielonych wskutek prowadzonej eksploatacji ok. 95,9 mln m3 CH4 [7]. Znaczna część ujmo-
wanego metanu jest następnie zagospodarowywana w instalacjach kogeneracyjnych i ciepłowni-
czych dla produkcji energii elektrycznej i ciepła [6, 7]. Zakończono także w 2012 roku budowę 
stacji odmetanowania na ruchu „Śląsk” KWK „Wujek w związku z planami dalszej eksploatacji 
silnie metanowego pokładu 409. Efektywność procesu odmetanowania kopalń prowadzących od-
metanowanie stacjami powierzchniowymi przedstawiono w tabeli 1 [4, 7]. 

 
Tabela 1. Efektywność odmetanowania kopalń 

Kopalnia 2009 2010 2011 2012 

KWK “Mysłowice-Wesoła” 17,2% 18,5% 15,5% 23,0% 

KWK “Murcki-Staszic” ruch “Staszic” 14,1% 12,6% 20,4% 23,8% 

 
 Jest ona wypadkową ilości metanu ujętego w procesie odmetanowania eksploatowanych ścian 
oraz metanu ujętego zza tam izolacyjnych. 



 

 

 Odmetanowanie ścian prowadzone jest w znacznym stopniu za pomocą otworów drenażowych 
wykonywanych z wyrobisk przyścianowych. Wykonywane są bezpośrednio z wyrobisk. Nie stosu-
je się w warunkach kopalń KHW S.A. specjalnych wnęk wiertniczych. Efektywność odmetanowa-
nia dopasowana jest do skali zagrożenia metanowego, pozwalając osiągać zakładane wielkości 
produkcji. Nie przekracza ona średnio 25% (dla systemu „U”), przy czym znane są przypadki, 
gdzie efektywność odmetanowania tak przewietrzanych ścian przekraczała 50% [2]. Stosowna jest 
także, lecz w niewielkim stopniu metoda drenażu nadległego. Metoda ta, pomimo swoich zalet i 
dużej efektywności stosowana może być tylko w przypadku, gdy istnieje możliwość wykonania 
specjalnego wyrobiska dla prowadzenia odmetanowania w bezpośredniej bliskości eksploatowane-
go pokładu węgla. System taki stosowany był z powodzeniem w KWK „Mysłowice-Wesoła” dla 
odmetanowania ścian prowadzonych w pokładzie 501B, a obecnie ściany 514 w pokładzie 501Az. 
Efektywność odmetanowania systemem drenażu nadległego wynosi 60%–80% [8, 7]. Kopalnia 
„Mysłowice-Wesoła” prowadziła także próby wykorzystania nadległych wyrobisk leżących poza 
bezpośrednią strefą desorpcji, uzyskując również zadowalające rezultaty. Poniżej przedstawiono 
przykłady działań podejmowanych przez kopalnie KHW S.A. w celu zwiększenia efektywności 
odmetanowania i poprawy bezpieczeństwa w prowadzonych ścianach. Przykłady ograniczono tyl-
ko do ścian przewietrzanych systemem na „U”. 
 
3.1. KWK „Mysłowice-Wesoła” – odmetanowanie ściany 561 
 

Ściana 561 prowadzona jest wzdłuż uskoku „Luiza” o zrzucie ok. 60 m w warstwie przystropowej 
pokładu 510 systemem podłużnym z zawałem stropu. Z uwagi na niekorzystny stan naprężeń góro-
tworu (III stopień zagrożenia tąpaniami i wpływy uskoku) kopalnia zmuszona była zaprojektować 
odmienny niż stosowany w pozostałych ścianach w tym polu sposób prowadzenia przewietrzania. 
Ściana przewietrzana jest systemem na „U” powietrzem w ilości ok. 1 200 m3/min, a powietrze 
prowadzone jest zgodnie z upadem ściany. Długość ściany wynosi 196 m, a średnie wydobycie to 
ok. 4 000 Mg/d. Prognoza metanowości bezwzględnej dla tej ściany przewidywała maksymalne 
wydzielanie metanu w ilości 13,86 m3/min przy wydobyciu ok. 4 620 Mg. Odmetanowanie ściany 
prowadzone było początkowo z chodnika 561 bad. wiązkami otworów (po 3 otwory długości ok. 
70 m) wierconymi co 50 m wybiegu. Średnie ujęcie metanu wynosiło ok. 1,0 m3CH4/min, osiąga-
jąc niską efektywność odmetanowania, rzędu 11,6% (rysunek 5 – punkty w kształcie rombu). Po 
osiągnięciu przez ścianę postępu ok. 270 m, w rejonie wlotu do ściany, od strony chodnika XIIa 
wsch. stwierdzono utrzymującą się znaczną emisję metanu. 
 

 
 
Rys. 5. Rozkład efektywności odmetanowania dla ściany 561 



 

 

 Spowodowana była ona prawdopodobnie wystąpieniem zaburzenia geologicznego oraz depre-
sją cieplną środowiska zrobów zawałowych, powodującą wynoszenie metanu w kierunku chodnika 
XIIa wsch. Dla obniżenia powstałego zagrożenia metanowego kopalnia zastosowała początkowo 
środki wentylacyjne (pomocniczy wentylator lutniowy dla uintensywnienia wentylacji rejonu 
skrzyżowania chodnika XIIa wsch. ze ścianą 561), co nie spowodowało znaczącego obniżenia za-
grożenia. Wykonano także próbę ujęcia metanu z rejonu chodnika XIIa wsch. (doprowadzającego 
powietrze do ściany 561). Podobne rozwiązanie zastosowano po raz pierwszy w ścianie 514 w po-
kładzie 501Az. W chodniku XIIa wsch. odwiercono w tym celu dwa 30 m otwory w kierunku zro-
bów w odległości ok. 12 m od czoła ściany odchylone o 0° i 20° od osi wyrobiska nad pole ściany. 
Otworami tymi ujmowano ok. 4,0 m3CH4/min. Pozytywny efekt działań zadecydował o ich konty-
nuacji. Otwory drenażowe wiercone są co ok. 10 m wzdłuż wybiegu chodnika XIIa wsch. Do 
grudnia 2012 roku odwiercono łącznie 50 otworów w chodniku XIIa wsch. bad. i 30 otworów 
w chodniku 561 bad. Średnia ilość ujmowanego metanu z rejonu ściany 561 wzrosła wskutek opi-
sanych działań do ok. 3,6 m3/min (maksymalnie 6,0 m3/min), a efektywność odmetanowania do ok. 
30% (rysunek 5 – punkty w kształcie kwadratu). Zmianie nie uległa natomiast ilość metanu ujmo-
wanego ujęciem z chodnika 561 bad. 
 
3.2. KWK „Murcki-Staszic” odmetanowanie ściany 8b-S 
 

Innym przykładem działań ukierunkowanych na zwiększenie intensywności odmetanowania jest 
ściana 8b-S prowadzona w latach 2011–12 w KWK „Murcki-Staszic”. Ściana prowadzona była 
w pokładzie 510 o grubości 9,5–10,3 m w warstwie przystropowej na poziomie 900 m. Przewie-
trzana była systemem na „U” powietrzem w ilości od 1500 do 2100 m3/min. Odmetanowanie ścia-
ny prowadzone było wiązkami otworów drenażowych wierconych z upadowej VIIIb-S (wyrobisko 
odprowadzające powietrze ze ściany). W pierwszej fazie biegu ściany (etap I) jej postęp miesięcz-
ny wynosił średnio ok. 143 mb, zaś po jej zatrzymaniu i ponownym uruchomieniu – średnio ok. 70 
mb (etap II). Ograniczenie postępu ściany związane było z kumulacją zagrożenia metanowego, ja-
kie wystąpiło po uzyskaniu przez ścianę 8b-S postępu wynoszącego 771 m (do czasu zatrzymania 
ściany w lipcu 2011 r. sumaryczny czas przekroczeń dopuszczalnych stężeń metanu w rejonie 
ściany wyniósł 83h 21’ 24”). W etapie I (tj. do czasu zatrzymania ściany i zmiany rygorów jej 
prowadzenia) odwiercono łącznie 207 otworów na 34 stanowiskach zlokalizowanych co ok. 36 m 
wybiegu (6 otworów na stanowisku). Średnie ujęcie metanu nie przekraczało 5,5 m3 CH4/min 
(maksymalnie 10,9 m3 CH4/min). Średnia metanowość bezwzględna ściany kształtowała się w tym 
okresie na poziomie 23,88 m3 CH4/min, a efektywność odmetanowania na poziomie około 23%. 
 

 
 
Rys. 6. Rozkład efektywności odmetanowania dla ściany 8b-S 



 

 

Obrazują to na rysunku 6 punkty w kształcie kwadratów. Po zatrzymaniu ściany i jej ponownym 
rozruchu (etap II) dokonano korekty w zakresie postępu ściany – maksymalnie 3 m/d oraz sposobu 
prowadzenia odmetanowania – zagęszczono lokalizację stanowisk odmetanowania oraz zoptymali-
zowano kąty wiercenia otworów. Zbiory złożone z 7 otworów wykonywano co 18 m wybiegu wy-
robiska przyścianowego. Przeprowadzone zabiegi skutkowały wzrostem ilości ujmowanego meta-
nu oraz spadkiem ilości rejestrowanych przekroczeń dopuszczalnych wartości metanu. Średnia 
ilość metanu wzrosła z ok. 5,5 do ok. 13,6 m3 CH4/min oraz efektywność średnio 53,2%. Szczyto-
we wartości wyniosły ok. 22,5 m3 CH4/min dla ujęcia metanu i ok. 71,2% dla efektywności. Stan 
ten obrazują punkty o kształcie rombów na rysunku 6. 
 
2.3. KWK „Mysłowice-Wesoła” – doświadczenia z odmetanowania ściany 565a 
 

Odmienny układ odmetanowania zaprojektowano dla ściany 565a prowadzonej systemem podłuż-
nym w przystropowej warstwie pokładu 510, wzdłuż uskoku „Luiza”. Ściana 565a była kontynua-
cją ściany 565 zatrzymanej i otamowanej wskutek zapalenia metanu w jej zrobach i powstania za-
grożenia pożarowego. Prowadzona profilaktyka pożarowa dla otamowanej ściany 565 obejmowała 
podawanie pyłów i gazów inertnych do zrobów od strony przekopu taśmowego do partii D1 leżą-
cego wzdłuż jej wybiegu ok. 140 m powyżej. Wyrobisko to wykorzystane zostało następnie dla 
prowadzenia odmetanowania ściany 565a, traktując je jako chodnik drenażowy. W związku z fak-
tem, iż przekop taśmowy do partii D1 leży poza strefą desorpcji, wykonano z niego szereg otworów 
drenażowych do tej strefy. Otwory wykonywano co ok. 30 m wiercąc w każdej wiązce od 2 do 4 
otworów o nachyleniu 30° i długości ok. 116 m. Podczas biegu, ściana 565a przewietrzana była 
powietrzem w ilości ok. 1195 m3/min, a w rejon skrzyżowania z chodnikiem I wsch. (chodnik wy-
lotowy) dodatkowo doprowadzane było lutniociągiem tłoczącym powietrze w ilości 350 m3/min 
dla zwalczania zagrożenia metanowego (wg rysunku 3). Średnie wydobycie dobowe ze ściany 
565a wynosiło około 3200 Mg. Prognoza metanowości bezwzględnej przewidywała maksymalne 
wydzielanie metanu w ilości 21,87 m3/min przy wydobyciu 3 600 Mg, przy czym w podczas eks-
ploatacji ścianą stwierdzono maksymalne wydzielanie metanu w ilości 23,63 m3CH4/min. W po-
czątkowym okresie biegu ściany efektywność odmetanowania osiągała wartości rzędu 65–76% (ry-
sunek 7), przy czym podczas całego biegu ściany, aż do jej zatrzymania prowadzono odmetanowa-
nia z wykorzystaniem tylko wyżej lezącego wyrobiska, uzyskując średnią efektywność odmetano-
wania wynoszącą ok. 39%. Ujęcie metanu otworami wykonanymi z wyżej leżącego przekopu ta-
śmowego do partii D1 wynosiło w trakcie eksploatacji ściany 565a od 3,9 do 8,3 m3 CH4/min, 
średnio 5,8 m3 CH4/min. Dogodna lokalizacja przekopu względem uskoku oraz wybiegu ściany 
565a pozwoliła na jego wykorzystanie jako wyrobiska drenażowego. Konieczność ujmowania me-
tanu otworami, odległość pionowa i jego usytuowanie geometryczne względem ściany były głów-
nymi powodami uzyskiwanych efektywności odmetanowania w porównaniu do klasycznych wy-
robisk drenażowych. Niemniej jednak ujęcie metanu w takim stopniu pozwoliło na zapewnienie 
bezpiecznych warunków rejonie ściany, wykluczając potrzebę wykonywania odmetanowania z wy-
robisk przyścianowych. 
 
 Zaprezentowane powyżej trzy przykładowe warianty prowadzenia odmetanowania ścian prze-
wietrzanych systemem na „U”, będącym z punktu widzenia zwalczania zagrożenia metanowego 
najbardziej niekorzystnym systemem wentylacji wskazują, że przy odpowiednim doborze sposobu 
odmetanowania i środków wentylacyjnych uzyskać można stabilne i bezpieczne warunki przewie-
trzania takich ścian. 
 
 
 
 



 

 

 
 
Rys. 7. Rozkład efektywności odmetanowania dla ściany 565a 

 
3. ODMETANOWANIE WSTĘPNE 
 

Wychodząc na przeciw aktualnym trendom w bezpieczeństwie pracy, a także pozyskiwaniu meta-
nu z pokładów węgla i ochronie środowiska, Katowicki Holding Węglowy prowadzi także działa-
nia ukierunkowane na nowe, innowacyjne technologie w zakresie odmetanowania. W strefie zain-
teresowań pozostaje tzw. odmetanowanie wstępne oraz wykorzystanie upowszechniającej się me-
tody wierceń kierunkowych do odmetanowania wyrobisk dołowych. Odmetanowanie wstępne sta-
nowi obecnie koncepcję metody odgazowania pokładów węgla. Polega ona na odwierceniu 
z powierzchni jednego lub kilku otworów pionowych z odcinkami horyzontalnymi w pokładach 
węgla oraz ujęciu wydzielającego się wskutek przyłożonej depresji metanu. Metody takie znane 
i stosowane są w światowym górnictwie, przede wszystkim w Stanach Zjednoczonych, Australii, 
a także na Ukrainie [8], gdzie służą wstępnemu odgazowaniu pokładów węgla. W zależności od 
gazoprzepuszczalności węgli, dla intensyfikacji wydzielania metanu i zwiększenia efektywności 
metody stosowane są zabiegi szczelinowania. Odmetanowanie wstępne może być szansą dla głę-
boko zalegających, silnie metanowych pokładów węgla kamiennego GZW. Jego zastosowanie po-
zwoliłoby przed rozpoczęciem robót górniczych częściowo sczerpać metan, obniżając metanono-
śność pokładu węgla, a tym samym obniżyć poziom zagrożenia metanowego i wyrzutami metanu. 
W literaturze opisującej przedmiotową metodę podaje się, że taką metodą usunąć można od 50% 
do 70% zawartego w pokładzie węgla metanu [8]. Z uwagi na powolny proces odgazowania meto-
da taka powinna być zastosowana 5–10 lat przed planowanym rozpoczęciem robót w pokładzie. 
W warunkach polskich węgli przeszkodą dla stosowania tej metody może być bardzo niska gazo-
przepuszczalność węgli. Wg badań niemieckich dla głębokości ok. 1500 m wynosi ona 0,01–0,16 
mD [3]. Dla porównania gazoprzepuszczalność złoża kopalni Beltana Colliery w Australii wynosi 
do 100 mD. Tak niskie wartości powodować mogą dużo mniejszy dopływ gazu z matrycy węglo-
wej nie dając pewności co do poziomu i czasu odgazowania pokładu. Należy wspomnieć, że w la-
tach 1990 – 1996 prowadzone były w Polsce podobne badania (Amoco, McCormic i inni) zmierza-
jące do pozyskania metanu z pokładów węgla bez zadowalających wtedy efektów. Proponowana 
obecnie metoda polega na wykorzystaniu techniki wierceń kierunkowych w węglu, mającej za-
pewnić o wiele wyższą powierzchnię sorpcyjną niż w przypadku odwiertu pionowego. 
 W roku 2012 KHW S.A. podjął w tym temacie współpracę z Państwowym Instytutem Geolo-
gicznym, który prowadzi zbieżny z celami strategii KHW S.A. projekt badawczy „Przedeksploata-
cyjne odmetanowanie pokładów węgla otworami powierzchniowymi – ocena zastosowania w wa-
runkach złożowych i górniczych GZW wraz z odwierceniem otworu badawczego” finansowany ze 



 

 

środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. W wyniku przepro-
wadzonych ocen i analiz poszczególnych pokładów metanowych w kopalniach poszczególnych 
spółek węglowych wskazane zostały potencjalne lokalizacje możliwe dla przeprowadzenia ekspe-
rymentu. W toku dalszych prac i uzgodnień wybrano dla przeprowadzenia eksperymentu pokład 
leżący w obszarze górniczym należącym do KHW S.A. KWK „Mysłowice-Wesoła”. W zachodniej 
części obszaru górniczego tej kopalni, w pokładach 501 i 510 wykonane zostaną dwa otwory kie-
runkowe o długości ok. 600 m każdy wraz z dwoma otworami pionowymi dla przeprowadzenia 
próby odmetanowania pokładu węgla. Przykładowy, poglądowy schemat realizowanego przedsię-
wzięcia przedstawia rysunek 8. 

 

 
 
Rys. 8. Poglądowy schemat odmetanowania wstępnego 
(źródło: Mitchell Drilling International) 

 
 Wykonane w pokładzie węgla otwory testowane będą przez okres około 12 miesięcy. Według 
przyjętego harmonogramu realizacji projektu, odwiercenie otworów i niezbędne testy rozpoczną 
się w IV kwartale 2013 roku i będą trwać do końca roku 2014. Zasadniczym elementem projektu 
jest także późniejsza weryfikacja przeprowadzonej próby odmetanowania wstępnego robotami gór-
niczymi. W trakcie ich wykonywania określona zostanie metanonośność węgla oraz obserwowane 
wydzielanie metanu. Aktualnie w rejonie objętym projektem badawczym prowadzona jest opisy-
wana wcześniej ściana 514. Na obecnym etapie prowadzonych prac, nie daje uzyskać się wiary-
godnych informacji dotyczących potencjalnej efektywności ujęcia metanu proponowaną metodą. 
 
 
PODSUMOWANIE 
 

Działania prowadzone przez Katowicki Holding Węglowy S.A. dla poprawy efektywności od-
metanowania obejmują: 
 optymalizację i modernizację sieci odmetanowania. W latach 2008–2009 modernizacji poddano 

powstałe w latach 70-tych stacje odmetanowania, a końcem roku 2012 oddano do użytkowania 
kolejną, 

 działania ukierunkowane na opracowanie skutecznej metody odmetanowania pokładów węgla 
w trakcie prowadzenia eksploatacji przy wykorzystaniu techniki wierceń kierunkowych, 

 wykorzystanie opisanych doświadczeń w zakresie drenażu nadległego. Przewiduje sie wyko-
rzystanie takiej metody odmetanowania dla kolejnych ścian w partii Az KWK „Mysłowice-
Wesoła” oraz polu S w KWK „Murcki-Staszic”, gdzie istnieje możliwość wykonania wyrobisk 
w pokładach podbieranych. 



 

 

 Prowadzone są także rozmowy z firmami krajowymi i zagranicznymi w zakresie odmetanowa-
nia i wierceń kierunkowych. Działania takie, prócz nawiązania wzajemnej współpracy na celu ma-
ją również pozyskanie niezbędnych informacji dotyczących możliwości zastosowania techniki 
wierceń kierunkowych dla prowadzenia odmetanowania. Od roku 2011 roku KHW S.A. współpra-
cuje m.in. z firmą ZOK z Jastrzębia Zdroju w zakresie odmetanowania, gdzie firma ta prowadzi 
odmetanowanie najbardziej metanowych ścian (w KWK „Murcki-Staszic” i KWK „Mysłowice-
Wesoła”). 
 Inny zakres obejmują działania organizacyjne inicjowane przez KHW S.A. Mają one na celu 
konsolidację oddziałów górniczych zajmujących się wierceniem i odmetanowaniem z poszczegól-
nych kopalń, tak by zwiększyć ich potencjał oraz efektywność wykorzystania w ramach całej spółki. 
 Wymienione powyżej tylko niektóre aspekty działań podejmowanych w Katowickim Holdingu 
Węglowym S.A. w obrębie tematyki odmetanowania wskazują dalsze kierunki działań i rozwoju 
w tym zakresie dla prowadzenia efektywnej profilaktyki w rejonach o dużym zagrożeniu metano-
wym. 
 
 
LITERATURA 
 
[1] Frączek R.: Zwalczanie zagrożenia metanowego w kopalniach węgla kamiennego. Wydanie 3, Gliwice 

2010. 
[2] Gach Z., Laskowski Z.: Skuteczne odmetanowanie podstawową drogą do poprawy bezpieczeństwa w 

ścianie przewietrzanej systemem na „U”. V Konferencja Naukowo-Szkoleniowa „Problemy współczesne-
go górnictwa 2012”. 

[3] Kaltwang H.J.: Evonik New Energies Projekty CBM w Niemczech. Seminarium „Stan i perspektywy po-
zyskania oraz utylizacji metanu pokładów węgla kamiennego w Polsce i Niemczech”. Materiały niepubli-
kowane. Saarbrücken 2011. 

[4] Konopko W. i inni: Raport roczny (2011) o stanie podstawowych zagrożeń naturalnych i technicznych 
w górnictwie węgla kamiennego. Główny Instytut Górnictwa, Katowice 2012. 

[5] Krause E.: Technologie odmetanowania wpływające na poprawę bezpieczeństwa eksploatacji oraz ograni-
czenie emisji metanu do atmosfery. Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej, Seria Górnictwo, nr 283, 
Gliwice 2008, str. 113–128. 

[6] Plonka G., Borsucki D.: Pozyskanie i zagospodarowanie energetyczne metanu pozyskanego z kopalń KHW 
S.A. Materiały Konferencji naukowo-technicznej pt. „Pozyskanie i utylizacja metanu z pokładów węgla”, Ja-
strzębie Zdrój 2012, str. 149–156. 

[7] Raporty metanowe kopalń KHW S.A. Odmetanowanie i zagospodarowanie metanu. Materiały KHW S.A. 
niepublikowane. 

[8] Szlązak N.: Metody odmetanowania pokładów węgla w górnictwie podziemnym. Praca zbiorowa pt. 
„Nowe spojrzenie na wybrane zagrożenia naturalne w kopalniach”, Katowice 2012, str. 147–165. 

[9] Szlązak N., Obracaj D., Borowski M.: Systemy wentylacji w kopalniach węgla kamiennego. Praca zbio-
rowa pt. „Nowe spojrzenie na wybrane zagrożenia naturalne w kopalniach”, Katowice 2012, str. 175–186. 
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STRESZCZENIE: Metanonośność jest podstawowym parametrem charakteryzującym zagrożenie 
metanowe, a jej prawidłowe określenie ma zasadniczy wpływ na trafność prognoz metanowości 
bezwzględnej wyrobisk eksploatacyjnych. Badania metanonośności wykonuje się głównie w drą-
żonych wyrobiskach korytarzowych, ale również, zgodnie z obowiązującymi przepisami, w otwo-
rach badawczych i drążonych szybach. 
 Celem niniejszego opracowania jest porównanie wyników badań metanonośności z otworów 
badawczych z oznaczeniami wykonanymi w pobliskich wyrobiskach korytarzowych. Dokonano 
więc analizy w/w danych z otworów zlokalizowanych w kopalniach, w których badania wykonał 
„ZOK” Sp. z o.o. Wyniki analizy mogą okazać się pomocne w prawidłowym oszacowaniu wydzie-
lania metanu w trakcie eksploatacji. 
 
SŁOWA KLUCZOWE: Metanonośność, porównanie, badania metanonośności z prób z otworów 
badawczych, badania metanonośności z prób z wyrobisk chodnikowych 
 
 
 
1. WSTĘP 
 

1.1. Pojęcia podstawowe, podstawy prawne, metoda 
 
Metanonośność to objętościowa ilość metanu pochodzenia naturalnego zawarta w jednostce wa-
gowej w głębi calizny węglowej [m3/Mgcsw] [1].  
 Podstawową metodą oznaczenia metanonośności w polskim górnictwie węglowym jest metoda 
bezpośrednia wykonywana przez rzeczoznawcę. [2] 
 W pokładach węgla prowadzi się badania metanonośności [3]: 
 1) w otworach badawczych wierconych dla rozpoznania pokładów węgla lub ich części, nie 

rzadziej niż co 100 m długości otworu, 
 2) w drążonych szybach (szybikach) oraz w wyrobiskach korytarzowych w udostępnionych po-

kładach węgla o grubości powyżej 0,4 m, 
 3) w wyrobiskach korytarzowych w pokładach węgla, w odstępach nieprzekraczających 200 m 

w płaszczyźnie pokładu oraz dodatkowo w odległości nieprzekraczającej 25 m od stwierdzo-
nych uskoków powodujących przerwanie ciągłości pokładu lub innych zaburzeń geologicz-
nych, mogących mieć wpływ na wzrost metanonośności pokładu w miejscach określonych 
przez kierownika ruchu zakładu górniczego. 

 W związku z wyrzutem metanu i skał, który nastąpił 22.11.2005 r. w chodniku transportowym 
D-6 w pokładzie 409/4 w KWK „Zofiówka”, w zakładach JSW SA zaleceniem komisji powypad-

Szkoła Eksploatacji Podziemnej 2013, Materiały Konferencyjne 



 

 

kowej WUG, w wyrobiskach korytarzowych w pokładach, rozpoczęto wykonywanie badań meta-
nonośności węgla co 50 m. 
 Próby węgla, pobierane do badań dla oznaczenia metanonośności w wyrobiskach korytarzo-
wych, stanowią zwierciny klasy 1-2 mm. Zwierciny uzyskiwane są w czasie wiercenia otworów 
w czole przodka bezpośrednio po urobieniu węgla z wyrobiska, które, powinno być drążone co 
najmniej w okresie tygodnia poprzedzającego dzień pobrania próby. Otwory do pobierania próbek 
wykonywane są w narożach chodnika, odchylone o 135º od płaszczyzny czoła przodka i w odle-
głości nie mniejszej niż 1 m. Próby z otworów badawczych to próby kawałkowe, stanowiące uzysk 
z rdzenia. 
 Próby węgla, umieszczane są w hermetycznie zamykanych pojemnikach, a następnie poddane, 
po uprzednim rozdrobnieniu i odgazowaniu, badaniom laboratoryjnym. Na podstawie wyników 
z badań próbek gazu i węgla wyliczana jest metanonośność. 
 
1.2. Dane wejściowe 
 
W niniejszym opracowaniu zestawiono wyniki badań metanonośności z prób pobranych z otworów 
badawczych, z wynikami z prób pochodzących z wyrobisk korytarzowych. Do porównań wyselek-
cjonowano wyniki z wyrobisk, które drążone były poza odprężającym zasięgiem wpływu eksploat-
acji pokładów wyżej i niżej leżących. Założono zestawienie wyników z otworów, z wynikami 
z wyrobisk korytarzowych znajdujących się w promieniu 200 m od lokalizacji danego otworu. 
 W zestawieniu pominięto wartości wyników badań, z miejsc oddzielonych przez zaburzenia 
geologiczne. 
 Analizie poddano otwory i wyrobiska korytarzowe drążone we wszystkich kopalniach dla któ-
rych badania wykonywał Zakład Odmetanowania Kopalń.. Badania wykonywane były w latach 
1978-2012. 
 Przeanalizowano wyniki ze 115 otworów badawczych: 17 w KWK „Pniówek”, 9 w KWK „Zo-
fiówka”, 9 w KWK „Borynia”, 51 w KWK „Marcel”, 13 w KWK „Rydułtowy”, 10 w KWK 
„Chwałowice” i 6 w KWK „Jankowice”.  
 Łącznie w referacie uwzględniono 162 wyniki z badań z otworów badawczych. W IV KZM 
znajduje się 9 wyników, w III KZM: 42 wyniki, w II KZM: 57 wyników i w I KZM znalazło się 54 
wyniki. Zestawiono je z 751 wynikami badań metanonośności wykonanych w wyrobiskach koryta-
rzowych w promieniu 200 m od otworów.  
 Wyniki badań metanonośności z otworów wiertniczych są przedstawione w tabeli 1. W tabeli 
tej przedstawione są także wyniki statystyk takich jak średnia arytmetyczna, mediana oraz wartość 
maksymalna dla przypisanych im badań metanonośności w wyrobiskach korytarzowych. Ukazano 
również różnicę pomiędzy wynikami badań z otworów, a wynikami badań z wyrobisk korytarzo-
wych w ujęciu procentowym i w m3/Mgcsw. Do celów referatu zastosowano następującą symbolikę: 
 Mo – metanonośność z otworu badawczego. 
 Mmax – metanonośność maksymalna z badań wykonanych w wyrobiskach korytarzowych w pro-

mieniu 200 m od otworu. 
 Mśr – metanonośność średnia z badań wykonanych w wyrobiskach korytarzowych w promieniu 

200 m od otworu. 
 Mmed – mediana metanonośności z badań wykonanych w wyrobiskach korytarzowych w pro-

mieniu 200 m od otworu. 
 Jak wynika z tabeli 1, wartości średnie i mediany są podobne, dlatego do celów analizy porów-
nawczej wybrano średnią arytmetyczną, która bardziej oddaje wpływ najwyższych metanonośno-
ści, najistotniejszych z punktu widzenia bezpieczeństwa pracy. 
 
 
 



 

 

Tabela 1. Wyniki statystyk badań metanonośności 
Table 1. Statistical data from the study of the methane-bearing capacity 
 

Lp. 
Wynik z 
otworu 

Statystyki z chodników  Porównanie wyników z otworów i chodników 

 
Mo 

[m3/Mgcsw] 
Mmax 

[m3/Mgcsw] 
Mśr 

[m3/Mgcsw] 
Mmed 

[m3/Mgcsw]
Mo–Mmax         Mo–Mśr        Mo–Mmed         

[m3/Mgcsw] [%] [m3/Mgcsw] [%] [m3/Mgcsw] [%] 
 Zofiówka 

1 4,30 7,93 6,65 6,28 -3,63 -46 -2,35 -35 -1,98 -32 
2 7,14 6,21 5,25 5,58 0,93 15 1,89 36 1,56 28 
3 6,54 5,32 4,66 4,67 1,22 23 1,88 40 1,87 40 
4 8,32 7,76 6,30 6,13 0,57 7 2,02 32 2,20 36 
5 5,44 5,87 4,73 4,73 -0,43 -7 0,70 15 0,71 15 
6 9,51 8,26 6,13 6,43 1,25 15 3,38 55 3,08 48 
7 4,25 7,67 6,08 6,59 -3,42 -45 -1,84 -30 -2,34 -36 
8 9,19 8,62 7,73 8,02 0,57 7 1,46 19 1,18 15 
9 5,99 6,45 4,01 4,11 -0,45 -7 1,98 49 1,88 46 
 Borynia 

1 4,36 3,02 3,02 3,02 1,33 44 1,33 44 1,33 44 
2 2,90 4,44 2,67 2,79 -1,55 -35 0,23 9 0,11 4 
3 3,87 4,34 2,91 2,91 -0,48 -11 0,96 33 0,96 33 
4 3,84 4,15 2,72 2,80 -0,31 -7 1,12 41 1,04 37 
5 4,49 2,47 2,47 2,47 2,02 82 2,02 82 2,02 82 
6 7,53 4,29 2,84 3,18 3,25 76 4,70 166 4,35 137 
7 2,87 5,15 5,15 5,15 -2,28 -44 -2,28 -44 -2,28 -44 
8 3,58 2,55 2,55 2,55 1,03 40 1,03 40 1,03 40 
9 2,21 5,14 4,23 4,54 -2,93 -57 -2,01 -48 -2,33 -51 
10 2,35 1,20 1,11 1,11 1,15 96 1,23 111 1,23 111 
11 1,31 2,53 1,18 1,07 -1,22 -48 0,13 11 0,24 23 
12 5,86 2,72 2,11 2,11 3,13 115 3,74 177 3,74 177 
13 1,98 3,27 1,84 1,79 -1,29 -39 0,14 7 0,19 10 

 Pniówek 
1 3,56 3,24 2,54 2,69 0,32 10 1,02 40 0,87 32 
2 5,74 5,73 3,50 3,60 0,01 0 2,24 64 2,14 59 
3 11,46 6,96 6,68 6,95 4,50 65 4,78 71 4,51 65 
4 5,11 6,45 5,88 5,84 -1,34 -21 -0,77 -13 -0,73 -12 
5 4,12 5,64 4,58 5,12 -1,52 -27 -0,47 -10 -1,01 -20 
6 3,85 6,45 4,68 4,43 -2,60 -40 -0,83 -18 -0,58 -13 
7 7,49 7,46 5,61 6,25 0,03 0 1,88 33 1,24 20 
8 6,35 6,39 4,23 4,28 -0,05 -1 2,11 50 2,07 48 
9 7,92 7,68 5,84 6,05 0,24 3 2,07 35 1,87 31 
10 7,10 5,25 4,62 4,62 1,85 35 2,48 54 2,48 54 
11 6,21 6,48 5,03 4,94 -0,27 -4 1,18 23 1,27 26 
12 9,36 9,00 5,45 4,72 0,36 4 3,91 72 4,65 98 
13 4,86 7,47 5,96 5,96 -2,61 -35 -1,10 -18 -1,10 -18 
14 5,73 5,90 5,25 5,60 -0,17 -3 0,48 9 0,13 2 
15 3,44 6,62 5,05 4,98 -3,17 -48 -1,60 -32 -1,54 -31 
16 4,21 6,96 5,54 5,87 -2,75 -40 -1,33 -24 -1,66 -28 
17 2,69 3,12 3,12 3,12 -0,43 -14 -0,43 -14 -0,43 -14 
18 6,59 6,58 5,01 4,63 0,01 0 1,58 31 1,96 42 
19 5,07 6,78 4,96 5,00 -1,71 -25 0,11 2 0,07 1 
20 9,73 5,11 4,59 4,59 4,62 91 5,14 112 5,14 112 
21 5,18 8,03 7,00 6,77 -2,85 -35 -1,82 -26 -1,59 -23 
22 5,68 7,30 5,36 4,73 -1,62 -22 0,32 6 0,95 20 
23 5,13 6,53 5,95 6,03 -1,40 -21 -0,82 -14 -0,90 -15 

 
 
 



 

 

Tabela 1 cd. Wyniki statystyk badań metanonośności  
Table 1 continuation. Statistical data from the study of the methane-bearing capacity 
 

Lp. 
Wynik z 
otworu 

Statystyki z chodników  Porównanie wyników z otworów i chodników 

 
Mo 

[m3/Mgcsw] 
Mmax 

[m3/Mgcsw] 
Mśr 

[m3/Mgcsw] 
Mmed 

[m3/Mgcsw]
Mo–Mmax         Mo–Mśr        Mo–Mmed         

[m3/Mgcsw] [%] [m3/Mgcsw] [%] [m3/Mgcsw] [%] 
 Chwałowice 

1 1,98 3,82 2,61 2,52 -1,84 -48 -0,63 -24 -0,54 -21 
2 1,83 3,35 2,38 2,13 -1,52 -45 -0,55 -23 -0,30 -14 
3 4,19 2,42 1,76 2,09 1,77 73 2,43 138 2,10 100 
4 7,64 2,54 1,88 2,02 5,10 201 5,75 306 5,62 278 
5 3,08 3,47 2,59 2,48 -0,39 -11 0,49 19 0,60 24 
6 3,14 3,32 2,71 2,71 -0,18 -5 0,43 16 0,43 16 
7 8,56 4,12 3,01 3,08 4,44 108 5,55 184 5,48 178 
8 4,36 3,47 2,59 2,48 0,89 26 1,77 69 1,89 76 
9 4,30 3,31 2,97 2,97 0,99 30 1,33 45 1,33 45 
10 2,25 3,47 3,05 3,05 -1,22 -35 -0,80 -26 -0,80 -26 
11 3,74 3,31 2,97 2,97 0,43 13 0,77 26 0,77 26 
12 5,29 3,26 3,26 3,26 2,03 62 2,03 62 2,03 62 
13 2,60 2,91 2,30 2,30 -0,31 -11 0,30 13 0,30 13 
14 3,80 4,24 3,06 2,89 -0,44 -10 0,74 24 0,91 31 
15 4,94 5,24 4,42 4,77 -0,30 -6 0,52 12 0,17 4 
16 2,70 5,08 3,58 3,25 -2,38 -47 -0,88 -24 -0,55 -17 
17 4,79 3,99 3,07 2,81 0,80 20 1,73 56 1,98 70 
18 4,52 4,72 4,72 4,72 -0,20 -4 -0,20 -4 -0,20 -4 
19 2,58 3,36 3,24 3,25 -0,78 -23 -0,66 -20 -0,67 -21 
20 5,83 5,45 3,58 2,82 0,37 7 2,25 63 3,00 106 
21 6,02 6,38 4,37 3,58 -0,36 -6 1,65 38 2,44 68 
22 2,65 5,84 3,09 2,42 -3,19 -55 -0,44 -14 0,23 9 
23 5,19 3,75 2,89 2,91 1,44 38 2,30 80 2,29 79 
24 7,24 5,83 5,36 5,36 1,41 24 1,88 35 1,88 35 

 Rydułtowy 
1 7,31 5,38 4,42 4,62 1,94 36 2,89 65 2,69 58 
2 3,79 2,42 2,42 2,42 1,38 57 1,38 57 1,38 57 
3 5,69 4,54 4,54 4,54 1,15 25 1,15 25 1,15 25 
4 11,40 11,12 8,68 8,42 0,28 2 2,72 31 2,98 35 
5 5,21 3,82 2,57 2,42 1,40 37 2,64 103 2,79 115 
6 5,36 8,82 6,82 6,89 -3,46 -39 -1,46 -21 -1,53 -22 
7 7,66 5,08 3,52 4,53 2,58 51 4,14 118 3,13 69 
8 5,71 4,53 3,86 3,98 1,19 26 1,85 48 1,73 43 
9 8,41 8,37 7,38 7,77 0,04 1 1,04 14 0,64 8 
10 3,57 3,94 2,63 2,62 -0,37 -9 0,94 36 0,95 36 
11 1,29 1,46 1,44 1,44 -0,17 -12 -0,15 -11 -0,15 -11 
12 4,40 6,29 4,27 4,10 -1,89 -30 0,13 3 0,30 7 
13 4,02 3,07 2,73 2,74 0,95 31 1,29 47 1,28 47 
14 2,66 3,07 2,12 2,10 -0,41 -13 0,55 26 0,56 27 
15 0,35 0,46 0,17 0,06 -0,11 -23 0,18 101 0,30 536 
16 0,59 1,46 1,17 1,07 -0,87 -60 -0,58 -49 -0,48 -45 
17 7,47 5,37 4,17 3,57 2,10 39 3,30 79 3,90 109 

 
 
 
 
 
 
 



 

 

Tabela 1 cd. Wyniki statystyk badań metanonośności 
Table 1 continuation. Statistical data from the study of the methane-bearing capacity 
 

Lp. 
Wynik z 
otworu 

Statystyki z chodników  Porównanie wyników z otworów i chodników 

 
Mo 

[m3/Mgcsw] 
Mmax 

[m3/Mgcsw] 
Mśr 

[m3/Mgcsw] 
Mmed 

[m3/Mgcsw]
Mo–Mmax         Mo–Mśr        Mo–Mmed         

[m3/Mgcsw] [%] [m3/Mgcsw] [%] [m3/Mgcsw] [%] 
 Marcel 
1 0,38 0,30 0,18 0,18 0,08 27 0,20 111 0,20 111 
2 0,56 0,92 0,77 0,91 -0,36 -39 -0,21 -27 -0,35 -38 
3 0,87 1,45 0,77 0,93 -0,58 -40 0,10 14 -0,06 -7 
4 0,22 0,23 0,17 0,20 -0,01 -4 0,05 29 0,02 11 
5 0,21 0,61 0,31 0,20 -0,39 -65 -0,10 -33 0,01 5 
6 1,40 1,10 0,88 0,79 0,30 27 0,53 60 0,62 78 
7 1,24 3,08 1,08 0,74 -1,84 -60 0,17 16 0,51 69 
8 1,52 3,08 1,11 0,79 -1,56 -51 0,41 37 0,74 93 
9 0,56 0,74 0,61 0,61 -0,18 -25 -0,05 -8 -0,05 -8 
10 0,73 1,46 0,52 0,24 -0,73 -50 0,21 40 0,48 198 
11 1,01 1,74 1,11 1,46 -0,73 -42 -0,10 -9 -0,45 -31 
12 1,07 0,93 0,75 0,75 0,14 15 0,32 42 0,32 42 
13 1,33 1,66 1,15 1,17 -0,33 -20 0,18 16 0,16 14 
14 1,21 1,24 0,92 0,85 -0,03 -3 0,29 31 0,36 43 
15 0,66 1,35 0,72 0,55 -0,69 -51 -0,06 -9 0,11 20 
16 1,85 1,84 1,10 0,97 0,01 0 0,75 69 0,88 91 
17 2,37 1,84 0,87 0,62 0,53 29 1,50 172 1,75 282 
18 1,19 1,58 0,76 0,72 -0,39 -25 0,42 55 0,47 65 
19 2,67 2,38 1,29 1,13 0,29 12 1,38 107 1,54 136 
20 3,60 2,79 1,49 1,28 0,82 29 2,11 141 2,32 182 
21 1,54 3,34 1,89 1,66 -1,80 -54 -0,35 -18 -0,12 -7 
22 1,34 1,78 1,06 1,04 -0,44 -25 0,28 26 0,30 28 
23 1,28 1,78 1,14 1,26 -0,50 -28 0,14 13 0,02 1 
24 2,54 1,67 0,86 0,73 0,87 52 1,68 195 1,81 247 
25 3,06 1,36 0,79 0,88 1,70 126 2,27 285 2,18 249 
26 2,28 1,27 1,06 1,06 1,01 79 1,21 114 1,21 114 
27 1,22 1,69 0,95 0,91 -0,47 -28 0,27 28 0,31 34 
28 1,85 2,47 1,10 0,84 -0,62 -25 0,75 68 1,01 120 
29 0,35 0,54 0,35 0,46 -0,19 -36 0,00 -1 -0,11 -24 
30 1,21 0,85 0,65 0,65 0,36 42 0,56 85 0,56 85 
31 0,67 0,98 0,44 0,22 -0,31 -32 0,23 52 0,45 199 
32 2,35 1,78 1,02 1,07 0,58 32 1,33 130 1,28 120 
33 1,48 1,05 0,64 0,61 0,43 41 0,84 130 0,87 144 
34 0,29 0,44 0,21 0,18 -0,16 -35 0,08 39 0,11 65 
35 3,77 2,13 1,04 0,54 1,64 77 2,73 262 3,23 596 
36 3,16 1,90 0,97 1,07 1,26 67 2,20 227 2,09 196 
37 1,79 0,54 0,48 0,48 1,25 229 1,31 273 1,31 273 
38 1,62 1,78 1,03 1,07 -0,16 -9 0,59 57 0,55 51 
39 1,84 1,60 1,51 1,51 0,24 15 0,33 22 0,33 22 
40 1,50 1,85 1,46 1,51 -0,35 -19 0,04 3 -0,01 -1 
41 1,79 1,60 0,92 0,92 0,19 12 0,87 94 0,87 94 
42 1,78 1,77 0,99 0,96 0,00 0 0,79 81 0,82 85 
43 0,99 1,00 0,67 0,79 0,00 0 0,33 49 0,21 26 
44 2,57 1,60 1,00 0,97 0,97 61 1,57 157 1,60 165 
45 1,69 2,21 1,48 1,56 -0,52 -24 0,21 14 0,13 9 
46 0,90 1,38 1,04 1,06 -0,48 -35 -0,14 -13 -0,16 -15 
47 1,41 1,07 0,83 0,83 0,34 31 0,58 70 0,58 70 
48 1,56 1,57 1,20 1,24 0,00 0 0,36 30 0,32 26 
49 1,31 1,64 1,18 1,17 -0,33 -20 0,13 11 0,15 13 
50 3,91 3,48 3,19 3,18 0,43 12 0,71 22 0,73 23 



 

 

Tabela 1 cd. Wyniki statystyk badań metanonośności 
Table 1 continuation. Statistical data from the study of the methane-bearing capacity 
 

Lp. 
Wynik z 
otworu 

Statystyki z chodników  Porównanie wyników z otworów i chodników 

 
Mo 

[m3/Mgcsw] 
Mmax 

[m3/Mgcsw] 
Mśr 

[m3/Mgcsw] 
Mmed 

[m3/Mgcsw]
Mo–Mmax         Mo–Mśr        Mo–Mmed         

[m3/Mgcsw] [%] [m3/Mgcsw] [%] [m3/Mgcsw] [%] 
 Marcel cd 

51 2,37 2,34 2,03 2,16 0,03 1 0,34 17 0,21 10 
52 3,11 4,13 2,82 2,83 -1,02 -25 0,29 10 0,28 10 
53 2,30 2,68 1,97 1,90 -0,38 -14 0,33 17 0,40 21 
54 4,17 4,36 3,00 3,03 -0,19 -4 1,17 39 1,14 38 
55 2,86 4,11 3,13 2,91 -1,26 -31 -0,27 -9 -0,06 -2 
56 3,64 3,49 2,39 2,54 0,15 4 1,25 52 1,10 43 
57 5,96 3,47 2,55 2,59 2,49 72 3,41 134 3,38 131 
58 5,74 3,72 2,49 2,16 2,02 54 3,25 130 3,58 166 
59 3,88 2,81 2,03 2,11 1,07 38 1,85 91 1,78 84 
60 2,59 3,39 2,91 2,81 -0,80 -24 -0,32 -11 -0,22 -8 
61 4,95 3,47 2,43 2,04 1,48 43 2,52 103 2,91 143 
62 4,10 4,24 3,08 2,59 -0,14 -3 1,02 33 1,52 59 
63 3,47 3,72 2,16 2,16 -0,26 -7 1,31 61 1,31 60 
64 2,81 2,51 2,12 2,37 0,30 12 0,68 32 0,44 18 
65 2,61 3,04 2,57 2,60 -0,43 -14 0,04 2 0,01 0 
66 3,45 3,05 2,55 2,52 0,41 13 0,90 35 0,93 37 
 Jankowice 
1 3,21 2,26 1,80 1,80 0,95 42 1,41 79 1,41 79 
2 4,90 2,37 1,81 1,81 2,53 107 3,10 172 3,10 172 
3 3,35 2,37 1,98 1,98 0,98 41 1,37 69 1,37 69 
4 3,50 2,31 1,76 1,76 1,19 52 1,75 99 1,75 99 
5 4,30 2,31 1,76 1,76 1,99 86 2,54 145 2,54 145 
6 3,43 2,14 1,83 1,83 1,29 60 1,60 87 1,60 87 
7 2,58 2,22 1,89 2,14 0,36 16 0,69 37 0,43 20 
8 4,59 4,29 4,17 4,21 0,30 7 0,42 10 0,38 9 
9 3,29 4,29 4,17 4,21 -1,00 -23 -0,89 -21 -0,93 -22 
10 5,11 3,46 3,03 3,19 1,66 48 2,09 69 1,92 60 

 
 
2. ANALIZA PORÓWNAWCZA 
 
Celem porównania wyników badań metanonośności z otworów badawczych z wynikami z wyro-
bisk korytarzowych dokonano analizy danych zawartych w tabeli 1. Analizę wykonano zarówno 
w ujęciu całościowym, obejmującym cały zbiór rozpatrywanych danych, jak również w rozbiciu na 
poszczególne kopalnie, kategorie zagrożenia metanowego, czy też przedziały wartości metanono-
śności. 
 
2.1. Porównanie metanonośności z otworu ze średnią metanonośnością z chodników 
 
Zgodnie z przyjętą w niniejszym opracowaniu metodyką analizy, na każdy wynik metanonośności 
z otworu badawczego przypada do kilkunastu wyników z wyrobisk korytarzowych. Dlatego zasad-
nym wydaje się porównanie wyników z otworów badawczych ze średnią metanonośnością z wy-
robisk korytarzowych. Za pomocą danych uzyskanych z tabeli 1, przedstawiono w tabeli 2 który 
z porównywanych parametrów jest większy, w zależności od kopalni z której pochodzą próbki 
oraz w zależności od kategorii zagrożenia metanowego na którą wskazuje Mo. 
 
 



 

 

Tabela 2. Ilościowe porównanie wartości Mo i Mśr – w sztukach analizowanych prób 
Table 2. Quantitative comparison of the Mo and Mavg values – of the analysed sample units 
 

Mo>Mśr Mo<Mśr Mo>Mśr Mo<Mśr Mo>Mśr Mo<Mśr Mo>Mśr Mo<Mśr Mo>Mśr Mo<Mśr

Zofiówka 7 2 0 0 0 2 4 0 3 0

Borynia 11 2 3 1 6 1 2 0 0 0

Pniówek 14 9 0 0 1 5 10 4 3 0

Marcel 56 10 36 8 17 2 3 0 0 0

Chwałowice 17 7 0 3 8 3 8 1 1 0

Rydułtowy 14 3 1 2 5 0 6 1 2 0

Jankowice 9 1 0 0 6 1 3 0 0 0

suma 128 34 40 14 43 14 36 6 9 0

IV KZM
kopalnia

ogółem I KZM II KZM III KZM

 
 
 
 Analizując dane zawarte w tabeli 2, można stwierdzić, że w prawie 80% przypadków Mo>Mśr. 
Graficznym przedstawieniem porównania w rozbiciu na kopalnie jest rys.1. Wynika z niego, że 
wykazana tendencja  Mo>Mśr  jest wspólna dla wszystkich objętych analizą kopalń i kształtuje się 
w granicach od ok. 60% prób w KWK „Pniówek” do ponad 80% w kopalniach „Borynia”, „Ryduł-
towy”, „Jankowice”. 
 
 

  
Rys. 1.               Rys. 2. 
Ilościowe porównanie wartości Mo i Mśr         Ilościowe porównanie wartości Mo i Mśr 
w podziale na kopalnie            w podziale na kategorie zagrożenia metanowego 
Figure 1.              Figure 2. 
Quantitative comparison of Mo and M avg, divided    Quantitative comparison of Mo and Mavg, divided into  
by mines               categories of methane hazard 
 
 
 Porównanie parametrów Mo i Mśr w zależności od kategorii zagrożenia metanowego, na którą 
wskazuje Mo ukazuje rys.2. Z rysunku wynika, że dla każdej kategorii zagrożenia metanowego, 
w zdecydowanej większości rozpatrywanych przypadków Mo>Mśr. Dostrzegalna jest także zależ-
ność - im wyższa wartość Mo, tym częściej Mo>Mśr. W przypadku Mo należących do I i II KZM, 
Mo>Mśr w ok. 75% przykładów, w przypadku Mo należących do III KZM, Mo>Mśr w ok. 85% 
przykładów, a w przypadku Mo należących do IV KZM, Mo>Mśr we wszystkich przykładach. 
 
 
 
 



 

 

  
Rys. 3.                                                                   Rys. 4. 
Rozkład różnic wartości Mo i Mśr         Rozkład procentowych różnic wartości Mo i Mśr [%] 
w ujęciu bezwzględnym [m3/Mgcsw]      Figure 4.  
Figure 3.             Percentage distribution of different values of Mo and  
Distribution of differences in Mo and Mavg values    Mavg [%] 
in absolute terms [m3/Mgcsw] 
 
 
 O ile tabela 1 oraz rys.1 i 2 przedstawiają rozkład ilościowy Mo i Mśr to rys. 3-7 przedstawiają 
rozkład wielkości różnic wartości Mo i Mśr.   
 Wykres przedstawiony na rys. 3 ukazuje rozkład różnic wartości Mo i Mśr. Zmienną grupującą 
na osi odciętych jest różnica Mo-Mśr, wyrażona w m3/Mgcsw, z interwałem co 0,5. Na osi rzędnych 
przedstawiono procentowy udział danego interwału. Wykres wykazuje, że różnica pomiędzy wy-
nikami Mo i Mśr w 3/4 przypadków mieści się w przedziale (-1;2,5) m3/Mgcsw. Różnice w zakresie -
1≥Mo-Mśr≥3 stanowią mniej niż 10% całej populacji.  
 Biorąc pod uwagę, że zakres wartości Mo wynosi od 0,21 do 11,46  m3/Mgcsw, to rozkład różnic 
wartości Mo i Mśr wyrażonych w ujęciu bezwzględnym na rys.3 nie pozwala określić dokładnie, 
jak duże relatywnie są różnice miedzy Mo a Mśr dla poszczególnych przykładów. Skalę rozbieżno-
ści Mo i Mśr, wyrażoną w procentach, przedstawia wykres na rys.4. Zmienną grupującą na osi od-
ciętych jest wartość procentowa, wskazująca o ile Mo>Mśr, z interwałem co 25%, obliczona wg 

wzoru %100*
)(

x
Msr

MsrMo 
 . 

 Na osi rzędnych przedstawiono procentowy udział danego interwału. Najliczniej reprezentowa-
ny jest przedział <25;50) %, a dopiero drugim pod względem częstości występowania jest <0;25) 
%. Około 1/3 wyników Mo wykazuje wartości o ponad 50% większe niż Mśr. Wśród ponad 20% 
prób dla których Mo<Mśr, zdecydowana większość znajduje się w interwale od (-25;0) %. 
 
 Rozszerzeniem powyższego są wykresy przedstawione na rys. 5 i 6. Na rys. 5 zmienną grupu-
jącą na osi odciętych jest wartość Mo z interwałem co 1 m3/Mgcsw. Na osi rzędnych przedstawiono 
średnią różnicę Mo-Mśr wyrażoną w m3/Mgcsw dla danego interwału. Z wykresu wynika, że dla 
wszystkich analizowanych interwałów, różnica Mo-Mśr jest dodatnia, z tym że różnice pomiędzy 
interwałami są bardzo wyraźne. Zauważalny jest wyraźny trend przyrostu wartości średniej różnicy 
Mo-Mśr  – o ile dla Mo z zakresu 0-5 m3/Mgcsw, średnia różnica nie przekracza 1 m3/Mgcsw, to dla 
Mo>7 m3/Mgcsw, średnia różnica oscyluje w granicach 3-3,5 m3/Mgcsw. Rys. 6 stanowi kontynuację 
analizy z wartością Mo jako zmienną grupującą na osi odciętych. Tu jednak na osi rzędnych śred-
nia różnica Mo-Mśr jest przedstawiona procentowo, względem średniej Mśr. Trend przyrostu śred-
niej różnicy Mo-Mśr  nie jest na tym wykresie tak jednoznaczny, jak na rys.5. Można wydzielić 2 
grupy wyników – dla Mo<7 m3/Mgcsw, średnia różnica Mo-Mśr nie przekracza 40% wartości śred-
niej Mśr, natomiast dla Mo>7 m3/Mgcsw, średnia różnica Mo-Mśr waha się w granicach 40-70%. 
 



 

 

  
Rys. 5.              Rys. 6. 
Rozkład średnich różnic wartości Mo i Mśr w za-   Rozkład procentowych średnich różnic wartości Mo  
leżności od Mo w ujęciu bezwzględnym [m3/Mgcsw]  i Mśr w zależności od Mo [%] 
Figure 5.             Figure 6. 
Distribution of average differences of the Mo     Distribution of average percentage differences of the  
and Mavg values, depending on the Mo in absolute    Mo and Mavg values, depending on Mo [%] 
terms [m3/Mgcsw] 

 
2.2. Porównanie metanonośności z otworu z maksymalną metanonośnością z chodników 
 
Ponieważ w toku wyżej przedstawionej analizy wykazano, że wartości Mo są zasadniczo większe 
od Mśr, postanowiono zestawić wartości Mo z maksymalnymi wartościami metanonośności z wy-
robisk chodnikowych (Mmax). Następnie poddano je analizie statystycznej analogicznie, do zasto-
sowanej przy porównaniu Mo i Mśr. 
 
 
Tabela 3. Ilościowe porównanie wartości Mo i Mmax – w sztukach analizowanych prób 
Table 3. Quantitative comparison of Mo and Mmax – of the analysed sample units 
 

Mo>Mmax Mo<Mmax Mo>Mmax Mo<Mmax Mo>Mmax Mo<Mmax Mo>Mmax Mo<Mmax Mo>Mmax Mo<Mmax

Zofiówka 5 4 0 0 0 2 2 2 3 0

Borynia 6 7 1 3 3 4 2 0 0 0

Pniówek 9 14 0 0 1 5 5 9 3 0

Marcel 30 36 15 29 12 7 3 0 0 0

Chwałowice 11 13 0 3 4 7 6 3 1 0

Rydułtowy 10 7 0 3 2 3 6 1 2 0

Jankowice 9 1 0 0 6 1 3 0 0 0

suma 80 82 16 38 28 29 27 15 9 0

kopalnia
ogółem I KZM II KZM III KZM IV KZM

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
Rys. 7.                 Rys. 8. 
Ilościowe porównanie wartości Mo i Mmax         Ilościowe porównanie wartości Mo i Mmax 
w podziale na kopalnie            w podziale na kategorie zagrożenia metanowego 
Figure 7.               Figure 8.  
Quantitative comparison of Mo and Mmax, divided    Quantitative comparison of Mo and Mmax, divided  
into mines.              into categories of methane hazard 
 
 Tabela 3 i powiązane z nią rys. 7 i 8 ukazują, że Mo>Mmax w niemal dokładnie połowie przy-
padków. Porównanie w rozbiciu na kopalnie przedstawione na rys.7 potwierdza tę tendencję w 6 
na 7 kopalń, gdzie Mo>Mmax w 40-60% przypadków. Wyjątkiem jest kopalnia „Jankowice”, gdzie 
Mo>Mmax w 90% przypadków, ale może to mieć związek ze stosunkowo niewielką w porównaniu 
do innych kopalń liczebnością analizowanych wyników, co mogło wpłynąć na reprezentatywność 
próby. Rys.8 potwierdza tezę, wykazaną analogicznym rys.2, że im większa jest wartość metano-
nośności z otworu , tym częściej jest ona większa od metanonośności stwierdzonej w wyrobiskach 
chodnikowych. W ukazanym na rys. 8 przykładzie, dla Mo należących do I KZM w większości 
przypadków Mo<Mmax, dla Mo należących do II KZM jest równowaga między Mo, a Mmax, nato-
miast dla Mo należących do III i IV KZM zdecydowanie częściej Mo>Mmax. 
 

  
Rys. 9.             Rys. 10. 
Rozkład różnic wartości Mo i Mmax      Rozkład procentowych różnic wartości Mo i Mmax [%] 
w ujęciu bezwzględnym [m3/Mgcsw]      Figure 10. 
Figure 9.             Distribution of the percentage differences in Mo  
Distribution of differences in the value of Mo    and Mmax values [%] 
and Mmax in absolute terms [m3/Mgcsw]        
 
 Rozkład różnic wartości Mo i Mmax jest ukazany na rys. 9 i 10 (analogicznych do rys. 3 i 4 uka-
zujących rozkład dla Mo i Mśr). Z rys. 9 wynika, że różnica pomiędzy wynikami Mo i Mmax najlicz-
niej zawiera się w przedziale (-0,5;1,5), co dotyczy 2/3 przypadków. Jeśli Mo<Mmax, to najczęściej 
różnica Mo-Mmax nie przekracza 0,5 m3/Mgcsw. Nieco większe zróżnicowanie wyników obserwu-
jemy, gdy Mo>Mmax. W tym przypadku różnica Mo-Mmax mieści się głównie w granicach 0-1,5 



 

 

m3/Mgcsw. Jak widać na rys. 10, w zdecydowanej większości rozpatrywanych przykładów różnica 
pomiędzy Mo i Mmax, nie przekracza 50% Mmax. 
 

  
Rys. 11.            Rys. 12. 
Rozkład średnich różnic wartości Mo i Mmax w za-  Rozkład procentowych średnich różnic wartości Mo  
leżności od Mo w ujęciu bezwzględnym [m3/Mgcsw] i Mmax w zależności od Mo [%] 
Figure 11.            Figure 12. 
Distribution of average differences in the values   Distribution of average percentage differences in the  
of Mo and Mmax, depending on Mavg in absolute   values of Mo and Mmax, depending on Mo [%] 
terms [m3/Mgcsw] 

 
 Rysunki 11 i 12 przedstawiają rozkład średnich różnic wartości Mo i Mmax w zależności od war-
tości Mo (analogicznie do rys. 5 i 6 ukazujących rozkład dla Mo i Mśr). Na obu wykresach widocz-
ny jest silny podział na 3 grupy w zależności od Mo. Dla Mo<3 m3/Mgcsw, Mo<Mmax, następnie dla 
Mo w zakresie od 3 do 6  m3/Mgcsw, Mo jest nieznacznie większe od Mmax. Z kolei dla Mo>7 
m3/Mgcsw, następuje wyraźny skok różnicy Mo-Mmax, tak że osiąga ona wartości 1,5-2,5 m3/Mgcsw , 
co odpowiada względnej różnicy 20-35%. 
 
 
3. PODSUMOWANIE I WNIOSKI 
 
W oparciu o wyniki przyjętych danych stwierdzono dla badanego obszaru przy zastosowaniu opi-
sanej we wstępie metodyki  następujące tendencje: 
 1) Nie wykazano związku lokalizacji otworu na relacje wyników metanonośności z otworów 

i metanonośności z wyrobisk chodnikowych. 
 2) Im większa wartość metanonośności z otworu, tym częściej jest ona większa od metanono-

śności z wyrobisk chodnikowych. 
 3) Wraz ze wzrostem wartości metanonośności z otworu, wzrasta różnica pomiędzy wynikami 

z otworów i wyrobisk chodnikowych. Dotyczy to zarówno różnicy bezwzględnej jak i względ-
nej, wyrażonej w ujęciu procentowym 

 4) Metanonośność z otworów jest w zdecydowanej większości rozpatrywanych przykładów 
większa od średniej metanonośności z wyrobisk chodnikowych. 

 5) Metanonośność z otworów jest w połowie rozpatrywanych przykładów większa od metano-
nośności maksymalnej z wyrobisk chodnikowych. 

 6) Metanonośności z otworów w zakresie 0-3 m3/Mgcsw, są najczęściej zbliżone do metanono-
śności średniej z wyrobisk chodnikowych. Metanonośności z otworów w zakresie 3-7 Mgcsw są 
zwykle zbliżone do metanonośności maksymalnej z wyrobisk chodnikowych. Metanonośności 
z otworów większe od 7 m3/Mgcsw są zazwyczaj wyższe od maksymalnych metanonośności 
z wyrobisk chodnikowych. 

 



 

 

 Należy pamiętać jednak, że wnioski te zostały oparte o badania na ograniczonym obszarze i og-
raniczonej ilościowo próbie, a przyjęta metodyka jest uproszczona i nie uwzględnia wszystkich 
czynników mogących wpłynąć na rozbieżność wyników. Do takich czynników można zaliczyć, np. 
różny sposób pobierania prób z otworów i chodników, rozpiętość w czasie między porównywany-
mi próbami, co mogło mieć przełożenie na zróżnicowanie warunków górniczych, w jakich pobie-
rane były próby, czynnik ludzki itp. W związku z czym wykorzystując wyniki badań metanono-
śności, np. do szacowania wydzielania metanu w trakcie eksploatacji, istotnym jest dobre rozpo-
znanie złoża gęstą siatką badań metanonośności w wyrobiskach chodnikowych. 
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Comparative Analysis of the Methane-Bearing Capacity 
Designation Results in the Exploratory Bore-Holes and 
Mining Headings in Selected Hard Coal Mines 
 
Methane-bearing capacity is a basic parameter characterizes the methane hazard. Its proper deter-
mination has a significant impact on the accuracy of mining headings absolute methanity predic-
tions. The methane bearing-capacity research is carried out mainly in drilled mining headings and 
but also, in accordance with applicable regulations, in exploratory bore-holes and drilled shafts. 
 The aim of this study is to compare the research data of methane-bearing capacity research 
from the exploratory bore-holes with the designations carried out in the nearby headings. For this 
reason the analysis of the abovementioned data, acquired from the bore-holes at the mines exam-
ined by “ZOK” Sp. z o.o. has been made. The results of the analysis may be helpful in a proper as-
sessment of methane emission during the exploitation. 
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STRESZCZENIE: Referat zawiera skrótowe omówienie warunków górniczo-geologicznych rejonu 
ściany 24 pokł. 505/2 partia W3 w JSW S.A. KWK „Jas-Mos” (aktualnie KWK „Borynia-Zofiów-
ka-Jastrzębie” Ruch „Jas-Mos”) wraz krótkim rysem historycznym powstania zagrożenia pożaro-
wego, zalania ściany wodą oraz zmiany parceli ściany w celu likwidacji zagrożenia. Przedstawiono 
kształtowanie się zagrożenia metanowego w okresie dalszej eksploatacji ściany, dobór profilaktyki 
w zakresie jego zwalczania i okoliczności wystąpienia powtórnego procesu samozagrzewania wraz 
z prowadzonymi działaniami profilaktycznymi. Przeanalizowano stosowane rozwiązania z zakresu 
profilaktyki zwalczania zagrożeń pod względem ich skuteczności oraz wprowadzenie działań nie-
standardowych, skutkujących ostatecznie likwidacją procesów samozagrzewania węgla. Ze wzglę-
du na złożoność prowadzonych profilaktyk i długi czas ich trwania, przeprowadzono analizę zasto-
sowanych rozwiązań organizacyjnych technicznych i znaczenie tzw. czynnika ludzkiego, jako Ele-
mentów mających duży wpływ na skuteczność prowadzonych działań. 
 
SŁOWA KLUCZOWE: Profilaktyka metanowa i pożarowa, zagrożenia pożarowe 
 
 
 
1. WARUNKI GÓRNICZO-GEOLOGICZNE REJONU ŚCIANY 24 POKŁ. 505/2 PARTIA W3 
 ORAZ OPIS POCZATKOWEGO OKRESU EKSPLOATACJI 
 
Ze względu na występujące uskoki w partii W3 Kopalnia „Jas-Mos” planowała eksploatację po-
kładu 505/2 w partii W3 ścianą 24 o długości ok. 305 m. Ściana 24 eksploatowana była z zawałem 
stropu, w obudowie zmechanizowanej typu BW-16/37-POz i BW-17/43-POz2 WI. 
Furta eksploatacyjna wynosiła od 2,2 do 3,6 m. 
 Ruch ściany 24 prowadzony jest w warunkach specjalnych: 
− w warunkach zagrożenia metanowego czwartej kategorii, 
− prowadzonej poniżej poziomu udostępnienia. 

Szkoła Eksploatacji Podziemnej 2013, Materiały Konferencyjne 



 

 

 Ściana jest prowadzona z północy na południe, po wzniosie. Nachylenia pokładu wynoszą 40 – 
220/NE, N oraz E. 
 Ponieważ miąższość pokładu miejscami przekraczała wielkość furty eksploatacyjnej (3,6 m), 
pozostawiano łatę węgla w spągu ściany. 
 Nachylenia w ścianie wynosiły: 
− podłużne od 2º do 18º, śr. 10º, 
− poprzeczne od -0º do + 12º, lokalnie do + 20º, śr. 10º, 

 Strop bezpośredni pokładu 505/2 stanowi warstwa mułowca (łupek piaszczysty), albo mułowca 
z iłowcem o miąższości od 0,0 do 5,0 m i wytrzymałości na ściskanie Rc = 22,3–40,0 MPa, 

0=25,0 kN/m3, f=1,72–4,25. 
 
 Ponad pokładem 505/2, w odległości 3–10 m znajduje się pokład 505/1 łd o miąższości ok. 
1,0 m. W odległości 6–22 m nad 505/2 zalega pokład 505/1 łg (miąższość 1,0–2,8 m), częściowo 
wyeksploatowany. Pomiędzy dolną i górną ławą 505/1 znajdują się warstwy mułowca, iłowca i 
piaskowca. W rejonie, na południe od chodnika wentylacyjnego – W3, zamiast dwóch ław – wy-
stępuje połączony pokład 505/1 (od 5,0 do 10,0 m powyżej 505/2). Odległość pomiędzy pokładami 
rośnie w kierunku północnym.  
 W rejonie śc. 24 w pokł.505/2 występują następujące zagrożenia naturalne: 

1. zagrożenie metanowe:           IV kategoria,  
2.  zagrożenie wybuchem pyłu węglowego:      klasa B, 
3.  zagrożenie działaniem pyłów szkodliwych dla zdrowia:  występuje, 
4.  zagrożenie pożarowe:           I grupa samozapalności, 
          wskaźnik samozapalności – Sza = 470C/min, 
          wyliczony okres inkubacji – 88 dni,  
5.  zagrożenie wodne:            I stopień, 
6. zagrożenie tąpaniami:           II stopień, 
7. zagrożenie wyrzutami metanu i skał:       nie zaliczony, 
8. zagrożenie temperaturowe:               występuje, 
10. zagrożenie radiacyjne:           nie występuje. 

 Na etapie prowadzenia robót rozcinkowych stwierdzono występowanie w chodniku nadścia-
nowym 24b-W3 uskoku o zrzucie 0,9 m oraz serii drobnych uskoków w górnym odcinku ściany 
24-W3 o maksymalnym zrzucie 0,4 m. Na tym etapie prowadzenia robót, powyższe zaburzenia nie 
wskazywały na możliwość zaistnienia znaczącego spowolnienia i wstrzymania postępu ściany. 
 Uruchomienie ściany 24 pokł.505/2 w partii W3 nastąpiło w dniu 08.04.2010 r. W trakcie pro-
wadzenia eksploatacji, w górnym odcinku ściany wystąpił uskok o zrzucie do 3,0 m wraz z serią 
uskoków o mniejszych zrzutach. Spowodowało to znaczące zmniejszenie postępu ściany. W związ-
ku z zaistniała sytuacją kopalnia zdecydowała o wykonaniu obcinki ściany celem umożliwienia 
dalszej jej eksploatacji. W pierwszym tygodniu sierpnia 2010 r. stwierdzono obecność CO na sta-
cjach pomiarowych WWP. Pomimo prowadzenia intensywnej profilaktyki p.pożarowej obserwo-
wano dalszy wzrost zawartości CO na stacjach pomiarowych WWP. Celem niedopuszczenia do 
rozwoju pożaru endogenicznego w zrobach ściany 24 zdecydowano o czasowym zaizolowaniu 
rejonu tamami przeciwwybuchowymi (zamknięcie rejonu ściany 24-W3 nastąpiło w dniu 27.08. 
2010 r.). 
 Do tego czasu ściana uzyskała następujący postęp. 

• po chodniku podścianowym 24 W3 – 72,6 m, 
• po chodniku nadścianowym 24b W3 – 51,4 m, 

 
 
 



 

 

 
 
Rys. 1. Ściana 24 w pokł. 505/2 w partii W3 (wg stanu robót z kwietnia 2011 r.) 
Figure 1. The longwall no. 24 in the coal seam no. 505/2 in the area W3 (as working april 2011) 



 

 

 Po zamknięciu ściany 24 kontynuowano drążenie nowego chodnika nadścianowego 24c-W3 
celem skrócenia jej frontu eksploatacyjnego (wycięcia części parceli zaburzonej tektonicznie) oraz 
prowadzono intensywne działania w zakresie profilaktyki p.pożarowej w rejonie otamowanej prze-
strzeni.  
 Zbicie chodnika nadścianowego 24c-W3 do kanału ściany 24, otwarcie i przewietrzenie części 
ściany planowanej do dalszego postępu oraz wyizolowanie nieprzewietrzanego odcinka kanału 
ściany, przeprowadzono na zasadach akcji ratowniczej w dniach 09.04.2011 r. zm. A do 13.04. 
2011 r. zm. A. 
 W ciągu następnych dwóch tygodni pomimo realizacji zintensyfikowanych działań profilak-
tycznych (obejmujących m.in. podawanie azotu do wyizolowanego odcinka ściany 24, doszczel-
nienie pianami sekcji w dolnym i górnym odcinku ściany, pełen monitoring stanu zagrożenia), na-
stąpił wzrost obecności CO na oraz gazów towarzyszących, w chodniku nadścianowym 24c-W3, 
i zza sekcji 136, co wskazywało na występowanie procesów samozagrzewania węgla w zrobach 
ściany 24 w pokł.505/2 w partii W3. Biorąc pod uwagę bardzo niski postęp eksploatacyjny ściany 
24 i utrzymującą się obecność CO oraz gazów towarzyszących z tendencją wzrostową, zdecydo-
wano że należy jak najszybciej czasowo zamknąć ścianę 24 w pokł.505/2 w partii W3 i przystąpić 
do systematycznej inertyzacji otamowanej przestrzeni i zrobów nadległego pokładu 505/1 w partii 
W3. 
 Ścianę 24 zaizolowano w dniu 02.05.2011 r. poprzez wykonanie: 

− tamy przeciwwybuchowej ze środków mineralnych w chodniku nadścianowym 24c-W3, 
w odległości ok. 6 m od skrzyżowania z chodnikiem nadścianowym 24-W3, 

− tamy izolacyjnej przeciwwybuchowej w postaci korka wodnego w chodniku podścianowym 
24-W3 i ścianie 24. 

 W wyniku przeprowadzonej analizy warunków górniczo-geologicznych, wyników pomiarów 
H2 i CO, węglowodorów z grupy C2-C4, uznano, że ze względu na złożoność parametrów wentyla-
cyjnych, górniczo-geologicznych  w górnym, czynnym wentylacyjnie odcinku ściany 24 nie można 
jednoznacznie określić miejsca powstania nowego źródła samozagrzewania węgla w ścianie. Wy-
niki precyzyjnych analiz chromatograficznych z prób pipetowych powietrza pobranych z otamo-
wanego odcinka ściany 24 i dynamika zaistniałego procesu rozwoju pożaru endogenicznego, wy-
kluczały jego lokalizację w otamowanym i zinertyzowanym odcinku kanału ściany 24. Mając po-
wyższe na uwadze, zdecydowano, że ze względu na skomplikowane uwarunkowania górniczo-
geologiczne oraz dotychczasowe efekty prac z zakresu prowadzonej, intensywnej profilaktyki 
p.pożarowej, jedynie zalanie wodą rejonu ściany 24 do wysokości pokładu 505/1 łg (w górnym na-
rożu ściany 24) może spowodować likwidacją procesu samozagrzewania węgla w powyższym re-
jonie i umożliwić wznowienia eksploatacji. Zalewanie rejonu ściany 24 pokł. 505/2 partia W3 za-
kończono w dniu 06.06.2011 r. – ścianę zalano do koty -769 m (tj. kilometrażu 614 m w chodniku 
podścianowym 24-W3) poprzez wtłoczenie ok. 58 700 m3 wody. Odpompowywanie wody rozpo-
częto 13 czerwca 2012 r. a w dniach 16.08.–19.08.2011 r. na zasadach akcji ratowniczej odpom-
powano korek wodny w chodniku podścianowym 24-W3, przewietrzono i spenetrowano odcinek 
chodnika podścianowego 24-W3, kanału ściany 24 i chodnika nadścianowego 24c-W3 pokład 
505/2. 
 
 
2. KSZTAŁTOWANIE SIĘ STANU ZAGROŻEŃ NATURALNYCH 

W REJONIE ŚCIANY 24 PO JEJ PONOWNYM URUCHOMIENIU 
 
Dzięki skróceniu frontu ściany 24 z 305 m do 205 m planowano uzyskanie postępu eksploatacyj-
nego powyżej 50 m na miesiąc, pozwalającego na powstrzymanie ewentualnych procesów samo-
zagrzewania węgla w zrobach. 
 



 

 

 Na tym etapie eksploatacji ściany wystąpił szereg czynników, które zdeterminowały zarówno 
stosowaną profilaktykę jak i kształtowanie się zagrożenia metanowego i pożarowego w trakcie 
dalszej eksploatacji ściany 24: 

• układ izolinii spągu pokładu umożliwiał tylko zalewanie fragmentu zrobów od strony chod-
nika podścianowego 24-W3, 

• otamowany odcinek kanału ściany 24 posiadał połączenie zrobowe z przestrzenią czynną 
wentylacyjnie, 

• w zrobach za otamowanym odcinkiem kanału ściany 24 zalegała duża ilość rozdrobnionego 
węgla (pozostałość po eksploatacji w strefie zaburzeń geologicznych) charakteryzującego się 
zwiększoną reaktywnością (zwiększenie powierzchni aktywnej wskutek wcześniejszego pod-
grzania do wysokiej temperatury), 

• do zrobów ściany na całej jej długości przepadał pozabilansowy pokład 505/1 łd o miąższości 
ok. 1,0 m zalegający w odległości 3-10 m nad pokładem 505/2, 

• ze zrobami ściany miał kontakt pokład 505/1 łg (miąższość 1,0–2,8 m) zalegający w odległo-
ści 6 – 22 m nad pokładem 505/2. 

• wyznaczony okres inkubacji pożaru endogenicznego wynosi 88 dni, 
• występowanie w stropie pokładu 505/2 moc-
nych skał stropowych powodujących występowa-
nie zawału blokowego, o dużej przepuszczalności 
dla migracji gazów zrobowych i powietrza oraz 
brak zawału po wyrabowaniu obudowy w chodni-
kach przyścianowych (stanowiących ewentualną 
drogę migracji gazów), 
• wysoka temperatura pierwotna górotworu 
(tpg=46,0°C) powodująca: 
− brak możliwości wychłodzenia zrobów, 
− przyśpieszenie reakcji utleniania węgla, 
− odparowanie wody z węgla przepadniętego do 
zrobów, 
− powstanie depresji cieplnej w zrobach skutku-
jącej zwiększoną cyrkulacją gazów (chłodne po-
wietrze w początkowym odcinku ściany przedosta-
je się do zrobów i po ogrzaniu wypływa wydłuż 
ociosu likwidowanego chodnika nadścianowego 
tzw. efekt „komina”) skutkującym dotlenianiem 
zrobów, 
− ograniczenie możliwości zmniejszenia ilości 
powietrza doprowadzanego do ściany (koniecz-
ność zachowania parametrów klimatycznych 
umożliwiających prowadzenie robót górniczych) 
a skutkujących zwiększona migracją powietrza 
z przestrzeni roboczej do strefy zawałowej, 
• na etapie drążenia chodnika nadścianowego 
24c-W3 (nowy chodnik nadścianowy ściany 24) 
wykonanymi pomiarami stwierdzono podwyższo-
ne (w stosunku do wcześniej zmierzonych) warto-
ści metanonośności pokładu 505/2 skutkujące 
drastycznym zwiększeniem metanowości bez-
względnej ściany 24 w trakcie urabiania kombaj-
nem do ok.20÷28 m3/min–w zależności od inten-

Rys. 2. Mapa izolinii zweryfikowanej metano-
nośności na wybiegu ściany 
Figure 2. The map of verified methane content 
on  total longwall length 



 

 

sywności urabiania calizny węglowej, 
• prowadzenie eksploatacji pod częściowo wyeksploatowanym pokładem 505/1 łg: 
• brak możliwości zmiany systemu przyjętego na etapie projektowania ściany systemu przewie-

trzania na „U” - korzystnego ze względów pożarowych, ale nieadekwatnego dla zwiększone-
go stanu zagrożeń metanowych. 

 
 Powyższe czynniki zdeterminowały stosowaną profilaktykę w zakresie zwalczania zagrożeń, 
której celem nadrzędnym było uzyskanie maksymalnego postępu ściany, determinującego zakres 
podsadzenia zrobów mieszaninami podsadzkowymi. 
 Tak skomplikowany układ czynników wymusił stosowanie rozbudowanej i zrównoważonej 
pod względem realizowanych zadań profilaktyki metanowo–pożarowej celem niedopuszczenia do 
wzrostu jednego z dominujących zagrożeń (metanowego lub pożarowego) wskutek działań zapo-
biegawczych stosowanych dla drugiego. Ramy zakresu stosowanych profilaktyk zostały określone 
przez „Kopalniane Zespoły ds. Zagrożeń Naturalnych”, a bieżąca weryfikacja intensywności sto-
sowanych działań, ze względu na konieczność zachowania szybkości reakcji została scedowana na 
Kierownika Działu Wentylacji. 
 
3. ZAKRES STOSOWANEJ PROFILAKTYKI W ZAKRESIE ZAGROŻENIA POŻAROWEGO 

I METANOWEGO 
 

1. Likwidację chodników przyścianowych prowadzono poprzez wykonywanie szczelnych za-
warć. 

2. Zgodnie z zasadami WWP pobierano pipetowe próby powietrza z częstotliwością 5 x w ty-
godniu.  

3. Dla przeprowadzenia badań i analiz zagrożenia pożarowego na podstawie precyzyjnej ana-
lizy chromatograficznej dla określenia zawartości H2 i CO, węglowodorów z grupy C2-C4, 
N2 oraz O2, CO2 i CH4 pobierano pipetowe próby powietrza z częstotliwością 5 x w tygo-
dniu. 

4. W zrobach ściany, w chodniku nadścianowym 24c-W3, pozostawiono dwa rurociągi odmeta-
nowania Ø150 mm z wylewami zlokalizowanymi na 178 mb i 296 mb celem podawania mie-
szanin podsadzkowych do zrobów, wprowadzenia ewentualnej inertyzacji oraz kontroli stanu 
zagrożenia pożarowego w zrobach. 

5. Prowadzono podawanie mieszanin doszczelniających do zrobów ściany od strony chodnika 
nadścianowego 24c W3. 

6. Utrzymywano w pełnej sprawności stanowisko pompowe w chodniku podścianowym 24 W3 
celem odebrania ewentualnej wody nadmiarowej i niedopuszczenia do zalania wodą wlotu do 
ściany. 

7. W początkowy okresie biegu ściany prowadzono rekonsolidację skał stropowych poprzez wtła-
czanie spoiwa cementowego do wcześniej wywierconych otworów z chodnika nadścianowego 
24c W3 nad pokład 505/2, równolegle do czoła ściany 24 (do strefy uskoku występującego 
równolegle do chodnika nadścianowego 24c-W3). 

8. Ze względu na wysoką metanowość ściany odstąpiono od inertyzacji wyizolowanego odcinka 
kanału oraz zrobów ściany 24.  

 
 Przyjęta profilaktyka p.pożarowa skupiała się generalnie na maksymalnym ograniczeniu migra-
cji powietrza z przestrzeni czynnej wentylacyjnie do zrobów ściany poprzez maksymalne uszczel-
nienie chodników przyścianowych (zawarcia i tamy konstrukcyjne), Ze względu na występujący 
układ izolinii spągu lokowanie mieszanin doszczelniających można było prowadzić tylko do etapu 
wystąpienia lustra wody na linii likwidacji chodnika podścianowego a rozbudowany monitoring 
stężeń gazów na wyznaczonych stacjach WWP pozwalał na wczesne wykrycie procesów. 



 

 

 Z chwilą wznowienia eksploatacji okazało się, że zagrożenie metanowe jest głównym czynni-
kiem determinującym osiągany postęp ściany oraz całokształt stosowanej profilaktyki. Na etapie 
projektowania rozcinki ściany w oparciu o uzyskane wyniki pomiarów metanonośności i opraco-
waną na ich podstawie prognozę metanowości bezwzględnej ściany przyjęto, na podstawie wyko-
nanych obliczeń, że system przewietrzania ściany na „U” z doświeżaniem prądu powietrza wypły-
wającego ze ściany oraz prowadzenie odmetanowania przed frontem ściany, zapewni wystarczają-
ce warunki względem zwalczania zagrożenia metanowego. 
 Stwierdzone w trakcie drążenia chodnika nadścianowego 24c-W3 (nowy chodnik nadścianowy 
ściany 24) podwyższone wartości metanonośności pokładu zweryfikowały te założenia na nieko-
rzyść. W celu zapewnienia maksymalnego bezpieczeństwa prowadzenia eksploatacji ścianą oraz 
osiągnięcia postępu umożliwiającego jak najszybsze podsadzenie zrobów ściany w jej górnym od-
cinku (stwierdzone w zrobach podwyższone stężania CO i gazów towarzyszących) wdrożono roz-
budowaną profilaktykę metanową obejmującą: 
1. Odmetanowanie górotworu przed frontem ściany prowadzono w chodniku nadścianowym 24c-

W3 przy pomocy przy pomocy otworów odmetanowania o długości 50-70 m, wywierconych 
z ociosu chodnika w kierunku frontu ściany. W każdym zbiorze były wykonane 3 otwory od-
metanowania a odległość pomiędzy zbiorami wynosiła 18 m. Cykl wykonywania zbiorów zo-
stał ustalony w ten sposób by w trakcie eksploatacji ściany były czynne co najmniej 2 zbiory. 
Po dojechaniu frontem ściany 24 pod zroby ściany 40 w nadległym pokładzie 505/1 łg prowa-
dzono okresowe, w czasie występowania silnych zniżek barycznych, odmetanowanie drenażo-
we, ze zrobów ściany 40 poprzez system otworów odwadniających powyższe zroby. Celem 
niedopuszczenia do dotlenienia zrobów ściany 40, odmetanowanie to prowadzono z pełnym 
monitoringiem stężeń gazów w ujmowanej mieszance jak i zza tam izolacyjnych ściany 40.  

2. Ilość powietrza w ścianie kształtowała się w granicach ok. 1 050 m3/min – ze względu na wy-
stępujące potencjalne (na początku eksploatacji) zagrożenie pożarowe nie zdecydowano się na 
drastyczne zwiększenie ilości powietrza. 

3. Prąd powietrza wypływającego ze ściany był doświeżany lutniociągiem pomocniczym o wy-
dajności ok. 350 m3/m (na wylocie z lutniociągu). 

4. Do zasilania lutniociągu pomocniczego wykorzystano baterię dwóch wentylatorów WLE typo-
szeregu 1000, w układzie równoległym, z których jeden pracował a drugi stanowił rezerwę. W 
przypadku awaryjnego postoju wentylatora pracującego następowało automatyczne włączenie 
drugiego wentylatora oraz przesterowanie prostego układu mechanicznego (klapy) w trójniku, 
zamykającej wypływ powietrza przez nieczynny wentylator. Wentylatory, w celu zapewnienia 
maksymalnie bezprzerwowej pracy, były zasilane niezależnie w energię elektryczną.  

5. Dla zwiększenia skuteczności zwalczania zagrożenia metanowego w rejonie skrzyżowania 
ściany 24 z chodnikiem nadścianowym 24c-W3 zabudowano i utrzymywano w chodniku nad-
ścianowym 24c-W3, przed ścianą 24, przegrodę skrzynkową. 

6. Prowadzono stały nadzór osoby dozoru górniczego, podczas prac związanych z wyjeżdżaniem 
sekcjami w ścianie, od strony chodnika nadścianowego 24c-W3. Przed rozpoczęciem prac wy-
łączano napięcie w ścianie 24, wykonywano pomiary zawartości metanu za sekcjami w górnym 
odcinku ściany i na linii likwidacji chodnika ndśc.24c-W3 oraz kontaktowano się z dyspozyto-
rem metanometrii w celu uzyskania informacji o wskazaniach czujników metanometrii automa-
tycznej zabudowanych w rejonie ściany 24.  

7. Utrzymywano w rejonie wylotu ze ściany dwie strumienice sprężonego powietrza. Każdorazo-
wo dokładną lokalizację i ukierunkowanie strumienic ustalała osoba dozoru górniczego nadzo-
rująca roboty w ścianie w oparciu o wykonane pomiary zawartości CH4. 

8. Dla utrzymania pracy pomocniczych urządzeń wentylacyjnych zabudowanych w rejonie wylo-
tu ze ściany 24 zapewniano na każdej obłożonej do wydobycia zmianie energię sprężonego 
powietrza o ciśnieniu min. 0,3 MPa. 



 

 

9. Prowadzono wzmożoną kontrolę ściany w zakresie prawidłowego wykonania zawarć wyrobisk 
przyścianowych oraz poprawności funkcjonowania pomocniczych urządzeń wentylacyjnych. 

10. Pomocnicze urządzenia wentylacyjne zabudowane na wylocie ze ściany 24 utrzymywano 
w pełnej sprawności. Przy stosowaniu pomocniczych urządzeń wentylacyjnych, ze względu na 
ciągłą zmianę położenia oraz możliwości częstych uszkodzeń i awarii w trudnych warunkach 
górniczych przestrzegano następujących zasad: 
a) podczas wykonywania czynności technologicznych w ścianie (urabianie calizny, przesuwa-

nie obudowy zmechanizowanej), które mogą wpływać na wielkość wydzielania metanu, 
układ pomocniczych urządzeń wentylacyjnych powinien pracować w sposób stabilny, za-
pewniający skuteczne zwalczanie zagrożenia metanowego, 

b) drobne korekty w położeniu pomocniczych urządzeń wentylacyjnych (strumienic) mogą 
być dokonywane bez zatrzymywania czynności technologicznych w ścianie, 

c) przebudowa, zmiana lub usunięcie awarii układu pomocniczych urządzeń wentylacyjnych, 
wymagająca zakręcenia sprężonego powietrza musi być dokonywana pod nadzorem meta-
niarza w uzgodnieniu z osobą dozoru ruchu oraz przy spełnieniu następujących warunków: 

− w ścianie nie prowadzi się przebudowy sekcji obudowy zmechanizowanej, 
− wszystkie urządzenia elektryczne w ścianie 24 oraz w chodniku nadścianowym 24c-

W3 są wyłączone spod napięcia,   
− rozpoczęcie oraz zakończenie przebudowy pomocniczych urządzeń wentylacyjnych 

zostanie zgłoszone i uzgodnione z dyspozytorem metanometrii. 
11. Na podstawie wskazań czujnika metanometrii automatycznej, zlokalizowanego w wylotowym 

prądzie powietrza z rejonu ściany 24 określano codziennie wartość metanowości wentylacyjnej 
rejonu ściany 24, a na podstawie pomiarów dołowych wartość ujęcia metanu. Na podstawie 
uzyskanych wyników pomiaru wyznaczano wartość metanowości kryterialnej i porównywano 
ją z metanowością bezwzględną ściany 24. W przypadkach szczególnych (okres zniżki barycz-
nej, wzmożone wydzielanie się metanu w ścianie) wartość metanowości kryterialnej wyznacza-
no na bieżąco z wykorzystaniem zaprogramowanego arkusza kalkulacyjnego Excel. W przy-
padku, gdy nie był spełniony warunek, że wartość metanowości kryterialnej jest większa od 
metanowości bezwzględnej ściany, wstrzymywano pracę kombajnu. 

 Czynnikiem dodatkowo komplikującym prowadzenie równomiernego urabiania calizny wę-
glowej było występowanie w stropie pokładu 505/2 skał zwięzłych, powodujących zawisanie stro-
pu za sekcjami, powodującego w trakcie przejeżdżania sekcjami w górnym odcinku ściany gwał-
towny zawał skał stropowych skutkujący wypchaniem do przestrzeni roboczej dużej ilości metanu 
ze zrobów i w konsekwencji przekroczenie dopuszczalnych stężeń metanu w ścianie i w górnej 
wnęce ściany. 
 W celu niedopuszczenia do występowania w/w przekroczeń dopuszczalnych stężeń metanu 
czynności technologiczne w górnym odcinku ściany (urabianie, przejeżdżanie sekcjami, itp.) były 
prowadzone według ustaleń osoby dozoru wentylacji monitorującej w sposób ciągły stan zagroże-
nia metanowego i będącej w kontakcie telefonicznym z dyspozytorem metanometrii. 
 Zastosowane procedury w celu zwiększenia bezpieczeństwa prowadzenia robót spowodowały 
zmniejszenie możliwego do osiągniecia postępu ściany. Podjęte próby zwiększenia postępu mie-
sięcznego poprzez prowadzenie wydobycia ścianą w dni wolne od pracy zakończyły się niepowo-
dzeniem. Częste przestoje pracy kombajnu związane wzrostem stężenia metanu do granicy stężeń 
dopuszczalnych nie pozwalały na osiągniecie zamierzonego celu. Wobec powyższego zdecydowa-
no o zaprzestaniu wydobycia w dni wolne od pracy, co pozwoliło na odgazowanie ściany i w miarę 
bezproblemową eksploatację w pierwszych 2-3 dniach następnego tygodnia roboczego. W okre-
sach dużych zniżek barycznych wydzielanie metanu ze zrobów ściany było tak duże, że w przy-
padku prowadzenia urabiania węgla dochodziło do występowania przekroczeń dopuszczalnych 
stężeń metanu. W okresach tych nie prowadzono wydobycia - załoga ścianowa prowadziła inne 
roboty w ścianie i rejonie (konserwacja, transport, roboty porządkowe itp.). 



 

 

 Ze względu na duża metanowość ściany oraz jeszcze niski poziom zagrożenia pożarowego, nie 
prowadzono podawania gazów inertnych do zrobów ściany, zakładając, że zroby siany będą ziner-
tyzowane metanem. Również proces lokowania mieszanin doszczelniających do zrobów został 
skorelowany ze stanem zagrożenia metanowego celem zmniejszenia możliwości występowania 
założonych dla czujników metanometrii progowych stężeń metanu. 

 

 
 
Rys. 3. Prognoza metanowości bezwzględnej 
Figure 3. The forecast of absolute methane 

 
 W okresie tym, metanowość ściany osiągała następujące wartości: 

− metanowość wentylacyjna – do ok. 16,8 m3/min. (w okresach zniżek barycznych, bez 
urabiania kombajnem, do 18,2 m3/min), 

− ilość metanu ujmowana odmetanowaniem - do 11,93 m3/min. 
− metanowość bezwzględna do 28,2 m3/min (w okresach zniżek barycznych, bez urabiania 

kombajnem, do 30,0 m3/min). 
 Powyższe zestawienie obrazuje, że dla systemu wentylacji na „U” były to wartości graniczne 
i prowadzenie w sposób bezpieczny eksploatacji było możliwe tylko dzięki stosowaniu rozbudo-
wanej profilaktyki metanowej oraz stosowaniu ścisłego reżimu technologicznego. 
 W okresie od wznowienia eksploatacji tj. od września 2011 r. do kwietnia 2012 r. postęp ściany 
wyniósł ok. 340 m, przy średnim postępie miesięcznym ok. 43 m. 
 
 
4. SPOSOBY ZWALCZANIA ZAGROŻENIA POŻAROWEGO W ŚCIANIE 24 

PO JEGO PONOWNYM WZROŚCIE W KWIETNIU 2012 ROKU 
 
W okresie od rozpoczęcia eksploatacji do połowy kwietnia 2012 r. stan zagrożenia pożarowego 
w rejonie ściany 24 monitorowany na stacji zrobowej i wylotowej WWP utrzymywał się na stabil-



 

 

nym poziomie. W zależności od ciśnienia atmosferycznego, na stacji zrobowej stwierdzano stęże-
nia CO w granicach od 0÷25 ppm (oscylujące wokół wartości średniej wynoszącej 7 pm). Wystę-
pująca, silna korelacja stężeń CO na stacji zrobowej z zmianami ciśnienia barycznego, sugerowała 
dyfuzję pozostałości gazów pożarowych z okresu z przed zalania ściany wodą oraz tło CO wynika-
jące z utleniania resztek węgla przepadającego do zrobów a wskaźnik pożarowy Grahama nie 
przekraczał wartości 0,0025. 
 Pierwszą pipetę gazów zrobowych z rurociągu z wylewem na kilometrażu 178 mb dla dla prze-
prowadzenia badań i analiz zagrożenia pożarowego na podstawie precyzyjnej analizy chromatogra-
ficznej pobrano 3.02.2012 r. stwierdzając stężenie, CO w ilości 9 ppm. Następna pipeta pobrana 
15.03.2012 r. nie wykazała podwyższanych stężeń CO (10 ppm). Dopiero pipeta pobrana 
19.04.2012 r. na zm. A wykazała stężenia CO wynoszące 91 ppm – na tej samej zmianie ponowio-
no pomiar uzyskując wynik wynoszący 94 ppm. Pipeta pobrana na zmianie D wykazała stężenie 
CO wynoszące 2 093 ppm. 
 
 

 
 
Rys. 4. Miejsca pobierania pipetowych prób powietrza 
Figure 4. The area of absorption pipete air samples 
 
 
 Gwałtowny wzrost stężenia CO na stacji zrobowej wystąpił 19 kwietnia 2012 r po wstrząsie 
górotworu w rejonie ściany 24 (3,68x105J w ścianie 24 w krawędzi pokładu 505/1) osiągając war-
tość wystąpił 65 ppm (G=0,0040). Zaobserwowana tendencja spadkowa stężeń gazów oraz maleją-
cy litraż tlenku węgla wskazywały na dużą, lecz krótkotrwała dynamikę procesu. 
 Zaobserwowany wzrost stężenia CO (na stacji zrobowej oraz w zrobach na kilometrażu 178 
mb) po zaistniałym wstrząsie górotworu został początkowo zinterpretowany jako wynik rozszczel-



 

 

nienia górotworu i wypchnięcia gazów pożarowych (pozostałych po pierwszym procesie samoza-
grzewania) z zaizolowanego odcinka ściany 24 i przylegających do niego zrobów. Jak się później 
okazało była to hipoteza fałszywa. 
 Ze względu na skomplikowaną budowę geologiczna w partii W3 i istniejący układ zrobowy, 
nie można było stwierdzić źródła samozagrzewania (pokłady nadległe, szczeliny uskokowe). 
Wskaźniki pożarowe wyznaczone dla gazów zrobowych nie wskazywały, że w zrobach ściany 24 
występuje zagrożenie pożarowe. Ze względu na utrzymujące się w dalszym ciągu wysokie stęże-
nia, CO na stacji zrobowej (do 62 ppm w dniu 20.04.202 r – G=0,0077) oraz biorąc pod uwagę 
stwierdzoną wcześniej dużą dynamikę rozwoju pożaru endogenicznego w pokł. 505/2 zdecydowa-
no w dniu 22.04.2012 r. o podjęciu działań organizacyjno-techniczne celem przygotowania ściany 
24 pokł. 505/2 w partii W3 do jej czasowego zaizolowania tamami przeciwwybuchowymi wyko-
nanymi z tworzyw mineralnych. 
 Od czasu zatrzymania ruchu ściany tj. 20.04.2012 r. zm I prowadzono intensywną profilaktykę 
p.pożarową obejmującą między innymi ( w okresie od 20.04.2012 r do 23.04.2012 r. zm. D):  

− wstrzymanie wydobycia ścianą 24, 
− pełen monitoring zagrożenia pożarowego, 
− regulację układu potencjalnego w rejonie ściany, 
− lokowanie w zrobach ściany mieszanin doszczelniających – ograniczone ze względu na 

układ izolinii spągu  
− inertyzację zrobów ściany CO2 i N2, 
− ograniczenie a następnie wstrzymanie odmetanowania w rejonie ściany w celu zwięk-

szenia stopnia inertyzacji zrobów, 
− przygotowanie rejonu ściany do ewentualnego jej zamknięcia korkami przeciwwybu-

chowymi. 
 Chwilowy spadek wartości CO na stacji zrobowej do 32 ppm w dniu 26.04.2012 r. (G=0,0034) 
wskazywał na skuteczność prowadzonej profilaktyki p.pożarowej skutkującej powstrzymaniem 
procesów samozagrzewania i umożliwiającej wznowienie eksploatacja. 
 Jednakże od zmiany zmiany „B” w dnia 27.04.2012 r. zaobserwowano stały, systematyczny 
wzrost stężenia CO na czujniku ceometrii automatycznej zabudowanym na wylocie chodnika nad-
ścianowego 24c-W3 od wartości 9÷10ppm do wartości maksymalnej 24 ppm w godz. 1430 ÷1447 
28.04.2012 r., a następnie ze zmniejszeniem stężeń do wartości 17÷18 ppm. W analizowanym 
okresie czasu nie występowała zniżka barometryczna. Powyższe jednoznacznie wskazywało, ze 
pomimo realizacji zintensyfikowanych działań profilaktycznych w zrobach ściany 24 w pokł.505/2 
w partii W3 występuje jednak rozwinięty proces samozagrzewania węgla. 
 W celu zapewnienia bezpieczeństwa załogi dołowej oraz prowadzenia ruchu zakładu oraz w ce-
lu likwidacji rozwijającego się intensywnie zagrożenia pożarowego w rejonie ściany 24, nie-
zwłocznie podjęto działania związane z budową tam przeciwwybuchowych z tworzyw mineral-
nych w rejonie przedmiotowej ściany. 
 Ze względu na ograniczoną możliwość kontroli stanu zagrożenia pożarowego i prowadzenia 
profilaktyki p.pożarowej wewnątrz rejonu po jego ewentualnym zamknięciu, zdecydowano o dal-
szym przewietrzaniu ściany 24 poprzez otwarte przełazy w tamach przeciwwybuchowych. Przyjęty 
bieżący system kontroli stanu zagrożenia oraz obsada osobowa załogi skierowanej do prowadzenia 
prac profilaktycznych (dozór wyższy wentylacji + zastępy ratownicze) gwarantowała natychmia-
stowe zamknięcie rejonu w przypadku wzrostu stanu zagrożenia pożarowego w rejonie ściany 24. 
 Na podstawie przeprowadzonej analizy przebiegu czasowego kształtowania się stanu zagroże-
nia pożarowego w rejonie ściany 24 od momentu rozpoczęcia eksploatacji, wskaźników charakte-
ryzujących stan zagrożenia oraz w oparciu warunki górniczo –geologiczne występujące w anali-
zowanym rejonie przyjęto hipotezę, że proces samozagrzewania węgla występuje głęboko w zro-
bach – w rejonie zlikwidowanego odcinka kanału ściany 24. Ze względu na skomplikowaną sytua-



 

 

cję i zaszłości historyczne nie można jednoznacznie określić czy źródłem zaistniałego zagrożenia 
jest: 

• powtórne samozagrzanie węgla w zrobach w górnym odcinku ściany (w rejonie zabu-
rzeń geologicznych) wskutek jego wzmożonej reaktywności spowodowanej wcześniej-
szym podgrzaniem, 

• pożar szczelinowy w ociosie zlikwidowanego chodnika nadścianowego 24c-W3 lub 
ociosie otamowanego odcinka kanału ściany 24, 

• nowe samozagrzanie węgla w zrobach ściany. 
 W zaistniałej sytuacji, ze względu na układ izolinii spągu uniemożliwiający odcięcie lokowa-
nymi w zrobach mieszaninami podsadzkowymi (pył dymnicowy i odpad poflotacyjny) wyizolo-
wanego odcinka kanału ściany 24 i zalanie zrobów w górnym odcinku ściany, postanowiono mak-
symalnie zintensyfikować lokowanie pyłów dymnicowych do zrobów poprzez rurociąg pozosta-
wiony w likwidowanym chodniku nadścianowym 24c-W3 z wylewem na kilometrażu 296 m wraz 
z bieżącym odprowadzaniem wody nadmiarowej w chodniku 24-W3 (celem niedopuszczenia do 
zalania wlotu do ściany 24. 
 Przyjęto, że, ze względu na ograniczoną rozlewność mieszaniny pyłu dymnicowego, nastąpi 
utworzenie zwiększającego się stopniowo „stożka napływowego” z pyłu w zrobach, co w konse-
kwencji doprowadzi do doszczelnienia zrobów, odcięcia połączenia zrobowego zlikwidowanego 
odcinka kanału ściany 24 i likwidacji występującego zagrożenia.  
Ze względu na brak doświadczeń ruchowych oraz brak możliwości dokonania choćby przybliżo-
nych symulacji w zakresie możliwości utworzenia zakładanego „stożka napływowego” oraz zało-
żony ograniczony czas (postępujący proces samozagrzewania) założono maksymalną intensyw-
ność projektowanych działań. 
 Przyjęto, że tlen dostarczany jest do źródła samozagrzania (głęboko w zrobach) wskutek po-
wstania depresji cieplnej – zimne i ciężkie powietrze przenika do zrobów w początkowym odcinku 
ściany  

− przepływa zrobami nad poziomem podsadzki – następnie zrobami równolegle do frontu 
ściany (w tym czasie silnie się ogrzewa - tpg= 450C) – aż do ociosu zlikwidowanego chodni-
ka nadścianowego 24c-W3,. Tak wytworzony prąd gazów w zrobach transportuje: 

• tlen od dolnego odcinka ściany do miejsca samozagrzania, 
• produkty utleniania do górnego odcinka ściany. 

 O poprawności przyjętego założenia świadczą: 
• stwierdzane okresowo podwyższane zawartości tlenu w próbach pipetowych pobra-

nych ze zrobów poprzez rurociągi pozostawione w chodniku nadścianowym 24c-W3 
- wyniki z takich prób mogły być, ze względu na podwyższoną zawartość tlenu trak-
towane, jako wyniki fałszywe - wynikające ze zbyt małego odpompowania gazów 
w rurociągu, 

• duża dynamika zaistniałego procesu samozagrzewania może być wyjaśniona samo-
istnym powstaniem procesu o sprzężeniu zwrotnym(samonapędzającego się) - wraz 
ze wzrostem temperatury wzrastała wartość depresji cieplnej, co powodowało 
zwiększenie transportu tlenu a w konsekwencji zwiększenie temperatury i ilości cie-
pła w ognisku samozagrzewania. 

 
 W maju 2012r. konturowano działania w celu skutecznego zwalczania zagrożenia pożarowego. 
W związku z tym: 
 

• zmniejszono ilość powietrza w ścianie do 850 m3/min, 
•• doszczelniono zawarcia chodników przyścianowych, 
• doszczelniono pianami chemicznym sekcje na wlocie do ściany, 
• wstrzymano odmetanowanie w ścianie 24 celem zwiększenia inertyzacji zrobów, 



 

 

• prowadzono inertyzację zrobów ściany dwutlenkiem węgla i azotem od strony chodnika 
nadścianowego 24-W3 pokł. 505/2 rurociągiem, którego wylew zlokalizowany był na 178 
lub 296 metrze (na przemian z podsadzaniem) 

• prowadzono podawanie mieszanin doszczelniających do zrobów ściany 24 od strony chod-
nika nadścianowego 24c-W3 na wylew zlokalizowany na kilometrażu 178 lub 296 (na 
przemian z inertyzacją).  

• prowadzono bieżące odpompowywanie wody nadosadowej w chodniku podścianowym 24 
W3. 

• zwiększono do 1x dobę częstotliwość pobierania pipetowych prób powietrza do analizy 
chemicznej ze stacji WWP oraz dla precyzyjnej analizy chromatograficznej w rejonie ścia-
ny, 

• prowadzono non stop (z wymianą na stanowisku pracy) nadzór służb wentylacyjnych nad 
rejonem w celu kontroli objawów zagrożenia pożarowego, 

• w rejonie ściany ograniczono ruchu załogi, za wyjątkiem służb wentylacyjnych i zastępów 
ratowniczych,  

 Prawidłowa lokalizacja źródła samozagrzewania węgla głęboko w zrobach, pozwoliła na przy-
jęcie (z pełną świadomością, że się dotlenia zroby) koncepcji lokowania mieszanin doszczelniają-
cych przy pomocy rurociągów pozostawionych w zrobach. W celu przeciwdziałania temu zjawisku 
oraz zmniejszeniu depresji cieplnej w zrobach, zastosowano odpowiednio ukierunkowaną pod 
względem lokalizacji wypływu i wydatku inertyzację. 
 Do zaplanowanych działań na bieżąco wprowadzano modyfikacje i zmiany celem uzyskania 
optymalnych wyników.  
 Od chwili wstrzymania postępu ściany obserwowano stały, systematyczny wzrost stężeń CO na 
stacji zrobowej (do 138 ppm) i wylotowej WWP (do 25 ppm). Sytuacja uległa stabilizacji w poło-
wie maja 2012 r. – od tej chwili można było stwierdzić powolny spadek stężeń CO na stacjach 
WWP rokujący nadzieję na powstrzymanie występującego zagrożenia. 
 Ze względu na długi czas postoju ściany (miesiąc), skutkujący powstaniem możliwości po-
wstania nowego źródła samozagrzewania węgla w zrobach bezpośrednio za ścianą oraz spadek 
wartości wskaźników pożarowych, w dniu 25.05.2012 r. na posiedzeniu „Kopalnianego Zespołu 
ds. Rozpoznawania i Zwalczania Zagrożeń Naturalnych” w składzie poszerzonym o specjalistów, 
dokonano analizy i oceny stanu zagrożenia pożarowego w rejonie śc. 24, zakresu i skuteczności 
prowadzonych działań w ramach profilaktyki p.poż. oraz możliwości wznowienia eksploatacji 
ścianą i opracowania dalszej profilaktyki metanowo-pożarowej. 
 Ocena stanu zagrożenia pożarowego w ścianie 24 pokł.505/2 w partii W3 w oparciu o występu-
jące warunki górniczo-geologiczne i wyniki precyzyjnych analiz chromatograficznych z pipeto-
wych prób powietrza pobranych na stacjach WWP, ze zrobów (z rury Ø100mm na kilometrażu 
296 mb chodnika nadścianowego 24c-W3, z rury Ø150mm na kilometrażu 178 mb chodnika nad-
ścianowego 24c-W3, z rury Ø100 mm zza zawarcia w chodniku nadścianowym 24c-W3), zbiorów 
odmetanowania oraz otworów odwadniających nadległe zroby pokł. 505/1 wykazała, że, w wyniku 
prowadzonej profilaktyki p.pożarowej nastąpił spadek stopnia zagrożenia pożarowego w zrobach 
ściany 24,a węgiel przepadający do zrobów ściany, znajdujący się w „strefie tlenowej”, (strefie 
migracji powietrza doprowadzanego do ściany przez zroby) znajduje się aktualnie w tzw. okresie 
przygotowawczym.  
 Biorąc pod uwagę dynamikę zmian stężeń gazów w zrobach, należy uznać, że prowadzone 
działania profilaktyczne charakteryzowały się wysoką skutecznością. Obserwowany, mały wpływ 
zmian ciśnienia barometrycznego na zmiany stężeń gazów, świadczą o właściwej regulacji pola 
potencjałów aerodynamicznych w rejonie ściany. Występujące obniżenie temperatury w zrobach 
jest wynikiem braku wynoszenia ciepła ze zrobów, co w sposób pośredni również przemawia za 
skutecznością prowadzonej profilaktyki. 
 



 

 

 
Rys. 5. Wyniki analiz chromatograficznych 
Figure 5. The results of chromatographic analysis 
 
 

 
Rys. 6. Wyniki analiz z pipet 
Figure 6. The results of analyzes from the pipetce 
 
 
 



 

 

5. USTALENIA DOTYCZĄCE PROWADZENIA DALSZEJ EKSPLOATACJI ŚCIANY 24 
 

• Do czasu uruchomienia ściany należy utrzymywać dotychczasową ilość powietrza w ścia-
nie, a w okresie bezpośrednio przed jej uruchomieniem (konieczność zwiększenia ilości 
powietrza w ścianie do wartości zależnej od stanu zagrożenia metanowego) działania wen-
tylacyjne należy prowadzić w sposób umożliwiający utrzymanie dotychczasowego lub zbli-
żonego układu potencjałów aerodynamicznych w rejonie ściany. Do czasu ustabilizowania 
się sytuacji w rejonie ściany 24, biorąc pod uwagę stan zagrożenia pożarowo-metanowego 
w rejonie pokł. 505/2 w partii W3, wskazane jest zaniechanie działań mogących zaburzyć 
lub zmienić aktualny rozkład potencjałów aerodynamicznych w analizowanym rejonie (re-
gulacje sieci, czasowe wyłączenia wentylatorów głównego przewietrzania itp.).  

• Odmetanowanie ściany prowadzić z uwzględnieniem stanu zagrożenia pożarowego. Na 
obecnym etapie wskutek odgazowania czoła ściany i zrobów wskutek postoju wskazane jest 
wstrzymanie odmetanowania otworami z chodnika nadścianowego 24c-W3, poziom wydo-
bycia utrzymywać elastycznie w zależności od stanu zagrożenia metanowego a w razie wy-
stąpienia konieczności, odmetanowanie rejonu ściany 24 można prowadzić poprzez odcią-
ganie metanu z nadległych zrobów pokł. 505/1 poprzez otwory odwadniające te zroby 
z jednoczesnym monitoringiem składu i zawartości procentowej gazów w ujmowanej mie-
szance.  

• Występowania mocnych stropów, występuje zwiększony zakres migracji powietrza w zro-
bach i stosowanie zawarć wykonywanych w postaci tam konstrukcyjnych wypełnionych 
tworzywami cementowo- mineralnymi lub pianami chemicznymi nie gwarantuje ogranicze-
nia zrobowej migracji powietrza. Wyrobiska przyścianowe należy likwidować przez wyra-
bowanie obudowy, W celu zapewnienia maksymalnej szczelności likwidowanego chodnika 
nadścianowego przed uruchomieniem ściany należy wykonać zawarcie workowe (z worków 
z pyłem dymnicowym). 

• W celu ograniczenia ilości powietrza na wlocie do ściany, zabudować w chodniku podścia-
nowym wentylator z lutniociągiem wyprowadzonym do kanału ściany a początkowe sekcje 
uszczelniać.  

• Jak najszybsze wznowienie eksploatacji ściany 24 pozwoli na zwiększenie zakresu zalania 
zrobów pyłami dymnicowymi, przesunie strefę tlenową zmniejszając możliwość wystąpie-
nia samozagrzewania węgla w zrobach bezpośrednio za ścianą. 

 Czynności przygotowawcze celem wznowienia eksploatacji ścianą 24 rozpoczęto 25 maja 
2012 r. Ze względów bezpieczeństwa, na wypadek niespodziewanego wzrostu zagrożenia pożaro-
wego, w tamach przeciwwybuchowych wykonano jedynie otwory komunikacyjne umożliwiające 
odstawę urobku i transport materiałów do ściany. Przy tamach bezpieczeństwa został zgromadzony 
materiał umożliwiający ich szybkie (w razie konieczności), odtworzenie. 
 Po zmniejszeniu się poziomu zagrożenia, ze względów ruchowych, tamy przeciwwybuchowe 
zostały rozebrane. 
 W okresie prowadzenia powyższych działań profilaktycznych (tj. od 20.04.2012 r. ÷25.05. 
2012 r.) ramach prowadzonej profilaktyki p.pożarowej w ścianie 24 pokł. 505/2 partia W3: 

• w zrobach ściany ulokowano 16 172 Mg pyłu dymnicowego oraz 2 720 m3 odpadu poflota-
cyjnego, 

• do zrobów podano w ramach prowadzonej inertyzacji 24 061 m3 CO2 oraz 120 300 m3 N2 
(średnio 400÷450 m3/godzinę z regulacją wydatku w zależności od stężenia CO na stacji 
wylotowej WWP i w zależności od zmian ciśnienia atmosferycznego). 

 Przez okres 5 tygodni (od. 20.04 – 25.05.2012 r.) prowadzono w ścianie 24 intensywną profi-
laktykę, która w początkowym okresie nie wykazywała oznak skuteczności. W tym okresie czasu 
decydujące dla powodzenia podjętych działań była determinacja oraz przekonanie o słuszności 
przyjętych rozwiązań, poparta wiedzą oraz doświadczeniem ruchowym.  



 

 

 W dotychczasowej historii kopalni nie było ściany, w której by prowadzono tak rozbudowaną 
i zmienną profilaktykę, wykraczającą poza standardowe procedury. 
 Dzięki zaangażowaniu kierownictwa, dozoru ruchu, pracowników, przy aktywnej współpracy 
specjalistów Głównego Instytutu Górnictwa oraz pracowników Okręgowego Urzędu Górniczego, 
zlikwidowano zagrożenie w sytuacji, która ze względu na zaistniały splot uwarunkowań nie roko-
wała szans na powodzenie. 
 
 
6. WNIOSKI KOŃCOWE 
 

1.1. W zakresie technicznym 
 

− W warunkach występowania złożonego układu czynników geologiczno-wentylacyjnych śred-
niomiesięczny postęp ściany wynoszący 30-50 mb, duża metanowość ściany oraz stosowanie 
systemu przewietrzania na ‘U” nie daje 100% gwarancji powstrzymania procesów samozagrze-
wania w zrobach. 

− Zastosowanie rurociągów pozostawionych w zrobach pozwoliło na precyzyjne określenie stop-
nia stanu zagrożenia pożarowego – ze względu na częstotliwość pobierania prób, co ok. mie-
siąc (1 i 2 próba nie wykazała wzrostu zagrożenia wobec powyższego, nie zdecydowano się na 
zwiększenie częstotliwości ich pobierania) i występujący zbieg okoliczności (czas pobrania 
próby zbiegł się z wystąpieniem wstrząsu w rejonie ściany) z opóźnieniem wykryto rozwój pro-
cesu samozagrzewania. Wskazane jest zwiększenie częstotliwości pobierania prób (np. co 2 ty-
godnie). 

− Pozostawienie 2 rurociągów w zrobach pozwoliło na stosowanie nietypowej profilaktyki w za-
kresie doszczelniania zrobów. 

− W dalszym ciągu doszczelnienie zrobów pyłami dymnicowymi jest jedyną 100% metodą likwi-
dacji zagrożenia pożarowego. Ze względu na intensywność prowadzonego procesu lokowania 
w przypadku wystąpienia wzrostu zagrożenia pożarowego, istotna staje się kwestia dostępności 
pyłu dymnicowego. Wskazane jest poszukiwanie rozwiązań, uzasadnionych ekonomicznie, 
umożliwiających pozyskanie materiału zastępującego pył dymnicowy. 

− Przy temperaturze górotworu tpg = 46°C: 
 zalanie wodą zrobów ściany nie gwarantuje zlikwidowania procesów samozagrzewania, po 

jej odpompowaniu, 
 przy sprzyjającym układzie izolinii spągu pokładu, depresja cieplna może spowodować wy-

stąpienie w zrobach prądu gazów transportującego tlen głęboko w zroby, poza tzw. strefę 
utleniania. 

− Aktywne uczestnictwo przedstawicieli OUG w Rybniku w bieżącej analizie stanu zagrożenia 
oraz opracowywaniu działań z zakresu profilaktyki, pozwoliło na określenie poziomu ryzyka 
akceptowalnego i wcześniejsze przygotowanie procedur i środków techniczno-organizacyjnych 
na wypadek jego przekroczenia. 

− W przypadkach szczególnych, ze względu na złożoność korelacji, wystąpienie czynnika o du-
żym natężenia (w analizowanym przypadku wstrząs górotworu) może doprowadzić do błędnej 
interpretacji zaistniałych zjawisk tj. powstania tzw. „błędu grubego” skutkującego przyjęciem 
niewłaściwych założeń do prowadzonych działań profilaktycznych – celem zniwelowania po-
wyższego niezbędna jest bieżąca i kompleksowa analiza uwzględniająca zaistniałe w czasie 
zmiany parametrów (szybkie przejście z koncepcji wzrostu stężeń CO spowodowanych pośred-
nio przez wstrząs górotworu do koncepcji samozagrzewania węgla głęboko w zrobach). 

− W celu zapewnianie maksymalnej skuteczności prowadzonych działań istotna jest bieżąca mo-
dyfikacja prowadzonej profilaktyki, celem uzyskania optymalnych wyników w aspekcie zmie-
niających się warunków (zmiany ciśnienia barycznego, metanowości, stężeń gazów itd.) z całe-
go rejonu prowadzonych prac oraz zrobów nadległych. 



 

 

− Poszukiwanie nowych – niestandardowych rozwiązań: 
 budowa tamy workowej z worków z pyłem kamiennym w celu doszczelnienia chodnika 

nadścianowego okazała się logistycznym koszmarem. Dla zbudowania tamy workowej 
z worków z pyłem kamiennym układanych w 2 warstwy dla przekroju wyrobiska rzędu 
16 m2 trzeba było przetransportować (z przeładunkiem na drugą kolejkę) ok. 450 worków 
z pyłem kamiennym. Ze względu na przekrój wyrobiska niezbędne było zbudowanie kon-
strukcji drewnianej obitej siatką celem ich ułożenia (worki namakały i ulegały rozerwa-
niu). Do wykonania tamy workowej zaangażowano po 1 zastępie ratowników przez 3 
zmiany pracujących w trudnych warunkach mikroklimatu. Wprowadzenie rozwiązania 
polegającego na wpychaniu worków „Big-Bag” wypełnionych uprzednio pianką chemicz-
ną do rabowanej przestrzeni chodnika nadścianowego okazało się efektywne ze względu 
na uzyskanie większej szczelności (skały stropowe dociskały podatne worki, możliwość 
doszczelnienia bezpośrednio przy sekcji) szybsze i znacznie mniej praco i kapitałochłonne; 

 wprowadzanie lokowania mieszanin na wylew, zlokalizowany głęboko w zrobach skutkują-
ce dotlenianiem zrobów i kompensacja tego zjawiska odpowiednio ukierunkowaną inerty-
zacja; 

 próba (zakończona sukcesem) odcięcia połączenia zrobowego z zaizolowanym odcinkiem 
kanału ściany 24 poprzez utworzenie tzw. „stożka napływowego”; 

 prowadzenie okresowego odmetanowania drenażowego ze zrobów nadległych z zachowa-
niem ciągłej kontroli parametrów ujmowanej mieszanki (wydatek, stężenia gazów) oraz stę-
żeń gazów w zrobach i jego skorelowanie ze zmianami ciśnienia atmosferycznego. 

 
1.2. W zakresie organizacyjnym 
 

− Zachowanie ciągłej łączności z pracownikami dołowymi poprzez zabudowę telefonów w miej-
scu ich pracy skutkująca możliwością modyfikacji zakresu powierzonych im działań, przygo-
towania frontu pracy dla następnych zmian, szybkiego reagowania w sytuacjach awaryjnych 
oraz bezpieczeństwa pracowników). 

 

− Koordynacja prac przez jedną osobę na każdej zmianie (na zm. I Kierownik Działu Wentylacji 
lub jego zastępca, na pozostałych zmianach nadsztygar wentylacji), jako czynnik usprawniający 
prowadzenie robót. 

 

 Znaczenie tzw. czynnika ludzkiego w przebiegu prowadzonych działań profilaktycznych: 
 W wyniku prowadzenia prac z zakresy profilaktyki p.pożarowej przez długi okres tj. ok. 5 ty-
godni zaobserwowano u pracowników zaangażowanych przy tych pracach wystąpienie: 
− stresu spowodowany świadomością odpowiedzialności za pracowników pracujących w rejonie 

ściany 24, 
− stresu spowodowany pracą w warunkach zagrożenia, 
− zmęczenia fizycznego wykonywaną pracą (długa droga dojścia do rejonu ściany, trudne warun-

ki klimatyczne), zwiększona ilość przepracowanych dniówek świątecznych, a więc czynników 
drastycznie zwiększających możliwość powstania tzw. „błędu ludzkiego” (ewentualne próby 
uproszczenia procedur, niedbałe wykonywanie zadań, itp.).  

− niezbędna jest kontrola przez dozór wykonywanych prac, stanu bezpieczeństwa w miejscu ich 
wykonywania oraz permanentne przypominanie o występującym zagrożeniu i procedurach na 
wypadek jego wzrostu,  

− pracownicy zaangażowani do prowadzenia tego typu prac muszą się odznaczać dużym do-
świadczeniem ruchowym, opanowaniem oraz zaangażowaniem osobistym,  

− istotne jest nie wprowadzenie stanu paniki i nerwowości - bardzo istotna jest praca dozoru – 
precyzyjne określenie zakresu i miejsca wykonywanych prac - przedstawienie szkiców wycin-
ków map, schematów itp.  



 

 

− system motywacji powinien opierać się na bodźcach pozytywnych, np.: pochwała, nagroda fi-
nansowa. 
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The Assortment of Methane – Fire Prevention in Aspect of Mining – 
Geological Conditioning in Order to Liquidate Fire Risk in the Area 
of Wall No. 24 in the Coal Seam No. 505/2 in the Area W3 in JSW S.A. 
KWK “Jas-Mos” (Currently “Borynia-Zofiówka-Jastrzębie” Coal Mine – 
Movement of “Jas-Mos” Plant) 
 
The paper includes a brief review of mining-geological conditions of the area of wall no. 24 in the 
coal seam no. 505/2 in the area W3 in JSW S.A. “Jas-Mos” Coal Mine (currently “Borynia-Zo-
fiówka-Jastrzębie” Coal Mine – Movement of “Jas-Mos” Plant) with short historical background of 
fire risk, longwall inundation and changes of longwall parcel in order to liquidate the risk. The arti-
cle also introduces methane risk in further exploitation phase, assortment of prevention for its 
combating and circumstances of re-appearing self-heating process with carried out prevention ac-
tivities. The authors analyzed the solutions used for the prevention of threats in terms of their effec-
tiveness and introduced non-standard measures, which are resulting in liquidation of coal self-
heating processes. Due to the complexity of run prevention and long duration, the authors analyzed 
the technical organization of the solutions and the importance of so-called “human factor”, as the 
elements, which have major influence on the effectiveness of conducted activities. 
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STRESZCZENIE: Kopalnia „Mysłowice-Wesoła” w kwietniu 2012 r. rozpoczęła eksploatację po-
kładu 501 w partii Az. Jako pierwszą w partii uruchomiono ścianę 514. Z uwagi na współwystę-
powanie zagrożenia metanowego i pożarowego oraz korzystając z dotychczasowych doświadczeń 
zastosowano system przewietrzania na „U”. Ze względu na wysoką prognozę metanowości bez-
względnej zaplanowano sposób odmetanowania z wykorzystaniem chodnika drenażowego. Warun-
ki górniczo-geologiczne wymusiły konieczność zmian w sposobie odmetanowania już na etapie je-
go projektowania. W artykule autorzy opisali zastosowany sposób odmetanowania. 
 
SŁOWA KLUCZOWE: Zagrożenie metanowe, sposób odmetanowania z chodnikiem drenażowym, 
efektywność odmetanowania 

 
 

1. WSTĘP 
 

Zagrożenie metanowe jest jednym z głównych zagrożeń występujących w KWK „Mysłowice-We-
soła”. W kwietniu 2012 r. w kopalni uruchomiono eksploatację ściany 514 w pokładzie 501 w par-
tii Az poz. 665 m. Ściana ta jest eksploatowana jako pierwsza w pokładzie 501 partii Az. Jak wyni-
kało z prognozy metanowości oraz wartości rzeczywistych metanowości bezwzględnej osiąganych 
w trakcie eksploatacji najbardziej istotne dla tej partii jest zagrożenie metanowe. Dla zwalczania za-
grożenia metanowego przyjęto szereg metod między innymi odmetanowanie górotworu prowadzo-
ne z trzech różnych kierunków. Warunki górniczo-geologiczne wymusiły konieczność zmian w spo-
sobie odmetanowania już na etapie jego projektowania. Pomimo tego wypracowano bardzo sku-
teczny sposób prowadzenia odmetanowania dla tego rejonu uwzględniający warunki lokalne, który 
pozwala zminimalizować zagrożenie metanowe i umożliwia bezpieczną eksploatację. 

 
2. CHARAKTERYSTYKA ŚCIANY 

 
2.1. Warunki górniczo geologiczne 

 
Ściana 514 uruchomiona została w kwietniu 2012 r. i na koniec roku 2012 uzyskała postęp około 
550 m. Pokład 501 w rejonie ściany zalega na głębokości około 830 m÷910 m. Ściana prowadzona 
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jest w IV kategorii zagrożenia metanowego, w I stopniu zagrożenia wodnego, w klasie B zagroże-
nia wybuchem pyłu węglowego, w III stopniu zagrożenia tąpaniami a węgiel w ścianie 514 zali-
czony jest do IV grupy samozapalności (Sza = 104°C/min, A = 61 kJ/mol). Zagrożenie wyrzutami 
gazów i skał nie występuje. Ściana 514 na poziomie 665 m, prowadzona jest systemem poprzecz-
nym z zawałem stropu i uszczelnianiem zrobów mieszaniną popiołowo-wodną na wysokość do 3,8 m. 
Ściana prowadzona jest w pokładzie odprężającym dla niżej zalegającego pokładu 510, w którym 
kopalnia planuje prowadzić eksploatację w późniejszym okresie. Mapę rejonu ściany 514 w pokła-
dzie 501Az pokazano na rysunku nr 1. 

 

 
 
Rys. 1. Mapa rejonu ściany 514 w pokładzie 501Az 
Figure 1. Map of the area of the longwall 514 in the bed 501Az 

 
 Wybieg ściany w momencie rozruchu wynosił 846 m, nachylenie podłużne ściany wynosi śred-
nio 3o, a nachylenie poprzeczne 6o, a jej długość wynosi 225 m. Miąższość pokładu 501 na wybiegu 
ściany wynosi od 2,60 m do 4,20 m. Bezpośrednio w stropie pokładu (wg profilu otworu G-860/ 
/2010) występuje warstwa łupku ilastego o miąższości 10,0 m, następnie warstwa łupku piaszczy-
stego o miąższości 3,8 m, a dalej warstwa piaskowca o miąższości 0,4 m. Według profilu otworu 



 

 

G-874/2011 bezpośrednio w stropie pokładu 501 występuje warstwa łupku ilastego o miąższości 
0,5 m, następnie warstwa piaskowca o miąższości 2,5 m, a dalej warstwa łupku ilastego o miąż-
szości 0,6 m. Jak wykazały dotychczasowe roboty przygotowawcze prowadzone w partii Az strop 
pokładu 501 charakteryzuje się nagłymi niespodziewanymi wejściami piaskowca w pokład. W re-
jonie parceli ściany 514 przedmiotowe zaburzenie stwierdzono w rejonie skrzyżowania przecinki 
ściany 514 z pochylnią II. W przypadku stwierdzenia ww. zaburzeń, w trakcie prowadzenia eks-
ploatacji ścianą, celem eliminacji iskrzenia powstającego w czasie urabiania piaskowca dla zapew-
nienia bezpiecznych warunków pracy, właściwego utrzymywania stropu, planowano pozostawia-
nie lokalnie w stropie ściany warstwy węgla o grubości do 0,50 m (zgodnie z zapisami przyjętymi 
w planie ruchu na latach 2010-2012 wraz z dodatkami). Bezpośrednio w spągu pokładu 501 wy-
stępuje warstwa łupku ilastego o miąższości 0,4 m (wg profilu otworu G-860/2010), a następnie 
pokładu 510 o miąższości 9,2 m. Według profilu otworu G-874/2011 bezpośrednio w spągu pokła-
du 501 występuje warstwa łupku ilastego o miąższości 0,4 m poniżej, której zalega pokład 510. 
Według robót przygotowawczych miąższość łupku ilastego występującego w spągu pokładu 501 
w rejonie projektowanej ściany 514 wynosi od 0,3 m do 0,6 m. 
 Warstwy w rejonie projektowanej ściany 514 zapadają pod kątem 6o w kierunku południowo-
zachodnim. 
 W przedmiotowym rejonie powyżej pokładu 501 występują krawędzie eksploatacyjne pokła-
dów 405/2 (eksploatowanego w latach 1986-1988), 404/5 (eksploatowanego w latach 1982-1983), 
404/1 (eksploatowanego w latach 1974-1978) i 401 (eksploatowanego w latach 1973-1977) w od-
ległościach pionowych odpowiednio ~187 m, ~212 m, ~266 m i ~282 m (wg profilu otworu G-25/ 
/1961). Eksploatacja tych pokładów nie ma wpływu na eksploatację i odmetanowanie ściany 514. 

 
2.2.  Wyposażenie ściany 

 
Ściana wyposażona jest w kombajn węglowy typu KSW-1140EZ, obudowę zmechanizowaną typu 
Tagor 23/46 POz,  Tagor 23/46 POz/S, przenośnik ścianowy Rybnik-850 i przenośnik podściano-
wy Grot-1100. 

 
2.3.  Zagrożenie metanowe 

 
Pokład 501 Az w rejonie ściany 514, zaliczony został do IV kategorii zagrożenia metanowego de-
cyzją Dyrektora OUG z dnia 16.06.1976 r. L.dz. XVIII-232/6/76. Wszystkie wyrobiska w rejonie 
ściany 514, jak i na drodze odprowadzenia powietrza z tej ściany zaliczone są do stopnia „c” nie-
bezpieczeństwa wybuchu metanu. 
 W trakcie wykonywania robót przygotowawczych dla ściany 514 wartości metanonośności za-
wierały się w przedziale od 4,299 m3 CH4/Mgcsw do 8,486 m3 CH4/Mgcsw. Z rozkładu metanono-
śności w pokładzie 501 Az w przedmiotowym rejonie wynika, że rośnie ona wraz z głębokością 
zalegania pokładu w kierunku południowym. Dynamiczna prognoza metanowości dla ściany 514 
wykonana została przez GIG KD „Barbara” w Mikołowie. Prognozę wykonano w oparciu o mapy 
pokładowe, przekroje geologiczne złoża, profile otworów wiertniczych, wyniki badań metanono-
śności pokładów węgla oraz dane techniczno-ruchowe projektowanej ściany. Opracowana progno-
za metanowości ściany podaje ilości metanu wydzielającego się z desorbowalnych zasobów meta-
nu, do środowiska ściany w zależności od postępu dobowego wyrobiska eksploatacyjnego. W po-
niższej tabeli przedstawiono prognozowane szczytowe wielkości wydzielania metanu na wybiegu 
ściany 514 w pokładzie 501 Az w zależności od dobowego wydobycia oraz postępu frontu eksplo-
atacyjnego (wg prognozy GIG KD „Barbara”). 
 
 
 



 

 

Tabela 1. Prognoza metanowości bezwzględnej ściany 514 w pokładzie 501 Az 
Table 1. Prediction of the absolute methanity for the longwall 514 in the bed 501 Az 

 
 
 W świetle prognozowanego poziomu wydzielania metanu w czasie eksploatacji ściany 514 
w pokładzie 501 Az, kopalnia założyła zwalczanie zagrożenia metanowego oraz pożarowego po-
przez zastosowanie przewietrzania ściany w układzie na ,,U” oraz zastosowanie odmetanowania. 
Dodatkowo na skrzyżowaniach ściany z pochylniami przyścianowymi zastosowano układ pomoc-
niczych urządzeń wentylacyjnych pozytywnie zaopiniowany przez GIG KD „Barbara”. Od strony 
pochylni III badawczej są to: przegroda wentylacyjna ze śluzą wentylacyjną, doświeżający wenty-
lator elektryczny wraz z lutniociągiem doprowadzonym pod ścianę pochylnią III badawczą, wenty-
lator pneumatyczny zabudowany w przegrodzie wentylacyjnej (wyprzedzającej), dwie do ośmiu 
strumienic oraz w przypadku wzrostu zagrożenia metanowego jedna lub kilka nawiewek. W celu 
dostosowania przekroju poprzecznego pochylni III bad. dla utrzymania odpowiednich gabarytów 
wyrobiska uwzględniające zastosowane pomocnicze urządzenia wentylacyjne zaprojektowano i wy-
konano to wyrobisko w obudowie ŁP12. Od strony pochylni II w przypadku wzrostu zagrożenia 
metanowego stosowana jest nawiewka. 

 
2.4.  Zagrożenie pożarowe 

 
Wskaźnik samozapalności węgla dla pokładu 501 Az w rejonie ściany 514 Sza wynosi 104oC/min, 
a energia aktywacji utleniania węgla A wynosi 61 kJ/mol – co kwalifikuje pokład do IV grupy sa-
mozapalności węgla o dużej skłonności do samozapalenia. Zroby ściany 514 są sukcesywnie wy-
pełniane mieszaniną wodno-popiołową (rekonsolidacyjną). Do dnia 31.12.2012 roku podano łącz-
nie do zawału ściany 30 119 ton pyłów dymnicowych. Wyniki analiz prób powietrza pobieranych 
w ramach wczesnego wykrywania pożarów endogenicznych w rejonie ściany 514, jak również 
wyniki precyzyjnych analiz chromatograficznych GIG nie wskazywały na wzrost zagrożenia poża-
rowego w trakcie dotychczasowej eksploatacji. Taka sytuacja pozwalała na prowadzenie intensyw-
nego odmetanowania. 

 
 

3. SPOSÓB PRZEWIETRZANIA 
 

Powietrze do ściany 514 doprowadzane jest od szybu „Piotr” na poz. 865 m: objazdem wozów poz. 
865 m, przekopem taśmowym poz. 865 m, chodnikiem łączącym, pochylnią I, chodnikiem odstaw-
czym zachodnim i pochylnią II do ściany 514. 

Postęp ściany, 
m/d 1 m/d 1,5 m/d 2 m/d 2,5 m/d 3 m/d 3,5 m/d 4 m/d 4,5 m/d 5 m/d 5,5 m/d

Wydobycie 
dobowe, Mg 1 112 1 667 2 223 2 779 3 335 3 890 4 446 5 002 5 558 6 113

S1(do100m) 16,70 22,50 27,88 32,97 37,85 42,55 47,12 51,58 55,94 60,21
S2(100-200m) 16,11 21,70 26,87 31,77 36,45 40,98 45,37 49,65 53,84 57,94
S3(200-300m) 15,91 21,42 26,53 31,36 35,98 40,45 44,78 49,00 53,12 57,17
S4(300-400m) 17,06 22,99 28,48 33,67 38,64 43,44 48,10 52,64 57,08 61,43
S5(400-500m) 17,44 23,50 29,11 34,42 39,50 44,41 49,18 53,82 58,36 62,81
S6(500-600m) 16,76 22,57 27,95 33,04 37,91 42,61 47,17 51,62 55,97 60,23
S7(600-700m) 15,99 21,53 26,66 31,51 36,15 40,62 44,97 49,20 53,34 57,39
S8(700-800m) 14,60 19,65 24,31 28,72 32,94 37,00 40,95 44,79 48,55 52,23
S9(800-900m) 13,63 18,34 22,68 26,78 30,70 34,48 38,14 41,71 45,19 48,61

S10(900-1000m) 12,53 16,84 20,82 24,58 28,16 31,61 34,96 38,22 41,40 44,52



 

 

 
 
Rys. 2. Schemat przestrzenny rejonu ściany 514 w pokładzie 501 Az 
Figure 2. Three-dimensional diagram of the area of the longwall 514 in the bed 501 Az 

 
 Powietrze ze ściany 514 odprowadzane jest pochylnią III badawczą, pochylnią 514 b, chodni-
kiem taśmowym badawczym, pochylnią transportową skośną, pochylnią transportową w pokładzie 
418, pochylnią I zach. w pokładzie 416, chodnikiem łączącym w pokładzie 418 a następnie prze-
kopem I wentylacyjnym oraz chodnikiem łączącym I i przekopem północnym poz. 665 m do szybu 
„Wacław” na poz. 665 m. Schemat przestrzenny przewietrzania ściany 514 przedstawiono na ry-
sunku 2. 

 
4. SPOSÓB ODMETANOWANIA 

 
Dynamiczna prognoza metanowości bezwzględnej dla ściany 514 w pokładzie 501 Az wykonana 
przez GIG KD „Barbara” wskazała, że wydzielanie metanu w środowisku ściany, powinno utrzy-
mywać się na wysokim poziomie na całym wybiegu ściany 514. Przy postępie eksploatacji wyno-
szącym około 2,7 m na dobę, co odpowiada wydobyciu 3000 Mg/dobę maksymalne prognozowane 
wydzielanie metanu wynosić powinno 36,44 m3/min. Największy udział w wydzielaniu metanu 
według prognozy powinny mieć warstwy nadbierane około 62%, udział pokładu wybieranego to 
około 6%, a warstw podbieranych około 32%. Dla podniesienia bezpieczeństwa wobec zagrożenia 
metanowego ustalony został tryb wahadłowego prowadzenia wydobycia z tej ściany z przerwą 1 
zmiany na odgazowanie zrobów. 
 Na etapie projektowania eksploatacji pokładu 501 w partii Az zdecydowano się, z uwagi na 
współwystępowanie zagrożeń, na eksploatację systemem przewietrzania na „U”. Ze względu na 
wysoką prognozę metanowości bezwzględnej zdecydowano się na 3 etapowe odmetanowanie ścia-



 

 

ny między innymi z zastosowaniem chodnika drenażowego. Dla tego celu zaprojektowano wyko-
nanie 530 m pochylni odmetanowania 514 w pokładzie 416. Dla zwiększenia strefy drenażu w po-
chylni tej zaplanowano dodatkowo wykonanie otworów drenażowych. Usytuowanie chodnika dre-
nażowego względem strefy desorpcji pokazano na rysunku 3. 
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Rys. 3. Usytuowanie chodnika drenażowego względem strefy desorpcji 
Figure 3. The location of the drainage gate in relation to the desorption zone 
 
 
 W etapie 1 wykonano 10 otworów z przekopu przewozowego do partii zach. poz. 665 m do 
warstw nadległych pokładu 501 (rys. 4) w rejonie skrzyżowania przecinki ściany 514 (dowierzch-
nia) z pochylnią III badawczą (chodnik wentylacyjny). Otwory miały długość 230÷300 m i były 
wykonywane pod kątem -50÷-60o. Otwory te wykonano przed uruchomieniem ściany i miały na 
celu ujęcie metanu przed i w trakcie rozruchu ściany. Metan ujmowany z tych otworów nie zapew-
niał odpowiedniej efektywności. 
 W etapie tym rozpoczęto również wykonywanie otworów drenażowych z pochylni III badaw-
czej (wentylacyjnej) bezpośrednio przed frontem ściany. Wiązki otworów wykonywano co 18 m. 
W każdej wiązce znajdowało się 6 otworów. Pięć otworów wykonywano do warstw stropowych. 
Otwory te miały na celu ujmowanie metanu wydzielającego się z odprężanych sukcesywnie warstw 
podbieranych oraz gromadzącego się w zrobach ścianowych. Szósty otwór wykonywany był do 
warstw spągowych i miał na celu drenaż pokładu 510. Eksploatację tych otworów rozpoczęto po 
uzyskaniu pełnego zawału w ścianie. 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
Rys. 4. Schemat otworów drenażowych wykonanych z przekopu przewozowego 
do partii zachodniej poz. 665m 
Figure 4. Diagram of the drain holes made in the transportation gate to the western part item. 665m 

 

 
 
Rys. 5. Schemat otworów drenażowych wykonanych z pochylni III badawczej 
Figure 5. Diagram of the drainage holes made from inclined drift III 



 

 

 Etap 2 odmetanowania prowadzono za pomocą otworów drenażowych wykonywanych z po-
chylni III badawczej (rys. 5). Etap ten trwał od początku maja do końca czerwca 2012 r. Wykona-
no w tym okresie 42 otwory drenażowe o łącznej długości 3500 m. Początkowo dość szybko uzy-
skano ujęcie na poziomie 8 m3/min, następnie ujęcie wahało się w przedziale od 6 do 15 m3/min 
(rys. 6.). Głównym powodem zróżnicowanego ujęcia były problemy z uzyskiwaniem pełnego za-
wału w ścianie 514 związane z nagłymi wejściami piaskowca w strop bezpośredni. Wykonywano 
wówczas strzelania wstrząsowe długimi otworami o długości 15÷40 m. Wykonano w sumie 23 ta-
kie strzelania. W etapie tym osiągano efektywność odmetanowania na poziomie 35÷50%. 
 
 

 
 
Rys. 6. Ujęcie metanu w etapie 2 odmetanowania 
Figure 6. Methane capture at the second stage of demethanation 
 
 
 Dla podniesienia efektywności odmetanowania w etapie tym wykonano dodatkowo 4 otwory 
z czoła pochylni odmetanowania 514 o długości około 200 m każdy jako jej przedłużenie. 
 Etap 3 odmetanowania (docelowy) zaczęto wprowadzać od początku lipca kiedy uzyskano pierw-
sze ujęcie z otworów drenażowych wykonanych z pochylni odmetanowania 514. Początkowo było 
to ujęcie z otworów długich wykonanych z czoła pochylni. Parametry tych otworów projektowane 
były sukcesywnie zależenie od uzyskiwanych efektów. Otwory te pozwoliły ocenić możliwość 
ujęcia metanu za pomocą pochylni odmetanowania 514. Stwierdzono wówczas, że ujęcie to będzie 
znacznie niższe od oczekiwanego, a nawet może go nie być wcale. Przeprojektowano więc otwory 
drenażowe z pochylni odmetanowania 514, kierując je nieznacznie w dół w stronę pokładu 501. 
Wykonywano po 4 otwory z wiązki we wzajemnej odległości 30 m. Zdecydowano również o kon-
tynuowaniu wierceń z pochylni III badawczej. Schematyczny zakres wierceń w etapie 3 pokazano 
na rysunku 7. 
 
 
 



 

 

 
 
Rys. 7. Schemat otworów drenażowych wykonanych z pochylni odmetanowania 514 
Figure 7. Diagram of the drainage holes made from demethanation inclined drift 514 
 
 
 Pochylnię metanową izolowano co 200m tamami o konstrukcji przeciwwybuchowej. Do dzisiaj 
nie uzyskano ujęcia z pochylni odmetanowania 514 zza tam izolacyjnych. Na rysunku 8 pokazano 
ujęcie metanu w 3 etapie odmetanowania. W miarę zbliżania się frontu ściany do pochylni odme-
tanowania 514 wzrastało ujęcie z otworów wykonanych z pochylni, malało natomiast z pochylni 
III badawczej, a co za tym idzie pozwoliło na zmianę konfiguracji rozmieszczenia otworów, tj. 
zwiększenie ilości otworów w pochylni odmetanowania 514, a zmniejszenie w pochylni III bad. 
Cały układ ustabilizował się na początku sierpnia 2012 r. Od tego czasu regularnie ujmowano oko-
ło 25 m3 CH4/min, co dawało średnią efektywność odmetanowania na poziomie 70%. 
 Na rysunku 9 przedstawiono metanowość i odmetanowanie ściany 514 na jej wybiegu z zazna-
czeniem linii trendu. W początkowym okresie (etap 1) metanowość wentylacyjna przewyższała uję-
cie metanu systemem odmetanowania. W etapie 2 widać bardzo duże wahania zarówno ujęcia me-
tanu systemem odmetanowania jak i metanowości wentylacyjnej. Po wprowadzonych zmianach 
uwzględniających warunki lokalne wypracowano w etapie 3 sposób odmetanowania, który w spo-
sób stabilny umożliwia bezpieczną eksploatację z zakładanym postępem uzyskując efektywność 
odmetanowania na poziomie 70%. 



 

 

 
 
Rys. 8. Ujęcie metanu w 3 etapie odmetanowania 
Figure 8. Methane capture at the third stage of demethanation 
 
 

 
 
Rys. 9. Metanowość i odmetanowanie ściany 514 
Figure 9. Methanity and demethanation of the longwall 514 
 
 
5. PODSUMOWANIE 
 
Eksploatacja ścian o wysokiej metanowości bezwzględnej jest możliwa. Warunkiem koniecznym 
jest jednak stosowanie skutecznego odmetanowania. Eksploatacja ściany 514 pokazała, że odmeta-
nowanie za pomocą chodnika drenażowego nie we wszystkich warunkach geologiczno-górniczych 
jest skuteczne. Odmetanowanie wymaga ciągłego monitoringu i reagowania na zmiany warunków, 
w których prowadzona jest eksploatacja, a które mają wpływ na ujęcie metanu systemem odmeta-
nowania i rzeczywistą metanowość bezwzględną. 



 

 

 Z uwagi na duży zakres prac związanych z odmetanowaniem ściany 514 część zadań związa-
nych z wykonywaniem otworów drenażowych wykonały służby KWK „Mysłowice-Wesoła” – ot-
wory z przekopu przewozowego do partii zach. poz. 665 m oraz od grudnia 2012 r. z pochylni ba-
dawczej III. Wszystkie pozostałe prace wykonały służby Zakładu Odmetanowania Kopalń „ZOK” 
Sp. z o.o. w Jastrzębiu-Zdroju. 
 Dobra współpraca służb KWK „Mysłowice-Wesoła” oraz Zakładu Odmetanowania Kopalń 
„ZOK” Sp. z o.o. pozwoliły, pomimo trudnych warunków geologiczno-górniczych, wypracować 
sposób odmetanowania umożliwiający bezpieczną eksploatację ściany z założonym postępem. 
 
 
 

Demethanation Tests on the Example of the Longwall 514 in the Bed 
501 Az in KWK “Mysłowice-Wesoła” Hard Coal Mine 
 
The “Mysłowice-Wesoła” mine began the exploitation of the bed 501 at the Az area in April 2012. 
The first works have been started at the longwall 514 section. The “U” ventilation system was used 
due to the co-occurrence of the methane and fire hazards, basing on the previous experience. De-
methanation with the use of drainage gate was planned due to the high absolute methane predic-
tion. The mining and geological conditions necessitated the need for changes in the method of de-
methanation already at the design level. In this paper the authors have described the applied deme-
thanation method. 
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STRESZCZENIE: W artykule omówiono kształtowanie się poziomu zagrożenia metanowego w pol-
skich kopalniach węgla kamiennego w ostatnich dwóch dekadach, posługując się m.in. wskaźni-
kami charakteryzującymi jego wielkość. Odniesiono się do zaistniałych katastrof i wypadków, któ-
rych główną przyczyną było występujące zagrożenie metanowe. W podsumowaniu zaprezentowa-
no perspektywy kształtowania się poziomu tego zagrożenia w najbliższych latach oraz działania 
podejmowane w celu ograniczenia zagrożenia metanowego, zarówno w obszarze prac naukowo-
badawczych, jak również w zakresie, wdrażanych przez przedsiębiorców górniczych, technicznych 
środków jego zwalczania. 
 
 
 
1. WPROWADZENIE 
 
Podnoszony wielokrotnie problem zagrożenia metanowego w polskich kopalniach węgla kamien-
nego, co można zaobserwować szczególnie przy okazji wystąpienia katastrof, kiedy to zapalenie 
lub wybuchu metanu skutkuje licznymi ofiarami wśród załóg górniczych powoduje, że zarówno 
środowiska (nauka, przemysł, organy nadzoru górniczego) związane z tą dziedziną, jak też znaczna 
część społeczeństwa, zadają sobie pytanie, czy istnieje możliwość bezpiecznego wydobywania 
węgla w obliczu przejawów zagrożenia tak bardzo nieprzewidywalnego i jednocześnie tak trudne-
go do skutecznego zwalczania? Powyższe, często potęgują publikowane statystyki, potwierdzające 
stałą tendencję wzrostu zagrożenia metanowego przy równoczesnym spadku wielkości wydobycia 
węgla. 
 Przyczyn wysokiego poziomu zagrożenia metanowego należy się doszukiwać na różnych 
płaszczyznach. Zmniejszenie – w ostatniej dekadzie – liczby kopalń węglowych, celem skoncen-
trowania działalności górniczej do funkcjonowania w zorganizowanych i przynoszących korzyści 
gospodarcze, spółek węglowych, jest konsekwencją wprowadzenia, między innymi, wysokowy-
dajnych frontów wydobywczych – również w pokładach metanowych. Ponadto, w następstwie 
wieloletniej eksploatacji, zachodzi konieczność sięgania po tę kopalinę na coraz większe głęboko-
ści. Obecnie wydobycie węgla prowadzi się na głębokościach przekraczających już poziom 1000 m, 
a jest rzeczą oczywistą, że im głębiej od powierzchni ziemi ingerujemy w górotwór robotami gór-
niczym, z tym większym natężeniem występują wszystkie zagrożenia naturalne. Wieloletnie do-
świadczenia, rozwój wiedzy oraz wdrażanie postępu technicznego umożliwiają jednak wydobywa-
nie głęboko zalegających pokładów. Również w zakresie zwalczania różnego rodzaju zagrożeń na-

Szkoła Eksploatacji Podziemnej 2013, Materiały Konferencyjne 



 

 

turalnych, można stwierdzić, że profilaktyka w polskich kopalniach prowadzona jest na najwyż-
szym, światowym poziomie. Nie oznacza to jednak, aby podobnie jak w każdej innej dziedzinie 
gospodarki, także w górnictwie nie zachodziła potrzeba nieustannego poszukiwania nowych roz-
wiązań, szczególnie w zakresie szeroko rozumianego bezpieczeństwa pracy. 
 Koncentrując się na zagrożeniu metanowym, w dalszej części artykułu zostaną przedstawione 
dane dotyczące wielkości wydobycia węgla kamiennego w korelacji z metanowością bezwzględną, 
względną i odmetanowaniem, a także statystyka wypadków, zaistniałych wskutek katastrof, w któ-
rych decydującym czynnikiem był metan. 
 
 
2. ZAGROŻENIE METANOWE 
 
Sporządzane w Wyższym Urzędzie Górniczym, coroczne raporty o stanie zagrożenia metanowego 
w górnictwie polskim [3], są zbiorem informacji i danych statystycznych, obrazujących skalę i tren-
dy rozwoju tego zagrożenia. Analiza ta, obejmująca wszystkie kopalnie, dokonywana jest w okre-
sach rocznych, natomiast wiedza o tym zagrożeniu uzupełniana jest w sposób ciągły, między in-
nymi podczas kontroli zakładów górniczych, posiedzeń komisji działających przy WUG, czy też 
przy wykorzystaniu informacji [2] przekazywanych na różnego rodzaju sympozjach lub konferen-
cjach tematycznych. Na tej podstawie, a także na bazie doświadczeń zdobywanych przez przedsię-
biorców, budowany jest obraz kształtowania się tego zagrożenia w skali całego polskiego górnic-
twa węgla kamiennego. 
 Pojęcie „zagrożenia metanowego” zdefiniowane zostało, jako możliwość pojawienia się w po-
wietrzu kopalnianym metanu w stężeniu mogącym spowodować powstanie mieszaniny wybucho-
wej, palnej względnie atmosfery beztlenowej. 
 Metan (CH4) jest najprostszym węglowodorem nasyconym z grupy parafin. Jest gazem bez-
barwnym, nie posiada smaku ani zapachu. Jego gęstość w warunkach normalnych wynosi 0,716 
kg/m3, a więc jest znacznie lżejszy od powietrza. Rozpuszcza się w etanolu, eterze, słabo w wodzie 
(do 3,5% w warunkach normalnych). Jest gazem obojętnym dla procesów oddychania, przy czym 
jego znaczna zawartość w powietrzu jest niebezpieczna z uwagi na wypieranie tlenu (4,8% metanu 
wypiera 1% tlenu). Metan stanowi główny składnik gazów palnych, a w przedziale stężenia objęto-
ściowego w powietrzu od 5 do 15% i przy minimalnej zawartości tlenu około 8% jest silnie wybu-
chowy. Temperatura zapłonu metanu wynosi między 650 a 750 oC, natomiast temperatura wybu-
chu od 1500 do 2650 oC. Przy stężeniu niższym niż 5% i wyższym niż 15% metan wypala się 
w zetknięciu ze źródłem termicznym. Najsilniejszy wybuch występuje przy stężeniu 9,5% metanu 
- jest to tzw. mieszanina stechiometryczna (mieszanina gazu palnego z powietrzem, przy której na-
stępuje całkowite wypalenie tlenu). Temperatura maksymalna przy wybuchu stechiometrycznym 
w przestrzeni zamkniętej wynosi 2650 oC, a maksymalne ciśnienie wybuchu wynosi 650 kPa. Gra-
nice wybuchowości metanu są zmienne i zależą od ciśnienia, temperatury, miejsca zapalenia, in-
tensywności początkowego impulsu cieplnego. 
 W wyrobiskach górniczych może dochodzić do tzw. wypalenia się metanu. Jest to proces nie-
wybuchowego spalenia się gazu, który w zależności od zawartości procentowej oraz objętościowej 
metanu w mieszaninie może zaniknąć samoistnie lub też spowodować wybuch przebiegający w pos-
taci reakcji łańcuchowej. W odróżnieniu od wypalenia, przy wybuchu powstaje znacznie wyższa 
temperatura i ciśnienie, wskutek czego powstaje, przemieszczająca się z bardzo dużą prędkością, 
fala uderzeniowa. Należy dodać, iż niejednokrotnie w konsekwencji wybuchu metanu dochodzi do 
wybuchu pyłu węglowego, co z kolei prowadzi do praktycznie nieograniczonej skali zagrożenia. 
 Mówiąc o wielkości zagrożenia metanowego, należy zacząć od podstawowego parametru jej 
pomiaru – metanonośności pokładu węgla – czyli objętościowej ilości metanu pochodzenia natu-
ralnego, zawartej w jednostce wagowej w głębi calizny węglowej, wyrażanej w m3/Mg w przeli-
czeniu na czystą substancję węglową (bez wody i popiołu).  



 

 

 W zależności od wyznaczonej (np. przez rzeczoznawcę) wartości metanonośności, pokłady 
węgla lub ich części zalicza się do: 
1) pierwszej kategorii zagrożenia metanowego (od 0,1 do 2,5 m3/Mgcsw), 
2) drugiej kategorii zagrożenia metanowego (powyżej 2,5 do 4,5 m3/Mgcsw), 
3) trzeciej kategorii zagrożenia metanowego (powyżej 4,5 do 8 m3/Mgcsw), 
4) czwartej kategorii zagrożenia metanowego (powyżej 8 m3/Mgcsw, lub gdy wystąpił nagły wy-
pływ metanu albo wyrzut metanu i skał). 
 Wydzielanie się metanu do wyrobisk w trakcie prowadzenia działalności górniczej – tzw. me-
tanowość, rozróżniane jest jako: 
 metanowość wentylacyjna, czyli różnica strumienia objętości metanu w wylotowym i wloto-

wym prądzie powietrza,  
 metanowość bezwzględna, czyli suma ilości metanu wydzielającego się do wyrobisk (metano-

wość wentylacyjna) oraz metanu ujętego odmetanowaniem, 
 metanowość względna, oznaczająca ilość wydzielonego metanu (metanowość bezwzględną) 

w przeliczeniu na tonę wydobycia, 
 metanowość kryterialna, czyli taka metanowość bezwzględna, przy której w danych warunkach 

przewietrzania i odmetanowania, przy nierównomiernym wydzielaniu się metanu nie będą wy-
stępować przekroczenia dopuszczalnej zawartości metanu w prądzie powietrza zużytego. 

 W roku 2011 tylko siedem, spośród 31 czynnych zakładów górniczych, prowadziło eksploata-
cję wyłącznie pokładów niemetanowych, natomiast trzy - pokładów zaliczonych do I kategorii za-
grożenia metanowego, przy czym nie stwierdzano w tych kopalniach metanu w powietrzu wenty-
lacyjnym. Z pozostałych 21 kopalń, aż 16 swoją eksploatację prowadziło w pokładach zaliczonych 
do IV kategorii zagrożenia metanowego. W roku 2011 wydobycie węgla kamiennego osiągnęło 
wielkość około 75 mln ton, z czego około 55 mln ton (czyli prawie 73%) pochodziło z pokładów 
metanowych. 
 W ciągu całego 2011 roku z górotworu objętego wpływami eksploatacji wydzieliło się około 
829 mln m3 metanu (metanowość bezwzględna), co w przeliczeniu na tonę wydobytego węgla 
(i przy uwzględnieniu całości wydobycia), daje wielkość około 11 m3. 
 
 

Tab. 1. Kształtowanie się metanowości bezwzględnej, względnej oraz wydobycia w latach 1993–2011 

Wyszczególnienie 

Rok 

1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

Metanowość bezwzględna 
(mln m3/rok) 773,3 762,0 748,0 748,4 748,4 763,3 744,5 746,9 743,7 752,6 798,1 825,9 851,1 870,3 878,9 880,9 855,7 834,9 828,8

Wydobycie węgla 
kamiennego (mln ton) 130,0 132,3 135,2 136,0 137,1 115,9 110,4 102,5 102,6 102,1 100,4 99,5 98,1 95,4 87,4 83,6 77,4 76,1 75,5 

Liczba kopalń węgla 
kamiennego 70 68 67 64 61 57 47 42 42 42 41 39 33 33 31 31 31 32 31 

Ilość metanu na tonę 
wydobycia (m3/tonę) 5,9 5,7 5,5 5,5 5,5 6,6 6,7 7,3 7,2 7,4 7,9 8,3 8,7 9,1 10,1 10,5 11,1 11,0 11,0 
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Rys. 1. Kształtowanie się metanowości bezwzględnej, względnej oraz wydobycia w latach 1993–2011 

 
 Powyższy wykres (rys. 1) odzwierciedla kształtowanie się wydobycia oraz metanowości bez-
względnej i względnej w ostatnich dwóch dekadach. 
 W roku 1993 eksploatację prowadzono w 70 kopalniach węgla kamiennego, a w roku 2011 tyl-
ko w 31 zakładach górniczych. Wydobycie węgla kamiennego spadło ze 130 mln ton w roku 1993 
do poziomu 75,5 mln ton w roku 2011. Od roku 2009, pomimo spadku wydobycia, ilość wydzielo-
nego metanu w przeliczeniu na tonę wydobytego węgla (metanowość względna) kształtuje się na 
wyrównanym poziomie. 
 
 
3. PROFILAKTYKA W ZAKRESIE ZAGROŻENIA METANOWEGO 
 
Dobór, już na etapie projektowania robót górniczych, odpowiedniej profilaktyki w stosunku do spo-
dziewanego poziomu zagrożenia metanowego ma dla przedsiębiorców kluczowe znaczenie, gdyż 
popełnione w tym zakresie błędy, szczególnie przy niedoszacowaniu skali zagrożenia, mogą pro-
wadzić do znacznego pogorszenia bezpieczeństwa załogi i ruchu zakładu górniczego, a w dalszej 
konsekwencji, także do braku oczekiwanych rezultatów ekonomicznych. 
 Wartości stwierdzanych metanonośności pokładów węgla są jednymi z podstawowych danych, 
służących do sporządzenia prognozy metanowości bezwzględnej dla wyrobisk eksploatacyjnych 
lub korytarzowych. Wyniki prognozy metanowości bezwzględnej są z kolei podstawą do przyjęcia 
odpowiedniej profilaktyki w zakresie bezpiecznego prowadzenia prac w obliczu występującego za-
grożenia. W przypadku prowadzenia prac w rejonie dostatecznie rozeznanym pod względem za-
grożenia metanowego, dobór działań profilaktycznych opiera się dodatkowo na doświadczeniach 
uzyskanych podczas wcześniejszej eksploatacji prowadzonej w danym polu. 
 Należy jednak zaznaczyć, że kluczowym zagadnieniem, wpływającym na kształtowanie się za-
grożenia metanowego w trakcie prowadzenia robót górniczych, jest sposób rozcięcia złoża oraz 
przyjęta kolejność wybierania parceli ścianowych. Dopiero w dalszej kolejności, podczas drążenia 
wyrobisk i eksploatacji, stosowany jest szeroki wachlarz środków służących zwalczaniu zagrożenia 
metanowego, który w zależności od jego rozmiarów obejmuje: 
1) wykorzystanie środków wentylacyjnych, 
2) bieżący monitoring warunków wentylacyjno-metanowych w wyrobiskach górniczych, 
3) stosowanie, zabudowanych pojedynczo lub w ustalonym układzie, pomocniczych urządzeń wen-

tylacyjnych, 
4) odmetanowanie górotworu. 



 

 

3.1. Środki wentylacyjne 
 

Dobór odpowiedniego systemu przewietrzania oraz, w dalszej kolejności, ilości powietrza, są bar-
dzo ważnymi czynnikami, ustalanymi już w fazie projektowania robót przygotowawczych i eks-
ploatacyjnych. 
 Biorąc pod uwagę prognozowaną wysokość zagrożenia metanowego, w zależności od układu 
wyrobisk względem szybów wdechowych i wydechowych w danym rejonie, dla projektowanych 
ścian można dobrać następujące sposoby przewietrzania: 
 typu „U” z prowadzeniem powietrza wzdłuż calizny węglowej – przy małym i średnim zagro-

żeniu,  
 „Z”, „Y” lub „H” z odprowadzeniem powietrza wzdłuż zrobów – przy dużym zagrożeniu me-

tanowym. 
 W fazie projektowania poszczególnych ścian wykonuje się obliczenia niezbędnej dla nich ilości 
powietrza w zależności od następujących warunków: 
 utrzymania minimalnej, wymaganej przepisami, prędkości powietrza, 
 określenia minimalnej ilości powietrza w przypadku urabiania kombajnem skał skłonnych do 

iskrzenia zapalającego metan, 
 wyznaczenia ilości powietrza w zależności od wydzielania się metanu w środowisku ściany. 
 Dominującym sposobem przewietrzania ścian w polskich kopalniach węgla kamiennego jest 
system na „U”. Należy stwierdzić, że przewietrzanie ścian w taki sposób, w warunkach wysokiego 
zagrożenia metanowego bardzo często skutkuje potrzebą ograniczania ich postępu, co w konse-
kwencji prowadzi do nieosiągania oczekiwanych rezultatów ekonomicznych. Z kolei zaprojekto-
wanie systemu przewietrzania, ukierunkowanego stricte na zwalczanie zagrożenia metanowego, 
powoduje konieczność wykonania większego zakresu robót przygotowawczych, co wiąże się – 
w oczywisty sposób – z odpowiednio większymi nakładami oraz dłuższym czasem rozcinania par-
cel ścianowych. 
 Dla szerszego zobrazowania skali zagadnienia należy dodać, że w roku 2011 spośród 172 ścian 
prowadzących eksploatację w pokładach metanowych, w aż 132 zastosowano system przewietrza-
nia na „U” (76,75%), w 31 ścianach – system na „Y” (18,02%), a w 9 ścianach wykorzystano inne 
sposoby wentylacji, np. „Z”, lub „H” (5,23%). 
 

3.2. Kontrola warunków wentylacyjno-metanowych 
 

Bieżąca kontrola warunków wentylacyjno-metanowych w wyrobiskach górniczych opiera się na 
szeregu działaniach, realizowanych m.in. poprzez: 
 wykonywanie, przez osoby upoważnione, ręcznych pomiarów stężeń metanu w miejscach ok-

reślonych przepisami oraz wewnętrznymi ustaleniami, 
 monitoring w systemie dyspozytorskim wskazań zapisów rejestrowanych przez czujniki gazo-

metrii automatycznej, prędkości powietrza i otwarcia tam wentylacyjnych, 
 kontrolę prawidłowości zabudowy i funkcjonowania czujników przepływu powietrza oraz czuj-

ników otwarcia tam wentylacyjnych wraz z wykonywaniem pomiarów prędkości i ilości po-
wietrza w wyrobiskach. 

 Tym samym automatyczne pomiary parametrów sieci wentylacyjnych w kopalniach stały się 
jednym z głównych czynników umożliwiających prowadzenie eksploatacji węgla w warunkach za-
grożenia metanowego, a rozmieszczenie czujników metanometrii automatycznej, wchodzących 
w skład całego systemu gazometrii, jest szczegółowo uregulowane przepisami. Kontrolę metano-
metryczną zawartości metanu w powietrzu kopalnianym i automatyczne wyłączanie napięcia w przy-
padku przekroczenia dopuszczalnych stężeń, prowadzone jest w polach metanowych II-IV katego-
rii zagrożenia metanowego w: 
 ścianach i wyrobiskach przyścianowych, 
 wyrobiskach przewietrzanych za pomocą lutniociągów (drążonych lub tylko utrzymywanych). 



 

 

 Metanomierzami wyłączająco-rejestrującymi zabezpiecza się również zbiorniki podziemne wę-
gla, w których gromadzony jest węgiel z pokładów zaliczonych do II-IV kategorii zagrożenia me-
tanowego. 
 Oprócz miejsc określonych przepisami, kierownik działu wentylacji może ustalić lokalizację 
tzw. dodatkowych czujników metanometrii automatycznej oraz zasięg wyłączania urządzeń elek-
trycznych po przekroczeniu dopuszczalnych progów stężeń. 
 Obecnie w zasadzie nie spotyka się rejonów ścian, prowadzonych w warunkach dominującego 
zagrożenia metanowego a zabezpieczonych wyłącznie metanometrią automatyczną w sposób okre-
ślony w przepisach. Zawsze w takich przypadkach korzysta się z możliwości szerszego zastosowa-
nia tego rodzaju zabezpieczenia, a jego dobór opiera się przede wszystkim na uzyskanych w zakła-
dzie górniczym doświadczeniach w tym zakresie. Przy tego rodzaju profilaktyce należy kierować 
się możliwością uzyskania jak najbardziej efektywnego monitoringu zagrożenia i sposobu zabez-
pieczenia, stosownie do występujących warunków wentylacyjno-metanowych. 
 Mówiąc o monitoringu i profilaktyce w kwestii zagrożenia metanowego, nie można pominąć 
automatycznej kontroli w zakresie zapewnienia prawidłowego przewietrzania danego rejonu. Sto-
sowanie stacjonarnych czujników prędkości przepływu powietrza, wyłączających napięcie w rejo-
nie w przypadku spadku prędkości poniżej określonej wartości, a także wyłączanie napięcia rów-
nież w momencie równoczesnego otwarcia drzwi w tamach wentylacyjnych decydujących o stabil-
ności przewietrzania, stanowią nieodzowne uzupełnienie metanometrii automatycznej. 
 
3.3. Stosowanie pomocniczych urządzeń wentylacyjnych 
 

Kolejnym środkiem zapobiegającym powstawaniu nagromadzeń się metanu i jego niebezpiecznych 
stężeń oraz służącym likwidacji tych nagromadzeń, są pomocnicze urządzenia wentylacyjne. 
Urządzenia te stosuje się zarówno w wyrobiskach korytarzowych drążonych w polach metano-
wych, jak też na skrzyżowaniach ścian z chodnikami przyścianowymi. Przy doborze pomocni-
czych urządzeń wentylacyjnych należy uwzględnić się źródła wydzielania metanu, a zwłaszcza 
ilość metanu wydzielającego się ze zrobów w rejonie skrzyżowania ściany z wyrobiskiem przy-
ścianowym odprowadzającym zużyte powietrze. W zależności od skali zagrożenia metanowego 
dopuszcza się różnorodne konfiguracje zabudowy tych urządzeń przy spełnieniu, między innymi, 
następujących warunków: 
 wszystkie urządzenia powinny tworzyć spójny system przewietrzania, 
 układ pomocniczych urządzeń wentylacyjnych powinien pracować w sposób stabilny, zapew-

niający skuteczne zwalczanie zagrożenia metanowego, 
 przebudowa lub zmiana układu zabudowy tych urządzeń a także usuwanie usterek winny być 

przeprowadzane na zasadach określonych w ustaleniach kierownika działu wentylacji. 
 
3.4. Odmetanowanie górotworu 
 

Proces odmetanowania górotworu stosowany w ścianach (rzadziej w drążonych wyrobiskach kory-
tarzowych) polega na ujęciu z otoczenia wyrobiska eksploatacyjnego, do specjalnie wykonanych 
otworów, mieszaniny zawierającej możliwie największą ilość metanu. Z uwagi na przedział cza-
sowy ujmowania metanu rozróżnia się odmetanowanie: 
 wyprzedzające, prowadzone przed rozpoczęciem eksploatacji, 
 eksploatacyjne, prowadzone w trakcie ruchu frontu ścianowego, 
 poeksploatacyjne, prowadzone zazwyczaj przez kilka lat od czasu zakończenia eksploatacji 
i zaizolowania wyrobisk. 
 Odmetanowanie prowadzone jest najczęściej w rejonach o szczególnie dużym zagrożeniu me-
tanowym, stanowiąc tym samym główne narzędzie do jego zwalczania. 
 



 

 

 W roku 2011 ilość metanu ujętego odmetanowaniem wyniosła około 250 mln m3 [1]. Efektyw-
ność odmetanowania, tzn. stosunek metanowości bezwzględnej do ilości ujętego gazu, osiągnęła 
wielkość około 30,2% – przy uwzględnieniu wszystkich zakładów górniczych. Gdyby jednak 
wziąć pod uwagę tylko kopalnie (ruchy), w których prowadzono odmetanowanie, to wskaźnik ten 
przyjmuje wartość około 31,6%. W roku 2011 odmetanowanie stosowano w 18 kopalniach za po-
mocą 16 powierzchniowych i 6 dołowych stacji odmetanowania. Zgodnie z przyjętym podziałem 
miejsc, w których prowadzone było odmetanowanie, w roku tym ujęto: 
 z rejonów wyrobisk eksploatacyjnych – 125,07 mln m3 CH4 (około 50,0%), 
 ze zrobów (zza tam izolacyjnych) – 119,01 mln m3 CH4 (około 47,6%), 
 z wyrobisk korytarzowych – 6,12 mln m3 CH4 (około 2,4%). 
 Odmetanowanie prowadzono w 71 (około 41,3%) spośród 172 ścian prowadzących eksploata-
cję w pokładach metanowych. 
 Metan wydzielający się w czasie prowadzenia robót górniczych w kopalniach węgla kamienne-
go, ujęty za pomocą powierzchniowej stacji odmetanowania, w wielu przypadkach kierowany jest 
do gospodarczego wykorzystania. Kształtowanie się tego procesu na przestrzeni lat 1993–2011 
przedstawiono w tabeli 2 i na rysunku 2. 
 
Tab. 2. Kształtowanie się metanowości bezwzględnej, ilości ujętego i zagospodarowanego 
metanu oraz efektywności zagospodarowania metanu w latach 1993-2011 

Wyszczególnienie 
Rok 

1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

Metanowość 
bezwzględna 
[mln m3/rok] 

773,3 762,0 748,0 748,4 748,4 763,3 744,5 746,9 743,7 752,6 798,1 825,9 851,1 870,3 878,9 880,9 855,7 834,9 828,8

Ilość ujętego 
metanu 
[mln m3/rok] 

212,8 201,2 197,5 192,5 192,5 203,6 216,1 216,1 214,3 207,3 227,1 217,2 255,3 289,5 268,8 274,2 259,8 255,9 250,2

Ilość zagospodaro-
wanego metanu 
[mln m3/rok] 

167,6 136,3 137,1 147,5 134,4 152,7 136,9 124,0 131,5 122,4 127,8 144,2 144,8 158,3 165,7 156,5 159,5 161,1 166,3

Efektywność 
zagospodarowania 
metanu [%] 

78,7 67,7 69,4 76,6 69,8 75,0 63,4 57,4 61,4 59,0 56,3 66,4 56,7 54,7 61,6 57,1 61,4 63,0 66,5
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Rys. 2. Kształtowanie się metanowości bezwzględnej, ilości ujętego i zagospodarowanego 
metanu oraz efektywności zagospodarowania metanu w latach 1993-2011 



 

 

4. ZDARZENIA WYPADKOWE ZWIĄZANE Z ZAGROŻENIEM METANOWYM 
 
Dla zobrazowania tendencji wypadkowości związanej ze zdarzeniami wynikającymi z występowa-
nia zagrożenia metanowego, na rysunku 3 i w tabeli 3 przedstawiono dane dotyczące liczby zda-
rzeń oraz wypadków śmiertelnych, ciężkich i lekkich w przedziale czasowym, obejmującym lata 
1990–2011. W tym czasie stwierdzono 33 zdarzenia zapaleń lub wybuchu metanu, które miały 
miejsce w: 
 ścianie lub chodniku przyścianowym – 20 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, 
iskry wytworzone w czasie uderzenia brył skalnych podczas zawału skał stropowych, używanie 
niedozwolonych 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 2002–2011 zaistniały 24 zdarzenia związane z występowaniem zagrożenia metanowego, z któ-
rych 10 było przedmiotem prac Komisji, powoływanych każdorazowo przez Prezesa Wyższego 
Urzędu Górniczego dla zbadania przyczyn i okoliczności ich zaistnienia. 
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Rys. 3. Liczba zdarzeń oraz wypadków śmiertelnych, ciężkich i lekkich w latach 1990-2011 
 
 
 
 
 
 



 

 

Tab. 3. Liczba zdarzeń oraz wypadków śmiertelnych, ciężkich i lekkich w latach 1990-2011 

Rok Liczba zdarzeń 
Wypadki 

Śmiertelne Ciężkie Lekkie Razem 
1990 4 26 44 20 90 
1991 0 0 0 0 0 
1992 0 0 0 0 0 
1993 0 0 0 0 0 
1994 2 0 0 0 0 
1995 0 0 0 0 0 
1996 0 0 0 0 0 
1997 0 0 0 0 0 
1998 1 0 0 0 0 
1999 1 0 0 9 9 
2000 1 0 0 2 2 
2001 0 0 0 0 0 
2002 3 4 12 7 23 
2003 4 4 20 30 54 
2004 1 0 0 0 0 
2005 3 0 2 0 2 
2006 2 23 0 8 31 
2007 4 0 0 4 4 
2008 2 8 5 13 26 
2009 2 20 25 9 54 
2010 1 0 0 2 2 
2011 2 3 9 2 14 

Ogółem 33 88 117 106 311 
 
 W tabeli nr 4 przedstawiono zestawienie zapaleń i wybuchów metanu wraz z podaniem inicja-
łu, miejsca oraz liczby wypadków, zaistniałych w latach 1990–2011. 
 
 
Tab. 4. Zestawienie zapaleń i wybuchów metanu w latach 1990-2011 

Lp. Zakład górniczy Data Inicjał Określenie miejsca 
Wypadki 
(śm./c./l.) 

Uwagi 

1 Halemba 10.01.1990 iskry mechaniczne od kombajnu rejon ściany 19 / 9 / 11 wybuch
2 Krupiński 23.02.1990 roboty spawalnicze przekop --- zapalenie
3 Victoria 10.10.1990 roboty strzałowe dowierzchnia 3 / 9 / 0 wybuch
4 Śląsk 18.12.1990 pożar ściana 4 / 26 / 9 wybuch
5 Pniówek 06.09.1994 roboty strzałowe chodnik --- zapalenie
6 Wesoła 07.12.1994 iskry opadającego urobku szybik w drążeniu --- zapalenie
7 Staszic 28.01.1998 iskry mechaniczne od kombajnu pochylnia w drążeniu --- zapalenie
8 Morcinek 24.06.1999 roboty spawalnicze szyb w likwidacji 0 / 0 / 9 wybuch
9 Katowice-Kleofas 30.09.2000 prawdopodobnie papierosy ściana 0 / 0 / 2 zapalenie
10 Rydułtowy 23.03.2002 iskry mechaniczne od przenośnika likwidowany chodnik za ścianą 3 / 5 / 2 wybuch
11 Budryk 17.07.2002 iskrzenie tarciowe skał zawałowych ściana --- zapalenie

12 Pniówek 05.09.2002 iskry mechaniczne od kombajnu ściana 1 / 7 / 5 
zapalenie 
i wybuch

13 Bielszowice 24.02.2003 
pożar szczelinowy płotu wzdłuż 

zrobów zawałowych 
rejon skrzyżowania ściany 

z chodnikiem wentylacyjnym 
0 / 13 /19 zapalenie

14 Brzeszcze 01.04.2003 iskry mechaniczne od kombajnu 
rejon skrzyżowania ściany 

z chodnikiem wentylacyjnym 
1 / 6 / 5 zapalenie

15 Zofiówka 10.06.2003 iskry mechaniczne od kombajnu ściana --- zapalenie

16 Sośnica 07.11.2003 
pożar endogeniczny w zrobach 

zawałowych ściany 
rejon skrzyżowania ściany 

z chodnikiem wentylacyjnym 
3 / 1 / 6 

zapalenie
i wybuch

17 Budryk 17.08.2004 iskry mechaniczne od kombajnu chodnik w drążeniu --- zapalenie
18 Halemba 03.03.2005 iskry mechaniczne od kombajnu ściana --- zapalenie

19 Sośnica 17.05.2005 roboty strzałowe 
rejon skrzyżowania ściany 

z chodnikiem wentylacyjnym 
--- zapalenie



 

 

20 Staszic 25.10.2005 prawdopodobnie papierosy chodnik w likwidacji 0 / 2 / 0 zapalenie
21 Szczygłowice 11.05.2006 iskry od odbieraka lokomotywy przecznica przewozowa 0 / 0 / 8 zapalenie

22 Halemba 21.11.2006 brak jednoznacznej przyczyny1) ściana w likwidacji 23 / 0 / 1 
zapalenie
i wybuch

23 Halemba 23.05.2007 iskry mechaniczne od kombajnu chodnik w drążeniu --- zapalenie

24 Pokój 28.07.2007 roboty strzałowe 
rejon skrzyżowania ściany 

z chodnikiem wentylacyjnym 
0 / 0 / 4 zapalenie

25 Bielszowice 2.09.2007 roboty strzałowe ściana --- 
zapalenie
i wybuch

26 Budryk 30.10.2007 iskry mechaniczne od kombajnu chodnik w drążeniu --- zapalenie

27 Mysłowice-Wesoła 13.01.2008 
pożar endogeniczny 

w otamowanym chodniku 
rozcinka ściany 2 / 0 / 1 

zapalenie
i wybuch

28 Borynia 4.06.2008 brak jednoznacznej przyczyny2) ściana 6 / 5 / 12 
zapalenie
i wybuch

29 Zofiówka 20.10.2009 iskry mechaniczne od kombajnu ściana --- zapalenie

30 
Wujek 

Ruch Śląsk 
18.09.2009 zwarcie urządzeń elektrycznych ściana 20 / 25 / 9 

zapalenie
i wybuch

31 
Mysłowice-Wesoła 

Ruch Wesoła 
16.05.2010 

pożar endogeniczny w zrobach 
zawałowych ściany 

rejon skrzyżowania ściany 
z chodnikiem wentylacyjnym 

0 / 0 / 2 
dwukrot-
ne zapa-

lenie 

32 
Murcki-Staszic 

Ruch Staszic 
13.03.2011 iskry mechaniczne od kombajnu wyrobisko w drążeniu --- zapalenie

33 Krupiński 05.05.2011 
wzajemne tarcie metalowych elementów 
podczas ruchu przenośnika ścianowego 

rejon skrzyżowania ściany 
z chodnikiem wentylacyjnym 

3 / 9 / 2 zapalenie

 
1) Po katastrofie w KWK „Halemba” w dniu 21.11.2006 r. Komisja nie wykluczyła następujących 

możliwości zainicjowania zapalenia metanu: 
 od urządzeń elektrycznych eksploatowanych w niewłaściwym stanie, 
 od wyładowania elektrostatycznego związanego z zastosowanym płótnem podsadzkowym, 
 od pożaru endogenicznego szczelinowego w zrobach ściany, 
 od iskier powstałych na skutek tarcia skał zawałowych. 
2) Zdaniem Komisji, przyczyną zapalenia i wybuchu metanu w KWK „Borynia” w dniu 4.06.2008 

roku były prawdopodobnie następujące czynniki: 
 rozwijający się endogeniczny pożar szczelinowy węgla pozostawionego w „płotach” pomiędzy 

chodnikami F-22b i F-22a oraz F-22a i F-21 w pokładzie 405/1, 
 palący się, na skutek samozapalenia, klej poliuretanowy, zastosowany w ścianie F-22 do kleje-

nia szczeliny uskokowej w rejonie sekcji nr 78 i 80, 
 zwarcie doziemne w znajdującym się pod napięciem uszkodzonym przewodzie elektroenerge-

tycznym, zasilającym wyłącznik stycznikowy agregatu hydraulicznego wiertnicy na zbiorze nr 
XVIII w chodniku F-22b. 

 

 Powyższe statystyki wskazują, że pomimo stosowania profilaktyki, niejednokrotnie na najwyż-
szym, światowym poziomie, oraz metod oceny i zwalczania zagrożenia metanowego, nie posiada-
my do dzisiaj rozwiązań, pozwalających zredukować do zera możliwość wystąpienia niebezpiecz-
nych zdarzeń związanych z tym zagrożeniem. 
 
 
5. ZAGROŻENIE METANOWE I PERSPEKTYWY JEGO KSZTAŁTOWANIA SIĘ 

W NAJBLIŻSZYCH LATACH 
 
Wyniki analizy danych z ostatnich dwóch dekad prowadzenia wydobycia węgla kamiennego, w wa-
runkach towarzyszącego tej działalności zagrożenia metanowego, pozwalają wydzielić dwa inter-
wały charakteryzujące się wyraźnie odmienną liczbą zaistniałych w tym czasie zdarzeń i wypad-
ków (rys. 3). 
 W latach 1991–2001 odnotowano jedynie 5 zdarzeń związanych z występowaniem metanu, co 
– przy ponad dwukrotnie większej liczbie kopalń w tamtym okresie – z pewnością należało uzna-



 

 

wać za problem, dla ruchu zakładów górniczych, istotny, lecz niedominujący. Przemawiała za tym 
również, zaistniała w konsekwencji tych zdarzeń, łączna (11 lekkich) liczba wypadków. 
 Wypadkowość obserwowana na początku XXI wieku upoważnia do traktowania działań zwią-
zanych ze zwalczaniem zagrożenia metanowego w kategoriach dotkliwej porażki, ponieważ, para-
doksalnie, kiedy obserwujemy ogromny postęp techniczny w zakresie rozwoju monitoringu auto-
matycznego, przenośnych urządzeń pomiarowych, środków i urządzeń do prowadzenia profilakty-
ki oraz wdrażanych i stosowanych w kopalniach rozwiązań, które z całą pewnością powinny po-
magać zapanować nad zagrożeniem metanowym, to równocześnie odnotowujemy występujące po 
sobie - z pewnością nazbyt często – katastrofy spowodowane tym zagrożeniem. W latach 2002-
2011 wskutek zapalenia lub wybuchu metanu śmierć poniosło 62 górników, 65 uległo wypadkom 
ciężkim, a 69 – wypadkom lekkim. Niepokojąco wygląda również ogólna liczba tego typu zdarzeń 
– 24 w tym okresie. 
 Rozważając perspektywy kształtowania się zagrożenia metanowego w najbliższych latach, jed-
no nie ulega wątpliwości: zagrożenie to - przy dotychczasowych tendencjach wielkości wydobycia 
węgla - z pewnością nie będzie malało. Świadczy o tym, między innymi, kształtowanie się wskaź-
nika metanowości względnej, gdzie ilość wydzielonego metanu w przeliczeniu na tonę wydobyte-
go węgla od kilku lat utrzymuje się na zbliżonym poziomie, podczas gdy wydobycie węgla z roku 
na kok się zmniejsza. Jednak o skali zagrożenia metanowego świadczą głównie realia ruchu zakła-
dów górniczych. Jak już wspomniano, w ubiegłym roku około 27% wydobycia pochodziło z po-
kładów niemetanowych. Udział ten od kilku już lat kształtuje się na podobnym poziomie. Należy 
się jednak spodziewać, że skala wydobycia z pokładów niemetanowych będzie w przyszłości mala-
ła na rzecz wydobycia z pokładów metanowych. Taka perspektywa związana jest głównie z sukce-
sywnym sczerpywaniem pokładów płytko zalegających i związaną z tym koniecznością schodze-
nia z eksploatacją na coraz większe głębokości - do pokładów charakteryzujących się coraz wyż-
szymi wartościami metanonośności. 
 
PODSUMOWANIE 
 

Spojrzenie na zagrożenie metanowe, przez pryzmat warunków codziennego prowadzenia ruchu, 
zdarzeń zaistniałych w ostatnim dwudziestoleciu, jak też danych statystycznych, przedstawionych 
w niniejszym artykule, skłania konstatacji, że pozyskiwanie węgla ze złóż silnie nasyconych meta-
nem jest i pozostanie w dalszym ciągu poważnym problemem ruchowym. Problem ten oczywiście 
nie jest pozostawiony sam sobie. Działania zmierzające do rozpoznania, prognozowania i zwalcza-
nia zagrożenia metanowego oraz stworzenia możliwości bezpiecznej eksploatacji w warunkach 
występującego zagrożenia, prowadzone są, na różnych płaszczyznach, przez ośrodki zainteresowa-
ne tym zagadnieniem, w tym między innymi przez: 
 przedsiębiorców zajmujących się wydobyciem węgla kamiennego, 
 firmy produkujące maszyny, urządzenia i materiały dla górnictwa, 
 wyższe uczelnie oraz jednostki naukowo-badawcze, 
 jednostki trudniące się zawodowo ratownictwem górniczym, 
 organy nadzoru górniczego. 
 Obecnie, w ramach uruchomionego przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, na wniosek 
Prezesa WUG, strategicznego projektu badawczego pn.: „Poprawa bezpieczeństwa pracy w kopal-
niach” prowadzone są prace związane z realizacją projektu obejmującego 12 zadań badawczych, 
w tym również ukierunkowanych eksplicite na zwalczanie zagrożenia metanowego, w tym: 
a) Zadanie 1: „Opracowanie nowej kategoryzacji zagrożeń naturalnych w podziemnych zakładach 
górniczych wraz z jej doświadczalną weryfikacją”; 
b) Zadanie 2: „Opracowanie zasad projektowania robót górniczych w warunkach występowania 
skojarzonego zagrożenia metanowo-pożarowego w aspekcie systemów przewietrzania w podziem-
nych zakładach górniczych wydobywających węgiel kamienny”; 



 

 

c) Zadanie 3: „Opracowanie zasad pomiarów i badań parametrów powietrza kopalnianego dla 
oceny zagrożenia metanowego i pożarowego w podziemnych zakładach górniczych wydobywają-
cych węgiel kamienny”; 
d) Zadanie 4: „Poprawa efektywności odmetanowania górotworu w warunkach dużej koncentracji 
wydobycia w podziemnych zakładach górniczych wydobywających węgiel kamienny”; 
e) Zadanie 8: „Opracowanie systemu gazometrycznego powodującego natychmiastowe wyłącze-
nie energii zasilającej maszyny i urządzenia w przypadku nagłego wypływu metanu ze zrobów do 
wyrobisk eksploatacyjnych”. 
 Oczekiwanym efektem powyższych prac powinny być nowe rozwiązania, których funkcjono-
wanie, jeszcze w ramach opracowywania wymienionych wyżej zadań, będzie sprawdzane w ruchu 
zakładów górniczych, ponieważ w ich realizacji biorą również udział przedsiębiorcy górniczy. Ta-
ki system powinien zapewnić doprecyzowanie wdrażanych systemów już na etapie badań oraz 
w trakcie prowadzenia prób ruchowych. 
 W związku z wejściem w życie od 1 stycznia 2012 r. nowej ustawy – Prawo geologiczne i gór-
nicze, trwają prace nad – wynikającym z zawartej w niej delegacji dla Ministra Gospodarki – roz-
porządzeniem w sprawie prowadzenia ruchu podziemnych zakładów górniczych. Szczególnie po-
traktowane są tu przepisy związane z występowaniem zagrożenia metanowego. Na bazie prac Ko-
misji, powoływanych przez Prezesa WUG dla zbadania przyczyn i okoliczności zapaleń i wybu-
chów metanu, a także w oparciu o doświadczenia ruchowe oraz wynikające z kontroli przedstawi-
cieli organów nadzoru górniczego, wypracowano szereg nowych rozwiązań prawnych zmierzają-
cych do poprawy bezpieczeństwa przy prowadzeniu robót górniczych. 
 Jak już wspomniano, należy liczyć się z faktem, że w najbliższej przyszłości poziom zagroże-
nia metanowego w zakładach górniczych, które już dzisiaj pracują w realiach jego najwyższych 
parametrów, z całą pewnością nie będzie malał. Należy jednocześnie bardzo poważnie brać pod 
uwagę także sytuację, w której kopalnie węgla, do dziś uznawane za niemetanowe, w związku z po-
trzebą sięgnięcia do nowych pokładów, mogą w ten sposób zmienić swój status i stanąć w obliczu 
konieczności prowadzenia wydobycia w warunkach występującego zagrożenia metanowego. 
Jednym z promowanych obecnie działań na rzecz umożliwienia w przyszłości eksploatacji silnie 
metanowych złóż, jest odgazowanie górotworu z powierzchni. Proces ten realizowany jest poprzez 
otwory pionowe, wykonane z powierzchni i w dalszej kolejności otwory kierunkowe, wykonane 
w pokładzie. Dla uzyskania maksymalnego efektu odgazowania, pokład węgla poddaje się szczeli-
nowaniu. Do zalet takich zabiegów należą przede wszystkim: 
 usunięcie gazu jeszcze przed rozpoczęciem eksploatacji węgla, 
 możliwość pozyskiwania gazu o wysokiej jakości, 
 redukcja emisji metanu do atmosfery. 
 Prowadzenie badań i prac nad pozyskiwaniem metanu z powierzchni, powinno być traktowane 
przyszłościowo, jako rodzaj profilaktyki metanowej powodującej – w znacznej mierze – redukcję 
zagrożenia w czasie przyszłej eksploatacji, przy równoczesnych korzyściach płynących z gospo-
darczego wykorzystania ujętego metanu. 
 Wszystkie rozwiązania poprawiające warunki pracy w warunkach zagrożenia metanowego mo-
gą spełnić swoją rolę, jednak wymaga to radykalnej poprawy dyscypliny i bezwzględnego podpo-
rządkowania się postawionym wymaganiom w tym zakresie. Roboty górnicze w warunkach zagro-
żenia metanowego wymagają wyjątkowej staranności, zarówno na etapie ich planowania, jak i pro-
wadzenia. Od prawidłowego doboru wszystkich środków profilaktycznych oraz konsekwencji 
w ich stosowaniu zależy bowiem bezpieczeństwo prowadzenia prac, a także osiągnięcie oczekiwa-
nych rezultatów ekonomicznych. 
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STRESZCZENIE: Opracowanie zawiera dane dotyczące prowadzenia eksploatacji podpoziomowej 
ściany 160 w pokładzie 314/2 i 315, przewietrzanej systemem na „U” w PG „SILESIA”. Ściana 
160 jest pierwszą ścianą uruchomioną po przejęciu kopalni przez czeski koncern EP Holding. 
 W artykule omówiono sposób przewietrzania i kształtowanie się zagrożenia pożarowego w re-
jonie ściany w aspekcie współwystępowania zagrożenia metanowego i pożarowego. Przedstawiono 
sposób prowadzenia odmetanowania oraz uzyskiwaną efektywność. Zwrócono uwagę na korelację 
pomiędzy zagrożeniem pożarowym i metanowym, a uzyskiwaną skutecznością odmetanowania. 
 
SŁOWA KLUCZOWE: Zagrożenie metanowe, zagrożenie pożarowe, ściana podpoziomowa, efek-
tywność odmetanowania, system przewietrzania na „U”. 
 
 
 
1. WPROWADZENIE 
 
W PG „SILESIA” powstałym na bazie KWK „Silesia”,rozpoczęto wydobycie w kwietniu 2012 r. 
po kilkuletnim okresie przygotowania kopalni do likwidacji. Pierwszą eksploatowaną ścianą jest 
ściana 160 wpokładzie 314/2 i 315.Z uwagi na prognozowaną wysoką metanowość bezwzględną 
ściany, zaprojektowano jej prowadzenie z zastosowaniem odmetanowania. Zadanie to powierzono 
Zakładowi Odmetanowania Kopalń „ZOK” Sp. z o.o. Omawiana ściana ma wybieg 1185 m, dłu-
gość 250 m, wysokość od 1,5 do 3,2 m, nachylenie 9°, planowane wydobycie to ok. 5500 Mg/ 
/dobę. Eksploatacja prowadzona jest podpoziomowo, systemem podłużnym z zawałem stropu. 
Przewietrzanie ściany prowadzone jest systemem na „U” (rys. 1).  
 
 Poniższe opracowanie ma na celu przybliżenie warunków panujących w rejonie eksploatacji 
ściany 160 oraz opisuje działania podjęte przez Dział Wentylacji PG „SILESIA” i Zakład Odmeta-
nowania Kopalń ZOK Sp. z o.o. mające na celu zapewnienie maksymalnego bezpieczeństwa i cią-
głości wydobycia z zakładanym dużym postępem, w warunkach współwystępowania zagrożenia 
metanowego i pożarowego. Dane uwzględnione w artykule obejmują okres od rozruchu ściany 160 
w kwietniu 2012 r. do końca października 2012 r. 
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Rys. 1. Mapa ściany 160 w pokładzie 315 
Figure 1. Map of the longwall 160 in the bed 315 

1. WARUNKI GEOLOGICZNE 

Pokład 315 w części zachodniej (rejon dowierzchni ściany 160) występuje jako jednolita ława wę-
gla bez przerostów o miąższości 1,5÷1,7 m. W części wschodniej (rejon wlotu) pokład 315 wystę-
puje wspólnie z pokładem 314/2. Sumarycznie w drugiej części miąższość pokładu waha się 
w przedziale 2,8÷3,2 m. Obie warstwy są rozdzielone przerostem łupków węglowych i ilastych 
o grubości 0,3÷0,6 m. W Projekcie Zagospodarowania Złoża na zachód od linii połączenia eksplo-
atowany będzie tylko pokład 315, a na wschód od linii połączenia pokłady eksploatowane będą ra-
zem. Linia połączenia przebiega: na cesze 749,0 m w chodniku kierunkowym nr 1 oraz w chodniku 
kierunkowym nr 2 na cesze 705,0 m. Rozciągłość pokładu zbliżona jest do kierunku W-E, upad 
rzeczywisty pokładu wynosi średnio 8-10º na północ. 
 W stropie pokładu 314/2 występuje warstwa iłowca o grubości około 1,50 m. Dalej występuje 
warstwa piaskowca o grubości 1,50 m, a następnie łupki ilaste i iłowce o miąższości około 6,0 m 
nad którymi zalega pokład 314/1 o miąższości 0,80 m. Nad tym pokładem występuje pakiet łup-
ków ilastych poprzerastanych warstwami węgla. W spągu pokładu 315 występuje warstwa iłowca 
o miąższości około 8,30 m, poniżej pokład 316 o miąższości około 0,70 m, poniżej którego zalega-
ją łupki ilaste. 
 Ściana nr 160 nie znajduje się w strefach wpływów wcześniejszej eksploatacji i nie występują 
w jej obrębie krawędzie eksploatacyjne mające znaczący wpływ na prowadzenie ruchu ściany. 
W odległości 245-250 m powyżej projektowanej eksploatacji znajdują się zroby pokładu 214/2. 
Poniżej pokładu 315 eksploatacji nie prowadzono. Profil geologiczny pokładu 315 przedstawiono 
na rys. 2. 
 W polu ściany nr 160 nie występują większe zaburzenia geologiczne. Przez ścianę przebiega 
strefa uskokowa o przebiegu NE-SW o zrzucie h = 0,90 m w chodniku kierunkowym nr 1 (pod-
ścianowym – cecha 634 m) oraz h = 1,20 m w chodniku kierunkowym nr 2 (wentylacyjnym – ce-
cha 768 m). Ponadto w chodniku kierunkowym nr 1 na cesze ok. 1150,0 m oraz w dowierzchni 
ścianowej występuje strefa uskokowa o zrzucie h = 0,85 m. Na południe od chodnika kierunkowe-
go nr 2 przebiega dość duża strefa uskokowa, o zrzucie 25 m, która w rejonie dowierzchni przebie-
ga w odległości około 30 m, a w rejonie zakończenia ściany w odległości około 70 m. 
 Zagrożenia naturalne w rejonie ściany 160. 

 zagrożenie metanowe – IV kategoria,  
 zagrożenie pożarowe dla pokładów 315 i 314/2 –IV grupa samozapalności: 

 wskaźnik samozapalności (Sza) = 119°C/min, 
 minimalny czas inkubacji pożaru = 58 dni, 



 

 

 energia aktywacji Ao = 49 kJ/mol, 
 zagrożenie wybuchem pyłu węglowego- Klasa „B”, 
 zagrożenie wodne – I stopień, 
 zagrożenie wyrzutami metanu i skał – pokład 315 nie jest zaliczony do skłonnych, ani za-

grożonych wyrzutami metanu i skał, 
 zagrożenie pyłami szkodliwymi dla zdrowia – kategoria „B” zagrożenia pyłami szkodliwy-

mi dla zdrowia. 
 
 

 
 
Rys. 2. Profil pokładu 315 w partii centrum-wschód 
Figure 2. Profile of the bed 315 in the centre-east area 
2. EKSPLOATACJA ŚCIANY 160 



 

 

Eksploatacja ściany nr 160 w pokładzie 314/2 i 315 w partii centralnej, prowadzona jest poniżej 
poziomu udostępnienia, systemem ścianowym z zawałem stropu. Różnica wysokości między po-
ziomem udostępnienia, a najniższym punktem chodnika podścianowego ściany 160 wynosi 181 m. 
 
 Wyposażenie ściany: 

 Kombajn górniczy ścianowy typu FS 400/3,3; 
 Ścianowa obudowa zmechanizowana typu FAZOS-14/41-2×3380 (159 szt.); 
 Ścianowa obudowa zmechanizowana FAZOS-14/41-2x3380 –1 (5 szt.); 
 Przenośnik ścianowy PSZ-850/2x400 NOWOMAG; 
 Przenośnik podścianowy PPZ-850/1×300 NOWOMAG; 
 Kruszarka dynamiczna KD-1600 NOWOMAG; 
 Urządzenie przekładkowe zespołu podścianowego TYPU UPZP-1000 NOWOMAG; 
 Wysokociśnieniowa instalacja zasilająca zmechanizowaną obudowę ścianową; 
 Wyposażenie elektryczne wraz z systemem wizualizacji; 
 Urządzenia małej mechanizacji. 

 Pozostałe urządzenia w rejonie ściany: 
 przenośniki taśmowe: 

 Mifama – 1200; 
 Pioma – 1000; 
 Pioma – 1000 NPZ; 
 Pioma – 1200 Bg; 

 kolejka podwieszona Scharf z ciągnikiem spalinowym. 
 
 Ściana nr 160 w pokładzie 314/2 i 315 przewietrzana jest systemem na „U” z okresowym do-
świeżeniem skrzyżowania ściany z chodnikiem nadścianowym za pomocą lutniociągu o średnicy 
800 mm. Ilość powietrza w ścianie nr 160 dostosowywana jest na bieżąco do aktualnych warun-
ków metanowych i pożarowych przy uwzględnieniu rzeczywistej osiąganej efektywności odmeta-
nowania i wynosi 750÷1350 m3/min. W okresie prowadzenia doświeżania 250÷350 m3/min powie-
trza doprowadzane jest lutniociągiem. 
 Profilaktyka przeciwpożarowa w rejonie ściany nr 160 realizowana jest poprzez: 

 Zmniejszenie depresji przyłożonej na zroby zawałowe i ograniczanie ilości powietrza w ścia-
nie do 700÷950 m3/min przy jednoczesnym utrzymaniu ilości 950÷1350 m3/min w chodni-
ku wentylacyjnym, poprzez zastosowanie dodatkowego wentylatora doświeżającego; 

 Podawanie środków antypirogenicznych (Geolith) do zrobów ściany na całej długości; 
 Doszczelnianie (likwidacja) chodników przyścianowych środkami chemicznymi; 
 Doszczelnianie sekcji obudowy zmechanizowanej w dolnej części ściany środkami che-

micznymi; 
 Pobieranie prób powietrza do analizy chemicznej ze zrobów ściany i chodnika wentylacyj-

nego min. 6 razy w tygodniu; 
 Monitorowanie temperatury w zrobach przy pomocy termometru z sondą i kamery termo-

wizyjnej 1 x w tygodniu; 
 Podawanie wody do zrobów ściany w ilości 755 m3 (od początku biegu ściany); 
 Pobieranie prób do analizy precyzyjnej: 

 wykonywanej przez laboratorium kopalniane – 5 razy w tygodniu, 
 wykonywanej przez GIG w Katowicach – 1 razy w tygodniu. 

 
3. ODMETANOWANIE REJONU ŚCIANY 160 POKŁAD 315 



 

 

Prognoza metanowości bezwzględnej ściany nr 160 w pokładzie 315 opracowana została przez 
Centrum Badań i Dozoru Górnictwa Podziemnego Sp. z o.o. w Lędzinach w Ośrodku Badań Śro-
dowiska i Zagrożeń Naturalnych. Prognoza metanowości podaje ilość metanu wydzielającego się z 
wyznaczonego obszaru desorpcji do środowiska ściany w zależności od wydobycia. Prognozę wy-
konano metodą CB i DGP prognozowania metanowości bezwzględnej wyrobisk wybierkowych. 
Podstawą założeń omawianej metody jest wyznaczenie obszaru desorpcji metanu według krzy-
wych odgazowania opracowanych przez A.T. Ajruniego, oraz określenie wielkości ciśnienia meta-
nu i zawartości części lotnych w złożu. Poniżej na rysunkach 3 i 4 została zaprezentowana progno-
zowana metanowość bezwzględna dla ściany 160 w zależności od natężenia wydobycia. 
 

 
 
Rys. 3. Prognozowana metanowość bezwzględna ściany nr 160 w pokładzie 314/2 
i 315 w zależności od wydobycia 
Figure 3. Projected absolute methanity of the longwall 160 in the bed 314/2 
and 315, depending on the output. 

 

 
 
Rys. 4. Prognoza metanowości bezwzględnejściany 160 w pokł. 315 
dla wydobycia zgodnego z harmonogramem biegu ściany 
Figure 4. Projected absolute methanity of the longwall 160 in the bed 315 
for the output consistent with the schedule for the longwall section 

 
 Największy udział w wydzielaniu metanu mają warstwy podbierane – około 79%, udział po-
kładu wybieranego to około 17% a warstw nadbieranych zaledwie 4%. Taki rozkład wydzielania 
metanu umożliwia, przy prawidłowo zaprojektowanych otworach drenażowych, osiąganie wyso-
kiej efektywności odmetanowania. Projekt odmetanowania zakładał wiercenie 3÷5 otworów w in-
terwale 18÷24 m. Zarówno ilość wykonywanych otworów z wiązki jak również odległość pomię-
dzy poszczególnymi wiązkami uzależniono od rzeczywistej metanowości bezwzględnej ściany 



 

 

oraz od uzyskiwanej efektywności odmetanowania. Wiercenie otworów rozpoczęto od 50 m ścia-
nowego przemieszczając się sukcesywnie w stronę wlotu chodnika kierunkowego nr 2. W pierw-
szych dwóch wiązkach wykonano po 5 otworów drenażowych. Od zbioru trzeciego wykonywane 
są cztery otwory z wiązki, a odległość pomiędzy wiązkami wynosi 20 m. Dodatkowo w związku ze 
wzrostem zagrożenia pożarowego w rejonie podjęto decyzję o wierceniu od siódmego zbioru co 40 
m otworu skierowanego w rejon skrzyżowania ściany z chodnikiem nadścianowym. Otwór ten na 
przemian wykorzystywany jest do podawania środków antypirogennych (Geolith) do zrobów ścia-
ny oraz do odgazowania rejonu tego skrzyżowania. Przy stosowaniu systemu przewietrzania na 
„U” zawsze duży problem stanowi podwyższone wydzielanie się metanu w rejonie skrzyżowania 
ściany z chodnikiem nadścianowym. Powyższe zabiegi pomogły utrzymać stabilną sytuację meta-
nowo-pożarową w rejonie. Koncentracja metanu w wylotowym prądzie powietrza wahała się 
w przedziale 0,5÷1,0% CH4 w zależności od natężenia wydobycia. Do końca października odwier-
cono w sumie 134 otwory drenażowe o łącznej długości 10 740 m. W trakcie prowadzenia odme-
tanowania pod depresją stacji odmetanowania utrzymywanych jest 12÷16 otworów (3÷4 wiązki). 
Utrzymywanie większej ilości wiązek otworów pod depresją nie ma sensu z uwagi na fakt, że 
otwory uzyskują wymaganą koncentrację dopiero na odcinku około 80 m przed frontem ściany. 
Otwory zbliżające się do strefy zawałowej przepinane są na rurociąg DN150 tzw. „traconkę”, który 
jest podpięty pod depresję i zostaje w zawale. Powyższy zabieg pozwala na eksploatację otworów 
znajdujących się za linią zawału ściany i przegrodą wentylacyjną do których nie ma już bezpośred-
niego dostępu. Na tym rurociągu stężenie metanu nie spadło poniżej 50% przez cały dotychczaso-
wy okres biegu ściany. Rozwiązanie to umożliwia lepsze odgazowanie rejonu górnej wnęki i strefy 
za przegrodą wentylacyjną. 
 Obecnie od miejsca łączenia się dwóch pokładów węgla – 315 i 314/2 (570 m wybiegu ściany) 
rozpoczęto sukcesywnie zwiększanie wysokość ściany z początkowego 1,7 m do 3,05 m. W 
związku z tym wykonano analizę parametrów otworów metanowych względem zmieniających się 
warunków geologiczno-górniczych. Celem uzyskania jak najlepszych efektów odmetanowania 
zmieniono kąty podniesienia i odchylenia. Nadal w wiązce metanowej wykonywane są po 4 otwo-
ry. Na stałe również został włączony wcześniej wspomniany otwór wykonywany nad skrzyżowa-
nie chod-nika nadścianowego ze ścianą.  
 Aby zapobiec występowaniu przekroczeń metanu w chodniku kierunkowym nr 2 (wentylacyj-
nym) zabudowana jest przegroda wentylacyjna, sukcesywnie przebudowywana wraz z postępem 
ściany. Dodatkowo wykorzystywany jest zespół strumienic tłoczący powietrze w rejon górnej 
wnęki (rys. 5). W rejon skrzyżowania ściany z chodnikiem wentylacyjnym doprowadzony został 
również lutniociąg (rys. 6), którym podawane jest 250÷270 m3/min powietrza. Obecnie, po zwięk-
szeniu gabarytów w ścianie lutniociąg został zlikwidowany a w rejon ściany doprowadzane jest 
powietrze w ilości 1250÷1350 m3/min. 
 Jak już wspomniano wcześniej, widoczna jest ścisła korelacja pomiędzy zagrożeniem metano-
wym i pożarowym. Wraz z okresowym zwiększaniem ujęcia metanu systemem odmetanowania 
widoczne jest w bardzo krótkim okresie czasu pogorszenie parametrów pożarowych (następuje 
wzrost CO w zrobach). Zmniejszanie ujęcia metanu przez system odmetanowania powoduje w krót-
kim czasie wzrost stężenia metanu w zrobach, a po pewnym czasie obserwuje się spadek stężenia 
tlenku węgla. Bardzo istotny jest więc stały monitoring parametrów atmosfery kopalnianej i ujmo-
wanej systemem odmetanowania mieszaniny metanowo-powietrznej. Dodatkowym elementem, 
wpływającympozytywnie na zmniejszenie zagrożenia pożarowego w rejonie jest utrzymanie po-
stępu ściany na odpowiednio wysokim poziomie oraz wtłaczanie środków antypirogennych. Na ry-
sunku nr 7 pokazano kształtowanie się stężenia tlenku węgla w zrobach ściany 160 w odniesieniu 
do ujęcia metanu poprzez system odmetanowania, natomiast na rysunku nr 8 kształtowanie się stę-
żenia tlenku węgla względem stężenia metanu w zrobach ściany 160. 



 

 

 
 
Rys. 5. Schemat rozmieszczenia pomocniczych urządzeń wentylacyjnych w rejonie 
wylotu ściany 160 pokł. 315 (wariant - bez lutniociągu) 
Figure 5. Diagram presenting the placement of auxiliary ventilation devices in the area 
of the outlet of the longwall 160 in the bed 315 (option – without an air duct) 
 
 

 
 
Rys. 6. Schemat rozmieszczenia pomocniczych urządzeń wentylacyjnych w rejonie 
wylotu ściany 160 pokł. 315 (wariant 2 – z lutniociągiem) 
Figure 6. Diagram presenting the placement of auxiliary ventilation devices in the area 
of the outlet of the longwall 160 in the bed 315 (option 2 – with an air duct) 
 



 

 

 
 
Rys. 7. Stężenie CO w zrobach względem ujęcia metanu przez system odmetanowania 
Figure 7. The concentration of CO in the goafs in relation to the capturing methane 
through the demethanation system 

 

 
 
Rys. 8. Stężenie CO oraz CH4 w zrobach na wybiegu ściany 160 
Figure 8. The concentration of CO and CH4 in the goafs down the length of the longwall 160 

 
 Tabela 1 przedstawia „Raport o stanie metanowości” w rejonie ściany 160. Zawarte w niej dane 
pokazują sukcesywny wzrost skuteczności odmetanowania w stosunku do wzrostu wydobycia. 
Nadmienić można także iż ujęcie metanu praktycznie od samego początku eksploatacji jest czę-
ściowo dławione w celu utrzymania odpowiednich parametrów tlenku węgla w zrobach. 



 

 

Tabela 1. Raport o stanie metanowości w rejonie ściany 160 pokł. 315 
Table 1. Report on the methanity state in the area the longwall 160 in the bed 315 

 

 Ścisła współpraca pomiędzy firmą ZOK Sp. z o.o. w Jastrzębiu-Zdroju, a służbami wentylacji 
PG „SILESIA” umożliwia utrzymanie ciągłości wydobycia oraz zachowanie bezpiecznych warun-
ków metanowych i pożarowych w ścianie 160.  
 
 

4. PODSUMOWANIE 
 

Eksploatacja podpoziomowa ściany przewietrzanej systemem na „U” stwarza wiele problemów 
wentylacyjnych zwłaszcza w przypadku współwystępowania kilku zagrożeń naturalnych. Oprócz 
zagrożenia metanowego, pożarowego dochodzą jeszcze problemy klimatyczne oraz problemy 
związane z rozpływem iutrzymaniem odpowiedniej ilości powietrza w rejonie. Już na etapie pro-
jektowania dobrze dobrane parametry postępu ściany, przemyślana wentylacja oraz skutecznie pro-
wadzone odmetanowanie pozwala osiągnąć dobre efekty i zapewnić odpowiedni poziom bezpie-
czeństwa oraz ciągłość produkcji. W PG „SILESIA” powyższe czynniki zostały zaplanowane w spo-
sób na tyle elastyczny, że możliwe jest natychmiastowe reagowanie na zmieniającą się sytuację 
geologiczno-górniczą, co przekłada się bezpośrednio na bezpieczną i efektywną eksploatację wę-
gla. Umiejętne zarządzanie rozpływem powietrza i ujęciem metanu poprzez system odmetanowa-
nia umożliwia osiągnięcie wysokich efektywności rzędu 60-65% (przy zakładanej wstępnie efek-
tywności 30%) oraz wydobycia sięgającego nawet 8000 ton węgla/dobę. Na korzystną sytuację 
wentylacyjną w opisywanym rejonie mają następujące czynniki: 

 dobre warunki geologiczno-górnicze; 
 prowadzenie wydobycia z odpowiednim postępem; 
 nie pozostawianie węgla w zrobach (po rozpoczęciu eksploatacji obu pokładów); 
 monitoring parametrów wentylacyjnych i systematyczna i ciągła analiza pomierzonych pa-

rametrów wentylacyjno-pożarowych przez służby wentylacyjne i górnicze; 



 

 

 odpowiednio regulowana i intensywna wentylacja wyrobisk (sterowanie rozpływem powie-
trza, pomocnicze urządzenia wentylacyjne); 

 zatłaczanie środków antypirogennych; 
 elastycznie prowadzone odmetanowanie górotworu dostosowane do zmieniających się pa-

rametrów eksploatacji i przewietrzania. 
 
 
 

Exploitation of the Longwall 160 in the Bed 315 with the Use 
of “U” Ventilation System with Respect to Methane Hazard 
in PG “SILESIA” Mining Company 
 
This study contains data on the sublevel exploitation on the longwall 160 in the bed 315 ventilated 
with the use of “U” system in PG “SILESIA”. After the acquisition of the mine by the Czech cor-
poration EP Holding, the first works were started at the longwall 160. The article discusses the 
ventilation method and the formation of fire hazard in the area of the longwall, with respect to the 
co-occurrence of methane and fire hazard. The demethanation method and achieved effectiveness 
have been presented. Attention was drawn to the correlation between the fire and methane hazards 
and the achieved demethanation effectiveness. 
 
 



 

 

Ocena stosowania systemu z tzw. chodnikiem wygrodzeniowym 
jako działania obniżające skalę zagrożenia metanowego 
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STRESZCZENIE: Tematem artykułu są praktyczne doświadczenia w prowadzeniu ścian silnie me-
tanowych, z zastosowaniem systemu wentylacji z tzw. chodnikiem wygrodzeniowym w aspekcie 
zwalczania zagrożenia metanowego. 
 
SŁOWA KLUCZOWE: Metan, zagrożenie metanowe, metanowych, metanowego, doświadczenia 
 
 
 
1. WPROWADZENIE 
 
Wypracowanie kompleksowych metod profilaktyki metanowej podczas prowadzenia robót eksplo-
atacyjnych w warunkach koncentracji wydobycia nabiera szczególnego znaczenia. Podstawowym 
zadaniem jest zapewnienie odpowiedniego poziomu bezpieczeństwa załogi w czasie prowadzenia 
prac oraz ich ciągłość. Każde bowiem zaburzenie eksploatacji na skutek zagrożenia metanowego 
może spowodować wzrost zagrożenia pożarowego. 
 Kopalnia Węgla Kamiennego „Brzeszcze” należy do najbardziej metanowych kopalń w górnic-
twie polskim i europejskim. Średnia metanowość całkowita za rok 2011 kształtuje się na poziomie 
214 m3/min – szczytowo 240 m3/min, odmetanowaniem ujmowano średnio 76,6 m3/min co daje 
średnią efektywność na poziomie 35,8%. 
 Odmetanowanie zostało uruchomione w kopalni w 1969 roku i do 2011 roku ujęto około 1 236 
754 325 m3 czystego (100%) metanu. 

 
Tabela 1. Charakterystyka zagrożeń naturalnych 
Table 1. Characteristics of natural hazards 

L.p. Rodzaj zagrożenia Kategoria, stopień, klasa zagrożenia 

1. Metanowe Wszystkie pokłady zaliczono do IV kategorii 

2. 
Wybuchem pyłu 

węglowego 
Wszystkie pokłady zaliczono do klasy „B” 

3. Wodne 
Wszystkie pokłady zaliczono do I stopnia, w pobliżu 

dołowych zbiorników wodnych - II i III stopień 

4. Wyrzutami gazów i skał Nie występuje 

5. Tąpaniami 
Pokład 510 zaliczony do I stopnia, w pozostałych 

pokładach zagrożenie nie występuje 

6. Radiacyjne Nie występuje 

7. Pożarowe grupa samozapalności II÷V 

Szkoła Eksploatacji Podziemnej 2013, Materiały Konferencyjne 



 

 

 Tak wysoki poziom występujących zagrożeń naturalnych wymusza – dla zapewnienia bezpie-
czeństwa prac i bezpieczeństwa załogi, stosowania wielu działań mających na celu minimalizację 
współistniejących zagrożeń. 
 Jednym z podstawowych sposobów zwalczania zagrożenia metanowego i pożarowego jest sto-
sowanie między innymi systemu wentylacji z tzw. chodnikiem wygrodzeniowym, w którym KWK 
„Brzeszcze” jest jednym z prekursorów. 
 
 
2. STOSOWANE METODY PROFILAKTYKI METANOWEJ 
 
Struktura wydzielania metanu w kopalni węgla kamiennego jest procesem skomplikowanym i prze-
biega w różnorodny sposób. Ogólnie można stwierdzić, ze do wyrobisk górniczych metan wydzie-
la się z odkrytych płaszczyzn pokładów i skal otaczających, z urobionego w przodkach węgla, oraz 
z przestrzeni wybranych. Obszary wydzielania metanu w kopalni można usystematyzować według 
poziomu i dynamiki wydzielania metanu w następującej kolejności: 

— roboty eksploatacyjne, 
— zroby, 
— roboty przygotowawcze, 
— wyrobiska korytarzowe. 

 Według tej kolejności powinny być zatem prowadzone aktywne działania profilaktyki metano-
wej. Natomiast jako miejsca intensywnego wydzielania metanu można wyróżnić: 

— strefy wylotów ścian, 
— roboty przygotowawcze prowadzone w pokładach węgla, 
— tamy izolacyjne izolujące silnie metanowe zroby, 
— uskoki i zaburzenia geologiczne. 

 Celem profilaktyki metanowej w kopalniach węgla kamiennego jest wyeliminowanie możliwo-
ści zaistnienia wybuchu metanu, który może być inicjałem wybuchu pyłu węglowego oraz możli-
wości powstawania w wyrobiskach górniczych atmosfery niezdatnej do oddychania. W dużym 
uproszczeniu przepisy górnicze sprowadzają efekt stosowania profilaktyki metanowej do utrzyma-
nia odpowiedniego stężenia metanu w wyrobiskach górniczych. Metody profilaktyki metanowej 
można ogólnie podzielić na metody czynne i bierne. 
 
2.1. Metody czynne. 
 

2.1.1. Odpowiednią, intensywną wentylację wyrobisk mającą na celu zmniejszenie zagrożenia me-
tanowego w rejonach eksploatacyjnych, doprowadzenie do każdego wyrobiska takiej ilości powie-
trza, która zagwarantuje odpowiednie wartości stężenia metanu w powietrzu kopalnianym. Nie 
zawsze jednak doprowadzenie odpowiedniej ilości powietrza do wyrobiska gwarantuje zlikwido-
wanie zagrożenia metanowego a ponadto większa ilość powietrza powoduje jego migrację do zro-
bów eksploatacyjnych co zwiększa zagrożenie samozapalenia się węgla. 
 

2.1.2. Stosowanie pomocniczych urządzeń wentylacyjnych dla likwidacji nagromadzeń metanu. 
 

2.1.3. Odmetanowanie górotworu. 
 

Głównym celem odmetanowania – jako sposobu zwalczania zagrożenia metanowego – jest mak-
symalnie duże odciągnięcie metanu ze skal otaczających i pokładów węgla, umożliwiające prowa-
dzenie robot udostępniających, przygotowawczych i eksploatacyjnych w warunkach możliwie ni-
skiego zagrożenia metanowego. Wypracowano w kopalni wiele metod odmetanowania eksploato-
wanych pokładów węgla. Zastosowanie konkretnej metody uzależnione jest od specyfiki pokładu, 
jego metanonośności oraz prognozowanej metanowości bezwzględnej. Dlatego w zależności od 



 

 

wielu parametrów stosowano i stosuje się do dzisiaj następujące metody odmetanowania pokładów 
węgla: 

— wiercenie otworów drenażowych z chodnika wentylacyjnego (tzw. stropowe), 
— drążenie i otamowywanie chodników nadległych w pokładzie pozabilansowym. 

 Te dwie podstawowe metody stały się unikatowym środkiem profilaktyki metanowej wyzna-
czając kierunki rozwoju metod odmetanowania. Wiercenie otworów drenażowych do strefy odprę-
żonej na chodniku wentylacyjnym stosowane jest w kopalni od wielu lat. 
 
2.2. Metody bierne profilaktyki metanowej. 
 

2.2.1. Prognozowanie metanowości wyrobisk, oparte na badaniach własności gazowych górotworu. 
 

2.2.2. Stosowanie automatycznego monitoringu stężenia metanu w powietrzu. Prowadzenie pełne-
go monitoringu zagrożenia metanowego rejonu ściany poprzez czujniki metanometrii automatycz-
nej, pracujące w KWK ,,Brzeszcze” w systemie KSP-2C lub „Venturon” o pomiarze ciągłym, wy-
łączająco-rejestrujące uwzględniając przemieszczanie się metanu z prądem przepływającego po-
wietrza oraz miejsca możliwych wypływów i nagromadzeń metanu. 
 

2.2.3. Kontrola zagrożenia metanowego przez odpowiednio przygotowane i wyposażone służby 
kopalniane. Niezależnie od metanometrii automatycznej prowadzona jest ręczna kontrola zagroże-
nia metanowego przez odpowiednio przygotowane i wyposażone służby kopalniane, zgodnie z op-
racowanymi instrukcjami i ustaleniami. 
 

2.2.4. Szkolenie załogi i dozoru w problematyce zagrożenia metanowego. 
 

2.2.5. Działalność jednostek naukowo-badawczych i uprawnionych rzeczoznawców w dziedzinie 
zagrożenia metanowego. 
 

2.2.6. Działalność kontrolno-inspekcyjna organów nadzoru górniczego. 
 

2.2.7. Posiedzenia kopalnianego zespołu ds. zagrożeń metanowych. 
 
2.3. Podsumowanie. 
 

2.3.1. Wynikiem eksploatacji pokładu jest odprężenie się i spękanie skał nad i podległych. Powo-
duje to wielokrotny wzrost przepuszczalności oraz znacznie intensywniejszy przepływ metanu ze 
strefy odprężonej do wyrobisk ścianowych. 
 

2.3.2. Z uwagi na właściwości fizyczne metanu eksploatacja pokładów powinna być prowadzona 
od góry do dołu, jeżeli zaś chodzi o kierowanie stropem najlepszymi są tu systemy z podsadzką 
hydrauliczną, która w zasadzie zmniejsza zasięg wpływu eksploatacji, a tym samym zmniejsza do-
pływ metanu do wyrobiska ścianowego z pokładów towarzyszących. W kopalniach metanowych 
najczęściej stosowanym sposobem kierowania stropem jest wybieranie z zawałem stropu. Przed 
przystąpieniem do wybierania należy na podstawie prognozy metanowości określić kierunek eks-
ploatacji, system przewietrzania i dobrać odpowiedni system odmetanowania, którego efektywność 
dla różnych systemów wybierania wynosi od 15% do 80%. 
 

2.3.3. Do wyrobiska ścianowego metan może dopływać z eksploatowanego pokładu w procesie 
urabiania i odstawy urobku, z pokładów i skał leżących zarówno nad i pod pokładem eksploatowa-
nym, znajdujących się w strefach odprężeń, a także ze zrobów wcześniej wyeksploatowanych po-
kładów. Znajomość ewentualnych źródeł dopływu metanu pozwala na zastosowanie takiej techno-
logii odmetanowania aby maksymalnie ograniczyć dopływ metanu do ściany. Głównymi źródłami, 
z których dopływa metan do ścian są warstwy stropowe i spągowe naruszone eksploatacją. Zatem 
właściwe rozmieszczenie otworów drenażowych, a w szczególności ich kąt nachylenia w zależno-
ści od nachylenia pokładu ma istotne znaczenie dla efektywności odmetanowania. 



 

 

2.3.4. Odmetanowanie eksploatacyjne prowadzone równocześnie z eksploatacją węgla jest i pozo-
stanie zasadniczym rodzajem odmetanowania. 
 

2.3.5. Proces odmetanowania a w rezultacie efektywność odmetanowania uzależniona jest od: 
— budowy górotworu z uwzględnieniem występowania i zalegania pokładów podbieranych 

i nadbieranych, 
— metanonośności środowiska metanowego eksploatacji, 
— systemu eksploatacji, 
— natężenia eksploatacji, 
— przyjętego systemu odmetanowania oraz parametrów technicznych sieci odmetanowania, 

jak również sposobu uszczelnienia otworów drenażowych, 
— lokalizacji towarzyszących zrobów poeksploatacyjnych. 

 

2.3.6. Mając na uwadze zwiększenie efektywności odmetanowania rejonu należy dążyć do wpro-
wadzenia systemu eksploatacji który daje takie możliwości. Przykładem takiego rozwiązania jest 
system eksploatacji z tzw. chodnikiem wygrodzeniowym. Taki sposób prowadzenia ściany i odme-
tanowania pozwala na osiągnięcie efektywności do 40%, a w sprzyjających warunkach do 50%. 
System ścianowy z obcinką pozwala na eksploatację ścian o metanowości bezwzględnej do 25÷30 
m3 CH4/min, przy czym poziom ten jest warunkowany możliwościami wentylacyjnymi ściany. 
 
 
3. SPOSÓB PRZEWIETRZANIA I PROFILAKTYKA ZAGROŻENIA METANOWEGO 

W TRAKCIE EKSPLOATACJI ŚCIANY PRZY ZASTOSOWANIU SYSTEMU 
Z TZW. CHODNIKIEM WYGRODZENIOWYM 

 
3.1. Sposób przewietrzania ściany przy stosowaniu systemu z tzw. chodnikiem wygrodzeniowym. 
Powietrze do ściany doprowadzane jest układem wyrobisk a następnie chodnikiem taśmowym do 
ściany. 
 Po przewietrzeniu ściany powietrze odprowadzane jest wzdłuż zrobów na odcinku około 25 m, 
następnie przez „okno” do chodnika wentylacyjnego, chodnikiem wentylacyjnym i dalej drogami 
wentylacyjnym do szybu wentylacyjnego. 
 „Okna” wentylacyjne wykonywane są od strony chodnika wentylacyjnego z wyprzedzeniem 
około 40 m od ściany. Podczas przepięć wentylacyjnych na nowe „okno wentylacyjne” chodnik 
wentylacyjny i wygrodzeniowym są likwidowane. 

 

 
 
Rys. 1. Schemat prowadzenia ściany z chodnikiem wygrodzeniowym (obcinką) 
Fig. 1. A diagram of the wall from the sidewalk fencing (truncated) 



 

 

 
 
Rys. 2. Ściana przewietrzana systemem na „U” 
Fig. 2. Ventilated wall system of the „U” 

 
 Ilość powietrza przewietrzającego ścianę ustalana jest na bieżąco przez Inżyniera Wentylacji. 
Dostosowana jest do bieżących warunków wentylacyjno-metanowo-pożarowych. W chodnikach 
przyścianowych zabudowane są czujniki prędkości przepływu powietrza, które powodują wyłą-
czenie prądu w rejonie, po spadku prędkości powietrza poniżej wartości progowej – są to czujniki 
dodatkowe. 
 W wyrobiskach stanowiących połączenie doprowadzanego i odprowadzanego prądu powietrza 
zabudowane są śluzy wentylacyjne odpowiednio oczujnikowane – dodatkowo czujnik różnicy ci-
śnień. Otwarcie obu drzwi śluzy sygnalizowane jest u dyspozytora metanometrii i powoduje auto-
matyczne wyłączenie napięcia elektrycznego w rejonie. Zespół tam wentylacyjnych posiada moż-
liwość mechanicznego zablokowania jednej tamy w czasie, gdy druga tama w zespole jest otwarta. 
 
3.2. Czynna profilaktyka w zakresie wentylacyjno-metanowym dla rejonu ściany przedstawia się 
następująco: 

— na podstawie prognozowanej metanowości bezwzględnej dla ściany, przy planowanym wy-
dobyciu dobowym ustalana jest minimalna ilość powietrza przepływającego przez ścianę, 

— prowadzone jest odmetanowanie otworowe z chodnika wentylacyjnego ściany, 
— w razie stwierdzenia zwiększonego wydzielania spągowego metanu ściana zostaje natych-

miast zatrzymana, energia elektryczna wyłączona a strefa wzmożonego wydzielania metanu 
zwiercona otworami spągowymi. Ponowne uruchomienie ściany jest możliwe po skontro-
lowaniu jej przez osobę wyższego dozoru ruchu działu górniczego lub wentylacji i stwier-
dzeniu zmniejszenia wydzielania metanu z warstw spągowych poniżej 2%, 

— do dolnej części rynien krytego przenośnika ścianowego zamontowane zostały nadmuchy 
sprężonego powietrza wg ustaleń Kierownika Działu Wentylacji celem niedopuszczenia do 
nagromadzenia się metanu pod trasą przenośnika powyżej dopuszczalnego stężenia, 

— w rejonie wylotu ze ściany zabudowane są pomocnicze urządzenia wentylacyjne (przegroda 
wentylacyjna, strumienice sprężonego powietrza), 

— czoło likwidowanego chodnika wentylacyjnego i wygrodzeniowego (po przepięciu wenty-
lacji na nowe „okno wentylacyjne”) jest uszczelniane płótnem wentylacyjnym oraz w ra-
zie konieczności korkami ze środków chemicznych o grubości minimum 0,4 m, 

— chodnik taśmowy jest na bieżąco likwidowany w odległości do 6 m od linii zawału i szczel-
nie izolowany płótnem wentylacyjnym, a w razie konieczności korkami wykonanymi ze 
środków chemicznych o grubości min. 0,4 m łącznie z doszczelnieniem ww. środkami ocio-
su zawałowego chodnika za ścianą, 



 

 

— uruchomienie urządzeń w ścianie i w chodniku taśmowym po dłuższej przerwie np. po 
dniach wolnych od wydobycia, dokonywane jest po uprzednim skontrolowaniu wyrobisk 
przez osobę dozoru ruchu, 

— chodnik taśmowy, za linią zawału ściany przewietrzany jest za pomocą pomocniczych urzą-
dzeń wentylacyjnych. 

 

 
 
Rys. 3. Schemat rozmieszczenia nadmuchów sprężonego powietrza 
do dolnej przestrzeni rynien przenośnika w ścianie 
Fig. 3. Air blasting nozzle arrangement diagram of compressed air 
to the underside of the conveyor troughs in the wall 

 

 
 
Rys. 4. Schemat rozmieszczenia pomocniczych urządzeń wentylacyjnych w rejonie wylotu ze ściany 
Fig. 4. Arrangement diagram auxiliary appliances of ventilation in the area from the wall outlet 



 

 

 
 
Rys. 5. Schemat rozmieszczenia pomocniczych urządzeń wentylacyjnych w chodniku taśmowym 
Fig. 5. Arrangement diagram of ventilation auxiliary appliances in the sidewalk tape 

 
3.3. Do biernych metod profilaktyki w zakresie wentylacyjno-metanowym dla rejonu ściany zali-
czyć można: 

— prowadzenie pełnego monitoringu zagrożenia metanowego rejonu ściany poprzez czujniki 
metanometrii automatycznej, pracujące w systemie KSP-2C lub „Venturon” o pomiarze 
ciągłym, wyłączająco-rejestrujące uwzględniając przemieszczanie się metanu z prądem 
przepływającego powietrza oraz miejsca możliwych wypływów i nagromadzeń metanu, 

— czujniki metanometrii automatycznej: 
— CH4-1 – wyłączająco-rejestrujący zabudowany w ścianie w odległości do 2 mb od chod-
nika taśmowego pod stropem, o progu działania 1,0%, 
— CH4-2 – wyłączająco-rejestrujący zabudowany w ścianie pod 5 zestawem od chodnika 
wygrodzeniowego, o progu działania 2,0%, 
— CH4-4 – wyłączająco-rejestrujący zabudowany w chodniku wygrodzeniowym do 10 m 
od wylotu ze ściany – pod stropem, o progu działania 2,0%, 
— CH4-8 – wyłączająco-rejestrujący zabudowany na wylocie z rejonu w odl. 15÷30 m od 
opływowego prądu powietrza odprowadzanego - pod stropem, o progu działania 1,5%, 
— CH4-3 – wyłączająco-rejestrujący zabudowany w ścianie na skrzyni górnego napędu 
przenośnika ścianowego, przy otworze technologicznym, o progu działania 2,0%, 
— CH4-5 – wyłączająco-rejestrujący zabudowany w chodniku wentylacyjnym po górnym 
ociosie przegrody wentylacyjnej do 5 m od zawarcia pod stropem, o progu działania 2,0%, 
— CH4-6 – wyłączająco-rejestrujący zabudowany w chodniku wentylacyjnym w odległości 
35–40 m od zawarcia chodnika wentylacyjnego na wysokości 1,5 m od spągu, 1 m od ocio-
su południowego o progu działania 2,0%, 
— CH4-7 – wyłączająco-rejestrujący zabudowany w chodniku wentylacyjnym w odległosci 
15÷30 m od wylotu z chodnika pod stropem, o progu działania 2,0%, 

 Niezależnie od metanometrii automatycznej, prowadzone są ręczne pomiary zawartości meta-
nu: 

— kontrolę stanu przewietrzania oraz zagrożenia metanowego w oddziale w okresie rozruchu 
ściany prowadziła osoba wyższego dozoru ruchu działu wentylacji co najmniej trzy razy 
w tygodniu, 

— tamy wentylacyjne oddzielające prąd powietrza doprowadzanego od odprowadzanego posia-
dają czujnik ciśnienia zabudowany pomiędzy tamami z sygnalizacją u dyspozytora metano-
metrii, a ponadto powodujący wyłączenie energii elektrycznej do zasilania maszyn i urzą-
dzeń oraz instalacji w rejonie ściany przy zmianie ciśnienia powyżej 3 hPa, 

— w chodniku taśmowym i chodniku wentylacyjnym zabudowane są czujniki ciśnienia bez-
względnego, 



 

 

— pomiary stężeń metanu w dolnej części rynien PZS wykonywane są przez przodowego ścia-
ny na początku zmiany, przed uruchomieniem przenośnika i po każdej dłuższej przerwie je-
go pracy, 

— na każdej zmianie wydobywczej jest zatrudniony pomiarowiec z oddziału wentylacji, który 
dodatkowo kontroluje stężenia CH4 w dolnej części przenośnika ścianowego, w skrzyni sta-
cji zwrotnej przenośnika ścianowego, przy spągu wyrobiska ścianowego, na zawarciach 
chodników przyścianowych, w opływie, w ścianie jak również w rejonie wylotu ze ściany; 
sprawdza skuteczność i prawidłowość działań nadmuchów do rynien, prawidłowość roz-
mieszczenia pomocniczych urządzeń wentylacyjnych i czujników kontroli parametrów bez-
pieczeństwa, 

— uruchomienie urządzeń w ścianie i w chodniku taśmowym po dłuższej przerwie np. po dniach 
wolnych od wydobycia, dokonywane są po uprzednim skontrolowaniu wyrobisk przez oso-
bę dozoru ruchu. 

 
3.4. Analiza przekroczeń dopuszczalnych stężeń metanu w rejonie ściany, przewietrzanej z wyko-
rzystaniem tzw. chodnika wygrodzeniowego. 
 
 
Tabela 2. Przykładowa analiza przekroczeń dopuszczalnych stężeń metanu w rejonie ściany 
Table 2. An example analysis exceeded permissible concentrations of methane in the area of the wall 
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Rys. 6. Strefa koncentracji metanu w ścianie 
Fig. 6. Zone concentration of methane in the Wall 
 
 
Tabela 3. Zestawienie ścian z chodnikiem wygrodzeniowym 
Table 3. Summary of the walls of the sidewalk guidance systems 
Lp. Numer ściany Pokład Okres eksploatacji Lp. Numer ściany Pokład Okres eksploatacji 
1. 024 325 91/93 21. 811 352 06/07 
2. 080 334 88/90 22. 701 352 08 
3. 031 343 90 23. 115* 352 09/10 
4. 096 346 86/87 24. 702 352 09/10 
5. 036* 347 87/88 25. 111* 352 10/11 
6. 091* 347 93/94 26. 908 352 11 
7. 012 352 82/83 27. 812 352 12/nadal 
8. 014 352 84/85 28. 022 353 83/84 
9. 104 352 87/89 29. 072 353 85/86 

10. 061 352 89/90 30. 086 353 93/94 
11. 038* 352 89/91 31. 112 364 98/00 
12. 010 352 90/91 32. 105 364 00/02 
13. 101 352 90/91 33. 108 364 02/03 
14. 103 352 93 34. 810 364 05 
15. 604 352 95 35. 104 364 06 
16. 109* 352 95/97 36. 114 364 07/08 
17. 119* 352 01/02 37. 123 364 11 
18. 300 352 02/03 38. 121 364 12/nadal 
19. 804 352 03/04 39. 118 405/1 10/11 
20. 806 352 04/05 *z chodnikami metanowymi 



 

 

WNIOSKI KOŃCOWE 
 

— Wykonanie prognozy metanowości ściany z należytą dokładnością pozwala na określenie 
realnej wielkości wydobycia dla określonych warunków wentylacyjnych i odmetanowania 
rejonu. 

— Eksploatację można prowadzić bezpiecznie w warunkach wysokiej metanowości przy: 
— doborze odpowiednich środków techniczno-organizacyjnych, 
— odpowiedniej zdolności i efektywności odmetanowania, biorąc pod uwagę komplekso-

we wykorzystanie profilaktyki metanowej. 
— Efektywność odmetanowania zależy od wielu czynników a w szczególności od warunków 

górniczo-geologicznych występujących w danej kopalni, w danej partii pokładu. 
— Poprawę efektywności odmetanowania można uzyskać poprzez zastosowanie zmodyfiko-

wanego systemu na „U” z tzw. „chodnikiem wygrodzeniowym” umożliwiającym odprowa-
dzenie powietrza ze ściany częściowo wzdłuż zrobów. 

— Zastosowanie systemu z tzw. „chodnikiem wygrodzeniowym” poprawia w znaczny sposób, 
poprzez odsunięcie strefy wysokometanowej w głąb zrobów, warunki metanowe wpolu ro-
boczym ściany. 

— Czynna profilaktyka metanowa w omawianym rejonie to: 
— odpowiednia, intensywna wentylacja wyrobisk, 
— stosowanie pomocniczych urządzeń wentylacyjnych dla likwidacji nagromadzeń metanu, 
— działania wentylacyjne polegające na sterowaniu przepływami powietrza (w tym meta-

nu) w sieci wentylacyjnej z uwzględnieniem zrobów poprzez stosowanie środków che-
micznych, 

— odmetanowanie górotworu. 
— Bierna profilaktyka metanowa w omawianym rejonie to: 

— prognozowanie metanowości wyrobisk, oparte na badaniach własności gazowych góro-
tworu, 

— stosowanie automatycznego monitoringu stężenia metanu w powietrzu, 
— kontrolę zagrożenia metanowego przez odpowiednio przygotowane i wyposażone służ-

by kopalniane, 
— szkolenie załogi i dozoru w problematyce zagrożenia metanowego, 
— działalność jednostek naukowo-badawczych i uprawnionych rzeczoznawców w dziedzi-

nie zagrożenia metanowego, 
— działalność kontrolno-inspekcyjna organów nadzoru górniczego, 
— posiedzenia kopalnianego zespołu ds. zagrożeń metanowych. 

— Dla zapewnienia wysokiego poziomu bezpieczeństwa wobec zagrożenia metanowego me-
tody czynne i bierne profilaktyki metanowej winny być stosowane w sposób permanentny 
i kompleksowy zapewniając skuteczne zwalczanie zagrożenia metanowego. 

 
 
 
The article is the practical experience of the walls strongly methane, using a so-called ventilation 
system fencing sidewalk in the aspect countering the threat of of methane. 
 
 



 

 

Prognozowanie wydzielania metanu 
do ścian przy urabianiu strugiem 
 
T. Sztefka 
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STRESZCZENIE: Zastosowanie techniki urabiania strugiem węglowym pozwala na eksploatację 
części złóż węgla kamiennego, występujących w formie pokładów niskich o miąższościach poniżej 
1,5 m. W rozważaniach zawarto uwagi dotyczące kształtowania się zagrożenia metanowego na 
podstawie doświadczeń uzyskanych podczas eksploatacji ścian strugowych w KWK „Borynia-
Zofiówka-Jastrzębie” Ruch Zofiówka. W związku ze wzrostem koncentracji wydobycia, jak  
i nasycenia metanem pokładów wybieranych na coraz większych głębokościach, konieczna jest 
weryfikacja i uściślanie wiedzy związanej z prognozowaniem wydzielania się metanu na podstawie 
bieżących obserwacji eksploatowanych ścian. Przedstawione wnioski pozwalają na szersze 
spojrzenie na prognozowanie zagrożenia metanowego oraz umożliwiają przyjęcie prawidłowych 
założeń i wskaźników związanych z planowanym wydobyciem w warunkach dużego zagrożenia 
metanowego. 
 
SŁOWA KLUCZOWE: Metan, prognoza, odmetanowanie, eksploatacja, strug 
 
1. WSTĘP 

Duża część światowych rezerw węgla kamiennego, zalegająca w pokładach grubych, została  
w znacznym stopniu wybrana, dlatego eksploatacja niskich pokładów zyskuje stopniowo na zna-
czeniu. Dla racjonalnego wykorzystania złoża wydaje się zasadne ponowne zastosowanie techniki 
strugowej – co przy nowoczesnych rozwiązaniach technicznych i technologicznych w tym zakresie 
daje możliwości powrotu do wybierania pokładów o grubości poniżej 1,5m.  

Po wybraniu pierwszych ścian przy użyciu kompleksu strugowego w KWK „Borynia-Zofiów-
ka-Jastrzębie” Ruch Zofiówka przedstawiamy spostrzeżenia i uwagi dotyczące kształtowania się 
zagrożenia metanowego i innych zagrożeń wentylacyjnych, które miały miejsce w trakcie prowa-
dzenia przedmiotowej eksploatacji. W pracy tej zawarto obserwacje związane z prowadzeniem 
eksploatacji w warunkach zwiększonego wydzielania się metanu do środowiska ścian. Istotnymi 
czynnikami wpływającymi na wzrost zagrożenia metanowego podczas eksploatacji są: koncen-
tracja wydobycia, nasycenie metanem oraz własności gazowe pokładów wybieranych na coraz 
większych głębokościach. Przybliżenie kształtowania się tego zagrożenia oraz sposobów jego 
zwalczania ma istotne znaczenie dla przyszłej eksploatacji pokładów cienkich z wykorzystaniem 
techniki strugowej. Aktualnie istotnym sposobem zmniejszenia zagrożenia metanowego jest pro-
wadzenie na różnym etapie robót górniczych odmetanowania pokładów węgla: 
- odmetanowanie wstępne (przygotowawcze) - prowadzone podczas robót przygotowawczych  

i udostępniających, 
- odmetanowanie wyprzedzające, prowadzone przed rozpoczęciem 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 
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proces odmetanowania prowadzi się w górotworze o zmieniającym się w czasie stanie naprężeń 
(wiercenie otworów drenażowych w chodnikach oraz drążenie chodników drenażowych 
nadległych), ujęcie metanu z otamowanych przestrzeni (przede wszystkim starych zrobów). 

 
2. PORÓWNANIE ŚCIANOWEGO SYSTEMU KOMBAJNOWEGO Z TECHNIKĄ 
STRUGOWĄ W ASPEKCIE ZAGROŻEŃ WENTYLACYJNYCH. 

Postęp każdej ściany wiąże się z przyjętą organizacją pracy, a najważniejszym miernikiem jest 
uzyskana wydajność. Dobór odpowiedniego wyposażenia odzwierciedla późniejszą zdolność 
wydobywczą ściany. Obecna technika umożliwiająca automatyczne sterowanie strugiem  
tzn. dająca możliwości uzyskiwania różnych grubości skrawu w połączeniu z automatycznym 
przemieszczeniem obudowy zmechanizowanej, odbiega zupełnie od techniki stosowanej  
w ubiegłym wieku.  

 
Rys. 1. Średnia głębokość zabioru struga przy urabianiu [mm] na przykładzie ściany B-1 w pokł.406/1. 
Fig. 1. The average cutting depth of plough in B-l longwall [mm] in seam 406/1. 

Urabianie w ścianach kombajnowych prowadzone jest aktualnie w większości przypadków 
dwukierunkowo, a kombajn urabia ocios na określoną głębokość zabioru z dużo mniejszą 
prędkością posuwu w porównaniu ze strugiem. Podczas urabiania kombajnem strumień urobku 
oraz wydzielanie się metanu są bardziej skupione w jednym miejscu, w przeciwieństwie do ściany 
urabianej strugiem. Strug urabia ocios także w obydwu kierunkach, jednak głębokość zabioru 
może być różna, ustawiana dzięki nowoczesnym układom sterowania. Kombajn, poprzez swoje 
duże gabaryty, dojeżdżając do wylotu ze ściany powoduje „wymywanie” metanu zza obudowy 
ścianowej (stanowi swego rodzaju tamę na wylocie), co niejednokrotnie skutkuje wzmożonym 
wydzielaniem metanu ze zrobów. W ścianie strugowej przesuwanie sekcji obudowy 
zmechanizowanej odbywa się w sposób sekwencyjny (przesuwana co czwarta lub co piąta sekcja, 
względnie w innym ustawieniu odpowiednim do panujących w ścianie warunków geologiczno-
górniczych), a nie kolejno jak w ścianie kombajnowej. Miejsca wydzielania się metanu związane  
z procesem technologicznym są w obydwu przypadkach zupełnie inne. Zatem istotnym elementem 
wpływającym na chwilowe kształtowanie się zagrożenia metanowego może być ilość metanu 
wydzielającego się bezpośrednio do ściany, związana z aktualnym stanem prowadzenia robót, a nie 
z usytuowaniem elementu urabiającego w ścianie. Należy także podkreślić, iż efektywny czas 
pracy struga w tych samych warunkach zagrożenia metanowego jest krótszy, niż czas pracy 
kombajnu. 

Na kształtowanie się zagrożenia metanowego wpływ ma wiele innych czynników, zupełnie 
różnych dla każdej ze ścian. Źródła wydzielania metanu do środowiska ściany mają istotny wpływ 
na przeprowadzenie wstępnej oceny kształtowania się wydzielania metanu do wyrobisk 
projektowanej ściany. Prawidłowe identyfikowanie poziomu zagrożenia pozwala określić 
niezbędne wymagania i rygory w zakresie przewietrzania oraz odmetanowania dla zakładanego 
wydobycia ze ściany. 



 

 

Nowoczesne kompleksy strugowe pozwalają na uzyskanie ze ścian dużych wydajności. 
Rekordowe wydobycie uzyskano w 2010 roku w Lubelskim Węglu „Bogdanka” S.A., gdzie 
osiągnięto wydajności przekraczające 10tys. Mg urobku na dobę. W kopalni „Borynia-Zofiówka-
Jastrzębie” Ruch Zofiówka maksymalne wydobycie ze ścian strugowych sięgało 3500Mg/d. 
Występujące zagrożenia naturalne oraz fakt przewietrzania ścian na „U” (w szczególności  
w odniesieniu do zagrożenia metanowego) powodował, iż utrzymanie wydobycia w tych ścianach 
na założonym poziomie wiązało się z licznymi zabiegami, mającymi na celu poprawę parametrów 
wentylacyjnych. 

Zwalczanie zagrożenia metanowego w ścianie strugowej wyłącznie standardowymi środkami 
wentylacyjnymi jest niewystarczające. Główne trudności wynikają ze zwiększonej ucieczki 
powietrza przez zroby (bezpośrednio za sekcjami obudowy zmechanizowanej). Szacuje się, iż te 
straty stanowią około 30% ogólnej ilości powietrza doprowadzanego do ściany. Wynikają one 
głównie z większego oporu aerodynamicznego ścian niskich. W związku z niezbędną ilością 
powietrza, jaką należy zapewnić do przewietrzania przedmiotowej ściany (ze względu na 
prognozowaną metanowość) każdorazowo konieczne jest uzyskanie odstępstwa na zwiększenie 
dopuszczalnej prędkości powietrza w ścianie do 8m/s. Obecnie obowiązujące przepisy określają 
dopuszczalną prędkość powietrza w ścianie do wartości 5m/s, co dla tego typu ścian (o przekroju 
około 2,5÷3m2) w przypadku zagrożenia metanowego jest trudne do zrealizowania. Uzasadnione 
staje się uwzględnienie tego typu sytuacji w obowiązujących przepisach. Jednocześnie analizując 
zagrożenia wentylacyjne ścian strugowych należy zwrócić uwagę na zagrożenia związane  
z zapyleniem oraz zagrożeniem klimatycznym. Duża prędkość powietrza w ścianie i na jej wylocie 
powoduje znacznie zapylenie powietrza zarówno w ścianie jak i na drodze odprowadzenia 
powietrza, co wymaga dodatkowych działań celem utrzymania strefy zabezpieczającej przed 
przeniesieniem wybuchu pyłu węglowego. Zagrożenie klimatyczne wiąże się przede wszystkim  
z dużymi mocami zastosowanych maszyn i urządzeń zabudowanych w dolotowym prądzie 
powietrza, a także niskimi prędkościami liniowymi w chodnikach przyścianowych – wynika to  
z ich znacznych przekrojów (nominalny przekrój wynosi 21,8m2). Powoduje to konieczność 
schładzania powietrza w ścianie oraz chodnikach przyścianowych dla zapewnienia właściwych 
warunków klimatycznych. 
 
3. IDENTYFIKACJA CZYNNIKÓW ZAGROŻENIA METANOWEGO DLA ROBÓT 

EKSPLOATACYJNYCH 
Określenia metanonośności pokładów węgla w KWK „Borynia-Zofiówka-Jastrzębie” Ruch 

Zofiówka wykonuje się metodą bezpośrednią podczas prowadzenia robót przygotowawczych  
w odległościach nieprzekraczających 50m. Zagęszczone badania pozwalają na zmniejszenie 
ewentualnych błędów oraz dokładniejsze rozpoznanie kształtowania się obszarów o dużym 
nasyceniu metanem. Dokładniejsza i bardziej trafiona staje się wówczas wykonana na podstawie 
badań prognoza metanowości bezwzględnej dla każdej ze ścian. 

Z badań metanonośności pokładu stwierdzonych podczas drążenia chodników przyścianowych 
i dowierzchni ściany B-1 w pokładzie 406/1 wynika, że metanonośność sięgała tam do 
8,43 m3CH4/Mgcsw. Prognoza metanowości bezwzględnej wykonana przez ZOK Sp. z o.o. 
zakładała, iż przy planowanym wydobyciu 4000t/d metanowość bezwzględna ściany wynosić 
będzie 20,48m3CH4/min. 



 

 

 
Tabela 1. Prognoza metanowości bezwzględnej ściany B-1 w pokładzie 406/1. 
Table 1. Absolute methane-bearing capacity forecast of B-1 longwall in the seam 406/1. 
 

4. STAN ZAGROŻENIA METANOWEGO W CZASIE EKSPLOATACJI ŚCIAN 
W kopalni „Borynia-Zofiówka-Jastrzębie” Ruch Zofiówka wyeksploatowano dotychczas dwie 

ściany z zastosowaniem techniki strugowej. Obie ściany prowadzone były na warunkach 
specjalnych ze względu na: 

- IV kategorię zagrożenia metanowego, 
- zagrożenie wyrzutami metanu i skał.  

Urabianie w przedmiotowych ścianach odbywało się dwukierunkowo przy pomocy pełnej 
automatyzacji sterowania kompleksem strugowym oraz sekcjami obudowy zmechanizowanej wraz 
z wizualizacją i sterowaniem procesu urabiania.  
 
4.1.Uwarunkowania podczas urabiania strugiem w eksploatowanych ścianach: B-1 pokł. 406/1 

oraz F-1 pokł. 406/1. 
Obydwie ściany strugowe przewietrzane były w systemie na „U” po caliźnie węglowej. Ilość 

powietrza, jaką należy dostarczyć do rejonu wentylacyjnego ściany B-1 w pokładzie 406/1 
określono na 1200m3/min, natomiast dla ściany F-1 w pokładzie 406/1 doprowadzić należało około 
1050m3/min powietrza. Przepływ takich ilości powietrza przez ścianę powodował, jak już 
wcześniej wspomniano, konieczność uzyskania dla każdej ze ścian odstępstwa WUG dotyczącego 
zwiększenia prędkości powietrza w ścianie.  

 
Rys. 2. Fragment mapy pokładu 406/1 obejmujący rejon ściany B-1. 
Fig. 2. Map fragment of 406/1 seam, of the B-1 longwall. 



 

 

Z analizy badań metanonośności wynikało, iż konieczne jest prowadzenie odmetanowanie z rejonu 
każdej ze ścian z obydwu chodników przyścianowych, a prowadząc rozcinki ścian już w fazie 
przygotowawczej zdecydowano się na prowadzenie odmetanowania wstępnego. 

 
Rys. 3. Schemat zabezpieczeń metanometrycznych dla ściany B-1 w pokładzie 406/1. 
Fig. 3. Diagram of the automatic methanometers system in B-1longwall in the 406/1 seam. 

Tabela 2. Kształtowanie się parametrów wentylacyjnych w trakcie eksploatacji ściany B-1 w pokładzie 406/1. 
Table 2. Developments of ventilation parameters during B-1 longwall cutting in the 406/1 seam. 
 
4.2.Odmetanowanie wstępne w ścianach: B-1 pokł. 406/1 oraz F-1 pokł. 406/1. 

Wiercenie otworów drenażowych do odmetanowania wstępnego z chodnika podścianowego  
B-1 pokład 406/1 rozpoczęło się od zbioru na kilometrażu ścianowym KM 332 i było sukcesywnie 
wykonywane w kierunku dowierzchni co 24 metry. W zbiorze znajdowały się 4 otwory o długości 
100m. Ujęcie z chodnika podścianowego podczas odmetanowania przygotowawczego wynosiło 
średnio 0,7m3/min CH4. W chodniku podścianowym B-1 podczas odmetanowania wstępnego 
odwiercono 6 zbiorów (21 otworów). Podczas odmetanowania wstępnego do dnia 16 sierpnia 2009 
roku w chodniku podścianowym B-1 ujęto 47952,0m3CH4. 

Wiercenie otworów drenażowych do odmetanowania wstępnego z chodnika nadścianowego  
B-1 pokład 406/1 rozpoczęło się we wnęce znajdującej się 50 metrów od wlotu chodnika 
nadścianowego B-1. Ujęcie z chodnika nadścianowego podczas odmetanowania wstępnego 
wynosiło średnio 1,2m3/min CH4. Podczas odmetanowania wstępnego w chodniku nadścianowym 
B-1 ujęto 542016,0m3CH4. 

Sumaryczne ujęcie odmetanowania wstępnego dla ściany B-1 od dnia 03 października 2008 
roku, aż do rozruchu ściany, czyli do 17 sierpnia 2009 roku, wyniosło 589 968,0 m3CH4. 
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2009 VIII 31 1 210 3,30 3,30 1,20 1,20 2,10 2,10 63,64 63,64 
  IX 30 1 230 8,50 5,90 4,90 3,05 3,60 2,85 42,35 52,99 
  X 31 1 220 16,00 9,27 8,50 4,87 7,50 4,40 46,88 50,95 
  XI 30 1 730 19,60 11,85 10,40 6,25 9,20 5,60 46,94 49,95 
  XII 31 1 830 14,10 12,30 5,50 6,10 8,60 6,20 60,99 52,16 

2010 I 31 1 850 17,20 13,12 9,30 6,63 7,90 6,48 45,93 51,12 
  II 28 1 800 19,90 14,09 10,80 7,23 9,10 6,86 45,73 50,35 
  III 31 1 760 16,80 14,43 8,80 7,43 8,00 7,00 47,62 50,01 
  IV 30 1 700 6,60 13,56 3,40 6,98 3,20 6,58 48,48 49,84 



 

 

 
Rys. 4. Schemat odmetanowania ściany B-1 w pokładzie 406/1. 
Fig. 4. The scheme of B-1longwall methane drainage in the 406/1 seam. 
 

Podobnie w fazie przygotowawczej ujmowano metan z chodnika podścianowego F-1  
w pokładzie 406/1, natomiast w trakcie eksploatacji ściany F-1 prowadzone było odmetanowanie 
zarówno z chodnika nadścianowego jak i z chodnika podścianowego. Wiercenie otworów 
drenażowych do odmetanowania wstępnego chodnika podścianowego F-1 pokład 406/1 rozpoczęło 
się we wnęce znajdującej się na kilometrażu KM 194. Pierwszy zbiór został podłączony pod 
depresję 17 listopada 2009 roku. Ujęcie z chodnika podścianowego podczas odmetanowania 
wstępnego wynosiło średnio 0,5m3/min CH4. Do dnia 29 sierpnia 2011r. podczas tego 
odmetanowania w chodniku podścianowym F-1 ujęto 460512,0m3CH4. 

 
Rys. 5. Schemat odmetanowania ściany F-1 w pokładzie 406/1. 
Fig. 5. The scheme of F-1 longwall methane drainage in the 406/1 seam. 

Mała przepuszczalność polskich węgli powoduje, że uwolnienie gazu bez naruszania  
struktury górotworu robotami górniczymi jest bardzo trudne. Stąd ilość uwalnianego metanu jest 
ściśle związana z zakresem prowadzonych robót górniczych tak przygotowawczych, jak  
i eksploatacyjnych pokładów węgla. 

5. ŚRODKI PROFILAKTYKI METANOWEJ DLA ROBÓT EKSPLOATACYJNYCH  
Z UŻYCIEM TECHNIKI STRUGOWEJ.  

 Celem minimalizacji zagrożenia metanowego w rejonie obydwu ścian zastosowano szereg 
środków profilaktyki metanowej. Zastosowano różne konfiguracje pomocniczych urządzeń 
wentylacyjnych wraz z zastosowaniem dodatkowych zabezpieczeń metanometrycznych,  
z odpowiednio zlokalizowanymi czujnikami metanu (rys.3). Zadaniem powyższych czujników 
metanu była jego kontrola w miejscach najbardziej prawdopodobnego przemieszczania się metanu 



 

 

wypływającego ze ściany oraz zabezpieczenia i wyłączenia urządzeń elektrycznych 
zainstalowanych w rejonie ściany, po przekroczeniu koncentracji metanu 2%. Poza bieżącym 
monitorowaniem zagrożenia realizowanym poprzez zabudowę czujników metanometrii 
automatycznej w rejonie ścian, podejmowane były także inne dostępne środki techniczno-
organizacyjne takie, jak: stały nadzór metaniarski, bezpośredni nadzór osób dozoru średniego lub 
wyższego działu wentylacji itp. Przy występującym zagrożeniu metanowym szczególną uwagę 
należy zwrócić na sposoby likwidacji chodników nadścianowych, mających duże przekroje, gdzie 
dodatkowo zastosowano dla ich wzmocnienia obudowę kotwową.  

 
Rys. 6. Kształtowanie się metanowości wentylacyjnej oraz ujęcia metanu w ścianie B-1 w pokładzie 406/1. 
Fig. 6. Methane capacity carried out by ventilation system and drainage pipelines system from B-1longwall in 
the 406/1 seam. 

Dla zwalczania zagrożenia metanowego w omawianych ścianach strugowych na linię 
wygrodzenia chodników nadścianowych doprowadzone zostało powietrze, przy pomocy 
lutniociągu tłoczącego. Za frontem każdej ze ścian oraz w rejonie skrzyżowania ściany  
z chodnikiem nadścianowym zabudowane były strumienice typu SUW i nawiewki z płótna 
wentylacyjnego, a na ścianie F-1 w pokł.406/1 dodatkowo jeszcze rury perforowane. Chodniki 
nadścianowe, za postępem ściany, były wygradzane za pomocą „tam konstrukcyjnych” 
wykonanych na bazie pianek chemicznych, bądź jak w przypadku chodnika nadścianowego F-1  
w pokł. 406/1 na bazie worków wypełnionych spoiwem mineralno-cementowym lub na bazie 
pianek chemicznych. „Tamy konstrukcyjne” wykonywane były w odległości maksimum 6,0m za 
linią zawału ściany. Na linii zawału każdej ze ściany w chodniku nadścianowym budowany był, na 
bieżąco za postępem ściany, organ drewniany wygradzający komorę mieszania. Pod 
przenośnikami ścianowymi typu zamkniętego, stosowany był system stałego nadmuchu 
sprężonego powietrza do dolnej części przenośnika ścianowego, na całej jego długości,  
w odstępach nie rzadziej niż co 5 rynien liniowych. 

Jeszcze większe rygory prowadzenia robót ustalono podczas eksploatacji ściany F-1  
w pokładzie 406/1, gdzie jej postęp został ograniczony do maksimum 8 metrów na dobę. 
Organizacyjnie eksploatację ściany prowadzono na odcinku 4 metrów wybiegu, po czym 
następowała 6-cio godzinna przerwa, w trakcie której prowadzone były roboty na skrzyżowaniu 
ściana – chodnik nadścianowy oraz na likwidacji chodnika nadścianowego (budowa tam 
konstrukcyjnych). Po 6-ciu godzinach przerwy, przystępowało się do prowadzenia eksploatacji na 
odcinku kolejnych 4 metrów wybiegu ściany.  

Pomimo podejmowania wszelkich środków mających na celu ograniczenie zagrożenia 
metanowego w środowisku ściany wysoki stan zagrożenia metanowego potwierdzają 
przekroczenia dopuszczalnych wartości stężeń metanu na czujnikach metanometrii automatycznej. 
Większość przekroczeń zarejestrowały czujniki zabudowane na linii organu i nad napędem 
przenośnika ścianowego od strony zawału, czyli rejestrujące stężenia metanu wydzielającego się 
bezpośrednio ze zrobów i ostatnich sekcji w górnym odcinku ściany. 



 

 

Data Przekroczenia w zakresie  
powyżej 2,0% do 5,0% CH

4
 

Przekroczenia 
powyżej 5,0% CH

4
 

Wrzesień 2011 0 0 
Październik 2011 74 0 

Listopad 2011 168 4 
Grudzień 2011 45 3 
Styczeń 2012 71 0 

Luty  2012 15 0 
Marzec 2012 130 0 

Kwiecień 2012 57 0 
Maj 2012 56 0 

Czerwiec 2012 30 5 
Lipiec 2012 34 1 

Sierpień 2012 2 0 
Wrzesień 2012 2 0 

Tabela 3. Ilość przekroczeń dopuszczalnych zawartości metanu zarejestrowana  na czujnikach metanometrii 
automatycznej w ścianie F-1 w pokładzie 406/1. 
Table 3. Numer of contraventions of merhane level registered on authomatic methanometers in F-1 longwall 
of the 406/1 seam. 

Poza wzmożonym wydzielaniem metanu ze zrobów w ścianie miało miejsce zjawisko wypływu 
metanu ze szczelin w spągu. W dniu 11.05.2012r. nastąpiło gwałtowne wydzielanie metanu  
z kanału ściany F-1 w pokładzie 406/1, a podczas wizji stwierdzono liczne spękania w spągu na 
odcinku od sekcji 39 do sekcji 75. W bezpośrednim sąsiedztwie spękań na spągu w sekcji 39 
stwierdzono stężenie 16,0% metanu, w sekcji 48 stężenie 20,4% metanu, w sekcji 55 stężenie 31% 
metanu oraz w sekcji 57 stężenie 56% metanu. W obiegowym prądzie powietrza na odcinku od 
sekcji 39 do sekcji 48 stwierdzono stężenia metanu od 0,5% do 1% , natomiast od sekcji 48 do 
sekcji 57 stwierdzono stężenia od 1,0% do 2,0%. Na pozostałym odcinku ściany stężenie metanu 
wynosiło od 1,4% do 1,6%. W ramach dodatkowo wprowadzonych rygorów dalszego prowadzenia 
zabudowano 4 czujniki metanometrii automatycznej w ścianie wzdłuż trasy przenośnika 
ścianowego (przy nadstawkach). 

Jak widać rzeczywisty postęp ściany, a zatem wydobycie, ograniczony został przez wysoki stan 
zagrożenia metanowego w jej rejonie zdecydowanie poniżej założonych 8 metrów, które wynikało  
z prognozy. 

 
Tabela 4. Wskaźniki wentylacyjne ściany F-1 w pokładzie 406/1 w odniesieniu do parametrów produkcyjnych 
Table 4. Ventilation indicators of F-1 longwall in  406/1 seam for  production parameters.  



 

 

6. METODY PROGNOZOWANIA ZAGROŻENIA METANOWEGO  
Prognoza metanowości bezwzględnej określa całkowite wydzielanie metanu do środowiska 

ściany przy założonym dobowym postępie i przy uwzględnieniu współczynnika postępu ściany 
oraz metanowości zrobów. Podaje ona procentowe udziały wydzielania się metanu  
z warstw podbieranych, z pokładu wybieranego oraz z warstw nadbieranych. 

W celu obliczenia prognozy metanowości bezwzględnej należy przyjąć wszystkie możliwe 
źródła wydzielania metanu. Do źródeł wydzielania metanu zaliczyć należy: urobiony węgiel, 
odsłonięty ocios ściany, warstwy węgla i pokłady podbierane, warstwy węgla i pokłady 
nadbierane, zroby przyległe do wyrobisk środowiska ściany oraz znajdujące się w strefie odprężeń 
stropowych i spągowych, gazonośne warstwy skał porowatych i przepuszczalnych (piaskowców) 
zalegające w strefie odprężenia oraz inne źródła dopływu metanu. Prognoza nie uwzględnia 
możliwego wydzielania się metanu w przypadku wystąpienia zjawisk gazodynamicznych 
spowodowanych np. wstrząsem górotworu, nagłym odprężeniem, powstaniem pęknięć warstw 
stropowych lub spągowych itp. Ważnymi aspektami, mającymi wpływ na wydzielanie się metanu 
do środowiska ściany, są wahania ciśnienia barometrycznego oraz prowadzenie profilaktyki 
pożarowej między innymi poprzez inertyzację zrobów.  

Dzięki trafionej prognozie można zastosować odmetanowanie przed eksploatacją złoża, co 
umożliwi zmniejszenie zagrożenia metanowego w trakcie normalnego biegu ściany. 
Odmetanowanie wstępne (przygotowawcze) otworami wierconymi w trakcie drążenia wyrobisk, 
zmniejsza nie tylko metanowość samych przodków, tworząc bezpieczne warunki pracy, ale 
pozwala na obniżenie metanowości udostępnianej części złoża i zmniejszenie zagrożenia 
metanowego w czasie przyszłej eksploatacji. Wprowadzenie odmetanowania pokładu na krótki okres 
przed jego eksploatacją ma może niewielki wpływ na zmniejszenie wydzielania się metanu w czasie 
urabiania węgla, jednak prowadzona późniejsza eksploatacja, tworząc strefę odprężeń, daje 
możliwości dalszego wykorzystywania wcześniej wykonanych otworów dla celów ujęcia metanu. 
Trafiona prognoza pozwala określić miejsce największego nagromadzenia się metanu, a następnie 
zastosować najbardziej optymalny system odmetanowania. Istotne jest, by ilość otworów, ich 
geometria, uzależnione były każdorazowo od istniejących warunków lokalnych, geologicznych  
i gazowych. Efektywność odmetanowania dla analizowanych ścian B-1 oraz F-1w pokł.406/1 
kształtowała się w granicach od około 40 do ponad 60%. 
 
7. WNIOSKI: 
1) Prowadzenie eksploatacji pokładów węgla w kopalni metanowej za pomocą strugów 

węglowych wymaga stosowania specjalnych działań technicznych celem niedopuszczenia do 
przekroczenia bezpiecznej wielkości stężenia metanu w powietrzu wylotowym z rejonu ściany. 
W ścianach strugowych, w związku z ograniczeniem możliwości zwiększenia strumienia 
powietrza w ścianie, wynikającym z niewielkiego jej przekroju i niską metanowością 
kryterialną, podstawowym sposobem zwalczania zagrożenia metanowego jest prowadzenie 
odmetanowania przygotowawczego, wyprzedzającego, a w trakcie biegu ściany 
odmetanowania eksploatacyjnego złoża. Zastosowanie odmetanowania wyprzedzającego 
pokładów węgla obniża nie tylko poziom zagrożenia metanowego rejonu nowoprojektowanych 
ścian, lecz prowadzi do obniżenia i ustabilizowania metanowości wentylacyjnej rejonów 
wydobywczych do poziomu pozwalającego w sposób bezpieczny prowadzić eksploatację 
pokładów silnie metanowych na założonym poziomie wydobycia. 

2) Eksploatacja ścian strugowych z występującym zagrożeniem metanowym wiąże się  
z koniecznością zmian w obowiązujących przepisach dotyczących maksymalnej dopuszczalnej 
prędkości powietrza w wyrobiskach eksploatacyjnych. 

3) Charakter wydzielania się metanu do wyrobisk kopalnianych jest skomplikowany i zależy od 
wielu czynników geologicznych i górniczych. Przedstawione obserwacje podczas eksploatacji 
ścian strugowych w warunkach dużego zagrożenia metanowego pokazują, iż metan wydziela 



 

 

się do wyrobisk w sposób nie zawsze przewidywalny. W ścianach strugowych prędkości 
urabiania i głębokość zabioru oraz stopień rozdrobnienia węgla, a jednocześnie stężenia  
i wydzielania miejscowe metanu są nie do końca porównywalne z występującymi w ścianie 
urabianej kombajnem. Aktualnie dysponujemy niewystarczającą wiedzą z uwagi na małą 
ilością danych i obserwacji, aby jednoznacznie doprecyzować zmiany w zakresie podejścia do 
prognozowania wydzielania się metanu do środowiska ściany przy urabianiu strugiem  
w porównaniu z urabianiem za pomocą kombajnu. Zwiększenie dokładności prognozy 
wydzielania metanu do ściany umożliwi przyjęcie prawidłowych założeń i wskaźników 
związanych z planowanym wydobyciem w warunkach dużego zagrożenia metanowego. 

4) Analiza zagrożenia metanowego w ścianach wymaga obiektywnej oceny mechanizmu 
wydzielania się metanu do środowiska ściany, a w konsekwencji właściwego doboru 
odpowiedniej profilaktyki. Istnieje konieczność ciągłego analizowania zastosowanych 
konfiguracji pomocniczych urządzeń wentylacyjnych wraz z zastosowaniem dodatkowych 
zabezpieczeń metanometrycznych. Podczas urabiania kombajnem istnieje możliwość 
wykonywania bieżącej kontroli stężeń metanu przed urabiającym organem, co przy technice 
strugowej, ze względu na prędkość urabiania jest niemożliwe. Kontrola metanu w miejscach 
najbardziej prawdopodobnego wydzielania się metanu wypływającego w ścianie i ze ściany 
oraz zabezpieczenia powodujące wyłączenia urządzeń elektrycznych zainstalowanych  
w rejonie ściany skutecznie pozwala ograniczać możliwości powstania zagrożenia wybuchem 
metanu. 
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Predicting Methane Release into the Walls 
when Cutting with Plough 
 
 
SUMMARY: Application of cutting with plough allows for the excavation of parts of coal de-
posits, occurring in the form of seams with thickness less than 1,5m. The following discussion 
includes comments on methane hazard formation from the experience gained during the excavation 
of the plough walls in the coal mine "Borynia-Zofiówka-Jastrzębie” Zofiówka Site. In the situation 
of the extraction concentration as well asmethane saturation of deposits excavated in greater 
depths, it is necessary to review and refine the knowledge related to the forecasting of methane 
release based on the current observation of mined walls. The proposals allow for a broader view of 
methane hazard forecasting and enable the adoption of proper assumptions and indicators related to 
the planned production with high methane hazard. 
 
 



 

 

Stan aktualny i perspektywy zagrożenia metanowego 
w kopalniach Kompanii Węglowej S.A. – działania 
zwiększające efektywność odmetanowania 
 
 
M. Uszko, L. Kloc, M. Szarafiński 
Kompania Węglowa S.A., Katowice 
 
 
 
 
 
 
STRESZCZENIE: Zamieszczone w artykule zestawienia przedstawiają zmiany dotyczące odmeta-
nowania w okresie 10 lat działalności Kompanii Węglowej S.A. Przypomniano definicję wskaź-
nika efektywności odmetanowania. Na podstawie wniosków wynikających ze zmian efektywności 
odmetanowania w niektórych przypadkach jakie miały miejsce w Kompanii Węglowej S.A. za-
proponowano ograniczenie stosowania tego wskaźnika jedynie do rejonów ścian stosujących od-
metanowanie. Przedstawiono plany stosowania odmetanowania wyprzedzającego, które zwiększy 
zakres odmetanowania i zapewni ciągłość wydobycia. Zaproponowano sposób oceny wpływu od-
metanowania wyprzedzającego na bezpieczeństwo prowadzenia robót górniczych w rejonie ściany. 
 
SŁOWA KLUCZOWE: Kopalnie węgla, zagrożenie metanowe, odmetanowanie 
 
 
 
1. WSTĘP 
 

Uwalnianie metanu ze złóż węglowych jest zjawiskiem, którego intensywność można w pewnym 
zakresie zmieniać. Ilość metanu wydzielającego się do wyrobisk górniczych zależy od sposobu 
i intensywności prowadzenia robót górniczych. Zależy także od zastosowanego odmetanowania. 
Największy wpływ na wydzielanie metanu do wyrobisk górniczych ma metanonośność węgla eks-
ploatowanego pokładu oraz pokładów sąsiednich.  
W artykule przedstawiono dane dotyczące metanowości i odmetanowania w 10-letnim okresie 
działalności Kompanii Węglowej S.A. 
 
 
2.METANOWOŚĆ KOPALŃ KOMPANII WĘGLOWEJ S.A.  
 

Metanowość kopalń Kompanii Węglowej S.A., czyli ilość metanu uwolnionego z węgla w procesie 
eksploatacji, średnio w roku 2011 wynosiła 650,45 m³ CH4/min, czyli około 341,9 mln m³ czystego 
metanu w roku. W roku 2012 (w okresie trzech kwartałów), na skutek zmian położenia frontów 
eksploatacyjnych, metanowość kopalń wyniosła około 700 m3CH4/min. 
W tabeli 1 zestawiono dane dotyczące metanowości kopalń Kompanii Węglowej S.A. w okresie 
10-letniej działalności. W zestawieniu ujęto 15 kopalń aktualnie zgrupowanych w Kompanii Węg-
lowej S.A. 
 
 

Szkoła  Eksploatacji Podziemnej 2013, Materiały  Konferencyjne  



 

 

Tabela 1. Metanowość kopalń Kompanii Węglowej S.A. (KW S.A.) w latach 2003–2012 
Table 1. Methane emission from KW S.A.’s coal mines in the years 2003 to 2012 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Na podstawie powyższej tabeli wykonany został wykres zmian metanowości bezwzględnej kopalń 
Kompanii Węglowej S.A. w okresie 10-letniej działalności. Z przebiegu wykresu (rysunek 2) wy-
nika, że metanowość kopalń Kompanii Węglowej S.A. podlega okresowym (kilkuletnim) waha-
niom, średnio wyniosła około 667 m3 CH4/min, czyli jest niemal stała. 
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Rys. 1. Metanowość kopalń Kompanii Węglowej S.A. (KW S.A.) w latach 2003 - 2012 
Figure 1. Absolute methane content from KW S.A. coal mines in the years 2003 to 2012 

2003r. 2004r. 2005r. 2006r. 2007r. 2008r. 2009r. 2010r. 2011r. 2012r.
(po III kw.)

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

1  Brzeszcze 199,7 192,1 192,2 204,5 200,4 208,3 231,4 215,2 214,12 198,4

2  Sośnica-Makoszowy 91,5 74,5 101,2 100,6 113,7 100,2 87,1 89,5 76,17 70,7

3  Knurów-Szczyglowice 40,8 77,1 61,4 105,8 169,2 97,4 101,3 87,4 94,60 127,0

4  Bielszowice 59,7 54,9 47,5 47,5 40,7 46,1 48,9 59,8 77,74 68,6

5  Rydułtowy-Anna 86,6 73,3 64,3 54,3 43,0 50,9 59,1 55,0 52,47 53,8

6  Marcel 46,0 27,9 28,5 30,5 30,7 30,0 33,1 39,6 41,25 47,1

7  Jankowice 37,9 65,0 41,2 36,3 39,5 70,8 60,4 35,7 39,01 62,9

8  Chwałowice 7,4 14,2 15,1 12,4 12,4 17,6 22,1 25,1 29,33 32,3

9  Halemba - Wirek 55,1 65,9 131,8 70,7 58,6 41,0 41,8 21,4 25,76 29,9

10  Pokój 1,1 1,1 0,5 0,4 1,8 0,5 4,7 6,1 0,0 9,6

11  Bolesław Śmiały 1,1 0,0 0,0 0,0 2,4 2,4 1,9 0,2 0,0 0,5

12  Ziemowit 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

13  ZG Piekary 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

14  Piast 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

15  Bobrek-Centrum 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

626,9 645,9 683,7 663,0 712,5 665,3 691,8 634,8 650,44 700,85SUMA  - KW S.A.

Metanowość bezwzględna,  m3CH4 / min  (średnio w okresie)

Lp. Kopalnia / zakład



 

 

Jednak emisja metanu w kopalniach Kompanii Węglowej SA stale rośnie. Wyraźnie jest to wi-
doczne, gdy ilość wydzielanego metanu odnosimy do wielkości wydobycia węgla. Kompania 
Węglowa S.A. wydobywa węgiel w coraz trudniejszych warunkach metanowych.  
Na rysunku 2 zestawiono wyniki obliczeń emisji metanu z 1 tony wydobytego węgla w kopalniach 
Kompanii Węglowej S.A., czyli metanowość względną Kompanii Węglowej S.A. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Rys. 2. Emisja metanu z 1 tony wydobytego węgla w latach 2003 - 2012 
Figure 2. Methane emission from 1 ton of extracted coal in the years 2003 to 2012 
 
Wykres przedstawiony na rysunku 2 obrazuje tendencje wzrostu emisji metanu występującej 
podczas eksploatacji węgla w kopalniach Kompanii Węglowej S.A.  
Prowadzenie eksploatacji węgla wymusza stosowanie odpowiednich metod ograniczania emisji 
metanu do czynnych wyrobisk górniczych. Wzrost metanowości implikuje stosowanie coraz to 
droższych metod zwalczania zagrożenia metanowego. Do metod tych zaliczamy odpowiednie pro-
jektowanie rozcinki pokładu, a zwłaszcza długości ścian oraz przekrojów poprzecznych chodników 
przyścianowych, rozpływów powietrza, stosowanie lutniociągów w rejonie ścian eksploatacyjnych 
oraz odmetanowanie. Odmetanowanie stosowane jest wtedy, gdy inne metody stają się niewy-
starczające.  
 
 
3. ZWALCZANIE ZAGROŻENIA METANOWEGO, ODMETANOWANIE 
 

Odmetanowanie to zmniejszenie emisji metanu do wyrobisk poprzez usunięcie go wydzielonymi 
rurociągami poza wyrobiska rejonu. Usuwanie metanu do wyrobisk wentylacyjnych (z grupowym 
prądem powietrza zużytego) nazywane jest odmetanowaniem lokalnym. Usuwanie metanu (ruro-
ciągami) na powierzchnię określane jest odmetanowaniem centralnym. Gdy stosowanie odmetano-
wania lokalnego okaże się niewystarczające, to stosujemy odmetanowanie centralne. 
W 9 kopalniach Kompanii Węglowej S.A. stosowane jest odmetanowanie. Odmetanowanie w tych 
kopalniach prowadzone jest równocześnie z eksploatacją w celu umożliwienia tej eksploatacji. Ko-
palnie “Bielszowice”, “Brzeszcze”, “Halemba–Wirek”, “Jankowice”, “Marcel”, “Sośnica–Mako-
szowy” oraz “Knurów–Szczygłowice” Ruch Szczygłowice stosują odmetanowanie centralne. 
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W 2012 roku w KWK „Knurów-Szczygłowice” Ruch Knurów oraz w KWK „Rydułtowy-Anna” 
odmetanowanie prowadzone było przy zastosowaniu dołowych stacji odmetanowania bez możli-
wości ujęcia metanu na powierzchnię. 
W kwietniu 2012 roku KWK „Chwałowice” uzyskała połączenie własnych rurociągów odmeta-
nowania z siecią odmetanowania KWK „Jankowice”. Od tej pory obie kopalnie prowadzą odme-
tanowanie poprzez zmodernizowaną stację odmetanowania w KWK „Jankowice”. 
 
 
Tabela 2. Stacje odmetanowania w kopalniach Kompanii Węglowej S.A. 
Table 2. Methane drainage stations in KW S.A.’s coal mines 
 

kopalnia rodzaj stacji 2003 r. 2004 r. 2005 r. 2006 r. 2007 r. 2008 r. 2009 r. 2010 r. 2011 r. 2012 r.

1 Bielszowice
dołowa z odprowadzeniem 
metanu na powierzchnię

x x x x x x x x x x

2 Brzeszcze powierzchniowa x x x x x x x x x x

3 Halemba - Wirek
powierzchniowe

(2 stacje)
x x x x x x x x x x

4 Jankowice powierzchniowa x x x x x x x x x x
5 Marcel powierzchniowa x x x x x x x x x x

6
Sośnica-Makoszowy 

Ruch Sośnica

od marca 2007 
powierzchniowa stacja 

odmetanowania 

x x x x x x

7
Knurów-Szczygłowice 

Ruch Szczyglowice

od kwietnia 2007 
powierzchniowa stacja 

odmetanowania

x x x x x x

8 Chwałowice

od 20 kwietnia 2012 
powierzchniowa stacja 

odmetanowania w KWK 
Jankowice 

x

6
Sośnica-Makoszowy 

Ruch Sośnica
dołowe, inżektorowe x x x x

7
Knurów-Szczygłowice 

Ruch Szczyglowice
dołowa inżektorowa
dołowa elektryczna

x x x x

8 Chwałowice
dołowa, inżektorowa czynna do 

kwietnia 2012
x x x x x x x x x

9 Rydultowy-Anna dołowe, inżektorowe x x x x x x x x x

10
Knurów-Szczygłowice 

Ruch Knurów
dołowa, inżektorowa x x x x x x x x

11 Bielszowice dołowa, inżektorowa x x
12 Brzeszcze dołowa, inżektorowa x
13 Jankowice dołowa, inżektorowa x

Stacje odmetanowania z ujęciem metanu na powierzchnię

Lokalne stacje odmetanowania - bez ujęcia metanu na powierzchnię

 
 
 
Powyższe zestawienie obrazuje przyjęty tryb postępowania w zakresie ograniczania zagrożenia 
metanowego wynikającego z emisji metanu do czynnych wyrobisk górniczych poszczególnych 
kopalń. Gdy działanie lokalnych stacji odmetanowania stało się niewystarczające, zastąpiono je 
stacjami centralnego odmetanowania posiadającymi możliwość ujęcia metanu na powierzchnię. 
Działanie centralnego odmetanowanie nie musi obejmować całej kopalni, dlatego w uzasadnionych 
przypadkach stosuje się jednocześnie lokalne stacje odmetanowania oraz stacje odmetanowania 
ujmujące metan na powierzchnię – np. w 2011 roku kopalnie „Brzeszcze”, „Bielszowice” oraz 
„Jankowice”.  
Wyniki odmetanowania uzyskiwane w kopalniach Kompanii Węglowej S.A. w latach 2003–2012 
zestawiono w tabeli 3. 
 
 
 



 

 

Tabela 3. Odmetanowanie w kopalniach Kompanii Węglowej S.A. 
Table 3. The amount of methane captured by methane drainage system in KW S.A.’s coal mines 
 

 ujęcie metanu,m3 / min

Lp. kopalnia 2003 rok 2004 rok 2005 rok 2006 rok 2007 rok 2008 rok 2009 rok 2010 rok 2011 rok
2012r. 

Po III kw.

1 Bielszowice 12,58  9,78  11,78  11,47  9,70  13,03  11,01  13,24  12,40  11,55  

2 Brzeszcze 52,17  51,25  56,26  67,30  61,60  66,29  67,75  74,97  76,63  73,39  
3 Halemba 2,90  7,66  49,54  24,18  12,17  12,37  14,28  8,97  8,69  7,15  
4 Jankowice 18,84  35,07  22,84  18,21  17,12  20,79  14,87  6,84  13,03  30,99  

5 Marcel 11,35  3,70  4,30  5,87  6,62  6,32  7,22  7,61  7,22  6,90  

6 Sośnica-Makoszowy 33,70  32,55  29,03  15,58  11,57  18,63  

7 Szczyglowice 52,70  33,06  25,37  13,61  13,92  57,44  

8 Chwałowice 5,85  

Odmetanowanie z 
ujęciem metanu na 

powierzchnię - RAZEM
97,84  107,46  144,72  127,03  193,61  184,41  169,53  140,82  143,46  211,90  

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

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

8 Chwałowice 5,63  4,20  4,57  2,50  3,70  5,71  7,31  7,19  7,94  6,35  

9 Rydultowy-Anna 24,93  24,10  16,15  12,02  14,65  15,29  15,15  11,97  13,34  12,11  

10 Knurów 0,00  0,19  3,55  2,30  3,77  3,80  8,43  8,71  9,38  8,98  

11 Bielszowice 0,43  0,17  0,00  

12 Brzeszcze 0,19  0,00  

13 Jankowice 2,29  0,90  

RAZEM - 
odmetanowanie lokalne 48,38  56,14  57,21  91,02  22,12  24,80  30,89  28,30  33,31  28,34  

ODMETANOWANIE - 

RAZEM
146,22  163,60  201,93  218,05  215,73  209,21  200,42  169,12  176,77  240,24  

 
 
 
W 2007 roku oraz w 2012 roku odnotowano w Kompanii Węglowej S.A. wzrost ilości ujmo-
wanego metanu do około 200 m3 CH4/min. Wzrost ten wynikał z przyrostu ujęcia metanu w KWK 
„Knurów-Szczygłowice” w Ruchu Szczygłowice podczas eksploatacji silnie metanowego pokładu 
405/1. W 2007 roku eksploatowana była ściana XIII, a w 2012 roku ściana XIV. Metanowość tych 
ścian wynosiła (średnio w roku) około 80 m3 CH4/min, a ujęcie metanu z rejonu tych ścian wy-
niosło około 65 m3 CH4/min. 
 
 



 

 

W tabeli 4 zestawiono wyniki obliczeń ilorazu ilości ujętego metanu systemami odmetanowania 
w kopalniach stosujących ten rodzaj profilaktyki do metanowości bezwzględnej tych kopalń. Iloraz 
ten nie powinien być miernikiem bezpieczeństwa w zwalczaniu zagrożenia metanowego lecz je-
dynie wskaźnikiem istotnym z punktu widzenia gospodarczego wykorzystania metanu uwalnia-
nego w procesie eksploatacji węgla. W przypadku dwóch kopalń o tej samej metanowości bez-
względnej, kopalnia dla której ten iloraz jest większy, może zagospodarować większą ilość me-
tanu. Tym samym kopalnia ta ma mniejszą emisję gazu do atmosfery. Zmniejszanie emisji metanu 
do atmosfery to obniżenie kosztów korzystania ze środowiska oraz lepsza dbałość o nie. 
 
Tabela 4. Iloraz ilości metanu ujętej systemami odmetanowania do metanowości bezwzględnej kopalni 
Table 4. The ratio efficiency of methane captured by methane drainage system 
to absolute methane content of a mine 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4. EFEKTYWNOŚĆ ODMETANOWANIA 
 

Ostatnio popularnym wskaźnikiem oceny prowadzonej profilaktyki metanowej stała się efektyw-
ność odmetanowania. Wskaźnik efektywności odmetanowania został określony w Instrukcji nr 17 
Głównego Instytutu Górnictwa pt. „Zasady prowadzenia ścian w warunkach zagrożenia metano-
wego” [2]. Efektywność odmetanowania jest ilorazem ilości metanu ujętego systemami odmotano-
wania danej ściany (Vmo) do ilości metanu uwalnianego z górotworu podczas eksploatacji złoża tą 
ścianą (Vmo + Vmw, gdzie Vmw  - oznacza ilość metanu wydzielonego do powietrza wentylacyjnego 
ściany). Wskaźnik wrażony jest w procentach. 

 

             (1) 
 

Działania w zakresie prowadzonej profilaktyki metanowej podejmowane przez przedsiębiorców 
są oceniane przez nich, a także przez jednostki kontrolujące i nadzorujące. Autorzy referatu [3] 

Iloraz ilości metanu ujętej systemami odmetanowania do metanowości bezwzględnej kopalni

2003r. 2004r. 2005r. 2006r. 2007r. 2008r. 2009r. 2010r. 2011r. 2012 r.
po III kw.

1 2 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

1  Brzeszcze 26,1% 26,7% 29,3% 32,9% 30,7% 31,8% 29,3% 34,8% 35,8% 37,0%

2  Sośnica-Makoszowy 10,4% 10,7% 30,2% 49,7% 29,6% 32,5% 33,3% 17,4% 15,2% 26,4%

3  Knurów-Szczyglowice 20,3% 25,7% 9,7% 25,0% 33,4% 37,8% 33,4% 25,2% 24,6% 52,3%

4  Bielszowice 21,1% 17,8% 24,8% 24,2% 23,8% 28,3% 22,5% 22,1% 16,0% 16,8%

5  Rydułtowy-Anna 28,8% 32,9% 25,1% 22,1% 34,0% 30,0% 25,7% 21,8% 25,4% 22,5%

6  Marcel 24,7% 13,3% 15,1% 19,3% 21,6% 21,0% 21,8% 19,2% 17,5% 14,6%

7  Jankowice 49,7% 54,0% 55,4% 50,1% 43,3% 29,4% 24,6% 19,1% 33,4% 57,5%

8  Chwałowice 76,1% 29,6% 30,3% 20,2% 29,8% 32,4% 33,1% 28,6% 27,1% 37,8%

9  Halemba - Wirek 5,3% 11,6% 37,6% 34,2% 20,8% 30,1% 34,2% 41,9% 33,7% 23,9%

22,5% 24,7% 28,4% 31,5% 28,9% 30,0% 27,7% 25,4% 27,2% 34,3%SUMA  - KW S.A.

Lp. Kopalnia / zakład



 

 

wygłoszonego podczas Konferencji pt. „Problemy…” analizując wyniki odmetanowania i dane 
dotyczące zagrożenia metanowego w kilku ścianach KWK „Brzeszcze” stwierdzili, że wskaźnik 
efektywności odmetanowania nie może być traktowany jako samodzielny parametr charaktery-
zujący bezpieczeństwo ściany, albo kopalni. 
Zwiększenie wskaźnika efektywności odmetanowania w rejonie ściany nie wskazuje jeszcze na 
poprawę warunków bezpieczeństwa w tej ścianie.  
W dalszej części niniejszego artykułu przedstawiony będzie jeden z przypadków omawianych 
w referacie [3]. Pełny referat [3] został oddany do druku w Wydawnictwach Politechniki Śląskiej. 
W referacie [3] zwrócono także uwagę na to, że nie powinno rozszerzać się zastosowania wskaź-
nika efektywności odmetanowania poza zakres określony definicją podaną przez Główny Instytut 
Górnictwa w Instrukcji nr 17 [2]. Dlatego wyniki obliczeń pokazane w tabeli 4 nie zostały na-
zwane wskaźnikami efektywności odmetanowania kopalń. 
 
5. EFEKTYWNOŚĆ ODMETANOWANIA – WYNIKI UZYSKANE W KWK „BRZESZCZE” 
 

Zmiany wskaźnika efektywności odmetanowania podczas eksploatacji pokładu 510 ścianą 192 
w kopalni „Brzeszcze” obrazują poniższe tabela i rysunki. 
Ściana była przewietrzana na „U”. Eksploatowała ona pokład 510 w partii zachodniej na poziomie 
640/740m. Ściana była czynna od listopada 2009 roku do czerwca 2011 roku.  
Odmetanowanie prowadzono otworami drenażowymi wierconymi przed frontem ściany z chodnika 
wentylacyjnego do strefy odprężonej w stropie pokładu, bez pozostawiania rurociągu odmetano-
wania w zrobach. Kopalnia „Brzeszcze” posiada wieloletnie doświadczenie w stosowaniu tej me-
tody. 
 
 

 
 
Rys. 3. Schemat przewietrzania i odmetanowania ściany 192 w pokładzie 510 w KWK „Brzeszcze” 
Figure 3. The scheme of ventilation and methane drainage of longwall 192 
in the deposit 510 in “Brzeszcze” coal mine 
 



 

 

Na podstawie danych z powyższej tablicy dla ściany 192 sporządzono wykresy zmienności efek-
tywności odmetanowania, metanonośności, oraz ilości przekroczeń dopuszczalnych koncentracji 
metanu w poszczególnych miesiącach jej eksploatacji. 
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Rys. 4. Efektywność odmetanowania i ilość przekroczeń dopuszczalnych 
koncentracji metanu w ścianie 192 w KWK „Brzeszcze” 
Figure 4. The effectiveness of methane drainage and the number of exceedings of 
methane’s permissible concentration in the longwall 192 in “Brzeszcze” coal mine 
 
 
Kolejny wykres przedstawia zmiany efektywności odmetanowania oraz zmiany metanowości ścia-
ny 192 podczas jej eksploatacji. 
 

0

5

10

15

20

25

30

35

40

0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20

Efektywnosć odmetanowania [%]

Metanowość ściany [m3CH4/min]

Wielob. (Efektywnosć odmetanowania [%])

Wielob. (Metanowość ściany [m3CH4/min])

 
 
Rys. 5. Efektywność odmetanowania i metanowość w rejonie ściany 192 w KWK „Brzeszcze” 
Figure 5. The effectiveness of methane drainage and methane emission 
in the longwall 192 in “Brzeszcze” coal mine 



 

 

Przy zarejestrowanych najwyższych ilościach wyłączeń zasilania spowodowanych przekrocze-
niami dopuszczalnych koncentracji metanu, efektywność odmetanowania również osiągała wyso-
kie wartości. Wyliczony dla tych dwóch grup danych współczynnik korelacji liniowej Pearsona 
wynosi r = 0,4 – co wskazuje na słabą/umiarkowaną zależność pomiędzy efektywnością odme-
tanowania a ilością przekroczeń dopuszczalnych koncentracji metanu. 
Zbliżone przebiegi linii trendu (wielomian 2 stopnia) tych grup danych potwierdzają istniejącą za-
leżność. 
Relacja pomiędzy efektywnością odmetanowania ściany a jej metanowością jest jeszcze silniejsza, 
co potwierdza wyliczony dla tych grup danych współczynnik korelacji liniowej Pearsona (r = 0,6) 
oraz przebiegi ich linii trendu. 
Biorąc pod uwagę zaobserwowane zależności pomiędzy analizowanymi parametrami techniczny-
mi, gdzie wzrost efektywności odmetanowania ściany wiązał się ze wzrostem ilości wyłączeń 
zasilania spowodowanych przekroczeniami dopuszczalnych koncentracji metanu występującymi 
przy rosnącej metanowości – można postawić pytanie: czy dla osób odpowiedzialnych za bezpie-
czeństwo ruchu zakładu górniczego, sama informacja o wysokim współczynniku efektywności od-
metanowania w tych ścianach rzeczywiście była pozytywnym sygnałem świadczącym o stanie bez-
pieczeństwa metanowego? 
Zdaniem autorów istotne jest to, że w każdym momencie prowadzonego ruchu ściany eksploatacja 
prowadzona była z zachowaniem obowiązujących przepisów, a bezpieczeństwo pracującej załogi 
było kontrolowane zabudowanymi w kopalni elementami systemu monitoringu metanowego, któ-
rego zadaniem, w sytuacjach przekroczeń dopuszczalnych stężeń metanu w powietrzu kopal-
nianym, jest wyłączenie urządzeń elektrycznych spod napięcia w celu niedopuszczenia do inicjału 
zapalającego metan. 
Efektywność odmetanowania jaką uzyskiwano w ścianie 192 (i ogólnie w kopalniach Kompanii 
Węglowej S.A.) należy uznać za adekwatną do występującego zagrożenia metanowego. 
 
 
6. ROZWÓJ SYSTEMÓW ODMETANOWANIA KOPALŃ KOMPANII WĘGLOWEJ S.A. 
 

Z powyżej przedstawionych stwierdzeń wynika, że wskaźnik efektywności odmetanowania nie po-
winien być traktowany jako jedyny kluczowy miernik stanu bezpieczeństwa metanowego kopalń. 
Niski współczynnik efektywności odmetanowania kopalni wcale nie musi oznaczać lekceważenia 
zagrożenia metanowego. 
Nie oznacza to, że nie należy wyznaczać wskaźnika efektywności odmetanowania dla rejonów 
ścian, a tym bardziej nie oznacza to, że nie należy zwiększać wielkości odmetanowania. 
W Kompanii Węglowej S.A. następuje rozbudowa systemów odmetanowania i zastępowanie doło-
wych stacji odmetanowania przez powierzchniowe stacje odmetanowania. 
 
 
 
 



 

 

Tabela 5. Harmonogram rozbudowy systemów odmetanowania w kopalniach Kompanii Węglowej S.A. 
Table 5. The Grant graph of the methane drainage system development in KW S.A.’s coal mines 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Realizacja zamierzeń wydobywczych kopalń Kompanii Węglowej S.A. w latach 2013–2020 
spowoduje wzrost eksploatacji z pokładów metanowych. Prognozowany jest wzrost emisji metanu 
z urobionego węgla – wzrost metanowości bezwzględnej. Tabela 6 przedstawia, że całkowita ilość 
metanu wydzielona w procesie eksploatacji węgla w kopalnich Kompanii Węglowej S.A. w 2015r. 
będzie bliska 800 m3/min (obecnie ok. 700 m3/min). Utrzymanie wydobycia na planowanym 
poziomie wymagać będzie wykonania kilku inwestycji dotyczących rozbudowy (budowy, moder-
nizacji) instalacji odmetanowania. Tabela 5 wskazuje, że w 2013 roku prowadzone będą inwesty-
cje dotyczące powierzchniowych stacji odmetanowania w pięciu kopalniach Kompanii Węglowej 
S.A.: „Knurów-Szczygłowice” Ruch Knurów, „Halemba-Wirek”, „Brzeszcze”, „Marcel” i „Ryduł-
towy-Anna”. 
Prognozy metanowości bezwzględnej oraz odmetanowania przedstawiono w tabeli 6. 
 
Tabela 6. Prognozy metanowości bezwzględnej i odmetanowania w kopalniach Kompanii Węglowej S.A. 
Table 6. Projections of absolute methane content and methane drainage in KW S.A.’s coal mines  
 

Jedn.
miary

2013 r. 2014 r. 2015 r. 2016 r. 2017 r. 2018 r. 2019 r. 2020 r.

m3/min 745,0 749,6 794,7 774,4 844,6 838,6 809,9 833,9

m3/min 211,0 237,6 275,5 262,6 289,3 283,9 278,6 283,4

% 28,3 31,7 34,7 33,9 34,3 33,9 34,4 34,0

Ilość metanu ujętego na powierzchnię w 
stacjach odmetanowania

Iloraz ilości metanu ujętego systemami 
odmetanowania do całkowitej ilości metanu 
wydzielonej podczas eksploatacji węgla

Wyszczególnienie

Całkowita ilość metanu wydzielona w 
procesie eksploatacji węgla 

 

Budowa  powierzchniowej stacji 
odmetanowania Ruch Knurów

2013-
2014

Budowa stacji odmetanowania przy szybie 
Grunwald IV

2013

Budowa stacji inżektorowej 2013

Budowa stacji oraz instalacja 
odmetanowania szyb VI

2016-
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Budowa stacji odmetanowania 2013

Modernizacja stacji odmetanowania - 
Marklowice   I ETAP

2013

Modernizacja stacji odmetanowania - 
Marklowice   II ETAP

2013-
2014

Budowa centralnej powierzchniowej stacji 
odmetanowania
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Z tabeli 6 wynika, że w wyniku zakończenia planowanych inwestycji związanych z rozbudową 
systemów odmetanowania kopalń Kompanii Węglowej S.A., w 2015 roku ilość metanu ujmo-
wanego na powierzchnię wzrośnie do około 275 m3/min, a w następnych latach będzie wynosić 
około 280 m3/min, co powinno zapewnić realizację zamierzeń wydobywczych. W wyniku rozwoju 
odmetanowania od 2015 roku iloraz ilości metanu ujętego na powierzchnię do metanowości 
bezwzględnej kopalń Kompanii Węglowej S.A. wyniesie około 34%. 
 
 
7. ODMETANOWANIE WYPRZEDZAJĄCE 
 
Kompania Węglowa S.A. przewiduje, że dotychczasowe metody zwalczania zagrożenia metano-
wego polegające na odmetanowaniu prowadzonym równocześnie z eksploatacją pokładów mogą 
stać się niewystarczające dla utrzymania wydobycia na obecnym poziomie, a tym bardziej jego 
wzrostu. 
W tej sytuacji konieczne będzie wprowadzenie odmetanowania wyprzedzającego. Celem odmeta-
nowania wyprzedzającego będzie obniżenie ilości metanu w złożu do poziomu niezagrażającego 
realizacji planów wydobywczych prowadzonych po zakończeniu odmetanowania wyprzedzają-
cego. 
Obecne plany Kompanii Węglowej S.A. związane z tym zagadnieniem, dotyczą prób wierceń kie-
runkowych dla wykonania otworów drenażowych w częściach pokładów przewidzianych do eks-
ploatacji w KWK „Knurów-Szczygłowice”. Otwory wykonywane będą z podziemnych wyrobisk 
górniczych. Zagadnienie odmetanowania wyprzedzającego omawia referat [4] przedstawiany przez 
Kompanię Węglową S.A. podczas obecnej - XXII Szkoły Eksploatacji Podziemnej. 
Odmetanowanie nazywać będziemy wyprzedzającym wtedy, gdy prowadzone będzie przed rozpo-
częciem eksploatacji. Wówczas wpływ stosowania odmetanowania wyprzedzającego na bezpie-
czeństwo metanowe rejonów eksploatowanych ścian nie powinien być oceniany przy zastosowaniu 
wskaźnika efektywności odmetanowania. Efektywność odmetanowania jest ilorazem dwóch para-
metrów opisujących zjawiska występujące jednocześnie: metanowości bezwzględnej rejonu ściany 
eksploatującej pokład oraz wielkości odmetanowania dokonanego podczas tej eksploatacji. Odme-
tanowanie wyprzedzające nastąpi znacznie wcześniej niż eksploatacja pokładu. 
 
Należy zaznaczyć, że próba oceny skuteczności odmetanowania wyprzedzającego polegająca na 
porównaniu zasobów metanu w danej części pokładu przewidzianego do eksploatacji przed rozpo-
częciem odmetanowania i zasobów metanu w tej części pokładu przed rozpoczęciem eksploatacji 
wymaga podjęcia dalszych prac badawczych. 
 
 
8. WNIOSKI 
 

1. Prognozy metanowości Kompanii Węglowej S.A. wskazują na wzrost metanowości bez-
względnej kopalń. Utrzymanie planowanej zdolności wydobywczej kopalń powoduje 
rozwój metod profilaktyki metanowej, w tym odmetanowania. 

2. Kompania Węglowa S.A. zwiększa zakres odmetanowania poprzez rozbudowę syste-
mów odmetanowania i wymianę instalacji lokalnego odmetanowania na instalacje ujmu-
jące metan na powierzchnię. 

3. Kompania Węglowa S.A. planuje wykonanie próbnych wierceń otworów kierunkowych 
wykonywanych z wyrobisk górniczych dla odmetanowania części pokładów przewidzia-
nych do eksploatacji w dalszej przyszłości. 

4. Oba wyżej wymienione działania wpłyną na zmiany wskaźników efektywności odmeta-
nowania ścian eksploatacyjnych wcale nie oznaczając ich wzrostu. 



 

 

5. Wskaźnik efektywności odmetanowania nie powinien być traktowany jako jedyny mier-
nik stanu bezpieczeństwa metanowego kopalń. Niski współczynnik efektywności odme-
tanowania kopalni wcale nie musi oznaczać lekceważenia zagrożenia metanowego. 
Sama informacja o wysokim współczynniku efektywności odmetanowania nie jest pozy-
tywnym sygnałem świadczącym o poprawie stanu bezpieczeństwa metanowego. 

6. Proponuje się używać wskaźnik efektywności odmetanowania w pierwotnej formie zna-
czeniowej iprzypisywać go wyłącznie do rejonów i ścian eksploatacyjnych, w których 
prowadzone jest odmetanowanie jednocześnie z eksploatacją ściany. 
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Current Situation and Prediction of Methane Emission Hazards 
in Kompania Węglowa Coal Mines – Actions 
Increasing Methane Drainage 
 
The lists presented in the article describe changes regarding methane drainage in the period of 10 
years of KW S.A.’s functioning. Definition of methane drainage effectiveness index was recalled. 
Reduction of use of aforementioned index to the areas of faces, where methane drainage is used 
was proposed on the basis of conclusions resulting from changes of methane drainage effectiveness 
in some cases, which took place in Kompania Węglowa S.A. Plans of methane drainage applying 
before the coal exploitation, that will increase the scope of methane drainage and ensure continuity 
of extraction, were presented. The method of evaluation of methane drainage applying before the 
coal exploitation on the safety of mining activities in the area of the wall was proposed. 
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STRESZCZENIE: W roku 2012 kopalnie wchodzące w skład Kompanii Węglowej S.A. wydobyły 
39,3 mln Mg węgla handlowego. Podczas procesów poszukiwania, rozpoznawania, wydobywania i 
przeróbki mechanicznej węgla rocznie wytwarza się ok. 13,6 mln Mg odpadów wydobywczych. 
Kompania Węglowa S.A. minimalizuje ilość wytwarzanych odpadów wydobywczych poprzez od-
powiednie prowadzenie procesu robót przygotowawczych i wydobywczych. Łącząc element re-
dukcji kosztów z troską o ochronę środowiska, Kompania Węglowa S.A. stale podejmuje działa-
nia, których celem jest zagospodarowanie odpadów wydobywczych w najkorzystniejszych for-
mach, w połączeniu z efektywną rekultywacją terenów i gruntów zdegradowanych działalnością 
górniczą. Odpady wydobywcze, których wytworzeniu nie udało się zapobiec, w pierwszej kolejno-
ści poddawane są odzyskowi w instalacjach własnych lub Spółki Haldex S.A., gospodarczo wyko-
rzystywane na powierzchni w różnych procesach odzysku poza instalacjami lub zagospodarowy-
wane na dole kopalń. Pozostałe wytwarzane przez kopalnie odpady wydobywcze są bezpiecznie 
unieszkodliwiane zgodnie z zasadami ochrony środowiska. 
 Realizowany przez Kompanię Węglową S.A. program gospodarki odpadami wydobywczymi 
skupia się na „produktowym” podejściu do wytwarzanych odpadów wydobywczych przynosząc 
efekty w postaci: 
 pozyskania nowych miejsc zagospodarowania odpadów wydobywczych, 
 wdrożenia nowych korzystnych dla przedsiębiorcy i środowiska technologii odzysku i zago-

spodarowania odpadów wydobywczych, 
 obniżenia kosztów zagospodarowania odpadów wydobywczych, 
 uzyskania wpływów ze sprzedaży odpadów wydobywczych i kruszyw. 
 
SŁOWA KLUCZOWE: Odpady wydobywcze, odzysk w instalacjach, program gospodarki odpa-
dami wydobywczymi, odzysk poza instalacjami, kruszywa 
 
 
 
W roku 2012 kopalnie wchodzące w skład Kompanii Węglowej S.A. wydobyły 39,3 mln Mg wę-
gla handlowego. Podczas procesów poszukiwania, rozpoznawania, wydobywania i przeróbki me-
chanicznej węgla rocznie wytwarza się około 13,6 mln Mg odpadów wydobywczych. Bilans pro-
dukcji odpadów wydobywczych w zależności od miejsca ich wytworzenia przedstawiono na ry-
sunku 1. 
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Rys. 1. Bilans produkcji odpadów wydobywczych wytworzonych w roku 2012 
w zależności od miejsca ich wytworzenia 
Figure 1. The results of production of mining wastes generated in the year 2012 
classified according to their provenance 
 
 
 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. prowadząc działalność zwią-
zaną z wydobyciem i przeróbką mechaniczną węgla prowadzi działania mające na celu ogranicze-
nie ilości wytwarzanych odpadów wydobywczych już na etapie projektowania oraz poprzez opty-
malizację zastosowanych optymalnych technik eksploatacji wyrobisk górniczych. Odzwierciedle-
niem tej zasady jest stosowanie w KW S.A. takich sposobów poszukiwania, rozpoznawania, wy-
dobywania, przeróbki i magazynowania węgla, które zapobiegają powstawaniu odpadów wydo-
bywczych lub pozwalają utrzymać ich ilość na możliwie najniższym poziomie, jak również ograni-
czają negatywne oddziaływanie na środowisko. Są to tzw. działania „u źródła”. W stosunku do od-
padów wydobywczych, których wytworzeniu nie udało się zapobiec Kompania Węglowa S.A. po-
dejmuje działania mające na celu w jak największym stopniu poddanie ich odzyskowi poprzez go-
spodarcze wykorzystanie. Kompania Węglowa S.A., w trosce o ochronę środowiska, prowadzi ra-
cjonalną gospodarkę odpadami wydobywczymi w połączeniu z efektywną rekultywacją terenów 
i gruntów niekorzystnie przekształconych. W różnych procesach odzysku, na powierzchni i na dole 
kopalń Kompania Węglowa S.A. wykorzystuje ok. 92% wytwarzanych odpadów wydobywczych. 
Odpady, których nie udało się odzyskać, są bezpiecznie unieszkodliwiane na Centralnym Składo-
wisku Odpadów Górniczych w Knurowie. 
 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 technikach 

górniczych, 
  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. 
 



 Kopalnie Kompanii Węglowej S.A. realizują programy gospodarowania odpadami wydobyw-
czymi, które ukierunkowane są na optymalizację procesów zarządzania gospodarką odpadami wy-
dobywczymi pod względem ekonomicznym, technicznym i środowiskowym. Programy te są ele-
mentami funkcjonującego w Kompanii Węglowej S.A. Systemu Zarządzania Środowiskiem zgod-
nego z normą ISO 14001, funkcjonującego w ramach Zintegrowanego Systemu Zarządzania. Rea-
lizowany przez Kompanię Węglową S.A. program gospodarki odpadami wydobywczymi skupia 
się na „produktowym” podejściu do wytwarzanych odpadów wydobywczych. Głównym założe-
niem realizowanego przez Kompanię Węglową S.A. programu jest wprowadzenie nowego wize-
runku odpadów wydobywczych, jako taniego i nieszkodliwego surowca o szerokim zakresie zasto-
sowań. W ramach programu realizowany jest również szereg zadań mających na celu uporządko-
wanie obrotu odpadów wydobywczych, przy jednoczesnym dostosowaniu się do warunków for-
malno - prawnych oraz niezbędnych zmian technologii, które stosuje się przy ich gospodarczym 
wykorzystaniu. Wszelkie działania prowadzone w ramach programu gospodarki odpadami wydo-
bywczymi ukierunkowane są na gwarancję zabezpieczenia ciągłości ruchu kopalni oraz wykorzy-
stanie gospodarcze odpadów wydobywczych z korzystnym dla Kompanii Węglowej S.A. wyni-
kiem finansowym. 
 Kompania Węglowa S.A., stale pracuje nad wizerunkiem firmy świadomej ekologicznie, zwięk-
szając ilość odpadów wydobywczych przetwarzanych w instalacjach. Znaczną rolę w tym procesie, 
odgrywają firmy należące do Grupy Kapitałowej Kompanii Węglowej, 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 Geodex-Bio (sub-

stytutu humusu), wytwarzanego na bazie mieszaniny popiołu lotnego, osadów ściekowych i kru-
szywa z odpadów wydobywczych. 

 
 

 
 
Zdjęcie 1. Kontenerowy zakład przeróbczy do przetwarzania odpadów 
wydobywczych zabudowany na składowisku „Panewniki” 
Picture 1. Mining wastes container processing plant situated at “Panewniki” landfill 



 
 
Zdjęcie 2. Mobilny węzeł krusząco-sortujący 
Picture 2. Crushing-sorting mobile unit 
 

 
 
Zdjęcie 3. Granulator odpadowych mułów węglowych 
Picture 3. Waste coal fines granulator 



 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 nawiązywania ścisłej współpracy z organami samorządowymi 
już na etapie tworzenia planów zagospodarowania przestrzennego. W roku 2012 Kompania Wę-
glowa S.A. zagospodarowała ok. 13,6 mln Mg wytworzonych odpadów wydobywczych, z czego: 
 10,5 mln Mg - zagospodarowano na powierzchni, 
 1,8 mln Mg - podano odzyskowi w instalacjach, 
 1,1 mln Mg - unieszkodliwiono na CSOG W Knurowie, 
 0,1 mln Mg - zagospodarowano na dole. 
 Procentowy udział poszczególnych sposobów zagospodarowania odpadów wydobywczych Kom-
panii Węglowej S.A. w roku 2012 przedstawiona na rysunku 2. 

 

 
 
Rys. 2. Procentowy udział poszczególnych sposobów zagospodarowania 
odpadów wydobywczych Kompanii Węglowej S.A. w roku 2012 
Figure 2. Percentage share of different mining wastes utilization methods 
used by Kompania Węglowa S.A. in the year 2012 

 
 O efektywności realizowanego programu gospodarki odpadami wydobywczymi świadczy fakt, 
że w 2012 r. unieszkodliwiono (poprzez składowanie w obiektach unieszkodliwiania odpadów wy-
dobywczych) zaledwie 7,9% wytworzonych odpadów, których zagospodarowanie w inny sposób 
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 2012 podczas eksploata-
cji hałd i składowisk pozyskano łącznie 2,1 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 2012 firma ta pozyskała ze 
składowiska w Panewnikach i przetworzyła w swoich zakładach przeróbczych (instalacjach) 1,8 
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 2012 sprzedano 2,3 mln Mg 
odpadów wydobywczych. Dodatkowym efektem ekologicznym jest wykonanie rekultywacji tere-
nów zdegradowanych. W roku 2012 Kompania Węglowa S.A. prowadziła prace rekultywacyjne z 
wykorzystaniem odpadów wydobywczych na łącznej powierzchni ok. 294 ha, z czego prace za-
kończono na powierzchni 16,5 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. 
 
 
 

Management of Mining Wastes in Mines of Kompania Węglowa S.A. 
Coal mines owned by Kompania Węglowa S.A. produced 39,3 m. tons of commercial coal. Over 
13,6 m. tons of mining wastes was produced during geological surveys, extraction and processing 
of coal in the year 2012. Kompania Węglowa S.A. reduces volume of mining wastes by appropri-
ate mine development and extraction process management. We try to simultaneously combine re-
duction of costs with environmental issues. Therefore, Kompania Węglowa S.A. takes constant ac-
tions to utilize mining wastes in the best possible way together with an effective recultivation of 
areas and soils devastated as a result of mining activities. Mining wastes, whose production we 
were not able to prevent, are in the first instance recovered by own installations of Haldex S.A. 
Company and then utilized on a surface in various processes of recovery carried out outside the in-
stallations or the wastes are utilized underground. The other mining wastes are safely neutralized 
according to the rules of environment protection. 
 Kompania Węglowa S.A.’s programme on mining wastes management is focused on more 
“productive” approach to management. It gives the following, positive effects: 
 Creating new locations for mining wastes utilization, 
 Implementation of new solutions for mining wastes utilization and recovery, suitable for the 

Company and environmentally friendly, 
 Reduction of mining wastes management costs, 
 Profiting from selling mining waste and aggregates. 
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STRESZCZENIE: W referacie przedstawiono założenia zatwierdzonej w lipcu 2008 r. „Strategii 
gospodarki odpadami poprodukcyjnymi – górniczymi w Jastrzębskiej Spółce Węglowej S.A.”, któ-
rej głównym celem jest ograniczenie i zminimalizowanie negatywnego oddziaływania wytwarza-
nych odpadów wydobywczych na środowisko naturalne oraz zwiększenie przychodów poprzez ra-
cjonalne gospodarowanie nimi. Zaprezentowano zadania cząstkowe realizowane dla urzeczywist-
nienia przyjętych celów strategicznych racjonalnej gospodarki odpadami wydobywczymi JSW 
S.A., uwzględniając analizę wyznaczonych kierunków działań oraz ocenę możliwości i potrzeb 
Spółki w tym obszarze. Omówiono prawne, techniczne i środowiskowe aspekty prowadzonej przez 
poszczególne kopalnie JSW S.A. gospodarki odpadami wydobywczymi ze szczególnym uwzględ-
nieniem zagospodarowania odpadów w obiektach gospodarki odpadami wydobywczymi na po-
wierzchni. 
 
 
 
SUMMARY: The paper presents the assumptions approved in July 2008, "Strategy for Mining 
Waste Management - in JSW SA". Main aim of the project is to reduce and minimize the negative 
impact of extraction waste on the environment and revenue increase through reasonable supervi-
sion. Partial tasks realization was performed to achieve strategic goals set for the rational manage-
ment of extractive waste in JSW SA. The analysis of the full program of activities and evaluation 
of the Company's capabilities and needs in this area was taken into account. Legal, technical and 
environmental aspects of the waste management in individual mines run by JSW SA were dis-
cussed with particular emphasis on waste management in mining waste facilities on the surface. 
 
SŁOWA KLUCZOWE: Odpady wydobywcze, skała płonna, górnictwo węgla kamiennego 
 
KEYWORDS: Mining waste, waste rock, coal mining 
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1. WPROWADZENIE 
 
Znaczącą ilość odpadów wydobywczych w Polsce stanowią odpady wytwarzane przez przemysł 
wydobywczy górnictwa węgla kamiennego. Odpady te nie są i nigdy nie były klasyfikowane jako 
odpady niebezpieczne, a zaliczane są do odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne. Są to towa-
rzyszące pokładom węgla naturalne masy skalne, które nie stwarzają szczególnego zagrożenia dla 
środowiska naturalnego i zdrowia człowieka, co potwierdzają liczne wyniki badań. Od wielu lat 
wykorzystywane są w budownictwie drogowym i komunikacyjnym, do prac inżynieryjno-budo-
wlanych oraz hydrotechnicznych.  
 Zakres możliwości stosowania skały płonnej jest szeroki i dotyczy: 
- budowy nadpoziomowych obiektów wkomponowanych w otaczający krajobraz o docelowym 

określonym programie wykorzystania, 
- wykonywania nasypów niwelacyjnych, wypełnień deformacji terenu w wyniku szkód górni-

czych, likwidacji zalewisk, wyrobisk po eksploatacji surowców (piaskownie, żwirownie, wyro-
biska pocegielniane), 

- wykonywania robót ziemnych przy budowie dróg i związanych z tym obiektów, 
- wykonywania nasypów hydrotechnicznych, obwałowań rzek, wałów przeciwpowodziowych, 

grobli, zapór, uszczelniania czasz zbiorników, osadników, 
- wykonywania nasypów budowlanych, utwardzania podłoża słabych gruntów, wymiany grun-

tów, budowy przypór celem likwidacji osuwisk.  
 Uwarunkowania górniczo - geologiczne występujące w kopalniach JSW S.A. oraz wysokie 
wymogi jakościowe, jakie stawia się produkcji węgla handlowego, w szczególności koncentratu 
dla potrzeb koksownictwa, powodują powstawanie w trakcie procesów przeróbki mechanicznej 
węgla dużych ilości odpadów wydobywczych 
 Zagospodarowanie wytwarzanych przez kopalnie JSW S.A. odpadów wydobywczych, pomimo 
ww. szerokiego spektrum ich zastosowania, stanowi jeden z bardzo istotnych problemów Spółki, z 
uwagi na aspekty prawne, techniczne, ekonomiczne i środowiskowe prowadzonej przez kopalnie 
JSW S.A. gospodarki odpadami wydobywczymi. 
 
 
2. CHARAKTERYSTYKA GOSPODARKI ODPADAMI WYDOBYWCZYMI W JSW S.A. 
 

2.1. Rodzaje i ilości odpadów wydobywczych wytwarzanych w kopalniach JSW S.A. 
 

Jastrzębska Spółka Węglowa S.A. w 2011 r. przy wydobyciu i przeróbce węgla wytworzyła 10,6 
mln Mg odpadów wydobywczych zaliczanych do odpadów wydobywczych innych niż niebez-
pieczne i obojętne. Zgodnie ze „Strategią rozwoju zakładów JSW S.A. w latach 2010 – 2030” ilość 
wytwarzanych odpadów wydobywczych wyniesie średnio ok. 11,4 mln Mg/rok.  
Taka ilość odpadów wydobywczych wynika z warunków górniczo-geologicznych kopalń. W 2011 
roku średnie zanieczyszczenie urobku wyniosło ok. 44,8 %. Ilości odpadów wydobywczych wy-
tworzonych przez kopalnie JSW S.A. w latach 2006 – 2011 przedstawia poniższy wykres. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

[tys. Mg] 

 
Lata 

Rysunek 1. Ilości odpadów wydobywczych wytworzonych przez kopalnie JSW S.A. w latach 2006 – 2011 
The amount of mining waste produced by the mines of JSW SA in the years 2006 – 2011 
 
 
 Na podstawie aktualnego katalogu odpadów, odpady wytwarzane przez kopalnie JSW S.A. 
sklasyfikowane zostały według źródła ich powstawania pod następującymi kodami:  
- 01 01 02  odpady z wydobywania kopalin innych niż rudy metali (kamień z robót przygoto-

wawczych i udostępniających, tzw. kamień szybowy),  
- 01 04 12  odpady powstające przy płukaniu i oczyszczaniu kopalin (kamień z zakładu przerób-

ki mechanicznej węgla), 
- 01 04 81   odpady z flotacyjnego wzbogacania węgla. 
 Poniższy rysunek przedstawia procentowy udział poszczególnych rodzajów odpadów wydo-
bywczych wytworzonych przez JSW S.A. w 2011 roku. 
 
 

3%

91%

6%

kamień  szybowy (01 01 02)

odpady poflotacyjne (01 04 81)

odpady popłuczkowe (01 04 12)

 
 
Rysunek 2. Struktura odpadów wydobywczych wytworzonych przez JSW S.A. w 2011r. 
The structure of the mining waste produced by JSW SA in 2011 



 

 

2.2. Kierunki zagospodarowania odpadów wydobywczych w kopalniach JSW S.A. 
  

Większość wytwarzanych odpadów wydobywczych zagospodarowywana jest na powierzchni we 
własnym zakresie oraz przez firmy obce i odbiorców indywidualnych. Część odpadów poflotacyj-
nych wykorzystywana jest wraz z odpadami elektrownianymi oraz wodą zasoloną do wypełniania i 
doszczelniania zrobów ścian zawałowych w celach zwalczania zagrożenia pożarowego i metano-
wego, ograniczenia emisji metanu i osiadań terenu, poprawy warunków wentylacji oraz wypełnia-
nia zlikwidowanych i otamowanych zbędnych wyrobisk górniczych.  
 Strukturę gospodarki odpadami wydobywczymi w kopalniach JSW S.A. w latach 2006 – 2011 
przedstawia poniższa tabela: 
 
Tabela 1. Struktura gospodarki odpadami wydobywczymi w kopalniach JSW S.A. w latach 2006 – 2011 
The structure of mining waste management in JSW S.A. in years 2006 – 2011 
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Sposób gospodarki 
odpadami wydobywczymi 

ROK 

2006 2007 2008 2009 2010 2011 

Wytwarzanie 9 976,6 10 673,0 11 114,9 9 148,3 10 529,6 10 573,8 

Zagospodarowanie 
na powierzchni 

9 763,7 10 497,1 10 905,8 8 966,6 10 322,2 10 389,1 

Zagospodarowanie na dole 212,9 175,9 209,1 181,7 207,4 184,7 

 
 Warunki górniczo-geologiczne wspólnie z innymi czynnikami, do których należą zagrożenia 
naturalne i pojemność zrobów, determinują możliwości zagospodarowania odpadów wydobyw-
czych pod ziemią. 
 Rosnące obostrzenia prawne w zakresie ochrony środowiska naturalnego, zmniejszające się re-
zerwy pojemnościowe obiektów gospodarki odpadami wydobywczymi oraz wzrastające koszty 
pozyskania nowych terenów pod zagospodarowanie odpadów na powierzchni, jak również zmiana 
świadomości społecznej oraz kierunków działań władz samorządowych, które mogą utrudniać, a 
nawet uniemożliwić pozyskanie nowych terenów na zagospodarowanie odpadów wydobywczych 
wymuszają konieczność podjęcia działań zmierzających do ograniczenia ilości wytwarzanych i za-
gospodarowywanych na powierzchni odpadów wydobywczych. 
 
 
3. STAN FORMALNO-PRAWNY GOSPODARKI ODPADAMI WYDOBYWCZYMI 
 

3.1. Przepisy prawne gospodarki odpadami wydobywczymi w Polsce 
 

 W chwili obecnej do podstawowych aktów prawnych regulujących postępowanie z odpadami 
pochodzącymi z przemysłu wydobywczego należą: 

- Ustawa z dnia 10 lipca 2008 r. o odpadach wydobywczych, 
- Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach, która z dniem 23.01.2013 r. zastąpi Ustawę z 

dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach,  
- Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo geologiczne i górnicze, 
wraz z wydanymi do nich aktami wykonawczymi. 
 Obowiązująca od dnia 15.08.2008 r. ustawa o odpadach wydobywczych, dokonuje wdrożenia 
do polskiego systemu prawnego dyrektywy 2006/21/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 



 

 

15 marca 2006 r. w sprawie gospodarowania odpadami pochodzącymi z przemysłu wydobywczego 
oraz zmieniającej dyrektywę 2004/35/WE. Reguluje ona w sposób kompleksowy kwestie postę-
powania z odpadami wydobywczymi.  
 Dotychczas odpady z przemysłu wydobywczego traktowane były jak pozostałe rodzaje odpa-
dów, pomimo że są to towarzyszące pokładom węgla naturalne masy skalne, które nie wpływają 
negatywnie na środowisko naturalne. Ustawa wprowadziła odrębne wymagania dla odpadów wy-
dobywczych, uznając, że oddziaływanie tych odpadów na środowisko nie jest takie same jak in-
nych odpadów.  
 Ustawa nakłada na przedsiębiorców górniczych szereg nowych obowiązków związanych z go-
spodarowaniem odpadami wydobywczymi, do których należą m.in.: 
- opracowanie programu gospodarowania odpadami wydobywczymi, odpowiednio do zakresu 

działalności gospodarczej objętej programem i przedstawienie go do zatwierdzenia właściwe-
mu organowi, 

- uzyskanie zezwolenia na prowadzenie obiektu unieszkodliwiania odpadów wydobywczych w 
przypadku składowania odpadów wydobywczych , 

- prowadzenie monitoringu obiektu unieszkodliwiania odpadów wydobywczych w trakcie jego 
prowadzenia i po jego zamknięciu, 

- przedstawienie przez prowadzącego obiekt unieszkodliwiania odpadów wydobywczych katego-
rii A gwarancji finansowej lub jej ekwiwalentu (np. w formie depozytu pieniężnego). 

 W ustawie tej dla odpadów wydobywczych innych niż niebezpieczne i obojętne, które nie są 
składowane w obiekcie unieszkodliwiania odpadów wydobywczych kategorii A, obowiązują mniej 
rygorystyczne przepisy, co także wskazuje na ich niewielką szkodliwość. Do odpadów tych nie 
mają zastosowania m. in. przepisy w zakresie gwarancji finansowych, obowiązku monitoringu 
obiektu po jego zamknięciu oraz nie ponosi się opłat za składowanie takich odpadów. Od dnia 1 
maja 2012 r. obowiązują jedynie opłaty podwyższone i administracyjne kary pieniężne za przekro-
czenie lub naruszenie warunków korzystania ze środowiska.  
 Ustawodawca przewidział okres dostosowawczy dla posiadaczy odpadów wydobywczych, któ-
rzy zostali zobowiązani do dostosowania swojej działalności do przepisów ustawy do dnia 01.05. 
2012r., a w przypadku wymagań dotyczących gwarancji finansowych do dnia 01.05.2014 r. 
 Od dnia 14 stycznia 2013 r. obowiązuje Ustawa o z dnia 16 listopada 2012 r. o zmianie ustawy 
o odpadach wydobywczych, której celem jest usprawnienie procedur w zakresie gospodarowania 
odpadami wydobywczymi oraz zapewnienie pełnej transpozycji dyrektywy 2006/21/WE i przepi-
sów decyzji Komisji Europejskiej wydanych na podstawie przedmiotowej dyrektywy. 
 Zgodnie z ustawą o odpadach wydobywczych, w sprawach dotyczących postępowania z odpa-
dami wydobywczymi w zakresie nieuregulowanym w ustawie o odpadach wydobywczych stosuje 
się przepisy ustawy o odpadach, z wyjątkiem przepisów dotyczących magazynowania i składowa-
nia odpadów. 
 Przepisy ustawy o odpadach regulują więc ewidencję odpadów wydobywczych, metody ich od-
zysku i unieszkodliwiania oraz ogólne zasady gospodarowania odpadami wydobywczymi. Na pod-
stawie aktualnie obowiązujących przepisów prawa kopalnie mogą prowadzić działania w zakresie 
gospodarowania odpadami wydobywczymi, do których należą w szczególności: odzysk lub uniesz-
kodliwianie odpadów wydobywczych w instalacjach zgodnie z posiadanymi uprawnieniami oraz 
odzysk odpadów wydobywczych poza instalacjami i urządzeniami na podstawie Rozporządzenia 
Ministra Środowiska z dnia 21 marca 2006 r. w sprawie odzysku lub unieszkodliwiania odpadów 
poza instalacjami i urządzeniami. W rozporządzeniu tym ujęte zostały odpady wydobywcze o ko-
dach 01 01 02 (kamień szybowy), 01 04 12 (kamień z ZPMW) oraz 01 04 81 (odpady poflotacyj-
ne) wraz z warunkami ich odzysku w procesie odzysku R14. 
 
 
 



 

 

 Ustawa o odpadach dopuszcza także przekazywanie odpadów wydobywczych: 
- firmom zewnętrznym posiadającym stosowne uprawnienia w zakresie gospodarki odpadami 

wydobywczymi potwierdzone posiadaniem dokumentów wydanych zgodnie z ustawą o odpa-
dach, 

- odbiorcom indywidualnym na podstawie Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 21 
kwietnia 2006 r. w sprawie listy rodzajów odpadów, które posiadacz odpadów może przekazy-
wać osobom fizycznym lub jednostkom organizacyjnym niebędącym przedsiębiorcami, oraz 
dopuszczalnych metod ich odzysku, w którym ograniczono rodzaje wykorzystywanych odpa-
dów wydobywczych (tylko kamień szybowy – kod 01 01 02 i kamień z ZPMW- kod 01 04 12) 
oraz zakres (a pośrednio i ilość) poprzez dopuszczenie ich stosowania tylko do utwardzania 
powierzchni po rozkruszeniu. 

 Uwzględniając przepisy przejściowe i dostosowujące nowej ustawy o odpadach, ww. przepisy 
wykonawcze zachowują moc do dnia wejścia nowych przepisów wykonawczych, nie dłużej jednak 
niż przez okres 24 miesięcy od dnia wejścia w życie nowej ustawy o odpadach. 
 
3.2. Decyzje, pozwolenia kopalń JSW S.A. w zakresie gospodarki odpadami wydobywczymi 
 

W związku z koniecznością dostosowania działalności przedsiębiorstw wydobywczych związanej 
z wytwarzaniem i gospodarowaniem odpadami wydobywczymi do standardów ustawy o odpadach 
wydobywczych, wszystkie kopalnie JSW S.A. przed dniem 01.05.2012 r. uzyskały decyzje za-
twierdzające program gospodarowania odpadami wydobywczymi. Kopalnia „Budryk” uzyskała 
również decyzję na prowadzenie obiektu unieszkodliwiania odpadów wydobywczych. Pozostałe 
kopalnie JSW S.A. nie prowadzą czynnych obiektów unieszkodliwiania odpadów wydobywczych. 
KWK „Borynia-Zofiówka” Ruch Borynia posiada decyzję na zamknięcie obiektu unieszkodliwia-
nia odpadów wydobywczych. 
 Poza ww. decyzjami, wydanymi na podstawie ustawy o odpadach wydobywczych, kopalnie 
JSW S.A. prowadzą działalność związaną z gospodarką odpadami wydobywczymi na podstawie 
pozwoleń na wytwarzanie odpadów w procesie wydobywania i wzbogacania węgla, uwzględniają-
cych prowadzenie działalności w zakresie odzysku odpadów w instalacji (odzysk w instalacji 
ZPMW do produkcji kruszyw, odzysk w celach zwalczania zagrożenia pożarowego i metanowego 
oraz likwidacji zbędnych wyrobisk).  
 Gospodarowanie odpadami wydobywczymi na terenach obiektów gospodarki odpadami wydo-
bywczymi realizowane jest zgodnie z zapisami miejscowych planów zagospodarowania prze-
strzennego oraz posiadanymi przez kopalnie pozwoleniami budowlanymi i pozwoleniami na pro-
wadzenie działalności w zakresie gospodarki odpadami wydobywczymi w instalacji i poza instala-
cjami w zależności od statusu prawnego poszczególnych obiektów.  
 Przed dniem wejścia w życie ustawy o odpadach wydobywczych KWK „Zofiówka” i KWK 
„Pniówek” uzyskały decyzje wyrażające zgodę na zamknięcie składowiska odpadów innych niż 
niebezpieczne i obojętne, na podstawie których, zgodnie z wyznaczonym harmonogramem, pro-
wadzą prace związane z zamknięciem składowiska. W procesie zamknięcia wykorzystywane są 
odpady wydobywcze zgodnie z posiadanymi decyzjami na odzysk odpadów. 
 
 
4. STRATEGIA JSW S.A. W ZAKRESIE GOSPODARKI ODPADAMI WYDOBYWCZYMI 
 

4.1. Cele strategiczne racjonalnej gospodarki odpadami wydobywczymi w JSW S.A. 
 

Od sierpnia 2008 r. JSW S.A. realizuje założenia „Strategii gospodarki odpadami poprodukcyjny-
mi – górniczymi w Jastrzębskiej Spółce Węglowej S.A.”, której głównym celem jest ograniczenie 
i zminimalizowanie negatywnego oddziaływania wytwarzanych odpadów wydobywczych na śro-
dowisko naturalne oraz zwiększenie przychodów poprzez racjonalne gospodarowanie nimi. 



 

 

 Do najważniejszych strategicznych kierunków działań JSW S.A. w tym zakresie należą: 
- ograniczenie ilości wytwarzanych odpadów, 
- zwiększenie wykorzystania odpadów w podziemnych wyrobiskach górniczych, 
- sprzedaż odpadów w postaci nieprzetworzonej, 
- odzysk węgla z odpadów, 
- produkcja i sprzedaż kruszyw produkowanych z odpadów, 
- zagospodarowanie odpadów w obiektach gospodarki odpadami wydobywczymi na powierzch-

ni. 
 Dla urzeczywistnienia przyjętych celów strategicznych racjonalnej gospodarki odpadami wy-
dobywczymi JSW S.A. realizuje następujące zadania cząstkowe: 
- wykorzystanie odpadów w podziemnych wyrobiskach górniczych, 
- sprzedaż odpadów w formie nieprzetworzonej, 
- analiza ekonomiczna zasadności budowy zakładu odzysku węgla z odpadów, 
- uruchomienie w kopalniach JSW S.A. produkcji i sprzedaży kruszyw produkowanych z odpa-

dów wydobywczych z wykorzystaniem instalacji zakładów przeróbczych, 
- odchodzenie od budowy składowisk i zastępowaniu ich przez kontrolowane, planowane i 

uzgodnione z lokalną społecznością formowanie oraz zagospodarowanie obiektów do celów 
użyteczności publicznej, rekreacji i urządzania zieleni, 

- prowadzenie działań w zakresie poszerzenia obecnych oraz pozyskania nowych terenów nie-
zbędnych do zagospodarowania odpadów wydobywczych na powierzchni, 

- zwiększenie wykorzystania odpadów i produkowanych kruszyw w budownictwie drogowym, 
do prac inżynieryjno - budowlanych oraz hydrotechnicznych, 

- rekultywacja i zagospodarowanie terenów objętych działalnością górniczą. 
 
4.2. Realizacja zadań cząstkowych wyznaczonych w Strategii JSW S.A. 
 

Działania Spółki w celu zmniejszenia ilości wytwarzanych odpadów wydobywczych dotyczą 
ograniczenia przybierki skał płonnych przy prowadzeniu robót górniczych poprzez właściwy dobór 
obudowy zmechanizowanej współpracującej z kombajnami ścianowymi oraz wdrożenie eksploata-
cji pokładów niskich z wykorzystaniem techniki strugowej. Eksploatację pokładów niskich z wy-
korzystaniem kompleksu strugowego rozpoczęto w JSW S.A. w sierpniu 2009 r. w kopalni „Zo-
fiówka”. W związku z pozytywną oceną wdrożonej techniki strugowej, podjęto decyzję o rozsze-
rzeniu zakresu eksploatacji węgla z pokładów niskich z zastosowaniem ścianowych systemów 
strugowych o kolejne kopalnie Spółki i pozyskaniu drugiego kompleksu strugowego. Ww. działa-
nia powinny w znacznym stopniu ograniczyć, a na ścianach strugowych wyeliminować, przybierkę 
skał płonnych w procesie eksploatacji. 
 Zwiększenie wykorzystania odpadów wydobywczych w podziemnych wyrobiskach górniczych 
realizowane jest poprzez systematyczną rozbudowę i modernizację instalacji do zatłaczania odpa-
dów. Ze względu na występujące w miesiącach letnich niedobory podaży odpadów z elektrowni 
w stosunku do możliwości i potrzeb występujących na kopalniach, prowadzone są i będą działania 
ukierunkowane na zagospodarowanie pod ziemią razem z odpadami z elektrowni oprócz odpadów 
poflotacyjnych także kruszonego kamienia z zakładu przeróbczego. 
 Optymalne wykorzystanie wytwarzanych odpadów wydobywczych w budownictwie drogo-
wym i komunikacyjnym, do prac inżynieryjno-budowlanych oraz hydrotechnicznych prowadzone 
jest poprzez intensyfikację działań w zakresie produkcji kruszyw w instalacjach zakładów przerób-
czych kopalń i ich sprzedaży. 
 JSW S.A. wykorzystuje wytwarzane odpady wydobywcze do produkcji kruszyw zgodnie z uzys-
kaną w 2010 r. aprobatą techniczną Instytutu Badawczego Dróg i Mostów w Warszawie dla wyro-
bu budowlanego o nazwie „Kruszywo skalne górnicze JSW”. Odpady te poddawane są procesowi 



 

 

odzysku w instalacjach Zakładów Przeróbki Mechanicznej Węgla poszczególnych kopalń na pod-
stawie posiadanych przez kopalnie decyzji. Produkowane kruszywo podlega pełnej i systematycz-
nej kontroli parametrów jakościowych. W 2011 r. sprzedano ok. 221 tys. Mg kruszyw. 
 Sprzedaż kruszyw oraz odpadów wydobywczych firmom zewnętrznym i odbiorcom indywidu-
alnym prowadzona jest zgodnie z „Regulaminem sprzedaży odpadów wydobywczych i kruszyw 
skalnych górniczych”. Rzeczywista wysokość sprzedaży zależy od popytu na odpady wydobywcze 
oraz produkowane kruszywo. 
 W 2012 r. JSW S.A. rozpoczęła działania i współpracę z partnerami posiadającymi doświad-
czenie oraz odpowiednie zaplecze techniczno-ekonomiczne w zakresie budowy zakładów odzysku 
węgla i kruszywa na obiektach gospodarki odpadami wydobywczymi KWK „Krupiński” i KWK 
„Budryk”. Decyzja o budowie i eksploatacji instalacji podjęta zostanie po wykonaniu badań oraz 
opracowaniu studium wykonalności i analizy opłacalności ekonomiczno-finansowej. Realizacja 
przedsięwzięć przyczyni się do obniżenia kosztów funkcjonowania obiektów gospodarki odpadami 
wydobywczymi i zwiększenia ich pojemności dyspozycyjnej oraz do uzyskania przychodów ze 
sprzedaży materiałów (węgla i kruszyw) odzyskanych z obiektów. 
 Wykorzystywanie odpadów wydobywczych i kruszyw skalnych górniczych JSW realizowane 
jest w oparciu o Zarządzenie Prezesa Zarządu JSW S.A. w sprawie wykorzystania przez kopalnie 
należące do JSW S.A. odpadów wydobywczych i kruszyw skalnych górniczych JSW w obiektach 
gospodarki kamieniem, w robotach inżynieryjnych na własnym terenie oraz do usuwania szkód 
górniczych. 
 Zagospodarowanie odpadów wydobywczych w obiektach gospodarki odpadami wydobywczy-
mi na powierzchni prowadzone jest zgodnie z miejscowymi planami zagospodarowania prze-
strzennego, planami gospodarki odpadami oraz aktualnie obowiązującymi przepisami w zakresie 
gospodarki odpadami w kierunkach uzgodnionych z lokalnymi jednostkami samorządu terytorial-
nego. 
 
 
5. OBIEKTY GOSPODARKI ODPADAMI WYDOBYWCZYMI NA POWIERZCHNI, 

REKULTYWACJA TERENÓW PRZEKSZTAŁCONYCH 
W WYNIKU DZIAŁALNOŚCI GÓRNICZEJ 

 

5.1. Zagospodarowanie odpadów w obiektach gospodarki 
odpadami wydobywczymi na powierzchni 

 

Wszystkie kopalnie JSW S.A. prowadzą obiekty gospodarki odpadami wydobywczymi, które po-
siadają różnorodny status prawny znajdujący swoje odzwierciedlenie w posiadanych przez kopal-
nie decyzjach administracyjnych. 
 KWK „Budryk” jako jedyna kopalnia JSW S.A. prowadzi czynny obiekt unieszkodliwiania od-
padów wydobywczych pn.: „Centralne Składowisko Odpadów Górniczych w Knurowie”. Jest to 
jednocześnie największy powierzchniowo (317,35 ha) obiekt gospodarki odpadami wydobywczy-
mi prowadzony przez JSW S.A. Poniżej zdjęcia obiektu CSOG. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
Zdjęcie 1. Obiekt unieszkodliwiania odpadów                              Zdjęcie 2. Zrekultywowana skarpa CSOG 
wydobywczych CSOG 
Mining waste site CSOG                                                                Reclaimed slope CSOG. 

 
 
 Pozostałe kopalnie, wykorzystując odpady wydobywcze, budują budowle krajobrazowe lub pro-
wadzą rekultywację terenów przekształconych w wyniku działalności górniczej. 
 Na wszystkich obiektach gospodarki odpadami wydobywczymi realizowane są zadania mające 
na celu zabezpieczenie środowiska przed negatywnym oddziaływaniem nagromadzonych odpadów 
wydobywczych oraz zagospodarowanie terenów przekształconych w wyniku działalności górniczej 
w celu ich odnowy oraz przywrócenia walorów przyrodniczych i krajobrazowych poprzez przypi-
sanie im funkcji użytkowych, uzasadniających wykorzystanie odpadów wydobywczych, które w 
przyszłości służyć będą lokalnym społecznościom jako tereny zieleni urządzonej i lasy oraz obiek-
ty sportowo-rekreacyjne. Do zadań tych należą: 
 KWK „Borynia-Zofiówka-Jastrzębie”: 

— Ruch Borynia: budowa budowli krajobrazowej po południowej stronie zwałowiska „Bory-
nia-Jar” – zbiornik 4a, 

— Ruch Zofiówka: prowadzenie prac związanych z zamknięciem, zabezpieczeniem i rekulty-
wacją składowiska „Pochwacie” o pow. 137,75 ha, 

— Ruch Jas-Mos: rekultywacja terenów zdegradowanych – obiekty Rów Mszański i Pole B, 
likwidacja osadnika Jas 02 i nadbudowa części terenu byłych Szybów Zachodnich (Taras II) 
pod przyszłe zagospodarowanie wraz z rekultywacją, 

— KWK Budryk: zagospodarowanie Centralnego Składowiska Odpadów Górniczych w Knu-
rowie, 

— KWK Krupiński: budowa budowli krajobrazowej i rekultywacja niecki Cieku Branickiego 
na terenie gminy Suszec, 

— KWK Pniówek: budowa budowli krajobrazowej na terenie zwałowiska „Kościelniok o pow. 
194,27 ha. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

  
Zdjęcie 3. Kopalnia zespolona Ruch Zofiówka - 
zamknięte składowisko „Pochwacie” 
Joint mine -Zofiówka Site  
 Closed waste site- „Pochwacie” 

                  Zdjęcie 4. Budowla krajobrazowa KWK „Krupiński” 

                  Landscape construction „Krupiński” mine 

 
5.2. Rekultywacja terenu, w tym obiektów gospodarki odpadami wydobywczymi w JSW S.A. 
 

Na istniejących obiektach gospodarki odpadami wydobywczymi realizowana jest rekultywacja 
techniczna i biologiczna oparta na tradycyjnych i bezglebowych metodach zazieleniania z użyciem 
preparatu FRISOL, gwarantująca szybkie i trwałe osiągnięcie zamierzonych efektów ekologicz-
nych. W latach 2006 – 2011 JSW S.A. zazieleniała i zadrzewiła średnio ok. 10 ha/rok powierzchni 
prowadzonych obiektów, a średnioroczny koszt wykonania prac rekultywacyjnych i zagospodaro-
wania wyniósł ok. 1,3 mln zł. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Zdjęcie 5.   KWK „Pniówek” - zrekultywowana 
skarpa zamkniętego składowiska 
„Kościelniok” 

 KWK „Pniówek” – reclaimed slope of 
closed mining waste site Kościelniok” 

Zdjęcie 6.  Kopalnia zespolona „ Ruch „Borynia” - 
zrekultywowana skarpa zamkniętego 
zwałowiska „Borynia-Jar” 

 Joint mine - „Borynia” Site – reclaimed slope 
of closed mining waste site„Borynia-Jar” 



 

 

PODSUMOWANIE 
 
Nadrzędnym celem racjonalnej gospodarki odpadami wydobywczymi jest zapobieganie powsta-
waniu odpadów wydobywczych oraz ograniczenie ich niekorzystnego wpływu na środowisko, ży-
cie i zdrowie ludzi przy uwzględnieniu najlepszych dostępnych technik. 
 Realizacja obowiązków w zakresie gospodarki odpadami wydobywczymi wynikających z us-
tawy o odpadach wydobywczych wiąże się z dużymi nakładami finansowymi i organizacyjnymi. 
 Dostosowanie prowadzonej przez JSW S.A. działalności w tym zakresie w aspekcie prorynko-
wym i proekologicznym wymusza konieczność podjęcia działań zmierzających do ograniczenia 
ilości wytwarzanych i zagospodarowywanych na powierzchni odpadów wydobywczych oraz mak-
symalne ich wykorzystanie w budownictwie komunikacyjnym, do prac inżynieryjno-budowlanych 
oraz hydrotechnicznych. 
 Maksymalne wykorzystanie alternatywnych możliwości zastosowania odpadów lub kruszyw, 
powstałych w wyniku przerobu odpadów wydobywczych, jako materiału budowlanego znacznie 
rozszerzy zakres możliwości ich zastosowania i pozwoli na racjonalne prowadzenie gospodarki 
nimi. 
 Realizacja powyższych działań zapewni zwiększenie przychodów JSW S.A. w wyniku sprze-
daży odpadów i kruszyw wykorzystywanych jako materiał budowlany oraz obniżenie kosztów jed-
nostkowych związanych z zagospodarowaniem odpadów wydobywczych. Taki sposób postępowa-
nia ograniczy także znacznie niekorzystne oddziaływanie odpadów wydobywczych na środowisko 
naturalne poprzez optymalne gospodarowanie przestrzenią i zasobami środowiska naturalnego ze 
szczególnym uwzględnieniem rekultywacji i rewitalizacji terenów oraz gruntów przekształconych 
w wyniku działalności górniczej. 
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STRESZCZENIE: Produkcja węgla kamiennego jest ściśle związana z wytwarzaniem ogromnych 
ilości produktów ubocznych potocznie nazywanych odpadami poprodukcyjnymi. Należą do nich 
przede wszystkim skała płonna oraz muły węglowe. 
 Przez lata materiały te nagromadzone na hałdach lub w osadnikach kształtowały krajobraz tere-
nów związanych z górnictwem czy energetyką, stwarzając poważne zagrożenie dla środowiska na-
turalnego oraz zdrowia i życia ludzkiego. 
 Dokonane w Południowym Koncernie Węglowym S.A. wdrożenia i zrealizowane inwestycje 
pozwoliły na wypracowanie wspólnego ze spółkami energetycznymi Grupy TAURON modelu poz-
walającego na zagospodarowanie produktów ubocznych procesu produkcji węgla i wytwarzania 
energii. Zagospodarowanie produktów ubocznych do wytwarzania paliw granulowanych i miesza-
nek kruszywowo-spoiwowych, pozytywnie wpłynęło na zmniejszenie ilości składowanej skały płon-
nej, żużli i popiołów oraz pozwoliło na uzyskanie dodatkowych zbywalnych produktów posiadają-
cych doskonałe własności do różnych zastosowań. 
 Poprzez wyselekcjonowanie odpowiednich frakcji skały płonnej na urządzeniach Zakładu Prze-
róbki Mechanicznej Węgla i właściwe ich wymieszanie z dobranymi popiołami uzyskano kruszy-
wa i mieszanki kruszywowo-spoiwowe spełniające wymagania obowiązujące na materiały stoso-
wane w budowie dróg, autostrad i budowli hydrotechnicznych. 
 Dokonane wdrożenia i zrealizowane inwestycję pozwoliły na zagospodarowanie odpadów do 
produkcji paliw granulowanych i mieszanek kruszywowych, co wpłynęło na zmniejszenie ilości 
składowanych odpadów wydobywczych i popiołów oraz uzyskanie dodatkowych efektów ekolo-
gicznych i ekonomicznych. 
 
SŁOWA KLUCZOWE: Odpady poprodukcyjne, muł węglowy, mieszanki kruszywowo-spoiwowe 
 
 
 
1. WPROWADZENIE 
 
Południowy Koncern Węglowy S.A. wchodzący w skład Grupy Kapitałowej TAURON realizuje 
politykę ograniczania ilości wytwarzanych odpadów wydobywczych, a w przyszłości całkowitego 
ich zagospodarowania, prowadzi działania zmierzające do przetworzenia mułów węglowych i od-
padów skały płonnej na użyteczne produkty [1]. 
 Wykonane badania i wdrożenia przynoszą Południowemu Koncernowi Węglowemu efekty in-
telektualne, ekologiczne i ekonomiczne. Szereg rozwiązań chronionych jest zgłoszeniami patento-
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wymi, a niektóre z nich uzyskały wyróżnienie międzynarodowe [2]. Prowadzony odzysk odpadów 
zmniejszył ich ilość na składowiskach, jednocześnie spowodował zmniejszenie zużycia natural-
nych surowców mineralnych oraz zwiększył areał rekultywowanych i rewitalizowanych zdegrado-
wanych obiektów i terenów. Większość prowadzonych procesów odzysku przyczyniło się do obni-
żenia kosztów składowania odpadów przy jednoczesnych zyskach ze sprzedaży paliw granulowa-
nych, kruszyw i mieszanin kruszywowo-spoiwowych. Ponadto, działania te były i są źródłem zna-
czących efektów ekonomicznych u użytkowników granulowanych mułów węglowych, kruszyw 
i mieszanek spoiwowo-kruszywowych. 
 Uzyskane rezultaty stały się możliwymi dzięki realizacji przez Koncern polityki proekologicz-
nej i dobrej współpracy z uczelniami, instytutami branżowymi i ośrodkami technologicznymi oraz 
dzięki dokonywanym inwestycjom. Dotychczasowe zrealizowane przedsięwzięcia inwestycyjne 
charakteryzowały się okresem zwrotu nakładów od 8 do 24 miesięcy. 
 
 
2. GRANULOWANIE MUŁÓW WĘGLOWYCH 
 
Jednym z najbardziej uciążliwych problemów dla wielu kopalń w gospodarce odpadami są muły 
węglowe. Powstają one w procesie wzbogacania najdrobniejszych frakcji urobku węglowego 
i w zależności od technologii ich wytwarzania posiadają różną konsystencję i własności energe-
tyczne. Wiąże się to m.in. z ich cechami fizyko-chemicznymi (tab. 1). 
 Muły zawierające duże ilości iłów, przybierają konsystencję pastowaną i składowane lub ma-
gazynowane na pryzmach mają tendencję do „płynięcia” powodując zagorzenie dla otoczenia i śro-
dowiska. Otrzymywane muły odfiltrowane na różnego rodzaju filtrach, czy prasach – tzw. placki, 
nie ulegają samoistnemu rozpadowi i są trudne do rozdrobnienia oraz do ewentualnego mieszania 
z miałem węglowym. Jednocześnie placki mułowe jak również ich mieszaniny z miałami często 
w warunkach naszego klimatu, wysuszone pylą, pod wpływem deszczy ulegają rozmywaniu, za-
nieczyszczając wody i gleby, a zimą tworzą zlodowaciały bryły. 
 
 
Tabela 1. Charakterystyka fizyko-chemiczna mułów węglowych z PKW S.A. 
Table 1. Physico-chemical characteristics of coal sludges from PKW S.A. 

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 

 
 
 W Południowym Koncernie Węglowym S.A. produkowane w Zakładach Górniczych Sobieski 
oraz Janina muły, należą do kategorii tych „trudnych”, zarówno do zagospodarowania jako odpady 
(duża zawartość wilgoci powoduje problemy z ich zabudowaniem w obiekty ziemne, tendencje do 
tzw. „płynięcia”), jak i z uwagi na mało atrakcyjne właściwości energetyczne w bezpośrednim ich 
stosowaniu (duże zawilgocenie powoduje problemy z ich dozowaniem, transportem lub miesza-
niem z innymi paliwami). Do roku 2010 w Koncernie około 25% produkowanych mułów było za-
gospodarowywanych jako produkt dla energetyki, pozostała część musiała być traktowana jako 
odpad. 



 

 

 Przyjęta w latach wcześniejszych przez Południowy Koncern Węglowy SA polityka ogranicza-
nia ilości wytwarzanych i eliminacji źródeł powstawania odpadów, a w konsekwencji dążenia do 
powstania tzw. kopalni bezodpadowej, skłoniła władze Koncernu do podjęcia działań związanych 
z przetworzeniem mułów w użyteczne produkty. 
 Po latach badań i prób przy współpracy z firmą Ecocoal Consulting Center w roku 2010 w Za-
kładzie Górniczym Sobieski, uruchomiono nowatorską technologię i instalację do przetwarzania 
mułów węglowych pochodzących z pras filtracyjnych w granulat mułowy. Nic by może nie było 
w tym nowatorskiego, gdyż instalacje do granulowania wcześniej istniały i granulat mułowy nie 
jest produktem nowym. Rozwiązanie problemu polegało na tym, że zrezygnowano ze stosowania 
tradycyjnych ciężkich i energochłonnych granulatorów, a zastosowano mieszalnik intensywnego 
działania dopracowując wcześniej technologię ciągłego granulowania mułów węglowych w postaci 
placków pofiltracyjnych. Instalacja w ZG Sobieski odróżnia się od pozostałych konstrukcji zna-
nych granulatorów i mieszalników (betoniarni) prostą budową i łatwą obsługą, nie powodując 
przestojów w rozładunku pras filtracyjnych, co z kolei ma bardzo istotne znaczenie dla zachowania 
ciągłości ruchu zakładu przeróbki mechanicznej. 
 
 

 
 
Fot. 1. Placki mułowe z pras filtracyjnych 
Photo 1. Sludge cakes from filtration pressCoal slimes (filter cakes) from the filter press 
 
 
 Dodatkową zaletą instalacji jest również możliwość wkomponowania jej w ciąg technologiczny 
produkcji mułów bez ponoszenia dodatkowych kosztów związanych z transportem i załadunkiem 
wsadu do instalacji oraz koniecznością wykorzystania sprzętu ciężkiego lub innych urządzeń po-
trzebnych do łączenia granulatu z innymi sortymentami węgla. 
 



 

 

 
 
Fot. 2. Granulator mułów w ZG Sobieski 
Photo 2. Granulator for coal sludge slime production in the Sobieski coal mine Coal Company 

 
 Uzyskany na instalacji granulat jest produktem sypkim, niepowodującym problemów z maga-
zynowaniem, transportem i mieszaniem z innymi paliwami. 
 W chwili obecnej produkcja granulatów w ZG Sobieski wynosi od 5–10 tys. ton/miesiąc, co po-
zwala zagospodarować dodatkowe ilości mułów (od 60 do 120 tys. ton/rok) bez konieczności po-
noszenia kosztów związanych z ich zagospodarowaniem. W roku 2013 planowane jest zakończe-
nie inwestycji budowy instalacji do granulowania mułów w ZG Janina, która zostanie wzbogacona 
o doświadczenia uzyskane podczas eksploatowania instalacji w ZG Sobieski. 
 

 
 
Fot. 3. Granulat mułowy z ZG Sobieski 
Photo 3. Product of coal sludge granulationGranulated coal slime process 
in from the Sobieski coal mine Coal Company 



 

 

 Oprócz wymienionych wcześniej zalet należy wspomnieć, że na instalacji zabudowanej w ZG 
Sobieski oraz planowanej w ZG Janina istnieje możliwość zastąpienia tradycyjnego spoiwa, wap-
niowymi popiołami aktywnymi, uzyskując stabilny granulat z przeznaczeniem do zabudowy w obiek-
ty ziemne, czy rekultywacji terenów. Obecnie w Koncernie trwają prace badawcze w tym kierunku 
rozwoju produkcji granulatów mając na uwadze interesy branży górniczej i energetycznej w zakre-
sie zagospodarowania produktów ubocznych powstałych w procesie produkcji węgla i energii 
w spółkach należących do Grupy TAURON. 

 

 
 
Rys. 1. Schemat technologii granulowania mułów węglowych w sposób 
ciągły w ZG Sobieski 
Figure. No 1 Technological scheme of coal sludge slime granulation 
continuous process in the Sobieski coal mine Coal Company 
 
 
3. PRODUKCJA MIESZANEK KRUSZYWOWYCH 
 
W latach 2009–2010 Południowy Koncern Węglowy SA wspólnie z Instytutem Badawczym Dróg 
i Mostów (IBDiM), Laboratorium Inżynierii Lądowej Labotest i Ecocoal Consulting Center, prze-
prowadził szereg badań określających przydatność skały płonnej wydzielanej w procesie wzboga-
cania węgla jako kruszywa mającego zastosowanie w inżynierii komunikacyjnej i robotach inży-



 

 

nieryjnych. W badaniach zostały określone możliwości produkcji różnego rodzaju kruszyw pocho-
dzących z bezpośredniej produkcji i hałd górniczych oraz mieszanin kruszywowych tworzonych na 
bazie wymienionych kruszyw i różnego rodzaju aktywnych popiołów z energetyki. 
 Na podstawie wyników badań i uzyskanej aprobaty technicznej z IBDiM wytwarzane kruszywa 
PKW, z bezpośredniej produkcji i z hałd górniczych, spełniają wymagania na materiał wykorzy-
stywany w inżynierii komunikacyjnej do budowy nasypów, podbudów pomocniczych i zasadni-
czych stabilizowanych hydraulicznie, rekultywacji, niwelacji terenów oraz w budownictwie hydro-
technicznych do budowy wałów przeciwpowodziowych. 
 Aby umożliwić sprzedaż kruszywa PKW wprowadzono system Zakładowej Kontroli Produkcji 
Kruszyw który jest niezbędnym elementem produkcji i sprzedaży kruszyw oraz przystosowano 
ciąg technologiczny produkcji węgla w zakładach przeróbczych do możliwości produkcji kruszyw. 
 Dopiero spełniając wszystkie warunki Południowy Koncern Węglowy S.A. mógł zaoferować 
klientom kruszywo skalne/kruszywo PKW do zastosowania zgodnie z uzyskaną aprobatą tech-
niczną IBDiM nr AT/2010-03-2576. Charakterystykę techniczną wytwarzanych kruszyw podaje 
tabela 2. 
 Zakończone powodzeniem prace przyniosły efekt w postaci sprzedaży w 2010 roku około 
20 000 ton kruszywa do budowy dróg oraz około 60 tys. ton kruszywa do budowy wałów przeciw-
powodziowych. 
 Ze względu jednak na niski wskaźnik nośności, który ograniczał zastosowanie kruszywa PKW 
w różnego rodzaju robotach inżynieryjnych oraz w celu zmniejszenia współczynnika pęcznienia, 
polepszenie tych parametrów dokonano poprzez tworzenie mieszanek kruszywa PKW z dodatkami 
aktywnych popiołów i żużli, w tym z popiołami fluidalnymi pochodzącymi z elektrowni i elektro-
ciepłowni Grupy TAURON oraz z dodatkiem cementu. 
 Przeprowadzone badania potwierdziły oczekiwania odnośnie możliwości poprawy parametrów 
fizycznych opracowanych mieszanek i stały się podstawą do uzyskania w Instytucie Badawczym 
Dróg i Mostów Aprobaty Technicznej dla „Mieszanki stabilizowanej kruszywowo-popiołowej PKEW”. 
Właściwości techniczne mieszanki rodzaju U przedstawiono w tabeli 2. 
 

 
Tabela 2. Charakterystyka inżynieryjna kruszyw PKW i mieszanki kruszywowej PKEW 
Table 2. Physical characteristics of PKW aggregates and PKEW mixture of aggregates aggregate blend 

Parametry 
Jed-

nostki 

Kruszywo PKW Mieszanka PKEW 

Nasączane 4 dni Nasączane 15 dni Nasączane 4 dni 

Frakcja 0-2 mm 
Frakcja 0-2 mm + 24% 
popiół fluidalny + 1% 

cementu 

Wilgotność 
Gęstość objętościowa 
Gęstość szkieletu 
Wskaźnik nośności, % 
Pęcznienie, % 

% 
g/cm3 

g/cm3 
% 
% 

16,4 
1,884 
1,584 
20,3 
0,13 

13,4 
1,806 
1,593 
18,2 
0,17 

15,5 
1,871 
1,606 
341,8 
0,00 

  Frakcja 0-30 mm 
Frakcja 0-30 mm + 25% 

popiół fluidalny 

Wilgotność 
Gęstość objętościowa 
Gęstość szkieletu 
Wskaźnik nośności, % 
Pęcznienie, % 

% 
g/cm3 

g/cm3 
% 
% 

11,9 
2,111 
1,887 
15,0 
0,82 

9,2 
2,165 
1,953 
8,6 

0,53 

16,5 
1,832 
1,572 
228,2 
0,04 



 

 

 Równolegle wszczęto procedurę zakupu instalacji do ciągłej produkcji mieszanek kruszywowo-
popiołowych. Spośród kilku ofert wybrano i zainstalowano włoską instalację RCC C MIX 2/150 
o ciągłym działaniu o wydajności mieszanek 150 ton/godz. z firmy Ciepiela Technology Promo-
tion (fot. 4). 
 

 
 

Fot. 4. Instalacja do produkcji mieszanek kruszynowo-popiołowych w ZG Sobieski 
Photo 4. Installation for mixture composed of aggregates and ashes production 
aggregate-ash blends production in ZG Sobieski Coal Company 
 
 Instalację włączono w ciąg technologiczny zakładu wzbogacania węgla z którego wyselekcjo-
nowana skała płonna/kruszywo jest mieszane z określona ilością i rodzajem spoiwa (popioły, ce-
ment, wapno). Instalacja umożliwia tworzenie mieszanek stabilizowanych kruszywo-spoiwo o róż-
nych parametrach technicznych, zgodnie z jedną z 20 procedur tworzenia mieszanek o różnym prze-
znaczeniu. Wszystkie dodatki, a w szczególności dodatki popiołów fluidalnych i spoiw na ich ba-
zie, zawierających aktywne związki wapnia, mają za zadanie poprawę parametrów fizycznych 
i chemicznych kruszyw PKW zwiększając między innymi ich wytrzymałość mechaniczną (nośno-
ści, wytrzymałości na ściskanie) oraz zmniejszając ich pęcznienie, współczynnik filtracji i roz-
puszczalność. 
 

 
 

Rys. 2. Schemat produkcji mieszanek kruszynowo-spoiwowych w ZG Sobieski 
Figure 2. Technological scheme of mixture composed of aggregates and binder 
aggregate-binder blends production in ZG Sobieski Coal Company 



 

 

 Uruchomiona w czerwcu 2011 roku instalacja w Zakładzie Górniczym Sobieski wyprodukowa-
ła do tej pory ok. 100 tys. ton mieszanek z dodatkiem różnego rodzaju popiołów do budowy dróg – 
fot. 5. Zagospodarowano w ten sposób około 85 tys. ton odpadów wydobywczych oraz około 15 
tys. ton popiołów fluidalnych. Rezultatem takiego działania były między innymi efekty ekono-
miczne w postaci przychodów ze sprzedaży mieszanek oraz oszczędności z tytułu uniknięcia kosz-
tów związanych ze składowaniem odpadów wydobywczych i popiołów. 
 
 

 
 
Fot. 5. Budowa obwodnicy Chrzanowa z zastosowaniem mieszanki kruszynowo-popiołowej z ZG Sobieski 
Photo 5. Construction of Chrzanów the ring road of the city of Chrzanów with usagee of mixture composed 
of aggregates and ashes from the aggregate-ash blends from ZG the Sobieski Coal Company 
 
 
 W Zakładzie Górniczym Janina w grudniu 2012 roku została oddana do eksploatacji bliźniacza 
instalacja, z której produkcja mieszanek kruszywowych ruszy w roku 2013. Natomiast w 2011 ro-
ku w zakładzie była prowadzona produkcja i sprzedaż kruszyw wyprodukowanych z odpadowej 
skały płonnej z bieżącej produkcji. Dla polepszenia właściwości geotechnicznych produkowanych 
kruszyw i zwiększenia sprzedaży uruchomiono dodatkową instalacja mająca za zadanie „osusze-
nie” kruszyw poprzez dodatek fluidalnych popiołów lotnych. W latach 2011 i 2012 wyprodukowa-
no w ten sposób i sprzedano około 160 tys. ton mieszanek zawierających około 20 tys. ton popio-
łów fluidalnych z przeznaczeniem na budowę wałów przeciwpowodziowych oraz dróg (fot. 6). 
 
 



 

 

 
 

 
 
Fot. 6. Budowa wałów przeciwpowodziowych na Wiśle z zastosowaniem 
kruszywa „osuszonego” popiołem z ZG Janina 
Photo 6. Construction of the Vistula river embankments with usagee 
of the aggregates from ZG Janina drained with ashes 
 
 
4. WYRÓŻNIENIA 
 
Wieloletnie dążenie Południowego Koncernu Węglowego S.A. do bezodpadowej produkcji, szereg 
badań i analiz w zakresie podstawowego problemu ekologicznego i ekonomicznego w górnictwie 
węgla kamiennego, jakim jest zagospodarowanie odpadów poprodukcyjnych, wdrożenie nowator-
skich technologii granulowania mułów węglowych oraz produkcji mieszanek kruszywowo-spoi-
wowych zostało dostrzeżone i wyróżnione w kraju oraz za granicą. 
 Technologia ciągłej produkcji granulatów na bazie mułów węglowych z pras filtracyjnych na 
instalacji zastosowanej w ZG Sobieski znalazła uznanie na międzynarodowych targach Badań Na-
ukowych i Nowych Technik „BRUSSELS INNOVA 2011” w Brukseli poprzez uhonorowanie Po-
łudniowego Koncernu Węglowego S.A. złotymi medalami organizatora targów i Rady Głównej In-
stytutów oraz Ministerstwa Edukacji z Rumunii. Ponadto technologia otrzymała srebrny medal na 
111 międzynarodowych targach wynalazczości „CONCOURS LÉPINE”, które odbyły się w maju 
2012 roku w Paryżu. 



 

 

 Ponadto w kraju Południowy Koncern Węglowy S.A. za został uhonorowany prestiżowym ty-
tułem LIDERA INNOWACJI 2012 za co otrzymał statuetkę i certyfikat w XI ogólnopolskiej edy-
cji konkursu LIDER INNOWACJI 2012. organizowanego przez Centrum Innowacji Wojewódz-
kiego Klubu Techniki i Racjonalizacji w Katowicach. 

 

 
 

Fot. 7. Uzyskane przez PKW S.A. dyplomy oraz złoty medal 
targów innowacji „BRUSSELS INNOVA 2011” w Brukseli 
Photo 7. Diplomas and innovation fair “BRUSSELS INNOVA 2011” 
gold medal in Brussels received by PKW S.A. 

 

 
 

Fot. 8. Srebrny medal konkursu innowacji „CONCOURS LÉPINE 2012” w Paryżu 
Photo 8. Competition of innovation “CONCOURS LÉPINE 2012” silver medal in Paris 



 

 

 
 
Fot. 9. Statuetka LIDERA INNOWACJI 2012 
Photo 9. The statue of the LEADER of INNOVATION 2012 
 
 
PODSUMOWANIE 
 
W Południowym Koncernie Węglowym S.A. przyjęto politykę polegającą na dążeniu do ograni-
czania, a w przyszłości całkowitej eliminacji wytwarzanych odpadów poprodukcyjnych. Realizuje 
się to przez m.in. eliminację źródeł powstawania odpadów oraz ograniczanie ilości ich powstawa-
nia na powierzchni kopalń poprzez przetwarzanie w nowatorskich instalacjach na użyteczne pro-
dukty w postaci granulatów mułowych, kruszyw oraz mieszanek kruszynowo-spoiwowych. Za-
równo dla Koncernu oraz Grupy TAURON podstawowym celem jest budowanie wartości firmy 
poprzez ujednolicone i wzajemnie uzupełniające się procesy biznesowe. W obszarach wydobycia 
i wytwarzania można łatwo wskazać takie punkty synergii, które dają mnóstwo możliwości do stwo-
rzenia takich układów technologicznych, które nie tylko pomogą w zagospodarowaniu powstają-
cych odpadów ale także pozwolą uzyskać korzyści ekonomiczne ze sprzedaży nowych produktów. 
Choć górnictwo węgla kamiennego jak i energetyka są branżami, w których pracę i funkcjonowa-
nie wpisane jest negatywne oddziaływanie na środowisko, ale dzięki postępowi nauki i techniki je-
steśmy w stanie neutralizować to oddziaływaniei naprawiać powstałe szkody. Zapewne, w przy-
szłości, obie branże będą nadal poszukiwały nowych, wspólnych, kompleksowych rozwiązań pro-
blemów związanych z zagospodarowaniem ubocznych produktów pochodzących z procesów wy-
twarzania. W kolejnych latach, działania proekologiczne Koncernu oraz kierunki rozwoju przyjętej 
polityki dążenia do „powstania kopalni bezodpadowej”, będą dalej rozszerzane o zagospodarowa-
nia odpadów wydobywczych w połączeniu z ubocznymi produktami spalania. Taki trend zapewne 
przyczyni się do zrównoważonego rozwój naszego regionu w trosce o środowisko naturalne dla 
nas i przyszłych pokoleń. 
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The Waste Products Management in the Southern Poland Coal Company 
(Południowy Koncern Węglowy S.A.) Coal Mines 
 
Coal production is closely linked with the generation of huge quantities of by-products commonly 
called waste products. These include, above all, waste rock and coal slimes sludges. 
Over the years these materials accumulated on the dumps and in the settling basins were shaping 
landscapes of areas related to mining industry and power sectorenergy industry, posing a serious 
threat to the environment, as well as and human the health and human life. 
 Implementations and realized investments, made in the Southern Coal Group Poland Coal 
Company S.A. allowed to develop, in cooperation with the energy companies of TAURON Group, 
a joint model for management of by-products from both coal production and electricity production 
generation processes. 
 Use of by-products for generation manufacturing of the granulated fuels and mixtures com-
posed of aggregate-s and binders blends has had a great impact on reduction of the amount of 
stored waste rock, slugs slags and ashes and has allowed obtaining additional transferable tradable 
products having excellent properties for different kinds of applications. 
 The aggregates and mixtures composed of aggregates and binders, which fulfill the applicable 
requirements for the materials used in the construction of roads, motorways and hydraulic struc-
tures are obtained in the process of selecting the appropriate fractions of waste rock and then mix-
ing them with well-matched ashes. 
 Thanks to the selection of the adequate fractions of waste rock in the equipment of the Coal 
Processing Plant and their proper mixing with the selected ashes the aggregates and aggregate-
binder blends have been obtained that meet the requirements of the materials used in the road, 
highway and hydrotechnical objects construction. 
Made The implementations and realized investments made have allowed for to utilize application 
of wastes in in the process of granulated fuel production and aggregate mixtures blends production 
that resulted in reduction of the amount of stored wastes and ashes, as well as in obtaining addi-
tional ecological and economic effects. is the additional profit. 
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STRESZCZENIE: W artykule przedstawione szerokie możliwości gospodarczego wykorzystania 
odpadów wydobywczych z kopalni Lubelski Węgiel „Bogdanka” S.A. Wieloletnie doświadczenia 
oraz coroczny monitoring właściwości fizyko-chemiczne odpadów pozwalają na coraz to szersze 
możliwości ich odzysku i wykorzystania. 
 
SŁOWA KLUCZOWE: Odpady wydobywcze, odzysk, zagospodarowanie 
 
I .  WSTĘP 
 
Obowiązujące ustawy: o odpadach oraz o odpadach wydobywczych umożliwiają w szerokim za-
kresie prowadzenie odzysku odpadów powstających w związku z eksploatacją i przeróbką kopali-
ny, [2], [3], [4], [5]. 
 W kopalni „Bogdanka” obecnie średnio uzyskuje się ok. 4,5-4,7 mln ton rocznie odpadów wy-
dobywczych. Ponad połowa z nich wykorzystywana jest do różnych celów, zaś reszta trafia na 
obiekt unieszkodliwiania odpadów wydobywczych w Bogdance. 

 
Tabela 1. Bilans gospodarki odpadami wydobywczymi w latach 2000-2012 
Table 1. Balance of mining waste management in the years 2000-2012 

ROK 
Odpady wytworzone 

(Mg) 
Odpady 

zagospodarowane (Mg)
Odpady składowane (Mg) 

2000 2 043 399,00 1 549 308,00 494 091,00 

2001 1 672 113,00 1 654 233,00 17 880,00 

2002 1 808 447,00 1 814 197,00 0 

2003 2 035 717,45 2 078 660,12 0 

2004 2 093 146,76 1 949 290,72 100 000,00 

2005 2 619 039,44 2524396,34 138 499,14 

2006 3 074 492,22 2 532 923,72 541 568,50 

2007 3 337 444,14 2 872 958,64 464 485,50 

2008 3 047 322,68 2 432 345,48 614 977,20 

2009 3 788 149,68 1 496 494,28 1 750 000,00 

2010 3 288 947,88 2 403 274,28 1 427 329,00 

2011 4 050 084,64 2 092 779,68 1 750 000,00 

2012 4 742 458,25 2 554 470,50 2 395 292,71 

Szkoła Eksploatacji Podziemnej 2013, Materiały Konferencyjne 



 

 

 Wieloletnie badania właściwości odpadów wydobywczych potwierdzają stałość parametrów fi-
zyko-chemicznych. 
 Pod względem petrograficznym jest to mieszanina głównie iłowców i mułowców (Pomiar – 
GIG, 2012). Występują: 
 szare iłowce o słabej łupliwości z niewielkimi skupieniami substancji organicznej (ok. 

35%), 
 ciemnoszare iłowce i łupki ilaste o wyraźnej łupliwości, laminowane substancja organiczną 

(ok. 20%), 
 szare mułowce bez warstwowania (ok. 20%), 
 brunatno-szare i brunatne syderyty ilaste (ok. 10%), 
 jasnoszare mułowce przechodzące w drobnoziarniste piaskowce (ok.15%). 

 Skład mineralny karbońskich skał płonnych przedstawia poniższe zestawienie. 
 
 
Tabela 2. Skład mineralny odpadów górniczych 
Table 2. The mineral composition of mining waste 

Skład mineralny 1998÷2000 2002 2004 2006 2007 2008 2011 2012 

Minerały ilaste 
w tym: kaolonit 

illit 
chloryt 
smektyt 

 
 

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. 

 
 

45-50 
25-30 
10-15 
5-10 
śl. 

 
 

50-55 
30-35 
10-15 
5-10 
śl. 

Kwarc 20-25 20-25 25-30 30-35 30-35 25-30 30-35 20-25 

Skalenie śl. - 5 śl. - 5 śl. - 5 śl. - 5 śl. śl. 2-5 2-5 

Syderyt 2-5 2-5 2-5 5-8 8-10 2-5 8-10 5-8 

Kalcyt śl. - śl. - - - - 2-4 

Piryt śl. śl. - 2 śl. - 2 śl. - 2 śl. śl. 2-5 śl. - 2 

Substancja 
organiczna 

5-10 5-10 5-10 2-5 5-7 7-10 2-5 7-10 

 
 
 Średni skład frakcyjny odpadów przeznaczonych do wykorzystania przedstawia się następują-
co: 

 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 odpadów wydo-
bywczych. Badania wykazały bardzo niskie zwartości radionuklidów, zbliżone do ilości natural-
nych występujących w skorupie ziemskiej – tab. 4. 
 Zgodnie z zaleceniami Głównego Instytutu Górnictwa w Katowicach odpady mogą być, pod 
względem bezpieczeństwa radiologicznego wykorzystywane do robót inżynieryjnych oraz składo-



 

 

wane na powierzchni ziemi. Mogą być również użyte do produkcji materiałów budowlanych i nie 
stanowią zagrożenia radiacyjnego. 
 
 
Tabela 3. Skład chemiczny odpadów w % 
Table 3. The chemical composition of the waste in % 

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 4. Stężenia radionuklidów w karbońskich skałach z kopalni Bogdanka 
Table 4. The concentrations of radionuclides in the carboniferous rocks from the mine 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 57,05,6 53,88,8 64,73,4 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 

Marzec 2011 66,3±5,9 64,5±3,6 72,8±6,2 610±56 

Marzec 2012 70,5±1,7 57,5±1,1 70,5±1,7 496±14 

 
 
 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) [1], [7]. 



 

 

 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 [6]. 
 Poniżej przedstawiono porównanie wartości dopuszczalnych zanieczyszczeń w glebie lub ziemi 
i ilości w odpadach wydobywczych z kopalni LW „Bogdanka”. 

 
Tabela 5. Zawartość metali ciężkich w odpadach górniczych z kopalni Bogdanka mg/kg (ppm) 
Tabela 5. The content of heavy metals in mining waste from the mine Bogdanka mg/kg (ppm) 
Zanieczyszczenie Dopuszczalne ilości dla grup i głębokości

2002 2004 2006 2007 2008 2011 2012 
 „B” 0-0,3 m „C” 0-2,0 m 

Arsen (As) 20 60 8 < 2 < 2 <2 <2 5 7 
Bar (Ba) 200 1000 457 762 502 686 367 410 250 

Chrom (Cr) 150 500 112 81 77 66 68 95 137 
Cyna (Sn) 20 350 < 2 < 2 < 2 <2 <2 <2 <2 
Cynk (Zn) 300 1000 93 138 89 98 80 81 137 
Kadm (Cd) 4 15 < 2 < 2 < 2 <2 <2 <2 <2 
Kobalt (Co) 20 200 27 23 46 32 11 <3 147 
Miedź (Cu) 150 600 59 20 < 2 13 34 60 65 

Molibden (Mo) 10 250 < 2 < 2 < 2 <2 <2 <2 <2 
Nikiel (Ni) 100 300 65 30 < 2 4 36 56 52 
Ołów (Pb) 100 600 26 71 31 33 27 26 29 
Rtęć (Hg) 2 30 < 1 < 1 < 1 <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 
podstawie przepisów Ustawy - Prawo wodne oraz obszary poddane ochronie na podstawie prze-
pisów 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 za-
budowane i zurbanizowane z wyłączeniem terenów przemysłowych, użytków kopalnianych oraz 
terenów 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 poszczególnych metali w odpadach górni-
czych są dużo niższe od wartości dopuszczalnych gruntach powierzchniowych terenów zalicza-
nych do grupy C. Natomiast w przypadku takiego porównania do gleb terenów zaliczonych do gru-
py B stwierdzono przekroczenia ilości baru i kobaltu. W przypadku tych pierwiastków przekrocze-
nia wynikają z naturalnych zawartości niezwiązanych z antropogenicznym zanieczyszczeniem ba-
danych odpadów.  
 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 [8]. 



 

 

II. ZAGOSPODAROWANIE ODPADÓW WYDOBYWCZYCH 
 
1. Rekultywacja 
 
Największą ilość odpadów wydobywczych wykorzystuje się w procesie rekultywacji wyrobisk od-
krywkowych po wyeksploatowanych kruszywach.  
 Roboty rekultywacyjne rozpoczyna się od przygotowania wyrobiska, tj. od niwelacji dna oraz 
zabezpieczenia nadkładu, który będzie wykorzystany do obudowy biologicznej wyrobiska. Na-
stępnie sukcesywnie niweluje się wyrobisko odpadami i dokładnie zagęszcza. Po zakończeniu tego 
etapu formuje się nieduże wzniesienie, tak aby umożliwić spływ wód opadowych z rekultywowa-
nego terenu. Ostatnim etapem rekultywacji jest obudowa biologiczna ukształtowanej powierzchni 
polegająca na przykryciu skał masami ziemnymi o miąższości ok. 0,5 m, przeprowadzeniu zabie-
gów agrotechnicznych oraz zagospodarowaniu w kierunku darniowym lub zadrzewieniowym. Do-
bór sadzonek zgodny jest z drzewostanem rosnącym w najbliższym otoczeniu.  
 Poniżej przedstawiono rekultywację z wykorzystaniem odpadów górniczych wyrobiska popia-
skowego w miejscowości Albertów (fot. 1, 2), gdzie zastosowano tradycyjną metodę rekultywa-
cyjną z zastosowaniem ziemi do okrycia odpadów. 

 

 

Fot. 1. Zrekultywowane wyrobisko w miejscowości Albertów, gm. Puchaczów 
Photo 1. Reclaimed excavation in Albertów, gm. Puchaczów 

 
 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 [5]. 
 Odpady są bardzo dobrym materiałem do bezglebowej rekultywacji biologicznej. Przy prowa-
dzeniu takiej rekultywacji należy dodatkowo nawieźć powierzchnię substancjami mineralnymi za-
wierającymi azot i fosfor [10]. 
 Wieloletnie obserwacje na wyrobiskach wykazują sukcesję naturalną zarówno roślin drzewia-
stych jak też zielnych, które tworzą swobodną kompozycję z gatunkami drzew rosnących w są-
siedztwie. Na uformowane wyrobiska wchodzą rośliny, którym odpowiadają antropogenicznie 
przekształcone środowiska glebowe. 



 

 

 
 
Fot. 2. Rekultywacja bezglebowa w miejscowości Wesołówka, gm. Puchaczów 
Photo 2. Soilless reclamation in 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 [9]. 
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 od-
padów wydobywczych wierzchowinę przykrywa się 15-20 cm warstwą kruszywa ceglanego i usz-
czelnia piaskiem piaskiem. Skarpy korpusu drogi wyniesionego ponad powierzchnię terenu ze 
względów estetycznych oraz jako przeciwdziałanie erozji należy obsypać humusem i zadarnić. 
 Dotychczas wykonano szereg dróg lokalnych z wykorzystaniem odpadów na obszarze górni-
czym oraz okolicznych gminach. (fot. 3). 



 

 

 
 
Fot. 3. Droga gruntowa w miejscowości Syczyn - widok na nawierzchnię z kruszywa 
Photo 3. Local road in Syczyn 
 
 

 Odpady te stanowiły doskonałą podbudowę pod nawierzchnię asfaltową. Ta została wykonana 
m.in. droga we wsi Wesołówka w gm. Puchaczów (fot. 4). 
 
 

 
 
Fot. 4. Droga asfaltowa na podbudowie z odpadów pogórniczych w miejscowości Wesołówka 
Photo 4. Soilless reclamation in Wesołówka, gm. Puchaczów 



 

 

 
 
Fot. 5. Droga wykonana na podbudowie z odpadów wydobywczych w miejscowości Kobyłki 
Photo 5. The road constructed on the foundation of mining waste in Kobylki 
 
3. Utwardzanie placów 
 
Podobnie jak w przypadku robót drogowych odpady wydobywcze stanowią bardzo dobry materiał 
do utwardzania placów, nierówności terenu, budowy podjazdów, zjazdów. Po nawiezieniu i za-
gęszczeniu odpadów, należy je przykryć warstwą piasku lub kruszywa. 
 Te sposób zagospodarowania odpadów jest szeroko wykorzystywany przez mieszkańców gmin 
sąsiadujących z kopalnią. 
 Odpady zostały wykorzystane m.in. w miejscowości Wierzbica jako podsypka pod blok miesz-
kalny, osiedlową drogę, plac zabaw oraz parking osiedlowy (fot. 6). 



 

 

 
 
Fot. 6. Plac zabaw i blok mieszkalny w Wierzbicy z widoczną skarpą (podwyższenie terenu skałą płonną) 
Photo 6. Playground and the block of flats in Wierzbica with apparent slope (elevation terrain gangue) 
 
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. 7). 
 
 
 
 



 

 

 
 
Fot. 7. Budowa boiska przy Szkole Podstawowej w Siedliszczu 
Photo 7. Construction of sport field at Primary School field in Siedliszcze 
 
 
 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-
tocrosowe. Budowa torów wymaga rozległych terenów i do tego celu najbardziej nadają się kilku-
hektarowe wyrobiska po eksploatacji kruszyw pospolitych już rekultywowane bądź częściowo zre-
kultywowane. 
 Do przeprowadzania zawodów motocrosowych doskonale nadają się również składowiska od-
padów górniczych (fot. 8). Koncepcja zagospodarowania docelowo uformowanej I części hałdy 
zakłada jej zagospodarowanie w kierunku sportowo-rekreacyjnych. Pozostała część hałdy będzie 
zagospodarowana jako skansen – architektura drewniana rejonu Polesia oraz na część przyrodniczą 
nawiązują do przylegającej doliny rzeki Świnki. 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
Fot. 8. Zawody Country Cross na składowisku odpadów pogórniczych w Bogdance w 2010 r. 
Photo 8. Cross country motor competitions at a disposal site mining in Bogdanka in 2010 

 
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” [11]. 
 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 dwu - komorowy zbiornik wód dołowych w Bogdance (fot. 9). 
 
 



 

 

 
 
Fot. 9. Zbiornik wód kopalnianych w Bogdance 
Photo 9. Mine water tank in Bogdanka 
 
 
 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 Puchaczowie. 
 
6. Produkcja ceramicznych materiałów budowlanych i kruszyw 
 
W połowie lat 90. XX wieku wybudowano Zakład Ceramiki Budowlanej „EkoKLINKIER”, 
będący częścią grupy Lubelski Węgiel „Bogdanka” S.A., którego zadaniem jest wysoko zautoma-
tyzowane wytwarzanie cegieł elewacyjnych, w oparciu o odpady górnicze. 
 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. Odpady górnicze dla potrzeb zakładu ceramiki są wysegrego-
wane do frakcji 20–50 mm i dostarczane bezpośrednio z Zakładu Przeróbki Mechanicznej Węgla. 
Tam poddawane są kruszeniu a po nawilżeniu do uzyskania wilgotności 11% oraz dodaniu piasku 
i w miarę potrzeb barwnika – leżakowaniu przez okres ok. 2 tygodni. Tak uzyskana masa cera-
miczna kierowana jest na prasy, gdzie formowane są poszczególne elementy ceramiczne. Kolej-
nymi procesami są: suszenie, wypalanie, sortowanie gotowych materiałów i pakowanie. 
 W Zakładzie „EkoKLINKIER” produkowany jest szeroki asortyment materiałów budowlanych: 
cegły klinkierowe, płytki ceramiczne, kształtki wykończeniowe i kruszywa. 



 

 

 
 
Fot. 10. Kształtki wykończeniowe 
Photo 10. Finishing fittings 
 
 

 
 
Fot. 11. Cegły ręcznie formowane (wykonywane tylko na zamówienie klienta) 
Photo 11. Handmade bricks (made acording to customer specification) 
 
 
 Firma HALLER S.A. z Katowice na podstawie przeprowadzonych badań zakwalifikowała od-
pady wydobywcze z kopalni Bogdanka do produkcji Mieszaki HALLER, tj. materiału budowlane-
go z przeznaczeniem do budowy nasypów drogowych i kolejowych, a także wałów przeciwpowo-
dziowych. Warunkiem koniecznym jest jednak zastosowanie dodatków ulepszających. Przeprowa-
dzono w tym zakresie również próby na poletkach doświadczalnych. 



 

 

WNIOSKI 
 
1. Odpady wydobywcze 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 górnicze jako materiał alternatywny powinny być wykorzystywane w budownictwie in-

żynieryjnym, 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 wydobywczych należy stosować 

pojęcia: „surowiec naturalny ” lub „materiał alternatywny”. 
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Management of Gangue in Lubelski Wegiel “Bogdanka” S.A. 
 
The paper presents wide range of economic use of extractive waste from the mine Lubelski Wegiel 
“Bogdanka” S.A. Many years of experience and annual monitoring of the physico-chemical waste 
characteristics give wider opportunities for their recovery and utilization. 
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ABSTRACT: Anthracite deposits at Ukrainian mines have been analyzed together with their ex-
traction expediency substantiation. Dependence of coal enterprises ecological reliability on mining-
geological conditions has been considered. Environmental impact of coal enterprises depending on 
many factors has been taken into account. 
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Ukraine has significant anthracite reserves deposits of which are located on territory of two regions – 
Donetsk and Lugansk, in other regions of Ukraine there is no anthracite. As of 2012, number of 
anthracite mines is equal to 38, 15 of them are in Donetsk region and 24 – in Lugansk. Total pro-
duction volume of anthracite mines as of 1.01.2012 was 22100 thous. tons. Average production 
capacity of anthracite mines is 510 thous. tons, in Donetsk region – 380 thous. tons, in Lugansk – 
15000 thous. tons. Total industrial reserves make up 1275 mln. tons, in Donetsk region – near 
591 mln. tons and in Lugansk – 685 mln. tons. Six biggest mines posses 551 mln. tons or 43.2% of 
total reserves, rest of the 36 mines have 724 mln. tons, in average, 20 mln. tons on each mine [1]. 

From the economics viewpoint, coal reserves present the main natural basis of a mine since 
properties and quality of this basis, including the technology, have a significant influence on for-
mation of technical-economical results of an enterprise functioning. The reserves are considered as 
uncontrollable factors as we cannot change qualitative and quantitative characteristics of deposits, 
that is their characteristic is the main parameter for technologies development at mines. Scientific-
technical progress slightly widens possibilities of coal extraction and in many cases allows to de-
velop a deposit areas that were inaccessible. 

An example can be development of hardly flooded deposits, coal and oil extraction from big 
depths, and so on. But the characteristics of the deposit did not change in any of the cases; only the 
adaptability level to natural conditions has risen. In particular, coal enterprises are exploited during 
many decades and significant changes in social life have been occurring during this period that can 
change notion about role and value of coal [2, 3]. 

Comprehensive extraction of coal reserves problem is substantiated by three objectively exist-
ing and incontrollable factors: limitation of reserves, their nonreproductivity and various quality of 
deposits. 

Various quality means aggregate of mining-geological conditions in which coal extraction is 
conducted and also all qualitative-quantitative characteristics of fuel itself. The fact that these three 
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factors act simultaneously creates complexity and inconsistency of the problem. Actually, limita-
tion and nonreproductivity of the reserves stimulate the tendency to more comprehensive extrac-
tion them. At the same time various quality of reserves can potentially contain conditions under 
which coal extraction from present deposit or any of its part is impossible or irrational. Inexpedien-
cy depends on many factors and it is confirmed by experience. It is known that when a mine devel-
ops the best coal seams, for example, thicker, it, as a rule, does not develop or reluctantly develops 
coal seams with worse conditions (thinner). But after the reserves in the best seams are mined, 
better seams start to be developed. 

Comprehensiveness of the reserves extraction is connected not only with the mine conditions at 
present moment but also with perspective of its development that is, first of all, connected with 
those residual reserves that are owned by the mine. High persistence of technological opening and 
development schemes and change of their basic parameters lead to such a situation that if a mine 
has relatively low reserves that loss of their part can shorten service life or its productivity that will 
lead to negative economic consequences. So reserves losses increase will lead to negative conse-
quences in the nearest future and a question of mine shutdown may occur. Quite different situation 
occurs when a mine has large reserves, then loss of their some part will not have such consequences. 

Having large amount of mines being in exploitation during a long time, individual concrete 
conditions and loss of any part of industrial reserves has unequal impact. Thus, question of com-
prehensive extraction cannot be solved in general but it has to have concrete solution for conditions 
of each mine. 

The solution of the above-stated problem can be expediently solved by the scheme of invest-
ment politics realization. And it has to be considered that there is a line of anthracite mines with 
significant reserves but with various level of technical-economical indices. And, finally, in a range 
of mine allotments there are free prospected areas where more than 1 billion tons of anthracite is 
located.  

In the end of the 90’s in coal industry a so-called corporate management of a mine field devel-
opment was tested [4]. A mine remains in state property but a private company within the range of 
a mine field using its own means of mechanization extracts coal and state enterprise provides it 
with paid services (transportation, hoisting, pumping, ventilation, power delivery). The efficiency 
of coal mines under conditions of transferring to corporate forms of management, first of all, de-
pends on flexibility of technological-economic model of an enterprise. The “flexibility” can be in-
terpreted as a degree of technological model portability in case of mining-geological or technical 
conditions deviations occurrence.  

Flexibility of technological model is also reached at the expense of the reserves and possibility 
of temporary widening of stoping range without significant development volumes. In any case, 
during economic evaluation of the left reserves it is necessary to separate natural potential value of 
coal deposit from those means by which its mining is realized. In order to receive financial evalua-
tion of coal deposits it is required to use quantitative assessment index or differential rent [2]. 

The notion of “comprehensive extraction” is quite a complex, relative and undefined category 
from the left reserves mining-geological conditions perspective. That is why, the authors have pre-
sumed that comprehensive development of reserves left in a mine field can be theoretically allocated 
to category of the reserves development under complex conditions. From comprehension perspective 
the evaluation of mine field reserves during their development time T can be defined as [5]. 
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where: i – index of considered factor; t – present year within calculated period; T – duration of the 
area development or calculated period; n – number of considered factors; 

minitq  – money equiva-



 

 

lent correspodning to minimal expenses by i-factor during t time; itq  – money equivalent corres-

ponding to i factor value at time t. 
 
Value located in parentheses under the summation sign in formula (1) is always positive be-

cause the comparison is made to the deposit or mine where minimal money equivalent on this fac-
tor is equal to zero. Thus, all parts of the field receive positive evaluation and have potential value. 

By definition, index of nature management efficiency (rating) must contain technological, eco-
nomical and ecological components, united by a definite way. According to this, it was proposed to 
use comparative level of nature management (rating) as four elements or component parts: gain 
volume, economic reliability index, mining operations concentration and index of mine’s produc-
tion flows usage Ji (2). The experience shows that successful by even one of these indices mines 
are not considered as those being attentive to natural resources use. For example, significant re-
serves can be located in unfavorable mining-geological reserves and developed under conditions of 
high deconcentration of mining operations. 
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A group of mines is studied to minimize entropic influence on the environment. It is established 

that technological schemes of coal extraction and processing are characterized by the ratio between 
resources flows at entrance wi, wj and flows of coal (D), rock (R), mine gas (G) and water (W) at 
exit Ji of the examined system. As an effectiveness criterion the complex indices of economic and 
functional efficiency were used – Ke and Кф respectively. The first one accounts maximization con-
dition of exit parameters D, R, G and W, and the second – reverberates characteristic of the system 
operable condition. At this, entropic index of mine topologic network consists of two components 
and its value characterizes investment influence on the enterprise technological links. 

As a basic mathematical method an optimization of parameters can be used that form a mine 
ecological rating and a possibility to manage production resources. 

An index of ecological reliability (ecological passport) substantiates investment level that may 
be needed for minimization of mining operations influence on the environment. Large value of this 
index points at the necessity of a smaller amount of investments to support and increase of a mine 
productivity. 

Such passport should have 4 components:  
1. Multicriterion analysis of a mine functioning and establishment of its evolution development 

probability or transfer to stagnation state (αi).  
2. Mine readiness level evaluation for productive flows management (Ji).  
3. Evaluation of a mine ecological reliability by technological links carrying capacity, econom-

ic level and reserves provision degree (Pi) [6]. 
4. Analysis of production resources usage level (γi) (including natural resources). 
Structure of ecological rating seems to be the most expedient (Ei) by way of (Ji). (Pi) and (γi) 

components summation and with following correction of the received sum with value of mine 
evolutional development (αi). 

 
  iiii PJEi                     (3) 

 
It has to be underlined that mines ecological rating is not a stationary document since it can 

change under influence of internal and external factors destabilizing work of an enterprise. These 
factors include imperfection of methods and organization management structure, contradictions be-



 

 

tween owners’ interests and management, personnel qualification low level, absence of production 
diversification. Uncontrolled factors deserve specific attention. i.e. financial resources for produc-
tivity support and market prices. Finally, all factors in total influence mine work. 
 
 
CONCLUSIONS 
 
1.  The aim of anthracite limited reserves economic evaluation is establishment of possibility and 

expediency of a present deposit area effective development. Besides, reserves evaluation task 
should be interpreted as an establishment of efficiency and optimization of the best option. 
Since evaluation of a concrete mine field development completeness represents an evaluation of 
environmental influence degree then completeness efficiency is established by economic as-
sessment of production flows controllability. 

2.  Taking into account investment negative appeal of the majority of coal enterprises (because of 
high production capital intensity, unprofitability of the majority of acting mines, dependence of 
mine work efficiency on mining-geological conditions) development of special ecological pas-
sports of mines. 

3.  The essence of mine ecological rating (passport) is a consideration of complex mutual influence 
of mines production flows (coal, rocks, mine gas and mine water) on the environment. Each of 
the productive flows is practically formed on a constant basis but its strength can change under 
influence of industrial factors. 
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ABSTRACT: Methods and results of study of stowing material strength limit under compression 
are given. Study was carried out with stowing mixtures prepared on the basis of dressing mill tail-
ings to reduce stowing production cost. 
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Mining of Zavalievsk graphite deposit is carried out by open-pit method. It is recommended to de-
velop deposit first by combined and then by underground methods using room-and-pillar system 
with goaf stowing by refinement tailings to preserve Earth surface for national economy and for 
ecological balance of industrial region. 

Conditions of mining ore deposit by underground method get worse with depth increase. The 
risk of mining increases due to rising intensity of rock pressure manifestation. Expenditures con-
nected with working timbering and retimbering are increased. Chamber reserves and areas being in 
the state of simultaneous mining are reduced. All these factors are the cause of decreasing tech-
nical-and-economic indexes of mining deposit. Mining ore deposit by underground method using 
systems with overlying rock caving is followed by high losses and ore dilution. One of the efficient 
ways which enables to improve ore extraction by underground method is mining with stowing. 

Designed stowing complex is an independent unit of the plant and it consists of two sections. 
The first section is on the surface. It comprises complex for receiving, unloading, storing refine-
ment tailings, phosphogypsum and technological complex for preparing consolidating stowing 
mixture. The second section is underground. The task of this section is to erect bulkheads, assem-
ble stowing pipelines and carry out stowing operations [1]. 

Application of refinement tailings for preparing stowing mixture and goaf stowing requires to 
carry out the study of mixture strength properties. It is essential part of mining technology under 
mining method with consolidating stowing. 

Determining the strength of concrete block is particularly important before working out the 
nearest chamber as it enables to find out allowed value of outcropping area and choose seismically 
safety parameters of blasting operations [2]. Furthermore, this study finally permits to choose op-
timal composition of stowing mixture which can withstand static loads, to learn the changes of ma-
terial strength in various cross-sections of stowing block with the aim of further technology im-
provement. 

Determining value of strength limit under compression of stowing material is carried out by 
crushing blocks of 5,0×5,0×5,0 cm. If fluidity of stowing mixture was 4 cm, metal forms with me-
tal containment basin were used. 
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Equipment and materials applied during the study are the following: average sample of test 
stowing mixture, set of forms, complete set of devices to determine degree of stowing mixture flu-
idity, bar for poking solution, standard pallet for mixture consolidation, paper, towel, machine 
grease, knife, comb, press. 

Samples from stowing mixtures with fluidity of 4 cm are prepared in metal forms with metal 
containment basin. Forms are greased inside and filled with test stowing mixture twice over. First, 
stowing mixture of 3 cm high is placed into forms. Mixture is consolidated by prismatic end of 
standard pallet (12 pressings). After consolidation of the first layer , the second layer of the mixture 
is placed into form. It is also consolidated. 24 pallet pressings are made to consolidate both layers 
in each form. Then excess mixture is cut by the wet knife level with form edge smoothing mixture. 

Samples prepared on the basis of hydraulic binding substances are matured within forms up to 
form removal under t = 20 3°С and relative humidity of 90%. 

Analyzing test results concerning determination of stowing material strength carried out at cur-
rent mines the following conclusion was made – three months are required to take the main part of 
stowing strength. Strength growth of stowing mixtures were determined every 7 days for one 
month and every 20 days. 

Before test samples are carefully cleaned by the comb against adherent to the surface sand par-
ticles and solution nubbles . Each sample is measured. Its volume is determined with accuracy up 
to 10-6 m3, then the sample is weighed and bulk weight is calculated with the accuracy up to 10 
kg/m3 of the mixture. 

Sample test is carried out on the press UP-5. For testing sample is placed on foundation plate of 
the press by edges which turned into form walls. The rate of load rise per second must not exceed 
3% from assumed destructive power. 

To choose rational composition of stowing mixture, composition which meets the requirements 
of strength condition of mining deposit was selected. It can be transported through pipeline and at 
the same time it is least cost. 

Such components as cement “300” and “400” (it is relatively expensive material) and calci-
phytes – rock with hardness according to the Protodiakonov scale is up to 14 are used for under-
ground mining of Zavalievsk deposit of graphite ores. It is required to use additional calciphyte 
capital expenditure on equipment of picker lines of given power. 

Therefore, to reduce production cost of 1 m3 of stowing study was carried out with stowing 
mixture prepared on the basis of production wastes. 

“Tailings” of dressing mill were used during the study as filler. Waste sand of Zavalievsk 
graphite plant is a polymineral feldspar – quartz rock with impurity of granite and mica. It is cha-
racterized by mineral composition (in %): quartz – 56,0, feldspar – 25,3, mica – 4, granite – 6, 
graphite – 0,7, ore minerals – 8, accessory minerals – 5. 

Table 1 shows granular-metriccomposition of waste sand at dressing mill. Table 2 shows physi-
cal and mechanical properties of waste sand at dressing mill. It demonstrates that test sand is extra 
fine and thin according to granular-metric composition and size modulus. 
 
 
Table 1.Granular-metric composition of waste sand at dressing mill 

Sample 
number 

Granular-metric composition, % 

Size of screen hole, mm 

1,2 0,6 0,315 0,15 0,15 

I 
0,00 
0,00 

4,31 
4,31 

38,62 
42,98 

38,88 
81,81 

18,19 

II 
0,00 
0,00 

4,78 
4,78 

36,37 
41,15 

38,21 
79,36 

20,64 



 

Content of dusty and clay fractions is in the limit of 1,42−3,59%. This sand is characterized by 
significant addition of volume (2,9−15,5%) and high-surface area (0,0182–0,0254 m2/г). Phospho-
gypsum is used as binding substance. Wastes of chemical plants which produce phosphate fertilizer 
are its basis. 

Absence of stowing operation criterion in practice characterizing quality of consolidating mix-
tures makes difficult objective assessment of their properties. Therefore, strength value of stowing 
within three months is the basic criterion while choosing rational composition of stowing. 
 
 
Table 2. Physical and mechanical properties of waste sand at dressing mill 

Indices 
Sample number 

I II 

Modulus of elasticity, 105 Pa 1,29 1,25 
Number of dusty and clay particles, % 3,95 1,42 

Incrementation under swelling, % 5,78 2,9 
Surface area, m2/kg 25,389 18,264 
Bulk weight, kg/m3 1570,0 1580,0 

 
 

Technology analysis of stowing operations at running mines shows that strength value of stow-
ing is ranged in considerable limits: 20·105−70·105 Pа (Krivoi Rog basin). However vast majority 
of mines carries out stowing operations under three months of stowing strength 40·105−60·105 Pа. 

Four compositions of mixture were tested to carry out study concerning selection of rational 
stowing composition (Tab. 3). 
 
 
Table 3. Qualitative and quantitative composition of test mixture composition 

Components 

Material consumption 
per 1 m3 of stowing 

I II III IУ 

Composition number 
Flotation tailings, kg 
Phosphogypsum, kg 

Water, l 
Bulk weight of stowing mixture, kg/m3 

1931,0 
33,0 

276,0 
2,24 

1867,0 
64,0 

267,0 
2,20 

1697,0 
117,0 
273,0 
2,08,0 

1600,0
165,0 
257,0 
2,02 

 
 

Tests concerning determination of stowing material strength were carried out according to de-
veloped technique. Results of tests are given in the Table 4. 

One of the most important characteristics of consolidating stowing is the growth of strength in 
time. Receiving such dependence enables to determine the character of the process of stowing con-
solidation and estimate its strength in any time. Furthermore, regularity of stowing strength growth 
in time is very important while determining minimal period of mining start of neighboring cham-
bers with stowing and influences on selection of mining parameters and blasting operations. 

On the basis of results received while testing samples of stowing materials graphic chart of 
stowing strength (R) depending on consolidation time (t) (Fig. 1) was built. After 90 days (maxi-
mum time of consolidation) four compositions of mixtures took the strength correspondingly 7,0; 
18,5; 28,0; 41,0 · 105 Pа. Therefore, the fourth composition of mixture is recommended as stowing 
material. 



 

Table 4. Results of laboratory tests of stowing mixtures 

Composi-
tion 

number 

Sample 
number 
in series 

Mass bulk, 
kg 

Sample size
I0-6 m3 

Cross-section
area 

10-4 сm2 

Strength of stowing mixture, 105 Pа 
Time of sample withstanding, day 
7 14 28 90 

I 

1 
2 
3 
4 
5 

Average 

0,207 
0,206 
0,206 
0,207 
0,205 
0,206 

126 25 

1,2 
1,0 
1,0 
1,4 
1,3 
1,2 

1,8 
1,6 
1,4 
1,6 
1,7 
1,6 

3,1 
2,9 
3,3 
3,0 
2,8 
3,0 

7,2 
7,4 
6,6 
6,9 
7,0 
7,0 

II 

I 
2 
3 
4 
5 

Average 

0,206 
0,207 
0,206 
0,205 
0,204 
0,205 

125 25 

2,3 
2,8 
2,0 
2,4 
2,2 
2,4 

4,4 
4,2 
4,4 
4,7 
4,8 
4,5 

8,4 
8,3 
8,3 
8,0 
8,6 
8,3 

18 
18,7 
18,9 
18,5 
18,4 
18,5 

Ш 

I 
2 
3 
4 
5 

Average 

0,204 
0,201 
0,205 
0,202 
0,203 
0,203 

125 25 

4,2 
3,9 
4,0 
4,0 
3,8 
4.0 

6,7 
6,6 
6,9 
7,0 
7,3 
6,9 

12,3 
11,2 
11,4 
14,1 
11,0 
12,0 

28,3 
28,3 
27,7 
28,1 
27,8 
28,0 

IV 

I 
2 
3 
4 
5 

Average 

0,201 
0,198 
0,200 
0,199 
0,202 
0,200 

25 25 

5,4 
5,5 
5,8 
5,6 
5,6 
5,6 

10,0 
9,3 
9,5 
9,2 
9,5 
9,5 

16,4 
15,9 
17,0 
17,4 
16,8 
16,7 

41,5 
40,8 
40,9 
40,6 
41,2 
41,0 

 
 

Technology of stowing operations was developed on the basis of analysis of stowing operation 
carried out at running mines taking into account mining-geological and mining conditions of de-
posit development by combined method. It is rational to use gravity stowing of worked-out area. 
Pneumatic transport is required to apply while working-out chambers located beyond gravity site. 
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Figure 1. Graphic chart of stowing strength depending on consolidation time 



 

Filling worked-out chambers by consolidating stowing is recommended to carry out in three 
stages: 
 1. Filling chamber bottom by mixture with increased phosphogypsum solution to receive 

strengthened stowing. 
 2. Filling chamber all the way high with the stop on the level of bulkheads to prevent emergen-

cy leakage of stowing into working. 
 3. Chamber stowing with increased phosphogypsum content. 

Systematic monitoring of stowing level and condition of all bulkheads are carried out while fill-
ing chambers with stowing. After chamber filling additional chamber stowing by pipeline with 
quick-disconnect joints applied in the place of maximal lift action is performed. 
 
 
CONCLUSION 
 
According to given technique study of strength of four compositions of stowing mixture is carried 
out. They consist of flotation tailings, wastes of chemical plants which produce phosphate fertiliz-
ers (phosphogypsum ,water). It is recommended to apply the fourth mixture composition given in 
the Table 3 strength of which was 41,0·105 Pа after 90 days while working-out Zavalievsk graphite 
deposit by combined method using pillar system with goaf stowing. It is recommended to apply 
gravity stowing of working-out area using additional pneumatic transport within chambers outside 
gravity stowing.  
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STRESZCZENIE: W artykule przedstawiono nowy układ bezprzewodowego sterowania i rozbu-
dowanej diagnostyce maszyny w oparciu o system SKD-2M, z innowacyjnym rozwiązaniem umo-
żliwiającym kierunkową nawigację kombajnu chodnikowego w osi wyrobiska. Zastosowanie w sys-
temie SKD-2M algorytmu inteligentnego sterowania ruchem wysięgnika zgodnie z wybraną opty-
malną trajektorią ruchu głowicy urabiającej, jak również technologie monitorowania obrysu przod-
ka oraz laserowe prowadzenie maszyny w osi wyrobiska, poprzez zwiększenie stopnia automaty-
zacji drążenia i predykcji parametrów pracy maszyny, pozwoli na podniesienie stopnia wykorzy-
stania potencjału technicznego maszyny. Implementacja takiego systemu spowoduje ograniczenie 
zużycia maszyny wynikającego z niewłaściwej eksploatacji, wpłynie na zmniejszenie energo-
chłonności maszyny oraz na efektywność drążenia wyrobisk korytarzowych. Zastosowanie w sys-
temie wizualizacji położenia głowicy urabiającej pozwala na wyeliminowanie z przodka pomocni-
ka kombajnisty, co zdecydowanie wpływa na podniesienie poziomu bezpieczeństwa pracy obsługi 
w czasie drążenia wyrobisk korytarzowych. 
 
 
 
1. WSTĘP 
 
Wdrożony w 2007 roku przez Instytut Technik Innowacyjnych EMAG układ sterowania MAKS-
DBC zdobył uznanie i znalazł zastosowanie w licznych kombajnach ścianowych w kraju i zagrani-
cą. Stały rozwój technologiczny oraz coraz większy nacisk na zwiększenie bezpieczeństwa i och-
ronę zdrowia ludzi, szczególnie w miejscach o największych zagrożeniach i możliwościach wy-
padków, do których bez wątpienia należy przodek wyrobiska chodnikowego, były przesłanką pod-
jęcia prac nad nowym systemem sterowania i diagnostyki kombajnu chodnikowego. 
 Nie wszystkie eksploatowane obecnie kombajny chodnikowe klasy lekkiej i średniej przezna-
czone do drążenia wyrobisk korytarzowych, w porównaniu z kombajnami ścianowymi, posiadają 
rozbudowane inteligentne systemy sterowania i diagnostyki. Pomimo wprowadzania do górnictwa 
maszyn z najnowszymi układami sterowania, znaczna ilość kombajnów chodnikowych średniej kla-
sy nie posiada systemów z technologiami monitorowania oraz profilowania obrysu przodka i pro-
wadzenia maszyny w osi wyrobiska, jak również pełnego zapewnienia bezpieczeństwa w przypad-
ku wyrzutu skał i gazów [1]. Zastosowanie zdalnego sterowania i bezprzewodowych metanomie-
rzy z pomiarem on-line oraz zwiększenie stopnia automatyzacji drążenia i predykcji parametrów 
pracy maszyny, odpowiadającym chwilowym warunkom urabiania, pozwala na podniesienie stop-
nia wykorzystania potencjału technicznego maszyny, ograniczenie zużycia maszyny wynikającego 
z niewłaściwej eksploatacji, zmniejszenie energochłonności procesu urabiania oraz podniesienie 
poziomu bezpieczeństwa w przodku chodnikowym, co korzystnie wpłynie na efektywność drąże-
nia wyrobisk korytarzowych. 
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 SKD-2M jest systemem bezprzewodowego sterowania i diagnostyki z innowacyjnym rozwią-
zaniem, umożliwiającym kierunkową nawigację maszyny w osi drążonego wyrobiska korytarzo-
wego. Koncepcja systemu SKD-2 [2] opiera się na rozproszonej strukturze wzajemnie połączonych 
ze sobą bloków funkcjonalnych (modułów), realizujących poszczególne funkcje sterowniczo-diag-
nostyczne. Zaprojektowany system jest tzw. systemem otwartym, zarówno pod względem sprzęto-
wym jak i programowym. Duża moc obliczeniowa systemu pozwala na zastosowanie algorytmów 
przetwarzania danych dla celów sterowania i diagnostyki o dużej złożoności numerycznej. 
 W celu rozszerzenia możliwości funkcjonalnych systemu SKD-2, nawiązano współpracę z Za-
kładem Montażu Urządzeń Elektronicznych, który jest producentem „Systemu Monitorowania 
Głowicy Urabiającej Kombajnu – MINOS-2”. Po wspólnie opracowanej integracji sprzętowej sys-
temu SKD-2 z systemem MINOS-2 powstała najnowsza wersja systemu bezprzewodowego stero-
wania i diagnostyki SKD-2M, która zapewnia laserowe pozycjonowanie kombajnu względem osi 
wyrobiska [3]. 
 
 
2. WŁASNOŚCI FUNKCJONALNE SYSTEMU 
 
System SKD-2M przeznaczony jest do stosowania w górniczych kombajnach chodnikowych, pra-
cujących w wyrobiskach ze stopniem “a”, “b” i “c” niebezpieczeństwa wybuchu metanu. Do pod-
stawowych funkcji realizowanych przez SKD-2M należy zaliczyć: 
 lokalne sterowanie maszyny z poziomu Pulpitu Operatorskiego PAK-1, 
 bezprzewodowe sterowanie maszyny z poziomu Pulpitu Radiowego Sterowania RSO-CH, 
 inteligentne sterowanie ruchem wysięgnika zgodnie z wybraną optymalną trajektorią ruchu gło-

wicy urabiającej, 
 monitoring parametrów pracy poszczególnych podzespołów maszyny poprzez szereg czujni-

ków, 
 monitoring położenia głowicy urabiającej względem kombajnu lub chodnika, 
 monitoring pochylenia wzdłużnego i poprzecznego kombajnu względem poziomu, 
 monitoring pozycji kombajnu względem osi drążonego chodnika, 
 diagnostykę poszczególnych zespołów kombajnu, 
 wizualizację stanu pracy maszyny na wyświetlaczu LCD, 
 wizualizacja położenia głowicy urabiającej, 
 sygnalizację dochodzenia głowicy urabiającej do granicy przekroju poprzecznego chodnika, 
 wykrywanie awarii i informowanie użytkownika o ich wystąpieniu, 
 komunikację wewnętrzna poprzez szybki i niezawodny interfejs CAN 2.0 opcjonalnie RS-485 

z protokołem Modbus RTU, 
 wizualizację stanu pracy kombajnu na powierzchni. 
 Jak już wspomniano, system SKD-2M posiada konstrukcję systemu rozproszonego. Takie roz-
wiązanie umożliwia w łatwy i ekonomiczny sposób skonfigurować system i zaimplementować go 
w dowolnym typie kombajnu chodnikowego klasy średniej i lekkiej. W kabinie operatora, na wy-
świetlaczu LCD, można wybrać planszę „urabianie” (rys. 1), na której wyświetlany jest wybrany 
profil wyrobiska oraz bieżące położenie głowicy urabiającej względem tego profilu z dodanym 
śladem urobionej calizny. Zbliżanie się głowicy urabiającej do granicy obliczonego obrysu jest sy-
gnalizowane zmianą koloru grafiki przekroju oraz powoduje zatrzymanie ruchu wysięgnika w kie-
runku mogącym spowodować przekroczenie granicy przekroju, co pozwala na precyzyjne i bez-
pieczne urabianie. Korzyści płynące z tego systemu to minimalizacja pustek w wyrobisku górni-
czym, torkretowanie o niemal stałej grubości przy drążeniu tuneli, ale przede wszystkim zdalne 
sterowanie procesem urabiania [4]. 
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Rys. 1. Plansza z ekranem – URABIANIE 
Fig. 1. Board of the screen – MINING 
 
 

 
 
Rys. 2. Struktura systemu SKD-2 
Fig. 2. SKD-2 system structures 
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3. BUDOWA I ZASADA DZIAŁANIA SYSTEMU SKD-2M 
 
Struktura systemu została przedstawiona na rysunku 2. Wśród podstawowych bloków funkcyjnych 
systemu SKD-2M należy wyróżnić: 
 panel kontrolno-sterujący PAK-1 w tym: 

 moduł BKP-i, 
 moduł MOP-1, 

 urządzenia operatorskie RSO-CH, RSO-27, MOJ-1, PUS-10, 
 urządzenia wizualizacyjne MLCD-1 lub Pop-1, 
 urządzenia wykonawcze BSHkm, BSP-i, EE-1, 
 urządzenia systemu MINOS-2, 
 czujniki i przetworniki pomiarowe. 
 
3.1. Panel Kontrolno Sterujący PAK-1 
 

Panel kontrolno-sterujący PAK-1 przedstawiony na rysunku 3 pełni rolę centralnego sterownika 
kombajnu chodnikowego, którego głównym zadaniem jest bezpośrednie sterowanie pracą maszy-
ny. Oprogramowanie modułów panelu obsługuje przyciski sterowania: napędem głowicy urabiają-
cej, odpylacza, zraszania, hydrauliki, podajnika oraz sterowania przenośnika i jazdy. Kontroluje 
indykację magistrali systemowej CAN oraz transmisji bezprzewodowej Bluetooth. Urządzenie sy-
gnalizuje wystąpienie awarii za pomocą sygnału dźwiękowego. 
 

 
 

Rys. 3. Panel Kontrolno-Sterujący PAK-1 
Fig. 3. Control panel PAK-1 
 
 W skład panelu wchodzą: 
 blok komunikacji i przetwarzania – typu BKP-i, 
 iskrobezpieczny moduł przycisków – typu MOP-1, 
 przyciski sterownicze, 
 przełącznik trybu pracy (lokalny – przewodowy lub zdalny), 
 przycisk stopu awaryjnego, 
 antena kierunkowa wraz z osłoną. 
 

3.1.1. Blok Komunikacji i Przetwarzania BKP-i 
 

Blok komunikacji i przetwarzania danych typu BKP-i (rys. 4) jest jednostką centralną przeznaczo-
ną do stosowania w wielomodułowych systemach sterowania i kontroli pracy maszyn. Urządzenie 
wyposażone zostało w wydajny mikrokontroler, układy pamięci i układy wejścia/wyjścia zapew-
niające współpracę z innymi urządzeniami wchodzącymi w skład systemu sterowania i diagnostyki 
kombajnu. Do priorytetowych zadań urządzenia należy sterowanie transmisją danych pomiędzy 
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modułami połączonymi magistralą transmisji szeregowej CAN (opcjonalnie RS-485), rejestracja 
danych o stanie pracy maszyny w lokalnej pamięci, a także zapewnienie komunikacji radiowej. 
 

 
 
Rys. 4. Blok komunikacji i przetwarzania danych BKP-i 
Fig. 4. Communication and processing block BKP-i 
 
3.1.2. Moduł Przycisków MOP-1 
 

Moduł przycisków typu MOP-1 (rys. 5) umożliwia sterowanie maszyny za pośrednictwem przyci-
sków, klawiatury i przełączników umieszczonych na panelu sterowania danej maszyny. Dodatko-
wo, pozwala na sterowanie wyjść (lampki kontrolne, diody itp.). Urządzenie przesyła dane o stanie 
poszczególnych wejść i sygnalizatorów poprzez interfejs komunikacyjny CAN (opcjonalnie RS-
485). 
 

 
 
Rys. 5. Moduł przycisków MOP-1 
Fig. 5. Button module MOP-1 
 
3.2. Pulpit Radiowego Sterowania RSO-CH 
 

Pulpit radiowego sterowania typu RSO-CH przedstawiony na rysunku 6, przeznaczony jest do ra-
diowego sterowania kombajnem chodnikowym. Urządzenie komunikuje się bezprzewodowo z pa-
nelem kontrolno-sterującym PAK-1 w paśmie 2,4 GHz. Pulpit wyposażony jest w manipulatory 
sterujące jazdą i ruchem wysięgnika, a także 8 przełączników funkcyjnych. Pulpit zaopatrzono 
w wyświetlacz LCD, którego zadaniem jest wizualizacja parametrów i stanu pracy maszyny, a tak-
że wyświetlanie komunikatów informacyjno-alarmowych. 
 

 
 
Rys. 6. Pulpit radiowego sterowania typu RSO-CH 
Fig. 6. Remote-control desktop type RSO-CH 
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3.3. Moduł Wyświetlacza MLCD-1 
 

Moduł wizualizacji MLCD-1 (rys.7) wyposażono w kolorowy wyświetlacz LCD o przekątnej 7,5 
cala, który umożliwia wizualizację parametrów pracy kombajnu i jego podzespołów. Za pomocą 
klawiatury możliwa jest parametryzacja systemu sterowania. Informacja o poszczególnych para-
metrach przesyłana jest dwukierunkowo poprzez  interfejs komunikacyjny CAN. 
 

 
 
Rys. 7. Iskrobezpieczny Moduł Wyświetlacza MLCD-1 
Fig. 7. Intrinsically safe visualization module MLCD-1 
 
3.4. Urządzenia systemu MINOS-2 
 

Integracja sprzętowa systemu sterowania z systemem Monitorowania Głowicy Urabiającej Kom-
bajnu MINOS-2 znacząco rozszerzyła własności funkcjonalne SKD-2M i usprawnia to w istotny 
sposób wykonanie poprawnego wyłomu w caliźnie pod wybraną obudowę, poprzez generowanie 
informacji o zbliżaniu się głowicy urabiającej do granicy obliczonego przekroju, jak również o od-
chyleniach od pionu, poziomu i osi wyrobiska. 
 W skład systemu MINOS-2 wchodzą następujące elementy: 
 czujniki: 
- położenia kątowego CK-1 wysięgnika na osi y (pionowej), 
- położenia kątowego CK-1 wysięgnika na osi x (poziomej), 
- niwelacji CN-1, 
- położenia kombajnu CPK-2, 
 moduł przetwarzania  MP-2. 
 

3.4.1. Czujnik kąta CK-1 
 

Czujnik kąta CK-1 umożliwia przetwarzanie kąta wychylenia wysięgnika względem kombajnu na 
wartość cyfrową. Dzięki zastosowaniu dwóch czujników obsługujących oś X i oś Y możliwe jest 
prawidłowe prowadzenie głowicy urabiającej kombajnu chodnikowego przy wykonywaniu wyło-
mu. Czujniki są montowane na obrotnicy kombajnu. Dane z czujników są przetwarzaniu przeka-
zywane są przez interfejs komunikacyjny RS-485 do modułu wizualizacji MLCD-1 i prezentowane 
na ekranie wyświetlacza LCD w formie animowanej grafiki głowicy urabiającej kombajnu wyko-
nującej wyłom. W momencie, gdy kombajn zbliża się do granicy obliczonego obrysu grafika prze-
kroju zmienia kolor z zielonego na żółty, a układ sterowania powoduje blokadę ruchu ramienia 
wysięgnika w kierunku mogącym spowodować przekroczenie granicy przekroju. 
 

3.4.2. Czujnik niwelacji CN-1 
 

Czujnik niwelacji CN-1 jako elektroniczny inklinometr określa kąt wychylenia kombajnu od po-
ziomu wyznaczanego przez siłę grawitacji ziemskiej i umożliwia prowadzenie maszyny według 
zadanej niwelacji. Podobnie jak w przypadku czujnika kąta CK-1, dane są przedstawione w postaci 
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animowanej grafiki na ekranie MLCD-1. Przekroczenie zadanej wartości kąta niwelacji sygnalizo-
wane jest stosownym komunikatem. 
 

3.4.3. Czujnik położenia kombajnu CPK-2 
 

Czujnik położenia kombajnu CPK-2 przedstawiony na rys. 8 jest najważniejszym elementem sys-
temu. Wspomaga on pracę operatora poprzez wyznaczenie położenia kombajnu względem ociosu. 
Czujnik zawiera układy sterowania i napędu oraz dalmierz laserowy zamontowany w obrotowej 
głowicy. Układ mikroprocesorowy dokładnie określa położenie osi maszyny względem osi prowa-
dzonego wyrobiska, co umożliwia dokładne drążenie chodnika w wytyczonym kierunku. 
 

 
 
Rys. 8. Czujnik położenia kombajnu  CPK-2 
Fig. 8. Combine position sensor CPK-2 
 
 Zebranie informacji ze wszystkich opisanych czujników systemu MINOS-2 pozwala dokładnie 
drążyć chodnik wzdłuż jego osi - precyzja odchylenia od osi wyrobiska w przedziale od 5÷10 cm 
na odcinku 100 m. Dane z powyższych czujników, po przetworzeniu są prezentowane na ekranie 
MLCD-1 w formie animowanej grafiki na planszach: 
 URABIANIE w postaci głowicy urabiającej na tle przekroju drążonego chodnika, 
 NIWELACJA w postaci ikony kombajnu ukazanego z boku, wraz z informacjami na temat za-

danej i aktualnej niwelacji, 
 OŚ WYROBISKA w postaci ikony kombajnu ukazanego z góry, wraz z informacjami na temat 

położenia osi kombajnu względem osi wyrobiska. 
 

3.4.4. Montaż odbłyśników 
 

Warunkiem działania funkcji laserowego prowadzenia kombajnu w osi wyrobiska jest konieczność 
montażu na łukach obudowy trzech płyt pokrytych materiałem odblaskowym tzw. „odbłyśniki”. 
Na rysunku 9 przedstawiono miejsca mocowania następujących elementów: 
1 wskaźnika laserowego WL-1, 
2 odbłyśników, 
3 czujnika położenia kombajnu CPK-2. 
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Rys. 9. Sposób mocowania odbłyśników na łukach obudowy 
Fig. 9. Method of installing reflectors on support archs 
 
 Warunki poprawnego ustawienia odbłyśników to: 
 montaż po tej samej stronie, na której został zamontowany czujnik CPK-2, 
 powierzchnie odblaskowe odbłyśników w jednej, pionowej płaszczyźnie, równoległej do linii 

wyznaczonej przez piony górnicze – tzw. „godziny”, 
 stała odległość między linią „godzin” a płaszczyzną odbłyśników. 
 
 
PODSUMOWANIE 
 
Przedstawiony system SKD-2M bezprzewodowego sterowania, o rozbudowanej diagnostyce, z in-
nowacyjnym rozwiązaniem umożliwiającym kierunkową nawigację kombajnu chodnikowego w osi 
wyrobiska zapewnia: 
 sterowanie lokalne i bezprzewodowe funkcjami elektrycznymi i hydraulicznymi kombajnu, 
 realizację sterowania proporcjonalnego jazdą kombajnu i położenia głowicy, 
 inteligentne sterowanie ruchem wysięgnika zgodnie z wybraną optymalną trajektorią ruchu gło-

wicy urabiającej, 
 diagnostykę systemu oraz poszczególnych zespołów kombajnu, 
 monitoring położenia głowicy urabiającej względem kombajnu i chodnika z dodanym śladem 

urobionej calizny, 
 monitoring pochylenia wzdłużnego i poprzecznego kombajnu względem poziomu, 
 monitoring pozycji kombajnu względem osi drążonego chodnika, 
 wizualizację procesu urabiania na ekranie graficznym, 
 nadzorowanie odczytów z czujników ciśnienia, temperatury, natężenia prądów itd., 
 wczesne informowanie operatora o wszelkich nieprawidłowościach w pracy systemu, 
 proporcjonalne sterowanie ramienia głowicy oraz posuwu kombajnu, 
 transfer danych do jednostki centralnej i wizualizację na powierzchni. 
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 Zaprojektowany przez Instytut Technik Innowacyjnych EMAG system sterowania i diagnosty-
ki kombajnu chodnikowego z laserowym prowadzeniem maszyny w osi wyrobiska, który umożli-
wia wycofanie załogi na czas drążenia wyrobiska, w znaczny sposób zwiększa bezpieczeństwo 
pracy, a jego zdolność do ciągłej kontroli parametrów pracy i ich planowej i zorganizowanej anali-
zie oraz możliwość wspomagania profilowania obrysu wyrobiska, po jego implementacji, może 
przynieść także inne wymierne korzyści, jak: 
 zwiększenie wydajności procesu drążenia wyrobiska korytarzowego, 
 zmniejszenie energochłonności procesu urabiania, 
 podniesienie stopnia wykorzystania potencjału technicznego maszyny, 
 uniemożliwienie przekraczania dopuszczalnych obciążeń napędów, co zwiększy ich żywotność 

i ograniczy liczbę awarii, 
 skrócenie czasu ustawiania odrzwi obudowy drążonego wyrobiska, 
 poprawę bezpieczeństwa pracy w przodku. 
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Diagnostics and Intelligent Control 
in the Process of Drilling Roadways 
 
In the paper we will present new wireless control system and extensive diagnostics of the machine, 
based on SKD-2M system, with an innovative solution for directional navigation of excavation ax-
is of road header. The use of the intelligent arm motion control algorithm, in SKD-2M system ac-
cording to the chosen  optimal motion trajectory of cutting head, as well as technologies for moni-
toring stroke fore and laser-based road header conducting, will increase the capacity of the machine 
utilization, by increasing the degree of automation and prediction parameters of drill machine. Im-
plementing such a system will reduce consumption resulting from improper machine operation, 
will reduce energy consumption and increase the efficiency of mining. The use of visualization of 
the position of cutting head allows for the elimination of the fore-helper miner, which definitely 
raises the level of operating safety during mining. 
 
 



 

 

Nowatorskie zastosowanie specjalnych metod drążenia wyrobisk 
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STRESZCZENIE: W referacie przedstawiono doświadczenia KWK „Borynia-Zofiówka-Jastrzę-
bie“ Ruch Zofiówka, zdobyte podczas przejeżdżania dwoma wyrobiskami udostępniającymi nowe 
złoże, przez słabo rozpoznany uskok Bzie-Czechowice o przewidywanym zrzucie 800 m. Opisano 
wykorzystaną technologię drążenia z zastosowaniem systematycznego wzmacniania skał stropo-
wych, konsolidacji górotworu, oraz podwójnej obudowy z wykładką mechaniczną. W celu zapew-
nienia utrzymania długotrwałej stateczności, dodatkowo obudowa została wzmocniona poprzez 
zabudowę łuków spągnicowych. 
 
SŁOWA KLUCZOWE: Podwójna obudowa, konsolidacja górotworu, wykładka mechaniczna, obu-
dowa zamknięta 
 
 
1. WSTĘP 
 
W związku ze sczerpywaniem się złóż, współczesne górnictwo staje przed problemem poszukiwa-
nia nowych rozwiązań prowadzenia i utrzymania wyrobisk na coraz większych głębokościach 
i sięgania po trudno dostępne zasoby złóż. Być może, konieczna jest zmiana konwencjonalnego 
podejścia do obudowy wyrobisk korytarzowych. Przy wzmożonych ciśnieniach górotworu, obu-
dowa to nie tylko opięte stalowe łuki połączone rozporami. Kotwienie w niestabilnym, silnie spę-
kanym górotworze również nie przyniesie zadowalających efektów. Ze stwierdzeniem, że nowe, 
skomplikowane rozwiązania techniczne i technologiczne, są drogie i czasochłonne również może 
należy zacząć polemizować. Niepodważalnym argumentem, w takiej dyskusji, jest ilość przezna-
czonych do przebudowy i przebudowywanych, z powodu niewystarczających gabarytów, wyrobisk 
w kopalniach, koszty jak i utrudnienia wynikające z tego powodu. Wystarczy dobrze przeliczyć kosz-
ty związane z usuwaniem skutków obwału, nie mówiąc o często niewymiernych kosztach związa-
nych z występowaniem zdarzeń wypadkowych. 
 Zastosowana technologia drążenia wraz z dobraną obudową, pozwoliły na bezpieczne wydrą-
żenie dwóch wyrobisk, udostępniających nowe złoże, w warunkach niestabilnego górotworu z nie-
wielką statecznością skał otaczających, a w konsekwencji ich skłonnością do opadu do wyrobiska 
w strefie słabo rozpoznanego uskoku Bzie-Czechowice o zrzucie około 800 m. 
 Opisywaną technologię, wykorzystano we wstępnej fazie realizacji jednego z kluczowych ele-
mentów polityki Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A. w zakresie jej długoletniego funkcjonowania 
– udostępnienia i przemysłowego zagospodarowania zasobów w obrębie złóż: Bzie-Dębina 2-Za-
chód oraz Bzie-Dębina 1-Zachód. 

Szkoła Eksploatacji Podziemnej 2013, Materiały Konferencyjne 



 

 

Rysunek 1. Schemat udostępnienia Złoża Bzie-Dębina 1-Zachód 



 

 

 Do głębokości 1300m udokumentowano ponad 700 mln ton zasobów wysokiej jakości węgla 
koksowego. Złoża zlokalizowane są na południe od zakładu głównego KWK „Borynia-Zofiówka-
Jastrzębie” Ruch Zofiówka”, w obrębie miasta Jastrzębie-Zdrój oraz gmin Pawłowice i Zebrzydo-
wice. JSW S.A. posiada koncesję na wydobycie kopaliny z O.G. „Bzie-Dębina 2-Zachód” a w przy-
szłości planowane jest również wydobycie ze złoża „Bzie-Dębina 1-Zachód”. 
 Rysunek 1 przedstawia projektowany schemat udostępnienia złoża Bzie-Dębina 2-Zachód. Mo-
del zagospodarowania nowych złóż przewiduje wykorzystanie istniejącej infrastruktury pola ma-
cierzystego (Ruch Zofiówka). Poziom 1110 udostępniony został z istniejących wyrobisk poziomu 
900 Ruchu Zofiówka w kierunku południowym dwoma wyrobiskami kapitalnymi: upadową ta-
śmową do poziomu 1110 wraz z wydrążoną obok (równolegle) upadową równoległą do poz. 1110, 
z których dalej poprowadzona jest wytyczna główna poz. 1110 a w dalszej perspektywie drążona 
będzie wytyczna taśmowa poz. 1110. 
 Upadowe na swoim wybiegu połączone są czterema przecinkami w odległościach co około 500 
metrów. Wzajemna odległość między upadowymi wynosi 25 m. Generalne nachylenie upadowych 
w kierunku przodka wynosi 7°. Całkowita długość upadowej taśmowej wynosi 1950 a upadowej 
równoległej 2008 m. 
 Trudności pojawiły się podczas drążenia końcowego odcinka upadowych: taśmowej i równole-
głej do poz. 1110, wykonywanego w strefie uskoku Bzie-Czechowice. Przebieg uskoku ilustruje 
rysunek 1. Przebiegający równoleżnikowo uskok Bzie-Czechowice zrzuca warstwy skalne w kie-
runku południowym na około 800 m. Uskok ten nie był dotychczas rozpoznany robotami górni-
czymi. 
 
 

Rysunek 2. Przekrój geologiczny przez fragment upadowej równoległej 
do poz. 1110 w strefie uskoku „Bzie-Czechowice” 



 

 

 Przewidywano, że szerokość strefy uskokowej wyniesie ponad 100 m, a na jej długości wydzie-
lonych będzie kilka stref wypełnionych brekcją tektoniczną złożoną z materiału spękanego i zde-
formowanego. Drążenie w takich warunkach może powodować obwały skał oraz wypiętrzenia spą-
gu. Przekrój geologiczny przez fragment upadowej równoległej do poziomu 1110 przedstawia ry-
sunek 2. 
 Najczęściej jedynym skutecznym sposobem określenia stopnia zawodnienia górotworu i iden-
tyfikacji występujących zaburzeń geologicznych, podczas drążenia wyrobisk korytarzowych, jest 
rozpoznanie robotami górniczymi oraz stosowanie wyprzedzających wierceń badawczych. Z tego 
rodzaju, dokładnego rozpoznania można korzystać i skorzystano dopiero na etapie drążenia. Nato-
miast, na etapie projektowania konieczne było przyjęcie warunków niekorzystnych i opracowanie 
właściwego sposobu zabezpieczenia wyrobisk. Na takie warunki przygotowano koncepcję drąże-
nia. 
 Na podstawie analizy literatury oraz przeglądu aktualnie stosowanych technologii drążenia wy-
robisk w kopalniach węgla kamiennego jak i w górnictwie miedzi Główny Instytut Górnictwa 
w Katowicach na zlecenie kopalni przygotował koncepcje drążenia wyrobisk w strefach górotworu 
zawodnionego dla spodziewanych warunków drążenia upadowych. W ramach tej pracy, wytypo-
wano te, które mogłyby znaleźć zastosowanie w przypadku występowania zaburzeń geologicznych 
w prognozowanych warunkach: 

 Technologia drążenia przy wykorzystaniu metod konsolidacji górotworu z zastosowaniem 
roztworów gliniasto-cementowych. 

 Technologia drążenia przy wykorzystaniu metod konsolidacji górotworu z zastosowaniem 
klejów poliuretanowych i mocznikowych. 

 Technologia drążenia z zastosowaniem podwójnych odrzwi obudowy łukowej [3]. 
 Wiele, z zaproponowanych w opracowaniu elementów technologii, zostało wykorzystane przy 
doborze tej najwłaściwszej dla spodziewanych warunków. 
 W celu rozeznania właściwości górotworu, panujących warunków wodnych i gazowych, wyro-
biska były cały czas poprzedzone otworem wyprzedzająco-badawczym na odległość co najmniej 
25 m. 
 Od cechy 1830 w przekroju upadowej równoległej do poz. 1110 zaobserwowano wyraźną zmia-
nę nachylenia warstw zgodnie z przewidywanym kierunkiem zrzutu uskoku Bzie-Czechowice. 
Próby odwiercenia otworów badawczych w celu rozpoznania całej strefy uskokowej nie powiodły 
się, co również świadczyło o fakcie zbliżania się do strefy spodziewanego zaburzenia, a co za tym 
idzie utrudnionych warunków drążenia wyrobiska. 
 Wyniki wierceń wyprzedzająco-badawczych i bieżące, dokładniejsze, rozeznanie geologii gó-
rotworu w strefie uskoku Bzie-Czechowice pokazało, że nie są jednak prognozowane, tak duże do-
pływy wody jak zakładano. Zrezygnowano więc z metod, których istotą była hydroizolacja i skon-
centrowano się na ustabilizowaniu warunków drążenia, poprzez wzmocnienie osłabionego w stre-
fie uskokowej górotworu. 
 Od 1840 m upadowej równoległej i od 1795 m upadowej taśmowej do poz. 1110 rozpoczęto 
drążenie tych wyrobisk na zasadach pogorszonych warunków górniczo-geologicznych. Od tego 
momentu (niezależnie od niżej opisanych metod specjalnych) dla wzmocnienia górotworu w wy-
robisku stosowano bieżące, systematyczne wzmacnianie skał stropowych za pomocą: 

— klejenia skał stropowych i ociosowych spoiwami mineralnymi (w zależności od rodzaju 
skał, wiercono w przystropowej części wyrobiska 3 do 6 otworów długości 6 m, do których 
zatłaczano klej. W zależności od zwięzłości skał stropowych czynność tę powtarzano co 2 
do 4 odrzwia postępu); 

— prętowania stropu – osadzano w odwierconych otworach pręty stalowe o średnicy 27-30 mm, 
długości 2,5-3 m rozmieszczone co 30-40 cm na obwodzie łuków stropnicowych. W zależ-
ności od zwięzłości skał stropowych osadzano od 7-20 prętów, co drugie odrzwie wyrobiska. 



 

 

 Dla potwierdzenia wyników uzyskanych z wierceń wyprzedzająco-badawczych oraz rozezna-
nia występujących w strefie uskoku defektów w postaci spękań i szczelin, ich propagacji oraz po-
twierdzenia konieczności zastosowania dodatkowej konsolidacji górotworu wykonano badania 
kamerą introskopową. Istota badań introskopowych w podczerwieni polega na wizualnej penetracji 
wnętrza otworów wiertniczych, przy pomocy miniaturowej kamery. Przeprowadzona obserwacja 
potwierdziła występowanie stref intensywnych spękań, wskazujących na obecność strefy zaburze-
nia tektonicznego [1]. Po uzyskaniu wyników z tych badań Zespół Kopalniany podjął decyzję, iż 
w celu zapewnienia prawidłowej współpracy obudowy z górotworem, a także zapewnienia bezpie-
czeństwa zatrudnionej tam załogi niezbędne jest zastosowanie wykładki mechanicznej, podwójnej 
obudowy oraz konsolidacji wyprzedzającej górotworu. 
 I tak, od 1850 metra upadowej równoległej do poz. 1110 i od 1800 metra upadowej taśmowej 
do poz. 1110 budowano obudowę łukową jako podwójną, stawianą z odrzwi ŁP14/V36/4/A oraz 
ŁP12/V36/4/A ze stali o podwyższonych parametrach wytrzymałościowych w odstępach co 0,6 m 
przesuniętych względem siebie o 0,3 m. Dodatkowo każdy z łuków stropnicowych (na obu obu-
dowach) wzmocniony został podciągiem z kształtownika V29. Łuki ociosowe stawiano na pod-
kładkach stalowych o powierzchni 600 cm2 wykonanych z blachy gr. 12 mm. 
 W celu przyspieszenia uzyskania podporności odrzwi obudowy, a co za tym idzie, poprawy 
warunków pracy odrzwi zrezygnowano z tradycyjnej wykładki i zastosowano wykładkę mecha-
niczną-worki wypełnione spoiwem mineralno-cementowym Tekblend lub Izolitex na całym obwo-
dzie przekroju wyrobiska. 
 Podstawowym efektem stosowania wykładki mechanicznej jest natychmiastowa podporno-
ściowa charakterystyka obudowy. Poza tym zmniejsza oddziaływanie górotworu na obudowę, po-
prawia stan wytężenia odrzwi na skutek ich równomiernego obciążenia, ich stabilizację poprzeczną 
oraz zwiększa powierzchnię podparcia górotworu przez odrzwia.[6] Dzięki temu rozwiązaniu 
ograniczono rozwarstwianie górotworu i rozprzestrzenianie się strefy spękań wokół wyrobiska. 
 

 
Rysunek 3. Schemat podwójnej obudowy upadowych do poz. 1110 



 

 

 Rękawami ze spoiwem mineralno-cementowym Tekblend lub Izolitex. wypełniono również 
przestrzeń między odrzwiami ŁP14/V36/4/A i ŁP12/V36/4/A. Pojemniki (worki lub rękawy) 
o wymiarach 1400x1000 mm układane były wzdłuż obudowy na siatkach zgrzewanych zaczepo-
wych z zakładką 200 mm. Przymocowywano je za pomocą wiązadeł do odrzwi. Mieszaninę poda-
wano za pomocą, dostosowanej do średnicy zaworu, lancy pompy przez stożkowy zawór zwrotny 
rękawa. 
 Poprawę warunków drążenia, ograniczenie zasięgu strefy spękań i zminimalizowanie procesów 
destrukcji górotworu, uzyskano spajając skały w bezpośrednim sąsiedztwie wyrobiska. Cementację 
(konsolidację) górotworu wykonywano odcinkami poprzez wiercenie otworów i wtłaczanie do 
nich spoiwa mineralnego. Wykorzystano spoiwo mineralno-cementowe DURIMENT DURIFILL 2 
SPEZIAL o bardzo drobnym uziarnieniu (<0,09 mm) i docelowej wytrzymałości przekraczającej 
43 MPa. Spoiwo to wtłaczano pod ciśnieniem 20-25 bar za pomocą zespołu pompowo-mieszają-
cego ZPM-H-01-90/30, o wydajności maksymalnej 90 dm3/min, w głąb górotworu, poprzez wcze-
śniej odwiercone otwory o średnicy min. ø48 mm. Otwory iniekcyjne uszczelniane były z wyko-
rzystaniem nabojnic wielorazowego lub jednorazowego użytku. 
 Konsolidację przeprowadzono w dwóch etapach. 
 W etapie pierwszym (Rysunek 4, otwory oznaczone 1, 2, 3… 8) wykonywano konsolidację wy-
przedzającą, polegającą na odwierceniu 8 otworów iniekcyjnych o średnicy ø48 mm, długości ok. 
15 m i zatłoczeniu do tych otworów spoiwa. 
 

 
Rysunek 4. Rozmieszczenie otworów konsolidacyjnych 
 
 Rozmieszczenie otworów (Rysunek 4): 

— 1 otwór w osi wyrobiska ok. 0,5m poniżej strzałki wyrobiska o nachyleniu +10÷ +15°. 
— 2 otwory w odległości ok. 1,8-2,0 m od pierwszego, z każdej strony wyrobiska umiejsco-

wione pomiędzy strzałką wyrobiska a składaniem łuków ociosowych ze stropnicowymi, od-
chylone pod kątem 10-15° poza obrys obudowy (w stronę ociosu). 



 

 

— 2 otwory zlokalizowane ok. 1m poniżej złącz obudowy łuków stropnicowych z ociosowymi 
z każdej strony wyrobiska, odchylone pod kątem 10÷15° w stronę ociosu. 

— 2 otwory umieszczone ok. 0,5 m nad spągiem, skierowane pod kątem -10÷ -15° do niwela-
cji wyrobiska. 

— 1 otwór umiejscowiony w osi wyrobiska w odległości 2 m od spągu skierowany zgodnie 
z kierunkiem i niwelacją drążonego wyrobiska. 

 Otwory iniekcyjne, wiercono z czoła przodka. Ukierunkowanie otworów na zewnątrz obrysu 
wyrobiska pod kątem 10-15° oraz otworu w osi wyrobiska spowodowało, po zatłoczeniu do nich 
spoiwa, stworzenie strefy skonsolidowanego górotworu za obudową wyrobiska oraz w czole przod-
ka. 
 Ponowne wiercenie otworów iniekcyjnych wykonywano ok. 5m przed końcem otworów po-
przednich, co powodowało zazębianie się otworów na tym odcinku, a tym samym uszczelnienie 
strefy skonsolidowanej górotworu. W drugiej fazie, (Rysunek 4 otwory oznaczone A, B, C, D), we 
wcześniej wstępnie scalonym górotworze, wykonywano konsolidację uzupełniającą w celu stwo-
rzenia czaszy scalonego górotworu za obudową wyrobiska o większym zasięgu (większej grubości 
płaszcza scalonego górotworu). W tym celu wiercono min. 4 otwory iniekcyjne o długości ok. 6 m 
i średnicy 48 mm, rozmieszczone pod kątem ok. 45-50° poza obrys wyrobiska w stronę calizny 
a następnie zatłaczano do nich spoiwo. 
 Konsolidację wyprzedzającą i uzupełniającą wykonywano na całej długości strefy uskokowej. 
Jak wspomniano wcześniej konsolidację wyprzedzającą należy powtarzać tak, aby strefy iniekcyj-
ne wzajemnie się nakładały na długości min. 5 m (Rysunek 5). Konsolidację uzupełniającą (w za-
leżności od zachowania skał stropowych) powtarzano nie rzadziej niż co 5 m postępu wyrobiska. 
Przebieg konsolidacji górotworu dokumentowano na kartach konsolidacji górotworu. Do kart tych 
wpisywano podstawowe parametry występujące podczas wtłaczania spoiwa do otworu iniekcyjne-
go. 
 

Rysunek 5. Szkic nakładania się stref skonsolidowanego górotworu 
przy wykonywaniu konsolidacji wyprzedzającej 



 

 

 Do otworu, podczas konsolidacji wyprzedzającej, zatłaczano od 45÷210 kg spoiwa mineralne-
go. Co średnio dało wielkość 500÷1000 wtłoczonej substancji co 10 m oraz 360÷550 kg podczas 
cementacji uzupełniającej (przeprowadzanej co najmniej dwa razy w trakcie cyklu konsolidacji). 
W obu opisanych wyrobiskach, na cykl, do górotworu zatłaczano 860-1550kg spoiwa mineralnego 
DURIMENT DURIFILL 2 SPEZIAL. 
 Aby ograniczyć proces zaciskania wyrobiska, na odcinku występującego, w strefie uskokowej, 
wzmożonego ciśnienia górotworu, w upadowej taśmowej od 1850 m do 1950 m, natomiast w upa-
dowej równoległej od 1865 m do 1965 m, zamknięto odrzwia obudowy łukowej za pomocą dwóch 
łuków spągnicowych. Spągnice połączono z łukami ociosowymi za pomocą dwuelementowego 
łącznika spągnicowego (fotografia 1), składającego się ze zmodyfikowanego strzemienia kabłąko-
wego, mocowanego na spągnicy oraz strzemienia mocowanego na łuku ociosowym. 
 Przed zabudową spągnic, w celu dodatkowej stabilizacji poprzecznej obudowy, wzmocniono 
łuki ociosowe za pomocą podciągów z obudowy prostej, zabudowanych na wysokości 1 m. Łuki 
spągnicowe zabudowywano po zakończeniu drążenia w strefie uskokowej. Zastosowanie spągnic 
zatrzymało proces konwergencji spągu i ociosów w światło wyrobiska. 

 

Fotografia 1. Sposób połączenia łuków ociosowych z łukami spągnicowymi
 
 
WNIOSKI 
 
Pomimo pracochłonności, związanej z wykonywaniem zwiększonej ilości czynności, w trakcie prze-
jeżdżania przez strefę uskokową, uzyskiwane postępy drążenia na obydwu upadowych należy uz-
nać za zadowalające. 



 

 

 Wybór technologii drążenia, z zastosowaniem konsolidacji górotworu, podwójnej obudowy 
z wykładką mechaniczną, systematycznego wzmacniania skał stropowych oraz zabudową spągnic 
był słuszny. Zastosowana technologia pozwoliła bezpiecznie przejechać strefę uskokową bez zna-
czących opadów skał stropowych. Zastosowanie konsolidacji górotworu oraz wykładki mecha-
nicznej, a co za tym idzie natychmiastowe podparcie stropu wyrobisk ograniczyło proces rozwar-
stwienia górotworu i propagacji strefy spękań. Dzięki tym zabiegom, zmniejszono ryzyko prze-
rwania ciągłości warstw wyżej leżących i niebezpieczeństwo wdarcia się wody do wyrobisk oraz 
wzmożonych ciśnień na obudowę. Wszystkie te działania, wraz z podwójną obudową, spągnicami 
mają duże znaczenie dla utrzymania stateczności wyrobisk w dłuższym okresie ich użytkowania. 
W trudnych warunkach w KWK „Borynia-Zofiówka-Jastrzębie” wykorzystywane jest zdobyte do-
świadczenie i stosowane są elementy omówionej technologii z zadowalającymi rezultatami. 
 Sięgano już wcześniej po elementy tych metod specjalnych, lecz użycie ich wszystkich na raz, 
z dopasowaniem do aktualnych warunków, dało zadowalający efekt synergii. 
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STRESZCZENIE: 
Tematem przedstawionego referatu są rozwiązania organizacyjne i technologiczne z zakresie 
efektywnego drążenia wyrobisk korytarzowych na podstawie chodnika B-12 w pokładzie 358/1, na 
które składają się: 
-  uzyskanie odpowiednich ilości schłodzonego powietrza doprowadzonego do przodka drążo-

nego wyrobiska, 
-  terminowe dostarczanie materiałów niezbędnych dla drążenia wyrobiska, 
-  pełne wykorzystanie możliwości zabudowanych wysokowydajnych maszyn i urządzeń górni-

czych, 
-  skrócenie czasu dojścia załogi do miejsca wykonywania robót, 
-  ograniczenie wydatku energetycznego zatrudnionej załogi, 
 
SYNOPSIS 
Subject of this paper are organizing, technical and technological solutions in range effective dri-
ving of roadways on example gallery B-12 in seam 358/1 JSW S.A. KWK “Budryk” inclusive: 
-  obtainment suitable amount cooled air brought to face of working, 
-  full exploitation possibilities built-up high-efficient miner’s machines and devices, 
-   reduction of time staff’s reaching to the workplace, 
-  limitation of employee’s energy disbursement. 
 
1. WSTĘP 
Konieczność zapewnienia ciągłości robót eksploatacyjnych przy stale rosnącej wydajności nowo-
czesnych kompleksów ścianowych we współczesnym górnictwie wymusza na kopalniach równo-
czesne podnoszenie efektywności robót przygotowawczych. Współczesny światowy rynek maszyn 
i urządzeń górniczych jest bardzo zaawansowany technologicznie i przy użyciu jego nowoczes-
nych rozwiązań pozwala planować wzrost postępów drążonych wyrobisk korytarzowych nawet 
w warunkach występowania skojarzonych zagrożeń naturalnych.  
Po zapewnieniu maszyn i urządzeń górniczych, których parametry pozwalają osiągać zadawalające 
wyniki produkcyjne najistotniejsze staje się wprowadzenie takich rozwiązań organizacyjnych oraz 
technologicznych, które umożliwią maksymalne wykorzystanie ich możliwości produkcyjnych oraz 
możliwości załóg przodkowych przy jednoczesnym zapewnieniu komfortu i możliwie najdłuż-
szego efektywnego czasu pracy. 
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2. WARUNKI DRĄŻENIA CHODNIKA B-12 W POKŁADZIE 358/1 
 
2.1. Chodnik B-12 drążony był w partii B pokładu 358/1 z pochylni transportowej północnej w kie-
runku wschodnim, do zbicia z pochylnią wentylacyjną wschodnią badawczą w pokładzie 358/1. 
Całkowita długość chodnika wyniosła 1975,0 m. Chodnik B-12 drążony był na upad z niewielkim 
nachyleniem ok. 2. Pokład 358/1 w rejonie drążonego wyrobiska posiada miąższość ok. 2,5m. 
Nad pokładem zalega łupek ilasty lokalnie z przerostami i soczewkami łupku piaszczystego i pias-
kowca, który miejscami zalegał bezpośrednio w stropie pokładu. 
 
2.2. Drążenie chodnika B-12 w pokł. 358/1 rozpoczął oddział kopalniany GRP-2 w dniu 13 
sierpnia 2012r a zakończył w dniu 25 stycznia 2013r uzyskując średniodobowy postęp - 17,3m. 
Maksymalne postępy podczas drążenia wyrobiska wynosiły 24m/dobę, co pozwoliło na wydrą-
żenie 1201 m chodnika w przeciągu trzech miesięcy. 
 
2.3. Zestawienie miesięcznych postępów podczas drążenia chodnika B-12 w pokł. 358/1. 
 

Miesiąc/rok Postęp miesięczny 
Sierpień 2012 – od 13.08 171,0 m 

Wrzesień 2012 401,5 m 
Październik 2012 424,5 m 

Listopad 2012 375,5 m 
Grudzień 2012 301,7 m 

Styczeń 2013 do 25.01 260,5 m 

 
3. ZAGROŻENIA NATURALNE 
Pokład 358/1 w rejonie chodnika B-12 zaliczony został do I stopnia zagrożenia wodnego, do klasy 
B zagrożenia wybuchem pyłu węglowego, do pierwszej grupy samozapalności oraz zaliczony jest 
do IV kategorii zagrożenia metanowego. Temperatura pierwotna górotworu w trakcie drążenia 
chodnika B-12 w pokładzie 358/1 wynosiła 33,5C. 
 
4. PARAMETRY WYROBISKA ORAZ RODZAJ OBUDOWY 

CHODNIKA B-12 W POKŁADZIE 358/1. 
a) Długość wyrobiska chodnika B-12 w pokł. 358/1: 1975m 
b) Długość lutniociągu tłoczącego od wentylatora zasadniczego zabudowanego w przekopie 

pochyłym odstawczym do przodka wyrobiska: 2030m 
 
4.1. Średnie nachylenie drążonego wyrobiska: 2 
 
4.2. Obudowa wyrobiska: ŁP10/V32/A co 0,75m, przekrój poprzeczny – 17,8m2, poszerzenia 
technologiczne (wnęki pod zabudowę napędów przenośników taśmowych oraz transformatory) 
ŁP12/V32/4 co 0,5m, przekrój poprzeczny – 21,8m2 
 
4.3. Sposób urabiania: mechaniczne za pomocą kombajnu AM-75 
 
4.4. Odstawa urobku: Podajnik taśmowy PDT Sigma 1000 oraz dwa przenośniki taśmowe Gwa-
rek 1000 z taśmowym zasobnikiem pętlicowym typu WSN – 400/15 
 
4.5. Opinka odrzwi obudowy: na łukach stropnicowych pojedyncze siatki łańcuchowo-węzłowe, 
na łukach ociosowych pojedyncze siatki zgrzewane 



5. WYPOSAŻENIE WYROBISKA 
 

Maszyna/urządzenie Nazwa Parametry techniczne 
Maszyna urabiająca Kombajn chodnikowy   

AM-75 
Zainstalowana moc – 357 kW 

Napięcie zasilania 1000V 
Urządzenie odpylające UO-630B wraz         

z zespołem lutni 
wirowych             
WIR 630B 

Wentylator 603 B 
Q - 300 m3/min 

Wentylator lutniowy Elmech WLE 1255 
B/E 

Wentylator dwubiegowy                           2x 
12,6/55kW 

Podajnik taśmowy PDT SIGMA 1000 Silniki 4 x 15 kW (500 V) 
Qn-300t/h 

Prędkość taśmy  V– 2,5m/s 
Szerokość taśmy B– 1000mm 
Długość podajnika L– 100m 

Przenośnik odstawy 
urobku 

Gwarek 1000 nr.1 
wraz z zasobnikiem 

pętlicowym            
WSN – 400/15 
długości 50m 

Silniki 2 x 75 kW (1000V)                 
Qn-300t/h Prędkość taśmy                       V– 

2,56m/s 
Szerokość taśmy     B– 1000mm 

Długość przenośnika                      
L– 1160m 

 
Przenośnik odstawy 

urobku 
Gwarek 1000 nr.2 

wraz z zasobnikiem 
pętlicowym            

WSN – 400/15 
długości 50m 

Silniki 2 x 75 kW (500V)                  
Qn-300t/h                                         Prędkość 
taśmy                                          V– 2,56m/s 

Szerokość taśmy B– 1000mm 
Długość przenośnika                      

L– 830m 
Maszyna transportowa Lokomotywa 

spalinowa 
podwieszana 
DLZ110F-II 

Silnik ZETOR 1404-turbo 
Maks. moc silnika 81 kW 

Długość 10 650 mm 
Wysokość 1 425 mm  
Szerokość 850 mm 

 
6. ROZWIĄZANIA TECHNICZNE I TECHNOLOGICZNE W ZAKRESIE 
 EFEKTYWNEGO DRĄŻENIA CHODNIKA B-12 W POKŁADZIE 358/1. 
 
Dla efektywnego drążenia chodnika B-12 w pokładzie 358/1 kopalnia zapewniła maszyny i urzą-
dzenia zgodnie z tabelą 1. 
Dla wykorzystania pełnych możliwości maszyny urabiającej jaką jest nowoczesny kombajn AM-
75 charakteryzujący się wysokimi parametrami urabiania skał o wytrzymałości na ściskanie do 100 
MPa, zaprojektowano odstawę urobku umożliwiającą płynna i bezawaryjną odstawę urobku 
składającą się z podajnika taśmowego firmy Sigma o długości 100 m i szerokości taśmy 1000 mm 
oraz dwóch przenośników taśmowych Gwarek 1000 z pętlicowymi zasobnikami taśmy typu WSN 
– 400/15 o długości 50m każda.  
Zastosowanie przenośników taśmowych z pętlicowymi zasobnikami taśmowymi o długości 50m 
oraz współpracującego z nimi podajnika taśmowego PDT Sigma 1000 o długości ok. 100m 
pozwalało na wykonywanie tylko jednej wydłużki trasy przenośnika w dni robocze. Zapewnienie 
zmagazynowania odpowiedniej ilości taśmy w pętlicowym zasobniku umożliwiało natomiast 
zmniejszenie pracochłonności tej czynności technologicznej ze względu na brak konieczności 
wykonywania szycia mechanicznego taśmy podczas tego procesu. Wykonanie wydłużenia trasy 



przenośnika taśmowego z wykorzystaniem zapasu taśmy w zasobniku pętlicowym ograniczało 
przerwę w drążeniu wyrobiska do ok. 2,0 h na jednej zmianie w tygodniu roboczym. 
Duże długości drążonych wyrobisk z wentylacją odrębną, wykonywanych w warunkach wysokiej 
temperatury pierwotnej górotworu, tj. 33,5C, występującego dogrzewania powietrza od zabudo-
wanych w wyrobiskach maszyn i urządzeń oraz wysokiej wilgotności powietrza, wymagają stoso-
wania precyzyjnie zaprojektowanych, niezawodnych systemów wentylacji odrębnej i klimatyzacji 
dla skutecznego zwalczania zagrożenia klimatycznego. Dla przewietrzania chodnika B-12 w po-
kładzie 358/1 zastosowano nowoczesny dwubiegowy wentylator Firmy ELMECH oraz urządzenie 
chłodnicze typu MK-300 CP zasilane z układu centralnej klimatyzacji. Powyższe rozwiązanie po-
zwoliło na utrzymanie w chodniku B-12 temperatury na całym jego wybiegu w granicach 26C. 
Biorąc pod uwagę fakt, że podczas drążenia chodnika B-12 podstawowym zadaniem dla brygad 
przodkowych było wykonanie 6,0 mb wyrobiska na zmianę, czyli zabudowa 8 odrzwi w rozstawie 
0,75m, istotną sprawą stało się wyposażenie przodka w urządzenia małej mechanizacji takie jak 
zakrętarki hydrauliczne. Dzięki którym oprócz prawidłowego wykonawstwa obudowy urządzenia 
te gwarantowały zmniejszenie wydatku energetycznego pracowników zatrudnionych w brygadach 
przodkowych. 
Chodnik B-12 w pokł. 358/1 znajduje się w odległości ok. 6 km od szybów centralnych JSW S.A. 
KWK „Budryk”. Dlatego też zorganizowano dla załogi zatrudnionej przy drążeniu chodnika B-12 
w pokł. 358/1 transport samochodowy na szyb VI zlokalizowany w gminie Chudów, skąd załoga 
z poz. 900m do wlotu chodnika B-12 miała do przejścia ok. 400m.  
Maksymalne skrócenie czasu dojścia załogi do miejsca pracy a tym samym wydłużenie efek-
tywnego czasu pracy przy drążeniu przedmiotowego wyrobiska miało kluczowe znaczenie dla 
efektywności tego przedsięwzięcia. Brygady przodkowe pracujące w systemie 4 zmianowym prze-
kazywały sobie stanowisko pracy na miejscu nie powodując zbędnych przestojów.   
Ponadto wykorzystanie nowoczesnego, elastycznego i uniwersalnego systemu transportu podziem-
nego w postaci samojezdnych podwieszanych kolejek o napędzie spalinowym umożliwiło termi-
nowe dostarczenie do przodka chodnika B-12 niezbędnych materiałów w bardzo krótkim czasie. 
System ten umożliwił wyeliminowanie wielu stacji przeładunkowych, zwiększył zasięg transportu 
i jego niezawodność. 
 

 
Szkic wyrobisk górniczych pokład 358/1. 
Sketch of mine workings: seam 358/1. 



7. PODSUMOWANIE 
 
Wymienione powyżej, odpowiednio zastosowane rozwiązania techniczne, organizacyjne oraz tech-
nologiczne umożliwiają: 
-  uzyskanie odpowiednich ilości schłodzonego powietrza doprowadzonego do przodka drążo-

nego wyrobiska, 
-   terminowe dostarczanie materiałów niezbędnych dla drążenia wyrobiska, 
-  pełne wykorzystanie możliwości zabudowanych wysokowydajnych maszyn i urządzeń gór-

niczych, 
-  skrócenie czasu dojścia załogi do miejsca wykonywania robót, 
-  ograniczenie wydatku energetycznego zatrudnionej załogi, 
-  doprowadzenie do wyraźnej poprawy warunków i bezpieczeństwa pracy, 
-  obniżenie kosztów drążenia wyrobisk korytarzowych poprzez zwiększenie efektywności pro-

wadzonych robót, 
 
Przedstawione rozwiązania spowodowały, że cel który kopalnia sobie postawiła został zrealizo-
wany i chodnik B-12 w pokł. 358/1 został wydrążony w założonym terminie. 
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STRESZCZENIE: Obudowy spłaszczone typu ŁPr, ŁPrw, ŁPKO, ŁPSp, łukowo-proste i proste 
przykotwione mogą znaleźć zastosowanie w przecinkach ścianowych i w chodnikach przygoto-
wawczych przez ich właściwy dobór uwzględniający warunki geologiczno-górnicze oraz doświad-
czenia techniczno-technologiczne z ich praktycznego zastosowania. 
 W referacie zostanie przeprowadzona ocena przydatności obudów spłaszczonych i prostych 
uwzględniająca ich praktyczne zastosowanie. Porównanie techniczne i technologiczne zastosowa-
nych rozwiązań pozwala na podstawie uzyskanych doświadczeń wprowadzić kierunki modyfikacji 
obudów spłaszczonych do ich szerszego stosowania pozwalającego uzyskać stateczność wyrobiska 
przez wymagany okres istnienia, a w przypadku chodników przyścianowych przed jak i za frontem 
ściany. 
 
SŁOWA KLUCZOWE: Obudowa, dobór obudowy, chodniki eksploatacyjne 
 
 
 
1. WSTĘP 
 
Uwarunkowania geologiczne wymusiły podział złoża obszaru górniczego KWK „Piast” na XVI 
partii. Eksploatacja aktualnie prowadzona jest lub planowana w pokładach: 205/1-2, 209 – partia I, 
206/1-2 – partia II, 209 – partia V, 209 – partia XIV i 209 – partia XVI. 
 Złożone warunki geologiczno-górnicze górotworu, które nasilają się na granicach partii oddzie-
lonych uskokami oraz występujące w złożu silnie zawodnione warstwy piaskowców różnoziarni-
stych powodują potrzebę stałego poszukiwania rozwiązań i technologii obudów w zakresie utrzy-
mania chodników przyścianowych, jak również przecinek zbrojeniowych dla ścian wydobywczych. 
 
 
2. PROBLEMY STOSOWANIA OBUDÓW PODPOROWYCH ŁUKOWYCH 

I SPŁASZCZONYCH W CHODNIKACH PRZYGOTOWAWCZYCH 
I W PRZECINKACH ŚCIANOWYCH 

 
W praktyce polskiego górnictwa węglowego rozróżnia się stosowanie różnych rozwiązań kon-
strukcji obudowy do chodników przyścianowych i dla przecinek ścianowych dla zbrojenia ścian 
wydobywczych i rozpoczynania ich biegu. Przy stosowaniu systemu obudowy kotwiowej dla chod-
ników eksploatacyjnych zróżnicowaniu ulegają jedynie gabaryty. 

Szkoła Eksploatacji Podziemnej 2013, Materiały Konferencyjne 



 

 

 Tradycyjnymi rozwiązaniami obudów dla chodników przyścianowych są obudowy podporowe 
typu ŁP z kształtowników korytkowych. Zróżnicowane warunki geologiczno-górnicze powodują 
że stosuje się wiele zróżnicowanych konstrukcji obudów modyfikowanych dodatkowo przez obu-
dowę kotwiową, stosowania wykładki za obudowę lub stosowanym sposobem utrzymania chodni-
ka przyścianowego za frontem ściany 
 Problemy stosowania obudów podporowych w chodnikach przyścianowych są bardzo zróżni-
cowane, co powoduje, że nie istnieje praktycznie możliwość opracowania kompleksowej metody 
ich doboru uwzględniającej wszystkie uwarunkowania techniczne i technologiczne, a często rów-
nież doświadczenia górnicze. 
 Przecinki ścianowe jako drugi rodzaj wyrobisk eksploatacyjnych są wykonywane głównie jako 
konstrukcje obudów spłaszczonych lub prostych. 
 Obydwa rodzaje wyrobisk stwarzają często problemy ich utrzymania, które w chodnikach przy-
ścianowych głównie przed frontem ściany polegają na: 

— wyciskaniu spągu, 
— deformacji stropu z możliwością jego przeginania, 
— zaciskaniem ociosu, 
— problemem utrzymania skrzyżowania ściana–chodnik za frontem ściany przy utrzymywaniu 

chodnika, 
— deformacja odrzwi, 
— deformacja odrzwi i ociosu nie wybranego. 

 Przy stosowaniu obudów spłaszczonych w przecinkach ścianowych w zależności od rodzaju 
zastosowanej konstrukcji występują problemy: 

— dla obudów łukowych typu ŁP istnieje konieczność wykonywania dokładnego kasztowania 
przestrzeni między stropnicą obudowy przecinki, a stropnicą sekcji obudowy zmechanizo-
wanej. Brak solidnego wykasztowania przy konieczności manewrowania sekcją może być 
przyczyną obrotu sekcji na czoło ściany. 

— dla obudów spłaszczonych typu ŁPrP-V29 – czteroelementowej (rys. 1 i 2). Istotną wadą 
jest konieczność obcinania stropnic przed wyjazdem sekcjami (rys. 2). Ograniczony zakres 
zastosowania tej obudowy jest szczególnie zauważalny, gdy skały stropowe są małej wy-
trzymałości, a na wybiegu wyrobiska występują dodatkowe koncentracje naprężeń od wyżej 
lub niżej zalegających krawędzi. Wymagane wprowadzanie w tych warunkach dodatkowe-
go wzmocnienia w strefie manewrowej kombajnu ogranicza postęp drążenia. 

 
 
 

 

Rys. 1. Rozwiazanie obudowy ŁPrP-V29 
Fig. 1. ŁPrP-V29 support solution 

Rys. 2. Połączenie łuku stropnicowego 
z ociosowym w obudowie ŁPrP-4/V29 
Fig. 2. Connection of crown section and 
side section of arch support ŁPrP-4/V29 

 
 



 

 

— dla obudów spłaszczonych typu ŁPrW charakteryzujących się wysoką podpornością istnieje 
konieczność poniesienia znacznych kosztów na zakup konstrukcji obudowy wraz z specjal-
nymi akcesoriami oraz problemy z dużą pracochłonnością jej wykonania i uzyskaniem do-
statecznych postępów. 

— obudowy spłaszczone typu ŁPKO, których konstrukcja jest wykonana z łuków ociosowych 
obudowy ŁP trójelementowej w trudnych warunkach geologiczno-górniczych ulegają zaci-
śnięciu i wymagają stosowania dodatkowych wzmocnień najczęściej za pomocą podciągów 
i stojaków podporowych [1]. 

 Duże nadzieje wiązano z podjęciem wykonywania przecinek w obudowach podporowo-kot-
wiowych w wyrobisku o przekroju prostokątnym. Rozwiązanie te wprowadzono do wielu kopalń 
[1,2,3]. Widok przecinki w obudowie prostej podporowo-kotwowej, w której stropnica SPK jest 
przykotwiona dwoma kotwami strunowymi zastosowano w jednej z przecinek w KWK „Piast” 
przedstawiono na rysunku 3. 
 Uzyskane doświadczenia praktyczne wykazały występowanie utrudnień przy stosowaniu tej 
obudowy jak: 

— duża długość jednoelementowej stropnicy dochodząca do minimum 6 m, a często do 6,4 m, 
— konieczność odsłaniania stropu o długości do ok. 6 m w postaci jednej płaszczyzny, co przy 

słabych stropach zbudowanych z łupków ilastych jest trudne do uzyskania w wielu przy-
padkach, a szczególnie w strefach zaburzeń, czy oddziaływania krawędzi, 

 
 

 
 

Rys. 3. Widok przecinki w obudowie 
prostej podporowo-kotwowej 
Fig. 3. The view of the cross-cut with 
straight prop-bolting support 

Rys. 4. Lokalne wzmocnienie stropnicy SPK 
za pomocą podciągu i stojaków podporowych 
Fig. 4. Local reinforcing of (SPK) roof-bar  
using crown runner and prop

 
 

— konieczność stosowania wysokiego kotwienia bezpośrednio w przodku minimum dwoma 
kotwiami strunowymi o długości rzędu 6 m, co prowadziło do zmniejszania postępu drąże-
nia, konieczności utrzymywania sprzętu do kotwienia, który przy znacznym zawodnieniu 
skał wykazywał zwiększoną awaryjność i potrzebę częstej konserwacji i naprawy. 

 W warunkach zwiększonego obciążenia górotworu zwłaszcza w rejonach ociosu obudowa pod-
porowo-kotwowa prosta wymagała stosowania lokalnych wzmocnień stropnicy za pomocą podcią-
gu i stojaków podporowych (rys. 4). 
 
 
 
 



 

 

3. OBUDOWA ŁUKOWA PODATNA SPŁASZCZONA ŁPSp 
 
Uwzględniając dotychczasowe doświadczenia ze stosowania wielu rozwiązań obudów podporo-
wych o spłaszczonym kształcie dla typoszeregów obudowy łukowej podatnej spłaszczonej ŁPSp 
przyjęto następujące założenia i warunki: 

— Produkcja obudowy głównie z kształtownika V32 wykonanego zgodnie z normą PN-H-93441- 
-1:2004 oraz PN-H-93441-3:2004 lub równoważną, ze stali o wytrzymałości podwyższonej: 
Re = min 480 MPa, Rm = min 650 MPa, A5 = min 17%, KCU2A = min 30 J/cm2. 

— Szerokość obudowy w typoszeregu odrzwi od 5,8 m do 8,7 m przy wysokości od 2,6 m do 
4,6 m. 

— Łukowy kształt obudowy w części stropnicowej i ociosowej z zapewnieniem podatnej pracy 
na złączach. 

— Mała strzałka łuków stropnicowych tak, aby po wypięciu łuków ociosowych istniała możli-
wość wjazdu sekcji obudowy zmechanizowanej bez konieczności obcinania łuków stropni-
cowych i stosowania pracochłonnej w wykonaniu wykładki stropowej. 

— Obudowa ze zminimalizowaną liczbą łuków w odrzwiach od 4 do 6 sztuk, oraz strzemion 
w liczbie minimum 6 sztuk do 9 sztuk. Podstawowe odrzwia składają się z czterech łuków 
łączonych siedmioma strzemionami. 

— Możliwość poszerzenia odrzwi przez zmianę długości zakładek na łukach dla ułatwienia 
montaż kombajnu ścianowego jak również w przypadku występowania znacznych obciążeń 
od strony ociosu. 

— Wysoka podporność obudowy uzyskiwana jej właściwym kształtem oraz korzystną długo-
ścią zakładek łuków obudowy. 

 Istotnym celem nowej konstrukcji obudowy łukowej spłaszczonej ŁPSp było stworzenie roz-
wiązania w którym wymuszona zostaje praca konstrukcji podatnej z przesuwem na złączach łuków 
ociosowych i stropnicowych i uzyskiwania wzmacniania się obudowy, tak aby obciążenie niszczą-
ce odrzwia nie było mniejsze od odrzwi pracujących w stanie podatnym. Uwzględniając zróżnico-
wane warunki geologiczno-górnicze w kopalniach węgla kamiennego w projekcie obudowy typo-
szeregu ŁPSp uwzględniono zapewnienie korzystnej pracy obudowy w stanie podatnym jak i po 
wyczerpaniu podatności, gdy dochodzi do jej przeciążenia. 
 Opracowane typoszeregi odrzwi (pięć rodzajów – rys. 5) bazują na wspólnym kształcie pod-
stawowym spłaszczonym, którego konstrukcję oparto na deltoidzie. 
 Istotnym założeniem projektowanej obudowy spłaszczonej było uzyskanie rozwiązania, które 
może być stosowane w zróżnicowanych warunkach geologiczno-górniczych we wszystkich wyro-
biskach górniczych kopalni. 
 

 
  a) 



 

 

 
  b) 
 
Rys. 5. Typy odrzwi obudów podatnych spłaszczonych ŁPSp: 

a) widok odrzwi obudowy od ŁPSp-V32/4, ŁPSpW-V32/5, ŁPSpA-V32/4, ŁPSPp-V32, ŁPSpN-V32, 
b) widok odrzwi obudowy od ŁPSpN-V32, ŁPSPp-V32, ŁPSpA-V32/4, ŁPSpW-V32/5, ŁPSp-V32/4 

Fig. 5. ŁPSp types of yielding flattened steel sets: 
a) steel sets view from ŁPSp-V32/4, ŁPSpW-V32/5, ŁPSpA-V32/4, ŁPSPp-V32, ŁPSpN-V32, 
b) steel sets view from ŁPSpN-V32, ŁPSPp-V32, ŁPSpA-V32/4, ŁPSpW-V32/5, ŁPSp-V32/4 

 
 
 Dla praktycznego stosowania w kopalniach opracowano typoszeregi odrzwi [4], na które skła-
dają się: 

— typoszereg odrzwi podatnych spłaszczonych ŁPSp-V32/4 – odrzwia czteroczęściowe, 
— typoszereg odrzwi podatnych spłaszczonych wzmocniony ŁPSpW-V32/5 – odrzwia pię-

cioczęściowe, 
— typoszereg odrzwi podatnych spłaszczonych asymetryczny ŁPSpA-V32/4 – odrzwia czte-

roczęściowe i ŁPSpA-V32/5 – odrzwia pięcioczęściowe, 
— typoszereg odrzwi podatnych spłaszczonych niesymetryczny ŁPSpN-V32, 
— typoszereg odrzwi podatnych spłaszczonych przegubowy ŁPSpP-V32/5 – odrzwia pięcio-

częściowe. 
 Podstawowy kształt odrzwi konstrukcji obudowy ŁPSp-V32/4 (czteroelementowej) przedsta-
wiono na rysunku 6. 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
Rys. 6. Rozwiązanie odrzwi obudowy ŁPSp-V32/4 o szerokości 6,4 m i stopniowanej 
wysokości od 2,8 do 4,4 m: 1 – łuk stropnicowy, 2 – łuk ociosowy, 3 – trzy strzemiona 
na złączu środkowym, 4 – dwa strzemiona na złączu ociosowym 
Fig. 6. Arch support steel sets (ŁPSp-V32/4) 6,4m  in width and the range from 2,8 m 
to 4,4 m in gradual height, 1 – crown section, 2 – side section of arch support, 
3 – three stirrups of central joint, 4- two stirrups of side joint 
 
 
4. ZASTOSOWANIE OBUDOWY SPŁASZCZONEJ ŁPSp-V32 

W PRZECINKACH ŚCIANOWYCH 
 
W kopalni „Piast” obudowę spłaszczoną ŁPSp-V32/4 zastosowano aktualnie w: 

— przecince ściany 372 w pokładzie 209 partia XI, 
— przecince ściany 354 w pokładzie 209 partia V, 
— przecince ściany 641 w pokładzie 206/1-2 partia II. 

 Podstawowe dane geologiczno-górnicze oraz parametry techniczne przecinki i obudowy zesta-
wiono w tablicy 1. Przekroje geologiczne skał w rejonach wykonywanych przecinek przedstawio-
no na rysunku 7. 
 Zastosowane odrzwia obudowy ŁPSp-V32/4/6,43,1 budowano w rozstawie, co 0,75 m i jedy-
nie dla przecinki ściany 372 utrzymywanej przez ok. jeden rok dla odwodnienia zrobów ściany 373 
(zbiornik wody o pojemności ~9,3 tys. m3) prowadzono wraz z zabudową podciągu w osi przecin-
ki. Widok zrealizowanych przecinek w fazie po wykonaniu oraz zazbrojeniu w sekcję obudowy 
zmechanizowanej Glinik 12/34 przedstawiono na rysunku 8. 
 Prowadzone obserwacje zachowania się obudowy wykazały jej wysoką stateczność nie wyma-
gającą stosowania dodatkowych wzmocnień za strefą manewrową kombajnu. Stwierdzono wystę-
powanie wyciskania spągu do wartości około 60 cm. 
 



 

 

Tablica 1. Podstawowe dane geologiczno-górnicze oraz parametry techniczne przecinki i obudowy 
Table 1. Basic geological and mining data and technical parameters of cross-cut and support 

Lp. Parametry Przecinka 372 Przecinka 354 Przecinka 641 

1. Pokład węgla 209 209 206/1-2 

2. Partia złoża XI V II 

3. Długość przecinki 225 m 210 m 250 m 

4. Głębokość 710 m 540 m 390 m 

5. Lokalizacja Poz. 650 m – wschód Poz. 500 m – zachód Poz. 500 m – centrum 

7. Skały stropowe 
Iłowiec + piaskowiec 

Rc = 22 MPa 
Iłowiec + piaskowiec 

Rc = 18,4 MPa 
Iłowiec + piaskowiec 

Rc = 28,2 MPa 

8. Skały ociosowe 
Węgiel 

Rc = 26,5 MPa 
Węgiel 

Rc = 15,6 MPa 
Węgiel 

Rc = 21 MPa 

9. Skały spągowe 
Węgiel 

Rc = 26,5 MPa 
Węgiel 

Rc = 15,6 MPa 
Iłowiec 

Rc = 29,4 MPa 
10. Krawędzie Pokład 207 brak brak 

11. Zagrożenia 
tąpaniami – I st. 

Zagrożenie wodne – 
II stopień 

tąpaniami – I st.. 
Zagrożenie wodne – 

II stopień 

tąpaniami – I st. 
Zagrożenie wodne – 

II stopień 

12. 
Postęp przy drążeniu 

(średnio) 
do 6,75 m/d do 9 m/d do 6,75 m/d 
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Rys. 7. Profile geologiczne skał stropowych w rejonie przecinek: 
a – dla ściany 372, b – dla ściany 641, c – dla ściany 354 
Fig. 7. Geological profile of roof rock in the cross-cut region: 
a – for cross-cut of longwall panel no. 372, 
b – for cross-cut of longwall panel no. 641, 
c – for cross-cut of longwall panel no. 354 



 

 

  a)   b) 

  c)   d) 
 
Rys. 8. Widok realizowanych przecinek w obudowie ŁPSp-V32/4: 
a – przecinka dla ściany 372, b – przecinka dla ściany 354, 
c – połączenie łuków na złączu ociosowym strzemionami SDK-32/36, 
d – zabudowana sekcja obudowy zmechanizowanej w obudowie ŁPSP-V32/4 
Fig. 8. View of cross-cut of longwall panels with ŁPSp-V32/4 support: 
a – cross-cut of longwall panel no. 372, b – cross-cut of longwall panel no. 354, 
c – connection of section-side joint SDK-32/36 stirrups, 
d – powered support in working with arch support ŁPSp-V32/4 
 
 

5. ZASTOSOWANIE OBUDOWY ŁPSP-V32/4 W CHODNIKACH PRZYŚCIANOWYCH 
 

Pozytywne doświadczenia w stosowaniu obudów spłaszczonych w przecinkach były podstawą za-
stosowania jej w poszerzeniach wyrobisk chodnikowych do zabudowy w nich urządzeń wielkoga-
barytowych. Szerokość odrzwi obudowy ŁPSp – 6,4 m przy wysokości 3,5 m pozwala dla odrzwi 
obudowy ŁP9 (5,03,5 m) wykonać poszerzenie chodnika w jednej obudowie. Zastosowane w ty-
poszeregu obudowy ŁPSp-V32/4 wysokości odrzwi pozwalają na korzystną współpracę z odrzwia-
mi obudowy typoszeregu ŁP. Schemat wzajemnego przylegania odrzwi obudowy ŁP9 i ŁPSp-V32/ 
/4/6,43,5 przedstawiono na rysunku 9. 
 Przykładowy poszerzony odcinek chodnika przeznaczony do pełnienia funkcji dla wnęki trans-
formatora wykonany w obudowie ŁPSp-V32/4/6,53,8 przedstawiono na rysunku 10. Wysokość 
odrzwi ŁPSp-V32/4 wynosząca 3,8 m zapewnia równy strop z odrzwiami obudowy ŁP10-V32/4/A. 
 Zastosowane w konstrukcji obudowy spłaszczonej ŁPSp-4/V32 rozmieszczenia łuków oraz ich 
kształtów jak i parametrów (promieni i długości) pozwala kształtować konstrukcję obudowy dla 
istniejących i zmiennych warunków geologiczno-górniczych w kopalni. 
 Przy znacznych obciążeniach i przemieszczeniach od strony ociosu istnieje możliwość zwięk-
szenia długości zakładki łuków ociosowych i stropnicowych i uzyskania zwiększonego rozwarcia 
odrzwi od spągu (rysunek 11), a przez dodatkowe przykotwienie odrzwi uzyskuje się (rysunek 12) 
jej wzmocnienie pozwalające utrzymać jej stateczność na skrzyżowaniu ściana–chodnik. 



 

 

 Możliwość doboru szerokości i wysokości odrzwi z typoszeregu pozwala projektować wyrobi-
ska przyścianowe z wykonywaniem za skrzyżowaniem ściana-chodnik wzmocnienia obudowy kasz-
tem, dodatkową podporą z możliwością lokowania skały z wyciśniętego spągu za ścianę w części 
przekroju wyrobiska. 
 

 
 
Rys. 9. Poszerzony odcinek wyrobiska przy 
wykorzystaniu odrzwi obudowy ŁPSp-V32/4 
Fig. 9. Widen section of working with the 
use of arch support steel sets ŁPSp-V32/4

 
Rys. 10. Widok poszerzonego odcinek wyrobiska 
przy wykorzystaniu odrzwi obudowy ŁPSp-V32/4 
Fig. 10. View widen section of working with 
the use of arch support steel sets ŁPSp-V32/4 

 
 

 
 

 

Rys. 11. Odrzwia obudowy ŁPSp-V32/4 odchylone 
w stronę ociosu przy zakładce na łukach ociosowych
ze stropnicowymi Coc = 800 mm 
Fig. 11. ŁPSp-V32/4 steel sets angled in side 
wall direction with a lap on side and roof 
arche Coc =800 mm 

Rys. 12. Odrzwia obudowy ŁPSp-V32/4 
wzmocnione dwoma podciągami 
z kotwieniem kotwiami strunowymi 
Fig. 12. ŁPSp-V32/4 steel sets strenghted 
by two roof bars with cable bolting 

 
 
5. WNIOSKI KOŃCOWE 
 
1. Obudowy spłaszczone ŁPSp mogą być stosowane w kilku odmianach konstrukcyjnych jako 
standardowe, asymetryczne, wzmocnione, przegubowe, niesymetryczne. Kształt i układ łuków po-
zwala uzyskać wysoką podporność obudowy oraz podatność na złączach z łukami ociosowymi 
i stropnicowymi przy dużej sztywności złącza łuków stropnicowych, co zapewnia wysoką nośność 
odrzwi w przypadku utraty stateczności. 



 

 

 Utrata stateczności następuje w najsłabszym przekroju łuków stropnicowych, co objawia się je-
dynie przeginaniem go do przekroju wyrobiska i pozwala w sposób optymalny zastosować 
wzmocnienie. Rozwiązanie obudowy ŁPSp na bazie czterech łuków i strzemion jest zbliżone do 
obudowy typowej ŁP nie wymaga stosowania specjalnych akcesoriów czy technologii. 
2. W warunkach kopalni „Piast” wykonano do tej pory 3 przecinki zbrojeniowe w odrzwiach 
obudowy ŁPSp o szerokości 6,4 m i wysokości 3,0 m z kształtownika V32. Uzyskane doświadcze-
nia wskazują, że rozwiązanie obudowy jest korzystne zarówno ze względu na: 
 stateczność wyrobiska – nie jest wymagane stosowanie dodatkowego wzmocnienia stojakami 

w przekroju przecinki, 
 technologię drążenia pozwalającą uzyskać optymalny postęp wykonania przecinki (montaż 4 

łuków, 7 strzemion dla jednych odrzwi, 
 prosty wjazd zabudowaną sekcją do pokładu po demontażu łuków ociosowych i wykonaniu 

minimalnej wykładki między stropnicą sekcji zmechanizowanej a stropnicami łukowymi obu-
dowy ŁPSp. 

3. Obudowa ŁPSp w praktyce może być wykorzystywana do wykonywania poszerzeń w wyrobi-
sku korytarzowym dla umieszczenia w nim urządzeń wielkogabarytowych jak np. transformatorów 
czy napędów. Istnieją realne podstawy do zastosowania obudowy ŁPSp w chodnikach przyścia-
nowych przy ich wzmocnieniu parą kotwi kotwionych do podciągu z zabudową podpory za skrzy-
żowaniem ściana chodnik dla utrzymania wyrobiska. 
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Usability Assessment of Flattened and Straight Steel Sets for Longwall 
Entries and Advanced Galleries in “Piast” Coal Mine 
 
ŁPr, ŁPrw, ŁPKO, ŁPSp flattened supports, arch-straight and straight bolted, can be applied in 
longwall entries and advanced galleries by its proper choice including geological and mining con-
ditions and technical and technological practical application experiences. 
 In this paper a usability assessment of flattened and straight steel sets will be performed includ-
ing its practical application. Technical and technological comparison of applied solutions based on 
obtained experiences allow to introduce directions of flattened support modifications for its wider 
application allowing to obtain excavation stability  by required existence time, and for advanced 
galleries in front of and behind longwall. 
 
 



BADANIE JAKOŚCI GÓROTWORU 

W OTOCZENIU WYROBISK GÓRNICZYCH

Z WYKORZYSTANIEM WYBRANYCH METOD POMIAROWYCH

Dr inż. Jerzy Stasica, dr inż. Zbigniew Rak



Badania struktury górotworu można

prowadzić wykorzystując różne metody

pomiarowe, które są mniej lub bardziej

dokładne. Jedną z najbardziej dokładnych

metod jest metoda introskopowa, polegająca

na penetracji otworu badawczego przy użyciu

kamery video.

KAMERA INTROSKOPOWA



KAMERA INTROSKOPOWA



Pomiar struktury górotworu taką kamerą jest prosty 
i łatwy w wykonaniu ! 

Wyższość prezentowanego urządzenia, między innymi dla 
celów rozpoznawania budowy geologicznej skał, w stosunku 
do innych urządzeń i metod pomiarowych polega na tym, że 

urządzenie to, wyposażone w kamerę video, pozwala 
naocznie stwierdzić występujące rodzaje warstw skalnych, 

ich grubość oraz kąt nachylenia. 



Omawiana aparatura pozwala także na obserwację wszelkiego 
typu nieciągłości górotworu: od pęknięć do pustek i kawern.







Zasadniczym elementem kamery jest głowica 

wyposażona w układ elektroniczny, który wraz 

z obiektywem wmontowany został w obudowę 

w kształcie rury o średnicy Ø17-35 mm

i długości 120 mm.



Głowicę kamery wprowadza 
się do otworu wiertniczego na lekkich 
bagnetowo łączonych zapychakach



Wszystkie elementy wchodzące w skład 
aparatury mieszczą się w niewielkiej skrzynce, 

co czyni pomiary stosunkowo łatwymi do 
przeprowadzenia w warunkach kopalnianych. 

Całość aparatury zasilana jest napięciem 12 V 
z baterii wystarczającej na 6 godzin ciągłej pracy.



W skład urządzenia wchodzi video walkman 
pracujący w systemie VHS. 

Na taśmę video można nagrać równocześnie 
z obrazem komentarz słowny - dotyczący 

bieżących uwag o oglądanym obrazie, a także 
głębokości na jakiej w danym momencie 

znajduje się głowica kamery.



strop

spąg

Prezentowane urządzenie umożliwia penetrację otworów o 
długości do około 200 m, 

nie traci się przy tym na ostrości i jakości obrazu. 



Warunkiem poprawnego przeprowadzenia badań 

oraz dobrej jakości rejestrowanego obrazu 

jest czystość ścianek otworu badawczego
a w przypadku otworów zawodnionych klarowność wody



Dotychczasowe doświadczenia z kamerą introskopową, zdobyte podczas 
prowadzonych badań górotworu w wielu kopalniach węgla kamiennego, 

kopalń rud i soli, wskazują na możliwość wykorzystania metody w 
rozwiązywaniu wielu innych problemów. 

Istotną zaletą metody jak już wcześniej wspomniano jest możliwość 
rozpoznania formacji geologicznej skał bez konieczności wykonywania 

stosunkowo drogich wierceń rdzeniowych. 



Urządzenie pozwala z dużą dokładnością rozpoznać rodzaj 

i określić głębokość zalegania poszczególnych 

formacji skał



Omawiana aparatura jest ważnym narzędziem na etapie projektowania 
i kontroli pracy obudowy wyrobisk górniczych 

W tym przypadku pozwala ona na wyznaczenie 
płaszczyzn pomniejszonej spoistości, lokalizacji 

szczelin oraz pomiar ich rozwarcia
i kąta nachylenia



Wyznaczenie zasięgu obszaru odprężenia skał jest szczególnie 
ważnym w przypadku projektowania i nadzoru obudowy kotwiowej

Pozwala to między innymi na wyznaczanie minimalnej długości kotwi 
i odpowiednio szybkie, dodatkowe zabezpieczenie odcinków wyrobiska gdzie 

stwierdzono nadmierny rozwój strefy odprężonej



Kamera introskopowa umożliwia określenie skuteczności i optymalizacji 
robót strzałowych odprężających. Pomiary w otworach strzałowych i 
kontrolnych przed i po odpaleniu ładunków pozwalają ocenić stan 

dezintegracji wstrząsogennych warstw. 

Wyrobisko górniczewyrobisko górnicze



Kamera introskopowa stosunkowo często jest wykorzystywana także dla 
określenia skuteczności i koniecznego zasięgu robót iniekcyjnych 

wykonywanych wokół wyrobisk górniczych. 



Kamera często wykorzystywana jest do określania stopnia 
zniszczenia obudów murowych i betonowych podszybi, 

szybów, wyrobisk komorowych, a także przewodów 
wentylacyjnych i kominowych. 



Wielokrotnie tego typu aparaturę wykorzystywano do określenia 

stanu ociosów otworów zsypczych, podsadzkowych i szybików, itp. 

Pozwala ona wykryć odcinki tych wyrobisk odpowiedzialne za 

powstawanie zatorów oraz określić zakres niezbędnych prac 

naprawczych. 



Prezentowana aparatura jest niezwykle 
przydatnym narzędziem dla określenia 

stanu górotworu na terenach po 
płytkiej eksploatacji górniczej 

Dane pozyskiwane w efekcie badań kamerą z powierzchni, pozwalają stwierdzić 
i ocenić wielkość ewentualnych pustek stanowiących wyeksploatowaną 

przestrzeń płytko zalegających pokładów. 
W rezultacie istnieje możliwość oszacowania zarówno ilości materiału 

podsadzkowego, jak i zasięgu planowanego podsadzania. 

Kontrola otworów w trakcie likwidacji pustek pozwala na bieżącą ocenę 
skuteczności podsadzania i ewentualną korektę założeń projektowych. 
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STRESZCZENIE: Dla oceny obciążenia obudowy kotwiowej, podporowo-kotwiowej, czy też kot-
wiowo-podporowej często wykorzystuje się przetworniki tensometryczne lub dynamometry hy-
drauliczne. Z uwagi na konieczność stosowania skomplikowanej aparatury oraz wysokie koszty 
prowadzenia tego typu badań, coraz częściej zastępowane są one mechanicznymi wskaźnikami ob-
ciążenia. Pod wpływem sił działających na kotwie wskaźniki deformując się i sygnalizują stan ob-
ciążenia pojedynczej kotwi. Z uwagi na prostą budowę i niewielkie koszty, skala ich stosowania 
może być zdecydowanie większa niż czujników tensometrycznych czy hydraulicznych. Otrzymane 
sygnały nie wymagają dodatkowej obróbki i pozwalają na doraźne podjęcie działań zaradczych 
w sytuacjach nadmiernego obciążenia kotwi. Niniejszy artykuł zawiera również opis konstrukcji 
wskaźników, które zostały opracowane w Głównym Instytucie Górnictwa. Ich postać konstrukcyj-
na została określona na podstawie przeprowadzonych obliczeń numerycznych, realizowanych z wy-
korzystaniem oprogramowania ANSYS. Wyprodukowane prototypy przebadano w stanowisku ba-
dawczym, a otrzymane wyniki posłużyły do kalibracji modeli obliczeniowych oraz optymalizacji 
konstrukcji. Pozytywne rezultaty prac projektowych, modelowych oraz badań stanowiskowych po-
zwoliły na wyselekcjonowanie indykatorów obciążenia kotwi do dalszych prób dołowych. Badania 
takie przeprowadzono w KWK „Murcki-Staszic” oraz KWK „Pniówek”. 
 
 

SŁOWA KLUCZOWE: Bezpieczeństwo, kotwa, obudowa, badania, projekt 
 
 
 
1. WPROWADZENIE 
 
Kotwie są w ostatnim czasie coraz częściej stosowanym elementem obudowy w polskich kopal-
niach węgla kamiennego. Najczęściej wzmacniają one odrzwia poprzez wprowadzenie dodatko-
wego punktu podparcia lub je odciążają przez wzmocnienie górotworu. Powstaje wtedy obudowa 
podporowo-kotwowa lub kotwowo-podporowa. Znacznie rzadziej stosowana jest samodzielna obu-
dowa kotwowa. Za jedną z przyczyn takiego stanu rzeczy można uznać zdarzenia zaistniałe w la-
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tach dziewięćdziesiątych XX wieku w kopalni „Anna” i „Staszic” [1]. Nie bez znaczenia jest także 
fakt, że obudowa kotwiowa nie sygnalizuje w sposób wyraźny zbliżania się obciążeń do stanów 
niebezpiecznych, jak to ma miejsce w przypadku stalowej obudowy podporowej, która przed cał-
kowitą utratą funkcjonalności ulega deformacjom lub występują znaczne zsuwy w złączach cier-
nych. Przeciążenie kotwi może doprowadzić do jej zerwania, a w konsekwencji do zniszczenia 
wyrobiska na znacznej długości. Dla przeciwdziałania takim sytuacjom stosowane są różnego ro-
dzaju urządzenia a także działania pozwalające na kontrolę zarówno górotworu wokół wyrobiska 
zabezpieczonego obudową kotwiową, jak i samych kotwi [2, 3, 4, 5]. Istotnym zagadnieniem jest 
tu określenie rzeczywistych sił działających na pojedynczą kotew. Stosowane są w tym celu róż-
nego rodzaju wskaźniki obciążenia, o zróżnicowanych zasadach działania – mechaniczne, tenso-
metryczne i hydrauliczne [6]. Ich podział na poszczególne grupy zastawiono na rysunku 1. 
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Rys. 1. Podział indykatorów obciążenia kotwi 
Figure 1. Division of the rockbolt load indicators 
 
 
 Poszczególne typy wskaźników obciążenia charakteryzują się różnym stopniem skomplikowa-
nia konstrukcji jak również prowadzenia pomiarów. Rzutuje to także na koszt zakupu i instalacji 
takich urządzeń. Ciekawą alternatywą są indykatory mechaniczne sygnalizujące stany niebezpiecz-
ne przez deformację lub kontrolowane uszkodzenie. Najczęściej są to proste, niedrogie konstrukcje 
charakteryzujące się nieskomplikowaną instalacją (zabudową) oraz łatwym odczytem i interpreta-
cją wskazań. Prace projektowe i badawcze nad takimi właśnie indykatorami prowadzone były 
w Głównym Instytucie Górnictwa w latach 20102012. Ich wynikiem są nowe konstrukcje wskaź-
ników obciążenia wykorzystujące trwałe ich deformacje. 



 

 

2. KONSTRUKCJE WSKAŹNIKÓW OBCIĄŻENIA KOTWI OPRACOWANE W GIG 
 
W założeniach projektowych przyjęto, że indykator obciążenia kotwi powinien charakteryzować 
się prostą i zwartą konstrukcją, co umożliwi jego szybką i prostą zabudowę na końcowym odcinku 
kotwi. Wartość obciążenia jaką będzie wskazywał nowo opracowany wskaźnik powinna być od-
powiednio mniejsza od nośności kotwi, a sposób sygnalizacji powinien umożliwiać interpretację 
wskazań z odległości około 3,0 m. Dodatkowo konstrukcja indykatorów powinna uwzględniać ich 
zabudowę na najczęściej stosowanych kotwach. Uwzględniając powyższe założenia oraz wytycz-
ne, nowo projektowane wskaźniki można podzielić 4 grupy. W tabeli 1 zestawiono wymaganą no-
śność indykatorów w odniesieniu do średnicy nominalnej kotwi. 
 
Tabela 1. Podstawowe parametry prototypowych konstrukcji indykatorów 
Table 1. Basic parameters of the indicator prototype constructions 

 Wskazywane obciążenie kotwi dla średnic nominalnych indykatorów 

Średnica kotwi Ø20 mm Ø22 mm Ø33 mm Ø39 mm 

Wskazywane obciążenie 150 kN 150 kN 250 kN 350 kN 

 
 Prace projektowe nad nowymi konstrukcjami indykatorów obciążenia kotwi, ze względu na ko-
nieczność przeprowadzenia badań laboratoryjnych oraz dołowych zostały podzielone na kilka eta-
pów. Na rysunku 2 przedstawiono algorytm postępowania w trakcie prac. 
 

 
 
Rys. 2. Algorytm prowadzenia prac projektowych nad nową konstrukcją indykatora obciążenia kotwi 
Figure 2. The algorithm of the design work on a new construction rockbolt load indicator 



 

 

2.1. Indykator obciążania kotwi w postaci nakrętki 
 

 Jednym z rozwiązań wskaźnika obciążenia kotwi, opracowanym w GIG, jest indykator mecha-
niczny zniszczeniowy w postaci dodatkowej nakrętki przedstawiono na rysunku 3. Jej wytrzyma-
łość jest tak dobrana, aby zerwanie gwintu mogło sygnalizować obciążenie kotwi na poziomie blis-
kim stanom niebezpiecznym. Wskaźnik ten został opracowany w 2004 roku, a jego badania w wa-
runkach dołowych przeprowadzono w kopalni „Murcki” [7]. Indykator tego typu został przebada-
ny również w warunkach laboratoryjnych w ramach projektu rozwojowego dotyczącego bezpie-
czeństwa stosowania obudowy podporowo-kotwowej w warunkach występowania wstrząsów gó-
rotworu [6]. W pracy tej zawarto interpretację oraz analizę otrzymanych wyników, które pozwo-
liły na sformułowanie wniosków odnośnie skuteczności stosowania tego rozwiązania jako wskaź-
nik obciążenia kotwi. 
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Rys. 3. Indykator w postaci nakrętki wskaźnikowej 
Figure 3. Indicator in form the nut for a bolt 

 
2.2. Indykator obciążania kotwi w postaci tulei ścinanej 
 

Kolejną konstrukcją indykatora obciążenia, opracowaną w GIG, jest specjalna tuleja zabudowywa-
na pomiędzy nakrętką i podkładką kotwi. Postać geometryczna tego wskaźnika obciążenia kotwi 
jest tak zaprojektowana, aby mechanizm jej zniszczenia polegał na ścięciu w najbardziej wytężo-
nym przekroju. Sposób zabudowy tulei na kotwi oraz jej postać geometryczna wraz z podstawo-
wymi wymiarami geometrycznymi przedstawiono na rysunku 4. 
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Rys. 4. Sposób zabudowy indykatora w postaci tulei ścinanej 
Figure 4. The way of mounting of the indicator in the form shearing sleeve 



 

 

 Po wstępnym określeniu podstawowych wymiarów konstrukcyjnych projektowanego wskaźni-
ka obciążania przystąpiono do analiz wytrzymałościowych. Przeprowadzono je z wykorzystaniem 
oprogramowania ANSYS, którego algorytm obliczeniowy oparty jest na metodzie elementów skoń-
czonych (MES). Otrzymane wyniki z obliczeń numerycznych wykazały, że największe naprężenia 
zredukowane (kolor czerwony na rysunku 5) występują tylko i wyłącznie w przekroju ścinanym, 
którego wysokość została oznaczona literą „H” na rysunku. 4. Na podstawie wielowariantowych 
analiz numerycznych (przykładowe wyniki przedstawiono na rysunku 5) określono wysokości prze-
kroju ścinanego dla każdego wskaźnika obciążenia kotwi. 
 

 
 
Rys. 5. Wyniki analizy numerycznej indykatora w postaci ścinanej tulei (naprężenia zredukowane w MPa) 
Figure 5. The results of numerical analysis of the indicator in the form shearing sleeve 
(stress distribution in MPa) 
 
 Następnym etapem prac była weryfikacja zaprojektowanych wskaźników w trakcie badań sta-
nowiskowych. Dokładny opis prowadzenia tych badań oraz opracowanie wyników i ich interpela-
cja została przedstawiona w pracy [6]. Otrzymane wyniki z badań laboratoryjnych wykazały, że 
indykator ten pomimo zmian, jakie poczyniono w jego konstrukcji w trakcie prowadzenia prac la-
boratoryjnych, nie spełnia założeń projektowych. W związku z czym nie został on zakwalifikowa-
ny do badań dołowych. 
 
2.3. Indykator obciążania kotwi w postaci tulei zgniatanej 
 

Pewną modyfikacją powyższego indykatora jest wskaźnik w postaci tulei z wyfrezowanymi na 
ściankach bocznych otworami. Jego działanie w głównej mierze sprowadza się do tego, że w trak-
cie obciążenia kotwi, w zabudowanym indykatorze pomiędzy podkładką a nakrętką kotwi, defor-
macji ulegają boczne ścianki (tracą one stateczność), wskutek czego dochodzi do wyraźnego spę-
cznienia i obniżenia wysokości tulei. Prace projektowe nad tym wskaźnikiem, podobnie jak 
w przypadku indykatora w postaci tulei ścinanej, realizowane były wielowariantowo a szczegóło-
wy ich opis przedstawiono w pracy [6]. Ostateczną postać konstrukcyjną zaprojektowanego indy-
katora w postaci tulei zgniatanej wraz z podstawowymi wymiarami geometrycznymi przedstawio-
no na rysunku 6. 
 

 
 
Rys. 6. Sposób zabudowy indykatora w postaci tulei zagniatanej 
Figure 6. The way of mounting of the indicator in the form compressive sleeve 



 

 

 Jednym z ważniejszych etapów prac badawczych były analizy numeryczne, które były prowa-
dzone zarówno w początkowej fazie projektu (w celu określenia konstrukcji koncepcyjnej) jak i na 
etapie badań stanowiskowych (kalibracja modeli numerycznych w oparciu o wyniki z badań stano-
wiskowych). Na rysunku 7 przedstawiono przykładowe wyniki obliczeń numerycznych w postaci 
mapy naprężeń zredukowanych dla indykatorów obciążenia kotwi. Na mapach wyraźnie widać, że 
uplatyczniu (kolor czerwony) ulega cały przekrój ścianki bocznej. 
 

 
 
Rys. 7. Wyniki analizy numerycznej indykatora w postaci zagniatanej tulei (naprężenia zredukowane w MPa) 
obciążanych siłą wg tabeli 1., a) Indykator dla średnicy gwintu kotwi M20, b) Indykator dla średnicy gwintu 
kotwi M22, c) Indykator dla średnicy gwintu kotwi M36, d) Indykator dla średnicy gwintu kotwi M39 
Figure 7. The results of numerical analysis of the indicator in the form compressive sleeve (stress distribution 
in MPa) loaded according like in table 1., a) Indicator for rockbolt M20 thread diameter, b) a) Indicator 
for rockbolt M22 thread diameter, c) a) Indicator for rockbolt M36 thread diameter, d) a) Indicator 
for rockbolt M39 thread diameter 
 
 Dodatkowo na rysunku 8 przedstawiono przykładowy mechanizm zniszczenia próbki zareje-
strowany w trakcie badań stanowiskowych. Na rysunku tym wyraźnie widać, że siła działająca na 
wskaźnik powoduje wyboczenie ścianek bocznych i zmienia się jego wysokość. Należy przy tym 
zaważyć, że siła potrzeba do zainicjowania zmiany wysokości indykatora jest maksymalnym ob-
ciążeniem, jakie może przenieść dany wskaźnik. W praktyce oznacza to, że dalsza zmiana wysoko-
ści jest związana z mniejszym obciążeniem zakresu przenoszonych obciążeń. 
 

 
 
Rys. 8. Mechanizm zniszczenia indykatora obciążania kotwi w postaci tulei zgniatanej dla kotwi M36 [6] 
Figure 8. The mechanism of destruction of the indicator in the form compressive sleeve for M36 rockbolt 

a) b) c) d) 



 

 

 Zestawienie maksymalnych sił, które mogą przenieść poszczególne indykatory w postaci tulei 
zgniatanej w odniesieniu do grubości ścianki bocznej przedstawiono na rysunku 9. 
 

 
 
Rys. 9. Zestawienie maksymalnych sił jakie mogą przenieść badane 
indykatory obciążenia kotwi w postaci tulei zgniatanej [6] 
Figure 9. Specification of maximum load capacity of the indicators 
in the form compressive sleeve achieved during laboratory tests [6] 

 
 Na podstawie otrzymanych wyników badań stanowiskowych, można stwierdzić, że na nośność 
poszczególnych wskaźników w głównej mierze wpływa grubość ścianki bocznej (na rysunku 6. 
oznaczona literą C). Powtarzalne wyniki z badań stanowiskowych pozwoliły określić ostateczną 
konstrukcję tych indykatorów. Grubość ścianki bocznej w indykatorach dla kotwi M20 (dla które-
go w założeniach projektowych nośność określona została na 150 kN± 10%) wynosi 3,1 mm. 
W przypadku indykatora dla kotwi M22 (nośności wynosi 150 kN ± 10%), grubość ścianki równa 
się 2,9 mm. Dla wskaźnika przeznaczonego dla kotwi M36, ścianka ma grubość 3,5 mm, co speł-
nia założenia projektowe i jego nośność wynosi 250 kN ± 10%. Otrzymane wyniki z badań stano-
wiskowych pozwoliły także na określenie grubości ścianki bocznej indykatora dla końcowego od-
cinka żerdzi o średnicy gwintu M39 przy założonej nośności 350 kN ± 10%. Grubość ta wynosi 
4,4 mm [6]. 
 
 
3. BADANIA DOŁOWE INDYKATORÓW 
 
 Próbą dołowym poddano indykatory obciążenia kotwi w postaci tulei zgniatanej. W warunkach 
dołowych ich działanie polega na tym, że deformacja indykatora (jego spęczenie) wystąpi dopiero 
w przypadku obciążeń kotwi bliskich jej maksymalnej nośności. 
 Celem badań było sprawdzenie technicznych możliwości zabudowania indykatorów na końco-
wych odcinkach kotwi, a także sprawdzenie poprawności współpracy indykatorów z kotwiami oraz 
ich funkcjonalności. 
 Badania i obserwacje dołowe przeprowadzono w trzech kopalniach: 
 KWK „Borynia-Zofiówka” Ruch „Zofiówka”, 
 KWK „Pniówek”, 
 KWK „Murcki-Staszic” Ruch „Boże Dary”. 



 

 

 Uwzględniając uniwersalność zaprojektowanych indykatorów, badania dołowe przeprowadzo-
no zarówno dla wariantu kotwienia górotworu jak i dla przypadku przykotwiania łuków stropni-
cowych obudowy [6]. 
 We wszystkich przypadkach indykatory zostały zainstalowane na kotwiach zabudowanych 
w chodnikach przyścianowych. Obserwacje prowadzono pod kątem zmiany kształtu indykatorów 
(spęczenie). 
 W kopalni „Borynia-Zofiówka” Ruch „Zofiówka” indykatory zabudowane zostały w chodniku 
podścianowym E-4 w pokładzie 502/1. W rejonie prowadzenia badań pokład zalega na głębokości 
od 835,0 do 849,0 m. Chodnik zabezpieczony został obudową, ŁPCk9 wykonaną z kształtownika 
V32. Miejsce ich zabudowy przedstawiono na rysunku 10. 
 

 
 
Rys. 10. Lokalizacja zabudowy poszczególnych indykatorów w chodniku E-4 
pokład 502/1 w KWK „Borynia-Zofiówka” Ruch „Zofiówka” 
Figure 10. Location of indicator installed in rodway E-4 seam 502/1 
in KWK „Borynia-Zofiówka” Part „Zofiówka” 

 
 Kolejnym miejscem prowadzenia prac dołowych była kopalnia „Pniówek”, w której 7 sztuk in-
dykatorów zabudowano w chodniku N-7 w pokładzie 403/1. Chodnik ten zabezpiecza obudowa 
ŁP10 wykonana z kształtownika V32 przy rozstawie odrzwi d = 0,75 m. Miąższość pokładu łącz-
nie z przerostami ilastymi wynosi od 2,50 m do 3,20 m. Miejsce ich zabudowy przedstawiono na 
rysunku 11. 
 

 
 
Rys.11. Lokalizacja zabudowy poszczególnych indykatorów w chodniku N-7 
pokład 403/1 w KWK „Pniówek” 
Figure 11. Location of indicator installed in rodway N-7 seam 403/1 in KWK „Pniówek” 

 
 Do badań dołowych wytypowana został również kopalnia „Murcki-Staszic” Ruch „Boże Dary”. 
Partię indykatorów przebadano w chodniku F-821, który usytuowany jest w partii pokładu 349. 



 

 

Chodnik ten zabezpieczony jest odrzwiami obudowy ŁP10, które wykonane są z kształtownika 
V32 i zabudowane w rozstawie d = 1,0 m. Miejsce ich zabudowy przedstawiono na rysunku 12. 
 

 
 
Rys. 12. Lokalizacja zabudowy poszczególnych indykatorów w chodniku F-821 
pokład 349 w KWK „Murcki-Staszic” Ruch „Boże Dary” 
Figure 12. Location of indicator installed in rodway F-821 seam 349 
in KWK „Murcki-Staszic” Part „Boże Dary” 
 
 W wyniku prowadzenia badań dołowych, zaobserwowano, że wraz z postępem ściany obciąże-
nia w kotwach wzrastają. W odległości kilka metrów od skrzyżowania ściana – chodnik (od strony 
zrobów), zaobserwowano zdeformowane indykatory. Ich deformacje pozwalają wnioskować, że 
zabudowane kotwie w wyrobisku za skrzyżowaniem ściana – chodnik obciążone zostały siłami bli-
skimi maksymalnej nośności kotwi. Na rysunku 13 przedstawiono zdeformowane indykatory ob-
ciążenia kotwi. 
 

      
 
Rys. 13. Postać zdeformowana indykatorów zabudowanych w chodniku F-821 
pokład 349 w KWK „Murcki-Staszic” Ruch „Boże Dary” 
Figure 13. Indicator in the deformed form built-up in gates F-821 seam 349 
in KWK „Murcki-Staszic” Part „Boże Dary” 
 
 
PODSUMOWANIE 
 
W wyniku przeprowadzonych badań dołowych stwierdzono poprawną pracę nowo zaprojektowa-
nych i wykonanych indykatorów. Brak ich deformacji na odcinku wyrobiska przed wpływem fron-
tu eksploatacyjnego świadczy o znacznie mniejszych wartościach obciążeń niż nośność zabudowa-



 

 

nych w wyrobiskach kotwi. Z obserwacji dołowych przeprowadzonych w kopalni „Murcki-Sta-
szic” Ruch „Boże Dary” wynika, że wraz z postępem ściany obciążenia w kotwach wzrastają. 
W odległości kilka metrów od skrzyżowania ściana–chodnik (od strony zrobów), zaobserwowano 
zdeformowane indykatory. Z przeprowadzonych obserwacji wynika, że indykatory powinny być 
montowane w trakcie zabudowy kotwi. Późniejsza ich zabudowa, na kotwiach wcześniej wklejo-
nych, jest utrudniona a w niektórych przypadkach nawet niemożliwa lub niebezpieczna. Wynika to 
z konieczności odkręcenia nakrętki i odciążenia kotwi. Ponadto trudności mogą wynikać ze skoro-
dowania gwintowanego końca żerdzi lub tulei kotwi strunowej, zwłaszcza w przypadkach gwintu 
drobnozwojowego, lub zbyt krótkiego odcinka żerdzi czy tulei wystającego z otworu. 
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Selected Methods of Determining the Load on Rock Bolt 
 
For the assessment of the rockbolt supports and combine support (steel arch support + rockbolts) 
a strain gauge transducers or hydraulic dynamometers frequently are used. Due to the high cost of 
this equipment and the high cost of this type of research, increasingly, they are being replaced by 
mechanical load indicators. Under the influence of the forces, indicators are deforming indicating 
the single rockbolt loading state. Due to the simple construction and low production cost, the range 
of their use may be far greater than the other indicators. The measurement of loading does not 
require additional treatment and allows taking immediate corrective action in case of excessive lo-
ad rockbolt. This paper also contains a description of the indicators that have been developed in the 
Central Mining Institute. Their construction was worked out based on numerical calculations, car-
ried out using ANSYS software. Manufactured prototypes were tested in a laboratory conditions 
and the results were used to calibrate the numerical model and optimize the design. Positive results 
of design, model and test bench allowed the selection of indicators to further anchor load testing 
underground. Such studies were carried out in the coal mine “Murcki-Staszic”, “Zofiówka” and 
“Pniówek”. 
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STRESZCZENIE: Dobór obudowy dla wyrobisk korytarzowych w zróżnicowanych warunkach 
geologiczno-górniczych – wpływ zaszłości eksploatacyjnych, występowanie stref uskokowych, 
podwyższona aktywność sejsmiczna górotworu, głębokość poniżej 800 m – jest przedmiotem cią-
głych badań i rozwoju. Obecnie istnieje wiele modeli numerycznych, które pozwalają zapro-
jektować niejednorodną budowę górotworu wraz z wszelkimi jego zaburzeniami, jednakże pro-
wadzone obserwacje dołowe w fazie realizacji projektu niejednokrotnie weryfikują słuszność do-
branego modelu. W artykule przedstawiono doświadczenia kopalni „Knurów-Szczygłowice” Ruch 
Knurów w zakresie doboru obudowy podporowej i podporowo-kotwowej w zróżnicowanych wa-
runkach geologiczno-górniczych na przykładzie wybranych wyrobisk korytarzowych. Omówiono 
również metodykę doboru obudowy oraz przedstawiono dalsze kierunki jego rozwoju w wa-
runkach wzrastającego zagrożenia tąpaniami i wzrastającej głębokości prowadzonych robót gór-
niczych. 
 
SŁOWA KLUCZOWE: Obudowa, dobór obudowy, modelowanie górotworu, zagrożenie tąpania-
mi 
 
 
 
1. WPROWADZENIE 
 
 Projektowanie obudowy podporowej oraz podporowo-kotwowej jest ciągle przedmiotem wielu 
badań i prac naukowo-inżynierskich. Wychodząc naprzeciw wymaganiom poszczególnych kopalń 
pojawiają się nowe typoszeregi obudów, które mają spełnić oczekiwania kopalń prowadzących 
obecnie roboty górnicze w coraz bardziej zróżnicowanych warunkach geologiczno-górniczych ta-
kich jak: wpływ zaszłości eksploatacyjnych, występowanie stref uskokowych, głębokość prowa-
dzonych robót poniżej poziomu 800 m oraz podwyższona aktywność sejsmiczna górotworu. Dobór 
obudowy wyrobisk korytarzowych (chodniki przyścianowe, przecinki zbrojeniowe) dla tak zróżni-
cowanych warunków geologiczno-górniczych jest bardzo trudnym przedsięwzięciem projekto-
wym. Błędnie założone warunki projektowe, co może się wiązać z niedostatecznym rozpoznaniem 
górotworu, są najczęściej przyczyną utraty stateczności obudowy tych wyrobisk, co wiąże się w 
późniejszym okresie ich użytkowania prowadzenia obierek spągu, bądź kosztownych przebudów. 
 Pojawienie się modeli numerycznych w warsztatach projektantów doboru obudowy pozwoliło 
w dużym stopniu uwzględnić niejednorodną budowę górotworu wraz z jego zaburzeniami i za-
szłościami eksploatacyjnymi. Wykorzystanie modelowania numerycznego pozwala uzyskać lepsze 
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rezultaty doboru obudowy w stosunku do metod empirycznych, jednakże prowadzone obserwacje 
dołowe, pomimo zastosowań modeli numerycznych, wykazały błędne założenia, co przedkładało 
się na utratę funkcjonalności wyrobisk. 
 Kopalnia „Knurów-Szczygłowice” Ruch Knurów prowadząc wielopokładową eksploatację 
w zróżnicowanych warunkach geologicznych oraz w zwiększającym się zagrożeniu tąpaniami, na-
potyka trudności w właściwym doborze obudowy dla występujących warunków geologiczno-
górniczych. Przedstawione w artykule doświadczenia kopalni w zakresie doboru obudowy z wyko-
rzystaniem metod empirycznych, potwierdzonych pomiarami dołowymi na etapie użytkowania 
przykładowych wyrobisk, przedstawiają złożoność problemu w zróżnicowanych warunkach geolo-
giczno-górniczych oraz przedstawiają kierunki dalszego rozwoju w świetle wzrastającej aktywno-
ści sejsmicznej górotworu. 
 
 
2. ISTNIEJĄCE I PLANOWANE ROBOTY GÓRNICZE Z UWZGLĘDNIENIEM 

ZAGROŻENIA TĄPANIAMI 
 
 KWK „Knurów-Szczygłowice” Ruch Knurów prowadzi aktualnie eksploatację pokładów wę-
gla zaliczonych do warstw orzeskich, rudzkich oraz siodłowych na głębokości od 650m do około 
950m, a także zamierza w najbliższym czasie kontynuować dalsze udostępnienie pokładów węgla 
na poziomie 1050m. Eksploatacja pokładów węgla opiera się na systemie ścianowym podłużnym z 
zawałem stropu. Pokłady węgla kopalni „Knurów-Szczygłowice” Ruch Knurów są przedmiotem 
eksploatacji od ponad 100 lat, a tym samym są przyczyną występowania wielu krawędzi eksploat-
acyjnych, a niekiedy resztek pokładów, co wiąże się z bardzo niekorzystnym ich wpływem na za-
pewnienie funkcjonalności (stateczności) wyrobisk przyścianowych czy przecinek zbrojeniowych 
(ścianowych). Kopalnia „Knurów-Szczygłowice” Ruch Knurów w najbliższych latach planuje 
eksploatację w pokładach 357+358, 361, 405/3, 408/1, 408/2, 502/2 oraz w pokładzie 504, nato-
miast kierunkiem dalszej eksploatacji będą pokłady 507 oraz 510. 
 Wśród pokładów węgla będących przedmiotem eksploatacji kopalni występują następujące po-
kłady zaliczone do odpowiedniego stopnia zagrożenia tąpaniami: 361, 401/1, 405/1, 405/3, 501, 
502/2 oraz 504. Kopalnia prowadząc roboty górnicze w partiach pokładów nierozeznanych pod 
względem zagrożenia tąpaniami, regularnie prowadzi jego monitoring, opierając się na komplek-
sowej metodzie oceny stanu zagrożenia oraz na bieżąco go weryfikuje. Dotychczasowe doświad-
czenia kopalni z zakresu zagrożenia tąpaniami - rejestracja zjawisk sejsmicznych, prowadzenie pa-
sywnej i aktywnej profilaktyki tąpaniowej - pozwoliły w sposób bezpieczny prowadzić eksploata-
cję pokładów węgla zagrożonych zjawiskiem tąpań. Właściwa prognoza sejsmiczności górotworu 
w rejonie planowanych robót górniczych, umożliwia określenie dodatkowych obciążeń dynamicz-
nych, jakie musi przenieść projektowana obudowa podporowa lub podporowo-kotwowa, co przed-
kłada się na zapewnienie stateczności wyrobisk, zapewnienie zdolności produkcyjnych, a co naj-
ważniejsze zapewnienie bezpiecznych warunków pracy. 
 
 
3. OGÓLNE WARUNKI GEOLOGICZNO-GÓRNICZE W REJONACH 

PROWADZONYCH ROBÓT GÓRNICZYCH 
 
 W kopalni „Knurów-Szczygłowice’ Ruch Knurów karbon górny (produktywny) reprezentowa-
ny jest przez dolną część warstw orzeskich, przez warstwy rudzkie, siodłowe, porębskie i jaklo-
wieckie. Warstwy orzeskie i rudzkie wykształcone są w facji ilasto-piaszczystej, a udział piaskow-
ców odpowiednio nie przekracza 20% i 50%, natomiast warstwy siodłowe zostały wykształcone 
w facji piaszczysto-ilastej, przy czym udział piaskowców dochodzi do 70%. 



 

 

 Dla potrzeb projektowych związanych z doborem obudowy parametr wytrzymałości skał na 
ściskanie, kopalnia określa przy zastosowaniu hydraulicznych penetrometrów otworowych typu 
PHI-00 oraz PHI-09. W oparciu o zasady doboru obudowy [1, 2] rozeznanie warstw stropowych 
nie powinno być mniejsze od wysokości projektowanego wyrobiska, dlatego też kopalnia wykonu-
je otwory penetrometryczne w granicach od 6-10m, natomiast rozeznanie warstw spągowych po-
winno obejmować ½ wysokości wyrobiska, co pozwala wykonywać otwory penetrometryczne 
długości od 2-3m. Rozpoznanie warstw stropowych przy użyciu penetrometrów hydraulicznych 
prowadzone jest wraz z postępem drążonych wyrobisk i wykorzystywane jest w późniejszych eta-
pach przy projektowaniu obudowy przykotwionej na skrzyżowaniu ściana-chodnik oraz przy pro-
jektach utrzymywanych chodników za frontem ściany. Średnia wytrzymałość skał stropowych i 
spągowych w warstwach orzeskich i rudzkich waha się w granicach od 25-40MPa. W odniesieniu 
do warstw siodłowych średnia wytrzymałość skał stropowych i spągowych na ściskanie, w oparciu 
o wykonane otwory penetrometryczne oraz badania laboratoryjne [3], waha się w granicach od 30-
60MPa. 
 Upady warstw na przeważającej części złoża mieszczą się w granicach od 5-250, a rozciągłość 
warstw ma generalny przebieg NNE-SSW. W złożu występują liczne uskoki o zasięgu lokalnym 
występujące w pojedynczych pokładach lub wiązkach pokładów, których wpływ jest analizowany 
na etapie doboru obudowy dla projektowanych wyrobisk. 
 
 
4. METODYKA DOBORU OBUDÓW W CHODNIKACH PRZYŚCIANOWYCH 

I PRZECINKACH ŚCIANOWYCH 
 
 Zasadniczym celem obudowy wyrobisk górniczych powinno być wykorzystanie masywu skal-
nego do przeniesienia obciążenia, tak aby skała została wykorzystana jako materiał budowlany 
tworzący obudowę [4]. Obudowa podporowa współpracując z górotworem w zróżnicowanych wa-
runkach geologiczno-górniczych poddana jest dużym obciążeniom, które wywołują jej częste de-
formacje oraz przemieszczenia. 
Dobór obudowy dla poszczególnych wyrobisk górniczych powinien opierać się na dwóch podsta-
wowych założeniach: 

 obciążenie górotworu działa w sposób równomierny i w płaszczyźnie odrzwi, 
 odrzwia obudowy są połączone i stabilizowane między sobą, tworząc przestrzenną kon-

strukcję zapewniającą spełnienie pierwszego założenia. 
 Dla zapewnienia bezpieczeństwa konstrukcji obudowy, należy przeanalizować trzy podstawo-
we warunki [5]: 

 warunek wytrzymałości konstrukcji, 
 warunek stateczności konstrukcji, 
 warunek sztywności (odkształcalności) konstrukcji. 

 Wykorzystując przedstawione wyżej warunki i założenia, kopalnia „Knurów-Szczygłowice” 
Ruch Knurów dokonuje doboru obudowy w oparciu o programy komputerowe uwzględniające 
podstawowe zasady doboru obudowy [1], [2]. Kolejnym etapem przy projektowaniu jest dogłębna 
analiza otrzymanych wyników, polegająca na przypisaniu funkcji dla danego wyrobiska, określe-
nie oczekiwań jakie powinno spełnić wyrobisko uwzględniając obowiązujące przepisy i normy, 
a co najważniejsze, analiza doświadczeń nabytych w trakcie prowadzenia robót górniczych 
w przedmiotowym rejonie. Algorytm ten jest wykorzystywany przy doborze obudowy dla chodni-
ków podścianowych w aspekcie zapewnienia stateczności skrzyżowania ściana-chodnik oraz za-
pewnienia stateczności wyrobiska przed frontem ściany. Kopalnia uzyskała i w dalszym ciągu uzy-
skuje zadawalające efekty przez stosowanie przykotwienia obudowy na skrzyżowaniu ściana-
chodnik z wykorzystaniem niskiego kotwienia [6]. Stosowanie takiego rozwiązania pozwala za-
pewnić bezpieczne warunki pracy, eliminuje zabudowę stojaków stalowych, które często zawężają 



 

 

skrajnie ruchowe oraz pozwala wzmocnić obudowę chodnika w strefach szczególnego zagrożenia 
tąpaniami. 
 Założony model obliczeniowy parametrów współpracy obudowy z górotworem operuje nastę-
pującymi założeniami: 

 o wytrzymałości pakietu skał górotworu decyduje najmniejsza wytrzymałość skał góro-
tworu, która jest określana jako średnia minimalna wytrzymałość skały, uzyskana z badań 
penetrometrycznych, 

 wytrzymałość skał pomniejsza się o współczynnik osłabienia uwzględniający: podziel-
ność skał, wpływ czasu, wpływ wody i zawilgocenia, 

 dodatkowy stan naprężenia wokół wyrobiska uwzględnia się przez współczynnik koncen-
tracji naprężeń, który określa się drogą niezależnych obliczeń lub oszacowań, 

 strefę odprężoną górotworu określa się dla modelu pracującego w sposób statyczny lub 
dla górotworu deformacyjnego, gdy naprężania wokół wyrobiska powodują niszczenie 
struktury skały. 

 Wysokość strefy odprężonej określa się przy wykorzystaniu modelu Cymbarewicza [7]: 
 

cgśgRok
nS5

snh



                                                            (1) 

 
gdzie: Sn - szerokość strefy odprężonej, ko - współczynnik osłabienia wytrzymałości skał stropo-

wych oraz Rcgśr - średnia wytrzymałość na ściskanie skał stropowych. 
 
Szerokość strefy odprężonej na wysokości stropu wyrobiska wynosi : 
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gdzie: Sw - szerokość wyrobiska, Ww - wysokość wyrobiska oraz φ - kąt tarcia wewnętrznego. 
 
W przypadku gdy głębokość zalegania wyrobiska H jest większa od głębokości krytycznej Hkr, za-
sięg strefy odprężonej wyznacza się przy wykorzystaniu modelu Kłeczka [7]: 
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gdzie: Sw - szerokość wyrobiska, kn - współczynnik dodatkowej koncentracji naprężeń wokół wy-
robiska, H - głębokość wyrobiska, ko - współczynnik osłabienia wytrzymałości skał stropowych 
oraz Rcgśr - średnia wytrzymałość na ściskanie skał stropowych. 
 
 Ustalenie głębokości krytycznej Hkr, opiera się na zależności podanej w PN-G-05020:1997 -
„Obudowa sklepiona. Zasady projektowania i obliczeń statycznych”: 
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gdzie: Rcg - wytrzymałość górotworu na ściskanie, K - współczynnik koncentracji naprężeń w gó-
rotworze oraz γo - średnia ważona wartość obliczeniowego ciężaru objętościowego warstw nadle-
głych. 
 
 W pokładach zagrożonych tąpaniami średnią wartość obciążenia pionowego działającego na 
obudowę powiększa się o wartość obciążenia dynamicznego wynikającego z aktywności sejsmicz-
nej górotworu. Wielkość tego obciążenia określa zależność według Bilińskiego [8]: 
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gdzie: H - pionowa odległość od środka grubej warstwy wstrząsogennej do stropu wyrobiska oraz 
As - energia sejsmiczna. 
 
 Znając powyższe wartości przedstawione zależnościami (1)-(5), obciążenie stropu wyrobiska 
na odcinku jednostkowym wyniesie [7]: 

 
SopsnhγSbssQ                                                      (6) 

 
gdzie: sb - współczynnik bezpieczeństwa, S - szerokość wyrobiska w wyłomie, hsn - wysokość stre-
fy odprężonej oraz po - obciążenie dynamiczne. 
 
 Znając wysokość strefy odprężonej oraz obciążenie stropu wyrobiska dokonuje się doboru dłu-
gości kotwi oraz ich liczbę przypadającą na jednostkowy odcinek wyrobiska. 
 W chodnikach przyścianowych utrzymywanych za frontem ściany przy doborze obudowy ana-
lizowany jest wpływ ciśnienia eksploatacyjnego powodującego wzrost naprężeń w skałach otacza-
jących wyrobisko. Przy projektowaniu obudowy i jej wzmocnienia za frontem ściany wykorzysty-
wana jest teoria łamacza podporowego, którego zadanie polega na podparciu wspornika (półki 
skalnej) z równoczesnym zapewnieniem równej linii odłamu warstw skalnych. Uzyskanie właści-
wej pracy układu skalnego następuje przez wytworzenie stanu równowagi zbliżonego do stanu po-
przedniego. Istota rozwiązania polega na takim podparciu wspornika, aby uzyskać stan równowagi 
podpory od strony zawału i calizny. 
 Na rysunku 1 przedstawiono uproszczony model teoretyczny wspornika skalnego podpierany 
łamaczem. 
 
 Dla teoretycznego samopodsadzenia skał ulegających zawałowi, wysokość zawału wynosi: 
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gdzie: g - grubość pokładu oraz w - współczynnik wzrostu skały rozluźnionej. 
 
 
 
 



 

 

 
 
Rys. 1. Schemat do obliczenia wymaganej podporności łamacza górniczego 
Fig. 1. Scheme for calculation of required strength of roof breaker 
 
W oparciu o rys. 1 szerokość górnego wspornika Sg oraz szerokość dolnego wspornika Sd wynosi: 
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gdzie: Sw - szerokość wyrobiska w wyłomie, hob - wysokość zawału oraz α - kąt obrywu skał. 

 

2
wS

d
S                                                                    (9) 

 
gdzie: Sw - szerokość wyrobiska w wyłomie. 
 
 Projektowana podpora powinna przejąć ciężar zastępczy wspornika, którego wielkość oblicza 
się z następującej zależności: 
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gdzie: Sg - szerokość górna wspornika, Sd - szerokość dolna wspornika, hob - wysokość zawału, dp - 
rozstaw podpór, sb - współczynnik bezpieczeństwa, γ - ciężar objętościowy warstw stropowych 
oraz Nw - nośność wspornika. 
 
 Obudowa przecinek ścianowych zwanych również zbrojeniowymi z uwagi na wprowadzenie 
i ustawianie w nich sekcji obudowy zmechanizowanej, wymaga dużych gabarytów ruchowych, co 
jest przyczyną dużych trudności w zapewnieniu ich stateczności w zróżnicowanych warunkach 
geologiczno-górniczych. Dobór obudowy dla przecinek ścianowych powinien opierać się na dobo-
rze właściwego rodzaju obudowy oraz doborze właściwego jej wzmocnienia pozwalającego na 
bezawaryjną zabudowę kompleksu ścianowego. Kopalnia „Knurów-Szczygłowice” Ruch Knurów 
dokonuje doboru obudowy w oparciu o zależności (1)-(6), które pozwalają dobrać odpowiednie 
wzmocnienie obudowy adekwatne dla warunków geologiczno-górniczych. Dużym problemem 
podczas drążenia przecinek ścianowych kombajnami chodnikowymi jest wzmocnienie obudowy 



 

 

przecinki ścianowej bezpośrednio w strefie przodkowej. Z uwagi na brak możliwości zabudowy 
dodatkowych podpór w strefie manewrowej kombajnu chodnikowego, strefa przodkowa wymaga 
dodatkowej stabilizacji. Obliczenie nośności obudowy w strefie przodkowej z dodatkową jej stabi-
lizacją, dokonuje się przy pomocy programu komputerowego MES o nazwie PRO-MES5.0 RAMA 
3D. 
 
4. PRZYKŁADY DOBORU OBUDOWY I ZACHOWANIA SIĘ WYROBISK 

W ZRÓŻNICOWANYCH WARUNKACH GEOLOGICZNO-GÓRNICZYCH 
 

4.1. Chodnik przyścianowy 
 

 Przykładem doboru obudowy w zróżnicowanych warunkach geologiczno-górniczych jest 
chodnik 23b w pokł. 405/1, który został wykonany w obudowie ŁP9/V29/3/A w rozstawie odrzwi 
co 1,0 m na głębokości około 800m w warunkach II stopnia zagrożenia tąpaniami [9]. Grubość po-
kładu 405/1 wahała się w granicach 2,5-3,0 m, natomiast jego nachylenie wynosiło 8-19°. Chodnik 
23b pełnił funkcję chodnika podścianowego dla ściany nr 23 w pokł. 405/1, a poprzez jego utrzy-
manie za frontem ściany został w późniejszym etapie wykorzystany jako chodnik nadścianowy dla 
niższego piętra. Zaprojektowane wzmocnienie obudowy przed frontem ściany (przykotwienie obu-
dowy) oraz zaprojektowany układ podporowy za frontem ściany, spełnił założenia projektowe i 
pozwolił w sposób bezpieczny uzyskać zadawalające wyniki produkcyjne. Schemat układu podpo-
rowego przedstawia rysunek 2, natomiast jego widok rysunek 3. 
 
 

 
 
Rys. 2. Schemat podporowy dla utrzymania chodn. 23b w pokł. 405/1 za frontem ściany: 1 - dwie pary kotwi 
długości 2,7m, 2 - trzy kotwie długości 2,7m budowane co drugie pole, 3 - kotwa strunowa długości 5m bu-
dowana co drugie pole, 4 - stojaki cierne typu SV lub Valent, 5 – podciągi stalowe z kształtownika V29, 6 - 
łamacze stropu PINK-AS. 
Fig. 2. Scheme of support in roadway 23 in coal seam 405/1 behind longwall face: 1 – two sets of bolts length 
of 2,7 m, 2 - three bolts length of 2.7 m installed every second field, 3 - cable bolt installed every second field, 
4 – friction props type SV or Valent, 5 – stringers made from section V29  6 – roof breakers PINK-AS 



 

 

 

 
Rys. 3. Widok chodnika 23b w pokł. 405/1 za frontem ściany 
Fig. 3. View of the roadway in coal seam 405/1 behind face of longwall 

 
4.1. Przecinka ścianowa 
 

 Przykładem doboru obudowy dla przecinki ścianowej w zasięgu wpływu resztki pokładu, 
wpływu krawędzi pokładu, a także w warunkach I stopnia zagrożenia tąpaniami jest przecinka 
ściany nr 6 w pokł. 405/3, którego grubość wahała się w granicach 3,6-4,0m [10]. Przecinka zosta-
ła wykonana w obudowie ŁPKO/V32/10/10 w rozstawie odrzwi co 0,75m na głębokości od około 
650-720m z nachyleniem nie przekraczającym 18°. Wzmocnienie obudowy stanowiły stojaki SVt 
budowane pod każde odrzwia obudowy, w sposób umożliwiający późniejszą zabudowę koryt 
przenośnika ścianowego z wykorzystaniem podwieszonej kolejki spalinowej i sekcji obudowy 
zmechanizowanej z wykorzystaniem kolejki spągowej. W przecince, oprócz deformacji obudowy, 
wystąpiło dość znaczne wypiętrzenie spągu, co spowodowało konieczność wykonania pobierki 
spągu. Widok obudowy przecinki ściany nr 6 został przedstawiony na rysunku 4. 

 

 
 
Rys. 4. Widok przecinki ścianowej nr 6 w pokł. 405/3 
Fig. 4. View of  the longwall cross cut nr 6 in coal seam 405/3  



 

 

6. DALSZE KIERUNKI ROZWOJU 
 
 Kopalnia „Knurów-Szczygłowice” Ruch Knurów prowadząc roboty górnicze w warunkach 
wpływu zaszłości eksploatacyjnych i zagrożenia tąpaniami, na głębokościach powyżej 800m, po-
szukuje nowych rozwiązań obudów chodników przyścianowych i przecinek ścianowych, które po-
zwolą zapewnić ich stateczność i funkcjonalność. Przykładem dalszego kierunku poszukiwań i 
rozwoju jest kontynuacja doświadczeń uzyskanych w zakresie stosowania obudowy podporowo-
kotwowej [10]. Kopalnia mając bogate doświadczenie w zakresie wzmacniania obudowy 
i górotworu z wykorzystaniem niskiego kotwienia w warunkach zagrożenia tąpaniami, pragnie 
zwrócić uwagę na podjęcie prób w wykorzystaniu w warunkach polskiego górnictwa kotew dla 
obciążeń dynamicznych [11] poprawiając tym samym bezpieczeństwo pracy oraz umożliwiając 
wzmocnienie górotworu z jednoczesnym zachowaniem skrajni ruchowych przez eliminacje stoja-
ków stalowych. 
 Obudowy wielkogabarytowe (około 7,5m szerokości oraz około 3,8m wysokości) przecinek 
ścianowych (zbrojeniowych) w zróżnicowanych warunkach geologiczno-górniczych, wymagają 
bezwzględnego wzmocnienia dla zapewnienia ich stateczności. W takich przypadkach dużym pro-
blemem jest wzmocnienie obudowy przecinki zbrojeniowej w strefie manewrowej kombajnu przy 
użyciu stojaków ciernych, a także zachowanie skrajni ruchowych w późniejszej fazie istnienia dla 
urządzeń transportowych na etapie zabudowy sekcji obudowy zmechanizowanej. Przykładem 
uniknięcia braku możliwości wzmocnienia obudowy w strefie przodkowej może być stosowanie 
typoszeregu obudowy wzmocnionej (ŁPSpW) [12] lub stosowanie przykotwienia obudowy ko-
twami prętowymi bądź strunowymi, które będą stanowić dodatkowe wzmocnienie stropu i popra-
wę warunków bezpieczeństwa pracy w trakcie ustawiania sekcji obudowy zmechanizowanej do 
szeregu. 
 
 
WNIOSKI 
 
 Dobór obudowy dla zróżnicowanych warunków geologiczno-górniczych powinien być w dal-
szym ciągu przedmiotem prac i badań oraz powinien być na bieżąco weryfikowany doświadcze-
niami uzyskanymi z poszczególnych kopalń węgla kamiennego. 
 Obudowa dobierana dla chodników przyścianowych bądź przecinek ścianowych, powinna za-
pewnić ich stateczność oraz spełnić wymagania funkcjonalności określonych stosownymi przepi-
sami zapewniając tym samym ciągłość produkcji. Z doświadczeń wynika, że ciągłe przebudowy 
wyrobisk stanowią dość znaczne koszty, dlatego też zachodzi stała konieczność poszukiwania no-
wych rozwiązań obudów łukowych podatnych dla wyrobisk górniczych zlokalizowanych na głę-
bokościach znacznie przekraczających 800m w zasięgach wpływu resztek i krawędzi pokładów. 
 Obniżanie kosztów produkcji, a tym samym zapewnienie konkurencyjności na rynku górni-
czym, powinno skutkować zwiększeniem ilości wyrobisk przygotowawczych w obudowie podpo-
rowo-kotwowej lub samodzielnej obudowie kotwowej, co wiąże się bezpośrednio z wprowadze-
niem kombajnów chodnikowych z możliwością kotwienia stropu lub nowoczesnych wozów ko-
twiących eliminujących kotwienie stropu z wykorzystaniem kotwiarek (ręcznych), zapewniając 
tym samym właściwy postęp dobowy wyrobiska. 
 Prowadzenie robót górniczych w warunkach zagrożenia tąpaniami, powinno opierać się rów-
nież na światowych doświadczeniach, czego przykładem może być stosowanie kotew w warun-
kach obciążeń dynamicznych. 
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Mining and Geological Terms f Radway Support Choice 
in Condition of “Knurów – Szczyglowice” Coal Mine 
 
Optimal choice of roadway support in deferent mining and geological condition including influ-
ence of former mining, occurrence of fault zones, high seismic activity of the rock mass and depth 
below 800 m - is the subject of ongoing researches and development.  
 Actually we have possibility of use many numerical models, which allow reflect a heteroge-
neous structure of rock mass with all its disorder, but observations in the implementation phase of-
ten verify chosen project. The paper presents the experiences of “Knurów-Szczygłowice” coal 
mine in the determination optimal set of supports and anchors in deferent mining and geological 
conditions based on selected roadways. Paper discussed also methodology of support determina-
tion and its development in terms of increasing depth of mining and rock burst hazard. 
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STRESZCZENIE: Artykuł przedstawia rezultaty prac prowadzonych w ramach projektu badaw-
czego nr 6ZR8 2008/C07012 realizowanego przez Hutę Łabędy S.A., Instytut Metalurgii Żelaza i 
Główny Instytut Górnictwa. Celem projektu było opracowanie konstrukcji i technologii wytwarza-
nia odrzwi obudowy wyrobisk korytarzowych o wysokich parametrach podpornościowych. Pro-
wadzone prace przebiegały w dwóch kierunkach. Pierwszym było opracowanie nowego gatunku 
stali o wysokich parametrach mechanicznych. Drugim kierunkiem było opracowanie konstrukcji 
odrzwi obudowy, pozwalającej na pełne wykorzystanie wytrzymałości poszczególnych elementów 
odrzwi. 
 
SŁOWA KLUCZOWE: Obudowa, podporność, stal, badania 
 
 
 
1. WPROWADZENIE 
 
Obciążenia działające na obudowę wyrobisk korytarzowych ulegają stopniowemu wzrostowi. Wy-
nika to ze zwiększania głębokości prowadzonej eksploatacji, występowania zaszłości eksploata-
cyjnych, a także zaburzeń geologicznych i wstrząsów górotworu. Dodatkowo niebagatelny wpływ 
ma stosowanie coraz większych przekrojów poprzecznych wyrobisk, związane z postępującą me-
chanizacją. W takich warunkach zapewnienie bezpieczeństwa na odpowiednio wysokim poziomie 
wymaga stosowania obudowy wyrobisk korytarzowych o wysokich parametrach podpornościo-
wych. Istotne jest także pełne wykorzystanie tych parametrów, co można osiągnąć poprzez popra-
wę warunków pracy poszczególnych odrzwi – zastosowanie szczelnej wykładki za obudową, wła-
ściwej stabilizacji odrzwi oraz skutecznego posadowienia na spodku wyrobiska i właściwego roz-
parcia o ociosy. Nie bez znaczenia jest zastosowanie odpowiednich złączy ciernych, adekwatnych 
do wartości, rozkładu i charakteru działających obciążeń. Najprostszym, doraźnym sposobem zwięk-
szenia nośności obudowy jest zmniejszenie podziałki odrzwi lub zastosowanie cięższych kształ-
towników. Takie działania wiążą się ze wzrostem ciężaru obudowy, a co za tym idzie jej ceny, 
obejmującej zarówno zakup jak i zabudowę w wyrobisku. Względy ekonomiczne – konieczność 
obniżania kosztów wydobycia węgla skłaniają do poszukiwania nowych, tańszych sposobów za-
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bezpieczenia wyrobisk korytarzowych oraz optymalnego wykorzystania już istniejących rozwią-
zań. 
 Ten kierunek został przyjęty w projekcie celowym nr 6ZR8 2008/C07012, który  realizowany 
był od początku 2010 do połowy 2012 roku. Projekt realizowany był przez Hutę Łabędy S.A., In-
stytut Metalurgii Żelaza i Główny Instytut Górnictwa. Prace wykonywane w ramach projektu 
przebiegały wielowątkowo. Głównymi kierunkami było opracowanie składu chemicznego nowej 
stali o wysokich parametrach mechanicznych wraz z optymalizacją technologii wytwarzania kształ-
towników oraz zaprojektowanie konstrukcji odrzwi obudowy pozwalającej wykorzystać wysoką 
wytrzymałość poszczególnych elementów. Podział zadań przedstawiono na rysunku 1. 
 

 
 
Rys. 1. Działania realizowane w ramach projektu celowego 
Figure 1. The activities carried out within the research project 
 
 
2. STAL O PODWYŻSZONYCH PARAMETRACH MECHANICZNYCH II GENERACJI 
 

Ważnym wynikiem realizacji projektu celowego, rzutującym na przebieg dalszych prac było 
opracowanie składu chemicznego stali o podwyższonych parametrach mechanicznych II generacji, 
oznaczonej symbolem S550W. Stal ta, przeznaczona przede wszystkim na kształtowniki dla gór-
nictwa, charakteryzuje się bardzo wysoką wytrzymałością i ciągliwością. Ponadto posiada zwięk-
szoną odporność na działanie agresywnego środowiska wód kopalnianych. Kształtowniki wykona-
ne z nowo opracowanej stali, dzięki zastosowaniu mikrododatków stopowych spełniają w zakresie 
właściwości mechanicznych następujące wymagania: 
 Re min = 550 MPa; 
 Rm min = 730 MPa; 
 A5 min = 18%; 
 KCU2A min = 50 J/cm2. 



 

 

 Ponadto uzyskano dużą podatność do zginania na zimno, ułatwiającą wyginanie łuków w wa-
runkach producenta oraz podwyższoną odporność na korozję w środowisku wód kopalnianych, 
a także podwyższoną odporność na obciążenia udarowe. 
 Skład chemiczny stali S550W podano w tablicy 1. Dużą rolę w kształtowaniu właściwości me-
chanicznych tej stali spełniają wspomniane wcześniej mikrododatki Ti, V i Nb, których zadaniem 
jest kontrola zmian zachodzących w strukturze podczas walcowania oraz dodatkowe umocnienie 
w wyniku wydzielania się drobnych cząstek węglików typu MC (M=V, Nb). Z kolei dodatki Cr 
oraz Ni mają za zadanie zwiększyć odporność korozyjną stali [1,2]. 

 
Tabela 1. Skład chemiczny stali S550W (% masowo) 
Table 1. Steel S550W Chemical composition (% mass) 
Oznaczenie 

stali 
C 

max 
Mn 
max 

Si 
max 

P 
max 

S 
max 

Cr 
Ni 

max
V 

max
Ti 

max
Nb 
max

Cu 
Alc 
max 

Inne 

S550W 0,25 1,70 0,50 0,035 0,035
0,25
0,45

0,30 0,15 0,04 0,05
0,25
0,45

0,025 
V+Nb+ 

+Ti0,20% 

 
 Opracowanie nowego gatunku stali stanowi kolejny krok w podnoszeniu parametrów podpor-
nościowych obudów chodnikowych. Porównanie właściwości mechanicznych kształtowników wy-
produkowanych ze stali S550W z właściwościami kształtowników z wcześniej stosowanych ga-
tunków stali przedstawiono na rysunku 2. Z porównania tego wynika, że mimo znaczącego wzro-
stu wytrzymałości, kształtowniki ze stali S550W charakteryzują się wysoką ciągliwością i udarno-
ścią po zgniocie i sztucznym starzeniu, porównywalną do stali w gatunku S480W i wyższą od stali 
w gatunkach St5 i 25G2A. W wyniku tego charakteryzują się one wyższą skłonnością do absorpcji 
energii wynikającej z dynamicznego oddziaływania górotworu. 

 

 
 
Rys. 2. Podsumowanie właściwości mechanicznych kształtowników typu V 
wytwarzanych z różnych gatunków stali 
Figure 2. Specification of the mechanical properties of the V-shapes 
formed from different grades of steel 



 

 

3. ODRZWIA OBUDOWY ŁPw 
 
Kluczowym zadaniem realizowanym w ramach projektu celowego, wieńczącym całość prac było 
skonstruowanie odrzwi z nowego gatunku stali, o wysokich parametrach podpornościowych, ozna-
czonych symbolem ŁPw. Jak wynika z charakterystyk pracy odrzwi podatnych ŁP nośność robo-
cza FN (zsuwna) związana między innymi z nośnością złączy ciernych, waha się w granicach 
4555% nośności maksymalnej odrzwi Fmax wynikającej z wytrzymałości łuków. Współczynnik 
określający zależność FN/Fmax oznaczony jest w normie PN-G-15000/05 jako k4 – wskaźnik wy-
korzystania maksymalnej nośności odrzwi. Zatem podniesienie parametrów mechanicznych stali, 
a przez to wytrzymałości poszczególnych łuków nie może przynieść zadowalających rezultatów 
bez zwiększenia oporów zsuwów złączy. Wzrost nośności – „podniesienie charakterystyki” musi 
dotyczyć nie tylko odrzwi usztywnionych, ale przede wszystkim podatnych. Ideę tę przedstawiono 
na rysunku 3. 

 

 
 
Rys. 3. Idea podniesienia charakterystyk odrzwi: Fmax – maksymalna nośność odrzwi 
(usztywnionych), FN – robocza nośność odrzwi (podatnych), y – obniżenie odrzwi 
Figure 3. The idea of the raising the characteristic of frames: Fmax – maximal capacity of frames 
(in rigid state), FN – yielding capacity of frames (in yield state), y – displacement of the frames 

 
 Poprawa parametrów podpornościowych odrzwi podatnych pozwala na pełne wykorzystanie 
wytrzymałości poszczególnych elementów – łuków. Jednak nadmierne podniesienie charakterysty-
ki roboczej odrzwi skutkuje ich usztywnieniem i prowadzi do uzyskania odrzwi, których nośność i 
funkcjonalność zostaje wyczerpana się już przy niewielkich deformacjach. Konieczne jest zatem 
znalezienie optymalnej wartości współczynnika k4, przy której odrzwia uzyskują maksymalną no-
śność roboczą, a przy tym zachowują wymaganą podatność. Natomiast z drugiej strony wymagane 
jest takie ukształtowanie złączy ciernych oraz właściwy dobór strzemion i parametrów ich pracy, 
aby możliwe było uzyskanie optymalnej wartości współczynnika k4. 
 Dla rozpoznania tych zagadnień przeprowadzony został cykl badań obejmujący analizy mode-
lowe i badania laboratoryjne pracy złączy ciernych i całych odrzwi. Wyniki tych badań były pre-
zentowane we wcześniejszych publikacjach [3,4]. Z badań i analiz wynika oczywisty fakt – złącza 
cierne przenoszą większe obciążenia w przypadku zastosowania trzeciego strzemienia. Jednak 
wzrost nośności jest jeszcze większy w przypadku wyeliminowania soczewki (szczeliny pomiędzy 
kołnierzami współpracujących łuków), która to wyklucza występowanie kontaktu i sił tarcia po-



 

 

między współpracującymi łukami w połowie zakładki. Dla poprawy tego stanu rzeczy i wyelimi-
nowania szoczewki konieczne jest zapewnienie jednakowej krzywizny współpracujących elemen-
tów. Postulat ten spełniają nowo zaprojektowane odrzwia ŁPw. Ich charakterystyczną cechą jest 
jednakowa krzywizna łuków ociosowych i stropnicowych. Pozwala to efektywnie wykorzystać 
trzecie strzemię w złączu oraz poprawia współpracę łuków także w przypadku stosowania dwoch 
strzemion w złączach. Gabaryty przedmiotowych odrzwi są zgodne z wymiarami normowych 
odrzwi ŁP. Typoszereg obejmuje wielkości 7–19 oraz kształtowniki V29, V32 i V36. Na rysunku 4 
przedstawiono zarys nowo zaprojektowanych odrzwi, natomiast na rysunku 5 – uzyskane w wyni-
ku analiz modelowych wskaźniki nośności. 
 
 

 
 
Rys. 4. Odrzwia obudowy ŁPw: 1 – łuk ociosowy, 2 – łuk stropnicowy, 3 – strzemię dwujarzmowe 
dolne, 4 – strzemię dwujarzmowe górne, 5 – strzemię dwujarzmowe środkowe 
Figure 4. Frames of ŁPw support: 1 – sidewall arch, 2 – roof arch, 3, 4, 5 – clamps 
 



 

 

 
 
Rys. 5. Nośność odrzwi ze stali S550W 
Figure 5. Capacity of frames made of S550 steel grade 
 
 
 Uzyskane pozytywne wyniki badań stanowiskowych i modelowych [3,4] były podstawą do 
przystąpienia do badań dołowych. Ich celem było sprawdzenie poprawności pracy obudowy wy-
konanej z nowego gatunku stali. Do badań wykorzystano metodykę od lat stosowaną w GIG. 
W związku z tym na odcinkach chodników przyścianowych zainstalowano bazy pomiarowe za-
równo na odrzwiach wykonanych ze stali konwencjonalnej, jak również ze stali S550W. W bazach 
pomiarowych rejestrowano obciążenie odrzwi, zsuwy złączy ciernych, a także zaciskanie pionowe, 
poziome oraz wypiętrzanie spągu. Jako miejsce prowadzenia badań wytypowano kopalnie „Bog-
danka”, „Bobrek-Centrum” oraz „Jas-Mos”. 
 Badania i obserwacje prowadzono w trzech kopalniach: LW „Bogdanka” S.A., KWK „Bobrek-
Centrum” oraz KWK „Jas-Mos”. Swym zakresem objęły one odrzwi ŁPw (opracowane w ramach 
projektu celowego) oraz odrzwia ŁPSC i SPŁ wykonane ze stali S550W. Przeprowadzone badania 
potwierdziły wysokie parametry nośnościowe odrzwi wykonanych ze stali o podwyższonych pa-
rametrach mechanicznych II generacji, a przez to ich pełną przydatność do zabezpieczania wyro-
bisk korytarzowych drążonych w trudnych warunkach geologiczno-górniczych. Obudowę oraz sta-
nowiska badawcze zainstalowane w kopalniach przedstawiono na rysunkach 6÷8. 



 

 

   
 
Rys. 6. Odrzwia ŁPw: (Dowierzchnia 3. badawcza w pokładzie 504 w KWK „Bobrek-Centrum”) 
Figure 6. ŁPw frames suport: (Dowierzchnia 3. badawcza in seam 504 in KWK „Bobrek-Centrum”) 

 

   
 
Rys. 7. Obudowa ŁPZS ze stali S550W:(Chodnik nadścianowy ściany 6/VI/385, 
w pokładzie 385 w LW „Bogdanka” S.A.) 
Figure 7. ŁPZS frame support made of S550 steel grade: (tail-gate of longwall 6/VI/385, 
seam 385 in LW „Bogdanka” S.A.) 

 

   
 
Rys. 8. Odrzwia SPŁ6.8-7.2/3.5/V29 ze stali S550: (Chodnik nadścianowy 3-Z1, Z2 
w pokładzie 510/2 w KWK „Jas-Mos”) 
Figure 8. SPŁ6.8-7.2/3.5/V29 frame support made of S550 steel grade (tail-gate 3-Z1, Z2 
seam 510/2 in KWK „Jas-Mos”) 



 

 

PODSUMOWANIE 
 
W ramach realizacji projektu celowego opracowane zostały nowe odrzwia obudowy oznaczone sym-
bolem ŁPw, charakteryzujące się wysokimi parametrami podpornościowymi. Efekt ten osiągnięto 
poprzez zastosowanie stali i podwyższonych parametrach mechanicznych oraz odpowiednie 
ukształtowanie łuków oraz ich efektywne połączenie w złączach ciernych za pomocą dwóch lub 
trzech strzemion o podwyższonej wytrzymałości. Odrzwia z nowego gatunku stali zostały przeba-
dane w laboratorium w GIG a także w wybranych wyrobiskach kopalń „Bobrek-Centrum”, „Bog-
danka” i „Jas-Mos”. Na wszystkich odcinkach testowych odrzwia pracowały poprawnie, skutecz-
nie zabezpieczając wyrobiska. 
 Uwzględniając wyniki analiz, badań i obserwacji można stwierdzić, że zaprojektowane odrzwia 
mogą być z powodzeniem stosowane w podziemiach kopalń, szczególnie do zabezpieczania wyro-
bisk korytarzowych prowadzonych w trudnych warunkach geologiczno-górniczych. 
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Łpw Frame Support Made of Second Generation 
High-Performance Mechanical Properties Steel 
 
The paper presents the results of works carried out under the research project number 6ZR8 2008/ 
/C07012 realized by Huta Łabędy S.A., Institute of Ferrous Metallurgy and the Central Mining In-
stitute. The aim of the project was to develop construction and manufacturing technology of high-
capacity. Design work has been divided in two directions. The first was the development of a new 
high-performance strength steel grade. The second direction was the development of frame sup-
ports construction, allowing for full use of the strength of individual elements frame supports. 
 
 



Ocena istotności czynników naturalnych, 
górniczych i technicznych wpływających
na utrzymanie wyrobisk korytarzowych

dr inż. Piotr Małkowski
prof. dr hab. inż. Tadeusz Majcherczyk
dr inż. Zbigniew Niedbalski



Strefy zniszczenia wokół wyrobisk 
korytarzowych

H

hz

hs

hu

strefa zawa³u

strefa spêkañ

strefa
przemieszczeñ ci¹g³ych



Główne zadanie inżynierskie w stosunku 
do wyrobisk korytarzowych

Zachowanie stateczności
Zapewnienie wystarczających wymiarów wyrobiska dla
potrzeb ruchowych, wynikających z potrzeb transportowych,
odstawczych i wentylacyjnych przez wymagany okres czasu.

Cel szczególnie trudny w przypadku utrzymywania wyrobisk
przyścianowych.



Czynniki wpływające na możliwość
utrzymania wyrobiska korytarzowego

Naturalne – związane z czynnikami geologicznymi,
hydrogeologicznymi i geomechanicznymi,

Górnicze – związane z czynnikami związanymi z
naruszeniem górotworu działalnością górniczą,

Techniczne – związane z czynnikami technicznymi,
dotyczącymi metod wykonywania i zabezpieczania
wyrobiska.



Czynniki wpływające na możliwość
utrzymania wyrobiska korytarzowego

NATURALNE
 rodzaj skał (pochodzenie i struktura i tekstura)

 właściwości fizyczne skał (np. ciężar objętościowy, 
wytrzymałość na ściskanie, moduł sprężystości liniowej, 
wskaźnik rozmakalności, wskaźnik RQD)

 zawodnienie górotworu

 zaburzenia geologiczne (uskoki i fałdy)

 uwarstwienie

 nachylenie warstw skalnych

 zagrożenia naturalne: tąpaniowe i wodne



Czynniki wpływające na możliwość
utrzymania wyrobiska korytarzowego

GÓRNICZE

 głębokość zalegania wyrobiska (wartość naprężeń 
pierwotnych)

 system eksploatacji

 sąsiedztwo wyrobisk eksploatacyjnych

 sąsiedztwo zrobów

 sąsiedztwo wyrobisk korytarzowych i ich połączeń

 oddziaływanie krawędzi eksploatacyjnych

 sąsiedztwo filarów i pozostawionych resztek 



Czynniki wpływające na możliwość
utrzymania wyrobiska korytarzowego

TECHNICZE
 wymiary wyrobiska (przede wszystkim jego szerokość)

 kształt wyrobiska

 metoda drążenia (MW, kombajn)

 rodzaj obudowy (np. podporowa, sklepiona, kotwowa)

 rodzaj konstrukcji obudowy

 nośność obudowy

 rodzaj opinki  i wykładki

 czas utrzymywania wyrobiska oraz postęp drążenia

 dokładność wykonania wyrobiska i obudowy



Obliczanie obciążeń obudowy podporowej
- wg „Zasad...” prof. Drzęźli (OBUD-3conv)

Statyczne obciążenie obliczeniowe Qst przypadające na odrzwia o rozstawie d

Qst= Qok1k2k3k4kkknkrkT

k1 – zasięg wpływów krawędzi
k2 – współczynnik eksploatacji zawałowej
k3 – wpływ rozmakalności i podzielności warstwowej
k4 – wpływ uskoku
k – wpływ nachylenia wyrobiska
k – wpływ ciężaru objętościowego skał
kn – wpływ poprzecznego nachylenia warstw
kr – wpływ wyrobisk równoległych
kT – współczynnik czasu utrzymania wyrobiska 



Obliczanie obciążeń obudowy podporowej
- wg „Zasad...” prof. Drzęźli

podporność obudowy Pobl zależy od:

Pobl = Qdopwstk7k8k9k10k11

wst – wsp. stabilizacji odrzwi (rozpory) 
k7 – rodzaj opinki - ciągła, nieciągła z betonu natryskowego itd. 
k8 – zastosowanie stojaków pośrednich
k9 – rodzaj wykładki - ręczna , mechaniczna, utwardzana itd.
k10 – obudowa nowa lub regenerowana
k11 – wsp. nierównomierności obciążenia obudowy łukowej



Scharakteryzowanie problemu

Wskazanie czynników, które w największym stopniu decydują o doborze 
danej obudowy wyrobiska korytarzowego na etapie jego projektowania 
lub też determinują wzmocnienia obudowy na etapie jego użytkowania.

Cel:
 Stworzenie uniwersalnej metodyki dla osiągnięcia najlepszego efektu 
projektowania wyrobisk korytarzowych w każdych warunkach górniczo-
geologicznych i dowolnej technologii drążenia i eksploatacji,
Wybór czynników wpływających na skuteczność projektowania, które mogą 
być precyzyjnie określone i możliwie łatwe do wyznaczenia przez każdego 
inżyniera.

Trudności:
 Subiektywizm ocen,
 Niewystępowanie niektórych czynników w danych obszarach górniczych 
lub rejonach eksploatacyjnych,
 Występowanie czynnika dominującego, który sprawia, że pozostałe 
czynniki są praktycznie pomijane.



Dlaczego metodyka AHP

Wielokryterialna metoda podejmowania decyzji stosowana, jeżeli:

• występuje hierarchia kryteriów oceny, reprezentujących różny
poziom szczegółowości, związana z hierarchią celów lub
oczekiwanych korzyści;
• większość kryteriów oceny wariantów nie ma charakteru
ilościowego lecz jakościowy, a ponadto znaczna część ocen jest
obarczona subiektywnością oceniającego;
• występuje pełna porównywalność wariantów, a więc np. gdy
porównanie i ocena odbywają się na zbiorze wariantów należących
do tej samej klasy



Metodyka AHP

Etap 1. Stworzenie modelu hierarchicznego dla rozwiązywanego 
problemu. 

Etap 2. Na tym etapie dokonuje się obliczenia wag czynników na 
wszystkich poziomach od pierwszego do n-tego. Realizowane jest to 
poprzez porównanie parami poszczególnych czynników (każdy z 
każdym) na danym poziomie i określenie ich wpływu na czynnik 
poziomu wyższego.

Etap 3. Dla oceny zgodności ocen niezbędne jest określenie 
współczynnika spójności (konsekwencji) CI (Consistency Index).

Etap 4. W ramach ostatniego etapu następuje wyznaczenie 
priorytetów globalnych dla poszczególnych wariantów rozwiązania. 
Obliczenie wektora globalnego priorytetów pozwala na określenie wag 
przypisanych elementom poziomu hierarchicznego.



Poziomy hierarchicznej struktury procesu 
decyzyjnego

 Cel - ocena skuteczności projektowania i ocena 
stateczności wyrobisk korytarzowych.

 Kryteria - trzy grupy czynników: naturalne, górnicze i 
techniczne.

 Podkryteria - ze względu na to, że niektóre z czynników 
obejmują bardzo wiele różnych przypadków, wydzielenie z
grupy
- czynników naturalnych podkryterium: właściwości 
geomechaniczne,
- czynników technicznych podkryterium: rodzaj 
obudowy.



Analizowane czynniki (po konsultacjach 
z Inżynierami ds. Obudowy)

Grupa czynników naturalnych:
 właściwości geomechaniczne,
 nachylenie warstw,
 zawodnienie,
 drążenie wzdłuż strefy uskokowej,
 drążenie w fałdzie,
 obecność cienkich warstw w stropie,
 aktywność sejsmiczna,
 obecność uskoku na wybiegu wyrobiska.

Podgrupa (podkryterium) właściwości geomechaniczne skał:
 wytrzymałość na ściskanie skał stropowych,
 wytrzymałość na rozciąganie skał stropowych,
 wytrzymałość na ściskanie skał ociosowych,
 wytrzymałość na ściskanie skał spągowych,
 rozmakalność,
 podzielność skał stropowych RQD,
 ciężar objętościowy.



Grupa czynników górniczych:
 głębokość zalegania,
 oddziaływanie krawędzi eksploatacyjnych,
 sąsiedztwo wyrobisk eksploatacyjnych,
 sąsiedztwo wyrobisk korytarzowych,
 sąsiedztwo zrobów,
 sąsiedztwo pozostawionych resztek i filarów.

Analizowane czynniki (po konsultacjach 
z Inżynierami ds. Obudowy)



Grupa czynników technicznych:
 drążenie wyrobiska za pomocą kombajnu,
 drążenie wyrobiska za pomocą MW,
 postęp drążenia przodka wyrobiska,
 wymiary i kształt wyrobiska,
 rodzaj obudowy,
 nośność systemu obudowy,
 rodzaj opinki i wykładki,
 dokładność wykonania obudowy,
 czas utrzymania wyrobiska.

Podgrupa (podkryterium) rodzaj obudowy:
 obudowa podporowa podatna,
 samodzielna obudowa kotwowa,
 podporowa z przykotwioną stropnicą,
 podporowa z przykotwioną stropnicą za pomocą podciągów,
 podporowo-kotwowa z kotwieniem pomiędzy łukami,
 podporowa wzmacniana podciągiem na stojakach,
 podporowa wzmacniana podciągami

Analizowane czynniki (po konsultacjach 
z Inżynierami ds. Obudowy)



Ankietyzacja

Łącznie wykonano 124 porównania, z czego w kolejnych kryteriach
wykonano:
 w grupie czynników naturalnych – 28 porównań,
 w podgrupie własności geomechanicznych skał – 21 porównań,
 w grupie czynników górniczych – 15 porównań,
 w grupie czynników technicznych – 36 porównań,
 w podgrupie rodzaju obudowy – 21 porównań,
 wśród grup głównych – 3 porównania.

Ankiety otrzymano od 52 ekspertów – kopalnie, jednostki naukowo-
badawcze.



Przykład wyników ankietyzacji
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Grupa: Czynniki naturalne
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Podgrupa: Właściwości geomechaniczne 
skał
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Grupa: Czynniki górnicze
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Grupa: Czynniki techniczne
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Podgrupa: Rodzaj obudowy
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Grupy główne

Ocena średnia:
 czynniki naturalne - 43,6 %
 czynniki górnicze - 31,7 %
 czynniki techniczne - 24,7 %

Oceny maksymalne
 czynniki naturalne - 75,1 %
 czynniki techniczne - 71,4 %
 czynniki górnicze - 67,5%



Najważniejsze czynniki w 
poszczególnych grupach - oceny średnie

 czynniki naturalne
– obecność uskoku na wybiegu wyrobiska – 20,6 %;

 własności geomechaniczne skał
– podzielność skał stropowych RQD – 21,7 %;

 czynniki górnicze
– sąsiedztwo wyrobisk eksploatacyjnych – 24,3 %;

 czynniki techniczne
– nośność systemu obudowy – 24,7 %;

 rodzaj obudowy
– podporowa z przykotwioną stropnicą za pomocą
podciągów – 24,4 %.



Najmniej ważne czynniki w 
poszczególnych grupach - oceny średnie

 czynniki naturalne
– nachylenie warstw – 4,5 % wskazań;

 własności geomechaniczne skał
– ciężar objętościowy – 7,1 %;

 czynniki górnicze
– sąsiedztwo wyrobisk korytarzowych – 5,4 %;

 czynniki techniczne
– drążenie wyrobiska za pomocą kombajnu – 3,1 %;

 rodzaj obudowy
– podporowa podatna – 8,5 %.



Najbardziej uniwersalne czynniki w 
poszczególnych grupach wg ocen 
skrajnych – konwergencja AHP

• czynniki naturalne
– drążenie wzdłuż strefy uskokowej – 5,5;

• własności geomechaniczne skał
– wytrzymałość na ściskanie warstw ociosowych – 7,5;

• czynniki górnicze
– sąsiedztwo wyrobisk eksploatacyjnych – 5,8;

• czynniki techniczne
– nośność systemu obudowy – 4,0;

• rodzaj obudowy
– podporowa-kotwowa z kotwieniem pomiędzy łukami
odrzwi – 8,3.

KAHP = Omax/Omin



• czynniki naturalne
– zawodnienie – 19,7;

• własności geomechaniczne skał
– rozmakalność – 21,6;

• czynniki górnicze
– głębokość zalegania – 34,1;

• czynniki techniczne
– drążenie wyrobiska za pomocą MW – 24,6;

• rodzaj obudowy
– samodzielna kotwowa – 31,7.

Najmniej uniwersalne czynniki w 
poszczególnych grupach wg ocen 
skrajnych – konwergencja AHP

KAHP = Omax/Omin



Zdecydowanie ekspertów co do 
znaczenia czynników 
– Wskaźnik Jednoznaczności WJ

· WJ  75100% - czynniki zdecydowanie jednoznaczne;
· WJ  5075% - czynniki jednoznaczne;
· WJ  2550% - czynniki mało jednoznaczne;
· WJ  025% - czynniki niejednoznaczne.



Zdecydowanie ekspertów co do 
znaczenia czynników 
– Wskaźnik Jednoznaczności WJ
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Zdecydowanie ekspertów co do 
znaczenia czynników 
– Wskaźnik Jednoznaczności WJ

Czynniki techniczne Rodzaj obudowy
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Zdecydowanie ekspertów co do 
znaczenia czynników 
– Wskaźnik Jednoznaczności WJ

• czynniki naturalne
– WJ = 47,0% - niejednoznaczne

• własności geomechaniczne skał
– WJ = 38,4% – niejednoznaczne

• czynniki górnicze
– WJ = 52,0% - jednoznaczne

• czynniki techniczne
– WJ = 59,6% - jednoznaczne

• rodzaj obudowy
– WJ = 51,6% - jednoznaczne



Analiza taksonomiczna Warda



Analiza taksonomiczna
- typy efektywności projektowania wyrobisk

Typ I - techniczny

• nośność systemu obudowy
13,0% (20),

• dokładność wykonania
obudowy – 8,0% (22),

• rodzaj obudowy – 7,7%
(19),

• wymiary i kształt wyrobiska
– 7,6% (18),

• oddziaływanie krawędzi
eksploatacyjnych – 7,3% (11)



Analiza taksonomiczna
- typy efektywności projektowania wyrobisk

Typ II - geomechaniczny

• obecność uskoku na wybiegu
wyrobiska – 14,9% (8),

• aktywność sejsmiczna – 14,0%
(7),

• drążenie wzdłuż strefy
uskokowej – 11,6% (4),

• właściwości geomechaniczne
skał – 9,8% (1)



Analiza taksonomiczna
- typy efektywności projektowania wyrobisk

Typ III - górniczy

• oddziaływanie krawędzi
eksploatacyjnych – 12,9%
(10),

• sąsiedztwo pozostawionych
resztek i filarów – 11,8%
(14),

• sąsiedztwo wyrobisk
eksploatacyjnych – 10,7%
(11),

• sąsiedztwo zrobów – 9,0%
(13)



Cechy preferencji globalnych 
charakteryzujące typy efektywności 
projektowania wyrobisk

Typ I Typ II Typ III

Nośność systemu 
obudowy Aktywność sejsmiczna Oddziaływanie krawędzi 

eksploatacyjnych

Dokładność wykonania 
obudowy

Obecność uskoku na 
wybiegu wyrobiska

Sąsiedztwo wyrobisk 
eksploatacyjnych

Sąsiedztwo wyrobisk 
eksploatacyjnych

Drążenie wzdłuż strefy 
uskokowej

Sąsiedztwo 
pozostawionych resztek 

i filarów
Wymiary i kształt 

wyrobiska
Własności 

geomechaniczne skał Sąsiedztwo zrobów

Rodzaj obudowy



Wskaźnik Efektywności Skutecznego 
Projektowania Wyrobisk Korytarzowych WES

TYP I
waga czynnika

• nośność systemu obudowy 0,236
• dokładność wykonania obudowy 0,144
• rodzaj obudowy 0,135
• wymiary i kształt wyrobiska 0,136
• sąsiedztwo wyrobisk eksploatacyjnych 0,128
• sąsiedztwo pozostawionych resztek i filarów 0,113
• czas utrzymania wyrobiska 0,108



Wskaźnik Efektywności Skutecznego 
Projektowania Wyrobisk Korytarzowych WES

TYP II
waga czynnika

• aktywność sejsmiczna 0,217
• obecność uskoku na wybiegu wyrobiska 0,231
• drążenie wzdłuż strefy uskokowej 0,195
• właściwości geomechaniczne skał 0,165
• zawodnienie 0,107
• oddziaływanie krawędzi eksploatacyjnych 0,087



Wskaźnik Efektywności Skutecznego 
Projektowania Wyrobisk Korytarzowych WES

TYP III
waga czynnika

• oddziaływanie krawędzi eksploatacyjnych 0,184
• sąsiedztwo pozostawionych resztek i filarów 0,166
• sąsiedztwo wyrobisk eksploatacyjnych 0,150
• sąsiedztwo zrobów 0,126
• drążenie wzdłuż strefy uskokowej 0,101
• obecność uskoku na wybiegu wyrobiska 0,100
• właściwości geomechaniczne skał 0,089
• aktywność sejsmiczna 0,084



Wskaźnik Efektywności Skutecznego 
Projektowania Wyrobisk Korytarzowych WES



Wskaźnik Efektywności Skutecznego 
Projektowania Wyrobisk Korytarzowych WES

Kryteria oceny

L.p. Czynnik wiodący Opis kryterium Współczynnik

1
Aktywność sejsmiczna

brak 1,00
E<10^3 J 0,90
E10^3 J 0,75
E10^4 J 0,60
E10^5 J 0,45
E10^6 J 0,30

2
Czas utrzymania wyrobiska

do 0,5 roku 1,00
do 1 roku 0,95
do 2 lat 0,90
do 5 lat 0,80

pow. 5 lat 0,65



Wskaźnik Efektywności Skutecznego 
Projektowania Wyrobisk Korytarzowych WES

Kryteria oceny

3 Dokładność wykonania 
obudowy

duża 1,00

średnia 0,60
mała 0,30

4
Drążenie wzdłuż strefy 

uskokowej

nie 1,00
tak - Hu  10m 0,80

tak - wiązka uskoków 0,70
tak - uskok z obu stron 0,65

tak - Hu > 10m 0,60

5 Nośność systemu obudowy

N > 800MN/m 1,0
N  800MN/m 0,9
N  500MN/m 0,8
N  350MN/m 0,65
N  250MN/m 0,50
N  150MN/m 0,30



Wskaźnik Efektywności Skutecznego 
Projektowania Wyrobisk Korytarzowych WES

Kryteria oceny

6 Oddziaływanie krawędzi 
eksploatacyjnych*

odl. pow 100m 1,00

odl. do 100m 0,90

odl. do 50m 0,70

odl. do 30m 0,50

odl. do 10m 0,30

7 Sąsiedztwo eksploatacji 
ścianowej

nie 1,0

tak - h  2m odl. pow. 50m 0,8

tak - h > 2m odl. pow. 50m 0,6

tak - h  2m odl. do 50m 0,5

tak - h > 2m odl. do 50m 0,3

* przy kilku krawędziach oddziaływania w jednym miejscu mnoży się współczynniki



Wskaźnik Efektywności Skutecznego 
Projektowania Wyrobisk Korytarzowych WES

Kryteria oceny

8 Sąsiedztwo pozostawionych 
resztek i filarów

tak - filar ochronny szybu 1,0

nie 0,9

tak - filary i resztki ekspl. 0,5

9 Sąsiedztwo zrobów

nie 1,0

tak - podsadzka 0,6

tak - zawał 0,3

10 Uskok na wybiegu wyrobiska

brak 1,00

tak - Hu  2m 0,95

tak - Hu > 2m 0,90

tak - Hu > 5m 0,80

tak - Hu > 10m 0,70



Wskaźnik Efektywności Skutecznego 
Projektowania Wyrobisk Korytarzowych WES

Kryteria oceny

11 Wymiary i kształt wyrobiska

eliptyczne: s  5m, h  3,5m 1,0
eliptyczne: s > 5m, h > 3,5m 0,9

trapezowe: s  5m, h  3m 0,9
trapezowe: s > 5m, h > 3m 0,8
prostokątne: s  5m, h  3m 0,8
prostokątne: s > 5m, h > 3m 0,7

12 Zawodnienie

brak - sucho 1,00
tak - wilgotno 0,80

tak - lokalnie wykroplenia 0,65
tak - stały dopływ 0,45



Wskaźnik Efektywności Skutecznego 
Projektowania Wyrobisk Korytarzowych WES



Klasyfikacja efektywności projektowania wyrobisk
korytarzowych według wskaźnika WES

Stopień efektywności Wartość wskaźnika WES Opis warunków projektowania

I – bardzo wysoki WES  90
Sprzyjające warunki górniczo-geologiczne, 

dobrze dobrane parametry obudowy i geometria 
wyrobiska

II – wysoki 90 > WES  80
Dobre warunki górniczo-geologiczne, dobrze 

dobrane parametry obudowy i geometria 
wyrobiska

III – średni 80 > WES  70
Średnie warunki górniczo-geologiczne, 

wystarczające parametry obudowy i geometria 
wyrobiska

IV – zadowalający 70 > WES  60
Akceptowalne warunki górniczo-geologiczne, 

wystarczające parametry obudowy i geometria 
wyrobiska

V – słaby 60 > WES  50
Trudne warunki górniczo-geologiczne, 

powodujące problemy w utrzymaniu wyrobiska 
pomimo obudowy

VI – bardzo słaby 50 > WES

Niesprzyjające warunki górniczo-geologiczne, 
obudowa będzie pracować w bardzo trudnych 

warunkach



Ocena efektywności projektowania wyrobisk
korytarzowych według wskaźnika WES

przykłady

Pochylnia Izn 
– poza wpływem eksploatacji przy filarze WES – 92,1
– eksploatacja przy filarze, daleko WES – 87,1
– wpływ zrobów w odległości pow. 50m WES – 93,5
– wyrobisko w otoczeniu uskoków WES – 90,0

Chodnik B-7 
– wpływ eksploatacji ścianowej WES – 75,4
– druga ekspl. i jednostronne otocz. zrobów WES – 66,5

Chodnik łączący Z-3 
– poza eksploatacją ścianową, w strefie aktywnej sejsmicznie, 
gdzie energie są wyższe od 105J WES – 77,4



PODSUMOWANIE

1. Zastosowanie wyprzedzającego kotwienia do utrzymania chodnika 
przyścianowego za frontem ściany pokazuje, że jest to sposób dość 
skuteczny. Chociaż konwergencja wyrobiska, w szczególności pionowa jest 
tam dość duża i zmusza do wykonania pobierki spągu, to stan wyrobiska 
można ocenić jako dobry. Oceniając skuteczność stosowania obudowy 
podporowo-kotwowej do wzmacniania chodników przyścianowych należy 
brać pod uwagę rodzaj stosowanych kotwi, schemat obudowy, wytrzymałość 
skał stropowych i głębokość zalegania wyrobiska.

2. Z analizy wynika, że najistotniejszym czynnikiem z punktu widzenia 
utrzymania wyrobiska wydaje się być wytrzymałość skał stropowych na 
ściskanie oraz rodzaj wzmocnienia obudowy za frontem ściany. Choć w 
przypadku chodnika B-7 wytrzymałość penetrometryczna na ściskanie skał 
na obu odcinkach była podobna, to jednak laboratoryjna wytrzymałość 
piaskowców była niższa o ok. 35 %.



PODSUMOWANIE

3. Poprzez zastosowanie wzmocnień obudowy podporowo-kotwowej można 
znacznie ograniczyć zasięg wpływu frontu ściany na zaciskanie wyrobiska, 
szczególnie jeżeli kotwienie wykonane jest na etapie drążenia wyrobiska. 
Charakter pracy kotwi strunowych daje możliwość większych sprężystych ugięć 
stropu, a oddziaływanie frontu ściany na gabaryty wyrobiska są już odczuwalne 
w odległości ok. 100140 m przed jej frontem. Dla ograniczania zaciskania 
chodnika za frontem ściany można stosować większe długości kotwi.

4. Nie bez znaczenia dla efektywnego utrzymania chodnika jest także 
zastosowanie dodatkowego wzmocnienia wyrobiska od strony zrobów. Pasy 
podsadzkowe zdecydowanie pomagają w ograniczaniu zaciskania chodników 
przyścianowych, a ponadto izolują zroby zawałowe, zmniejszając ryzyko 
pożarowe. Podwójne rzędy stojaków i stojaki nie są w stanie skutecznie 
przeciwdziałać konwergencji.

5. Biorąc pod uwagę stale rosnącą głębokość zalegania wyrobisk, badania nad 
skutecznością działania zastosowanej obudowy powinny być prowadzone dla 
wielu projektowanych schematów. Wyrobiska przyścianowe dwukrotnie 
wykorzystywane dla potrzeb ściany dają wymierny efekt ekonomiczny, 
ograniczając koszty drążenia i skracając czas robót przygotowawczych, a 
właściwy dobór obudowy zapewnia bezpieczeństwo załogi oraz maszyn i 
urządzeń górniczych znajdujących się w wyrobisku.
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ABSTRACT: Results of first stage of task solution by finite element method about influence of 
intensity of rock massif fissuring on strain-stress state (SSS) change of near-the-contour rocks of 
extraction mine working are carried out. Recommendations on cavity formation decreasing in roof 
located immediately in drivage face are given. 
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Certain problem during description of rock characteristics is account of cracks system in calcu-
lation model or in simple terms cracks content of rock massif. Cracks content has to be considered 
as one of standard mechanical criteria of rock condition. During modeling this criteria is frequently 
neglected. However, analysis of real rock behavior during its test in laboratory conditions and dur-
ing realization field studies allowed to made conclusions that during geomechanics tasks solution 
in non-linear setting such approach greatly decreases adequateness of gained results. It is defined, 
first of all, by geometry of fissure system and its changes with a raise of deformation in area of 
rock massif which is adjoining to contour of mine working. 

In rock layer can be present few fissure systems each of which possesses individual set of cha-
racteristics. In the context of cracks formation during stress raise in rock massif following pa-
rameters of cracks content are important: thickness of cracks, their direction and primary linear di-
mension. Linear dimensions of cracks determine value of energy which is necessary for its opening 
and rising, i.e. impact on form of line “stress-deformation” for ending volume of rock. During 
strain-stress state analysis on a scale of calculation area of geomechanics tasks such influence must 
summarize with account of summation of all cracks and then received regularities is necessary to 
attach axis of coordinates of calculation area for plotting global matrix of finite elements rigidity. 

As factor of certain crack condition was chosen energetic invariant integral of Cherepanov–
Rays, otherwise J-integral. This integral can be presented in following view: 

 

lt

P
J




                     (1) 

 
where: P – potential energy of body; t  – length of crack across in its top; l  – length of crack from 
collar to top. 
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In general potential energy of body which is accumulated as a result of deformation can be 
expressed through the formula under figure: 
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where: P  – load which is applied to calculation area;   – received displacements.  

 
As the result for yielding loading which is used in geomechanics tasks we received the fol-

lowing: 
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In such a manner received common factors can be used for development of mathematical model 

of crack evolution in rock sample. Received model will take into account decrease of potential 
energy of research object owing to crack development. Such description reflects real process of 
rock deformation which form mine working contour relating to conditions of Ukraine mines.  

Now we are going to description of crack system influence on mechanic characteristic of rock 
layer. Received equations (3) allow to evaluate contribution of one crack on mechanic characteris-
tic of rock. But in real conditions summation of cracks with similar parameters should be exami-
ned, scatter of which is necessary to take into account in mathematical description of particular 
cracks system. 

First of all aggregate parameter of cracks in system should be determined. It is easy to do with 
using of mathematical statistics. The formula of arithmetic mean of cracks value in selected rock 
volume: 
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where: iX  – factors of linear sizes of cracks in selected rock value item; n  – number of cracks on 

length item of selected rock sample. 
 
Then standard deviation in cracks sizes for involved system is determine: 
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Based on received characteristics (4) and (5) concrete cracks system average expression can be 

received. In general view such description looks by the following way: 
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Now during account of decrease of rock strength factor certain cracks system can be take into 
account as aggregate factor which is determined during realization of preparatory phase that will 
raise quality of carrying out of computing experiment and minimize volume of extra calculations. 

To consider crack content as linear rock characteristic it is necessary to consider calculation 
area of computing experiment by means of volume object. In this object any cracks system can be 
oriented both along to one axle of coordinates system of calculation area and under some angle to 
it. Because during execution of calculation it is better to operate by factors which are connected 
with axis of global coordinates system that is why it is needed to project cracks system (it 
mechanical factors) on this axis. For this purpose affine transformations are used 
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where: Q,P  - coordinates of first and displayed point in three dimensional space (3D); M  - affine 
transformation matrix in three dimensional space. 

 
The nature of cracks content and used mathematical tool allowed to confine during performing 

calculations only with elementary turns matrixes relating to axis of coordinates. Such transforma-
tions for each coordinates axle have following view: 
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where: zyx R,R,R  - transformation turn matrixes for axis x , y  and z , appropriately;   - angle 

on which is needed to execute the turn. 
 
As a result is received mechanical characteristics of rock massif of model of impact during non-

linear setting of task in three-dimensional space. 
Received physic-mathematical model of crack content influence of rock massif on mechanical 

characteristics of rock allowed to make calculations with using lattice numerical methods in two 
settings. In first variant of task setting changes are inserted in model of material behavior of finite 
element and in second one cracks systems are modeled on level of lattice model. Using one or 
another approach is caused by geometrical factors of cracks. 



 

 

When considerable number of cracks are observed in exploration rock massif and in such a case 
this cracks are closed and had small-sizes relating to mine working and then resort to the first 
variant of cracks contain modeling. In such a case geometric parameters of finite elements do not 
have determining value. All physics of processes concentrated in description of rock as material 
with special model of behavior which general provisions was presented before. Given model is 
non-linear because strength and deformation characteristics in this task setting depends upon value 
and direction which are arise in finite element of stresses. Such view of cracks content description 
of rock massif meet the requirements of real rock behavior which is adjoined to mine working 
contour when plastic deformations do not lead to extensive destructions and cavings into the ca-
vity. 

If described cracks system possessed small density and average linear sizes of certain cracks are 
comparable with distance between them. In such a case together with change of material charac-
teristics of finite element resorted to an additional adjusting description of cracks content with help 
of geometric modeling is used i.e. cracks systems which possesses greatest real sizes described as 
bristle blocks matrix. Because described variant of modeling possesses high requirements to calcu-
lation resources its decision requires using of additional methodology of calculation experiment 
organization. 

Given task is solved in two stages. On the first stage computing experiment on learn of strain-
stress state macro model “cracks containing rock massif – unsupported mine working” is executed. 
Influence on condition of rock massif and intensity of cracks content has been examined. Further 
for achievement stability of calculations without decrease of adequateness and authenticity of finite 
results of modeling parameters direction and geometry of cracks computing experiment has been 
improved: 

– on the base of macro model calculations of system “cracks containing rock massif – unsup-
ported mine working” local models with full realization of cracks parameters: direction and prima-
ry linear size are developed; 

– stress field in near-the-contour rocks which is received from calculation of stress-strain state 
macro model is accepted as boundary and initial linear deformation conditions of local models of 
cracks. 

So far macro model of computing experiment and influence of distance between cracks lс  on 
stress-strain state change of rock are examined and exposal of unsupported working for which cal-
culated model variants in range of cracks content 0,1 m  ссl  0,5 m are calculated. 

Analysis of vertical stresses y  showed that in roof of mine working relief zone is form which 

comprises not only immediate roof but also rock layer of main roof, i.e. expanded on height to 11 m. 
It explain by intensive rock cracks content of immediate roof when broken massif by cracks system 
obtains properties of quasi-loose medium. The most striking intense of relief zone in roof is ma-
nifested on diagram of vertical stresses y  for unsupported mine working during distance between 

cracks 5,0lсс  m. 

In relief zone dome of natural equilibrium form of which corresponds with theory of doming of prof. 
M.M. Protodyakonov . Rocks inside of dome are inclined to cavity formation because acting strain 
stresses y are occurring here, but broken rock by cracks is not able to resist to strain stresses. Width of 

dome of natural equilibrium is stable enough and equal to 75% of width of mine working in drivage. 
Height of dome is depends upon intensity of cracks content of immediate roof. So, at 5,0lсс  m height 

of dome is enough constant ( 5,1...2,1h  m). 

With reduction of average distance between cracks lс  to 0,3 m following trends are observed. 
Firstly, dome of natural equilibrium stretches normally to bed plane involve by bigger volume 

of cracks content rocks of immediate roof. Height of possible cavity achieves 2...8,1h  m at 



 

 

unsupported mine working. Also the sizes of load zone raise in roof where extremely decreased 
vertical compressive stresses act y . In this context decrease degree of compressive stresses is 

indicial y  in roof in 10 times in comparison with initial condition ( Hy  ). If at 5,0lсс  m 

height of indicated load zone equal to 60-70% of immediate roof then but at 30,lÒ  m relief zone 

H1,0y   covers all immediate roof. 

Secondly, marked tendency of increase height of load zone of roof rocks with decrease of 
distance between cracks objectively leads to load growth on support during its installation. It is 
caused by following reasons. Rock area inside dome of natural equilibrium with zero or strain 
stresses y  ( 0y  ) thanks to cracks at once loose steadiness and predictable vertical load on 

support beam will make to 50...30hPy  kPа, that with width of mine working in drivage 

2,5B  m will form load on 1 meter of mine working equal to 150-260 кN. Such value of vertical 
load fall within limits of carrying ability of support MYS-А3 (mechanized yielding support) from 
special profile SCP-27 (special concave profile) and steadiness of mine working will be provided 
at first sight. However it is necessary to take into account rheological factors when in time cracks 
grow and opened in near-the-contour rocks take place stress relaxation in massif and volume of 
rock can be significantly increased. In can be possible that rocks of immediate roof across will lead 
to unstable condition. Vertical load on support will increase to1000 кN one meter of mine working 
which can not sustain frame support even from special profile SCP-33 at step of installation 0,5 m. 

Thirdly, with growth of cracks content intensity sizes of load zone in rocks of main roof are 
gained especially in its first layer. At 3,0lсс  m in first rock layer of main roof forms relief zone 

(where H1,0y  ) with height to 0,9 m. This area of rock can lose steadiness and take part in 

formation of load on support on above-mentioned rheological factors. Herein also should be noted 
process  of development during immersion of immediate roof. 

Fourthly, with growth of cracks content intensity of rocks of immediate roof its properties more 
and more approach properties of flowing medium for which based on  prof. М.М. Protodyakonov’s 
theory height of rock cavity in drivage yet (without influence of rheological factors) can attain 2,8 
m. This value of rock cavity height corresponds to properties of ideally flowing medium. In real 
rock «plates» has ending sizes during deformation in mine working cavity take place их strati-
fication and formation of multihinged rock dome which height will be several less. Nevertheless, 
cavities in roof in drivage face creates heavy difficulties as in technological cycle of mine working 
drivage both at its further exploitation in terms of support steadiness. 

In geomechanics explorations it is generally accepted to evaluate degree of action of compo-
nent of compressive stresses on integral index which is called stresses intensity or reduced stresses 
  by Kulon –Mor strength theory. 

On fig. 1. diagram of reduced stresses is shown   near in-seam working at average distance 
between cracks 5,0lсс  m in rock layers of immediate roof. On diagram   cleanly appeared as 

area of loaded rocks in roof of mine working passed into area of increases compresses stresses in it 
sites formed likeness of abutment zone. 

Sizes of abutment zone on seam rise are several bigger then on it seam pitch in general. It ought to 
be noted that sites of mine workings are form by extremely non-uniform massif which contains 

cracks contain rocks of first layer of immediate roof; upper soil unit of coal seam 1
5K ; intermediate 

rock, lower soil unit of coal seam; first rock layer of immediate roof. That is why rock pressure in 
abutment zone is extremely irregularly because of great difference in mechanical properties of 
adjacent layers. 
 



 

 

 
 
Figure 1. Diagram of reduced stresses   near unsupported in-seam 
working at average distance between cracks 5,0lсс   m 

 
 

In rocks reduced stresses containing cracks, as a rule is compression resistance does not 

happen K
comp . But also there are local where limited condition of rock ( K

comp ) takes place. 

These areas are situated on surfaces of rock «plates» which are form by two cracks systems. Local 
concentrations of stresses promote surface destruction of rock plates. Width of these area gains 2,3 
m from the part of seam rise and 1,5 m from fall side. 

Upper pack of coal seam 1
5K  is affected to destruction stresses 12у

сomp  MPа on width 

to 4 m from the part of seam rise and to 3 m from the part of dip, i.e. has to be considered effect 
like sloughing of coal in longwall. Moreover destruction on all capacity of upper coal unit is 
observed on width to 1,5 m from the part of seam rise and to 1,2 m from the part of fall. Further on 
depth of seam is observed local sources of destruction. 

In intermediate rock of coal seam from sandy shale concentration of reduced stresses   is 
forming. Two destruction areas are present here: «solid» (on all thickness of intermediate rock) 
limited enough and equal to 0,5 m from the part of rise and 0,2 m from the part of seam dip; local 
destructions expand in intermediate rock to 3 m from all sides of mine working. Such widely 

expansion of local sources of destruction enough solid intermediate rock ( 5,60lim
comp  MPа) 

caused by increased stresses of curve because of its low capacity and non-uniform on properties 
nearby coal-containing rock mass. 

Lower pack of coal is characterized by minor local destructions. Weakening of intermediate 
coal on all capacity is expand on width to 1,5 m from the part of seam rise and to 1,2 m from the 
part of it fall. 

In first rock layer of immediate soil in sites of mine working is not observed significant de-

structions because of high enough compressive resistance 70...60L
comp  MPа. 

Increase of cracks contain intensity ( 3,0lсc  m) in rock layers of immediate roof changes 

diagram of reduced stresses  in a substantial way. 
Firstly, in sites of mine working not only along its height, but on it all thickness of immediate 

roof is observed local sources of destruction of stresses   on cracks sides (as in plane both on 



 

 

normal line to seam surface). Weakening of immediate rock roof takes place most intensively on 
width to 2,5 m from the part of seam rise and to 2 m from the part of it dip. Properties of the rock 
change in direction of quasi-loose medium in this area. But some very limited on sizes sites of 
terminated condition (or close to it) are expand on cracks sides on width to 12 m from the part of 
seam rise and to 5 m from the part of its dip. 

Secondly, in upper soil of coal unit also observed two forms of destruction («solid» on capacity 
and local), but more intensive then at 5,0lсс  m. «Solid» on capacity destruction of upper soil 

coal seam expand on width to 3 m from the part of seam rise and to 2,5 m from the part of it fall. 
Local sources of destruction in upper pack of coal seam expand to 15 m from the part of coal rise 
and to 10 m from the part of seam dip. In such a way, growth of intensity of cracks of immediate 
roof promotes to weakening of upper soil coal seam at considerable distances from mine working. 

Thirdly, intermediate rock of coal seam which is felt numerous curves on fall (rise) is weakened 
more intensively because of haywire of resistance pressure diagram of near mine working «Solid» 
on capacity intermediate destruction is observed to 2 m from the part of seam rise and to 1,5 m 
from the part of it fall. Local sources of destruction appears on seam rise on distance to 5 m and on 
fall – to 4 m from mine working. 

Fourthly, in lower soil of coal seam it ought to be noted some specialty distribution of reduced 
stresses  . On one side as at 5,0lсс  m, but with increased sizes are observe areas of «solid» de-

structions of lower soil coal seam on rise to 2 m and on dip – to 1,7 m. From the other side dis-
appeared local seats of destructions of lower soil coal seam. 

Fifthly, in first rock layer of immediate soil weakening is observed only near mine working on 
depth 0,4 m from the part of seam rise and 0,7 m from the part of its dip. 

In such a way decrease of average distance between cracks to 0,3 m in rock layers of immediate 
roof promotes to development of an area of disturbed rocks in all adjoining elements of coal rock 
mass which leads to significant volumes of rock cavity formation upwards drivage. 
 
 
 

 
 
Figure 2. Factual cross-section of extraction mine working with support MYS-А3 (according to the chart of 
working) and involution in cavities of roof cribs (on the left) and proposed cross-section of mine working with 
support TBS-2 (triangle buckled support) to the right which fits well into factual rock contour of face area part 
 
 

More workable and economically viable way out from given mine-technical situation (cavity 
formation elimination in drivage cycle) will be a change of frame support form by the way of 
substitution circular form of dome (fig. 2, on the left) frame (MYS-А3) on form of «maximally close 
to ellipse dome» (support  MYS type А3Р2) or sharp form of triangle buckled support TBS-2 (fig. 2, 



 

 

on the right) with great height-to-width ratio(producing plant is Western Donbass Center «Geo-
mechanics»). This supports copy form of mine working rock contour in drivage (fig. 3) with account 
of cavity formation which happens near face cracks contain rocks of roof that provides high effect of 
arching and formation of consolidative load-carrying rock envelope around and near contour of 
driven mine working. Self-wedging of weakened rocks on contour of outcrop is happens and so 
together with support work prevents cavity formation. Under such conditions interaction of rock con-
tour with frame support by means of involvement of near-the-contour rocks in work on reaction to 
rock pressure manifestation and also load carrying ability increases. 
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Figure 3. Contours of frame supports (1-MYS-А3; 2 – TBS-2) and factual rock contour (3) 
which is constructed in cracks containing rocks of an extraction mine working 
 
 

By mine investigations are established that in mine-geological conditions drivage of extraction 
drifts on depth 1300 m, for example, mine «Krasniy Partizan» cracks content of rocks in roof of 
face space of mine workings are situated in weakened condition and exposed to «ruined» destru-
ction that decreases efficiency of its reinforcement by ferroconcrete and resin-grouted roof bolts in 
consequence of breakdown of anchor interlock with blasthole walls during considerable display-
cement of rock contour of mine working. That is why it is propose to conduct strengthening of 
cracks contain rocks of roof by tubular anchors ТА1 и ТА2 which are cooperating in yielding 
mode (to 1000 mm and more) with blasthole walls by shearing stresses of friction which value is 
defined by applying of normal stresses blasthole surface from the part of anchor during explosive 
expansion in blasthole of pipe shell. 
 
 



 

 

Doświadczenia i praktyka stosowania kotwienia wysokiego 
w warunkach JSW S.A. KWK „Budryk” 
 
 
Sylwester Łukawski 
JSW S.A. KWK „Budryk” 
 
 
 
 
 
 
STRESZCZENIE: Niniejszy referat przedstawia sposoby wykonywania kotwienia wysokiego 
w JSW S.A. KWK „Budryk” z szczególnym uwzględnieniem metody zastosowanej w chodniku 
Cw-1a w pokładzie 401. 
 
SŁOWA KLUCZOWE: Kotwienie wysokie, obudowa podporowo-kotwiowa, wzmacnianie, iniek-
cja 
 
 
 
1. WSTĘP 
 
W JSW S.A. KWK „Budryk” od roku 1994 wyeksploatowano łącznie 67 ścian w pięciu pokła-
dach: 338/2, 341, 358/1, 364/2, 401. W 95% eksploatacja pokładów tymi ścianami prowadzona by-
ła w sposób umożliwiający podwójne wykorzystanie chodników przyścianowych. 
 Konieczność utrzymywania chodników przyścianowych wymogły takie czynniki jak: 

— duża prognozowana metanowość pokładów, a co za tym idzie konieczność utrzymania od-
powiednio dużych przekrojów wyrobisk, wymaganych ze względu na poziom wydatku prą-
du powietrza zapewniającego zachowanie stężenia CH4 poniżej progu 1,5% w prądzie wy-
lotowym z rejonu wentylacyjnego, 

— duży dobowy postęp ścian wydobywczych, 
— kwestie ekonomiczne – utrzymanie chodników jest tańsze od drążenia nowych chodników. 

 W początkowym okresie eksploatacji do roku 2010 wzmacnianie chodników przyścianowych 
w celu ich utrzymania prowadzone było, poprzez przykatwianie łuków stropnicowych za pomocą 
kotew stalowych długości 2,5 m oraz stosowanie dodatkowego wzmocnienia poprzez podbudowę 
pod obudowę chodnikową za frontem ściany podwójnego rzędu stojaków ciernych SVt na spą-
gownicach z prostek V-29 (tzw. „bramek”). Na bazie doświadczeń można stwierdzić, że sposób 
ten nie zawsze zapewnia spodziewanego rezultatu – w historii kopalni trzeba było kilkakrotnie 
prowadzić chodniki nadścianowe równoległe do zaciśniętych chodników np. ściana B2 w pokł. 
341, ściana Cw4 w pokł. 364/2. 
 Stopniowo zaczęto stosować wzmocnienie poprzez zastosowanie obudowy podporowo-kotwio-
wej, tzn. przykatwianie stropnic obudowy chodnikowej poprzez podciąg ze stropnic V-29 lub strop-
nic SPK-9DP kotwami strunowymi długości zależnej od rozpoznania warunków stropowych pa-
kietu skał (Rys. nr 1). 
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Rys. 1. Przykładowy sposób wzmocnienia chodnika podścianowego z zastosowaniem 
stropnic podporowo-kotwiowych i kotew strunowych 
Draft 1. Exemplary method of reinforcement bottom road with use chock 
and rockbolt girders and string roof bolts 
 
 W chwili obecnej po uzyskaniu doświadczeń praktycznych stosowania obudowy podporowo - 
kotwiowej (przez ostatnie 3 lata w chodnikach przyścinowych zabudowano łącznie 19 268 mb 
podciągu oraz zakotwiono 15 698 sztuk kotew strunowych o długości od 3,5 m do 10 m), zdecy-
dowano się na stosowanie głównie kotew strunowych długości od 8 m do 10 m (Rys. nr 2). 
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Rys. 2. Kotew strunowa mocowana na ładunkach klejowych 
Draft 2. String roof bolt mounted on loads of glue 



 

 

 Ze względów technicznych obudowę podporowo-kotwiową w JSW S.A. KWK „Budryk” wy-
konujemy przed uruchomieniem ściany. Ideą wzmocnienia obudowy za pomocą wysokiego ko-
twienia jest wykonanie jej tuż za postępem przodka, lecz duże postępy przodków, gabaryty urzą-
dzeń zabudowanych w przodku oraz okres użyteczności drążonych chodników ograniczają możli-
wości zastosowania tego wzmocnienia w strefie przyprzodkowej. Oczywiście, jeżeli warunki tech-
niczne na to pozwalały kotwienie stosowane było w drążonych chodnikach za postępem przodka, 
co miało miejsce m.in. podczas wykonywania komory nadzbiornikowej na poziomie 1050 czy drą-
żeniu Przekopu C-1 na głębokości 1290 m). 
 Do tej pory dla chodników przyścianowych w JSW S.A. KWK „Budryk” wraz z obudową pod-
porowo-kotwiową stosowano dodatkowe wzmocnienie poprzez zabudowę stojaków ciernych SVt 
(Rys. nr 3) pod odrzwia obudowy chodnikowej za frontem ściany, co w znacznym stopniu zwięk-
szało koszty oraz pracochłonność wzmocnienia tych chodników, ale zmniejszało ryzyko utraty ga-
barytów. Jednak cały czas próbowano opracować optymalny sposób wzmocnienia chodników, któ-
ry pozwalałby na utrzymanie funkcjonalności wyrobiska oraz zmniejszenie ponoszonych kosztów. 
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Rys. 3. Chodnik podścianowy z dodatkowym wzmocnieniem 
przez zabudowę stojaków ciernych SVt (tzw. „bramek”) 
Draft 3. Bottom road with additional strengthening by building friction props SVt 

 
 W roku 2012 przygotowana została do zbrojenia pierwsza ściana w pokł. 401 – ściana Cw-1. 
 Chodnik Cw-1a (podścianowy dla ściany Cw-1) wydrążony został w latach 2010÷2011 z Po-
chylni odstawczej C-1 w pokł. 401 w kierunku wschodnim równolegle do chodnika Cw-1 badaw-
czego oddalonego ok. 10 m na południe, który ze względu na trudności w jego utrzymaniu podczas 
drążenia został podsadzony. Chodnik Cw-1a drążony był generalnie na upad ze średnim nachyle-
niem 2o, całkowita długość wyrobiska wynosi 654 m. Dla następnej planowanej ściany Cw-2 w ro-
ku 2011 został wydrążony Chodnik Cw-1b, ok. 25 m na południe od chodnika Cw-1a (Rys. nr 4). 



 

 

 
 
Rys. 4. Usytuowanie Chodnika Cw-1a w pokładzie 401 
Draft 4. Location of gallery Cw-1a in seam 401 
 
 

 Chodnik Cw-1a wykonany został w obudowie łukowo podatnej ŁP10/V32/4/A (5500 x 3800 
mm) w rozstawie odrzwi co 0,75 m lokalnie dla zabudowy urządzeń pomocniczych wykonane zo-
stały poszerzenia technologiczne w obudowie ŁP12/V32/4/A (6100 x 4225 mm) w rozstawie 
odrzwi co 0,5 m. 
 Skały występujące w warstwach stropowych lokalnie wykazują zawodnienie, przejawiające się 
niewielkimi wykropleniami i wysiękami wody. Dla kontroli zawodnienia z Chodnika Cw-1a od-
wiercono serię otworów TO9(2011). 
 Odległości pokładów zalegających nad pokładem 401: 
-  pokład 338/2 ok. 540÷555 m, 
-  pokład 341 ok. 500÷520 m, 
-  pokład 358/1 ok. 125 do ok. 140 m, 
-  pokład 364/2 ok. 38÷45 m. 
 Średnie wartości wytrzymałości na ściskanie Rc pokładu 401. 
 Warstwy stropowe: 
-  łupek ilasty     Rc = 43,5 [MPa] 
-  łupek z węglem    Rc = 22,67 [MPa] 
-  węgiel       Rc = 15,33 [MPa] 
 Warstwy spągowe: 
-  łupek ilasty     Rc = 32,53 [MPa] 
 Dla węgla z pokładu 401wartość Rc=13,07 [MPa] 
 Trudne warunki występujące podczas drążenia chodników przyścianowych i rozcinki rozrucho-
wej ściany Cw-1 oraz badania penetrometryczne prowadzone w trakcie drążenia wykazały, że 
w stropie pokładu 401 znajdują się słabe skały, mocno spękane o średnim Rc=22MPa z dużymi 
przerostami węgla. Zmusiło to kopalnię do zastosowania metody wzmocnienia chodnika podścia-
nowego, który gwarantowałby utrzymanie gabarytów chodnika Cw-1a za frontem ściany w celu 
skutecznego przewietrzania ściany Cw-1 mając na uwadze prognozę metanowości. Ponadto ze 



 

 

względu na słabe i mocno spękane skały stropowe zakładano trudności związane z utrzymywaniem 
skrzyżowania ściana-chodnik podścianowy, gdzie technologia wykonania robót zakładała wypina-
nie są łuków ociosowych z uwagi na zastosowany kątowy przesyp przenośnika ścianowego na 
przenośnik podścianowy. Przedstawione wyżej argumenty zdecydowały o zastosowaniu po raz 
pierwszy w KWK „Budryk” wzmocnienia chodnika podścianowego Cw-1a obudową podporowo-
kotwiową z iniekcją (Rys. nr 5). 
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Rys. 5. Sposób wzmocnienia Chodnika Cw-1a w pokładzie 401 z zastosowaniem 
stropnic podporowo-kotwiowych SPK-9DP i kotew strunowo-iniekcyjnych 
Draft 5. Method of strenghtening gallery Cw-1a in seam 401 with usage chock 
and rockbolt girders SPK-9DP and string – injection roof bolts 

 
 W marcu 2012r. na posiedzeniu Rady Techniczno-Ekonomicznej kopalni przedstawiono „Pro-
jekt wzmocnienia chodnika Cw-1a pokład 401 obudową podporowo-kotwiową” opracowany przez 
uprawnionego rzeczoznawcę. 
 Przedstawione na posiedzeniu argumenty, takie jak: 

— zastosowanie nowej metody utrzymania chodników przyścianowych w jeszcze dotąd nie 
eksploatowanym pokładzie 401 pozwoli na uzyskanie realnych danych w celu ich przyszłe-
go stosowania, 

— wtłoczenie kleju poprzez kotwy iniekcyjne pozwala na penetrację słabych i spękanych skał 
stropowych i ich skonsolidowanie, szczególnie na skrzyżowaniu ściana – chodnik podścia-
nowy, 

— realne korzyści ekonomiczne wynikające z rezygnacji z kosztownej zabudowy stojaków 
SVt za frontem ściany, 

pozwoliły przyjąć ww. projekt. 
 Roboty związane z wykonaniem obudowy podporowo-kotwiowej w chodniku Cw-1a w pokła-
dzie 401 rozpoczęto w wrześniu 2012 r. Do realizacji tego przedsięwzięcia zastosowano kotwy 
strunowo-iniekcyjne o średnicy Ø 25 mm, nośności 430 kN i długości 10000 mm (Rys. nr 6) oraz 
stropnice SPK-9DP o długości 1,2 m z otworami 40 mm x 140 mm. 
 



 

 

 
 
Rys. 6. Kotew strunowa mocowana na ładunkach klejowych 
z zatłaczaniem spoiwa – iniekcją 
Draft 6. String roof bolt mounted of loads of glue 
with overcrowd of glue – injection 

 
 Stropnice SPK-9DP zabudowano w dwóch rzędach naprzemiennie w odległości min. 2,8÷3,2 
metra, ściśle według schematu kotwienia za pomocą dwóch łączników ŁKWh (Rys. nr 7). 



 

 

Kotwy strunowo-iniekcyjne

0,75m

Stropnice podporowo-kotwiowe SPK9DP

 
 
Rys. 7. Schemat siatki kotwienia w Chodniku Cw-1a w pokładzie 401 
Draft 7. Scheme of grid of anchorage in gallery Cw-1a in seam 401 
 
 
2. TECHNOLOGIA WYKONANIA OBUDOWY PODPOROWO-KOTWIOWEJ 
 
Przez otwory w stropnicach podporowo-kotwiowych zamocowanych do łuków stropnicowych za 
pomocą łączników ŁKWh (Rys. nr 8) odwiercono pionowe 10m otwory o średnicy Ø 32 mm dla 
zabudowy kotwi iniekcyjnych. Część wylotową otworu dla zabudowy głowicy iniekcyjnej na dłu-
gości około 1m rozwiercono na średnicę Ø 40 mm. Po odwierceniu otworu kotwiowego i dokład-
nym jego wyczyszczeniu ze zwiercin do otworu wprowadzono dwa ładunki klejowe typu Lokset o 
okresie wiązania 10min. dla zamocowania kotwi. Następnie przy pomocy kotwiarki ruchem obro-
towym wprowadzono żerdź kotwi do otworu kotwiowego. Po umocowaniu kotwy iniekcyjnej w gó-
rotworze, założeniu i uszczelnieniu specjalnej głowicy iniekcyjnej, następuje etap iniekcji góro-
tworu poprzez kotew iniekcyjną. Do iniekcji zastosowano pompę z napędem hydraulicznym typu 
JWPD 1:1 o ciśnieniu zatłaczania 16÷25 MPa przy pomocy której przez głowicę iniekcyjną do 
otworu kotwiowego wtłoczono dwuskładnikowy klej organiczno-mineralny o wysokich parame-
trach wytrzymałościowych typu Krzemopur HS zaliczony do IV grupy samozapalności w stosunku 
mieszania 1:1. Dla omawianego chodnika Cw-1a w pokł. 401 na jeden otwór kotwiowy w zależno-
ści od spękań i rozwarstwień górotworu wtłoczono od 25 do 50 kg kleju dwuskładnikowego. 
 
 
WNIOSKI KOŃCOWE 
 
Zastosowany w chodniku Cw-1a w pokładzie 401 typ wzmocnienia chodnika obudową podporo-
wo-kotwiową z iniekcją górotworu pozwolił utrzymać stateczność wyrobiska na skrzyżowaniu 
ściana - chodnik podścianowy oraz na odcinku utrzymywanym za frontem ściany. Zastosowanie 
w/w wzmocnienia umożliwiło wypinanie łuków ociosowych na skrzyżowaniu bez stosowania do-
datkowego wzmocnienia, co znacznie poprawiło warunki ruchowe w tym miejscu. Konwergencja 
chodnika Cw-1a za frontem ściany wyniosła maksymalnie 1 m a gabaryty chodnika umożliwiły 
utrzymanie zakładanych parametrów wentylacyjnych. Chodnik został utrzymany za frontem ściany 
bez konieczności dodatkowego wzmocnienia (Rys. 9 i 10). 
 Ponadto zastosowanie iniekcji kleju poprzez kotwy strunowe spowodowało konsolidację spę-
kanych skał w stropie chodnika podścianowego (klej podczas iniekcji migrował w górotworze za-
tłaczając spękania w okolicach odwiertu) przez co ograniczono opad skał stropowych w rejonie 
skrzyżowania ściana – chodnik podścianowy. 



 

 

 
 
Rys. 8. Sposób zabudowy stropnic SPK-9DP 
Draft 8. Method of reinforcement girders SPK-9DP 

 

 
 
Rys. 9. Chodnik Cw-1a w pokładzie 401 około 150 m za frontem ściany 
Draft 9. Gallery Cw-1a in seam 401 about 150 meters behind the front of longwall 



 

 

 
 
Rys. 10. Chodnik Cw-1a w pokładzie 401 około 200m za frontem ściany 
Draft 10. Gallery Cw-1a in seam 401 about 200 meters behind the front of longwall 
 
 
 

Experiences and Practice in Usage High Roof Bolting 
in JSW S.A. KWK ”Budryk” Conditions 
 
This report shows the ways of execution high roof bolting in JSW S.A. KWK “Budryk” with par-
ticular consideration method applied in drift Cw-1a in seam 401. 
 
 



 

 

Doświadczenia i praktyka w zastosowaniu kotew samowiertnych 
iniekcyjnych w JSW S.A. KWK „Pniówek” 
 
 
Jerzy Borecki 
JSW S.A. KWK „Pniówek” 
 
Grzegorz Brudny 
JSW S.A. KWK „Pniówek” 
 
 
 
 
STRESZCZENIE: W referacie zaprezentowano wybrane doświadczenia uzyskane w trakcie pro-
jektowania i monitorowania wyrobisk, gdzie zastosowano kotwy samowiertne iniekcyjne, scharak-
teryzowano cechy, które zadecydowały o ich użyciu. W referacie przedstawiono również praktycz-
ne przykłady nietypowego zastosowania ww. kotew oraz maszyn dostosowanych do ich montażu. 
 
SŁOWA KLUCZOWE: Kopalnia węgla kamiennego, kotwy samowiertne iniekcyjne, wzmocnie-
nie oraz konsolidacja górotworu 
 
 
 
1. WPROWADZENIE 
 
Kopalnia Pniówek posiada cztery poziomy. Takie udostępnienie złoża wiąże się z potrzebą utrzy-
mywania ponad 130 kilometrów wyrobisk. Duża ich część została wykonana w latach 80-tych. 
W otoczeniu w/w wyrobisk tworzą się strefy spękań, które sięgają od kilku do kilkunastu metrów 
oraz liczne, różnych wielkości rozwarstwienia skał. 
Ciśnienie górotworu, długi czas eksploatacji wyrobisk oraz korozja powodują spadek nośności 
odrzwi i w konsekwencji potrzebę wzmocnienia obudowy lub przebudowy wyrobiska. W miej-
scach, gdzie wzmocnienie obudowy podciągami jest mało skuteczne, a zaniżenie gabarytów wyro-
biska eliminuje możliwość zabudowy stojaków alternatywą dla dotychczasowego wzmocnienia 
staje się kotwienie górotworu. W przypadku, kiedy nie ma możliwości osadzenia kotwy w wyko-
nanym otworze, z powodu występującego rumoszu skalnego, jedynym rozwiązaniem wydaje się 
zastosowanie kotew samowiertnych iniekcyjnych. 
 
 
2. CECHY CHARAKTERYSTYCZNE WYRÓŻNIAJĄCE 

KOTWY SAMOWIERTNE INIEKCYJNE 
 
2.1  Kotwa stanowi żerdź wiercącą, przez co możliwy jest jej montaż ponad lub w rumoszu skal-

nym. 

2.2 Wydłużanie długości kotwy polega na dokładaniu kolejnych elementów składowych (ograniczo-
na jest jedynie możliwościami maszyny wiercącej). 

2.3 Kotwa posiada gwint na całej długości, co umożliwia jej skracanie i bezproblemowe dokręca-
nie. 

Szkoła Eksploatacji Podziemnej 2013, Materiały Konferencyjne 



 

 

2.4 Montaż kotwy jest możliwy za pomocą raczka (obrotowo) jak również koronki (udarowo). 

2.5 Po zamontowaniu kotwy istnieje możliwość iniekcji górotworu. 

2.6 Na rynku dostępne są kotwy o średnicy R25 i większe, co ma bezpośrednie przełożenie na noś-
ność. Można zapotrzebowywać dowolne długości odcinków kotew, różne rodzaje koronek i racz-
ków. 

 
 
Tabela 1. Dane kotew samowiertnych iniekcyjnych R25 i R32 

Dane 
techniczne 

Jedn. R25 R32L R32N R32S 

Średnica 
nominalna 

mm 25 32 32 32 

Obciążenie 
zrywające 

kN 200 220 280 360 

Obciążenie 
odkształcenia 
plastycznego 

kN 150 180 230 280 

 
 
 
 
 
 

 
 
Zawór zwrotny          Stożek uszczelniający 
 
Rys. 1. Części składowe kotwy samowiertnej iniekcynej 
 
 
 
3. URZĄDZENIA (LEWOSKRĘTNE) DOSTOSOWANE DO MONTAŻU 

KOTEW SAMOWIERTNYCH INIEKCYJNYCH 

3.1. Urządzenia przystosowane do wiercenia żerdzią 622 

Wiertarki powietrzne udarowo-obrotowe typu WUP 22 jak również YT 24/765D po założeniu od-
powiedniego adaptera (do kotew R25 lub R32) umożliwiają montaż kotew samowiertnych iniek-
cyjnych. 
 Wiertnica hydrauliczna VPS-01 jest dostosowana do współpracy z żerdzią 622, co umożliwia 
montaż kotew po zamontowaniu adaptera. KWK „Pniówek” posiada na wyposażeniu wiertnicę 
hydrauliczną dostosowaną przez producenta do współpracy bezpośrednio z kotwą R25. 

Tuleja łącząca Koronka wiertnicza Centralizator     Podkładka wypukła 



 

 

 
 
Rys. 2. Zdjęcie przedstawia montaż kotwy samowiertnej iniekcyjnej R25 za pomocą 
dostosowanej do tego typu kotew wiertnicą hydrauliczną VPS-01. 
 
 
3.2. Maszyna wielofunkcyjna dh L800 
 
Maszyna wielofunkcyjna dh L800 dostosowana jest do montowania kotew R25, R32. Zastosowa-
nie ww. maszyny pokazuje nowe możliwości planowania wzmocnień wyrobisk jak również zabez-
pieczeń górotworu wokół wyrobisk na czas przejeżdżanie przez zaburzenia geologiczne. 
 
 

 
 
Rys. 3. Zdjęcie przedstawia maszynę wielofunkcyjną dh L800 podczas 
pokazu możliwości kotwy R32, Rc bloku skalnego to ok. 90 MPa 



 

 

3.3. Młotowiertarka TE MD20LS 
 
Młotowiertarka o napędzie elektrycznym stanowi alternatywę dla wysłużonych modeli wiertarek 
ręcznych o napędzie pneumatycznym, wyposażona w specjalny adapter, który umożliwia zawier-
tywanie kotew samowiertnych iniekcyjnych. Tego typu maszyna z powodzeniem wypiera wiertarki 
ręczne o napędzie powietrznym przewyższając je parametrami technicznymi. 

 

 
 
Rys. 4. Zdjęcie przedstawia młotowiertarkę TE MD20LS 
 
 
 

 
 
 

 
 
Rys. 5. Zdjęcie przedstawia części składowe kotwy samowiertnej iniekcyjnej 
z adapterem pod młotowiertarkę TE MD20LS 
 
 
4. PRZYKŁADY ZASTOSOWAŃ KOTEW SAMOWIERTNYCH 

INIEKCYJNYCH W KWK „PNIÓWEK” 
 
4.1. Wzmocnienie obudowy rozdzielni RDW-4 na poziomie 830 
 
Wykonana w 1988 r. rozdzielnia w obudowie ŁP9/V29 poddana została bezpośrednim wpływom 
dwóch ścian. Dla utrzymania funkcjonalności ww. wyrobiska zdecydowano o jej wzmocnieniu. 

Koronka wiertnicza Kotew GSI 32L Centralizator Adapter pod młotowiertarkę 



 

 

W celu określenia warunków stropowych zdecydowano o wykonaniu otworów badawczych. Już na 
etapie ich drążenia natrafiono na duże trudności. Bezpośrednio nad obudową (która została dodat-
kowo wzmocniona poprzez narzucenie warstwy torkretu), występowały pustki oraz rumosz skalny 
uniemożliwiający odwiercenie i utrzymanie otworu. 
 Na podstawie zebranych danych, przeprowadzonych badań oraz obliczeń wykonanych przez 
zespół pod przewodnictwem profesora T. Majcherczyka ustalono, że obudowa rozdzielni będzie 
wzmocniona w następujący sposób: 

— zabudować krótkie prostki stalowe z profilu V29 o długości ok. 1 m w trzech rzędach: jeden 
w strzałce wyrobiska, a dwa w odległości około 1,21,4 m od osi rozdzielni, prostki zamon-
tować z przerwami, co czwarte odrzwia, na zmianę – dwie zewnętrzne i środkowa; 

— podciągi przykotwić kotwami samowiertnymi iniekcyjnymi o średnicy 25 mm i długości 
całkowitej 6,0 i 4,0 m; 

— jako iniekt wykorzystać klej mineralno-organiczny. 
 
 

 
 
Rys. 6. Zdjęcie przedstawia przykotwioną, kotwą samowiertną iniekcyjną R25, 
stropnicę stalową, stanowiącą wzmocnienie obudowy rozdzielni RDW-4 
 
 
4.2. Likwidacja opadów skał stropowych 
 
Zamieszczone poniżej zdjęcie przedstawia powszechnie stosowany na KWK „Pniówek” system 
zabezpieczenia niezabudowanego stropu, obwału lub rumoszu skalnego w drążonych lub przebu-
dowywanych wyrobiskach. Możliwość montażu kotew samowiertnych iniekcyjnych za pomocą 
maszyn powszechnie dostępnych powoduje coraz większe rozpowszechnienie opisywanego syste-
mu. Przedstawiony system w znacznym stopniu zwiększa bezpieczeństwo wykonywanych prac. 



 

 

 
 
Rys. 7. Zdjęcie przedstawia możliwości mocowania kotew 
samowiertnych iniekcyjnych w rumoszu skalnym 
 
 
4.3. Wzmacnianie stropu w wyrobiskach ścianowych, jego zabezpieczanie jak również 

usuwanie skutków opadu skał stropowych w wyrobiskach ścianowych 
 
W wyrobiskach ścianowych często dochodzi do przerwania warstw stropowych, co doprowadza do 
obwałów. Bardzo pomocne w ich usuwaniu okazuje się zastabilizowanie rumoszu skalnego zalega-
jącego nad stropnicą sekcji obudowy zmechanizowanej. Rysunek 8 przedstawia przykładowe 
umiejscowienia kotew samowiertnych iniekcyjnych. Podstawową zaletą opisywanych kotew oka-
zały się: możliwość osadzania kotwy w rumoszu, bezproblemowe wydłużanie zasięgu kotew i moż-
liwość iniekcji. 
 

 
 
Rys. 8. Rysunek przedstawia przykładowe zastosowania kotew samowiertnych 
iniekcyjnych w ścianie gdzie wystąpił opad skał stropowych 



 

 

PODSUMOWANIE 
 
Kotwy samowiertne iniekcyjne mają coraz szersze zastosowanie w KWK „Pniówek” i innych ko-
palniach JSW SA. Wyróżniające cechy opisywanych kotew powodują, że używane są w przypad-
kach niespodziewanych obwałów, zaburzeń geologicznych (przechodzenia wyrobiskiem przez 
strefy zaburzeń) jak i w planowanych działaniach mających na celu wzmacnianie długoistniejących 
wyrobisk. 
 Szeroki asortyment kotew samowiertnych iniekcyjnych, powszechnie dostępne maszyny, za 
pomocą których istnieje możliwość ich zabudowy, pozwalają na wysunięcie wniosku, że kotwy 
samowiertne iniekcyjne będą znajdować coraz to nowsze zastosowania. 
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STRESZCZENIE:  

Niniejszy referat przedstawia sposoby wykonywania kotwienia wysokiego oraz wykładki 

mechanicznej w JSW S.A. KWK „Krupiński” z szczególnym uwzględnieniem technologii 

zastosowanej w chodniku transportowym E w pokładzie 330/1. 

 

SYNOPSIS: 

This report shows the ways of execution high roof bolting and mechanical lagging in JSW S.A. 

KWK “Krupiński” with particular consideration method applied in drift  transportowym  E in seam 

330/1. 
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1. WSTĘP. 
Dzięki stale doskonalonym systemom obudów chodnikowych dokonano szereg nowych rozwiązań 

polegających między innymi na: 

-stosowaniu dużych przekrojów wyrobiska,  

-stosowaniu obudowy ze stali o podwyższonej wytrzymałości, 

-rozparcia obudowy o ocios skalny poprzez worki rozporowe z materiałem szybkowiążącym, 

-zastosowania okładzin siatkowych zgrzewanych łańcuchowo-węzłowych zapewniających ciągłość 

opinki, 

-stabilizacji obudowy rozporami modułowymi wieloelementowymi, 

-przykatwiania odrzwi poprzez  podciągi stalowe kotwami strunowymi o długościach 6-11m.  

W celu projektowania i wykonywania obudowy w wyrobiskach podziemnych podstawową zasadą 

jest zapewnienie  ścisłej współpracy między obudową a górotworem. Zasada ta dotyczy każdego 
rodzaju obudowy zarówno sztywnej, jak i podatnej. Jednym z czynników istotnie wpływających na 

w/w współpracę  jest rodzaj stosowanej wykładki. Wykonane analizy pokazały, że wykładka luźna 

i niestaranna ma nawet 25 razy większą odkształcalność niż wykładka sztywna układana 

mechanicznie. Wpływa to oczywiście na nośność obudowy. Wykładka mechaniczna realizowana 

jest w postaci worków wypełnionych spoiwem szybkowiążącym a jej mała ściśliwość i wysoka 

wytrzymałość eliminuje powstawanie rozwarstwień skał stropowych. Uzyskane jest zatem 

wczesne podparcie stropu i ociosów. W artykule dr Piotra Małkowskiego i dr Zbigniewa Raka z 

Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie „Wpływ wykładki mechanicznej na stan naprężenia i 

wytężenia górotworu w otoczeniu wyrobiska przyścianowego wykonanego w słabych skałach 

karbońskich” stwierdza się, że zastosowanie mocnej wykładki na obwodzie chodnika powoduje, że 

strefa zwiększonych naprężeń obejmuje głównie warstwy spągowe-rys.1. 

 
 

 
 

Rys.1. Mapa naprężeń pionowych wraz ze strefami uplastycznienia – wykładka mocna. 

Draft 1.The map of vertical stress with plastification spheres – hard lagging. 
 

Zupełnie jakościowo inny obraz otrzymujemy z modelu z wykładką słabą ,w którym zwiększone 

naprężenia występują zarówno w spągu jak i w stropie wyrobiska-rys.2. 
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Rys.2. Mapa naprężeń pionowych wraz ze strefami uplastycznienia –wykładka słaba. 
Draft 2.The map of vertical stress with plastification spheres – soft lagging. 

Porównując oba analizowane modele można stwierdzić ,że wpływ jakości wykładki ma bardzo 

duże znaczenie przy wzroście naprężeń w górotworze, szczególnie wtedy gdy przekraczają one 

wytrzymałość skał. Mocna wykładka wydatnie ogranicza przemieszczenia stropu, które nawet 

wobec słabych skał mogą być akceptowalne. Zastosowanie słabej wykładki powoduje bardzo 

istotny wzrost przemieszczeń stropu ,które z punktu widzenia utrzymania funkcjonalności 

wyrobiska mogą stwarzać problemy ruchowe. 

Analizując zachowanie się górotworu wokół wykonanego wyrobiska należy zauważyć, że w 

stropie wyrobiska chodnikowego często występują naprężenia rozciągające powodujące 

zniszczenie skał stropowych. Najbardziej niebezpiecznym miejscem jest tutaj środkowa część 
stropu wyrobiska, ponieważ przy określonej wielkości naprężeń rozciągających możliwe jest 

rozwarcie się szczelin i propagacja spękań. 

W dużym zakresie zjawisku temu zapobiega obudowa podporowa z dobrze wykonaną wykładką. 

Natomiast po skotwieniu w stropie, w miejscu działania naprężeń ściskających następuje 

zaciśnięcie szczelin i spękań a wzrasta rola sił tarcia na krawędziach możliwych przesunięć wzdłuż 

spękań. Tworzy się strefa wzmocnienia (rys.3). Wielkość tej strefy zależna jest od odległości 

pomiędzy kotwiami oraz od długości tych kotwi. Istotne jest zachowanie stateczności belki skalnej 

zarówno wzdłuż osi głównej wyrobiska jak również w przekroju poprzecznym wyrobiska 

chodnikowego. 

 
Rys.3. Strefa wzmocniona w górotworze po jego skotwieniu. 

Draft 3. The strenghtened area in rock mass after its ancraging 
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Mając zatem na uwadze drążenie wyrobisk korytarzowych  szczególnie o długotrwałym okresie 

użytkowania w górotworze  z szeregiem zaburzeń geologicznych i wpływami poeksploatacyjnymi 

jak również stosunkowo słabymi skałami otaczającymi zastosowano w KWK ,,Krupiński JSW 

S.A. technologię drążenia wyrobiska tj. chodnika transportowego E w pokładzie 330/1 na 
poz.620m przy użyciu wykładki mechanicznej i wzmocnieniu obudowy kotwami strunowymi o 

długościach 6 i 11m. 

Obudowę zasadniczą wyrobiska stanowi obudowa ŁP11/V32 CORR o zagęszczeniu 0,75m lub 

1,0m w zależności od warunków górniczo-geologicznych.  

 
Rys.4. Schemat kotwienia chodnika transpotrowego E pokł.330/1 

Draft 4.The scheme of galery transportowy E seam 330/1. 

 

Około 1000m długości wyrobiska zostało przykotwione kotwami strunowymi o długości 6m a 

następne 550m kotwami o długości 11m. Do kotwienia użyto wysokowydajnych kotwiarek typy 

Turbo Bolter.  

Przykatwianie odbywało  się poprzez stropnice SPK-9DP o długości 1,2m,3m i 4,5m . W/w 

stropnice  posiadają specjalny ogranicznik nie pozwalający na przekręcanie stropnicy w stosunku 

do odrzwi obudowy-rys.5. 
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Rys.5 Sposób współpracy stropnicy SPK-9DP z kotwą strunową i obudową podporową. 

Draft 5.The way of a co-operation of a SPK -9 DP girder with a string anchorage and support. 

 

Prostki łączone są ze stropnicą obudowy poprzez zamki ŁKW lub śrubohaki. Strop wyrobiska 

zabezpieczony jest siatką okładzinową zgrzewaną łańcuchowo-węzłową ocynkowaną o rozstawie 

prętów 50x100mm. Pomiędzy siatką a kształtownikiem obudowy znajdują się rękawy wypełnione 

spoiwem mineralnym o wytrzymałości około 30 MPa, które pozwalają na pełny kontakt obudowy 
z górotworem. Wypełnianie rękawów wykonuje się w odległości max 10m od czoła przodka 

(postęp dobowy). W przypadku słabych skał wykładka mechaniczna wykonywana jest na bieżąco 

wraz z postępem przodka. Na rys.6  i  7 pokazano odcinek chodnika transportowego wykonanego 

w obudowie ŁP/11/V32 CORR w wariancie bez użycia wykładki mechanicznej i wzmocnieniu 

kotwami strunowymi 6m oraz przy uzyciu wykładki mechanicznej i kotwii o długości 11m.   

 

 
Rys.6. Chodnik transportowy E p.330/1-kotwy 6m, prostki 4,5m 

Draft 6.The galery transportowy E seam 330/1- string roof bolts 6m,rockboltgirders 4,5m. 
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Rys.7. Chodnik transportowy E p.330/1- kotwy 11m-prostki 1,2m. 

Draft 7.The transportowy E seam 330/1 – string roof bolts 11m,rockbolt girders 1,2m. 

 

 
Kopalnia realizuje również wzmocnienia obudowy przy pomocy wysokiego kotwienia w innych 

wyrobiskach górniczych, które są wykonywane w rejonach poeksploatacyjnych lub chodnikach 

przyścianowych. Jednym z tych przykładów jest chodnik N-6 w pokł. 330/2. Wysokie kotwienie-

kotwami strunowymi o dł. 6m odbywa się w odległości około 10m od czoła przodka i stanowi ono 

dodatkowe wzmocnienie obudowy. 

 
Rys.8. Wzmocnienie chodnika N-6 pokł.330/2 przy użyciu stropnic podporowo-kotwowych 4,5m,kotwi 
strunowych 6m bez użycia wykładki mechanicznej. 
Draft 8.The strenghtening galery N-6 seam 330/2 with usage rockbolt girders 4,5m,roofbolts 6m without 
mechanical lagging. 
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Kolejnym przykładem jest chodnik odstawczy N-4 pokł.328/1 ,w którym zastosowano prostki 

1,2m,kotwy strunowe 11m –bez wykładki mechanicznej-rys.9. 

 
Rys.9.Wzmocnienie chodnika  N-4/328/1 kotwami strunowymi 11m bez użycia wykładki mechanicznej 
(prostki 1,2 m). 
Draft 9.The strenghtening of galery N-4/328/1 with usage string roofbolts 11m without usage mechanical 
lagging. 
 

Dosyć powszechnym stało się również wzmacnianie skrzyżowań wyrobisk.Na rysunku nr 10 
pokazano jeden ze  sposobów wzmocnienia.Wzmacnianie obudowy wyrobisk korytarzowych 

wykonywane jest także za pomocą kotew strunowo- iniekcyjnych.Tego typu przykatwianie 

zastosowano w chodniku nadścianowym N-4 w pokładzie 328/1 w skałach o znacznym spękaniu 

oraz niewielkich parametrach wytrzymałościowych.Poprzez dodatkową iniekcję  całej długości 

kotew o długości 11m uzyskano znacznie lepszą pracę kotew co pozwoliło na utrzymanie 

wymaganych przepisami gabarytów wyrobiska ,wyeliminowanie stojaków na skrzyżowaniu 

ściana-chodnik ,utrzymanie zawartości metanu o bezpiecznych ,zgodnych z przepisami stężeniach  

a co za tym idzie  dużej  wydajności ściany .Kopalnia „Krupiński „ rozważa również zastosowanie 

technologii kotwienia bezpośrednio stropów wyrobiska przy jednoczesnym zastosowaniu obudowy 

podporowej i podsadzki mechanicznej.W ramach wymiany doświadczeń pomiędzy JSW S.A. a 

kopalniami należącymi do OKD w Czechach rozważana jest  technologia pokazana na rysunkach 
nr11, 12,13. 
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      Rys.10.Wzmocnienie skrzyżowania chodnika diagonalnego N-13/329/2 z przecinką do chodnika 
diagonalnego N-13/329/2-schemat. 
      Draft 10. The strenghtening a crossing diagonal galery N-13/329/2 with galery N-13/329/2-scheme. 

 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

 
Rys.11.Schemat wzmocnienia chodnika w kopalni „Paskov” w OKD. 
Draft 11.The scheme of strenghtening galery In coal mine „Paskov”. 
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Rys.12.Schemat wzmocnienia obudowy w kopalni „Paskov” w OKD kotwami „Hilti” o  długości 2,5 m. 
Draft 12.Scheme of strenghtening galery in coal mine „Paskov” in OKD- roof bolts „Hilti” 2,5m. 

 

 
Rys.13.Schemat wzmocnienia obudowy w kopalni „Paskov” w OKD kotwami „Hilti” o  długości 2,5 m. 
Draft 13.Scheme of strenghtening galery in coal mine „Paskov” in OKD- roof bolts „Hilti” 2,5m. 
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Podsumowanie. 

 

Kopalnia ,,Krupiński’ rozpoczęła wdrażanie wysokiego kotwienia w przeciągu ostatnich 3 lat a 
wykładkę mechaniczną od lat dwóch . Zaprezentowane w niniejszym artykule rozważania i 

przykłady stosowania omawianych technologii można podsumować kilkoma ogólnymi wnioskami. 

1. Wykładka mechaniczna pozwala na wyraźną poprawę stateczności wyrobiska poprzez 

równomierny rozkład naprężeń na obudowę co przekłada się na wyraźną poprawę 

stateczności wyrobisk szczególnie o długim okresie istnienia. 

2. Technologia wzmacniania obudowy podporowej metodą wysokiego kotwienia przy 

stosowaniu wykładki mechanicznej powoduje, że nie tylko wzmacniamy obudowę ale 

również górotwór poprzez utworzenie tzw. strefy wzmocnienia. 

3. Technologia wzmacniania obudowy podporowej metodą wysokiego kotwienia i 

stosowania wykładki mechanicznej z uwagi na zwiększony odstęp obudowy podporowej 

obniża koszty i zwiększa postęp drążenia wyrobisk. 
4. Wprowadzenie krótkich stropnic SPK oraz kotwienia kotwami 11m przy wcześniejszym 

użyciu wykładki  mechanicznej daje najlepsze efekty wzmocnienia wyrobiska. 

5. Z uwagi na pozytywne efekty zastosowania wzmacniania obudowy podporowej metodą 

wysokiego kotwienia kopalnia podejmuje próby utrzymania chodników przyścianowych 

oraz części wyrobisk zasadniczych (chodniki taśmowe) poddanych działaniom ciśnień 

poeksploatacyjnych.Pierwsze efekty stosowania wysokiego kotwienia pozwoliły kopalni 

na uniknięcie szeregu niepotrzebnych przebudów wyrobisk a tym samym obniżyły koszty 

i zwiększyły bezpieczeństwo. 

6. Różne warunki górniczo-geologiczne, przeznaczenie wyrobiska korytarzowego   a także        

uwarunkowania ekonomiczne powodują, że każdy projekt obudowy czy też jej 

wzmocnienia  należy traktować indywidualnie. 
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STRESZCZENIE: W artykule opisano doświadczenia ZG Sobieski dotyczące wzmacniania wyro-
bisk korytarzowych zlokalizowane równolegle do frontu ściany. Omówiono metodykę określania 
sposobu wzmocnienia tego typu wyrobisk przy wykorzystaniu badań endoskopowych, modelowa-
nia numerycznego górotworu i obudowy. 
 
SŁOWA KLUCZOWE: Górnictwo, obciążenie chodnika, likwidacja ściany 
 
 
 
1. WSTĘP 
 
Wyrobiska korytarzowe zlokalizowane równolegle w stosunku do frontu ściany narażone są na sil-
ne jego oddziaływanie. Niepodjęcie odpowiednich działań może spowodować ich nadmierną kon-
wergencję i w konsekwencji uszkodzenie obudowy. Praktyka górnicza dowodzi, iż niezależnie od 
faktu czy wyrobisko to zachowuje funkcję po zatrzymaniu ściany (transportową czy wentylacyjną), 
czy jego funkcja już wygasła i front ściany musi tylko „przejść” przez to wyrobisko, nie należy do-
puszczać do powstania uszkodzeń obudowy. W pierwszej z opisanych sytuacji ograniczone gaba-
ryty wpływają na bezpieczeństwo prowadzenia prac transportowych oraz wzrost zagrożeń areolo-
gicznych, w drugim, uszkodzona obudowa jest zagrożeniem dla załogi przy jej likwidowaniu przed 
„przejściem” frontu ściany. 
 Ze względu właśnie na trudności w zachowaniu gabarytów wyrobisk zlokalizowanych przed 
frontem ściany rzadko znajdowały one zastosowanie jako wyrobiska likwidacyjne zwane także 
przez autorów [7] rozcinką likwidacyjną, chodnikiem wygrodzeniowym, chodnikiem likwidacyj-
nym lub kanałem transportowym. 
 Idąc jednak za przykładem doświadczeń górnictwa światowego [8] Zakład Górniczy „Sobieski” 
oraz Zakład Technologii Eksploatacji i Obudów Górniczych Głównego Instytutu Górnictwa, pod-
jęli próbę wykorzystania chodnika I transportowego jako wyrobiska likwidacyjnego ściany 733. 
Ponadto, w wyniku tych działaś możliwym stało się pozyskanie dodatkowych 35 000ton węgla 
w stosunku do wydobycia dla pierwotnie przewidzianego miejsca zatrzymania ściany 733. 
 Niniejszy artykuł opisuje przebieg całego procesu likwidacji ściany 733, a związanego z bada-
niami górotworu, projektem wzmocnienia obudowy chodnika I transportowego oraz usytuowaniem 
frontu ściany. 
 
 

Szkoła Eksploatacji Podziemnej 2013, Materiały Konferencyjne 



 

 

2. OBCIĄŻENIE CHODNIKA I TRANSPORTOWEGO 
 
W obliczeniach obciążenia obudowy chodnika I transportowego oparto się o badania stwierdzają-
ce, że front eksploatacji powoduje przed czołem ściany wzrost naprężeń w pokładzie [2, 3, 5, 6] 
dochodzący do 6,4 krotności wartości naprężeń pierwotnych wynikających z głębokości zalegania 
danego pokładu [1, 4, 9, 10]. 
 Chodnik I transportowy zalegający na głębokości ok. 360m, zlokalizowany był przed frontem 
ściany 733 prowadzonej w pokładach 304 i 304/2, w partii „Podłęże-N” (Rys. 1). Wysokość ściany 
wynosiła ok. 4,0m, zaś jej długość ok. 220m. Średnie wytrzymałości na jednoosiowe ściskanie wę-
gla, skał stropowych i spągowych w tym rejonie wynosiły odpowiednio: 19,5MPa, 24,7MPa i 15,0 
MPa. 
 

 
Rys. 1. Wycinek mapy pokładu 304 i 304/2 
Figure 1. Map of seam 304 and 304/2 

 
 W oparciu o powyższe informacjo określono, że maksymalna wartość obciążenia chodnika I 
transportowego znajdującego się w zasięgu frontu ściany 733, nie powinno być większe aniżeli 
692 kN/m. 
 
 
3. BADANIA DOŁOWE ORAZ PROJEKT WZMOCNIENIA 

CHODNIKA I TRANSPORTOWEGO 
 
Przed przystąpieniem do prac projektowych związanych ze wzmocnieniem chodnika I, określono 
poprzez dołowe badania zasięg strefy spękań, mającej wpływ na wymagane minimalne długości 



 

 

kotwi. W tym celu wykorzystywano standartową kamerę introskopową oraz sondę ABS (Anchor 
Borehole Inspection Tool) [11]. 
 Pomiary wykazały, iż dla prawidłowej współpracy obudowy z górotworem długość kotwi nie 
powinna być mniejsza niż (Rys. 1): 

- 4,5 m - na odcinku od pochylni IV do cechy 330 m, 
- 5,0 m - na odcinku od cechy 330m do pochylni III (Rys. 1).  

 Na rysunku 2 przedstawiono przykładowe wyniki z obserwacji sondą ABS w otworach 1, 2, 3, 
których rozmieszczenie przedstawiono na rysunku 1. 
 
 

 
Rys. 2. Wyniki pomiarów sondą ABS w otworach 
nr 1 (c. 420m), 2 (c. 385m) oraz 3 (c. 352m) 
Figure 2. Results of measurement by means of ABS in boreholes 
no.: 1 (420m), 2 (385m) and 3 (352m) 
 
 
 Na podstawie przeprowadzonych badań dołowych określona propagację zasięgu spękań w za-
leżności od położenia frontu ściany, co pokazana na rysunkach 3 i 4. Przedstawione pomiary wy-
konano na cesze 349,5m chodnika I transportowego w dniach 28.10.2010r. (ściana w odległości 
ok. 190m przed chodnikiem I transportowym) oraz 14.12.2010r. (ściana w odległości 33 m). 



 

 

 
Rys. 3. Profile otworów introskopowych, wykonanych na cesze 349,5m - ściana 733 
w odległości ok. 190m przed chodnikiem I transportowym. 
Figure 3. Profiles of endoscopic boreholes – longwall 733 face in distance 
of approx. 190 m before transportation roadway no. I 
 

 
Rys. 4. Profile otworów introskopowych, wykonanych na cesze 349,5m – ściana 733 
w odległości ok. 33m przed chodnikiem I transportowym 
Figure 4. Profiles of endoscopic boreholes – longwall 733 face in distance 
of approx. 33 m before transportation roadway no. I 



 

 

 Zauważyć można wyraźny wzrost liczby spękań w otworze zlokalizowanym nad ociosem wę-
glowym przeciwległym do zbliżającego się frontu ściany. Świadczy to o intensywnym oddziały-
waniu górotworu na tę cześć badanego wyrobiska korytarzowego.  
 Projekt wzmocnienia chodnika I transportowego wykonanego w obudowie typu ŁP9/V29/A 
zabudowanej rozstawie co 1,0m, uwzględniał zarówno doświadczenia ZG Sobieski jak również 
możliwości techniczne kopalni w zakresie stosowania obudowy kotwowej.  
 Zaproponowano, aby schemat wzmocnienia tego wyrobiska obejmował (Rys. 5 wariant A): 

- ryszpę drewnianą podbudowaną stojakami drewnianymi zabudowanymi pod każdymi odrz-
wiami obudowy stalowej (od strony zbliżającego się frontu ściany nr 733), 

- rząd podciągów stalowych, powiązanych z każdymi odrzwiami obudowy, kotwionych co 
drugie pole, 

- rząd podciągów stalowych zabudowanych w osi i powiązanych z każdymi odrzwiami obu-
dowy, podbudowany co drugie pole stojakiem SV. Podciągi kotwione co drugie pole na-
przemiennie z kotwami zabudowanymi jak wyżej. 

 Dodatkowo; ustalono, ze podciąg stalowy w osi powinny tworzyć ciąg, w związku z czym wy-
stępuje konieczność wykonywania zakładek na długości minimum 0,3 m łączonych elementów. 
Ponadto, ze względów technologicznych dopuszcza się odsunięcie podciągu od osi wyrobiska na 
odległość nie większą niż 0,5 m. 
 Zaproponowany drugi wariant B wzmocnienia obudowy, zakładał dodatkowe wzmocnienie 
ociosu przeciwległego w stosunku do zbliżającego się frontu ściany (Rys. 5 wariant B). Wzmoc-
nienie stanowił budowany na tym ociosie rząd podciągów stalowych zabudowanych pod strzemio-
na odrzwi i powiązanych z każdymi odrzwiami obudowy ŁP. Dodatkowo zaproponowano podciąg 
drewniany podbudowany co drugie odrzwia stojakiem drewnianym. 
 
 

 

Rys. 5. Schemat wzmocnienia chodnika I transportowego w wariancie A i B 
Figure 5. Scheme of transportation roadway no. I reinforcement in variant A and B 



 

 

 Dla podanych schematów wzmocnień dokonano odpowiednich obliczeń w programie CO-
SMOS/M [12], gdzie wykazano (Rys. 6), że schemat obudowy z zaproponowanymi wzmocnie-
niami pokazany na rysunku 5 wariant A powinien przenieść obciążenie pochodzące ze strony góro-
tworu nie mniejsze niż 902 kN/m. Wariant B schematu wzmocnień jest w stanie przenieść jeszcze 
większe obciążenie na poziomie 988kN/m. 
 
 

 

Rys. 6. Rozkład naprężeń zredukowanych w elementach obudowy wywołanych 
obciążeniem 902 kN/m (naprężenia w Pa, skala deformacji 10) – wariant A 
Figure 6. Von Mises distribution in elements of support induced by 902 kN/m load 
(stress in Pa, deformation scale 10x) – variant A 
 
 
4. TECHNOLOGIA LIKWIDACJI ŚCIANY 
 
Zgodnie z wcześniejszymi ustaleniami chodnik I transportowy został wzmocniony zgodnie ze 
schematem pokazanym na rysunku 5 wariant A. Dodatkowo wyprzedzająco z chodnika I transpor-
towego wykonywana była iniekcja skał w celu wzmocnienia górotworu w przystropowej części te-
go wyrobiska od strony ściany 733. Następnie po zaprzestaniu iniekcji wprowadzano prostopadle 
do osi wyrobiska w kierunku ociosu od strony wejścia ściany, zabezpieczenia z prostek V lub szyn. 
Kolejne prace przygotowawcze do likwidacji ściany, były związane z jej prowadzeniem. W odle-
głości 7 do 19m (ukośnie) od chodnika I transportowego prowadzono już prace zabezpieczające 
strop opinką drewnianą. Wysokość ściany od tego momentu była nieco zaniżana, jednocześnie 
prowadzono przybierkę łupku ilastego stanowiącego spąg pokładu 304/2, tak aby spąg chodnika 
był wyżej o 0,5÷0,7m od spodku ściany. Ponadto, w celu ograniczenia wielkości otwarcia chodni-
ka I transportowego do 6m, tj. wypięcia łuków ociosowych przy braku podparcia łuków stropni-
cowych obudową zmechanizowaną, polecono skośnie ukierunkować względem niego front ściany 
733, pod kątem ok. 100 (Rys. 7). 



 

 

 
Rys. 7. Schemat technologii przygotowania ściany nr 733 do likwidacji 
Figure 7. Scheme of longwall 733 preparation for liquidation 
 
 Realizacja wszystkich zaleceń zarówno projektów wzmocnienia, jak i powyższych ustaleń spo-
wodowała, że gabarytu chodnika I transportowego w momencie zbliżenia się frontu ściany do jego 
ociosów praktycznie nie uległy zmianie, co pokazano zostało na Fot. 1. 
 

 
Fot. 1. Obraz chodnika I transportowego bezpośrednio przed wypięciem 
łuków ociosowych w dniu 14 grudnia 2010 r. 
Picture 1. Transportation roadway no. I directly before disassembly 
of sidewall arches in 14th of December 2010 



 

 

PODSUMOWANIE 
 
Przedstawiony w niniejszym artykule sposób wzmocnienia chodnika I transportowego spowodo-
wał, że wyrobisko to nie uległo deformacji na skutek zbliżającego się do niego frontu ściany 733. 
Umożliwiło to wykorzystanie tego wyrobiska do bezpiecznego i szybszego o 3 tygodnie od plano-
wanego wyprowadzenia wyposażenia technicznego likwidowanej ściany 733. Fakt ten oraz uzy-
skanie dodatkowych ok. 35 000 ton węgla, istotnie wpłynęło na poprawę efektów ekonomicznych 
uzyskanych z wybierania pokładu 304, w partii „Podłęże-N” ścianą 733. 
 Zdobyte doświadczenia pozwoliły kopalni na zastosowanie tego sposobu przy likwidacji kolej-
nych ścian w pokładzie 304 o numerach: 734, 738, 739. Ponadto, przedstawiona w artykule meto-
dyka określania wzmocnienia wyrobiska korytarzowego narażonego na oddziaływanie frontu ścia-
ny w postaci badań endoskopowych, modelowania numerycznego górotworu i obudowy znalazła 
także praktyczne potwierdzenie przy opracowywaniu technologii związanych z przechodzeniem 
frontu ściany 540 w pokładzie 207 przez chodnik badawczy IV oraz wzmocnieniu przecinki ściany 
540a znajdującej się w zasięgu oddziaływania ściany 540. 
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Influence of Longwall Front on Working Located 
on its Length – Experience of ZG Sobieski 
 
The paper depicts an experience of ZG Sobieski regarding reinforcements of roadway located par-
allel to longwall front. The methodology of reinforcement determination for that kind of workings 
by means of endoscopic investigation, numerical modelling of rockmass and support has been de-
scribed. 
 



 

 

Nowe konstrukcje stalowych segmentów obudowy szybów, 
szybików i zbiorników retencyjnych w trudnych 
warunkach geologiczno-górniczych 
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STRESZCZENIE: Doświadczenia zdobyte przy budowie szybów i zbiorników retencyjnych w trud-
nych warunkach górniczo-geologicznych wskazują na konieczność zastosowania obudów 
specjalnych do których można zaliczyć obudowy stalowo-betonowe i stalowo-betonowo-kotwio-
we. W artykule przedstawiono nowe konstrukcje segmentów stalowych dwupłaszczowych i jedno-
płaszczowych łączonych w pierścienie, które z kolei mogą być zabudowane w szybie bez kot-
wienia lub z kotwieniem. Podano przykłady zastosowanych rozwiązań w szybach i zbiornikach 
retencyjnych. 
 
SŁOWA KLUCZOWE: Obudowa, dobór obudowy, szyby, szybiki, zbiorniki retencyjne 
 
 
1. WSTĘP 
 

Trudne warunki geologiczno-górnicze w przypadku wykonywania wyrobisk pionowych jak 
szyby, szybiki, zbiorniki retencyjne wynikają głównie z: 

- dużej głębokości lokalizacji wyrobiska, 
- znacznych gabarytów wyrobiska w wyłomie dochodzących od 9m do 12m, 
- niskiej wytrzymałości skał na ściskanie w przedziale 20÷30 MPa, 
- połączeń wyrobisk pionowych z poziomymi, wokół których występuje znaczna koncen-

tracja naprężeń i nierównomierne obciążenie obudowy, 
- występowanie zaburzeń tektonicznych w postaci uskoków, fałdów, nasunięć, warstw na-
chylonych i innych powodujących znaczne zniszczenie struktur skalnych oraz możliwość 
wystąpienia poślizgów na kontaktach warstw, 
- występowanie wokół wyrobiska szybowego skał o właściwościach pęczniejących jak np. 
iłów, glin lub margli, które zwiększają swoją objętość przy poddaniu ich mrożeniu. 

 
Do trudnych warunków geologiczno-górniczych należy również zaliczyć przypadki silne-

go oddziaływania na obudowę szybu środowiska agresywnego obniżającego jej parametry wy-
trzymałościowe oraz niszczącego jej konstrukcję. 

Problemy związane z utrzymaniem stateczności obudowy szybowej, szybików i zbiorni-
ków retencyjnych należy rozpatrywać mając na uwadze wpływ eksploatacji i robót górniczych pro-
wadzonych w sąsiedztwie tych wyrobisk. 

Uwzględniając dotychczasowy stan zastosowanych rozwiązań konstrukcyjnych obudowy 
szybów w trudnych warunkach geologiczno – górniczych, autorzy artykułu przedstawiają w nim 
rozwiązania o charakterze innowacyjnym, możliwe do zastosowania w przyszłości. 

Warto zauważyć, że dla trudnych warunków geologiczno-górniczych należy stosować me-
tody projektowe uwzględniające konieczność uzyskania produktu finalnego w postaci obudowy 
o dużej wytrzymałości, a jednocześnie o długiej żywotności. 
 

Szkoła Eksploatacji Podziemnej 2013, Materiały Konferencyjne 



 

 

2. SEGMENTY STALOWE DWUPŁASZCZOWE 
 
Segment dwupłaszczowy stanowi przestrzenną konstrukcję spawaną z blach stalowych na który 
składa się: 

- płaszcz wewnętrzny (od strony szybu), 
- płaszcz zewnętrzny z okrągłymi i podłużnymi otworami, 
- kołnierze pionowe i poziome, 
- żebra poziome i pionowe, 
- wsporniki usztywniające kołnierze. 

W praktyce zastosowano i zaprojektowano kilka rodzajów segmentów dwupłaszczowych jak: 
- segment dwupłaszczowy z pełnym płaszczem stalowym wewnętrznym (rys.1), 
- segment dwupłaszczowy z płaszczem wewnętrznym z otworem wzmocnionym do 
przykotwienia pierścieni (rys.2, rys.3, rys.4). 
 

  
Rys.1. Segment dwupłaszczowy stalowy z 
pełnym płaszczem stalowym wewnętrznym oraz 
z płaszczem zewnętrznym (od strony górotworu) 
z otworami umożliwiającymi wypełnienie 
wnętrza konstrukcji betonem lub innym 
wysokowytrzymałym spoiwem. 
 
Fig. 1. The double coated steel segment with 
inner and outer coat (from rock mass) with holes 
for concrete filling 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
Rys.2. Stalowy segment dwupłaszczowy z 
otworem przechodzącym przez oba płaszcze dla 
wprowadzenia kotwi. Wokół otworu 
zabudowano wzmocnienie w postaci płyty 
stożkowej, której wnętrze wypełnia się 
wysokowytrzymałym spoiwem. 
 
Fig. 2. The double coated steel segment with 
opening for bolting passing through two coats, 
reinforced by conical plate 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 

 
 
Rys.3. Stalowy segment dwupłaszczowy z 
otworem przechodzącym przez oba płaszcze dla 
wprowadzenia kotwi. Wokół otworu 
zabudowano wzmocnienie w postaci pierścienia. 
 
Fig. 3. The double coated steel segment with 
opening for bolting passing through two coats, 
reinforced by ring 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

Rys. 4. Widok wykonanego segmentu obudowy dwupłaszczowej z otworem dla zakotwienia. 
Fig. 4. The view of the double coated steel segment with opening for bolting 

 
 Istota rozwiązania konstrukcji segmentów dwupłaszczowych jest ich przestrzenna bu-
dowa, w której płaszcze połączone są z sobą kołnierzami i żebrami, przy czym w płaszczu 
zewnętrznym, żebrach i kołnierzach są otwory podłużne 100x200mm, które służą do wprowa-
dzenia betonu konstrukcyjnego lub innego wysokowytrzymałego spoiwa. Widoczne na zdjęciu 
otwory okrągłe 40 mm (dolny rząd otworów) są otworami odpowietrzającymi. 
Poszczególne segmenty łączone są ze sobą w pierścienie. Przykładowy widok zabudowanej 
konstrukcji pierścieni i pełnych segmentów dwupłaszczowych przedstawiono na rysunku 5. 
 Szczególną rolę nadano w konstrukcji projektowanych segmentów połączeniom tak aby 
uzyskać wysoką wytrzymałość na złączach gwarantującą wysoką wytrzymałość całego pierścienia 
na obciążenia nierównomierne. 
Rozwiązanie konstrukcyjne połączenia polega na skręceniu segmentów za pomocą śrub M30 klasy 
8.8 na kołnierzach poziomych i pionowych oraz stosowaniu na złączach pionowych stożkowych 
sworzni łączących oraz sworzni podłużnych montowanych w uchu segmentu od strony płaszcza 
zewnętrznego (rys.6). 



 

 

 
 
Rys.5. Fragment obudowy głowicy 
zbiornika retencyjnego o średnicy 
Ø = 6,0m składającej się z 4 
pierścieni obudowy 
dwupłaszczowej. 
Fig.5. Part of lining of retention 
reservoir, Ø = 6.0 m, composed 
of four rings of the double 
coated lining 
 

  
 
Rys.6. Widok połączenia 
segmentów stalowych za pomocą 
śrub stożkowych i sworzni 
łączących ucha segmentu od strony 
płaszcza zewnętrznego 
 
Fig. 6. The view of joint of steel 
segments by conical screws and 
bolts  
 
 
 
 
 
 

 
 Rozwiązanie połączenia jest szczególnie istotne dla zapewnienia dużej wytrzymałości 
złącza pionowego na działania sił rozciągających, które występują w strefach oddziaływania 
obciążeń nierównomiernych. Strefy nierównomiernego obciążenia obserwuje się między innymi w 
rejonie wlotów szybowych, głowic zbiorników retencyjnych, oddziaływań uskoków na obudowę 
szybu, a także wpływów nierównomiernej eksploatacji w rejonie filara szybowego.  
 Przy produkcji segmentów istnieje konieczność ich próbnego montażu (rys. 7) z nume-
rowaniem segmentów oraz pierścieni tak, aby w warunkach dołowych uzyskać wysoką jakość 
połączeń segmentów i pierścieni (rys. 8). 



 

 

 
 
 
Rys. 7. Próbny montaż obudowy 
dwupłaszczowej na powierzchni z 
jednoczesnym wstępnym montażem 
pomostu roboczego. 
 
 
Fig. 7. Trial installation of steel 
lining with fixing of working 
platform. 
 
 
 
 

 

 

 
 
 
Rys. 8. Montaż obudowy 
dwupłaszczowej na dole. 
 
 
Fig. 8. Installation of steel lining in 
shaft. 
 
 
 
 

 
 Dla uzyskania stabilizacji masywu skalnego segmenty w pierścieniu mogą być poddane 
przykotwieniu przez wykonane specjalnie otwory pozwalające przeprowadzić kotwienie 
z równoczesną iniekcją.  
 Będące do dyspozycji kotwie rurowe tzw. samowiertne o znacznych nośnościach mogą 
być wiercone na znaczną odległość (rzędu 6m do 10m) i iniekowane, dając wzmocnienie 
konstrukcji obudowy oraz otaczającego górotworu. 
 Rozwiązanie takiego wzmocnienia projektowane dla przebudowywanej głowicy zbiornika 
retencyjnego 3fB [1, 2] przedstawiono na rysunku 9. 
 Przekrój przez zaprojektowaną obudowę na odcinku przejścia przez uskok 
z występowaniem obciążeń nierównomiernych, które nie zrealizowano przedstawiono na rysunku 
10. 
Dla rozwiązania obudowy z segmentów dwupłaszczowych istnieje możliwość stworzenia 
zespolonej konstrukcji obudowy łączącej segmenty stalowe, beton konstrukcyjny, kotwie oraz 
otaczający górotwór wzmacniany iniekcją. 
 



 

 

 
 
 

 
 
 
 
Rys.9. Układ przestrzenny 
obudowy dwupłaszczowej 
kotwionej, wykonanej w 
zbiorniku retencyjnym 3fB. 
 
 
Fig. 9. The spatial arrangement of 
bolted steel lining made in the 
retention tank 3FB 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Rys.10. Przekrój przez obudowę 
stalowo – betonowo- kotwiową 
szybu na przejściu uskoku. 
1 - segment stalowy 
dwupłaszczowy, 
2 – beton konstrukcyjny, 
3 – odrzwia stalowe,   
4 – zbrojenie, 5 – cięgna,  
7- kotwie iniekcyjne krótkie,  
8 – kotwie iniekcyjne długie.  
 
Fig. 10. Cross section of bolted 
steel-concrete shaft lining in the 
region of fault. 
1 – double coated steel segment,  
2 – concrete, 3 – steel set,  
4 - reinforcement of concrete,  
5 – ties, 7 – short injection bolt,  
8 – long injection bolt.  

 
 
 



 

 

3. OBUDOWY Z SEGMENTÓW JEDNOPŁASZCZOWYCH  
 
 Obudowy z segmentów jednopłaszczowych stanowią rozwiązania konstrukcyjne w któ-
rych segmenty są wykonane z pojedynczego płaszcza stalowego zakończonego kołnierzami 
poziomymi i pionowymi oraz żebrami i wspornikami wzmacniającymi. 
 Segmenty z reguły powinny być wyposażone w otwory pozwalające je przykotwić do 
obudowy i górotworu. 
 Przykład rozwiązania segmentów jednopłaszczowych z otworami wzmocnionymi stalo-
wymi czaszami przedstawiono na rysunku 11 i 12. 
 Widok projektowanego pierścienia wzmacniającego obudowę szybu przedstawiono na 
rysunku 13, a widok zrealizowanego wzmocnienia skorodowanego odcinka szybu za pomocą 
pierścieni z przykotwionymi segmentami przedstawiono na rysunku 14. 
 

 
 
Rys.11. Segment jednopłaszczowy 
z otworami wzmocnionymi 
czaszami stalowymi. przez które 
wprowadza się kotwie  
 
 
Fig. 11. The single coated segment 
with opening for bolting, reinforced by 
steel bowl 
 

 
 

 
 
Rys.12. Widok segmentu 
jednopłaszczowego z otworami 
wzmocnionymi czaszami 
stalowymi z zabudowanymi 
kotwiami osadzonymi w obudowie 
i w górotworze 
 
 
Fig. 12. The single coated segment 
with opening for bolting, reinforced by 
steel bowl and bolts installed in lining 
and rock mass 
 
 

 
 
Segmenty jednopłaszczowe mogą mieć szczególne zastosowanie przy wzmacnianiu istniejącej 
obudowy szybowej , której stan nie zapewnia bezpiecznego użytkowania wyrobiska. 



 

 

Zaletą takich konstrukcji jest możliwość montażu poszczególnych segmentów w pierścienie 
w świetle szybu, bez konieczności naruszania obudowy szybu, a jedynie oczyszczeniu z nalotu 
urobku i z warstwy skorodowanej i luźnych elementów. Konstrukcja obudowy jednopłaszczowej 
zawęża obudowę szybu na średnicy o około 200mm. 
 W praktyce, szczególnie istotnym zagadnieniem jest powiązanie segmentów stalowych 
jednopłaszczowych z obudową szybu, umożliwiające uzyskanie maksymalnych parametrów 
wytrzymałościowych.  
 Iniekowany materiał (spoiwo) powinien szczelnie wypełnić przestrzeń za pierścieniem. 
Podstawowe wymagania stawiane wysokowytrzymałym spoiwom oraz technologii prowadzonych 
zabiegów iniekcyjnych to: 

- przenikanie spoiwa do pęknięć i szczelin w obudowie, co znacznie wzmocnia jej 
konstrukcję, 

- spoiwo nie może być wypłukiwane przez wodę spływającą po obudowie do szybu, 
Spoiwo powinno: 

 być odporne na oddziaływanie agresywnego środowiska, 
 mieć wysoką przyczepność do stali i betonu,  
 być szczelne, 
 mieć wytrzymałość na ściskanie minimum 50 MPa. 

 W praktyce w zależności od warunków mogą być stosowane spoiwa wypełniające o 
charakterze mineralnym jak i chemicznym. 
 
 
 

 
 

 
 
 
Rys.13. Kolumna pierścieni z 
kotwiami – widok od strony szybu 
 
 
 
Fig. 14. The column of rings 
with bolts – the view from 
rock mass 
 
 
 

 
 
 



 

 

 
 

Rys. 14. Przykład zabudowy pierścieni składających się z segmentów jednopłaszczowych 
kotwionych w istniejącej obudowie szybu 

Fig. 14. The example of bolted steel lining in mining shaft 
 
 
 
4. WNIOSKI KOŃCOWE 
 

A. Przy oddziaływaniu na obudowę szybów, szybików i zbiorników retencyjnych obciążeń 
nierównomiernych, właściwymi rozwiązaniami mogą być obudowy wykonywane 
z segmentów stalowych skręcanych w pierścienie obudowy (wykonanych z dwóch 
płaszczy stalowych). 

 
B. Segmenty dwupłaszczowe dzięki zastosowanym rozwiązaniom stanowią z betonem 

obudowę zespoloną o wysokiej wytrzymałości połączeń z dodatkową możliwością 
wytworzenia konstrukcji specjalnej typu stalowo-betonowo-kotwiowej z dodatkowym 
wzmocnieniem górotworu kotwieniem i iniekcją. 

 
C. Segmenty jednopłaszczowe znajdują uzasadnione zastosowanie do wzmocnienia 

i ochrony obudów szybowych skorodowanych lub zagrożonych deformacją. Możliwości 
przykotwienia segmentów do górotworu lub/i obudowy pozwalają wzmocnić pierścienie i 
uzyskać korzystną podporność obudowy. 
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New Constructions of Steel Segments of Shaft and Retention Reservoirs 
Lining in Difficult Geological and Mining Conditions 
 
The experiences gained in the construction of shaft and retention reservoirs in difficult geological 
and mining indicate the need for special shaft lining which include steel-concrete lining and bolted 
steel-concrete lining. The paper presents new constructions of single and double coated steel 
segments assembled in to rings, which can be used in mining shaft with or without bolting. In the 
paper are presented examples of the steel lining used in shaft and retention reservoirs. 
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STRESZCZENIE: Sczerpywanie zasobów złoża w części zachodniej kopalni „Lubin” powoduje, 
że coraz bardziej wydłuża się czas dojazdu załogi do nowych pól eksploatacyjnych od strony 
szybów zachodnich L-IV i L-V. Celowym zatem stało się poszukiwanie uzasadnionych 
ekonomicznie rozwiązań, ukierunkowanych na optymalizację efektywnego czasu pracy. Jednym  
z nich jest rozszerzenie funkcji szybu L-VI z funkcji wentylacyjnej (szyb wdechowy) o funkcje 
zjazdową i materiałową. Szyb ten zlokalizowany jest w północnej części kopalni w rejonie,  
w którym rozpoczęcie eksploatacji przewidziane jest dopiero w najbliższych latach. 
 
SŁOWA KLUCZOWE: szyb, podszybie, zmiana funkcji szybu, ocena ekonomiczna 
 
 
 
1. WSTĘP 
 

Szyb L-VI został zaprojektowany w latach 1975-1978 jako szyb wydobywczy i materiałowo-
zjazdowy. Wieża szybowa i cały zakres wyrobisk podszybia zostały wykonane dla jego 
planowanych docelowych funkcji.  
Wykonywane w ostatnim czasie prace studialne i koncepcyjne, mają za zadanie wykazać celowość 
zmiany funkcji szybu L-VI na pierwotnie projektowaną – zjazdowo-materiałową, ze wskazaniem 
zasadności ekonomicznej takiego przedsięwzięcia. 
Określenie docelowych układów transportu w O/ZG „Lubin” (dla okresu po zaprzestaniu 
wydobycia w rejonie LZ) oraz analiza czasów przejazdu załogi pozwoliły na opracowanie  
i porównanie harmonogramów pracy oddziałów eksploatacyjnych, prowadzących roboty 
wybierkowe w ww. rejonie kopalni, dla scenariuszy zakładających transport ludzi i materiałów 
szybami rejonu LZ lub szybem L-VI. 
Zmiany długości efektywnego czasu pracy oddziałów eksploatacyjnych, prowadzących obecnie 
wydobycie w rejonie LZ, pozwoliły oszacować wielkości zmian kosztów jednostkowych kopalni 
oraz łączne efekty ekonomiczne związane ze zmianą modelu kopalni.  
W referacie przedstawiono również koncepcję podszybia szybu L-VI dla wariantu z opuszczaniem 
materiałów w kontenerach. Koncepcja ta zakłada odbiór opuszczonych w całości maszyn ciężkich 
wraz z przygotowaniem ich do ruchu. 
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2. EFEKTYWNY CZAS PRACY ODDZIAŁÓW REJONU LZ W ASPEKCIE 
DŁUGOTERMINOWYCH PLANÓW ROBÓT GÓRNICZYCH 
 

2.1. Plan robót górniczych w północno-zachodniej części O/ZG „Lubin” 
 

O/ZG „Lubin” jest najstarszą kopalnią miedzi, należącą do KGHM Polska Miedź S.A. Swoją 
działalność rozpoczęła jeszcze w latach 60-tych XX wieku. Z tego też względu złoże  
w najbliższym sąsiedztwie jej szybów zostało już w znacznej mierze wyeksploatowane. Sytuacja ta 
dotyczy również Rejonu Lubin Zachodni (LZ), w którym załoga oddziałów wydobywczych, 
zjeżdżająca szybami L-IV i L-V (G-6, G-7 i G-8), obecnie musi dojeżdżać do znacznie oddalonych 
pól eksploatacyjnych, zlokalizowanych generalnie w północnej części kopalni, pomiędzy granicą 
obszaru górniczego „Lubin I” z obszarem górniczym „Rudna I”, a szybem L-VI. 
Łączne wydobycie ww. trzech oddziałów kształtuje się na poziomie około 11 tys. Mg/d (w.s.) 

W długoterminowym planie robót górniczych (sczerpania zasobów) prognozuje się, że już  
w latach 2015÷2016 oddziały G-6 i G-7 zakończą eksploatację w rejonie LZ, a rozpoczną roboty 
wybierkowe w północnej części Rejonu Lubin Główny (LG), na południowy-wschód od szybu  
L-VI (Rys. 1). Oddział G-8 swoją działalność w północnej części rejonu LZ zakończy w 2023 roku  
i zostanie przeniesiony w Rejon Lubina Wschodniego. 
 

2.2. Transport ludzi i materiałów – rozważane scenariusze 
 

W oparciu o długoterminowy programu robót górniczych przeprowadzono analizę transportu 
ludzi dla oddziałów prowadzących eksploatację w północnym rejonie kopalni „Lubin”. Została ona 
dokonana dla dwóch scenariuszy dróg transportu (Rys. 1): 

- scenariusz 1 – zakładający transport ludzi szybami zjazdowo-materiałowymi L-IV i L-V, 
- scenariusz 2 – zakładający transport ludzi szybem L-VI. 

Długości dróg transportowych, począwszy od szybów, podzielono na trzy odcinki (Tab. 1), 
charakteryzujące się odmiennymi prędkościami przejazdu, tj.: 

- od podszybia szybu do rejonowej komory maszyn ciężkich (KMC), 
- od rejonowej KMC do oddziału eksploatacyjnego, 
- od komory górniczej (KG), przy oddziale eksploatacyjnym, do podszybia szybu. 

 
Tabela 1. Długość dróg transportu ludzi w roku 2018 

Table 1. Length of transporting roads in 2018 

Oddział Szyb 
zjazdowy 

Szyb-KMC KMC-oddział KG-Szyb 

[m] [m] [m] 

G-8 

LZ 9 365 3 090 6 685 

L-VI 650 3 090 3 215 

Różnica 8 715 0 3 470 

 

G-7 

LZ 9 365 1 220 10 340 

L-VI 650 1 220 1 790 

Różnica 8 715 0 8 550 

 

G-6 

LZ 9 365 2 115 11 070 

L-VI 650 2 115 1 450 

Różnica 8 715 0 9 620 

 



 
Rys. 1. Schemat dróg transportu w północnym rejonie kopalni „Lubin” w roku 2018 
Figure 1. Scheme of transporting roads in the north area of the Lubin mine in 2018 

 
Średnie prędkości przejazdów na poszczególnych odcinkach dróg wyliczono przyjmując 

uśrednione czasy przejazdów oszacowane przez służby O/ZG „Lubin” (Tab. 2). 
 

Tabela 2. Średnie prędkości transportu 
Table 2. Average speed of transport 

Środek transportu Jednostka
Istniejące drogi dojazdu do 
szybów LZ i do oddziałów 

Nowe drogi poza 
oddziałami 

SWT km/h 9 15 

SWK, SWS, ŁK, TORO km/h 6 9 

PIESZO km/h 3 3 

 
Czasy przejazdów (zarówno dla scenariusza 1 jak i 2) wyliczono (Tab. 3), przyjmując założenia 

(dotyczące długości dróg i prędkości przejazdów) określone w Tab. 1 i 2. 
Z przeprowadzonej analizy wynika, że przy pełnieniu przez szyb L-VI funkcji materiałowo-

zjazdowej, istnieje możliwość skrócenia czasów przejazdu do poszczególnych oddziałów od około 
1 godz. (73 min.) do około 2 godz. (113 min.) w ciągu jednej zmiany. 
 
 



Tabela 3. Prognoza czasów transportu załogi od strony szybów LZ i L-VI w roku 2018 
Table 3. Prediction of transport time from shafts LZ and shaft L-VI in 2018 

Oddział Szyb zjazdowy 
Szyb-
KMC 

KMC-
oddział KG-Szyb 

Łącznie  
w ciągu zmiany 

[min.] [min.] [min.] [min.] 

G-8 
LZ 63 31 45 139 

L-VI 13 31 22 66 
Różnica 50 0 23 73 

 

G-7 
LZ 63 12 69 144 

L-VI 13 12 12 37 
Różnica 50 0 57 107 

 

G-6 
LZ 63 19 71 153 

L-VI 13 19 8 40 
Różnica 50 0 63 113 

 
 

2.3. Analiza efektywnych czasów pracy oddziałów eksploatacyjnych 
 

W analizowanych oddziałach projektuje się 7,5-godzinny, 4-zmianowy system pracy WSP. 
W oparciu o przyjęte założenia oraz prognozowane czasy transportu załogi (Tab. 3), stworzone 
zostały szczegółowe, dobowe harmonogramy pracy analizowanych oddziałów eksploatacyjnych, 
pozwalające określić efektywny czas pracy dla scenariusza transportu załogi od strony szybów LZ 
lub L-VI (Tab. 4). 
 

Tabela 4. Efektywne czasy pracy analizowanych oddziałów eksploatacyjnych w 2018 roku 
Table 4. Effective working time of analyzed mining divisions in 2018 

Szyb 
Oddział 

LZ L-VI Różnica 
[min.] [min.] [min.] 

G-6 165 247,5 82,5 
G-7 177,5 260 82,5 
G-8 182,5 250 67,5 

 
Efektywny czas pracy dla załogi oddziałów dojeżdżających od strony szybu L-VI stanowił 

będzie około 55 ÷ 58 % całkowitego czasu pracy. Natomiast dla pracowników dojeżdżających od 
strony szybów L-IV i L-V – ze względu na zwiększoną długość drogi transportu – czas ten będzie 
stanowił tylko 37 ÷ 41 % całkowitego czasu pracy. 
 

3. EFEKT EKONOMICZNY Z TYTUŁU ZMIANY FUNKCJI SZYBU L-VI 
 

Efekt ekonomiczny z tytułu wydłużenia efektywnego czasu pracy oddziałów eksploatacyjnych 
– co wiąże się z pełnieniem przez szyb L-VI funkcji materiałowo-zjazdowej – może być osiągnięty 
poprzez: 

- zmniejszenia zapotrzebowania na maszyny górnicze przy utrzymanym poziomie wydobycia 
(wariant A), 

- zwiększenia wydobycia przy utrzymanym poziomie ilości maszyn górniczych (wariant B). 
 

3.1. Optymalizacja wyników ze względu na za potrzebowanie na maszyny górnicze oraz ze względu 
na wydobycie 
 

Utrzymanie stałego poziomu wydobycia (tj. około 11 tys. Mg/dobę) w roku 2018 skutkuje 
zmniejszeniem zapotrzebowania na maszyny górnicze w ilości (Tab. 5): 

- wiertnice – 3 sztuki, 



- kotwiarki – 3 sztuki, 
- ładowarki – 2 sztuki, 
- zestawy ładująco-odstawcze (ładowarka + 2 wozy odstawcze) – 3 zestawy. 

 
Tabela 5. Zmniejszenie zapotrzebowania na maszyny górnicze przy utrzymaniu poziomu wydobycia dla 

dwóch wariantów zjazdu załogi: szybami LZ lub szybem L-VI, w roku 2018 
Table 5. Reducing the demand for mining machines, while maintaining the level of extraction for two variants 

of the exit of mine crew: LZ shaft or shaft L-VI, in 2018 

Oddział 

Wydobycie 
dobowe 
(w.s.) 

[Mg/d] 

Dojazd do 
pola od strony 

rejonu 
szybowego 

Efektywny czas 
pracy dla jednej 

zmiany 
[min./zm.] 

Zapotrzebowanie na maszyny górnicze 

Wiertnice Kotwiarki Ładowarki
Zestaw (ŁK-2 + 

2 WO) 

G-6 3 510 
LZ 165 3 4 3 2 

L-VI 247,5 2 3 2 1 
Różnica 82,5 1 1 1 1 

G-7 3 510 
LZ 177,5 3 4 2 2 

L-VI 260 2 3 2 1 
Różnica 82,5 1 1 0 1 

G-8 4 015 
LZ 182,5 3 4 3 2 

L-VI 250 2 3 2 1 
Różnica 67,5 1 1 1 1 

Razem 11 035 

LZ 175,3 9 12 8 6 
L-VI 252,4 6 9 6 3 

Różnica 77,1 3 3 2 3 

 
Utrzymanie stałego poziomu ilości maszyn wpływa na sumaryczny wzrost wydobycia 

analizowanych oddziałów (Tab. 6) o około 4,7 tys. Mg/dobę (w.s.). 
 

Tabela 6. Zwiększenie wydobycia przy utrzymanym poziomie ilości maszyn dla dwóch wariantów zjazdu 
załogi: szybami LZ lub szybem L-VI, w roku 2018 

Table 6. Increasing extraction while maintained level of number of mining machines for two variants of the 
exit of mine crew: LZ shaft or shaft L-VI, in 2018 

Oddział 

wydobycie 
dobowe 

(w.s.) 
[Mg/d] 

Dojazd do 
pola od 
strony 
rejonu 

szybowego 

Efektywny 
czas pracy 
dla jednej 

zmiany 
[min./zm.] 

Zwiększenie wydobycia 
przy utrzymanym 

poziomie ilości maszyn 

[Mg/d] w.s. Różnica 

G-6 3 510 
LZ 165 

5 250 1 740 L-VI 247,5 
Różnica 82,5 

G-7 3 510 
LZ 177,5 

5 150 1 640 L-VI 260 
Różnica 82,5 

G-8 4 015 
LZ 182,5 

5 400 1 385 L-VI 250 
Różnica 67,5 

Razem 11 035 

LZ 175,3 

15 800 4 765 L-VI 252,4 

Różnica 77,1 

 



 

3.2. Wyznaczenie efektu ekonomicznego 
 

Dla wyznaczenia całkowitego efektu ekonomicznego określono koszty, które ulegną zmianie 
(wzrosną lub obniżą się) w wyniku pełnienia przez szyb L-VI funkcji materiałowo-zjazdowej.  
Na zmniejszenie efektu ekonomicznego mają wpływ: 

- nakłady na modernizację kompleksu szybu L-VI (zagospodarowania powierzchni placu 
szybowego, urządzenia wyciągowe, podszybie), 

- zwiększone koszty utrzymania kompleksu szybu L-VI, z tytułu pełnienia funkcji 
materiałowo-zjazdowej. 

Koszty wpływające na poprawę efektu ekonomicznego związane są z: 
- częściową likwidacją rejonu szybowego LZ (likwidacja szybu L-IV, stacji wentylatorów 

przy szybie L-IV, podsadzkowni i całego kompleksu administracyjno-socjalnego oraz 
obiektów na powierzchni związanych z transportem materiałów), 

- likwidacją transportu szynowego w rejonie LZ. 
Ponadto na sumaryczny wynik ekonomiczny ma wpływ efekt z tytułu obniżki kosztów maszyn 
(wariant A) lub zwiększenia wydobycia (wariant B). 
Sumaryczny efekt ekonomiczny dla analizowanych wariantów przedstawiono w Tab. 7. 
 

Tabela 7. Wyznaczenie efektu ekonomicznego dla wariantów A i B 
Table 7. Determination of the economic effect for variants A and B 

Lp. Wyszczególnienie jedn. 
Suma w latach 2019-2035 
wariant A wariant B 

1. Zmniejszone koszty utrzymania rejonu szybowego LZ mln zł 210 210 
2. Likwidacja kosztów transportu szynowego LZ mln zł 238 238 
3. Amortyzacja od nakładów na modernizację kompleksu 

szybu L-VI mln zł -150 -150 
4. Zwiększone koszty utrzymania kompleksu szybu L-VI mln zł -100 -100 
5. Obniżka kosztów maszyn mln zł 206 - 
6. Efekt z dodatkowego wydobycia mln zł - 208 
7. Całkowity efekt ekonomiczny mln zł 404 406 

 
Szacuje się, że całkowite obniżenie kosztów wydobycia kopalni w latach 2019-2035 (z tytułu 

zmiany funkcji szybu L-VI z wentylacyjnej – wdechowej na materiałowo-zjazdową) wyniesie 
około 400 mln zł. Prognozowane wydobycie w O/ZG „Lubin” w ww. okresie wyniesie około 
110 mln Mg. Przyjmując powyższe, średni koszt jednostkowy wydobycia kopalni w analizowanym 
okresie zmniejszy się o około 3,6 zł/Mg. W związku z powyższym za uzasadnione, również pod 
względem ekonomicznym, należy uznać rozpoczęcie procedury prowadzącej do zmiany 
funkcji szybu L-VI. 
 

4. KONCEPCJA PODSZYBIA SZYBU L-VI DLA FUNKCJI MATERIAŁOWO-ZJAZDOWEJ 
 

Projektuje się, że szyb L-VI będzie wyposażony w urządzenia wyciągowe, umożliwiające 
opuszczanie ludzi, materiałów i maszyn ciężkich. Wyrobiska podszybia dostosowane będą do 
ruchu załogi, przyjmowania, czasowego składowania lub przeładunku materiałów oraz odbioru 
opuszczonych w całości maszyn ciężkich wraz z przygotowaniem ich do ruchu. 

Rekomendowany wariant zakłada opuszczanie materiałów w kontenerach. Projektuje się, że 
wsiadanie i wysiadanie ludzi do klatki odbywać się będzie we wlocie północno-wschodnim, a ruch 
materiałów i opuszczanie maszyn ciężkich – we wlocie południowo-zachodnim. 
Stan istniejący wyrobisk podszybia szybu L-VI oraz niezbędny zakres wyrobisk do wykonania, dla 
pełnienia przez ten szyb funkcji materiałowo-zjazdowej, przedstawiono na rys. 2. 



 
Rys. 2. Wyrobisk podszybia szybu L-VI, pełniącego funkcję materiałowo-zjazdową 

Figure 2. Shaft bottom of shaft L-VI, acting as a transport of materials and people 
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FUNCTION OF SHAFT L-VI IN THE LUBIN MINE AFTER END OF MINING IN WEST 
SHAFTS’ AREA 
 
ABSTRACT: Extraction of deposits’ resource in a West part of the Lubin mine causes extend of 
driving time of miners to new exploitation panels from the western shafts L-IV and L-V. Therefore 
it became expedient searching of reasonable solutions to optimize the effective work time. One of 
them is to extend the function of the intake shaft L-VI to the function of transporting people and 
materials. This shaft is located in the northern part of the mine, in the area which is scheduled to 
start mining in the coming years. 
 
 



 

 

Nowoczesne urządzenia transportu linowego stosowane 
do głębienia i pogłębiania szybów produkcji 
MWM Elektro Sp. z o.o. 
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STRESZCZENIE: W niniejszym artykule opisane są nowoczesne urządzenia transportu linowego 
stosowane między innymi do głębienia oraz pogłębiania szybów produkowane przez firmę MWM 
Elektro Sp. z o.o. W treści przedstawiamy dane techniczne maszyny wyciągowej, wciągarek 
bębnowych wolnobieżnych, opis budowy jak również możliwości zabudowy oraz uniwersalność 
w zastosowaniu poszczególnych urządzeń. Rozdział zawiera zarówno rysunki gabarytowe jak 
i zdjęcia z konkretnych zastosowań. 
 
SŁOWA KLUCZOWE: Maszyna wyciągowa, wciągarka bębnowa wolnobieżna, cyfrowy regu-
lator jazdy, zespół sterowniczo-zasilający hamulca, zdalne urządzenie sterujące wciągarek, głę-
bienie i pogłębianie szybów 
 
 
1. WPROWADZENIE 
 

W niniejszym rozdziale prezentujemy następujące urządzenia transportu linowego służące 
między innymi do głębienia oraz pogłębiania szybów: 
 maszyna wyciągowa typu B-4300/DC-8m/s, 
 wciągarka bębnowa wolnobieżna typu WBW 35T, 
 wciągarka bębnowa wolnobieżna typu WBW 45T, 
 zdalne urządzenie sterujące ZUSWBW wciągarek bębnowych wolnobieżnych. 
Wszystkie prezentowane przez nas urządzenia przewidziane są do pracy poza strefą zagrożenia 
wybuchem. 
 
 
2. MASZYNA WYCIĄGOWA B-4300/DC-8m/s 
 
2.1. Wstęp 
 
Maszyna wyciągowa typu B-4300/DC-8m/s przeznaczona jest do napędu górniczych wyciągów 
szybowych jednokońcowych w szybach o głębokości do 1500 m. Maszyna typu B-4300/DC-8m/s 
jest elementem wyciągu przewidzianym przede wszystkim do głębienia, pogłębiania, zbrojenia i 
przezbrajania szybów, a także może być stosowana w innych górniczych wyciągach szybowych. 
W wyciągach tych przeznaczona jest do prowadzenia następujących prac: 
 jazdy ludzi, 
 ciągnienia urobku, 
 transportu materiałów, 
 rewizji szybu i prac szybowych. 
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2.2. Budowa 
 
Bęben nawojowy maszyny wyciągowej o średnicy 4300 mm napędzany jest z dwóch stron poprzez 
przekładnie zębate walcowe o przełożeniu 28,877, dwoma silnikami prądu stałego typu DMI 400 R 
o mocy 1043 kW każdy. Maszyna wyposażona jest w hamulec tarczowy z hydraulicznym 
zespołem sterowniczo-zasilającym typu H-C MWM-4/VER.IID umożliwiającym hamowanie 
bezpieczeństwa jedną z dwóch różnych wartości momentu hamującego, w zależności od kierunku 
ruchu wyciągu górniczego. W układzie hamulcowym zastosowano urządzenie UWDSO 
umożliwiające udrożnienie dodatkowej drogi spływu oleju i wywołanie spadku ciśnienia w 
instalacji hydraulicznej hamulca powodując bezpieczne zatrzymanie wyciągu. Wirniki silników 
napędowych zasilane są z dwóch nierewersyjnych przekształtników tyrystorowych DCS800-S01-
2000-07, w 12-pulsowym układzie szeregowym ze sterowaniem jednoczesnym. Uzwojenia 
wzbudzenia obu silników połączone szeregowo zasilane są z rewersyjnego przekształtnika 
tyrystorowego DCS800-S02-0075-05. Specjalne oprogramowanie „Multidrive” umożliwia pracę 
silników na wspólny wał, zapewniając równowagę momentów elektrycznych rozwijanych przez 
każdy z silników, zarówno w stanie ustalonym, jak i w przejściowych stanach dynamicznych. 
Przedmiotowa maszyna przystosowana jest do zasilania z sieci SN 3-30kV (w zależności od 
warunków lokalnych) przez dwa transformatory przekształtnikowe (3-30)kV/0,69kV, o grupach 
połączeń Yy0 i Dyn5. Zasilanie to umożliwia pracę z 12–pulsowym oddziaływaniem napędu na 
sieć zasilającą SN. W przypadku awarii w torze zasilania jednego z przekształtników tyrystoro-
wych istnieje możliwość pracy awaryjnej z wykorzystaniem drugiego przekształtnika wchodzą-
cego w skład opisanego powyżej układu napędowego. W tym stanie następuje ograniczenie pręd-
kości rozwijanej przez maszynę wyciągową, nie występuje natomiast ograniczenie co do udźwigu. 
W maszynie wyciągowej zastosowano cyfrowy regulator jazdy GRZ-08 A (w wersji dla jednego 
naczynia), pełniący równocześnie funkcję kompletnego układu kontroli prędkości. 
 
 

 
 
Rys. 1. Maszyna wyciągowa B-4300/DC-8m/s [1] 
Fig. 1. Hoisting machine B-4300/DC-8m/s [1] 



 

 

Tabela 1. Charakterystyka techniczna maszyny wyciągowej B-4300/DC-8m/s [1] 
Table 1. Technical characteristics of hoisting machine B-4300/DC-8m/s [1] 
 

Oznaczenie Charakterystyka techniczna 
- typ maszyny: B-4300/DC-8m/s 
- usytuowanie maszyny: na zrębie 
- przeznaczenie maszyny: maszyna stanowi napęd górniczego wyciągu szybowego 

przeznaczonego przede wszystkim do głębienia, pogłębiania, 
zbrojenia i przezbrajania szybów, a także może być stosowana w 
innych górniczych wyciągach szybowych do jazdy ludzi, 
ciągnienia urobku, transportu materiałów oraz rewizji szybu i prac 
szybowych; 

- rodzaje sterowania: sterowanie ręczne; 
- rodzaje pracy: wydobycie, transport materiałów, jazda ludzi, jazda osobista, 

rewizje; 
- prędkości jazdy: 8 m/s dla wydobycia i transportu materiałów, 

6 m/s dla jazdy ludzi, 
1 m/s dla rewizji szybu, 
0 - 0,5 m/s; 0 – 1 m/s dla rewizji liny nośnej i koła linowego, 
1 m/s dla jazdy bez regulatora jazdy, 
0,5 m/s dla transportu materiałów pod naczyniem 

- przyspieszenie / opóźnienie: 0,6 m/s2 / 0,8 m/s2; 
- zasilanie główne: 3-30 kV; 
- zasilanie pomocnicze: 500V; 
- napęd: przekształtnikowy; 
- dane znamionowe silników: typ:                                         DMI 400R, 

moc:   Pn = 1043 kW, 
prąd obwodu głównego: In = 1459 A, 
napięcie obwodu głównego: Un = 750 V, 
prędkość obrotowa: nn = 1016 obr/min, 
prąd wzbudzenia:  Iw = 55 A, 
napięcie obw. wzbudzenia: Uw = 110 V, 

- maksymalna siła statyczna w linie:  240 kN; 
- maksymalna siła zrywająca linę 
nośną: 

1900 kN; 

 
 
Całość układów sterowania, regulacji i zabezpieczeń zrealizowano w oparciu o sterowniki progra-
mowalne i inne podzespoły firmy ABB. Wszystkie ważne funkcje odzwierciedlające stany pracy 
maszyny wyciągowej objęte są układem wizualizacji ekranowej. Maszyna przystosowana jest do 
współpracy z cyfrowym aparatem rejestrującym RG-3. 
 
Na rys. 1. przedstawiono poglądowe zestawienie oraz możliwości konfiguracji maszyny wycią-
gowej w zależności od potrzeb użytkownika. Fot. 1. przedstawia maszynę wyciągową zabudowaną 
w rejonie szybu VI JSW S.A. KWK „Budryk”. 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Tabela 2. Dane konstrukcyjne maszyny wyciągowej B-4300/DC-8m/s [1] 
Table 1. Constructional data of hoisting machine B-4300/DC-8m/s [1] 
 

Oznaczenie Dane konstrukcyjne 
- średnica bębna nawojowego: Dn = 4300 mm 
- ilość lin nośnych: 1 
- zalecana średnica liny nośnej: 41 mm 
- ilość warstw liny: 4 
- łożyska wału głównego: toczne, baryłkowe 
- hamulec: tarczowy odwodzony hydraulicznie, dwie tarcze hamulcowe,  

cztery stojaki hamulcowe 
- ilość siłowników: osiem par, po dwie pary na każdym stojaku 
- siłowniki hamulcowe: BSFG 408-A00-02-00-S (producent: SVENDBORG BRAKES); 
- zespół sterowniczo-zasilający 
hamulca: 

H-C MWM-4/VER.IID 

 
 
 

 
 
Fot. 1. Maszyna wyciągowa B-4300/DC-8m/s zabudowana w rejonie szybu VI 
JSW S.A. KWK „Budryk”, (Źródło: opracowanie własne) 
Phot. 1. Hoisting machine B-4300/DC-8m/s installed in the area of shaft VI 
of “Budryk” Coal Mine (JSW S.A. KWK „Budryk”), (Source: own study) 
 
 
3. WCIĄGARKI BĘBNOWE WOLNOBIEŻNE WBW 35T i WBW 45T 
 
Wciągarki bębnowe wolnobieżne WBW 35T oraz WBW 45T przeznaczone są do stosowania w 
zakładach górniczych przy wykonywaniu robót szybowych tzn. wszelkich prac o charakterze 
inwestycyjnym, remontowo-konserwacyjnym, likwidacyjnym i ruchowym wykonywane w 
szybach i szybikach, na wieżach, w rząpiach szybowych oraz na podszybiach i nadszybiach w 
bezpośrednim sąsiedztwie z szybami, w szczególności: 



 

 

 remontowe i konserwacyjne w szybach i szybikach oraz remontowe i konserwacyjne na 
wieżach szybowych, 

 roboty remontowe i konserwacyjne na podszybiach i nadszybiach w bezpośrednim 
sąsiedztwie otwartej rury szybowej, 

 głębienie i pogłębianie szybów lub szybików, 
 zbrojenie lub przezbrajanie szybów lub szybików, 
 transport ciężkich maszyn, urządzeń i materiałów pod naczyniami wyciągowymi i na 

naczyniach wyciągowych, 
 zakładanie i wymiana lin lub naczyń wyciągowych, 
 demontaż wyciągu szybowego. 
Budowa wciągarki umożliwia stosowanie jej również przy wykonywaniu robót poza szybem. Ze 
względu na zastosowane wyposażenie elektryczne, przedmiotowa wciągarka przeznaczona jest do 
stosowania poza strefą zagrożenia wybuchem. 
 
 
3.1. Wciągarka bębnowa wolnobieżna WBW 35T 
 
Wciągarka WBW 35T umożliwia [2]: 
 nawijanie lub odwijanie jednej liny nabiegającej nasiębiernie na bęben o średnicy nominalnej 

48 mm lub mniejszej, 
 stosowanie siły do 350 kN w linie nabiegającej bezpośrednio na płaszcz bębna (w pierwszej 

warstwie nawojowej),  
 stosowanie momentu obciążenia bębna wciągarki do 243 kNm (iloczyn wartości promienia 

nawojowego liny na bębnie i wartości siły statycznej w linie). Moment obciążenia bębna 
wciągarki przy wykonywaniu robót zmienia się w zależności od wartości: promienia 
nawojowego liny na bębnie oraz siły w linie, 

 nawijanie oraz odwijanie liny na bęben wciągarki przy zachowaniu kąta nabiegu liny w 
płaszczyźnie pionowej w granicach od + 800 do - 100, 

 prędkość przemieszczania liny nawijanej lub odwijanej z bębna nawojowego wciągarki przy 
wykonywaniu robót szybowych do 0,25 m/s, 

 prędkość przemieszczania przy nieobciążonym końcu liny nawijanej lub odwijanej z bębna 
nawojowego wciągarki przy wykonywaniu robót poza szybem do 0,6 m/s, 

 stosowanie wciągarki przy wykonywaniu robót szybowych do maksymalnej średnicy 
nawojowej D1 = 2000 mm. (dla liny o średnicy nominalnej 48mm pojemność bębna wynosi 
wtedy w zależności od rzeczywistej średnicy liny około 1500m w tym 32m liny zwojów 
tarcia), 

 jednorazowe nawinięcie na bęben wciągarki (np. przed przystąpieniem do eksploatacji) w 
zależności od rzeczywistej średnicy liny około 2500 m liny o średnicy nominalnej 48 mm (w 
tym 32 m liny zwojów tarcia). 

Układ sterowania wciągarki bębnowej wolnobieżnej WBW 35T umożliwia sterowanie lokalne 
wciągarki z pulpitu. Ponadto układ sterowania wciągarki wykorzystuje opcję sterowania zdalnego 
w trybie sterowania indywidualnego lub zespołowego (centralnego), ze zdalnego urządzenia 
sterującego wciągarek bębnowych wolnobieżnych — ZUSWBW, które przeznaczone jest dla 
sterowania zespołu wciągarek bębnowych wolnobieżnych. 
 
Na ramie stalowej, na osi podpartej na dwóch łożyskach tocznych baryłkowych zamocowany jest 
bęben nawojowy B-1200 przy pomocy dwóch pierścieni rozprężno - zaciskowych „Ringfeder” 
umieszczonych w piastach. Bęben przystosowany jest do nawinięcia liny o średnicy maksymalnej 



 

 

48 mm. Wciągarka konstrukcyjnie przystosowana jest do eksploatacji z jedną liną nośną, nawijaną 
nasiębiernie. 
Stosowanie wciągarki wymaga takiego usytuowania jej bębna nawojowego i rolki kierującej linę, 
tak aby ich osie były równoległe względem siebie oraz aby została zachowana taka odległość 
pomiędzy nimi, aby kąty odchylenia liny w poziomie w obydwóch jej skrajnych położeniach na 
bębnie od płaszczyzny prostopadłej do osi bębna (w pozycji przechodzenia do następnej warstwy) 
nie były mniejsze od 0°20’ i nie były większe od 1°20’. 
Do hamowania bębna zastosowano zespół hamulca tarczowego z jedną tarczą hamulcową i dwoma 
parami siłowników hamulcowych zabudowanych na dwóch stojakach hamulcowych. Wciągarka 
została wyposażona w jeden mechanizm zapadkowy działający bezpośrednio na bęben 
przestawiany za pomocą siłownika hydraulicznego. 
Do zasilania układu hydraulicznego hamulca tarczowego i mechanizmu zapadkowego zastosowano 
zasilacz hydrauliczny. Zasilacz hydrauliczny wyposażony jest w dwie pompy napędzane silnikami 
elektrycznymi, pompę ręczną, grzałki do podgrzewania oleju oraz zespół mierników, czujników i 
przetworników do monitorowania parametrów pracy zasilacza. 
 
 

 
 

 
Rys. 2. Wciągarka WBW 35T – rysunek gabarytowy [2] 
Fig. 2. Hoisting winch WBW 35T – outline drawing [2] 



 

 

Do napędu wciągarki zastosowano trójfazowy silnik indukcyjny o mocy 75 kW z wirnikiem 
klatkowym, którego wał połączony jest sprzęgłem elastycznym N-EUPEX z walcową przekładnię 
zębatą typu H3SH firmy Siemens-Flender. Wał wolnobieżny tej przekładni połączony jest 
sprzęgłem zębatym ZAPEX z wałem zębnika tzw. otwartej przekładni zębatej. Przekładnie tą 
tworzy zębnik współpracujący z kołem zębatym połączonym z płaszczem bębna nawojowego. 
Silnik napędu wciągarki zasilany jest z przemiennika częstotliwości ACS800 firmy ABB 
zabudowanego w szafie zasilającej. W szafie zasilającej zabudowane zostały wszystkie elementy 
układu zasilania wciągarki. Podstawowe elementy układu sterowania wciągarki zostały 
zabudowane w szafie sterowniczej zlokalizowanej obok szafy zasilającej. Układ zasilania i 
sterowania wciągarki umożliwia płynną regulację prędkości od zera do prędkości maksymalnej. 
Rys. 2. przedstawia elementy składowe wciągarki bębnowej wolnobieżnej WBW 35T oraz 
podstawowe wymiary gabarytowe. Fot. 2. przedstawia wciągarkę zabudowaną w rejonie szybu VI 
JSW S.A. Kopalnia Węgla Kamiennego „Budryk”. Przedmiotowa wciągarka wraz z drugą 
identyczną służą do przemieszczanie pomostu wiszącego wykorzystywanego do prac związanych z 
pogłębieniem szybu VI. 
 
 

 
 
Fot. 2. Wciągarka WBW 35T zabudowana w rejonie szybu VI JSW S.A. 
Kopalnia Węgla Kamiennego „Budryk” (Źródło: opracowanie własne) 
Phot. 2. Hoisting winch WBW 35T installed in the area of shaft VI JSW S.A. 
Coal Mine „Budryk” (Source: own study) 
 
 
3.2. Wciągarka bębnowa wolnobieżna WBW 45T 
 
Wciągarka bębnowa wolnobieżna WBW 45T jest podobnej konstrukcji jak wciągarka WBW35T. 
Różnice wynikają z maksymalnej siły w linie, maksymalnej średnicy zastosowanej liny nośnej oraz 
sposobu jej nawijania. Wciągarka WBW 45T umożliwia zarówno nasiębierne jak i podsiębierne 
nawijanie liny na bęben. Tabela 1. przedstawia porównanie danych technicznych obydwu 
wciągarek wolnobieżnych. 



 

 

Tabela 3. Dane techniczne wciągarek typu WBW [2], [3] 
Table 3. Specification of hoisting winches of WBW type [2], [3] 
 

Oznaczenie WBW 35T WBW 45T 
Usytuowanie na powierzchni, na zrębie lub innej konstrukcji wsporczej poza 

strefą szybową 
Warunki klimatyczne stosowania od -200C do +400C od -400C do +400C 

(przy sezonowej wymianie oleju 
w układzie hamulcowym) 

Stopień ochrony IP 43 dla szafy zasilającej i sterowniczej 

IP 54 dla pozostałych urządzeń 

Przeznaczenie wciągarki do stosowania przy robotach szybowych oraz przy robotach poza 
szybem 

Maksymalna średnica liny 48 mm 65 mm 
Sposób nawijania liny nasiębierny nasiębierny lub podsiębierny 
Maksymalne siła statyczna w linie 
na płaszczu bębna 

350 kN 450 kN 

Maksymalny moment obciążenia 
bębna wciągarki 

243 kNm 392 kNm (dla liny 60 mm) 

Średnica zewnętrzna płaszcza 
bębna 

1200 mm 1650 mm 

Pojemność robocza bębna ok. 1500 m dla liny 48 mm ok. 1500 m dla liny 60 mm 

Zakres kątów nabiegu liny od + 800 do - 100 - przy nawijaniu nasiębiernym - 
α1÷2 = -10º ÷ 70º 
- przy nawijaniu podsiębiernym - 
α3÷4 = - 4º ÷ 10º 

Zakres kątów odchylenia liny przy 
przechodzeniu na następną 
warstwę 

βmin÷max = 0º20’÷ 1º20’ 

Moc silnika napędowego 75 kW 90 kW 

Rodzaje sterowania - sterowanie lokalne, 

- sterowanie zdalne ze zdalnego urządzenia sterującego wciągarek 
bębnowych wolnobieżnych 

Rodzaje pracy wciągarki - roboty szybowe,  
- roboty poza szybem 

Dopuszczalna prędkość liny - 0,25 m/s dla robót szybowych, 
- 0,6 m/s dla robót poza szybem (bez obciążenia końca liny) 

Hamulec Tarczowy – jedna tarcza 
hamulcowa, 
Ilość stojaków – 2 
Ilość par siłowników – 2 
Typ: BSFB 635 

Tarczowy – jedna tarcza 
hamulcowa, 
Ilość stojaków – 2 
Ilość par siłowników – 2 
Typ: BSFK 527 

Zasilanie 500VAC, 230 VAC 
Zasilanie obwodów sterowniczych 24 VDC 
Sposób transmisji danych - magistrala PROFIBUS DP, 

- magistrala SAFEBUS 
Masa całkowita ~ 50000 kg ~ 65000 kg 

 



 

 

 
 
Fot. 3. Wciągarka WBW 45T - miejsce zabudowy w rejonie szybu SG-2 O/ZG 
Polkowice-Sieroszowice KGHM Polska Miedź S.A. (Źródło: opracowanie własne) 
Phot. 3. Hoisting winch WBW 45T – place of installation in the area of shaft SG-2 O/ZG 
Polkowice-Sieroszowice KGHM Polska Miedź S.A. (Source: own study) 
 
 
Rys. 3. przedstawia elementy składowe wciągarki bębnowej wolnobieżnej WBW 45T oraz pod-
stawowe wymiary gabarytowe. Dwie wciągarki WBW 45T zabudowane w rejonie szybu SG-2 
O/ZG Polkowice-Sieroszowice KGHM Polska Miedź S.A. zastosowano do opuszczania sekcji ru-
rociągów w szybie. 

 
 
Rys. 3. Wciągarka WBW 45T – rysunek gabarytowy [3] 
Fig. 3. Hoisting winch WBW 45T – outline drawing [3] 



 

 

4. ZDALNE URZĄDZENIE STERUJĄCE WCIĄGAREK ZUSWBW 
 
Zdalne urządzenie sterujące wciągarek bębnowych wolnobieżnych ZUSWBW przeznaczone jest 
do sterowania od 1 do 4 wciągarek bębnowych wolnobieżnych typu WBW …T produkcji MWM 
Elektro Sp. z o.o. ZUSWBW umożliwia centralne jednoczesne sterowanie wszystkich podłączo-
nych do ZUSWBW wciągarek lub zdalne indywidualne sterowanie każdej z wciągarek. Wszystkie 
wciągarki bębnowe wolnobieżne i ich układy sterowania muszą być tego samego typu. Ponadto 
ustawienia takich parametrów jak sposób nawinięcia liny (nasiębierny lub podsiębierny) oraz 
średnica liny w [mm] muszą być jednakowe dla wszystkich wciągarek. 
 
 
5. URZĄDZENIA DO POGŁEBIANIA SZYBU VI JSW S.A. KWK „BUDRYK” 
 
Przedstawione w niniejszym artykule urządzenia zostały wykorzystane kompleksowo do 
pogłębiania szybu VI JSW S.A. KWK „Budryk”. Pogłębianie rozpoczęło się od poziomu 1034,3 a 
zakończy się docelowo na poziomie 1320,3m. Elementy będące w zakresie dostaw zabudowy i 
uruchomienia: 
 maszyna wyciągowa typu B-4300/DC-8m/s, 
 wciągarka bębnowa wolnobieżna typu WBW 35T – 2 szt., 
 urządzenie sygnalizacji i łączności szybowej, 
 zdalne urządzenie sterujące wciągarek bębnowych wolnobieżnych ZUSWBW, 
 stacja elektroenergetyczna 6/0,5/0,4/0,23kV wraz z kontenerową stacją transformatorową. 
 
 
PODSUMOWANIE 
 
Wszystkie przedstawione w niniejszym artykule urządzenia zostały zaprojektowane, wykonane 
i uruchomione w okresie niespełna 1,5 roku. Do ich budowy zastosowane zostały jedne z najnow-
szych obecnie na rynku technologii zarówno, jeśli chodzi o proces projektowania, produkcji, 
użytych materiałów oraz kontroli jakości wykonania. 
 
 
LITERATURA 
 
[1] Dokumentacja do wniosku o dopuszczenie do stosowania maszyny wyciągowej B-4300/DC-8m/s dla 
górniczych wyciągów szybowych nr MWM-03-10, MWM Elektro Sp z o.o., Trzebinia 2010r. 
[2] Dokumentacja do wniosku o dopuszczenie do stosowania wciągarki bębnowej wolnobieżnej WBW 35T nr 
MWM-06-10, MWM Elektro Sp. z o.o., Trzebinia 2011r. 
[3] Dokumentacja do wniosku o dopuszczenie do stosowania w zakładach górniczych wciągarki bębnowej 
wolnobieżnej WBW 45T nr MWM-02-10, MWM Elektro Sp. z o.o., Trzebinia 2011r. 
 
 

Modern Rope Transport Devices Used for Shaft Sinking 
and Deepening, Manufactured by MWM Elektro Sp. z o.o. 
 
Present paper describes modern rope transport devices applied, among others, for sinking and 
deepening of mineshafts, manufactured by the company MWM Elektro Sp. z o.o. We are pre-
senting specifications of hoisting machine and low-speed drum hoisting winches, their structure 
description as well as possibilities of installation and versatility of applications of individual de-
vices. Chapter contains both outline drawings and photographs of specific applications. 
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Praktyczne aspekty stosowania urządzenia samoładującego uro-
bek ze ścian strugowych 
 
M. Król 
Lubelski Węgiel „Bogdanka” S.A. 
 
 
 
STRESZCZENIE: W artykule przedstawiono nowe urządzenie o popularnej nazwie „odkładnia”, 
które zastosowane zostało w kompleksie strugowym zastosowanym w ścianie 7/VII/385 w polu 
Stefanów kopalni Lubelski Węgiel „Bogdanka” S.A., służące do załadunku węgla „wyrzucanego” 
przez strug do chodników przyścianowych. Urządzenie to zastępuje stosowane standardowo 
spągoładowarki, którymi operator dokonuje manualnie załadunku „wyrzucanego” węgla na środki 
odstawy. Przedstawiono zalety nowego urządzenia, zwracając szczególną uwagę na 
uwarunkowania praktyczne jego stosowania. 
 
SŁOWA KLUCZOWE: górnictwo podziemne, węgiel kamienny, mechanizacja robót górniczych, 
przenośnik ścianowy, odstawa urobku. 
 
 
 
1. WSTĘP 

 
Jedną z cech odróżniających urabianie ściany metodą kombajnową i metodą strugową jest to, że 

załadunek urobku na przenośnik ścianowy w pierwszym przypadku realizowany jest poprzez obrót 
organu spiralnego (nie jest tutaj konieczny przesuw kombajnu ścianowego), natomiast w przypad-
ku drugim załadunek możliwy jest jedynie podczas przejazdu głowicy strugowej. W konsekwencji 
kombajn ścianowy ma możliwość „czyszczenia” chodników przy pomocy organu, natomiast strug 
wypycha urobek na chodniki podczas dojeżdżania do punktów zwrotnych. 

Efekt zanieczyszczania naroża ścianowego urobkiem w kompleksie strugowym eksploatowanym 
w polu „Nadrybie” eliminowany był poprzez dwie spągoładowarki, które pracowały w chodniku 
podścianowym i nadścianowym, pomiędzy odpowiednimi napędami przenośnika ścianowego a 
ociosem węglowym, jak pokazano na rysunku 1. 

Cechą ujemną takiego rozwiązania była m.in. duża awaryjność oraz konieczność przebywania w 
niebezpiecznej strefie maszyny wraz z operatorem. Dodatkowo pozostałe czynności związane np. z 
demontażem łuków ociosowych przed czołem ściany, wymuszały oczekiwanie na zakończenie 
pracy tych maszyn. Zatem niemożliwe było zrównoleglenie pewnych czynności technologicznych, 
przez co wydłużał się cały proces wykonywania prac, a w efekcie zmniejszenie czasu efektywnej 
pracy urabiania. 

Dodatkowo, zmieniająca się odległość pomiędzy odpowiednimi napędami przenośnika ściano-
wego, a ociosem węglowym (rysunek 2) może w pewnych sytuacjach uniemożliwić wjazd spągo-
ładowarek w rejon skrzyżowania ściana - chodnik, efektem czego będzie brak czyszczenia chodni-
ka z urobku oraz zostanie utrudniony demontaż elementów obudowy chodnikowej przed czołem 
ściany. 

Szkoła Eksploatacji Podziemnej 2013, Materiały Konferencyjne 



 2

Spągoładowarka

Przenośnik
ścianowy

Przenośnik
odstawy

 
Rys. 1.  Technologia czyszczenia naroża ścianowego z zalegającego urobku przy pomocy spągoładowarki 
Fig. 1. Technology of accumulated winning removal with use of a mucker machine on longwall front / 
longwall entry corner  
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Rys. 2. Widok przestrzeni pomiędzy ociosem węglowym a konstrukcją kompleksu ścianowego 
Fig. 2. Scheme of space between the plow complex and the side wall 
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Ilość urobku gromadząca się w chodnikach w ok. 30% transportowana jest wraz z głowicą 
strugową, zaś pozostała część jest wynikiem odrywania się spękanego naroża ściany (rysunek 3). 

  

 
Rys. 3. Źródła zanieczyszczeń urobkiem skrzyżowania ścianowego 
(u góry - zanieczyszczenie naroża w wyniku przejazdu głowicy strugowej, na dole - zanieczyszczenie w 
wyniku obsypania się naroża ścianowego) 
Fig. 3. Accumulation of winning at the longwall corner (upper figure – winning accumulation caused by plow 
head passage, lower figure – winning accumulation caused by corner sliding) 
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Dlatego też dla drugiej ściany strugowej 7/VII/385,  zespół składający się z przedstawicieli LW 
„Bogdanka” oraz firm „SIGMA” i „HAJDUK Group”, podjął  prace polegające na opracowaniu 
rozwiązań usprawniających czynności technologiczne. W efekcie około dwuletniego okresu  prac 
koncepcyjnych, projektowych i eksperymentalnych powstał Układ Samoładowania Urobku, 
którego schemat przedstawiony jest na rysunku 4. 

 

Rys. 4. Układ Samoładowania Urobku 
Fig. 4. Winning Self-Loading Set 

2. PODSTAWOWE ZALETY STOSOWANIA SYSTEMU SAMOŁADOWANIA UROBKU 

Dzięki zastosowaniu „Odkładni” -  odpowiednio wyprofilowanej konstrukcji, zamocowanej na 
napędzie głównym przenośnika ścianowego w ścianie 7/VII, możliwy jest: 

1. Ciągły załadunek urobku na przenośnik ścianowy w rejonie skrzyżowania, pozwalająca na 
odizolowanie chodnika od przestrzeni transportowania urobku przez strug; 

2. Podtrzymywanie części spękanego naroża i zapobieganie jego obsypywaniu się (rysu-
nek 6); 

3. Brak możliwości zanieczyszczania chodnika transportowanym przez strug urobkiem (ry-
sunek 5); 

4. Wycofania spągoładowarki z rejonu skrzyżowania ze ścianą; 

5. Wyeliminowanie zagrożenie dla pracowników wykonujących demontaż  łuków 
ociosowych obudowy chodnikowej przed ścianą, od wypychanego przez strug urobku, 
pozwala na wykonywanie prac bez konieczności zatrzymania głowicy struga.  
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Rys. 5. Układ Samoładowania Urobku – odizolowanie chodników od przestrzeni transportowania urobku 
Fig. 5. Winning Self-Loading Set. Longwall entry is separated from winning transport area. 
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Rys. 6. Układ Samoładowania Urobku – sposób podtrzymywania spękanego naroża 
Fig. 6. Winning Self-Loading Set. Solution used for sliding corner assecuration. 

2. PRAKTYCZNE ASPEKTY ZASTOSOWANIA ODKŁADNI 

Powstały Układ Samoładowania Urobku rozpoczął swoją pracę  na dole kopalni LW          
„Bogdanka”  w  Stefanowie w ścianie 7/VII/385 w październiku 2011 roku. Podczas pracy 
urządzenia wykryto kilka słabszych punktów które, natychmiast poprawiono. Od tamtego czasu 
urządzenie to pracuje niemal bezawaryjnie. Konsekwencją zastosowania odkładni jest 
zrównoleglenie czynności pracy w ścianie, co pozwoliło na wydłużenie czasu efektywnej pracy 
struga w ciągu doby,  w związku z czym osiągnięto powtarzalne wydobycie na poziomie 
20 000 Mg/dobę ze ściany 7/VII/385. Ukoronowaniem wszystkich prac było pobicie światowego 
rekordu wydobycia 24 000 Mg/dobę.  

Podstawowym atutem urządzenia jest możliwość dostosowania go do zmieniającej się 
odległości między ociosem węglowym a konstrukcją kompleksu ścianowego. Realizowane jest to 
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poprzez zastosowanie hydraulicznego przesuw płyty uszczelniającej. Zapewniona zostaje 
wymagana szczelność układu. 

 
 

siłownik dosuwający
płytę uszczelniajacą
do ociosu węglowego

 
 
 
Rys. 7. Cechy funkcjonalne Układu Samoładowania Urobku – dostosowywanie się do zmiany szerokości 
pomiędzy ociosem węglowym a konstrukcją przenośnika ścianowego 
Fig. 7. Winning Self-Loading Set functional aspects. The device adjusts to variable width between the side 
wall and the longwall conveyor 

Umożliwienie dostępu do punktów obsługowych przenośnika ścianowego poprzez 
hydrauliczny mechanizm przesuwający Układ Samoładowania jest funkcją bardzo istotną, gdyż w 
miejscu zabudowy urządzenia znajdują się elementy regulacji i naciągu łańcucha napędowego 
głowicy strugowej. Taka funkcjonalność została zobrazowana na rysunku 8. 

Do innych korzyści zastosowania „odkładni” na pewno należy zaliczyć poprawę komfortu 
pracy i bezpieczeństwa pracowników pracujących przy wypinaniu łuków ociosowych przed ścianą. 
Odkładnia, oprócz tego że izoluje ich przed urobkiem ścianowym, ponadto osłania przed pyłem 
węglowym, powstałym przy urabianiu węgla. 

Odkładnia, zabudowana na skrzyżowaniu wpływa bardo dobrze na wentylację, kierując 
znaczną część powietrza w stronę likwidowanego wyrobiska. Poprawiając wentylację w miejscu 
zapinania łuków ociosowych za przekładką przenośnika ścianowego, jak i w miejscu rabunku 
chodnika, pomagając w zwalczaniu zagrożenia metanowego. 
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Brak spągoładowarki na wnęce wyeliminował postoje ściany, związane z awariami tej 
maszyny, jak również ułatwił organizację obłożenia, gdyż nie trzeba zatrudniać w brygadzie osoby 
z uprawnieniami do obsługi spągoładowarki.   

Siłownik udsuwający
Układ Samoładowania

Urobku

Mechanizmu naciagu
łańcucha napędowego

Osłona uchylna

Miejsce do prac
serwisowych

Oś obrotu osłony
uchylnej

 
Rys. 8. Cechy funkcjonalne Układu Samoładowania Urobku – umożliwienie dostępu serwisowego do 
elementów przenośnika ścianowego 
Fig. 8. Winning Self-Loading Set functional aspects. Easy access to sub-elements of the longwall conveyor.  

W praktyce stosowania odkładni należy zwrócić szczególną uwagę na prostotę urządzenia 
a co za tym idzie  jego  bez awaryjność. W całym okresie użytkowania odkładnia pracowała 
praktycznie bez awaryjnie.  

3. PODSUMOWANIE 

1. Podsumowując należy stwierdzić, że „odkładnia” wpisała się na dobre do kompleksów  
strugowych w LW „Bogdanka”. Mimo początkowych obaw o skuteczność działania 
urządzenia, wyniki produkcyjne pokazały, że  zastosowanie „odkładni” pomogło w 
optymalizacji kompleksu strugowego. 

2. Urządzenie do samozaładunku urobku umożliwia wyeliminowanie spągoładowarki ze skrzy-
żowania, mechanizując czynność wykonywaną manualnie w zautomatyzowanym kompleksie 
strugowym.  

3. Odkładnia zabudowana na skrzyżowaniu wpływa na poprawę wentylacji, kierując znaczną 
część powietrza w stronę likwidowanego wyrobiska. Poprawia tym samym wentylację w 
miejscu zabudowy łuków ociosowych odrzwi, wykonywanej za przekładką przenośnika 
ścianowego, jak i w miejscu rabunku chodnika. Tym samym pomaga w zwalczaniu 
zagrożenia metanowego. 

4. Ważną zaletą zastosowania „odkładni” jest również poprawa komfortu pracy i 
bezpieczeństwa pracowników pracujących przy demontażu łuków ociosowych odrzwi 
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obudowy przed ścianą. Odkładnia ,oprócz tego że odgradza ich od skrzyżowania ze ścianą, to 
ponadto osłania przed pyłem węglowym, powstałym przy urabianiu węgla. 

5. Na szczególną uwagę zasługuje prostota konstrukcji urządzenia i jego bezawaryjność. W 
całym okresie użytkowania odkładnia na prawie 5 km wybiegu ściany pracowała praktycznie 
bezawaryjnie. 

 

Practical aspects of winning self-loading device usage in longwall systems 
The work contains a description of newly implemented device, that already works as a part of 
mechanized longwall complex in “Bogdanka” hard coal mine. Its main purpose is to load the coal 
that was accumulated at the longwall entry during plow passage operation. The machine fully re-
places conventionally used manual methods, like employment of mucker machines. The following 
elaboration, apart from numbering devices most important pros, emphasizes practical aspects of its 
usage. 
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Obudowa zmechanizowana wnęk ścianowych i urządzenie do 
rabowania obudowy chodnikowej za ścianą – ważny krok na 
drodze do poprawy bezpieczeństwa pracy 
 
M. Masiakiewicz 
Lubelski Węgiel „Bogdanka” S.A. 
 
B. Kozek 
Lubelski Węgiel „Bogdanka” S.A. 
 
 
 
 
 
STRESZCZENIE: W artykule przedstawiono dwa nowe urządzenia mechanizujące pracę dotych-
czas wykonywaną ręcznie, w tak newralgicznym rejonie, jakim jest skrzyżowanie ściana – chod-
nik. Są to zmechanizowana obudowa wnęk ścianowych i urządzenie do rabowania obudowy 
chodnikowej za czołem ściany. Pierwsze z tych urządzeń pomyślnie pracuje już w ścianach stru-
gowych w kopalni „Bogdanka”, a obecnie prowadzone są próby w ścianie kombajnowej. Drugie 
urządzenie jest przygotowywane do pierwszych prób pod ziemią.  
W artykule przedstawiono charakterystykę nowych urządzeń oraz przebieg prac nad ich wdroże-
niem. 
 
SŁOWA KLUCZOWE: górnictwo podziemne, węgiel kamienny, mechanizacja robót górniczych, 
obudowa górnicza, likwidacja chodników. 
 
 
 
1. WSTĘP 

 
Rejon skrzyżowania ściana – chodnik zawsze był i jest nadal miejscem szczególnie 

niebezpiecznym dla pracy górników. W tym miejscu skoncentrowana jest bardzo duża ilość 
maszyn i urządzeń kompleksu ścianowego, które podlegają ciągłemu przemieszczaniu wzdłuż 
chodników przyścianowych wraz z postępem ściany. W systemie eksploatacji stosowanym w 
kopalni Lubelski Węgiel „Bogdanka” S.A., dodatkowym czynnikiem związanym ze 
skrzyżowaniem ściana - chodnik jest także proces likwidacji chodników przyścianowych, również 
dokonywany sukcesywnie wraz z postępem ściany. Odległość miejsca likwidacji chodników jest 
integralnie związana z postępem czoła ściany i wynosi około 10 m. Ponadto należy podkreślić, że 
wszystkie roboty górnicze prowadzone w rejonie skrzyżowania ściana – chodnik prowadzone są w 
warunkach intensywnych ciśnień eksploatacyjnych, związanych z przemieszczającym się frontem 
ścianowym. 
 W niniejszym artykule przedstawione zostaną dwa nowe rozwiązania techniczne, które 
powstały w ostatnim okresie staraniem kopalni „Bogdanka”, a których zadaniem jest mechanizacja 
prac wykonywanych ręcznie w rejonie skrzyżowania chodnika ze ścianą. Są to: 
1. zmechanizowana obudowa wnęk ścianowych – urządzenie o nazwie handlowej PEGAZ, 
2. urządzenie do rabowania obudowy chodnikowej za czołem ściany o nazwie handlowej URW -
 PANDA.  

Szkoła Eksploatacji Podziemnej 2013, Materiały Konferencyjne 
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Pierwsze z ww. urządzeń, czyli zmechanizowana obudowa wnęk ścianowych PEGAZ jest już 
w zaawansowanej fazie wdrożenia pod ziemią, a drugie urządzenie przewidziane do likwidacji 
chodnika przyścianowego za ścianą, przygotowane jest do pierwszych prób dołowych.  

Dla wykonania projektu i produkcji obydwu maszyn kopalnia „Bogdanka” zaprosiła do 
współpracy firmę „HAJDUK Group” spółka z o.o. w Lublinie, posiadającą status Centrum 
Badawczo-Rozwojowego, oraz firmę „SIGMA” S.A., która specjalizuje się w zakresie wdrażania 
nowości technicznych w górnictwie węglowym. 
 
2. OBUDOWA WNĘK ŚCIANOWYCH PEGAZ 

2.1 Stan dotychczasowy 

Dotychczas wnęka prowadzona była w obudowie indywidualnej złożonej ze stropnic 
stalowych przesuwnych, zabudowywanych w maksymalnym odstępie co 0,5 m, podbudowanych 
stojakami indywidualnymi typu SHC lub Valent, w maksymalnym odstępie 1,0 m. Nad 
stropnicami stalowymi wykonywana jest opinka z drewna; z połowic lub filarówek układanych 
prostopadle do stropnic o maksymalnym rozstawie 0,4 m. Opinka wpuszczana jest nad całą sekcję 
skrajną oraz co najmniej 0,2 m nad drugą sekcję obudowy zmechanizowanej. 
Maksymalna szerokość wnęki, określona w Planie Ruchu, wynosi 3,0 m. Na minimalizację 
szerokości wnęk zasadniczy wpływ ma stosowanie standardowo w kopalni „Bogdanka” trzech 
sekcji skrajnych obudowy ścianowej zmechanizowanej, które to sekcje mają zmienną szerokość w 
przedziale od 1,75 m do 2,20 m i są umieszczane po obu stronach ściany. 

Stosowany od szeregu lat w ścianach kombajnowych w kopalni „Bogdanka” opisany wyżej 
system prowadzenia wnęk spełniał w stopniu zadawalającym swoją funkcję, umożliwiając 
względnie bezpieczne i bezkolizyjne prowadzenie ścian o wysokiej koncentracji wydobycia. 
Charakteryzuje się jednak pewnymi istotnymi wadami, takimi jak: 

 duża pracochłonność robót we wnęce, 
 konieczny postój ściany podczas zabudowy wnęki,  
 prace wykonywane ręcznie o dużym wysiłku fizycznym, 
 wysoka materiałochłonność, zwłaszcza duże jest zużycie drewna, 
 następujące pogorszenie warunków stropowych w rejonie wnęki z uwagi na konieczność 

luzowania i opuszczania sekcji skrajnych obudowy zmechanizowanej w celu wykonania 
opinki stropu, 

 zmienna podporność obudowy w trakcie przebudowy stojaków, 
 zwiększone prawdopodobieństwo opadu skał stropowych w rejonie wnęki, 
 przebywanie załogi w warunkach zagrożeń od strony ruchomych urządzeń 

transportowych i aktywnego górotworu (ocios węglowy, opadający strop). 

Praktykowana do tej pory w ścianach kombajnowych technologia prowadzenia wnęk została 
również bez większych zmian zaadaptowana do pierwszej ściany strugowej 1/VI/385, 
uruchomionej w marcu 2010 roku. W tym przypadku wnęka charakteryzowała się zwiększoną 
szerokością, z uwagi na budowę pasa ochronnego dla utrzymania chodnika za ścianą. Ten sposób 
prowadzenia wnęki również umożliwiał poprawne prowadzenie ściany strugowej i zapewnił 
uzyskiwanie przez nią bardzo dobrych wyników produkcyjnych, jednak stopień mechanizacji prac 
w tym miejscu zasadniczo odbiegał od w pełni zmechanizowanego, w zasadniczym zakresie 
zautomatyzowanego kompleksu strugowego. 
 
2.2 Pegaz – koncepcja rozwiązania 

Z uwagi na opisane uwarunkowania, dla drugiej ściany strugowej 7/VII/385 
zlokalizowanej w polu Stefanów, podjęte zostały prace nad zmechanizowaniem obudowy wnęki. 
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Prace te prowadził zespół specjalistów z kopalni oraz grupy kapitałowej SIGMA S.A. 
Przedmiotowe urządzenie o nazwie handlowej „PEGAZ” jest efektem około 2 – letniego okresu 
prac koncepcyjnych, projektowych i eksperymentalnych. Pegaz zbudowany jest z minimum dwóch 
belek nośnych (stropnic) zamontowanych równolegle względem siebie, podpartych stojakami 
hydraulicznymi i połączonych za pomocą mechanizmu przesuwu, czyli belki prowadzącej. 
Umożliwia ona przemieszczanie się stropnic. Belki nośne utrzymują ciągłość zabezpieczenia 
stropu i przenoszą nacisk górotworu. Mechanizm przesuwu umożliwia zrabowanie jednej belki, 
przemieszczenie jej względem belki rozpartej o skok siłownika przekładkowego oraz ponowne 
zabudowanie belki do stropu. Układ przekładkowy porusza się suwliwie po prowadnicach 
wykonanych w stropnicach. 
Mechanizm przesuwu pracuje gdy jedna z belek jest rozparta. 
W zależności od szerokości wnęki, istnieje możliwość zabudowy 2 lub większej liczby belek. 
Dzięki temu urządzeniu nie ma potrzeby zatrzymywania ściany na wykładkę wnęki ścianowej, a 
przekładka obudowy Pegaza odbywa się na bieżąco podczas ruchu ściany. Model konstrukcji po-
kazano na rysunku 1. 

 

Rys. 1. Obudowa specjalna Pegaz  
Fig. 1. „Pegaz” special roof support 

2.3 Próby dołowe 

Pegaz po raz pierwszy na dole kopalni „Bogdanka” sprawdzany był w listopadzie 2011 w 
ścianie 7/VII w polu Stefanów, gdzie testowany był przez okres około 2 tygodni.  Próby te 
wykazały wiele słabych punktów urządzenia, które należało poprawić. Były to między innymi: 
konstrukcja belki nośnej (stropnicy), sposób sterowania urządzeniem, zabezpieczenie tylnych 
stojaków hydraulicznych, oraz zakres pracy stojaków. 

Pierwotnie belka nośna miała długość 5,3 m i składała się z dwóch elementów 
połączonych ze sobą za pomocą zamka i śrub . Podczas testów w warunkach dołowych ta 
konstrukcja okazała się za słaba. Profil został wzmocniony i obecnie jest to przestrzenna 
konstrukcja spawana w całości o długości 5,5 m W układzie sterującym rozdzielacze RB3 
zastąpione zostały układem sterowania pilotowego. Blok sterujący zabudowany jest w miejscu 
umożliwiającym bezpieczną pracę operatora.  
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Aby zapobiec uszkodzeniom bloków zaworowych przy stojakach od strony zawału, w 
obecnej wersji Pegaza zastosowano odzawałnicę z łańcuchami. Łańcuchy połączone są ze sobą 
tworząc kolczugę zatrzymującą postępujący zawał. 

Kolejnym problemem była regulacja wysokości stojaków. Z racji zastosowania urządzenia w 
ścianie strugowej, którą eksploatuje się cienkie pokłady węgla, wysokość wnęk nie jest duża, lecz 
często się zmienia (od 1,0 do 1,7m). Istnieje więc potrzeba zmiany wysokości urządzenia do 
rzeczywistej wysokości wnęki. Mechaniczne przedłużki stojaków o wysokości 140mm każda, 
zastąpione zostały stojakami teleskopowymi, które przy małej długości siłownika uzyskują duży 
skok. Dzięki temu urządzenie pracuje teraz płynnie w zakresie wysokości od 1065 do 1875mm. 

Półroczny okres obejmujący I połowę roku 2012 to głównie badania urządzenia w 
Instytucie Techniki Górniczej KOMAG w Gliwicach (w tym badania stanowiskowe), zakończone 
uzyskaniem Certyfikatu badania typu WE spełnienia zasadniczych wymagań (ATEX). Końcem 
czerwca 2012 r. urządzenie ponownie, już jako certyfikowane, zabudowane zostało we wnęce 
ścianowej przy chodniku podścianowym ściany 7/VII/385.  

 
2.4 Charakterystyka Pegaza 

„Urządzenie stojakowo - podporowe PEGAZ” jest obudową specjalną, przeznaczoną do zabudowy 
we wnęce ściany pomiędzy skrajną sekcją obudowy zmechanizowanej, a obudową chodnika 
przyścianowego, w celu zapewnienia poprawnych warunków utrzymania stropu w obszarze 
skrzyżowania ściany z chodnikiem przyścianowym.  
Urządzenie zostało zakwalifikowane do grupy I kategorii M2 ze względu na stosowanie w 
atmosferze zagrożonej wybuchem (wg klasyfikacji dyrektywy 94/9/WE). 

           Dane techniczne urządzenia: 
Minimalna wysokość urządzenia                 1,065 m 
Maksymalna wysokość urządzenia              1,875 m    
Zakres pracy urządzenia                               1,2 m – 1,8 m 
Liczba stojaków hydraulicznych                  4 szt. (2 środkowe i 2 tylne) 
Podporność stojaka środkowego: 
 - wstępna (ciśnienie 16 MPa)         363 kN 
 - robocza (ciśnienie 31 MPa)          704 kN 
Podporność stojaka tylego: 
 - wstępna (ciśnienie 6 MPa)           136 kN 
 - robocza (ciśnienie 10 MPa)          227 kN 
Podporność wstępna urządzenia                    0,21 MPa 
Podporność robocza urządzenia                     0,39 MPa 
Nachylenie podłużne wyrobiska                    ±12o 

Nachylenie poprzeczne wyrobiska                 ±10o 

Ciśnienie zasilania                                         16 MPa 
Czynnik roboczy                                            ciecz hydrauliczna rodzaju HFAE 

 
We wnęce przychodnikowej w ścianie może być zabudowane od 2 do 6 powtarzalnych 

segmentów obudowy współpracujących ze sobą, z których każdy zabudowuje strop o szerokości 
około 250mm. Prototypowy egzemplarz urządzenia zabudowany w ścianie 7/VII/385 składa się z 
2-óch segmentów. 

 
2.5 Korzyści z zastosowania  Pegaza 

Korzyści te można usystematyzować w 3 grupy: 
a) W zakresie poprawy BHP: 
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 zastępuje ciężką ręczną i niebezpieczną zabudowę wnęki obudową indywidualną, 
obudową zmechanizowaną, 

 umożliwia wycofanie ludzi z wnęki, poprzez umieszczenie stanowiska obsługi urządzenia 
w chodniku przyścianowym, 

 zapewnia lepsze i stałe podparcie stropu we wnęce, co wpływa na poprawę warunków 
stropowych, ograniczając opad stropu, a tym samym ilość niebezpiecznych prac 
związanych z jego zabezpieczeniem, 

 daje możliwość prowadzenia sekcji skrajnych obudowy ścianowej z podpornością 
resztkową (nie trzeba opuszczać sekcji do wykładania stropu drewnem). 

b) W zakresie oszczędności materiałów i nakładu pracy: 
 eliminuje użycie drewna na wykładkę stropu i ogranicza ilość do zabezpieczania opadów 

stropu, 
 zmniejsza pracochłonność robót i skraca czas przekładki obudowy wnęki, 
 zmniejsza ilość robót w rejonie skrzyżowania ściana – chodnik  
 umożliwia ciągłą pracę urządzenia urabiającego (struga lub kombajnu), bez postojów na 

przebudowę wnęki. 
c) W zakresie prowadzenia prac naukowo-badawczych i doświadczalnych: 

 daje możliwość wprowadzenia monitoringu podobnego jak w sekcjach obudowy 
ścianowej, 

 umożliwia kontrolę podporności obudowy i aktywne nią sterowanie, 
 stwarza możliwości dalszych prac nad pełną mechanizacją skrzyżowania i w bliższej lub 

dalszej perspektywie włączenia tego urządzenia do kompleksu mechanizacyjnego ścian 
zarówno strugowych jak i kombajnowych jako integralnej części kompleksu. 

Efektem łącznym wszystkich powyższych szczegółowych korzyści jest osiągnięty postęp 
techniczny na przedmiotowym odcinku robót eksploatacyjnych, którego skutkiem jest wydłużenie 
efektywnego czasu pracy urządzeń ścianowych, przekładający się bezpośrednio na poprawę bhp i 
wzrost wydajności pracy.  Rysunek 2 przedstawia obudowę Pegaz w miejscu pracy. 

        

Rys. 2. Obudowa specjalna Pegaz we wnęce ściany 7/VII/385 w Stefanowie. Po prawej widoczna stropnica 
obudowy na krawędzi wnęki (bez wykładki) 
Fig. 2. Special roof support “Pegaz” working at 7/VII/385 longwall front in Stefanów. On the right – device 
placed on the edge between longwall face and the entry 
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Obecnie prowadzone są próby stosowania obudowy PEGAZ w ścianie kombajnowej 3/II w 
pokładzie 382 w polu Nadrybie. Z uwagi na inne uwarunkowania (większa wysokość urządzenia, 
zabiór kombajnu) być może konieczne będą pewne zmiany w stosunku do istniejącej wersji 
obudowy jak dla ścian strugowych. 

3. URZĄDZENIE DO RABOWANIA OBUDOWY CHODNIKOWEJ URW-PANDA 

Likwidacja obydwu chodników przyścianowych wraz z postępem ściany jest integralnym ele-
mentem systemu eksploatacji stosowanym w kopalni „Bodganka” od 1992 roku. Obecna technolo-
gia likwidacji chodników przyścianowych za frontem ściany polega na ręcznym rabowaniu odrzwi 
obudowy chodnikowej i obejmuje demontaż elementów odrzwi oraz prostek podciągowych, 
współpracujących z kotwami strunowymi. Dotychczas rejon prowadzenia prac zabezpieczony jest 
na długości sześciu odrzwi przy pomocy stojaków ciernych ustawianych i przemieszczanych ręcz-
nie. Duże trudności związane są odkręceniem nakrętek śrub specjalnych strzemion obudowy 
odrzwiowej, z wyrywaniem łuków ociosowych zagłębionych w spągu, czy też opuszczaniem 
stropnicy, co wpływa niekorzystnie na poziom bezpieczeństwa oraz tempo prowadzonych prac. 
Należy podkreślić, ze prace likwidacyjne chodnika w warunkach kopalni „Bogdanka” prawie zaw-
sze prowadzone są w warunkach silnie zaciśniętego chodnika i mocno wypiętrzonego spąg. 

Z danych publikowanych przez Wyższy Urząd Górniczy wynika, że wypadkowość podczas 
prowadzenia tych prac jest znaczna, dlatego też należy jak najszybciej przedsięwziąć wszelkie 
kroki, aby w sposób istotny poprawić bezpieczeństwo w tym miejscu. 

W wyniku przeprowadzonych analiz obecnego stanu likwidacji chodników za ścianą oraz licz-
nych dyskusji pracownikami oraz kadrą kopalni w firmę „HAJDUK Group” spółka z o.o. w 
Lublinie, oraz firmie „SIGMA” S.A., powstało urządzenie do rabowania obudowy chodnikowej, 
któremu nadano nazwę handlową URW-PANDA. Urządzenie to przedstawione zostało na 
rysunkach 3 i 4. 

Dane techniczne urządzenia: 
Minimalna wysokość   3 230 mm 
Maksymalna wysokość   5 300 mm 
Długość urządzenia     5 740 mm 
Minimalna szerokość   4 600 mm 
Maksymalna szerokość   7 366 mm 
Zakres pracy roboczy    4,3 ÷ 4,9 m 
Skok przekładki:          do 900 mm 
Liczba stojaków:     6 stojaków podpierających 
                       2 stojaki rabujące 
Typ stojaka:          dwuteleskopowy 210/200/160/140x2105 
Podporność robocza stojaka:   1 039 kN (ciśnienie 30 MPa) 
Podporność wstępna stojaka:   692 kN (ciśnienie 20 MPa) 
Podporność robocza jednej belki:  2 078 kN 
Podporność robocza dwóch belek:  4 156 kN 
Podporność robocza trzech belek:  6 234 kN 
Podporność wstępna jednej belki:  1 384 kN 
Podporność wstępna dwóch belek:  2 768 kN  
Podporność wstępna trzech belek:  4 152 kN  
Warunki stosowania: 
Nachylenie poprzeczne wyrobiska:    +/- 5 
Nachylenie wzdłużne wyrobiska:   +/- 15 
Ciśnienie zasilania:                  6 - 32 MPa  
Czynnik roboczy:    trudnopalne ciecze hydrauliczne kategorii HFAE 
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Rys. 3.  Urządzenie do rabowania obudowy URW-Panda. Usytuowanie w chodniku 
Fig. 3. “URW-PANDA” – a mechanised steel arch support dismounting device.   

Idea urządzenia do rabowania obudowy chodnikowej polega na tym, aby podczas 
wykonywania prac górnik nie musiał znajdować się w strefie niebezpiecznej lub aby strefę tą 
zabezpieczyć w sposób ciągły. 

Jako strefę niebezpieczną zalicza się: 
 linię zawału górotworu, która dotychczas nie była zabezpieczona żadną osłoną, 
 miejsce zamków mocujących łuki obudowy chodnikowej, 
 miejsce cięcia kotew strunowych, 
 rejon rabowanego łuku. 

Zespół specjalistów ze strony LW „Bogdanka” oraz firmy „HAJDUK Group” skupił się na 
dopracowaniu ergonomii oraz usprawnień, które w konsekwencji doprowadziły do powstania 
rozwiązań, w istotny sposób ułatwiających i przyspieszających prowadzenie rabunku. Główne 
cechy funkcjonalne urządzenia, to: 
 układ stropnic, zapewniających ciągłe zabezpieczenie łuków obudowy w rejonie prowadzenia 

prac, nawet podczas przekładki urządzenia, 
 wbudowany układ przemieszczania urządzenia, 
 zespół stropnic umożliwiający dostosowanie się do zdeformowanej, w wyniku istnienia ciśnień 

eksploatacyjnych, obudowy, 
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 stateczność urządzenia przy pochyleniach wzdłużnych i poprzecznych wyrobiska, jak również 
przy lokalnych deformacjach spągu, 

 zdalny, mechaniczny demontaż łuków ociosowych i stropnicowych, 
 zdalny transport zdemontowanych łuków z rejonu niebezpiecznego pod zabudowaną cześć wy-

robiska, 
 możliwość odprężania śrub mocujących zamki obudowy chodnikowej, 
 możliwość odprężania kotwy mocującej prostkę podciągową, 
 zdalne opuszczanie prostki podciągowej, 
 umożliwienie dostępu do odkręcania zamków i rozpór, poprzez odpowiednie pomosty i trapy, 
 praca w szerokim zakresie wysokości wyrobisk, 
 zasilanie hydrauliczne (trudnopalne ciecze hydrauliczne). 
 
 

 

Rys. 4. Urządzenie do rabowania obudowy URW-Panda. Widok ogólny 
Fig. 4. „URW-PANDA”. Isometric view  
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Miejscem, w którym przeprowadzone zostaną pierwsze próby dołowe nowego urządzenia do 
rabowania obudowy chodnikowej URW-PANDA, będzie chodnik podścianowy ściany 7/VII/385 
w oddziale G-1 w kopalni LW „Bogdanka”, w rejonie wydobywczym Stefanów.  

4. PODSUMOWANIE 

1. Wprowadzone do ruchu w kopalni LW „Bogdanka” S.A. prototypowe urządzenie o nazwie 
obudowa specjalna do wnęk ścianowych o handlowej nazwie Pegaz wykazało w pełni swoją 
przydatność. Pegaz poprawia bezpieczeństwo pracowników we wnęce - dzięki 
zmechanizowaniu czynności zabudowy wnęki, członkowie brygady pracują pod 
zabezpieczonym stropem, sterując urządzeniem z chodnika.  

2.   Zabudowa wnęki realizowana jest bez wykładki stropu. Dzięki zastosowaniu Pegaza eliminuje 
się zużycie drewna na wykładkę stropu we wnęce. Przejazd Pegazem odbywa się sukcesywnie 
podczas ruchu ściany. 

3.  Pegaz zaprojektowany został dla potrzeb ściany strugowej, ale jego przydatność jest  również 
podobna w ścianach kombajnowych. Przystosowanie tej obudowy do ścian kombajnowych 
może wymagać jednak pewnych zmian konstrukcyjnych. 

4. Idea urządzenia do rabowania obudowy chodnikowej podczas likwidacji chodnika wraz z po-
stępem ściany polega na tym, aby podczas wykonywania prac górnik nie musiał znajdować się 
w strefie niebezpiecznej lub aby strefę tą zabezpieczyć w sposób ciągły i aby prace wykony-
wane były mechanicznie. 

5. W wyniku przeprowadzonych analiz obecnego stanu likwidacji chodników za ścianą, 
istniejących uwarunkowań oraz dyskusji z pracownikami oraz kadrą kopalni powstało nowe 
prototypowe urządzenie do rabowania obudowy chodnikowej, o nazwie handlowej URW-
PANDA. 

6. Prototypowe urządzenie do rabowania obudowy chodnikowej w najbliższym czasie przejdzie 
próby ruchowe w chodniku podścianowym ściany 7/VII/385 w oddziale G-1, w rejonie 
wydobywczym Stefanów w kopalni LW „Bogdanka”. 

 

 

 

 

Mechanised roof support working on the edge between longwall front and its entry, together 
with arch road support disassembling device - important step into human work safety im-
provement. 
The article takes about two recently introduced devices, that allow to reduce human work at a very 
neuralgic point, which the crossing of longwall front and its entry road certainly is.  One of these 
devices is a mechanised roof support, while the second machine helps to perform the operation of 
disassembling the steel arch road support. The roof support has already shown advantages coming 
from its use by working at longwall front in “Bogdanka” mine together with plow machine and is 
still planned to be run next to shearer. The second device is ready to be tested underground. 
This elaboration contains technical description of both machines and overall view on actions that 
led to its implementation. 
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Innowacyjne rozwiązania w technice i technologii strugowej w 
zakresie zasilania i sterowania wdrażane w LW Bogdanka 
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STRESZCZENIE: Artykuł omawia innowacyjne rozwiązania z zakresu zasilania, sterowania, au-
tomatyzacji i wizualizacji wysokowydajnych kompleksów strugowych, wdrażanych w LW Bog-
danka. Z uwagi na istniejące już opracowania dotyczące rozwiązań zastosowanych w kompleksie 
pierwszej ściany strugowej 1/VI w pokładzie 385/2 w polu Nadrybie, w artykule skupiono się na 
innowacjach wdrożonych w instalacji kolejnej, drugiej już ściany strugowej 2/VI w pokładzie 
385/2 w polu Nadrybie. 
 
SŁOWA KLUCZOWE: kompleks strugowy, przemienniki, zasilanie, sterowanie, automatyzacja, 
wizualizacja 
 
 
 
1. WSTĘP 

 
Uruchomienie w marcu 2010 roku pierwszej ściany strugowej 1/VI w pokładzie 385/2 w polu 

w Nadrybie, było początkiem realizacji strategii wdrażania nowych technologii wydobycia węgla 
w LW Bogdanka. Możliwość eksploatacji niskich pokładów, wzrost czystości wybierania oraz 
bezpieczeństwa, związany z automatyzacją procesów produkcji to zadania, których realizację za-
pewniała technika strugowa. Pierwsza instalacja, określana mianem Bogdanka 1, pokazała zalety 
nowej technologii urabiania, wskazując jednocześnie problemy, które myśląc o kontynuacji tego 
kierunku eksploatacji, należałoby rozwiązać. Jako najważniejsze tematy wskazano problemy z 
napędami struga. Silniki dwubiegowe zastosowane w kompleksie Bogdanka 1 nie zdawały egza-
minu. Czas przejazdu struga przez ścianę 250 metrową trwa około 90 sekund. Zakładając pełne 
przejazdy przez ścianę, wymuszało to konieczność dokonania w ciągu godziny minimum 40 załą-
czeń silnika na bieg wolny i przełączenie na bieg szybki. Przejazdy strugiem na odcinkach krót-
szych niż długość ściany powodowały zdecydowany wzrost liczby załączeń. Zastosowane w napę-
dach silniki nie były w stanie sprostać takim wymaganiom, dochodziło do uszkodzeń cieplnych 
silników. Próba rozwiązania problemu poprzez dobór innego silnika, poprzedzony dokładną anali-
zą warunków technologicznych i organizacyjnych, nie wydawała się być najlepszym rozwiąza-
niem. Biorąc pod uwagę zdobyte już doświadczenie należało przypuszczać, że pozostawienie silni-
ków 2 - biegowych i pełna realizacja warunków, gwarantujących ochronę termiczną silnika, wpły-
nie na parametry pracy struga w ścianie, tzn. wielkość skrawu, czas pomiędzy rozruchami silnika i 

Szkoła Eksploatacji Podziemnej 2013, Materiały Konferencyjne 
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przełączeniami pomiędzy biegami. Wprowadzenie dodatkowych ograniczeń do pracy systemu sta-
ło w sprzeczności z kierunkiem wzrostu wydajności. Zainteresowanie skierowano więc w kierunku 
napędów przemiennikowych. Biorąc pod uwagę zalety napędów wykorzystujących technikę prze-
miennikową, wdrożenie takiego rozwiązania postawiono jako podstawowe do realizacji w kom-
pleksie Bogdanka 2. 

 Ścianę 2/VI, wykorzystującą technikę przemiennikową uruchomiono w listopadzie 2012 roku 
w pokładzie 385/2 pola Nadrybie. W okresie wdrażania kompleksów Bogdanka 1 i Bogdanka 2 
firmy, których produkty dominują w obu instalacjach, przechodziły zmiany strukturalno-
własnościowe. Bucyrus Europe GmbH przekształcił się w Caterpillar Global Mining Europe 
GmbH, Elgór-Hansen Sp. z o.o. w Kopex Electric Systems S.A.. Dla przejrzystości, w dalszej czę-
ści referatu używane będą tylko aktualne nazwy tych firm. 
 
2. WYSOKOWYDAJNY KOMPLEKS STRUGOWY BOGDANKA 1 VS BOGDANKA 2 

2.1 Układ zasilania i sterowania kompleksów strugowych 

Zastosowanie średniego napięcia (SN) 3,3kV w instalacjach kompleksu strugowego w pełni 
sprawdziło się w instalacji Bogdanka 1, ale zastosowanie SN do zasilania przemienników na dole 
w strefach zagrożonych wybuchem to temat, którego realizacji nikt w światowym górnictwie jesz-
cze się nie podjął. Ryzyko zastosowania takiego pomysłu w kontekście realizacji założonych pla-
nów ekonomicznych wymagało rozwiązania, pozwalającego na realizację zadań wydobywczych w 
przypadku, gdyby technika przemiennikowa nie sprawdziła się. Stworzono układ, który pozwala 
na pracę kompleksu w dwóch trybach zasilania. Klasycznym -  z udziałem wyłączników styczni-
kowych, lub w trybie przemiennikowym. Model układu zasilania kompleksu wydobywczego Bog-
danka 2 jest następujący: 
 
Tabela 1. Model zasilania kompleksu strugowego Bogdanka 2 
Table 1. Plow complex power supply model for Bogdanka 2 

Strug wyposażony w dwa silniki dwubiegowe o 
mocy 265/800 kW zasilany jest napięciem 3,3kV z 
dwóch wyłączników stycznikowych typu EH-d03-
W/3,3/I/02… 

Strug wyposażony w dwa silniki dwubiegowe o 
mocy 265/800 kW (podłączone na biegu szybkim) 
zasilany jest napięciem 3,3kV z dwóch kompakto-
wych stacji przemienników typu CGM-VFD/A+W 

Przenośnik Zgrzebłowy Ścianowy PZS wyposażo-
ny w dwa silniki jednobiegowe o mocy 800kW 
zasilany jest napięciem 3,3kV z dwóch wyłączni-
ków stycznikowych typu EH-d03-W/3,3/I/03… 

Przenośnik Zgrzebłowy Ścianowy PZS wyposażo-
ny w dwa silniki jednobiegowe zasilany jest napię-
ciem 3,3kV z dwóch kompaktowych stacji prze-
mienników typu CGM-VFD/A+W  

Przenośnik Zgrzebłowy Podścianowy PZP wyposażony w jeden silnik jednobiegowy o mocy 400kW 
zasilany jest napięciem 3,3kV z wyłącznika stycznikowego typu EH-d03-W/3,3/I/03… 

Kruszarka na przenośniku zgrzebłowym podścianowym PZP wyposażona w jeden silnik jednobiegowy o 
mocy 315 kW zasilana jest napięciem 3,3kV z wyłącznika stycznikowego typu EH-d03-W/3,3/I/03… 

 
W stosunku do instalacji Bogdanka 1, oprócz wprowadzenia przemienników do zasilania struga 

i przenośnika ścianowego, zmianie podlegała moc silników strugowych z 210/630kW do 
265/800kW. Zmieniono także producenta silników struga. Wszystkie silniki na napięcie 3,3kW w 
instalacji Bogdanka 2 są produkcji firmy Damel S.A.  

Znane z instalacji Bogdanka 1 pompy chłodzenia napędów, pompy zraszania w ścianie oraz 
dodatkowo w Bogdanka 2 pompy ciśnieniowe dla sprzęgieł CST, podobnie jak inne urządzenia 
pomocnicze, zasilane są z wyłączników i zestawów manewrowych produkcji firmy KOPEX Elec-
tric Systems, zabudowanych na zestawie aparaturowym. Aparatura zasilająca i sterownicza, łącznie 
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z dołowym stanowiskiem strugowego, podwieszona jest w chodnikach po obu stronach ściany na 
zestawach do podwieszania aparatury typu Anakonda produkcji firmy Sigma S.A. Z racji rozbu-
dowanego wyposażenia instalacji Bogdanka 2, długość zestawu aparaturowego po stronie zasila-
nia, łącznie z zapasami linii zasilającej w postaci girland, wyniosła blisko 400 metrów. 

Stosowany w rozwiązaniu Bogdanka 1 układ automatyzacji przenośników taśmowych EH-
APD1 został zastąpiony lepiej dopasowanym do potrzeb kompleksu „Iskrobezpiecznym Systemem 
Łączności Głośnomówiącej, Sygnalizacji i Blokady typu UGS-10” produkcji firmy Elektrometal 
S.A. w wersji S, dedykowanej do ścian niskich.  
 
2.2. Aparatura zasilająco-sterująca 
 
2.2.1. Stacje transformatorowe stare i nowe 
 
Zaproponowane przez KOPEX Electric Systems do zasilania kompleksów strugowych stacje 
transformatorowe spełniają wysokie wymagania technologiczne, gwarantując przy tym 
niezawodność ruchową i zdecydowanie poprawiając komfort oraz bezpieczeństwo pracy służb 
technicznych kopalń. W układach zasilania kompleksów strugowych znalazły zastosowanie stacje 
transformatorowe w obudowie d31 o mocy 2600kVA i przekładni 6/3,3kV [11].  

Komorę górnego napięcia (GN) stacji transformatorowych w obudowie d31 wyposażono w 
zabezpieczenia transformatora mocy i małogabarytowy łącznik z izolacją z SF6 400A, co 
zdecydowanie poprawiło możliwość skutecznego zabezpieczenia sieci zasilającej. Komora GN jest 
wyposażona w uziemnik szybki, wprowadzony jako bezwzględny standard do całej palety stacji 
transformatorowych. Komora ta, stanowiąca jednoczłonowe pole rozdzielcze średniego napięcia, 
decyduje o możliwości zasilania i poprawnej pracy całej stacji. 

W komorach dolnego napięcia (DN) stacji zastosowano innowacyjne rozwiązania, 
umożliwiające przeniesienie całej mocy stacji transformatorowej z kompletnie zabezpieczonych 
odpływów na wspólne przyłącze aparatury manewrowej - praca równoległa dwóch, trzech lub 
czterech kabli i/lub przewodów oponowych na odpływach [11].  

Zastosowane zabezpieczenia elektroenergetyczne oraz przyjęty system sterowania  
i współpracy z blokadami technologicznymi, z wykorzystaniem obwodów iskrobezpiecznych 
pozwala na zasilanie odbiorników zainstalowanych w pomieszczeniach zagrożonych wybuchem. 
Stacje transformatorowe wyposażono w iskrobezpieczny układ zdalnego wyłączania łącznika 
głównego po stronie GN. Wszystkie stacje są wyposażone także w uziemnik szybki po stronie 
dolnego napięcia, zapewniając szczególnie wysoki poziom bezpieczeństwa pracy obsługi [9].  

Na rysunku 1 przedstawiono przykładowy schemat ideowy stacji transformatorowych o 
przekładni 6/3,3kV typu EH-d31-2600/6,0/3,3/02.01. 
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Rys. 1. Schemat ideowy stacji transformatorowej typu EH-d31-2600/6,0/3,3/02.01 
Fig. 1. Schematic diagram of EH-d31-2600/6,0/3,3/02.01 type transformer station 

Różnica pomiędzy stacjami transformatorowymi w obu kompleksach polega na zastosowaniu 
nowych zabezpieczeń ziemnozwarciowych, w szczególności przystosowanych do pracy z falowni-
kami, jak i rozbudowany system diagnostyczny. 

2.2.2. Wyłączniki stycznikowe stare i nowe 
 
 Przykładem szczególnym konstrukcji do zastosowania w wysokowydajnych kompleksach 
strugowych są wdrożone ognioszczelne wyłączniki stycznikowe czteroodpływowe. 

Ognioszczelny wyłącznik stycznikowy typu EH-d03-W/3,3/I/01.xx, oraz typu EH-d03-
W/3,3/I/02.xx [6] to aparaty, które wprowadziły zupełnie nową jakość w proponowanej wcześniej 
gamie aparatury manewrowej na napięcie 3,3kV. Zastosowano w nich przełączniki rozłącznikowe 
z uziemnikami szybkimi uziemiającymi przewody na przyłączu zasilającym, dodatkowo 
wyłączniki zabezpieczeniowe umożliwiające zabudowę aparatury w każdych warunkach 
zwarciowych sieci zasilającej na dole kopalni. Aparatura jest wyposażona w system blokad 
mechaniczno- elektrycznych, który także wpływa na zdecydowaną poprawę bezpieczeństwa pracy 
służb technicznych zakładów górniczych [8]. 

Zastosowane w aparaturze na każdym odpływie uziemniki szybkie wyznaczają nowe 
standardy bezpieczeństwa dla zintegrowanych kompleksów wydobywczych zasilanych napięciem 
3,3kV. Rysunek 2 przedstawia schemat ideowy układu zasilania kompleksu w LW Bogdanka S.A. 

 

      

Rys. 2. Schemat ideowy zasilania napięciem 3,3kV wraz z czteroodpływowymi wyłącznikami stycznikowymi 
typu EH-d03-W/3,3/I/01.xx. oraz wyłączników stycznikowych do rewersyjnego zasilania silników głównych 
struga typu EH-d03-W/3,3/I/02.xx 
Fig. 2. Schematic diagram of 3,3kV voltage supply, containing EH-d03-W/3,3/I/01.xx contactor-type switches 
and EH-d03-W/3,3/I/02.xx plow motor reverse supply contactor-type switches 
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Różnica pomiędzy wyłącznikami na napięcie 3,3kV będącymi w wyposażeniu obu komplek-
sów polega na zastosowaniu nowego rozbudowanego systemu diagnostycznego.  
 
2.2.3. Kompaktowa stacja przemiennika częstotliwości- nowe podejście 
 

Producentem kompaktowej stacji przemiennikowej częstotliwości typu CGM-VFD jest Cater-
pillar Global Mining Europe GmbH. Kompaktowa stacja przemiennika częstotliwości CGM-VFD 
zrealizowana jest w oparciu o nowoczesne rozwiązania techniczne stosowane już w przemyśle 
przez firmę Rockwell Automation. Zastosowany w rozwiązaniu PowerFlex 7000 to prądowy 
przemiennik częstotliwości, w którym sterowanie prędkością maszyny oparte jest o sterowanie 
momentem obrotowym silnika. Prędkość silnika jest szacowana lub mierzona, a moment obrotowy 
jest regulowany w taki sposób, by uzyskać prędkość równą prędkości zadanej. Silnik i obciążenie 
wymuszają częstotliwość stojana, a przemiennik synchronizuje się do silnika. Jest to sposób na 
sterowanie, który odróżnia przemiennik PowerFleX 7000 od przemiennika ze sterowaniem V/Hz, 
w którym przemiennik wymusza częstotliwość stojana bez synchronizacji z silnikiem [14]. 
 

 
Rys. 3. Schemat ideowy przemiennika PowerFlex 7000 [14] 
Fig. 3. PowerFlex 7000 converter schematic diagram [14] 
 
Nowatorski napęd PowerFlex 7000 łączy trzy innowacyjne rozwiązania: 

 mechanizm Direct-to-Drive bezpośrednio łączy źródło zasilania z napędem średniego na-
pięcia, bez konieczności stosowania transformatora izolacyjnego; 

 tyrystory SGCT (Symmetrical Gate Commutated Thyristor) w falowniku i prostowniku 
umożliwiają uzyskanie znakomitych wzorców przełączania, opartego na modulacji szero-
kości impulsu, co pozwala znacznie ograniczyć harmoniczne prądu zasilania, zminimali-
zować wymagania w zakresie układu zabezpieczającego tyrystor i ograniczyć straty zwią-
zane z przełączaniem; 

 prostownik AFE spełnia wymagania normy IEEE 519-1992 i standardowych wytycznych, 
obowiązujących w przypadku harmonicznych, zapewnia współczynnik mocy bliski 1, a 
także optymalizuje osiągi napędu. 

 
Dobrany dla LW Bogdanka przemiennik Power Flex 7000 został zabudowany w osłonach 

ognioszczelnych typu HR-dG5 produkcji firmy Hansen Bergbautechnik GmbH. Jest to pierwsza na 
świecie instalacja przemiennika częstotliwości średniego napięcia wykonana pod ziemią w warun-
kach zagrożenia wybuchem metanu i pyłu węglowego. Kompaktowa stacja przemienników często-
tliwości składa się z dwóch funkcjonalnie różnych podzespołów: stacji typu CGM-VFD/A800-3,3 
oraz stacji typu CGM-VFD/W800-3,3. 
Stacje te stanowią jedną jednostkę przewidzianą do wspólnej eksploatacji. 
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Rys. 4.  Schemat kompaktowej stacji przemiennika częstotliwości [16] 
Fig. 4. Compact frequency converter station scheme [16] 
 

Stacja typu CGM-VFD/A800-3,3 chłodzona jest powietrzem, a wymiana ciepła odbywa się 
przez powierzchnie obudowy ognioszczelnej. Wewnątrz obudowy zabudowano zintegrowane ob-
wody elektryczne i elektroniczne, takie jak: dławik układu wejściowego, kondensatory wejściowy 
i wyjściowy, stycznik główny, odłączniki wejściowy i wyjściowy z opcjonalnym uziemnikiem. 
Sekcja niskonapięciowa zawiera między innymi układ sterowania Rockwell SPS, zabezpieczenia 
elektryczne obwodów zewnętrznych i wewnętrznych wraz z układami kontroli, styczniki 
i transformatory pomocnicze. 

Stacja typu CGM-VFD/W800-3,3 chłodzona jest cieczą. Wewnątrz obudowy zabudowano zin-
tegrowane obwody elektryczne i elektroniczne, między innymi takie jak: prostownik, dławik ukła-
du pośredniego, falownik. Sekcja niskonapięciowa zawiera między innymi układ sterowania Roc-
kwell SPS oraz urządzenie pomiarowe przewodności czynnej medium chłodniczego. 

Budowa stacji przemiennikowej pozwala na realizację opcji „Bypass”, pozwalającej na bezpo-
średnie zasilenie silników z pominięciem stacji. 

Tabela 2. Dane techniczne kompaktowej stacji przemiennikowej [16] 
Table 2. Technical specification of a compact converter station [16] 

 CGM-VFD/A800-3,3 CGM-VFD/W800-3,3 
Oznaczenie budowy przeciwwybuchowej I M2 Ex d [op is] I Mb 

Moc znamionowa [kW] 800 
Napięcie znamionowe zasilania [V] 3300 
Prąd znamionowy zasilania [A] 200 
Częstotliwość znamionowa zasilania [Hz] 50 
Napięcie znamionowe odbioru [V] do 3300 
Prąd znamionowy odbioru [A] do 200 
Częstotliwość znamionowa odbioru [Hz] 75 
Napięcie zasilania odbiorów pomocniczych [V] 230 
Częstotliwość znamionowa napięcia zasi-
lania odbiorów pomocniczych 

[Hz] 50 

Sposób chłodzenia [-] powietrze ciecz 
Stopień ochrony [-] IP54 
Wymiary: długość x szerokość x wysokośc [mm] 3700x1245x1300 
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Masa całkowita [kg] 6700 7800 
 

Zastosowanie przemienników do zasilania napędów struga i przenośnika ścianowego pozwoliło 
wykorzystać zalety, jakie niosą ze sobą tego rodzaju napędy, przede wszystkim możliwość regula-
cji prędkości i zachowanie stałej wartości momentu obrotowego podczas pracy. 

System parametryzacji pracy przemienników pozwala określić docelową prędkość i czas osią-
gnięcia tej prędkości dla czterech trybów pracy: szybkiego ruchu struga (przenośnika), powolnego 
ruchu struga (przenośnika), automatycznego ruchu struga (przenośnika) i naprawczego ruchu stru-
ga (przenośnika). Określenia tych parametrów może dokonać strugowy po zalogowaniu do pro-
gramu V_VFD obsługującego przemiennik. Może on również dokonywać ręcznie, za pomocą 
przycisku +/- na pulpicie sterowniczym, zmiany prędkości struga podczas pracy w trybie manew-
rowym. 

Istnieje możliwość wyrównywania obciążeń napędów poprzez stworzenie właściwego algoryt-
mu ich współpracy. O skuteczności rozwiązania świadczą wykresy przedstawione na rysunku 5. W 
kompleksie z przemiennikami (Bogdanka 2) dla przykładu, tryb współpracy napędów jest następu-
jący: - Jeżeli pierwszy napęd ciągnący pracuje na 50% mocy, drugi napęd pracuje na 25%. - Jeżeli 
pobór mocy pierwszego napędu wzrośnie powyżej 50%, drugi napęd również przejmie odpowied-
nio część obciążenia. 

 
Rys. 5. Pobór mocy silników napędów struga w kompleksie Bogdanka 1 (z lewej) i Bogdanka 2 (z prawej) 
Fig. 5. Plow motor power consumption for Bogdanka 1 (left) and Bogdanka 2 (right) longwall complexes 
 

Właściwe chłodzenie przemienników zapewnia stacja chłodząca z podwójnym obiegiem wody 
typu HR-WWK-4 produkcji firmy Hansen Bergbautechnik GmbH. Stacja posiada znamionową 
moc chłodzącą rzędu 160kW i wyposażona jest w 2 agregaty pompowe. Stacja chłodzenia VFD 
zawiera rurowy wymiennik ciepła ciecz-ciecz, służący do odprowadzenia ciepła. Pierwotny obieg 
chłodzenia jest zasilany wodą dostarczoną przez kopalnię. System wymaga wody o maksymalnej 
temperaturze wejściowej 250C i przepływie 190 l/min. W obiegu wtórnym znajduje się dejonizo-
wana mieszanina wody i glikolu etylowego. Przewodność medium chłodniczego powinna być 
mniejsza lub równa 0,2µS/cm.  

Sterowanie stacją chłodzącą odbywa się w oparciu o bezobsługowy sterownik programowalny 
PLC, zabudowany w bezpośrednim sąsiedztwie pompy. Czujniki pracujące w systemie chłodzenia 
są źródłem sygnałów zbieranych przez moduły CIOS i przekazywane do układu za pośrednictwem 
modułów I/O. Łącze techniczne modułów CIOS zapewnia przełącznik I.S.Switch, który przekazuje 
dane za pomocą światłowodu do centralnego systemu sterowania. Pompową stację chłodzenia 
można eksploatować w trzech trybach (automatyczny, ręczny i tryb wyłączenia). We wszystkich 
trzech przypadkach odbywa się kontrola stacji chłodzenia oraz następuje zapis wartości pomiaro-
wych ciśnienia, przepływu i temperatury w pierwotnym i wtórnym obiegu chłodzącym. 
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Rys. 6. Kompaktowa stacja przemiennika częstotliwości VFD na zestawie pociągu aparaturowego Anakonda 
Fig. 6. VFD frequency converter compact station mounted on Anakonda monorail set  
 
2.3. Systemy kompleksu strugowego 
 
2.3.1. System sterownia EH-WallControl firmy KES S.A. 
 

Wysokowydajne kompleksy strugowe oparte o systemy sterowania EH-WallControl umożli-
wiają efektywne prowadzenie procesu wydobywczego z pełnym wsparciem załogi pod ziemią. 
System EH-WallControl udostępnia systemom wizualizacyjnym pełen obraz stanu maszyn i urzą-
dzeń tam pracujących. Rozwój technologii w tym zakresie, obserwowany przy obu kompleksach 
strugowych, zmierza do dalszego zwiększania diagnozowalności jak i do maksymalizacji stopnia 
automatyzacji procesu wydobywczego. Wdrożenie nowego systemu sterowania miało na celu pre-
cyzyjniejsze określanie stanu poszczególnych maszyn i urządzeń. Szybka i precyzyjna diagnostyka 
stanu całego systemu przez strugowego oraz np. dyspozytora energomaszynowego pozwala na 
szybkie podejmowanie decyzji i reagowanie na określone zdarzenia. Jest to niezwykle istotne, bio-
rąc pod uwagę chociażby aspekt taki, jak bezpieczeństwo ludzi pracujących w rejonach najbardziej 
zagrożonych.  

 
Rys. 7. Główne synoptyki kompleksów strugowych  EH-WallView (po lewej Bogdanka 1 po prawej Bogdan-
ka 2) 
Fig. 7. EH-WallView plow complex monitoring software (Bogdanka 1 – on the left, Bogdanka 2 – on the 
right) 
 

Optymalizacja algorytmów poszczególnych procesów oraz sposobu ich realizacji na potrzeby 
zwiększenia automatyzacji daje aktualnie widoczne korzyści każdego dnia, z czego w pełni korzy-
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sta załoga LW Bogdanka. Dodatkowo w systemie sterowania drugiego kompleksu strugowego 
zostały zastosowane cyfrowe zabezpieczenia wody chłodzącej i zraszającej produkcji firmy Gru-
newald GmbH. Wykorzystane wskaźniki pokazują aktualne wartości przepływu wody, temperaturę 
i ciśnienie lokalnie na miejscu pomiaru, czyli np. przy silniku. Parametry te przekazywane są do 
systemu sterowania i wizualizacji. Umożliwiło to znaczące przyśpieszenie diagnozowania przy-
czyn braku chłodzenia, jak i pozyskanie cennej wiedzy na temat jakości medium chłodzącego.  

Reasumując system EH-WallControl zapewnia pełną optymalizację prowadzenia procesu wy-
dobywczego przy zachowaniu standardów bezpieczeństwa oraz przyzwyczajeń załogi już z pierw-
szego kompleksu. Umożliwia bardziej racjonalne wykorzystanie potencjału specjalistów, dzięki 
szerokiej diagnozowalności instalacji. Zastosowanie EH-WallControl pozwoliło zwiększyć dyspo-
zycyjności systemu strugowego, co przekłada się w tym przypadku bezpośrednio na bardziej efek-
tywne zarządzanie całym ruchem kopalni LW Bogdanka. 

 
Rys. 8 Schemat ideowy pojedynczego systemu sterowania EH-WallControl dla kompleksu strugowego 
Fig. 8. EH-WallControl plow steering system schematic diagram  
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2.3.2. System sterowania i wizualizacji firmy CATERPILAR  
 

Oba kompleksy ścianowe zostały wyposażone w elementy systemu PMC, oferującego jednost-
ki sterujące odpowiednie do każdej z wielu funkcji kompleksu ścianowego: 

 PMC-R – system elektrohydrauliczny; 
 PMC-D – sterowniki napędów; 
 PMC-V – urządzenie do wizualizacji i konfiguracji lokalnej parametrów układów napę-

dowych; 
 PMC-P – koncentrator, który zapewnia interfejs pomiędzy poszczególnymi sterownikami 

i sprzętem a siecią komputerową lub systemami zewnętrznymi; 
 VCU do wizualizacji i sterowania systemami z rodziny PMC, na powierzchni lub za po-

mocą komputera przeciwwybuchowego znajdującego się pod ziemią. 

Zastosowane systemy pozwoliły na utrzymanie najwyższych standardów bezpieczeństwa i do-
stosowanie jednostek do dedykowanego rozwiązania dla LW Bogdanka. 

Do różnych zadań związanych z obsługą systemów zastosowano odpowiednie programy wizua-
lizacyjne. Pozwalają one odczytywać i konfigurować parametry wraz z wizualizacją danych eks-
ploatacyjnych. Każdy z programów umożliwia rejestrację danych eksploatacyjnych i posiada funk-
cję odtwarzania i zapisu wizualizacji. Ta ostatnia jest bardzo istotna podczas analizy zaistniałych 
podczas eksploatacji zdarzeń i w połączeniu z rejestracją wartości określonych parametrów, sta-
nowi potężne narzędzie wspierające doskonalenie procesów produkcyjnych. 
VShield, VPlow oraz VDrive to programy wizualizacyjne wykorzystywane w obu instalacjach 
Bogdanka 1 i Bogdanka 2. Dodatkowo w instalacji Bogdanka 2 pojawia się program V_VFD do 
wizualizacji i parametryzacji wybranych wielkości stacji przemiennikowej i pomp chłodzenia. 
 

 
Rys. 9. Synoptyki oprogramowania V_VFD 
Fig. 9. V_VFD visualisation and parameterization software dedicated for frequency converter station and 
cooling pumps. 

Nowym zagadnieniem, jakie należało rozwiązać dla potrzeb instalacji kompleksu Bogdanka 2, 
była konieczność precyzyjnego pomiaru prędkości obrotowej silników. Problem ten rozwiązano 
poprzez zabudowę w silnikach enkoderów przyrostowych. Są to przetworniki obroto-
wo - impulsowe, których zadaniem jest generowanie impulsów odpowiadających ruchowi obroto-
wemu silnika. Poprzez konwertery światłowodowe sygnały te konwertowane są na sygnały op-
tyczne i przesyłane światłowodami poprzez rejestratory wartości pomiarowych do sterownika Ma-
ster Control. Zadaniem tego sterownika jest monitorowanie i przekazywanie niezbędnych do pracy 
parametrów do czterech przemienników częstotliwości CGM-VFD/W800-3,3 i CGM-VFD/A800-
3,3 i przynależnej stacji chłodzenia HR-WWK-4. 
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2.3.3. Systemy wizualizacyjne i wspomagające firmy KES S.A. 
 
2.3.3.1 System wizualizacji stacji pomp hydraulicznych EH-PumpView firmy KES S.A. 
 

Została wykonana również pełna wizualizacja i parametryzacja systemu pomp hydraulicznych 
wraz z systemem osmozy, zasilających kompleks strugowy na LW Bogdanka. Poniżej zostały za-
prezentowane w pełni multimedialne synoptyki wizualizacyjne.  

  
Rys. 10. Synoptyki wizualizacyjne systemu EH-PumpView 
Fig. 10. EH-PumpView software visualisation 
 
2.3.3.2 System kamer EH-Vision firmy KES SA 
 

Wysokowydajne kompleksy strugowe, sterowane ze stanowiska powierzchniowego, nie potra-
fią dobrze funkcjonować bez systemu wizyjnego. Tę funkcjonalność zapewnia w obu kompleksach  
strugowych zintegrowany system EH-Vision, który jest systemem monitoringu wizyjnego, 
umożliwiającego podgląd aktualnych oraz archiwalnych zapisów z kamer zainstalowanych w obu 
kompleksach. System, poprzez zwiększenie bezpieczeństwa załogi jak i ułatwianie pracy 
operatorów w zautomatyzowanych kompleksach strugowych, pozwala na zwiększenie wydajności 
i prowadzenie procesu urabiania przy ograniczonym stanie załogi w szczególności w rejonach 
najbardziej zagrożonych.  

System składa się z komponentów służących kolejno do akwizycji, transmisji, archiwizacji  
i wyświetlania obrazu z kamer. Kamery umiejscowione w odpowiednich lokalizacjach, wyznaczo-
nych przez klienta, połączone są z koncentratorem sygnałów video (EH-O/06/06.xx).  
Funkcjonalność oprogramowania użytego w systemie jest bardzo bogata: 

 prezentacja aktualnego obrazu wybranej kamery bądź wielu kamer jednocześnie poprzez 
dedykowana aplikację lub standardową przeglądarkę internetową, 

 pełna rejestracja pozyskiwanego obrazu, 
 wsparcie dla wielu monitorów z możliwością oglądania sygnału z kamer na żywo i 

przeglądania archiwum jednocześnie, 
 kontrola dostępu do systemu z wieloma poziomami uprawnień, 
 funkcja „smart guard” analizująca i rozpoznająca określone zdarzenia, 
 funkcja „smart search” w celu łatwego wyszukiwania określonych zdarzeń w archiwum, 
 aplikacja licznika umożliwiająca zliczanie ilości obiektów itp. 
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Rys. 11. Obraz z kamer zainstalowanych w rejonie napędów przenośnika ścianowego 
Fig. 11. Display of the monitoring system mounted near longwall conveyor drives 
 
2.3.3.3 System Raportów EH-MineReport firmy KES S.A. 

 
Wysokowydajne kompleksy strugowe oparte o nowoczesne systemy sterowania i wizualizacji, 

umożliwiają pozyskanie wielu cennych informacji na temat pracy urządzeń strugowych oraz same-
go procesu, zarówno dla użytkowników, jak i również producentów. Efektywne i w pełni zrozu-
miałe prowadzenie procesu wydobywczego powinno opierać się na szczegółowej analizie danych 
opisujących dany proces, gdyż zapewnia to maksymalne wsparcie załogi pracującej pod ziemią. 
Rozwój technologii w kompleksach strugowych zmierza do zwiększania diagnozowalności, jak i 
do maksymalizacji stopnia automatyzacji procesu wydobywczego. Precyzyjna diagnostyka stanu 
całego systemu pozwala na szybkie podejmowanie decyzji i reagowanie na określone zdarzenia 
oraz przegląd danych historycznych. Jest to niezwykle istotne, biorąc pod uwagę chociażby aspekt 
taki, jak bezpieczeństwo ludzi pracujących w rejonach najbardziej zagrożonych. Zdobyte doświad-
czenia wskazują, że zakres działań w tym obszarze w znacznym stopniu wspiera system EH-
MineReport. Zestawienie doświadczeń zdobytych przez wiele lat działalności na rynku górniczym 
pracowników firmy Kopex Electric Systems oraz wiedzy z pozyskanych już informacji służb LW 
Bogdanka, pozwoliło stworzyć rozwiązanie nie tylko stanowiące podstawową diagnostykę syste-
mów, ale zapewniło predykcję pewnych zdarzeń systemowych.  

Istotne cechy systemu EH-MineReport to m.in.: 
 łatwa możliwości rozszerzania pamięci przekładająca się na praktycznie nieograniczony okres 

archiwizowania danych, bezpieczny i pewny długoterminowy zapis danych; 
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 tworzenie zestawień i wykresów graficznych zarówno parametrów analogowych jak i 
binarnych; 

 łatwa możliwość integracji z innymi systemami,; 
 dostęp do systemu poprzez otwartą strukturę bazy danych; 
 automatyzacja powiadamiania i tworzenia raportów: co dany okres czasu, gdy spełniony 

zostanie ściśle określony warunek; 
 automatyczny zapis raportów m.in. do: PDF, HTML, MS Office, OpenOffice itd.; 
 możliwość automatycznego wysyłania raportów przez e-mail; 
 możliwość przeglądania danych archiwalnych z dowolnego okresu czasu; 
 brak potrzeby instalowania specjalnego oprogramowania u operatora systemu;  
 możliwość łatwego wyszukiwania zdarzeń według czasu bądź typu tych zdarzeń. 

 
Rys. 12. Przykładowa analiza danych opisujących proces 
Fig. 12 Sample of EH-MineReport process data analysis  

  
2.3.3.4. System wsparcia technicznego EH-ServiceConnect firmy KES SA 
 

Zastosowany na LW Bogdanka system wsparcia serwisowego EH-ServiceConnect dla obu 
kompleksów pozwala na bezpieczne połączenie wybranych elementów kopalnianej sieci 
komputerowej lub technologicznej z centrum doradczo-serwisowym KOPEX Electric Systems, lub 
innymi sieciami typu Ethernet. Połączenie poprzez system EH-ServiceConnect umożliwia zdalne 
doradztwo serwisowe wraz z prowadzeniem zdalnych prac serwisowych, oparte na najwyższych 
światowych standardach bezpieczeństwa. System został z sukcesem już wielokrotnie zastosowany 
poza granicami Polski. W skład systemu wchodzi odpowiednio skonfigurowana sprzętowa zapora 
wraz z oprogramowaniem do zarządzania, parametryzowania i kontroli, co stanowi „serwer 
lustrzany”. Do prawidłowego działania systemu EH-ServiceConnect i wydajnego świadczenia 
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usługi zdalnego doradztwa jak i zdalnego serwisu niezbędne jest udostępnienie przez zakład 
górniczy dedykowanego łącza internetowego o odpowiedniej gwarantowanej przepustowości. 
Łącze takowe zostało zapewnione przez LW Bogdankę. Architektura systemu, oparta na 
sprzętowych zabezpieczeniach dostępu do sieci zakładowej gwarantuje bezpieczeństwo 
użytkowania oraz wysoką wydajność zestawianych połączeń. Wszystkie połączenia aktywowane, 
uprawniane i zestawiane są tylko na żądanie odpowiednich służb kopalni, zgodnie z procedurą 
opisaną w Zarządzeniu Kierownika Ruchu Zakładu.  
 Dodatkowo na LW Bogdanka system EH-ServiceConnect został wykorzystany do 
bezpiecznego udostępnienia wizualizacji, podglądu wizyjnego jak i rozmów z systemu blokad w 
ścianie i na odstawie tylko do odczytu z obu kompleksów do sieci ogólnozakładowej wybranym 
użytkownikom.  
 

 
Rys. 13. Schemat ideowy systemu EH-ServiceConnect na LW Bogdanka 
Fig. 13. EH-ServiceConnect system schematic diagram  
 
2.3.3.5 Integracja systemów strugowych – wartość dodana 
 

Kolejnym etapem po zakończeniu uruchomienia kompleksu strugowego Bogdanka 2, była peł-
na integracja systemów strugowych. W szczególności umożliwiło to funkcjonalność wykorzystania 
wewnętrznego wsparcia technicznego załogi w postaci górników, mechaników, hydraulików 
i elektryków pomiędzy kompleksami. Zintegrowane zostały systemy takie, jak: 

 systemy wizualizacji i parametryzacji typu EH-WallView z obu kompleksów do systemu 
EH-MineView, 

 systemy monitoringu wizyjnego typu EH-Vision, 
 system wsparcia technicznego typu EH-ServiceConnect, 
 system archiwizacji i raportów typu EH-MineReport. 

Integracja systemów pozwoliła również na zsynchronizowanie zegarów czasu rzeczywistego 
we wszystkich systemach i urządzeniach pracujących w obu kompleksach. Kolejną, bardzo istotną 
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zaletą integracji systemów, jak i wykorzystania urządzeń zaprojektowanych w tej samej koncepcji, 
jest możliwość łatwej migracji załóg wydobywczych oraz remontowych pomiędzy kompleksami.  

 
Rys. 14. Schematy ideowe systemów EH-MineView i EH-WallControl (obejmujące oba kompleksy strugo-
we) na LW Bogdanka 
Fig. 14. EH-MineView and EH-WallControl systems (run on both plow complexes) schematic diagram  
 
4. WNIOSKI 
 

Innowacyjne rozwiązania wprowadzane do każdego systemu niosą ze sobą ryzyko poprawności 
i skuteczności zastosowanego działania. Wątpliwości jest tym więcej, gdy mamy do czynienia z 
układem zależnym od tak wielu zmiennych, jak ma to miejsce w przypadku procesu wydobywcze-
go. Rozwiązania techniczne dotyczące tematu zasilania, sterowania i wizualizacji zastosowane w 
systemie Bogdanka 1 sprawdziły się, czego dowodem były osiągane wyniki wydobycia. Oto nie-
które dane produkcyjne ściany strugowej 1/VI/385 z całego jej wybiegu [13]: 

 średni postęp dobowy: 10,4 m 
 średnie wydobycie dobowe brutto:8,2 tys. t., 
 średnie wydobycie miesięczne: 195,4 tys. t., 
 rekord wydobycia dobowego: 16,684 tys. t.,  

Rekord, jaki osiągnął ten kompleks, przebudowany do następnej ściany 7/VII/385 w pokładzie 
385, mówi same za siebie - w dniu 16 lutego 2012 wydobycie dobowe wyniosło 24 934 tony przy 
postępie ściany 27,0 m. 

Na pełną ocenę wpływu nowych rozwiązań zastosowanych w Bogdance 2 i efekty wydobycia 
trzeba jeszcze poczekać. Dziś widać już, że najistotniejsza zmiana, tzn. wprowadzenie układów 
przemiennikowych do zasilania struga i przenośnika ścianowego, daje konkretne efekty.  

Należy wymienić tu kilka problemów, które znalazły rozwiązanie dzięki zastosowaniu prze-
miennikowej techniki napędowej: 

 brak ograniczeń w ilości rozruchów, 
 minimalny spadek napięcia podczas rozruchu, 
 zsynchronizowany rozruch napędów przy pełnym obciążeniu, 
 regulowana prędkość obrotowa i nastawialny moment, 
 wyrównywanie obciążeń pomiędzy napędami, 
 szybka redukcja prędkości i momentu obrotowego w przypadku wystąpienia blokady, 
 redukcja niekorzystnego oddziaływania napędów na łańcuch, koła zębate, rynny itp. 

Wydaje się, że po pozytywnym wdrożeniu w LW Bogdanka techniki przemiennikowej w ścia-
nach strugowych, to rozwiązanie stanie się standardem w wysokowydajnych kompleksach strugo-
wych. 
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Należy podkreślić również fakt korzyści wynikających z wdrożenia dla potrzeb kompleksu 
Bogdanka 2, a po integracji dla obu systemów strugowych, systemu raportów EH-MineReport: 

 optymalizacja procesów technologicznych na podstawie wygenerowanych danych, 
 zwiększenie dyspozycyjności systemów kopalnianych, 
 szczegółowa wiedza o pracy kompleksów z podziałem na zmiany, dni, tygodnie itd. 
 możliwość dowolnej analizy stanu poszczególnych maszyn i innych podzespołów syste-

mu,  
 odciążenie służb kopalni przez automatycznie generowana i dostarczana do użytkownika 

końcowego historia zdarzeń systemowych w postaci raportów. 

Nowe techniki napędowe oraz rozbudowa systemów wspomagania komputerowego to inowacje 
systemu Bogdanka 2. Praca tego kompleksu przynosi nowe doświadczenia i uwagi, które zamienione na 
konkretne idee znajdą zapewne swój ciąg dalszy w planowanym kolejnym kompleksie strugowym 
Bogdanka 3.  
 
LITERATURA 
  
1. Tor A., Kubaczka C., Olma R., Kapcia J Uwarunkowania techniczne eksploatacji cienkich pokładów 

węgla kamiennego z wykorzystaniem kompleksu strugowego w warunkach Jastrzębskiej Spółki 
Węglowej S. A. (Szkoła Eksploatacji Podziemnej Szczyrk) luty 2008  

2. Stopa Z Perspektywy eksploatacji cienkich pokładów węgla kamiennego w LW Bogdanka S. A. (Szkoła 
Eksploatacji Podziemnej Szczyrk) luty 2008 

3. Myszkowski M., Paschedag U. Wybieranie ścianowe w pokładach o średniej grubości – porównanie 
wrębiarki ze strugiem (Światowy Kongres Górniczy- Sesja 6 Górnictwo węglowe- możliwości i 
wyzwania) Kraków 2008 

4. Materiały reklamowe Bucyrus International Inc. company  
5. Czechowski A., Lubryka J, Lubryka M. Opracowanie aplikacyjnego oprogramowania układu sterowania i 

wizualizacji kombajnu ścianowego (Światowy Kongres Górniczy) Kraków 2008 
6. ELGÓR+ HANSEN Sp. z o. o. : Instrukcja Obsługi i Bezpiecznego Użytkowania wyłącznika 

stycznikowego typu EH-d03-W/3,3/I/01.01 oraz typu EH-d03-W/3,3/I/02.01 
7. ELGÓR+ HANSEN Sp. z o. o. : Instrukcja Obsługi i Bezpiecznego Użytkowania wyłącznika z 

rozrusznikiem tyrystorowym typu EH-d03-WR/3,3/I/01.01. 
8. Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 28.06.2002 roku w sprawie bhp, prowadzenia ruchu zakładu 

górniczego oraz specjalnych zabezpieczeń przeciwpożarowych podziemnych zakładów górniczych wraz z 
późniejszymi zmianami (Dz. U. nr 139. poz. 1169 z dnia 02.09.2002 roku wraz z późn.zm.) w zakresie 
zapewnienia bezpieczeństwa ich użytkowania w warunkach zagrożeń występujących w ruchu zakładów 
górniczych. 

9. Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28 lipca 2003r. w sprawie 
zasadniczych wymagań dla urządzeń i systemów ochronnych przeznaczonych do użytku w przestrzeniach 
zagrożonych wybuchem (dyrektywa 94/9EWG–ATEX) w zakresie grupy I – urządzeń przeznaczonych do 
użytku w zakładach górniczych, w których występuje zagrożenie metanowe lub zagrożenie wybuchem 
pyłu węglowego. 

10. Morawiec M, Jędruś T, Macierzyński D, Bezpieczeństwo eksploatacji sieci średniego napięcia w aspekcie 
konstrukcji i wyposażenia urządzeń dla podziemnych zakładów górniczych węgla kamiennego (EmTech 
2009) Ossa 2009 

11. Mieczysław LUBRYKA, Fryderyk DUDA, Mariusz DZIEMDZIORA, JSW S.A. KWK JasMos, Jan 
LUBRYKA, Mateusz STOJEK KOPEX Electric Systems S.A. „Wdrożenie i wykorzystanie centralnego 
systemu wizualizacji ścian wydobywczych EH-MineView produkcji KOPEX Electric Systems są na 
KWK JasMos” KKEG 2012 

12. Mieczysław Lubryka Fryderyk Duda, Sebastian Berger  KWK Jas-Mos, Jan Lubryka  KOPEX 
Electric Systems SA, Karol Opielka Politechnika Śląska, „Wdrożenie i wykorzystanie nowej generacji 
systemów sterowania kompleksów wydobywczych EH-WallControl produkcji KOPEX Electric Systems 
SA na KWK JasMos” KOMTECH 2012 



 17

13. Zbigniew Stopa Doświadczenia LW Bogdanka SA w zakresie wdrażania technologii strugowej 
14. Rockwell Automation. Podręcznik wyboru napędów AC średniego napięcia.  
15. Rockwell Automation. PowerFlex 7000. Przemiennik częstotliwości na średnie napięcie.  
16. Caterpillar Global Mining Europe GmbH. Stacja przemienników częstotliwości typu CGM-VFD/A800-

3,3 i CGM-VFD/W800-3,3 
17. Caterpillar Global Mining Europe GmbH. Stacji chłodzącej z podwójnym obiegiem wody typu HR-

WWK-4 
18. Dokumentacja Techniczno - Ruchowa zintegrowanego systemu sterowania kompleksu wydobywczego dla 

Lubelski Węgiel „Bogdanka” Spółka Akcyjna Nr BTH-DSW/1/04/05/2012 
19. Caterpillar Global Mining Europe GmbH. Sterowanie napędem za pomocą przetwornicy częstotliwości.  
 
 
 
LW Bogdanka innovative solutions for plow complex engineering in control and power sup-
ply domain  
The article takes about innovative solutions in fields like power supply, control, automatization and 
visualization for high-efficient plow systems that are being introduced at “Bogdanka” hard coal 
mine. Because of the fact, that some elaborations describing new implementations for the first 
plow complex localized in Nadrybie panel already exist, the following work will discuss only the 
latest improvements made for the second plow longwall front at Nadrybie panel. 
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Konstrukcja wzmacniająca obudowę skrzyżowania wyrobisk 
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STRESZCZENIE: Artykuł zawiera opis nowego rozwiązania wdrożonego ostatnio w kopalni 
„Bogdanka”, przeznaczonego dla skrzyżowań wyrobisk chodnikowych o dużych przekrojach prze-
cinających się pod kątem prostym. Jest to specjalna konstrukcja podporowa, złożona z dwóch por-
tali i dwóch belek stropowych o dużej wytrzymałości, wzmacniająca obudowę odrzwiową skrzy-
żowania i przenoszącą obciążenia stropowe z odrzwi niepełnych bezpośrednio na spąg. Konstruk-
cja, oprócz poprawy stateczności obudowy skrzyżowania, wcześniej zabudowana w miejscu przy-
szłego skrzyżowania, ułatwia wykonanie chodnika prostopadłego. 
 
SŁOWA KLUCZOWE: górnictwo podziemne, węgiel kamienny, wyrobiska korytarzowe, obudo-
wa chodnikowa, skrzyżowania chodników, konstrukcja wzmacniająca obudowę skrzyżowań. 
 
 
 
1. WSTĘP 

 
W trakcie prowadzenia robót przygotowawczych pod ziemią związanych z rozcinką 

nowych pól eksploatacyjnych w poszczególnych pokładach, wykonuje się wiele chodników 
przecinających się pod kątem prostym lub zbliżonym do prostego. Dla takich skrzyżowań 
wdrożona została w ostatnim okresie w kopalni „Bogdanka” specjalna konstrukcja podporowa 
wzmacniająca obudowę odrzwiową skrzyżowania, która przeznaczona jest zwłaszcza dla wyrobisk 
o dużych przekrojach poprzecznych. 

Dotychczas znane są i stosowane są w kopalniach węgla kamiennego, różne rodzaje obudowy 
skrzyżowań wyrobisk korytarzowych. Zasadniczo są tu dwie znacznie różniące się między sobą 
grupy rozwiązań technicznych obudowy takich skrzyżowań: 
 Obudowa zwykła skrzyżowania z elementów typowych odrzwi wykonanych z kształtowników 

górniczych V i z standardowych metod jej wzmacniania. Jako typowe wzmocnienie skrzyżo-
wań zwykłych stosowane są podciągi z szyn kolejowych S30 lub S49, lub też z kształtownika 
V. Taki sposób zabudowy skrzyżowania polega na tym, że naciski skał stropowych ze skrzy-
żowania przenoszone są poprzez niepełne odrzwia za pomocą podciągów przymocowanych 
śrubami hakowymi do odrzwi pełnych zabudowanych poza obrębem skrzyżowania. Takie roz-
wiązania obudowy są wystarczające w wyrobiskach o niezbyt dużych przekrojach poprzecz-
nych, wykonanych w pokładzie, o stosunkowo krótkim okresie utrzymywania. Konfigurację 
typowej obudowy zwykłej skrzyżowania przedstawia rysunek 1. 

Szkoła Eksploatacji Podziemnej 2013, Materiały Konferencyjne 
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Rys. 1. Obudowa zwykła skrzyżowania wyrobisk korytarzowych 
Fig. 1. Basic construction used for road crossing support 

 Specjalna obudowa portalowa o konstrukcji szkieletowej, na której wspierają się odrzwia nie-
pełne skrzyżowań, jest zaprojektowana indywidualnie dla każdego skrzyżowania. Obudowa ta-
ka wykonywana jest zwykle w drugim etapie, pod istniejącą obudową wstępną odrzwiową o 
większych rozmiarach. Stosowana jest głównie w wyrobiskach korytarzowych kapitalnych, o 
dużych przekrojach poprzecznych, o długim okresie istnienia. Na rysunku 2 pokazano przykła-
dowe rozwiązanie obudowy portalowej dla chodników krzyżujących się pod kątem mniejszym 
od prostego. 

 
Rys. 2. Specjalna obudowa portalowa o konstrukcji szkieletowej 
Fig. 2. Special, portal-type frame support 
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Jakkolwiek zasadne i skuteczne mogłoby wydawać się częstsze stosowanie obudowy o 

konstrukcji szkieletowej, to należy zwrócić uwagę na wysokie koszty takiego rozwiązania, wysoki 
stopień skomplikowania procesu projektowego i wykonawstwa konstrukcji i wreszcie jej zabudo-
wy pod ziemią. 
 
2. NOWE POTRZEBY PRZY ZABUDOWIE SKRZYŻOWAŃ WYROBISK O DUŻYCH 

PRZEKROJACH 
 

W kopalniach węgla kamiennego eksploatujących systemem ścianowym największą gru-
pę wyrobisk korytarzowych stanowią chodniki przyścianowe, które muszą posiadać coraz większe 
przekroje poprzeczne, z uwagi na duże gabaryty pracujących maszyn i urządzeń, a także ze wzglę-
dów wentylacyjnych. Dlatego też powierzchnia stropu krzyżujących się chodników, która nie może 
być podparta odrzwiami pełnymi jest coraz większa. Zabezpieczenie tych dużych powierzchni tyl-
ko podciągami z szyn, lub z kształtownika V jest niewystarczające. Budowa w każdym przypadku 
konstrukcji szkieletowych jest natomiast pracochłonna i kosztowna. 
 

Stosowane dotychczas rozwiązania były wystarczające i dawały zadawalające rezultaty przy 
przekrojach poprzecznych wyrobisk (chodników przyścianowych) właściwych dla ścian 
kombajnowych. Przy krzyżujących się dwóch chodnikach pod kątem prostym w obudowie łukowej 
o wielkości odrzwi 9, powierzchnia nie podpartego pełnymi odrzwiami stropu wynosiła około 30 
m2. W przypadku odrzwi wielkości 10 stosowanych w chodnikach przyścianowych ścian 
kombajnowych w kopalni „Bogdanka” jako standard od szeregu już lat, powierzchnia ta wzrosła 
do 36 m2. Z chwilą wprowadzania techniki strugowej zaistniała konieczność dalszego zwiększenia 
przekroju poprzecznego chodników przyścianowych. W chodnikach przyścianowych ścian 
strugowych w kopalni „Bogdanka” najczęściej stosowane są odrzwia o wielkości 12S, dla których 
powierzchnia nie podpartego pełnymi odrzwiami stropu skrzyżowania wynosi około 46 m2 w 
świetle, a w wyłomie nawet ponad 50 m2. Przy tak dużych powierzchniach konieczne jest więc 
zastosowanie rozwiązań bardziej zaawansowanych, o większej podporności, które zapewnia nowe 
rozwiązanie. 
 
 
3.  CHARAKTERYSTYKA NOWEJ KONSTRUKCJI WZMACNIAJĄCEJ OBUDOWY 

SKRZYŻOWAŃ  
 
Nowe rozwiązanie ma cechy konstrukcji pośredniej, mieszczącej się w swojej istocie 

między konstrukcją szkieletową a skrzyżowaniem zwykłym. Konstrukcja pozwala na przeniesienie 
obciążeń stropowych ze skrzyżowania bezpośrednio na spąg chodników poprzez układ dwóch be-
lek stropowych oraz dwóch portali, które łącznie tworzą samonośną konstrukcję o wysokich para-
metrach wytrzymałościowych, zbliżoną do wytrzymałości konstrukcji portalowych skrzyżowań. 
Widok poglądowy omawianej konstrukcji zabudowanej w miejscu skrzyżowania prostopadłego 
chodników przedstawiono na rysunku 3.  
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Rys. 3. Skrzyżowanie prostopadłe wyrobisk w obudowie odrzwiowej z zastosowaniem konstrukcji 
wzmacniającej 
Fig. 3. Application of the reinforcing construction at perpendicular road crossing 

Przedmiotowe rozwiązanie jest konstrukcją nośną, która składa się z dwóch bliźniaczych 
belek stropowych (1), oraz dwóch portali (2), tworzących konstrukcję przestrzenną, przedstawioną 
na rysunku 4.  

 

Rys. 4. Konstrukcja wzmacniająca skrzyżowanie wyrobisk korytarzowych wdrażana w LW „Bogdanka” S.A. 
Fig. 4. Construction used for road crossing support reinforcement, currently being introduced at “Bogdanka”  
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Kluczowym elementem wykonanego wzmocnienia są portale podpierające belki 
podstropowe (podciągi). Mogą być wykonane z profilu identycznego jak podciągi. Gabaryty 
portali muszą być dobrane tak, aby wpisywały się w przestrzeń pomiędzy istniejącymi odrzwiami 
obudowy chodnikowej i w jak najmniejszym stopniu ograniczały przekroje użytkowe w obrębie 
skrzyżowania. 
W celu ułatwienia transportu i montażu portale najkorzystniej zaprojektować jest jako 
wieloelementowe skręcane np. z dwóch belek przystropowych, dwóch ociosowych, oraz dwóch 
belek rozporowych. Na rysunku 5. pokazano przykładową konstrukcję portalu ze szczegółowym 
widokiem spawanych elementów pojedynczej belki. 
 

        

Rys. 5. Portal konstrukcji wzmacniającej. Przykładowy widok szczegółowy elementów składowych 
pojedynczej belki  
Fig. 5. Portal of the reinforcing structure. Exploded view of single beam’s sub-elements 

Belki stanowią elementy prostoliniowe zmontowane w jedną całość z kilku osobnych 
elementów każda (rys. 5) i wykonane są z profilu o dużej wytrzymałości, np. HEB 300 (3), 
wzmocniony dodatkowo (zamknięty) dwoma pasami blach (4), np. o grubości 16 mm. Mogą to być 
również belki innego profilu, np. podwójny dwuteownik zespawany wzdłuż stopek. Odpowiednie 
elementy belek podciągowych posiadają przyspawane blachy (5) umożliwiające połączenie ich z 
dwoma portalami. 
Obciążenia stropowe od górotworu z obrębu skrzyżowania przenoszone są na spąg chodnika, przez 
konstrukcję wzmacniającą za pośrednictwem belek podciągowych, a dalej bezpośrednio za pomocą 
czterech podpór portalu (6), usytuowanych korzystnie w narożach rozwidlenia. 
 
Proponowana konstrukcja ma spełniać jednocześnie dwa cele: 

a) zwiększyć podporność obudowy w obrębie skrzyżowania, przez co poprawić stateczność 
wyrobisk; 

b) ułatwić drążenie chodnika prostopadłego (lub zbliżonego do prostopadłości) poprzez 
„przecięcie” istniejącego chodnika przed lub w trakcie jego wykonywania z istniejącego 
chodnika. 

Efektem obu ww. czynników jest poprawa bezpieczeństwa oraz obniżenie kosztów wykonania 
skrzyżowania. 
 

 

4 3 
5 

6 
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Do połączenia przedmiotowej konstrukcji podporowej z istniejącą obudową chodnika, można 
zastosować łączniki składające się z jarzm oraz zwykłych śrub hakowych stosowanych 
w górnictwie. Konstrukcja portali zabudowana jest pomiędzy odrzwiami obudowy z 
kształtownika V, przy czym w części stropowej jest obniżona tak, aby belki podciągowe 
podpierały od dołu elementy stropnicowe odrzwi, a w części ociosowej są wpuszczone w górotwór 
tak, aby w minimalnym zakresie zajmowały światło wyrobiska. 

Konstrukcja wzmacniająca i odrzwia obudowy łukowej z kształtownika V wraz ewentualnymi 
podciągami stanowią dwa odrębne, choć współpracujące ze sobą rodzaje obudowy. Usytuowanie 
portalu konstrukcji wzmacniającej względem obudowy odrzwiowej przedstawia rysunek 6. Warto 
zauważyć, że na rys. 6 pokazano inny wariant konstrukcji portalu, zawierający tylko jeden „obni-
żony” element stropowy, zabudowany pomiędzy belkami stropowymi (belka rozporowa), umożli-
wiający zachowanie istniejących podciągów z szyn wzmacniających odrzwia w obrębie skrzyżo-
wania. 

 
 

 
Rys. 6. Usytuowanie portalu konstrukcji wzmacniającej względem obudowy odrzwiowej. 
Fig. 6. Reinforcing construction assembled with steel arch support 

4. TECHNOLOGIA WYKONYWANIA CHODNIKA PROSTOPADŁEGO Z 
WYKORZYSTANIEM KONSTRUKCJI WZMACNIAJĄCEJ 
 

Niezależnie od korzystnych cech konstrukcyjnych wzmocnienia, nowe rozwiązanie 
ułatwia wykonanie drugiego chodnika, usytuowanego prostopadle do istniejącego, zdecydowanie 
skracając czas wykonania obudowy skrzyżowania. Istnieją przy tym dwa warianty możliwej 
technologii wykonywania chodnika prostopadłego: 
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1. z istniejącego chodnika, zabudowana konstrukcja wzmacniająca w miejscu przyszłego skrzyżo-
wania umożliwia demontaż elementów ociosowych odrzwi w jego obrębie i przycinanie ele-
mentów stropnicowych odrzwi, niezbędne dla wykonania wdzierki inicjującej drążenie chod-
nika prostopadłego. Najpierw wykonuje się wdzierkę po jednej stronie skrzyżowania, a póź-
niej po drugiej jego stronie. 

2. „przejeżdżanie” (przecinanie) istniejącego chodnika, w którym zabudowana została konstruk-
cja wzmacniająca, nowym chodnikiem drążonym w kierunku prostopadłym, z użyciem np. 
kombajnu górniczego. Wówczas „dojeżdża” się przodkiem drążonego chodnika do istniejące-
go chodnika w miejscu zabudowy wzmocnienia, wykonuje się obudowę stropu w miejscu po-
łączenia wyrobisk, wspierając elementy obudowy w jednej strony o ostatnie zabudowane peł-
ne odrzwia, a z drugiej o belkę podciągową konstrukcji wzmacniającej. Dalsza faza odbywa 
się według technologii jak w odmianie pierwszej. 

 
Widok zabudowanej konstrukcji wzmacniającej na skrzyżowaniu i jej usytuowanie 

względem obudowy odrzwiowej przedstawia rysunek 7. 

 

Rys. 7. Przykład zastosowania konstrukcji wzmacniającej na skrzyżowaniu chodników 
Fig. 7. Example of reinforcing structure application 
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5. ZALETY NOWEJ OBUDOWY I ZAKRES DOTYCHCZASOWEGO JEJ ZASTOSOWANIA 

Opracowane nowe rozwiązania posiada następujące zalety: 
 zdecydowane (2-3 krotne) obniżenie kosztów konstrukcji w stosunku do  skrzyżowań 

portalowych; 
 poprawa stateczności obudowy skrzyżowań wyrobisk o dużych przekrojach w porówna-

niu do rozwiązań zwykłych; 
 szybka i prosta zabudowa konstrukcji w stosunku do skrzyżowań portalowych (zwykle 

stosowana jest obudowa wstępna); 
 skrócenie czasu przejeżdżania istniejącego chodnika podczas drążenia innego chodnika 

usytuowanego prostopadle. 
 
Dotychczasowy zakres wdrożenia nowej obudowy w kopalni Bogdanka obejmuje 4 konstrukcje, 
wszystkie zastosowane w polu Stefanów.  
W kolejności chronologicznej zastosowania konstrukcje wzmacniające zabudowane zostały na 
następujących skrzyżowaniach prostopadłych: 

 skrzyżowanie chodnika podścianowego ściany 7/VII/385 z chodnikiem wentylacyjnym 
1/VIII/385 w pokładzie 385/2 w polu Stefanów; 

 skrzyżowanie chodników podścianowego ściany 1/VIII/385 z wentylacyjnym 1/VIII/385 
w pokładzie 385/2 w polu Stefanów; 

 skrzyżowanie przecinki technologicznej ściany 1/VIII/385 z chodnikiem nadścianowym 
1/VIII/385; 

 skrzyżowanie przecinki technologicznej ściany  6/VII/385 z chodnikiem nadścianowym 
6/VII/385. 

W roku bieżącym planowane są kolejne egzemplarze przewidziane do zastosowania przy rozcince 
pól eksploatacyjnych VII i VIII pokładu 385/2 w polu Stefanów, gdzie z uwagi na stosowaną 
technikę strugową urabiania w ścianach, chodniki przyścianowe drążone są w dużych przekrojach 
poprzecznych (odrzwia ŁPSC 12S lub 12S7). 
 

6. PODSUMOWANIE 
 
 W trakcie drążenia wyrobisk korytarzowych w pokładach wykonuje się wiele skrzyżowań pro-

stopadłych, w których obciążenia stropowe z odrzwi niepełnych przejmowane są przez trady-
cyjne podciągi górnicze lub dodatkowo wprowadzoną obudowę kotwiową.  

 Z uwagi na zwiększanie się przekrojów poprzecznych wyrobisk korytarzowych, a zwłaszcza 
chodników przyścianowych powierzchnia skrzyżowań zabezpieczona odrzwiami niepełnymi 
staje się coraz większa i dochodzi już do 50 m2.  

 Z powyższych powodów w kopalni Lubelski Węgiel „Bogdanka” S.A. wdrożono specjalną 
konstrukcję podporową wzmacniającą obudowę odrzwiową skrzyżowania, przenoszącą obcią-
żenia stropowe na spąg poprzez układ dwóch belek stropowych oraz dwóch portali, które 
łącznie tworzą samonośną konstrukcję o wysokich parametrach wytrzymałościowych, zbliżo-
nych do wytrzymałości konstrukcji portalowych skrzyżowań. 

 Konstrukcja portali zabudowana jest pomiędzy odrzwiami obudowy z kształtownika V, przy 
czym w części stropowej jest obniżona tak, aby belki podciągowe podpierały od dołu elementy 
stropnicowe odrzwi, a w części ociosowej są wpuszczone w górotwór tak, aby w minimalnym 
zakresie zajmowały światło wyrobiska. 
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 Niezależnie od korzystnych cech konstrukcyjnych wzmocnienia, nowe rozwiązanie ułatwia 
wykonanie drugiego chodnika, usytuowanego prostopadle do istniejącego, zdecydowanie 
skracając czas wykonania obudowy skrzyżowania. 

 Dotychczas w kopalni „Bogdanka” zastosowano cztery konstrukcje wzmacniające, które z za-
dowalającym efektem potwierdziły swoje walory użytkowe. W roku bieżącym planowane są 
kolejne zastosowania. 

 
 
 
 
Road crossing support reinforcing construction 
The article contains description of a new invention that has been recently introduced in „Bog-
danka” mine and is meant to work in crossings of big-crossection roadways that are oriented per-
pendicularly to each other. It is about a special supporting structure, built of two portals and two 
high-strength roof beams. The whole construction acts as a reinforcement for steel arch road sup-
port and transfers roof loading directly to the floor. Since it is mounted before performing a new 
perpendicular working, it makes the process of support execution less complex while providing 
proper stability for the crossing’s support.  
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STRESZCZENIE: Kierunki rozwoju technologii przerobu rud miedzi są ściśle związane 
z miejscem i rolą O/ZWR w ciągu technologicznym i prowadzonymi działaniami wynikającymi 
ze strategii KGHM Polska Miedź S.A. Dotychczasowa działalność badawczo-rozwojowa 
i inwestycyjna prowadzona we współpracy z wieloma instytucjami naukowo-badawczymi, 
projektowymi i przemysłowymi przynosi wymierne efekty w postaci utrzymania sprawności 
technicznej istniejącej infrastruktury maszynowej, poprawy wskaźników technologicznych 
i ekonomicznych. Działalność ta jednak w perspektywie pogarszającej się jakości rudy, 
oddalających się frontów eksploatacyjnych może nie zagwarantować w przyszłości ekonomicznie 
efektywnego, dostosowanego do standardów światowych, wzbogacania krajowych rud. Barierą 
możliwości radykalnego rozwoju techniczno-technologicznego będzie istniejąca lokalizacja 
i infrastruktura budowlano – techniczna zakładów wzbogacania w KGHM. W referacie podano 
przykłady realizacji, w metodyce projektowej, dużych przedsięwzięć inwestycyjnych 
zabezpieczających zdolności produkcyjne dla najbliższej przyszłości O/ZWR oraz przedstawiono 
projektową wizję realizacyjną koncepcji budowy „Nowego ZWR” dla różnych scenariuszy 
eksploatacji złóż perspektywicznych. 
 

SŁOWA KLUCZOWE: Nowy ZWR., Metodyka projektowa, Wzbogacanie rud miedzi,  
 

 

1. WPROWADZENIE 
  

Wdrażanie metodyki zarządzania projektami, jako narzędzia realizacji Strategii w KGHM Polska 
Miedź S.A. rozpoczęto w 2009 roku. Zakres zastosowania metodyki zarządzania projektami 
w Oddziale Zakłady Wzbogacania Rud obejmuje przede wszystkim zadania inwestycje 
(odtworzeniowe, modernizacyjne i rozwojowe), ale również prace badawczo-rozwojowe, 
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koncepcyjne oraz testy, które w wielu przypadkach są podstawą do prowadzenia zadań 
inwestycyjnych. 
W związku z tym, że O/ZWR, stanął przed koniecznością przeprowadzenia znaczących inwestycji 
odtworzeniowych, modernizacyjnych i rozwojowych, toteż jako jeden z pierwszych wykorzystywał 
metodyczne podejście projektowe do realizacji zadań strategicznych w Spółce. Z uwagi na to, 
że realizacja odbywa się na ”żywym organizmie” tego typu podejście zwiększa 
prawdopodobieństwo osiągnięcia sukcesu i prowadzi do lepszych wyników, niższych kosztów, 
mniejszego wysiłku, krótszego czasu realizacji zadania, nie wpływając negatywnie na prawidłowy 
przebieg procesu technologicznego. 
 

 
Rys. 1 Realizacja obszarów strategii KGHM w O/ZWR 
Figure 1. Realization of strategic areas in KGHM Div. of Concentrators 
 

2. ODDZIAŁ ZAKŁADY WZBOGACANIA RUD 
 

Historia przeróbki miedzi ma już ponad 40 lat. W styczniu 1968 roku zakończono podstawowe 
prace przy montażu maszyn dla Zakładu Przeróbki Mechanicznej Rudy przy kopalni "Lubin", 
a w lutym tego samego roku wyprodukowano pierwszy koncentrat miedzi. Pełną zdolność 
produkcyjną zakład osiągnął w kwietniu 1972 roku. Kolejnym uruchomionym zakładem 
przeróbczym był zakład przy kopalni "Polkowice", którego rozruch odbył się w grudniu 1969 roku. 
Ostatni i zarazem największy  z zakładów przy kopalni "Rudna" uruchomiono w 1974 roku. 
Od początku lat 90-tych podejmowano starania mające na celu dostosowanie "Polskiej Miedzi" do 
wymogów gospodarki rynkowej. Jednym z nich była restrukturyzacja. Miała na celu optymalizację 
wielkości przerobu w poszczególnych zakładach przeróbczych, lepsze wykorzystanie potencjału 
intelektualnego i doświadczeń zawodowych pracowników, wprowadzenie sprawdzonych nowych 
technologii i rozwiązań technicznych, efektywniejsze wykorzystanie środków finansowych 
przeznaczonych na działalność bieżącą i rozwój, racjonalizację i centralizację gospodarki 
remontowej oraz zaopatrzenia w materiały do produkcji i części zamiennych, wprowadzenie jak 
najlepszych wzorów w sferze sterowania kosztami produkcji i wreszcie bardziej racjonalne 
zatrudnienie. 
Dnia 1 lipca 1998 roku z istniejącej struktury KGHM wyodrębniono zakłady górnicze: Lubin, 
Polkowice-Sieroszowice i Rudna oraz zakłady wzbogacania. W wyniku połączenia 
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wyodrębnionych zakładów wzbogacania w jeden organizm, powołano nowy Oddział Zakłady 
Wzbogacania Rud. Zmiana organizacyjna była impulsem do nowych poszukiwań 
oszczędnościowych, obniżających koszty produkcji i zwiększających uzysk. 
Utworzony Oddział Zakłady Wzbogacania Rud składający się z trzech rejonów produkcyjnych 
(Rejon Lubin, Rejon Polkowice, Rejon Rudna) posiada łączną zdolność przerobową wynoszącą 
około 32 milionów ton urobku w skali roku (w tym: Rejon ZWR Lubin ~7,7 mln ton/ rok, Rejon 
ZWR Polkowice ~8,8 mln ton/rok, Rejon ZWR Rudna ~15,5 mln ton/rok). 

 

 
Rys. 2. Schemat zmian organizacyjnych w O/ZWR 
Figure 2. The diagram of organizational reconstruction in Div. of Concentrators. 

 

3. TECHNOLOGIA WZBOGACANIA 
 

Eksploatowany w poszczególnych kopalniach KGHM Polska Miedź S.A. urobek zawierający 
poniżej 2% miedzi poddawany jest procesowi wzbogacania, tzn. rozdzielania minerałów 
użytecznych (kruszcowych) od minerałów skały płonnej (Rys. 3). 
W tym celu poddawany jest on wielostopniowemu rozdrobnieniu. Pierwsza faza rozdrabniania 
odbywa się w kruszarkach młotkowych. Pokruszony urobek kierowany jest do młynów pierwszego 
mielenia w młynach bębnowych (kulowych – O/ZWR Rejon Polkowice, prętowych O/ZWR Rejon 
Rudna, Lubin), w których następuje jego rozdrobnienie na mokro do wielkości ziarenek 
odpowiadających wielkościom ziaren kruszcowych. Produkt mielenia kierowany jest do 
klasyfikacji. W klasyfikatorach zwojowych oraz hydrocyklonach następuje rozdział ziaren pod 
względem wielkości i ciężaru właściwego. Niedostatecznie rozdrobnione ziarna zawracane są do 
powtórnego (drugiego stopnia) mielenia w młynach kulowych oraz cylpepsowych, natomiast ziarna 
drobne, kierowane są do wzbogacania. 
Wzbogacanie odbywa się w maszynach flotacyjnych (pneumatyczno-mechanicznych) 
wyposażonych w wirniki, które jednocześnie doprowadzają sprężone powietrze do dolnych części 
komory flotacyjnej maszyny. W maszynach flotacyjnych następuje oddzielenie minerałów 
kruszcowych od skały płonnej. Do przepływającej zawiesiny dodawane są odczynniki flotacyjne, 
których zadaniem jest uaktywnienie powierzchni ziaren siarczków miedzi (kolektory-
ksantogeniany) oraz zmniejszenie napięcia powierzchniowego wody (odczynniki pianotwórcze).  
W procesie wzbogacania flotacyjnego wykorzystywane jest zjawisko różnej zwilżalności wodą 
minerałów kruszcowych oraz minerałów skały płonnej oraz zdolność przywierania tych ziarenek do 
pęcherzyków powietrza. Ziarenka skały płonnej jako łatwiej zwilżalne opadają na dno maszyny, 
skąd są usuwane stanowiąc odpady (deponowane są w stawie osadowym), natomiast ziarenka 
kruszcowe łatwiej przywierają do pęcherzyków powietrza i unoszone są przez nie na powierzchnię 
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zawiesiny tworząc pianę. Piana zawierająca dużą ilość minerałów kruszcowych (wzbogacona ruda) 
kierowana jest do pierwszego etapu odwadniania odbywającego się w zagęszczaczach 
grawitacyjnych typu Dorra. Drugim etapem odwadniania jest filtracja ciśnieniowa. Zagęszczony 
koncentrat kierowany jest do ciśnieniowych pras filtracyjnych. Koncentrat po procesie filtracji 
ciśnieniowej (placek filtracyjny) o wilgotności 10-14% H2O trafia do trzeciej fazy odwaniania, czyli 
operacji dosuszenia termicznego odbywającego się w suszarkach bębnowych. 
Wysuszony koncentrat o wilgotności około 8,5% stanowi finalny produkt O/ZWR, który drogą 
kolejową trafia do procesu pirometalurgicznego Hut Miedzi Głogów i Legnica.  
Poglądowy schemat ciągu produkcyjnego O/ZWR przedstawiono na Rys. 3. 
 

 
Rys. 3. Schemat ciągu produkcyjnego O/ZWR 
Figure 3. Flowsheet of production line in Div. of Concentrators 
 

3.1. Rozwój techniczno-technologiczny O/ZWR 
 

Przedstawiony zespół czynności jakim poddawany jest urobek  po wydobyciu z kopalni, a przed 
skierowaniem do procesów metalurgicznych, stanowi odrębną i jednocześnie bardzo istotną 
z punktu widzenia ekonomicznego dla całego łańcucha produkcyjnego KGHM Polska Miedź S.A. 
To od efektywności procesu wzbogacania zależą bezpowrotne straty metalu w odpadach 
deponowanych w składowisku, jak również od efektywności procesów przeróbki zależą zyski dla 
całej spółki. 
Zatem, niezmiernie istotnym zagadnieniem jest efektywność procesów wzbogacania flotacyjnego 
jak również efektywność operacji przygotowawczych do wzbogacania tj. przesiewania, kruszenia, 
mielenia i klasyfikacji. Prowadzona od wielu lat w Oddziale Zakłady Wzbogacania Rud działalność 
rozwojowa i inwestycyjna koncentruje się na poszukiwaniu rozwiązań dla problemów techniczno-
technologicznych procesu wzbogacania. Główny wysiłek skierowany jest na zwiększenie 
efektywności produkcji w ramach istniejącego układu maszynowego, który jest odzwierciedleniem 
koncepcji powstałej w latach 60 - tych ubiegłego wieku, przystosowanej do ówczesnych rud miedzi, 
których właściwości fizyko-chemiczne uległy zmianie w ciągu półwiecza.  
Znaczna dekapitalizacja majątku O/ZWR, jaka miała miejsce kilka lat temu, zagrażająca ciągłości 
produkcyjnej, wymusiła podjęcie strategicznych decyzji o realizacji modernizacji i odtworzeniu 
istniejącego parku maszynowego na dużą skalę.  
Wobec powyższego, w warunkach postępującej na świecie globalizacji, Oddział Zakłady 
Wzbogacania Rud podjął działania mające na celu unowocześnienie stosowanej technologii w celu 
poprawy wskaźników technologiczno-ekonomicznych. Kompleksowe rozpoznanie zagadnienia 
wykazało, że możliwe jest zwiększenie wydajności procesu przygotowania urobku do flotacji 
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i poprawa jakości uzyskanych produktów, przy jednoczesnym zmniejszeniu kosztów w wyniku 
właściwego doboru maszyn i urządzeń oraz znajomości charakterystyki produktów. 
Aktualnie prowadzone zadania inwestycyjne to wynik długoletniej współpracy z jednostkami 
naukowo – badawczymi i projektowymi. Efektem tej współpracy jest wdrażanie wyników wielu 
prac badawczo – rozwojowych, przyczyniających się do poprawy poziomu technologicznego 
w O/ZWR. Postęp technologiczny, któremu towarzyszy obniżka kosztów, nie byłby możliwy bez 
wyznaczenia kierunków rozwoju w opracowanym Planie Strategicznym O/ZWR. 
Okazuje się jednak, że możliwości rozwoju istniejących technologii w O/ZWR są ograniczone 
istniejącą infrastrukturą.  
 

3.2. Działalność inwestycyjna O/ZWR - realizacja projektów 
 

Zły stan techniczny parku maszynowego pracującego od kilkudziesięciu lat, który poddawano 
jedynie remontom technicznym oraz sukcesywnie obniżająca się sprawność technologiczna 
sprawiła, że niezbędnym było rozpoczęcie procesu odtworzenia i modernizacji podstawowych 
maszyn i urządzeń technologicznych. Główne zadania inwestycyjne (odtworzeniowe 
i modernizacyjne), które są aktualnie prowadzone uwzględniają rekomendacje zrealizowanych prac 
badawczo-rozwojowych. Zadania te zamieszczono w Tabeli  1.  

  

Nazwa zadania  Charakterystyka zadania  
Modernizacja maszyn 
flotacyjnych 

Wymiana i modernizacja ponad 100 maszyn w trzech Rejonach 
O/ZWR wraz z ich infrastrukturą budowlaną, hydrauliczną, 
elektryczną, automatyki  

Modernizacja układów 
klasyfikacji 

Wymiana i modernizacja ponad 75 baterii hydrocyklonów w trzech 
Rejonach O/ZWR wraz infrastrukturą budowlaną hydrauliczną, 
elektryczną i automatyki oraz, 

Modernizacja układów 
mielenia 

Planowane połączenie wdrożenia wyników prac badawczo-
rozwojowych z niezbędnymi inwestycjami odtworzeniowymi, 
modernizacja infrastruktury maszynowej, budowlanej, elektrycznej 
i automatyki, zastosowanie nowych rozwiązań w zakresie mielenia. 

Tabela 1. Główne zadania modernizacyjne w O/ZWR 
Table 1. The main modernization tasks realized in Div. of Concentrators 
 

Z uwagi na gruntowną modernizację urządzeń w liniach technologicznych we wszystkich rejonach, 
nakłady na zrealizowanie wymienionych w Tabeli nr 1 zadań wynoszą kilkaset milionów złotych. 
Zadania te, z uwagi na bardzo dużą złożoności organizacyjno-zarządczą (wykonywane w ruchu 
zakładu) są realizowane lub planowane do realizacji przy zastosowaniu metodyki zarządzania 
projektowego. W tym celu zostały stworzone w KGHM Polska Miedź S.A., niezależne od 
liniowych struktur zarządzania, samodzielne interdyscyplinarne struktury projektowe, których 
podstawowy schemat przybliżono na Rys. 4 
.  
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Rys. 4. Podstawowa struktura projektowa w KGHM Polska Miedź S.A. 
Figure 4. The basic project structure in KGHM Polska Miedz S.A. 

 

W skład zespołów projektowych wchodzą specjaliści reprezentujący wszystkie obszary działalności 
niezbędne do skutecznej realizacji projektów, których podstawowym zadaniem jest opracowanie 
„Definicji projektów” (podstawowego dokumentu zarządczego) i późniejsza realizacja projektów 
zgodnie z założonym harmonogramem i budżetem.  
 

Definicja Projektu  
1. Opis kontekstu biznesowego projektu, 
2. Zamierzenia, cele, oczekiwane korzyści i efekty, 
3. Zdefiniowane przedmioty dostaw, 
4. Struktura organizacyjna projektu z określonymi zadaniami, 
5. Harmonogram projektu – kamienie milowe, terminy, 
6. Budżet, 
7. Identyfikacja ograniczeń i ryzyk, 
8. Opis sposobu zarządzania  zespołem, dostawcami, komunikacją w projekcie. 

Tabela 2. Główne zagadnienia zawarte w „Definicji Projektu” 
Table 2. The main issues described in project definition. 
 

Jak już wspomniano, planowane, bądź już zrealizowane zadania w istniejących zakładach 
przeróbczych KGHM Polska Miedź S.A. są obarczone wieloma ograniczeniami różnej natury, 
wśród których najważniejsze to: lokalizacja Rejonów O/ZWR i  istniejąca infrastruktura budowlana 
i techniczna uniemożliwiające wprowadzenie radykalnych zmian technologii i techniki przerobu, 
w oparciu o współczesne zdobycze nauki i techniki światowej. 
Proponowane w istniejącym O/ZWR modernizacje należy traktować jako podtrzymujące 
odpowiedni poziom produkcji, które co prawda uzyskują poprawę wskaźników 
efektywnościowych, jednak nie wprowadzają one radykalnych zmian technologii i techniki 
przerobu. Przy ograniczeniu działań rozwojowych do istniejącej infrastruktury w przyszłości należy 
się liczyć z brakiem możliwości utrzymania wskaźników technologicznych na odpowiednim 
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poziomie, z rosnącym trendem kosztowym i w efekcie brakiem konkurencyjności na rynku 
światowym. 
Wobec wymienionych argumentów obecnie funkcjonujący Oddział Zakłady Wzbogacania Rud 
znajduje się w końcowej fazie swojego rozwoju, a dalsza poprawa wskaźników wzbogacania staje 
się praktycznie niemożliwa w sposób bezpośredni. Coraz trudniejsza wzbogacalność urobku 
wymusza ingerencję w funkcjonujące układy technologiczne, co wiąże się z wieloma 
kompromisami pomiędzy oczekiwaniami, a możliwościami techniczno-technologicznymi. Wąskie 
gardła aktualnej technologii wzbogacania rud, w tym istniejąca infrastruktura budowlana, 
organizacja produkcji (w dziedzinie dostawy urobku z poszczególnych Zakładów Górniczych), oraz 
bardzo skomplikowane schematy technologiczne uwarunkowane złożonym składem przerabianego 
materiału niejednokrotnie uniemożliwiały unowocześnienie i uproszenie w oparciu o światowe 
trendy procesów technologicznych.  
Wprawdzie aktualnie osiągane wyniki w technologiczne są zadawalające, to bezwzględnie należy 
dążyć do osiągnięcia poziomu tzw. teoretycznej granicy wzbogacalności. Jest to możliwe do 
osiągnięcia poprzez działania badawczo- rozwojowe, które prowadzą do opracowania nowej 
technologii przeróbki, opartej na procesach dotychczas niewykorzystywanych w  KGHM Polska 
Miedź S.A.  
Efekt taki można jedynie osiągnąć budując od podstaw nowy zakład przeróbczy, natomiast 
bezpośrednie przeniesienie istniejących schematów technologicznych i stosowanych rozwiązań 
techniczno - technologicznych byłoby działaniem nieracjonalnym. Należy podkreślić, że bezcenną 
wartością jest jednak zgromadzone wieloletnie doświadczenie w zakresie specyfiki i zachowania się 
urobku w procesach przeróbczych, która stanowi nieoceniony wkład do projektowania nowych 
rozwiązań.  
 

4. KONCEPCJA BUDOWY NOWEGO ZAKŁADY PRZERÓBCZEGO („NOWY ZWR”) 
 

Opracowanie koncepcji nowego zakładu przeróbczego wpisuje się w działania  strategiczne KGHM 
Polska Miedź S.A tj. zapewnienie ciągłości produkcji.  
Konieczność rozważania możliwości budowy „Nowego ZWR” w KGHM Polska Miedź S.A.  
wynika z dwóch powodów: pierwszy – już omówiony - przeróbczy oraz drugi, górniczy  to 
postępujący front robót eksploatacyjnych w kierunku północno – zachodnim, wyczerpanie się złóż 
w rejonach szybów P-I i P-II kopalni Polkowice-Sieroszowice i związane z tym wydłużanie się 
dróg odstawy urobku oraz konieczność utrzymywania nieefektywnej infrastruktury górniczej.  
Koncepcja „Nowego ZWR” jest projektem wariantowym tj. może być rozwiązaniem dla tworzenia 
ewentualnego Centralnego Ośrodka Wydobycia rudy miedzi dla nowych obszarów górniczych 
KGHM Polska Miedź S.A, położonych w przyszłościowym rejonie wydobycia tj. Głogów Głęboki 
Przemysłowy i obszarów rezerwowych jak również może stanowić alternatywę dla istniejącej 
infrastruktury przeróbczej. 

 

4.1. I Wariant  
 

Realizacja pierwszego wariantu uwarunkowana jest podjęciem strategicznych decyzji o budowie 
nowego szybu wydobywczego dla nowych rejonów eksploatacji, przy którym zostanie jednocześnie 
zlokalizowany „Nowy ZWR”. 
Wydobycie rudy w obecnych obszarach górniczych KGHM Polska Miedź S.A  odbywa się 
dziesięcioma górniczymi wyciągami szybowymi skipowymi zabudowanymi w siedmiu szybach. 
W związku z przemieszczaniem się oddziałów wydobywczych w kierunku północno-zachodnim 
drogi odstawy rudy znacznie się wydłużają zwiększając tym samym koszty transportu. Zgodnie 
z planami zagospodarowania złoża w nadchodzących latach przewiduje się intensyfikację 
wydobycia w rejonie GGP z jednoczesnym ograniczaniem wydobycia w dotychczasowych 
obszarach górniczych Rudna, Polkowice oraz Lubin, aż do całkowitego ich zamknięcia. 
Systematyczna zmiana miejsca eksploatacji powoduje konieczność zmiany logistyki odstawy rudy 
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i jej wydobycia na powierzchnię. Plany budowy nowego szybu muszą uwzględniać analizę 
możliwości produkcyjnych istniejących zakładów O/ZWR i koncepcję budowy „Nowego ZWR”, 
który będzie przerabiał rudę z nowych rejonów eksploatacji. 

Rysunek nr 5 przedstawia jeden z możliwych wariantów budowy nowego szybu dla przyszłych 
rejonów eksploatacji w ZWR. 

 

 
Rys. 5. Wariant budowy nowego szybu dla przyszłych rejonów eksploatacji w ZWR. 
Figure 5. The possible scenario of construction new mine shaft for future exploration areas. 

 
4.2. II Wariant  

 

Realizacja drugiego wariantu uwarunkowana jest rezygnacją z realizacji wariantu pierwszego 
i podjęciem decyzji o likwidacji nieefektywnych szybów wydobywczych bez budowania nowego 
szybu wydobywczego, co spowoduje konieczność zwiększenia zdolności wydobywczej pozostałych 
szybów i z tym związaną koniecznością rozbudowy infrastruktury przeróbczej, w innych niż 
dotychczas rejonach. 

 

4.3. Podejście realizacyjne  
 

Potrzeba opracowania koncepcji „Nowego ZWR” w wymienionych wariantach wynika 
bezpośrednio z ram czasowych każdego z nich tj. okresu kiedy aktualnie modernizowana 
infrastruktura O/ZWR ulegnie wyeksploatowaniu i będzie wymagała ponownego poniesienia 
wysokich kosztów odtworzenia i remontów, powiększonych o nakłady na wymianę urządzeń nie 
objętych obecnie procesem modernizacji. Proces pełnego odtworzenia istniejącej infrastruktury 
produkcyjnej w niedługiej perspektywie czasowej będzie wymagał nakładów inwestycyjnych 
porównywalnych z budową nowego zakładu przeróbczego. 
Założenia do budowy „Nowego ZWR” przedstawiono w Tabeli 3.  
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I część  - PRZEDINWESTYCYJNA 
1. Przygotowanie reprezentatywnych prób rudy do badań laboratoryjnych i pilotowych 

2. Wykonanie badań laboratoryjnych 
3. Wykonanie testów pilotowych 
4. Opracowanie technologii i propozycji urządzeń 
5. Uzyskanie informacji o lokalizacji centrum wydobycia dla przyszłych rejonów eksploatacji. 
6. Uzyskanie informacji o sposobie transportu koncentratu z centrum wydobycia do huty. 
7. Uzyskanie informacji o sposobie i lokalizacji zagospodarowywania odpadów 

poflotacyjnych. 
8. Wykonanie wstępnego wariantowego studium wykonalności: 

 analiza wariantowa techniczno- technologiczna, 
 analiza techniczno-ekonomiczna, 
 analiza oddziaływania na środowisko 

9. Podjęcie decyzji o dalszej realizacji i wskazanie wybranych wariantów. 
10. Wykonanie (Koncepcji Nowego ZWR) studium wykonalności dla wybranego wariantu: 

 analiza techniczno-technologiczna, 
 analiza techniczno-ekonomiczna, 
 analiza oddziaływania na środowisko 

II część - INWESTYCYJNA 
1. Podjęcie decyzji inwestycyjnej o wykonaniu projektu. 
2. Wykonanie projektu budowlanego i wykonawczego oraz kosztorysu inwestorskiego. 
3. Uzyskanie niezbędnych pozwoleń formalno-prawnych. 
4. Podjęcie ostatecznej decyzji inwestycyjnej. 
5. Realizacja projektu inwestycyjnego. 
6. Uruchomienie nowego ZWR. 

Tabela 3. Główne etapy budowy „Nowego ZWR” 
Table 3. The main stages of „New Concentrator” project. 
 

Zakres projektu Koncepcji „Nowego ZWR” obejmuje jedynie część przedinwestycyjną. Część 
inwestycyjna będzie realizowana w ramach osobnego projektu, zdefiniowanego na bazie 
zatwierdzonego studium wykonalności „Nowego ZWR”. 
Koncepcja „Nowego ZWR” zostanie  opracowana w formie studium wykonalności, która stanowić 
będzie uniwersalny materiał analityczny, umożliwiający racjonalne zagospodarowanie 
i przerabianie zasobów rud miedzi w KGHM Polska Miedź S.A., aż do ich wyczerpania. W jej 
realizacji zostanie wykorzystane podejście projektowe z dotychczasowymi doświadczeniami 
z realizacji dużych projektów inwestycyjnych w O/ZWR. 
Założeniem dla wykonania koncepcji „Nowego ZWR” jest jego modułowość, tj. możliwość 
elastycznego dopasowania do wymaganych zdolności produkcyjnych i lokalizacji względem 
projektowanych i istniejących szybów wydobywczych. Projekt zakłada również możliwość 
alternatywnej budowy „Nowego ZWR” o mniejszej zdolności produkcyjnej, stanowiącej 
rozbudowę istniejących jednostek produkcyjnych, zapewniającej zdolności produkcyjne dla KGHM 
Polska Miedź S.A. do wyczerpania zasobów. 
Koncepcja „Nowego ZWR” jest projektem współzależnym od czterech innych równolegle 
prowadzonych projektów, co przedstawiono na poniższym schemacie. 
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Rys. 6. Powiązanie projektów strategicznych 
Figure 6.Links between strategic projects. 
 

Wymienione projekty, z uwagi na swoją współzależność będą połączone procesowo w program 
i nadzorowane przez jednego wskazanego koordynatora. W realizacji projektu „Nowy ZWR” 
zostaną wykorzystane dane uzyskane z projektów powiązanych, dotyczące przewidywanej 
wielkości wydobycia rudy, jej jakości, składu litologicznego i mineralogicznego, sposobu 
transportu koncentratu, sposobu unieszkodliwiania odpadów, zapotrzebowania jakościowego na 
koncentraty miedzi.  
Projekt będzie realizowany przez wybranego w przetargu wykonawcę zewnętrznego – jednego 
z najlepszych światowych eksperckich ośrodków badawczo-rozwojowych jakie działają w zakresie 
opracowywania technologii i modernizacji zakładów wzbogacania, zatem ich wiedza 
i doświadczenie powinno wychodzić naprzeciw wyzwaniu jakim jest budowa „Nowego ZWR”. 
Ponadto w założeniach uwzględniono możliwość uczestnictwa w pracach projektowych jednostki 
wspomagającej (instytucji naukowo- badawczej) z doświadczeniem w technologii wydobycia 
i przerobu rud miedzi w KGHM Polska Miedź S.A.  
W ramach projektu opracowana zostanie wariantowa, wstępna analiza wykonalności „Nowego 
ZWR” umożliwiająca wybór najkorzystniejszego wariantu techniczno-ekonomicznego, następnie 
wykonana zostanie pogłębiona analiza wykonalności dla wybranego wariantu. 
Zrealizowany projekt dostarczy koncepcję „Nowego ZWR” zawierającą analizę techniczno – 
technologiczną i maszynową wraz z wytycznymi projektowymi, analizę techniczno-ekonomiczną 
oraz analizę oddziaływania na środowisko, stanowiące podstawę do podjęcia decyzji inwestycyjnej. 
Skuteczna realizacja pełnego zakresu projektu uwarunkowana jest uzyskaniem w trakcie jego 
realizacji ostatecznych wytycznych dotyczących: lokalizacji szybu lub szybów wydobywczych 
(dostawy urobku), sposobu transportu koncentratu (odstawy koncentratu), oczekiwanej jakości 
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i ilości koncentratu, miejsca i sposobu zagospodarowywania odpadów poflotacyjnych oraz 
możliwości dostaw mediów (energia elektryczna, woda, gaz). Wymienione wytyczne zostaną 
opracowane w równolegle prowadzonych projektach powiązanych.  
 

4.4. Korzyści wynikające z budowy „Nowego ZWR” 
 

Zakłada się, że realizacja budowy „Nowego ZWR” stworzy warunki do osiągnięcia przez KGHM  
Polska Miedź S.A. następujących korzyści : 

 Redukcji kosztów związanych z transportem i przerobem rudy miedzi oraz pozostałymi 
procesami techniczno-organizacyjnymi w związku z uruchamianiem nowych rejonów 
wydobywczych, 

 Optymalizacji procesu wzbogacania rudy wynikającej z zastosowania urządzeń 
przeróbczych o wysokim poziomie techniki, pozwalających na bieżące i elastyczne 
dostosowywanie procesów technologicznych do zmieniających się parametrów 
ilościowych i jakościowych rudy przy minimalizacji kosztów eksploatacyjnych, 

 Wykorzystania nowych schematów technologicznych, 
 Pełnego stopnia automatyzacji procesu wzbogacania rudy, 
 Zmniejszenia zużycia mediów energetycznych (energia elektryczna, mielniki woda, gaz), 
 Poprawy wizerunku firmy – dostosowanie produkcji do światowych trendów, 

ukierunkowane na  racjonalne wykorzystanie złoża . 
 

5. PODSUMOWANIE  
 

Kierunki rozwoju technologii są ściśle związane z miejscem i rolą O/ZWR w ciągu 
technologicznym KGHM Polska Miedź S.A. Prowadzone działania badawczo-rozwojowe 
i inwestycyjne przynoszą wymierne efekty, które wynikają przede wszystkim z poprawy jakości 
koncentratu i obniżenia strat miedzi w odpadach oraz zmniejszenia kosztów produkcji, których 
największy składnik stanowi energia oraz utrzymanie sprawności technicznej maszyn i urządzeń.  
W dalszym ciągu istnieje wiele problemów natury technologicznej i technicznej, które wymagają 
rozwiązania w ramach własnej działalności oraz współpracy z jednostkami naukowo-badawczymi 
z kraju i zagranicy. Przeprowadzone analizy pokazują także, że posiadana infrastruktura może być 
barierą rozwojową w uzyskaniu właściwego poziomu techniczno-technologicznego w przyszłości.  
Duże przedsięwzięcia badawczo – rozwojowe i inwestycyjne ze względu na swój złożony charakter 
i wzajemne powiązania realizowane są w KGHM z zastosowaniem metodyki zarządzania 
projektami. W niniejszym referacie przybliżono sposób podejścia do realizacji jednego z takich 
przedsięwzięć, jakim jest opracowanie koncepcji budowy „Nowego ZWR”.  
W celu skutecznej realizacji projektu koncepcji „Nowego ZWR” opracowano zgodnie z wdrażaną 
w KGHM Polska Miedź S.A. metodyką „Definicję projektu”. Zatwierdzona przez Sponsora 
„Definicja projektu” będzie podstawowym dokumentem zarządczym, w oparciu o który kierownik 
projektu z zespołem projektowym będzie realizował cele projektu w założonym harmonogramie 
i budżecie.  
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Concept of construction the modern concentrators plant in KGHM 
PM S.A. structure based on the best available technologies – an 
example of project approach. 

 
ABSRTACT: The directions of ore processing development is strictly connected with position and 
role of KGHM Division of Concentrators in copper production technology and they stay with 
relevance to actions which derive from KGHM Polska Miedz S.A. strategy. Up to now research and 
development activities as well as investment programs held with cooperation with many R&D, 
projects and industrial development centers bring measurable benefits such as improvement 
of technology and economics effects and well maintenance present machinery. However this 
activity may not be sufficient to guarantee economically reasonable technology of domestic ore 
processing because of present lowering of ore grades and deposits which are difficult to be 
excavated. The limitation of possibilities of essential progress is present localization and 
construction-technical infrastructure of concentrator plants owned by KGHM. In this paper 
examples of realization of great investment projects with the aim of achieving and ensuring 
production efficiency for the nearest future of Division of Concentrators have been described as 
well as the conceptual vision of establishment “New Concentrator” project for alternative scenarios 
of exploration perspective deposits. 
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PMP – Modernizacja Pirometalurgii KGHM Polska Miedź S.A. 

2

• Największy europejski górniczy producent miedzi

• 8 producent miedzi na świecie

• 1 producent srebra na świecie

• Notowany na giełdzie w Warszawie od 1997 r.

• Produkcja miedzi górniczej: 479,3 tys. ton

• Produkcja miedzi rafinowanej: 571 tys. ton

• Produkcja srebra: 1 260 ton

• Produkcja złota: 704 kg

2

KGHM
• 3 kopalnie
• 29 szybów
• 3 huty

KGHM Polska Miedź S.A. 
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PMP – Modernizacja Pirometalurgii KGHM Polska Miedź S.A. 

HML (1951, 1960) – proces szybowy

- przerób ok. 380.000 ton koncentratu, 

- produkcja Cu do 110.000 Mg

HMG I (1971) – proces szybowy 

- przerób ok. 950.000 ton koncentratu, 

- produkcja Cu do 240.000 Mg

HMG II (1978) – jednostadialny proces 

zawiesinowy

- przerób ok. 700.000 ton koncentratu, 

- produkcja Cu do 240.000 Mg

Hutnictwo KGHM – stan obecny
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PMP – Modernizacja Pirometalurgii KGHM Polska Miedź S.A. 

HM Głogów I - stan obecny 
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PMP – Modernizacja Pirometalurgii KGHM Polska Miedź S.A. 

HM Głogów I – po modernizacji 

Schemat technologiczny HMG I (po modernizacji)

Piece konwertorowe

Karuzele odlewnicze

Miedź katodowa
do Magazynu Wyrobów Gotowych

Magazyn uśredniania
koncentratów miedzi

Wilgotna mieszanina
koncentratów

(25% Cu) 

Anoda
(99,2% Cu,  263 kg)

Szlam anodowy
do Wydziału 

Metali Szlachetnych

Katoda
(99,99% Cu, 117 kg)

Gazy technologiczne
 do instalacji odpylającej

Gazy technologiczne SO
do Wydziału Kwasu Siarkowego

2Zbiornik buforowy
koncentratów Cu

Kocioł
odzysknicowy 

Komora
dopalania 

Granulowany żużel
odmiedziowany

na składowisko Huty
 (0,5% Cu)

Piec zawiesinowy 

Miedź blister  PZ
(98,7% Cu) 

Żużel
zawiesinowy

( 14% Cu )

Piec elektryczny 

Piece anodowe

Miedź blister PK
(98% Cu) 

Stop
Cu-Pb-Fe
( 70% Cu )

Gazy technologiczne
 do instalacji odpylającej

Gazy technologiczne
 do instalacji odpylającej

Suszarnia
materiałów

 pomocniczych

Zbiornik buforowy
materiałów

 pomocniczych

Suszarnia
Koncentratów Cu
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PMP – Modernizacja Pirometalurgii KGHM Polska Miedź S.A. 

Ilości stapianych koncentratów w hutach KGHM.

[Mg]
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PMP – Modernizacja Pirometalurgii KGHM Polska Miedź S.A. 

Hutnictwo KGHM – produkcja hutnicza Cu kat.
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PMP – Modernizacja Pirometalurgii KGHM Polska Miedź S.A. 

Zwiększający się dystans polskiego hutnictwa miedzi w stosunku do hutnictwa

konkurencji wyrażający się m.in. negatywnym oddziaływaniem na środowisko,

stosunkowo wysokimi kosztami, rozproszoną strukturą, czy też bardzo niebezpiecznym

ze strategicznego punktu widzenia potencjalnym zagrożeniem braku dostaw lepiszcza

do brykietów, które mogło w niedalekiej przyszłości skutkować zagrożeniem

zatrzymania 3/5 produkcji hutniczej Spółki, skłonił KGHM do opracowania projektu

nowej, poprawnej ekologicznie i efektywnej ekonomicznie struktury technologicznej

hutnictwa gwarantującej efektywną realizację zadań produkcyjnych przez kolejnych

kilkadziesiąt lat funkcjonowania firmy.

Kontekst
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PMP – Modernizacja Pirometalurgii KGHM Polska Miedź S.A. 

Historia Modernizacji Pirometalurgii

2003 
kwiecień 

- powołanie Zespołu dla opracowania założeń do wstępnej analizy
wykonalności zadania pn.: „Modernizacja pirometalurgicznych ciągów
produkcyjnych wykorzystujących technologię przetopu szybowego w KGHM
Polska Miedź S.A. poprzez zastosowanie technologii przetopu
zawiesinowego "

2003 
czerwiec 

- zlecenie spółce Bipromet S.A. realizacji „Wstępnej analizy wykonalności
zadania”

2004 
sierpień 

- podpisanie Umowy z konsorcjum w składzie Bipromet S.A. oraz Instytut
Metali Nieżelaznych w Gliwicach na realizację Studium techniczno-
ekonomicznego zadania pn.: „Modernizacja pirometalurgii KGHM Polska
Miedź S.A.”

2004 
grudzień 

- przedstawienie Wyników studium Zarządowi KGHM Polska Miedź S.A.

2006 - weryfikacja przez uznane firmy Analizy techniczno-ekonomicznej
opracowanej przez Bipromet S.A.
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PMP – Modernizacja Pirometalurgii KGHM Polska Miedź S.A. 

2008 - nowa prognoza produkcji górniczej, wymusiła analizę kolejnych 
konfiguracji produkcji (technologii) w hutach KGHM

2009 - zrealizowano I etap Intensyfikacji ciągu przetopu koncentratów w HMG-II

2009
2010

-
-

weryfikacja Basic Engineering przez Outotec, 
adaptacja przez BIPROMET Koncepcji Programowo Przestrzennej budowy 
Pieca Zawiesinowego w HMG-I do nowych warunków wsadowych

2010 - przedstawienie Biznes Planu do akceptacji Zarządowi KGHM Polska Miedź
S.A.

2010
maj

- podjęcie ostatecznej decyzji o modernizacji technologii przetopu
koncentratów w HMG I - Zarząd KGHM Uchwałą Nr 108/VII/2010 z dnia 7
maja 2010 r. podjął decyzję o budowie nowej linii do przetopu
koncentratów w ramach Modernizacji Pirometalurgii w latach 2010-2015

2010 
listopad

- Powołanie Zespołu Projektowego

Historia Programu Modernizacji Pirometalurgii
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PMP – Modernizacja Pirometalurgii KGHM Polska Miedź S.A. 

Celem modernizacji jest budowa nowego kompleksu metalurgicznego w HM „Głogów I”
z najnowocześniejszą linią produkcyjną na świecie o zdolności przetopu 1050 tys. Mg
koncentratów rocznie oraz przebudowa infrastruktury technicznej HM Głogów II dla
uzyskania zdolności przetopu na poziomie 808 tys. Mg koncentratów.

Wielkości tych przetopów wynikają z możliwości pozyskania rodzimych koncentratów
miedzi jak również uzupełniającego przerobu koncentratów importowanych oraz złomów.

Rozwiązanie docelowe dla KGHM Polska Miedź S.A. to przetop koncentratów własnych
w dwóch jednostadialnych piecach zawiesinowych w HM Głogów I oraz HM Głogów II.

Realizacja wieloletniego projektu przewidziana jest do 2015 roku. Wprowadzenie
w życie „Programu…” przyniesie wieloletnie korzyści ekonomiczne w KGHM PM S.A

PMP – Modernizacja Pirometalurgii KGHM Polska Miedź S.A. 

Założenia
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PMP – Modernizacja Pirometalurgii KGHM Polska Miedź S.A. 

•Skład chemiczny koncentratów KGHM jako kryterium fundamentalne,

•Minimalizacja infrastruktury i nakładów inwestycyjnych,

•Minimalizacja kosztów operacyjnych,

•Zwiększenie stopnia odzysku metali towarzyszących,

•Wysoka efektywność energetyczna,

•Ujednolicenie technologii przetopu koncentratów w KGHM,

•Unifikacja urządzeń,

•Parametry ekologiczne,

•Doświadczenie KGHM

Wybór procesu technologicznego
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PMP – Modernizacja Pirometalurgii KGHM Polska Miedź S.A. 

Hutnictwo „direct-to-blister”

- HMG II

- Olympic Dam (Australia)

- KCM (Zambia)
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PMP – Modernizacja Pirometalurgii KGHM Polska Miedź S.A. 

Zwiększenie przychodów grupy KGHM Polska Miedź S.A. ze sprzedaży 
dodatkowych ilości srebra, renu, ołowiu rafinowanego.

Obniżenie kosztów inwestycji odtworzeniowych, remontów, pracy i przerobu.

Usunięcie podstawowego zagrożenia – braku lepiszcza do brykietów.

Spełnienie warunków BAT.

Poprawa warunków pracy – eliminacja uciążliwych stanowisk pracy w technologii 
pieców szybowych.

Zwiększenie sprawności energetycznej procesów. Odzysk energii chemicznej w 
postaci ciepła użytkowego.

Bardzo wyraźna poprawa negatywnego oddziaływania hutnictwa na środowisko
naturalne.

Radykalna poprawa konkurencyjności hutnictwa KGHM. 

Cel biznesowy - efekty zmiany technologii
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PMP – Modernizacja Pirometalurgii KGHM Polska Miedź S.A. 

Charakterystyczne wskaźniki 
parametrów ekologicznych 

procesu otrzymywania miedzi 
konwertorowej/blister 

w instalacjach HMG-I i HMG-II 

0
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100

Emisja SO2 
do powietrza  

Emisja CO2 do 
powietrza  

Emisja CO do 
powietrza   

Emisja Cu do 
powietrza    

Emisja pyłu do 
powietrza  

Emisja 
niezorganizowana 
pyłu do powietrza

Emisja 
niezorganizowana 
SO2 do powietrza

Ilość 
składowanych 
odpadów IOS

Ilość 
składowanych 

odpadów z 
oczyszczania 

ścieków 

Zużycie wody 
pitnej      

Ilość 
emitowanych 

gazów 
procesowych

HMG-I
(technologia szybowa)

HMG-II
(technologia zawiesinowa)

Wskaźniki emisji zanieczyszczeń na 1 tonę 
miedzi konwertorowej z przetopu koncentratów
w piecach szybowych są wyższe:

– 9,5 krotnie dla pyłu ogółem,
– 2,5 krotnie dla miedzi w pyle ogółem,
– 5   krotnie dla ołowiu w pyle ogółem,
– 5,5 krotnie dla arsenu w pyle ogółem,
– 8   krotnie dla SO2,
– 8,5 krotnie dla CO,
– 3   krotnie dla NOX

od wskaźników emisji zanieczyszczeń na 1 tonę 
miedzi blister z pieca zawiesinowego 
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PMP – Modernizacja Pirometalurgii KGHM Polska Miedź S.A. 

Stan obecny HM Głogów I – rzut 3D
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PMP – Modernizacja Pirometalurgii KGHM Polska Miedź S.A. 

Sposób realizacji inwestycji „step-by-step”
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PMP – Modernizacja Pirometalurgii KGHM Polska Miedź S.A. 

 Kontraktacja głównych robót i urządzeń  (suszarni parowej, systemu załadunku 
pieca zawiesinowego, kotła odzysknicowego, elektrofiltra, zasilania PE, stacji 
transformatorowych, konstrukcji głównej hali,…) 2011 – 2013 r.

 Realizacja  części frontu wylewowego żużla z Pieca Elektrycznego           2012 r.

 Realizacja części fundamentów pod główną halę pieców 2012 r.

 Realizacja dalszej części wpięć i przełożeń  (m.in. 38 estakad) 2011 – 2012 r.

 Realizacja części wpięć i przełożeń 2007 r.

Stan obecny HM Głogów I – zrealizowane i rozpoczęte główne działania PMP  

 Licencja procesowa Projekt Bazowy, Koncepcja PP, Raport OŚ, PB   2005 – 2011 r.

18
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PMP – Modernizacja Pirometalurgii KGHM Polska Miedź S.A. 

Stan obecny HM Głogów I – główni realizatorzy prac i dostawcy urządzeń 

 Alstom Power Sp z o.o. – Warszawa - elektrofiltr  PZ, kompletna rozdz. 110 kV

 BIPROMET S.A. – Główny Projektant

 Mostostal Holding Zabrze S.A. – dostawa kotła odzysknicowego

 Vatvedt Technology AS - Sarpsporg, Norwegia – dostawa systemu zasilania PE

 Honeywell Polska Sp. z o.o. – dostawa nadrzędnego systemu sterowania

19

 Mostostal Kraków S.A. – zabudowa kompleksu hali PZ, PE. KO i PA 

 SGS Polska Sp. z o.o. – Inżynier Kontraktu

 DFM ZANAM-LEGMET Sp. z o.o. – realizacja przekładek, budowa estakad oraz 
fundamentów hali PZ, PE. KO i PA 

 Instytut Metali Nieżelaznych – Wykonanie ekspertyz i analiz 
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PMP – Modernizacja Pirometalurgii KGHM Polska Miedź S.A. 

HM Głogów I – stan zaawansowania prac – front wylewowy żużla z PE
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PMP – Modernizacja Pirometalurgii KGHM Polska Miedź S.A. 

Stan obecny HM Głogów I - stan zaawansowania głównych prac - estakady i fundamenty hal
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PMP – Modernizacja Pirometalurgii KGHM Polska Miedź S.A. 

Stan obecny HM Głogów I – stan zaawansowania głównych prac - fundamenty hal
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PMP – Modernizacja Pirometalurgii KGHM Polska Miedź S.A. PMP – Modernizacja Pirometalurgii KGHM Polska Miedź S.A. 

Podsumowanie
Program Modernizacji Pirometalurgii jest atrakcyjnym projektem dla wielu możliwych 
scenariuszy podaży koncentratów własnych.

Utrzymanie technologii pieców szybowych w HM Głogów I obarczone było wysokim
ryzykiem wzrostu nakładów inwestycyjnych na odtworzenie infrastruktury
technologii pieców szybowych. Mimo bardzo wysokich koniecznych nakładów na
inwestycje odtworzeniowe technologia pieców szybowych nigdy nie zapewniłaby
poziomu ochrony środowiska (emisji do atmosfery i do ścieków), który zapewnia
technologia pieca zawiesinowego.

Szczególnie wysokim elementem ryzyka kontynuacji technologii pieców szybowych
jest stosowanie w niej ługu posulfitowego, który oprócz roli lepiszcza spełnia także
rolę nośnika energii wnoszonej do procesu szybowego.

W technologii pieca zawiesinowego przetopić można do ok. 10% (importowanych)
koncentratów chalkopirytowych, natomiast w technologii pieca szybowego tylko
około 3 %. Oznacza to większą elastyczność w zakresie komponowania mieszanek
koncentratów do przerobu, a tym samym zwiększenia ilości potencjalnych
dostawców koncentratów. Może to mieć znaczenie podczas kontraktowania dostaw
koncentratów z importu.
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PMP – Modernizacja Pirometalurgii KGHM Polska Miedź S.A. 

Doświadczenie KGHM Polska Miedź S.A. – sprzedaż myśli technicznej

1980 - szkolenie pracowników z Caraiba Metals (Brazylia)

1984-85 - szkolenie i pomoc w uruchomieniu pieców 
anodowych w Khetri Copper Complex and ICC 
Ghatsila (Indie)

1986 - szkolenie pracowników z Olympic Dam (Australia)

1987 - pomoc w uruchomieniu pieca zawiesinowego 
Srednogorie (Bułgaria)

1995 - uruchomienie pieca zawiesinowego w Kennecott 
(USA)
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Doświadczenie KGHM Polska Miedź S.A. – sprzedaż myśli technicznej

1995 - Szkolenie pracowników Bałchaszmied (Kazachstan) 
oraz uruchomienie Wydziału Metali Szlachetnych w 
Kazachstanie

2000 - szkolenie pracowników (26 osób) z GTL Kongo 
i Outokumpu Oy (Finlandia) w obsłudze pieca 
elektrycznego

2004 - szkolenie pracowników (26 osób) z Thai Copper 
Industries Public Co., Ltd. (Tajlandia) oraz 
uruchomienie pieców anodowych Huty Thai Copper 
Industries Public Co., Ltd. 

2006 -
2008

- szkolenie pracowników z KCM (Zambia) oraz 
Outokumpu Oy (Finlandia) w zakresie organizacji 
procesu produkcji miedzi blister.
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Adaptacja i implementacja metodologii Lean w warunkach 
KGHM Polska Miedź S.A. – poprawa efektywności  
i innowacyjności przedsiębiorstwa wydobywczego 
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Łukasz Szwancyber 
KGHM Polska Miedź S.A. 
 
Leszek Zaremba 
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STRESZCZENIE:  
W artykule przedstawiono definicje efektywności i innowacyjności oraz znaczenie stosowania 
kryjących się pod nimi idei i zasad dla przedsiębiorstw funkcjonujących w otoczeniu ciągłych 
zmian i wyzwań. Omówiono również historię filozofii Lean, jej główne założenia oraz przykłady 
zastosowania, także w przemyśle wydobywczym, po czym skupiono się na prezentacji 
zastosowanego podejścia do implementacji metodologii Lean w ramach realizowanego projektu 
„Adaptacja i implementacja metodologii Lean w kopalniach miedzi”. W ramach projektu, analizie 
poddano możliwość adaptacji poszczególnych elementów metodologii Lean do warunków 
przemysłu wydobywczego. Rezultaty tejże pracy znajdują swoje odzwierciedlenie w ostatniej 
części artykułu, gdzie zaprezentowano narzędzia posiadające potencjał do zastosowania.  
 
 
SŁOWA KLUCZOWE:  
Narzędzia i metody Lean, poprawa efektywności i innowacyjności, przedsiębiorstwo wydobywcze 
 
 
 
1. WPROWADZENIE 
 

W czasach postępującej globalizacji, wysokiej konkurencyjności opartej na szybkim transferze 
technologii produkcyjnych czy wszechobecnego kryzysu, przedsiębiorstwa są zmuszone do 
ciągłego i elastycznego dostosowywania się do wymogów (oczekiwań) jakie stawia im rynek. 
Dlatego tak niezbędne wydaje się przedefiniowanie dotychczasowych paradygmatów 
funkcjonowania i rozwoju przedsiębiorstw oraz skonstruowanie pionierskich rozwiązań dla 
działania organizacji – szczególnie w horyzoncie długoterminowym. Przedsiębiorstwa ustawicznie 
poszukują nowych i  stabilnych rozwiązań (metodologii), które mogą ułatwić funkcjonowanie na 
dynamicznie zmieniającym się rynku oraz być podstawą do osiągnięcia długofalowej przewagi 
konkurencyjnej, a jednocześnie zapewnić harmonijne współdziałanie z otoczeniem, jak i 
utrzymanie na oczekiwanym poziomie podstawowych wskaźników finansowych.  
Autorzy niniejszego opracowania formułują przesłanie, że w rozwijaniu potencjału i wartości 
przedsiębiorstwa (w tym także przedsiębiorstwa przemysłu wydobywczego) oraz poprawie jego 
efektywności i innowacyjności, służyć będą dostosowane, adekwatnie na potrzeby przemysłu 
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wydobywczego, narzędzia i metody proponowane przez metodologię Lean. Pozwala ona, w 
ramach analizy szczegółowej, na wybranie takich obszarów funkcjonowania Zakładu Górniczego, 
w których możliwe jest podjęcie próby usprawnienia przebiegu procesów biznesowych, 
zaimplementowanie szeregu mniejszych lub większych modernizacji, propozycji eliminacji 
występujących ewentualnych błędów i złych praktyk, których suma efektów może mieć znaczący 
wpływ na wzrost innowacyjności danego oddziału oraz przyczynić się do redukcji kosztów – a, co 
za tym idzie, poprawę efektywności przedsiębiorstwa. 
 
 
2. EFEKTYWNOŚĆ 
 

Efektywność jest pojęciem relatywnie trudnym do zdefiniowania, mimo, iż powszechnie panuje 
przeświadczenie o jej dobrym, wręcz intuicyjnym zrozumieniu. W ujęciu ekonomicznym jest to 
stosunek pomiędzy wartoścą poniesionych nakładów, a wartością efektów uzyskanych dzięki tym 
nakładom. Powyższe pojęcie efektywności ekonomicznej posiada ścisły związek z efektywnością 
techniczno-ekonomiczną, która prezentuje stosunek między ilością zużytych materiałów, a ilością 
wyprodukowanych produktów (towarów) [11]. 
P. Drucker twierdzi, że efektywność to kluczowy element rozwoju organizacji i człowieka, który 
służy samorealizacji i zdolności nowoczesnego społeczeństwa do przetrwania. To także stopień 
opanowania celu [2].  
Często efektywność (ang. efficiency) utożsamiana jest ze skutecznością (ang. effectivness). 
Skuteczność odnosi się do celu i oznacza stopień realizacji wartości zaplanowanych. Efektywność 
natomiast odnosi się do zasobów służących realizacji procesów [12].  
Efektywność to jest zatem zdolnością organizacji do realizacji strategii i osiągania zaplanowanych 
celów. Zależy ona od wykonania właściwych rzeczy w odpowiedni sposób. Efektywność, jako 
miara, uwzględnia sprawność i gospodarowanie, obejmując dwa punkty widzenia: wewnętrzny, 
koncentrujący się na produktywności oraz zewnętrzny, uwzględniający opinie klientów na temat 
postrzeganej przez nich wartości [10]. 
Tak rozumianą efektywność można stosunkowo łatwo zwiększyć poprzez chociażby wzrost 
nakładów na nowoczesne urządzenia techniczne. W tym miejscu warto przytoczyć stwierdzenie 
Massaki Imai, założyciela Kaizen Institute, że „nawet największy głupiec jest w stanie zwiększyć 
wydajność pracy, jeśli poświęci na to odpowiednią ilość środków. Prawdziwą sztuką jest 
zwiększenie efektywności bez dodatkowych inwestycji w nowe urządzenia i technologie”. 
Efektywność w środowisku o dużej zmienności jest ważnym wyznacznikiem sukcesu organizacji. 
Stanowi podstawę do oceny skuteczności przedsięwzięć organizacji dotyczących nakładów i 
efektów przedsięwzięć rozwojowych. Efektywność (jako miara) łączy sprawność i 
gospodarowanie. Jest to także realna zdolność do podnoszenia pozycji rynkowej i osiąganych 
wyników finansowych. Prawdziwą naturę efektywności stanowi proces obejmujący zjawiska 
wewnątrz organizacji oraz pomiędzy nią a otoczeniem na poziomie operacyjnym i strategicznym. 
 
 
3. INNOWACYJNOŚĆ 
 

Począwszy od końca XX wieku pojęcie innowacyjności stało się wszechobecne zarówno w nauce 
jak i gospodarce. Innowacja jest obecnie kluczowym elementem wpływającym na rozwój i 
konkurencyjność przedsiębiorstw, a zatem powinna znajdować swoje odzwierciedlenie w jego 
strategii, misji i wizji.  
Innowacja jest pojęciem szeroko definiowanym, może być zarówno wynikiem jak i procesem. 
Według M.M. Crossan i M. Apaydin innowacja to tworzenie i adaptacja, asymilacja i eksploatacja 
wartości dodanej nowości w sferze ekonomicznej i społecznej, ulepszenie i rozwinięcie wyrobów, 
usług, nowych metod produkcji czy nowych systemów zarządzania[7]. Zgodnie z definicją OECD 
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innowacja to wprowadzenie nowego bądź też znacząco ulepszonego produktu lub procesu, 
zastosowanie nowego albo znacząco ulepszonego rozwiązania marketingowego bądź 
organizacyjnego, które dotyczy działań wewnątrz przedsiębiorstwa czy też relacji z otoczeniem.  
Tak zdefiniowane innowacje można podzielić na innowacje absolutne, które oznaczają nowość w 
skali światowej oraz innowacje imitacyjne bądź kreacyjne, które są wynikiem działalności 
twórczej danego przedsiębiorstwa i stanowią nowość wyłącznie z punktu widzenia danego 
przedsiębiorstwa[1]. Można zatem stwierdzić, że próba wdrożenia nowego systemu organizacji 
pracy, nowych metod zarządzania, mających na celu poprawę sprawności czy efektywności, będzie 
nowością w skali danego przedsiębiorstwa, a tym samym będzie mogła być uznana za innowację 
organizacyjną czy też procesową.  
Analizując zagadnienie innowacyjności warto zauważyć, że w dzisiejszych realiach mamy do 
czynienia z modelem procesu innowacyjnego, który jest wynikiem interakcji i sprzężeń zwrotnych 
pomiędzy elementami procesu innowacyjnego. Stają się one procesem sieciowym opartym o 
intensywną współpracę przedsiębiorstw z sektorem B+R[4].  
 
 
4. RYS HISTORYCZNY I ISTOTA LEAN  
 

Teoretycy i praktycy nauk o zarządzaniu dostrzegają, że choć nowe tendencje docierają do naszego 
kraju z pewnym opóźnieniem i występuje niedostatek publikacji dotyczących metodologii Lean, 
szczególnie zawierających opis konkretnych procedur i kroków możliwych do zaadoptowania, to 
jednak koncepcja szczupłego zarządzania (i wytwarzania) zyskała już spore uznanie i na trwałe 
„zakorzeniła się” w wielu przedsiębiorstwach – zwłaszcza produkcyjnych. 
Lean Management w tłumaczeniu na język polski oznacza „Szczupłe (Odchudzone) Zarządzanie”. 
Wdrożenie tej koncepcji umożliwia dostarczenie klientowi wymaganej przez niego wartości, przy 
eliminacji marnotrawstwa (jap. muda), poprzez wykorzystanie coraz mniejszej ilości potencjałów 
(takich jak: ludzki wysiłek, czas, miejsce, urządzenia, etc.). Adaptacja Lean do przedsiębiorstwa 
implikuje m.in. stworzenie prostych, przejrzystych struktur, eliminację marnotrawstwa, które 
powstaje w różnych procesach, uzyskanie minimalnego poziomu zapasów (bądź nawet ich 
całkowity brak), osiągnięcie właściwej organizacji i wizualizacji stanowisk pracy, uzyskanie 
skróconego do minimum czasu przestoju maszyn podczas przezbrajania [13]. Najogólniej rzecz 
ujmując, Lean polega na eliminacji wszelkich czynności, których wykonywanie nie dodaje 
wartości produktowi/usłudze. Zatem, chcąc osiągnąć odchudzoną z niepotrzebnych czynności 
produkcję, należy stosować właściwie zaadoptowany zestaw narzędzi, którymi dysponuje 
metodologia Lean. 
Za twórcę terminu „lean” uznaje się J. Krafcika, który użył tego pojęcia po raz pierwszy  w 1988 r. 
w swoim artykule opublikowanym w „Sloan Management Review” [6]. Termin został następnie 
spopularyzowany przez grupę naukowców J. Womacka, D. Jonesa i D. Roosa, autorów słynnej 
publikacji „Machine that Changed the World” (Maszyna, która zmieniła świat), w której 
przedstawili oni wyniki prac dotyczących międzynarodowego programu badawczego IMVP 
(International Motor Vehicle Program) w sektorze motoryzacyjnym. Badanie dotyczyło 
porównania parametrów nakładów i wyników w przedsiębiorstwach europejskich, japońskich oraz 
amerykańskich, uznając za lidera japońskie przedsiębiorstwo Toyota Motor Corporation z 
systemem Toyota Production System (TPS). Właśnie ta metoda została uznana za pierwszy 
odchudzony system wytwórczy, dlatego uzyskał on nazwę lean manufacturing. Jest to powodem 
dopatrywania się korzeni Lean właśnie w Toyocie [14]. Warto nadmienić, iż Toyota Production 
System, którego autorami byli  K. Toyoda i T. Ohno, został opracowany na bazie stworzonego 
przez H. Forda systemu wytwarzania przy wykorzystaniu taśmowego montażu samochodu (Model 
T).  
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5. PRZYKŁADY ZASTOSOWANIA METODOLOGII LEAN 
 

Sukcesy stosowania metodologii Lean w przemyśle motoryzacyjnym zachęciły inne branże (także 
usługowe) do podejmowania prób implementacji całej metodologii, bądź wybranych metod i 
narzędzi. Paradygmaty filozofii Lean z powodzeniem zastosowano w wielu japońskich, 
amerykańskich i europejskich przedsiębiorstwach [8]. Również przemysł wydobywczy, zarówno 
krajowy jak i zagraniczny, nie pozostał obojętny wobec pozytywnych doświadczeń i przystąpił do 
adoptowania narzędzi na własne potrzeby. Jednym z znamienitych przykładów jest brytyjsko - 
australijski koncern Rio Tinto, trzeci pod względem wielkości na świecie koncern wydobywczy i 
największy pod względem wydobycia węgla. Jak można przeczytać na stronie internetowej jednej 
z australijskich Spółek Grupy (Rio Tinto Coal Australia), w artykule zatytułowanym „Doskonałość 
operacyjna”: „inicjatywy związane z ciągłym doskonaleniem, zarządzaniem ryzykiem oraz 
procesami, przyniosły korzyści rzędu 163 milionów dolarów w 2009 roku”. Odnaleźć tu można 
również bezpośrednie odniesienie do metodologii Lean: „w 2009 roku zespół odpowiedzialny za 
doskonalenie kontynuował prace z wykorzystaniem metodologii Lean, która pomaga znaleźć drogę 
do tego, aby nasz biznes był lepszy, szybszy i sprytniejszy. Program LEAN bazuje na pracy 
zespołowej i pomaga we wspólnym rozwiązywaniu problemów (problem solving), redukcji 
marnotrawstwa i zwiększaniu efektywności naszego biznesu”[17].  
W innej ze Spółek grupy Rio Tinto zajmującej się metalurgią (Rio Tinto Aluminium), w 
odniesieniu do strategii, przeczytać można: „Nasza strategią (misją) jest maksymalizacja stopy 
zwrotu naszych udziałowców z inwestycji poprzez doskonałość w zakresie dbałości o zdrowie, 
bezpieczeństwo i środowisko, zwiększanie wartości przedsiębiorstwa poprzez maksymalne 
wykorzystanie posiadanych aktywów (…). Używamy dedykowanego programu doskonalenia 
zwanego Lean Six Sigma do rozwiązywania problemów, doskonalenia procesów i eliminacji 
marnotrawstwa. W 2006 roku korzyści wynikające z jego prowadzenia wyniosły 746 milionów 
dolarów [15].  
Kolejnym przykładem jest Vale Clydach, jedna z największych rafinerii niklu wchodząca w skład 
Grupy Vale. Pracując z jednym z konsultantów rozwijając procesy w oparciu o zasady metodologii 
Lean, dzięki czemu mogą pochwalić się następującymi sukcesami: 980 sugestii pracowniczych, 
20% wzrost produktywności, 40% redukcją zapasów oraz 60% redukcją reklamacji [16]. 
Przykładów stosowania Lean jest zdecydowanie więcej. Można o nich przeczytać na stronach 
internetowych poszczególnych przedsiębiorstw lub w licznych prezentacjach na konferencjach.  
Na podstawie powyższego, zauważyć należy, iż filozofia Lean w obecnych czasach nie stanowi już 
domeny wyłącznie przemysłu samochodowego, co więcej jest adoptowana i stosowana z sukcesem 
w wielu różnych branżach, w tym w przemyśle wydobywczym. 
 
 
6. PODEJŚCIE DO ADAPTACJI I IMPLEMENTACJI METODOLOGII LEAN W RAMACH 
PROJEKTU “ADAPTACJA I IMPLEMENTACJA METODOLOGII LEAN W KOPALNIACH 
MIEDZI” 
 

6.1. Podstawowe informacje o projekcie 
 

Projekt rozwojowy “Adaptacja i implementacja metodologii Lean w kopalniach miedzi” jest 
realizowany na podstawie umowy o dofinansowanie zawartej z Narodowym Centrum Badan i 
Rozwoju Nr NR09-0011-10/2011, przy współudziale trzech partnerów w ramach powstałego 
Konsorcjum naukowo-przemysłowego. Opisywane w artykule badania realizowane są w ramach 
prac nad projektem pt.: "Adaptacja i implementacja metodologii Lean w kopalniach miedzi",. 
Konsorcjanci tworzący projekt to Politechnika Wrocławska, KGHM CUPRUM sp. z o.o. Centrum 
Badawczo-Rozwojowe oraz KGHM Polska Miedź S.A. Obszar prac weryfikacyjno – 
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implementacyjnych dotyczy jednego zakładu górniczego, na który wybrano  
O/ZG „Lubin”.  
Członkowie zespołu projektowego stawiają sobie za cel adaptację metodologii Lean do warunków 
przemysłu wydobywczego, co w założeniach powinno pozwolić na redukcję kosztów, zwiększenie 
efektywności i innowacyjności funkcjonowania kopalni, poprzez: 
 nakreślenie strumienia wartości dla podstawowych i pomocniczych procesów górniczych  

w KGHM Polska Miedź S.A., 
 identyfikację i eliminację czynności, które nie dodają wartości oraz czynności zbędnych  

w podstawowych procesach produkcyjnych, 
 obniżenie poziomu zapasów (w tym: części zamiennych, maszyn),  
 próbę wprowadzenia standaryzacji i optymalizacji do wybranych elementów procesów 

produkcyjnych (w odniesieniu do maszyn, urządzeń  i niektórych działań operacji i czynności),  
 pobudzanie  kreatywności oraz potrzeby ciągłego udoskonalania swojego miejsca pracy i całej 

organizacji, poprzez zaszczepienie w pracownikach potrzeby ciągłego doskonalenia zgodnie z 
filozofią Kaizen (zgłaszanie tzw. „pomysłów pracowniczych”), 

 opracowanie modeli symulacyjnych służących optymalizacji procesów produkcyjnych  
w oddziałach wydobywczych KGHM Polska Miedź S.A., 

 opracowanie, na potrzeby wdrożenia i dalszego funkcjonowania przedsiębiorstwa według 
metodologii Lean, instrukcji pracy, standardów postępowania, schematów obiegu danych  
i  informacji (schematy obiegu dokumentów).   

 
6.2. Obszary projektu 
 

W związku z obszernym zakresem tematycznym, w projekcie wyodrębniono pięć obszarów 
merytorycznych. Dla każdego z nich wyznaczono cel, zadania do realizacji wraz z 
harmonogramem oraz grupę pracowników odpowiedzialnych za realizacje prac.  
1. Obszar “Lean Mining”:  
 Cel: adaptacja i implementacja metodologii Lean do warunków przemysłu wydobywczego, 

identyfikacja marnotrawstwa i jego źródeł w procesie wydobywczym. 
 Realizowane zadania: opis metod i technik Lean wg założonych kryteriów oraz 

przeprowadzenie ich analizy adaptacyjnej do warunków przemysłu wydobywczego, 
definicja wartości i marnotrawstwa w górnictwie, mapowanie strumienia wartości (VSM) 
procesu stanu obecnego na podstawie obserwacji, analiza przebiegu pracy sztygarów 
zmianowych: oddziału górniczego i oddziału mechanicznego, opracowanie map strumieni 
wartości dla stanu przyszłego procesu (na podstawie elementów systemu ssącego).  

 Wnioski: w odróżnieniu od przemysłu motoryzacyjnego, przeprowadzenie typowego 
mapowania strumienia wartości w kopalni podziemnej jest procesem skomplikowanym i 
posiadającym liczne ograniczenia ze względu na panujące warunki oraz rozmieszczenie w 
przestrzeni. W wyniku poczynionych obserwacji kilku zmian pracy, relatywnie szybko 
poznaje się logikę przebiegu procesu, jednak równie szybko okazuje się, że kopalnia nie 
stanowi typowego zakładu produkcyjnego ze stałym umiejscowieniem i czasem 
wykonywania każdej z operacji. W produkcji górniczej mamy do czynienia z postępującym 
frontem robót, co skutkuje zmieniającą się długością dróg odstawy, koniecznością doboru 
odpowiednich zestawów ładowarek i wozów odstawczych, a także odległością jaką należy 
pokonać do miejsca pracy. Dodatkowo, w przypadku wystąpienia awarii sprzętu, bądź 
informacji, że dany przodek nie jest np. „odstrzelony”, pojawia się konieczność 
przeorganizowania pracy w trybie natychmiastowym. Niewątpliwie, mapowanie strumienia 
wartości niesie ze sobą dużą wartość poznawczą, jednak dokonywanie standaryzacji oraz 
wyciąganie wniosków na jego podstawie może prowadzić do błędnych decyzji.  

2. Obszar “Kaizen (Pomysłów Pracowniczych)”:  
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 Cel: opracowanie metodyki rozwiązywania problemów i oszacowanie przewidywanego 
poziomu oszczędności. 

 Realizowane zadania: opracowanie koncepcji zgłaszania „pomysłów pracowniczych” na 
wypracowanym do tego celu formularzu „Zgłoszenia pomysłu” oraz sprecyzowanie obiegu 
dokumentów i informacji zwrotnej dla pracownika z realizacji wdrożeń. Uruchomienie 
pilotażu w jednym z obszarów w celu sprawdzenia poprawności koncepcji. 

 Wnioski: z dotychczasowych obserwacji wynika, że przy stworzeniu odpowiedniej 
platformy do zgłaszania pomysłów, promowanie właściwych postaw, poprzez wdrożenie 
adekwatnego systemu, pozwoli usprawniać codzienny warsztat pracy. Jest to obszar o 
bardzo dużym potencjale, potwierdzony również doświadczeniami innych przedsiębiorstw. 

3. Obszar “TPM”: 
 Cel: zmniejszenie liczby awarii i skrócenie czasów napraw. 
 Realizowane zadania: wybór obszaru pilotażowego – wozy odstawcze, standaryzacja 

nazewnictwa awarii i napraw, ustalenie przyczyn źródłowych awarii dla WO i SWW (na 
podstawie opracowanego „Arkusza zbierania danych”), opracowanie koncepcji wdrożenia 
TPM w wybranym obszarze, weryfikacja możliwości zastosowania wybranych elementów 
TPM w procesie rzeczywistym. 

 Wnioski: TPM, czyli „całkowite utrzymanie ruchu” jest metodą, która, ze względu na swoje 
założenia i obszary stosowania, będzie mogła być zaimplementowana również w przemyśle 
wydobywczym. W przypadku kopalni implementacja jest możliwa w komorach maszyn 
ciężkich przy przygotowaniu maszyn do pracy, codziennej obsłudze i przeglądach, 
naprawach i remontach oraz podczas codziennej pracy. W implementacji tejże metody 
upatruje się możliwości zwiększenia efektywności. 

4. Obszar “Podejście procesowe”:  
 Cel: opracowanie wielopoziomowych i sparametryzowanych map procesów. 
 Realizowane zadania: opracowanie wielopoziomowych map procesów dla całego systemu 

wydobywczego (schematy procesów w notacji BPMN), szczegółowe mapy procesów dla 
wybranych obszarów z zaznaczeniem warstw na schematach procesów (np. warstwa 
marnotrawstwa, warstwa obiegu danych i informacji - dokumentów), opracowanie 
wyszczuplonego przepływu informacji, opracowanie macierzy informacji zawierającej 
m.in. spis wszystkich informacji zawartych w dokumentach wypełnianych przez sztygara 
zmianowego i sztygara mechanicznego, nazwy dokumentów), opracowanie schematów 
przepływu dokumentów w celu ich identyfikacji i wizualizacji.  

 Wnioski: w związku z tym, że mapowanie strumienia wartości (VSM) nie dostarcza pełnej 
wiedzy na temat realizowanych procesów, koniecznym staje się zastosowanie podejścia 
procesowego. Identyfikacja procesów, obok wartości poznawczej, daje podstawę do 
standaryzacji oraz jest punktem wyjścia do usprawniania i optymalizacji procesów. 
Kluczowym w podejściu procesowym jest analiza każdego procesu, podprocesu czy 
pojedynczej czynności z punktu widzenia klienta, co przy pełnym wdrożeniu byłoby istotną 
zmianą w stosunku do dotychczas funkcjonującego podejścia funkcjonalnego. 

5. Obszar “Modelowanie i symulacja”: 
 Cel: budowa modeli symulacyjnych dla weryfikacji opracowanych rozwiązań 

organizacyjnych oraz optymalizacji procesów.  
 Realizowane zadania: budowa modeli symulacyjnych o dużym stopniu szczegółowości dla 

wybranych obszarów, wybór parametrów do optymalizacji, walidacja opracowanych modeli 
symulacyjnych, implementacja oraz weryfikacja rozwiązań Lean, poprawa efektywności 
procesów (optymalizacja modeli z uwagi na kryteria, weryfikacja uzyskanych wyników).  

 Wnioski: zważywszy na specyfikę przemysłu wydobywczego, zastosowanie modeli 
symulacyjnych umożliwia weryfikację założonych zmian pod warunkiem bardzo 
dokładnego sparametryzowania stanu obecnego jak i stanu oczekiwanego. Pozwalają one na 
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wielowariantowe wyszukiwanie rozwiązań, jednakże wymagają stałości procesu – co w 
przypadku przemysłu wydobywczego staje się barierą wielokrotnie nie do pokonania. 

7. METODY I NARZĘDZIA LEAN POSIADAJĄCE POTENCJAŁ DO ZASTOSOWANIA 
 

Zdaniem autorów pracy, do możliwych do wykorzystywania narzędzi i technik Lean w przemyśle 
wydobywczym można zaliczyć: TPM, 5S, pracę standardową, Kaizen – zaadoptowane na potrzeby 
projektu jako pomysły pracownicze, oraz rozwiązywanie problemów (PDCA). 
 

7.1. TPM 
 

Jednym z podstawowych warunków prawidłowego funkcjonowania systemu produkcyjnego jest 
stabilny i niezawodny park maszynowy. Problemy z maszynami, ich nieplanowane przestoje, 
awarie są podstawowymi i często największymi zagrożeniami dla procesu produkcyjnego. W celu 
eliminacji tego zagadnienia w zakładach Toyoty wypracowano zestaw technik pozwalający na 
utrzymanie w sprawności nawet wyeksploatowane maszyny (urządzenia). Tym narzędziem jest 
metoda Total Productive Maintenance (TPM), co w dosłownym tłumaczeniu oznacza „Całościowe 
Utrzymanie Ruchu” – jest to obsługa maszyn i urządzeń realizowana w ramach przedsiębiorstwa 
przez operatorów i służby utrzymania ruchu.  
Wdrożenie metody TPM opiera się na czterech obszarach, które w nomenklaturze leanowej 
potocznie nazywane są „filarami”.  
Pierwszym obszarem jest eliminacja podstawowych strat (marnotrawstwa), rozumianych jako 
czynności nie dodające wartości produktowi z punktu widzenia klienta. Przykłady marnotrawstwa 
zgodnie z metodologią Lean przedstawia Rys. 1[5]  

 
Rys. 1 Przykłady marnotrawstwa w systemie produkcyjnym [5] 
Figure 1. Examples of waste in the production system [5] 
 
Drugi obszar jest to zdiagnozowanie działań, które będą w stanie wykonywać operatorzy w ramach 
konserwacji maszyn (AUR – Autonomiczne Utrzymanie Ruchu).  
Trzeci obszar stanowi wypracowanie standardowego programu planowanej konserwacji maszyn i 
urządzeń wykonywanego przez serwis lub służby utrzymania ruchu. 
Czwartym obszarem jest budowanie świadomości pracowników poprzez cykl szkoleń. 
Przy opisie powyższych działań nadmienić należy, że wszystkie te obszary są względem siebie 
współzależne i sstanowią podstawę sukcesu wdrożenia.  
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7.2. 5S 
 

W przypadku przystąpienia do cyklu usprawnień – także w przemyśle wydobywczym – 
podstawowym narzędziem Lean jest narzędzie „5S”, które swoją nazwę bierze z pierwszych liter 
Japońskich słów o następujących znaczeniach[9]: 
SEIRI – (sortowanie) Posortowanie wszystkich rzeczy występujących na stanowisku pracy i 
pozbycie się tych niepotrzebnych. 
SEITON – (systematyka) Uporządkowanie posegregowanych narzędzi i umieszczenie ich we 
właściwym miejscu, które będzie dogodne dla pracownika. 
SEISO – (sprzątanie) Czyszczenie miejsca pracy umożliwiające łatwe zdiagnozowanie anomalii 
urządzeń, które mogłyby powstać. Jest to teoretycznie najprostszy element metody, ale jak 
praktyka pokazuje, najbardziej problematyczny do wdrożenia obszar. Jest on nierozerwalnie 
związany z nawykiem sprzątania miejsca pracy przez wszystkich pracowników w 
przedsiębiorstwie, na każdym szczeblu w hierarchii organizacyjnej.  
SEIKETSU – (standaryzacja) Utrzymanie standardu porządku, co utrwala zachowanie staranności. 
SHITSUKE – (samodyscyplina) Utrwala w pracownikach samodyscyplinę powodującą wzrost 
świadomości personelu. Zmniejsza to ilość pomyłek wynikających z nieuwagi pracowniczej. 
Wprowadzenie narzędzia 5S umożliwia uzyskanie wymierne korzyści w stosunkowo krótkim 
czasie. Wpływa na: wzrost wydajności pracy, poprawię jakości, spadek usterkowości maszyn oraz 
zmniejszenie się ilości wypadków przy pracy. Zatem 5S można uznać za stosunkowo proste 
narzędzie, chociaż jest ono często bagatelizowane przez przedsiębiorstwa. 
 
7.3.Praca standardowa 
 

Narzędziem, które zwiększa efektywność wykonywanych czynności przez pracownika jest praca 
standardowa. Standardy operacyjne są odmiennie postrzegane przez przedsiębiorstwa japońskei, a 
inaczej przez przedsiębiorstwa europejskie. W Japoni standardy traktuje się jako najłatwiejsze i 
najbezpieczniejsze procesy dla pracowników, które są najbardziej efektywne z punktu widzenia 
kosztów i produktywności. Pozwalają one dodatkowo zapewnić najwyższą jakość produktu z 
punktu widzenia klienta [3]. W przedsiębiorstwach europejskich standardy wciąż są postrzegane 
jako procedury zmuszające do zwiększonego wysiłku pracowników i ograniczające ich twórczy 
sposób wykonywania pracy.  
Praca standardowa pomaga wyeliminować błędy wynikające ze zmienności. Przyczynia się do 
efektywniejszego szkolenia pracowników i łatwiejszego przekazywania wiedzy. Eliminuje 
możliwość wystąpienia wypadków i wprowadza nawyk ciągłego doskonalenia opisanych operacji. 
W warunkach przemysłu wydobywczego potencjał w tej materii rysuje się w obszarze maszyn 
dołowych i wykonywanych przy nich przeglądów maszyn oraz w sytuacji często powtarzających 
się awarii. 
 
7.4. Kaizen –„ pomysły pracownicze” 
 

Kaizen jest to narzędzie wywodzące się z połączenia dwóch japońskich słów „kai” oznaczającego 
zamianę i „zen” oznaczającego dobry. Połączenie owych słów należy interpretować jako dążenie 
do ciągłego doskonalenia i podnoszenia jakości zarówno przedsiębiorstwa, jak i produktu.  
W dzisiejszych warunkach makro i mikroekonomicznych kaizen należy traktować jako 
konieczność, pozwalającą na ciągłe zwiększanie efektywności produkcyjnej przedsiębiorstwa. 
Narzędzie to nie powinno posiadać zastosowania akcyjnego, lecz stanowi ono żmudną pracę, 
polegającą na eliminowaniu marnotrawstwa, pokazywaniu możliwości wprowadzenia drobnych 
zmian niskonakładowych, pozwalających na stałe dążenie organizacji do ustawicznej poprawy.  
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W warunkach przemysłu wydobywczego powyższe narzędzie ma potencjał zastosowania we 
wszystkich obszarach, pod warunkiem przekonania pracowników o ich faktycznym wpływie na 
kształt i sukces organizacji jako całości. 
 
7.5. Rozwiązywanie problemów (cykl PDCA) 
 

Cykl PDCA, zwany również Kołem Deminga – od swojego wynalazcy W. E. Deminga, 
amerykańskiego statystyka pracującego w Japonii, swoją nazwę bierze od pierwszych liter 
angielskich słów „Plan” (Zaplanuj - lepszy sposób działania, lepszą metodę), „Do” (Zrealizuj -plan 
na próbę), „Check” (Sprawdź - czy rzeczywiście nowy sposób działania przynosi lepsze rezultaty), 
„Act” (Wdróż - jeśli nowy sposób działa, zestandaryzuj go i monitoruj jego stosowanie). 
Idea cyklu PDCA polega na zaprzestaniu rutynowego i akcyjnego podejścia do reagowania na 
problemy występujące w procesie produkcji i wdrożeniu metodyki opartej m. in. na planowaniu  
i systematyczności analizy problemów źródłowych oraz ich eliminacji. Należy podkreślić, że w 
tym narzędziu największy nacisk należy położyć na czynności przed wdrożeniem nowego 
rozwiązania i określić miernik oceny efektów wdrożenia. Natomiast największą trudnością jest 
utrzymanie nowego standardu w myśl wypracowanej zmiany.  
 
8. PODSUMOWANIE 
 

Celem niniejszego artykułu było przedstawienie metodologii Lean oraz jej narzędzi z perspektywy 
przemysłu wydobywczego, który, ze względu na specyfikę, nie jest w stanie implementować 
wprost nowych i (często) modnych rozwiązań organizacyjnych. Niemniej jednak, podjęcie się 
realizacji projektu adaptacji i wdrożenia metodologii Lean świadczy o przekonaniu, że może ona 
przynieść wymierne efekty ekonomiczne, a zarazem przyczynić się do wzrostu efektywności i 
innowacyjności prowadzonego biznesu. Potwierdzeniem takiej tezy mogą być pozytywne 
doświadczenia przedsiębiorstw z całego świata, również tych reprezentujących przemysł 
wydobywczy.  
Należy mieć jednak na uwadze fakt, że efekty te nie zawsze będą miały wymiar formalny i nie za 
każdym razem znajdować będą odzwierciedlenie na wprost w wartości pieniężnej. Filozofia Lean 
to w dużej mierze zmiana mentalności pracowników, ich systemu wartości, a co za tym idzie, 
kultury organizacyjnej nastawionej na wspólne tworzenie wartości dodanej. Przyczyniać się będzie 
do tego myślenie nastawione na ciągłe doskonalenie („continuous improvement”), które znajdzie 
odzwierciedlenie w zgłaszanych wnioskach pracowniczych.  
Autorzy opracowania zajmują stanowisko, iż stosowanie filozofii Lean pozwoli nie tylko na wzrost 
efektywności, ale także na poprawę innowacyjności przedsiębiorstwa wydobywczego. Przemawia 
za tym fakt, że zgodnie z definicją innowacji imitacyjnej czy kreacyjnej, będzie nią każde 
wdrożenie nowej w skali przedsiębiorstwa metody organizacji pracy. Autorzy tym samym żywią 
nadzieję, że we wdrażanej w KGHM Polska Miedź S.A. koncepcji pomysłów pracowniczych 
pojawią się nowatorskie rozwiązania, które staną się przyczynkiem do rozwoju nowej technologii 
czy narzędzi. 
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TYTUŁ I STRESZCZENIE ARTYKUŁU W JĘZYKU ANGIELSKIM 
Adaptation and Implementation of Lean methodologies in terms of KGHM Polish Copper S.A. 
 - Improving the efficiency and innovation in the mining industry. 
 
 
The article presents definitions of efficiency and innovation, and the importance of solid under 
them ideals and principles for enterprises operating in an environment of constant change and 
challenges. It then discusses the history of Lean, its main objectives and examples of applications, 
including in the mining industry, and then focuses on the presentation of the approach to the 
implementation of Lean methodologies within the framework of the ongoing project "Adaptation 
and Implementation of Lean methodology in the copper mines." The project analyzed the 
possibility of adapting the various elements of Lean methodologies to mining conditions. The 
results of that work are reflected in the final part of the article, which presents the tools with 
potential application of  the method mentioned above. 
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• Odpowiednich procedur szacowania zasobów;
• Metod kontroli wydobywanego urobku, w tym pozyskiwania 

informacji o jego parametrach jakościowych;
• Właściwej kontroli parametrów jakościowych procesu wzbogacania 
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• Właściwej kontroli parametrów jakościowych procesu wzbogacania 

urobku posiadającej sprzężenia z informatycznymi bazami danych o 
surowcu (urobku).

• Systemów automatyki pozwalających na wykorzystywanie 
jakościowych informacji operacyjnych o urobku w celu sterowania 
procesem eksploatacji i wzbogacania;



Jacques Tatischeff francuski aktor i reżyser 

Informacja jest podstawowym produktem 
laboratorium.

Optymizm jest zawsze wynikiem niedosta-
tecznych informacji.



Rodzaj informacji dostarczanych z 
laboratorium:

- parametry fizyczne i chemiczne złoża;
- parametry ilościowe i jakościowe wydobywanego urobku;
- parametry jakościowych procesu wzbogacania;
- parametry końcowych produktów wzbogacania.

Rodzaj informacji dostarczanych z 
laboratorium:

- parametry fizyczne i chemiczne złoża;
- parametry ilościowe i jakościowe wydobywanego urobku;
- parametry jakościowych procesu wzbogacania;
- parametry końcowych produktów wzbogacania.



Obserwowane rozwiązania światowe, idą w kierunku:

• Tworzenia dużych centralnych, zautomatyzowanych 
laboratoriów;

• Wprowadzania nowoczesnych, instrumentalnych metod 
badawczych oraz systemów zarządzania pracą laboratoriów;

• Zwiększanie wiarygodności stosowanych metod badawczych 
np. poprzez proces akredytacji.

Powyższe działania pozwalają na:

• Zwiększenie potencjału analitycznego laboratoriów;
• Poprawę parametrów jakościowych stosowanych metod 

badawczych;
• Skracanie czasu uzyskiwania wyników.



Realizacja strategii KGHM
Polska Miedź SA

▪Inwestycje w nowe technologie
▪Modernizacja infrastruktury

▪Optymalizacja procesów i organizacji produkcji



Powyższe założenia można 
zrealizować poprzez:

- stosowanie w analizie nowoczesnych metod 
instrumentalnych;

- automatyzację i robotyzację etapu przygotowania i 
pomiaru próbek;

- elektroniczną transmisję danych do systemów 
informatycznych klienta;

- tworzenie systemów kontroli jakości wyników;



Laboratorium CBJ charakteryzuje się:
• posiadaniem wielu technik badawczych (np.: spektrometria 

rentgenowska – XRF, spektrometria emisyjna w tym z 
detekcją mas – ICP MS, mikroskopia optyczna i elektronowa -
MLA);

• wykonywaniem analiz składu chemicznego, mineralogicznego 
oraz litologicznego;

• dużą wydajnością oznaczania próbek;
• krótkim czasem realizacji analiz;
• systemem zarządzania pracą laboratoriów i transmisji danych 

(LIMS – Laboratory Information Management  System);
• sprzężeniem z informatycznym systemem zarządzania 

złożem.



MLA na Świecie



FUNKCJONALNOŚCI SYSTEMU LIMS 



Przepływ danych w  SDMS (MS SharePoint )



Tylko ścisła współpraca laboratoriów ze 
służbami technologicznymi daje gwarancję 

sukcesu.

Przygotowanie 
i pobór próbek



Uzyskiwane parametry jakościowe metod analitycznych, 
w tym niepewności poszczególnych metod badawczych 
wpływają na:

- wyznaczanie granic ekonomicznej opłacalności eksploatacji 
złoża;

- szacowanie ilości metali użytkowych w urobku;

- proces planowania produkcji;

- procesy zarządcze (np. inwestycyjne).







Obserwuje się wzrost znaczenia badań i kontroli jakości 
urabianego złoża, jako elementu decydującego o dalszym 

procesie technologicznym wzbogacania rudy miedzi.

Określenie na podstawie analiz chemicznych, 
petrograficznych i mineralogicznych właściwości urobku, 
pozwala na optymalny dobór:

• technologii kruszenia;
• procesu mielenia rudy;
• stosowanych odczynników flotacyjnych;
• procesu flotacji (dobór ścieżki flotacyjnej).



Mineral Liberation Analyzer (MLA)



Wykorzystanie MLA w kopalniach 

?

Zawartość miedzi to za mało by 
optymalnie planować eksploatację!

Modele wzbogacalności złoża.

Przeliczenie zawartości miedzi pod kątem wzbogacalności, 
aby optymalizować produkcję a nie zawartość!



22

Jak w praktyce wygląda analiza mineralogiczna 
w oparciu o technikę MLA

Obraz z sondy BSE

Odcień szarości na obrazie 
mikroskopu odpowiada 
pierwiastkom o różnych 
masach atomowych i 
właściwiściach fizycznych 
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Chalcopyrite

BSE mode and 
X-ray analysis

Classified image

S

Fe

Cu

Przykładowe wyniki 
analiz przy 
wykorzystaniu 
techniki MLA.



Możliwości analityczne systemu 
MLA

• Szybka, zautomatyzowana metoda 
wykonywania ilościowych i jakościowych analiz 
minerałów – tworzenie map minerałów;

• Analizy składu chemicznego, oraz morfologii i 
topografii próbek;

• Analizy wielkości ziaren, form występowania, 
zrostów, minerałów uwolnionych;

• Możliwość tworzenia krzywych wzbogacania.
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Charakterystyka urobku Monitorowanie i doskonalenie procesów 
wzbogacania

Aplikacje:

Rodzaje próbek
Fragmenty skał / rdzenie Materiał rozdrobniony z procesu

Aplikacje dla kopalni i zakładu przeróbki

Poszukiwanie Eksploatacja Kopalnia Rozdrabnianie FlotacjaPlanowanie wydobycia
Eksploracja Przeróbka

Wymagania od użytkowników
Elastyczność w zakresie analiz 

mineralogicznych
Krótki czas uzyskania wyników

Sterowanie procesami
Bardzo szybki czas dostępu do danych



system automatycznego 
przygotowania i pomiaru prób



Poprawa precyzji metod.



Podsumowując, do korzyści wynikających z 
procesów automatyzacji laboratoriów należy 

zaliczyć:

Znaczącą poprawę parametrów jakościowych metod (precyzji, 
odtwarzalności, niepewności);
Elastyczność programów analitycznych dla poszczególnych 
asortymentów próbek w uwzględnieniu potrzeb technologów;
Eliminację czynnika ludzkiego, co w znaczący sposób może 
poprawić powtarzalność metod badawczych;
Znaczącą poprawę wartości informacji wykorzystywanej 



Zautomatyzowanie przygotowania i pomiaru
próbek z ciągu technologicznego wydobycia i
wzbogacania surowców miedzionośnych, oraz
rutynowe stosowanie nowoczesnych metod
badawczych w tym analiz mineralogicznych,
otwiera nowe możliwości stosowania wysoko
zaawansowanych technologii w kopalniach i
zakładach przeróbczych KGHM Polska Miedź
SA.

Laboratoria Centrum Badań Jakości sp. z o.o.
aktywnie uczestniczą w tym procesie realizując
szereg nowatorskich i rozwojowych projektów



Dziękuję za uwagę

Grzegorz Kubacki
Janusz Sitek



Podatek górniczy - wpływ na 
strategię i działania Spółki 

na przykładzie KGHM Polska 
Miedź S.A.

Szkoła Eksploatacji Podziemnej

Luty 2013
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Założenia modelu biznesowego:
 Wydobycie rud miedzi z głębokich pokładów (poniżej 1 tys. m) - wysoki

udział kosztów stałych – stałe wysokie koszty
 Konieczność odtworzenia zdolności produkcyjnych - wysoki udział

amortyzacji w kosztach działalności
 Konieczność zapewnienia finansowania strategicznego programu

inwestycyjnego w perspektywie 3-5 lat
 Wysoka wrażliwość Spółki na zmiany kursu walutowego USD/PLN oraz

notowań metali (w szczególności miedzi), przy dużej zmienności na rynku
(zmienność implikowana w 2008 roku przekroczyła poziom 80%)

 Konieczność realizacji transakcji zabezpieczających (hedging) –
konieczność stabilizowania wielkości przychodów w perspektywie do 3 lat
oraz zapewnienia stałości finansowania programu inwestycyjnego

 Obciążenie Spółki podatkiem od wydobycia niektórych kopalin

Podatek istotnie ingeruje w model biznesowy KGHM
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Podatek od wydobycia niektórych kopalin bazuje na ilości metali w
koncentracie a nie na realnej produkcji sprzedanej - nie uwzględnia strat
produkcyjnych i zapasów normatywnych

Ilość Cu w 
koncentracie (t)

0,033 x średnia cena miedzi 
+ (0,001 x średnia cena miedzi)2,5

(średnia cena miedzi – 12 000 zł) x 0,44

maksymalna stawka 
podatku wynosi 
16 000 zł/t

minimalna stawka 
podatku wynosi 0,5% 
średniej ceny miedzi

Jeżeli średnia cena miedzi  <= 15 555 zł/t 

x

Ilość Ag w 
koncentracie (kg)

0,125 x średnia cena srebra 
+ (0,001 x średnia cena srebra)4

(średnia cena srebra – 1 000 zł) x 0,75

maksymalna stawka 
podatku wynosi 
2 100 zł/kg

minimalna stawka 
podatku wynosi 0,5% 
średniej ceny srebra

Jeżeli średnia cena srebra  > 1 244 zł/kg *

Jeżeli średnia cena srebra  <= 1 244 zł/kg 

x
+

Wysokość podatku za dany miesiąc stanowi suma wysokości podatku za Cu i Ag

* W warunkach 2012 r. próg rozgraniczający stawkę podatku dla miedzi wynosił 15 000 zł/t Cu, natomiast dla srebra  1 200 zł/kg Ag

Jeżeli średnia cena miedzi  > 15 555 zł/t *

Wysokość podatku za dany miesiąc stanowi suma wysokości podatku za Cu i Ag
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Cechy formuły podatkowej negatywnie wpływające na KGHM

 podatek jest wyłącznie zaawansowaną matematycznie funkcją aktualnej ceny
rynkowej – nie uwzględnia kosztów wytworzenia, kosztów przerobu i in.

 potęgowa progresywność względem wzrostu ceny – asymetryczny przyrost podatku w 
przypadku wzrostu ceny powoduje, że KGHM w niewielkim stopniu partycypuje we 
wzrostach cen

 brak zerowej stawki przy niskim poziomie cen surowców, co powoduje, iż przy
niskich cenach podatek pogłębia straty Spółki

 nie stanowi kosztu podatkowego – podatek dochodowy jest płacony także przy
faktycznych ujemnych wynikach finansowych Spółki, wywołanych podatkiem od
niektórych kopalin

 nie premiuje wydatków na eksplorację, co powoduje brak instrumentów
wspierających udostępnianie nowych złóż

 podatek jest naliczany według ilości metali w koncentracie – nie uwzględnia ok. 4%
strat produkcyjnych na produkcie finalnym, tj. miedzi elektrolitycznej



Podatek od wydobycia niektórych kopalin dla KGHM znacząco wyższy niż
dla firm na świecie (mining royalties)
Wysokość zaproponowanego podatku w Polsce jest znacząco wyższa niż na świecie (w większości państw
stanowi od kilku do kilkunastu procent), podczas gdy w warunkach 2012 r. (od kwietnia) podatek dla KGHM
wyniósł 1,6 mld PLN, czyli 25% zysku brutto. Dodatkowo, w sprzeczności z wytycznymi Banku Światowego,
nie stanowi podatkowego kosztu uzyskania przychodów.

Państwo Efektywna stopa podatkowa *

Pierwszy kwartyl Szwecja 28,6%
Zachodnia Australia 36,4%
Chile 36,6%
Zimbabwe 39,8%
Argentyna 40,0%

Drugi kwartyl Papua Nowa Gwinea 42,7%
Boliwia 43,0%
RPA 45,0%
Filipiny 45,3%
Kazachstan 46,1%

Trzeci kwartyl Peru 46,5%
Tanzania 47,8%
Polska (2012)** 49,0 %
Arizona 49,9%
Meksyk 49,9%

Czwarty kwartyl Ghana 52,2%
Mongolia 55,0%
Uzbekistan 62,9%
W. Kości Słoniowej 62,4%
Polska (2013)*** 76,0 %

* Dane za 2006 rok według The World Bank, “Mining 
Royalties A Global Study of Their Impact on Investors,
Government, and Civil Society”  J. Otto, C. Andrews, F. 
Cawood, M. Doggett, P. Guj, F. Stermole, J. Stermole, 
J. Tilton. 

** Stopa podatkowa dla Polski została wyliczona w
oparciu o dane finansowe Spółki za 2012r. oraz
obowiązującą formułę podatku (podatek za okres od
18 kwietnia 2012r.) w relacji do zysku przed
opodatkowaniem.

*** Stopa podatkowa została wyliczona w oparciu o 
prognozę na 2013r. (podatek od wydobycia 
niektórych kopalin za 12 m‐cy) w relacji do zysku 
przed opodatkowaniem

3/15
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Podatek istotnie ogranicza partycypację Spółki we wzrostach cen

Podatek od kopalin 
zdecydowanie ogranicza 

możliwość osiągania 
wysokich zysków
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Negatywny wpływ podatku od wydobycia niektórych kopalin na postrzeganie 
KGHM Polska Miedź S.A.
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Podatek od wydobycia niektórych kopalin nadmiernie zwiększa ryzyko 
biznesowe KGHM

Inwestycje

Potrzeba 
hedgingu

Formuła 
podatku, 

a instrumenty 
finansowe

Ograniczenie 
hedgingu?

KGHM realizuje liczne inwestycje

W celu 
zagwarantowania 
bezpieczeństwa 

realizacji inwestycji, 
niezbędne jest 

zabezpieczenie Spółki 
przed spadkiem cen 
miedzi i srebra oraz 
kursu walutowego 

USDPLN.

Niespotykany na świecie podatek o formule potęgowej sprawia, że 
obecnie stosowane w KGHM  instrumenty finansowe, których zadaniem 

jest ograniczenie ryzyka straty przy spadku cen miedzi i srebra, stanowią 
zagrożenie dla Spółki przy wysokich cenach metali (zagrożenie inflacją).

Ograniczenie hedgingu:  
ograniczenie inwestycji 
przy znacznym spadku 

cen metali.

Stosowanie hedgingu 
adekwatnie do potrzeb: 

ograniczenie środków na
inwestycje w przypadku 
znacznego wzrostu cen 

metali.

Dwa możliwe rozwiązania:
RYZYKO
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Podatek od wydobycia niektórych kopalin utrudnia zarządzanie ryzykiem 
rynkowym KGHM

 Podatek od wydobycia niektórych kopalin zdecydowanie ogranicza możliwość osiągania
wysokich zysków. Ze względu na prowadzone i planowane przez Spółkę liczne inwestycje,
niezbędne jest systematyczne i dynamiczne zarządzanie ryzykiem rynkowym (zabezpieczenie
przez spadkiem cen miedzi i srebra oraz kursu walutowego USDPLN).

 Formuła podatku zastosowana w przypadku srebra istotnie ogranicza korzystny wpływ tego 
kruszcu, jako produktu dodatkowego, obniżającego koszty wydobycia miedzi  w KGHM, 
negatywnie wpływając na pozycję konkurencyjną firmy

 Zastosowana w ustawie formuła podatku powoduje konieczność dostosowania 
dotychczasowych metod zabezpieczania przed ryzykiem rynkowym, zwłaszcza w kwestii 
odpowiedniego doboru instrumentów i wolumenu zabezpieczeń

 Ultraliberalna polityka banków centralnych rodzi istotne ryzyko scenariusza wysokiej inflacji, 
w którym ceny miedzi/srebra mogłyby osiągnąć niespotykane dotychczas poziomy 

 Oparcie formuły podatku o cenę w PLN wymaga równoczesnego zabezpieczenia cen miedzi 
i kursu USDPLN
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Wartość podatku od wydobycia niektórych kopalin w kosztach rodzajowych i 
wyniku finansowym Spółki

mln PLN

Łączna wartość podatku od wydobycia niektórych kopalin zapłacona przez Spółkę w 
2012 roku wyniosła 1 596 mln PLN

Podatek od wydobycia niektórych 
kopalin ujęty w wartości zapasów

Podatek od wydobycia niektórych 
kopalin dla metali (Cu i Ag) płatnych

Podatek od wydobycia niektórych 
kopalin przypadający  na 

bezpowrotne straty produkcyjne

Zgodnie z formułą Spółka odprowadziła podatek za całą wartość miedzi i srebra w wyprodukowanym koncentracie,
która nie uwzględnia:
1. Bezpowrotnych strat produkcyjnych w procesie technologicznym (ok. 4% dla Cu i ok. 10% dla Ag)
2. Wolumenu produkcji odłożonego na zapasie (ryzyko zmiany cen, konieczność finansowania zapasów) 

związanego z cyklem produkcyjnym i poziomem zapasów normatywnych

1 238

269

89
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Wartość podatku od wydobycia niektórych kopalin stanowi 74% wzrostu
kosztu jednostkowego w 2012 r.

* z wyłączeniem skutków wprowadzenia podatku od wydobycia niektórych kopalin

Całkowity koszt jednostkowy produkcji miedzi elektrolitycznej ze wsadów własnych za 2012 r. 
wzrósł o 42% w relacji do 2011 r.

(z wyłączeniem skutków podatku wzrost o 11%)

PLN/t

+1 124

W 2013 r. podatek od wydobycia niektórych kopalin w koszcie produkcji wzrośnie
do poziomu 5 106 zł/t (w 2012 r. – 3 167 zł/t Cu)

+42%

+11%
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Skutki wprowadzenia podatku od wydobycia niektórych kopalin dla 
działalności górniczej KGHM Polska Miedź S.A.
 Wprowadzenie podatku spowodowało przesunięcie KGHM Polska Miedź S.A. do grupy

producentów wysokokosztowych, silnie eksponowanych na ryzyko obniżenia cen
miedzi

 KGHM prowadzi działalność w 3 głównych kopalniach znacznie różniących się od siebie
pod kątem kosztów wydobycia

 Formuła podatku nie uwzględnia specyfiki poszczególnych Oddziałów, brak stawki
zerowej pogłębia ryzyko utraty rentowności PLN/t Cu

Oddział

Wykonanie 12 m-cy 2012 r.

Koszt produkcji miedzi
bez podatku

Koszt produkcji miedzi
+ podatek

Dynamika
kosztów

ZWR Lubin 21 309 25 784 121%

ZWR Polkowice 11 863 15 334 129%

ZWR Rudna 10 374 14 080 136%

PLN/t Cu

W 2012 r. z tyt. wprowadzenia podatku od wydobycia niektórych kopalin koszty
produkcji wzrosły średnio o 30% a w 2013 r. wzrosną o 40%
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Podatek od wydobycia niektórych kopalin oraz podatek dochodowy 
konsumują 35% * wypracowanego wyniku na podstawowej działalności 
operacyjnej w 2012

* z wyłączeniem korekty przychodów z tytułu zabezpieczeń oraz podatku od wydobycia niektórych kopalin

mln PLN

Łączna kwota obciążeń podatkowych w 2013 roku ujęta w wyniku wyniesie
3 192 mln PLN, co będzie stanowić 49%* zysku na podstawowej działalności

operacyjnej

6 421

4 872+8 133

+249-1 327 -565
-68

-1 550

Wynik na
podstawowej
działalności
operacyjnej*

Podatek od
wydobycia kopalin

Hedging Różnice kursowe Pozostałe Wynik brutto Podatek
dochodowy

Wynik netto

Struktura wyniku finansowego
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Negatywne skutki wprowadzenia podatku od wydobycia niektórych kopalin
dla KGHM Polska Miedź S.A.

 przesunięcie Spółki do grupy producentów skrajnie eksponowanych na ryzyko obniżenia
cen miedzi

 obniżenie rentowności prowadzonej działalności
 ryzyko wzrostu zadłużenia Spółki, a w konsekwencji przekroczenie bezpiecznego

poziomu wskaźników finansowych i zagrożenie płynności finansowej
 ograniczenie dostępu do finansowania zewnętrznego z okresem spłaty powyżej 3 lat,

będącego podstawą finansowania działalności inwestycyjnej w branży górniczej
 ryzyko weryfikacji programu inwestycyjnego Spółki w tym kluczowych projektów

strategicznych
 ograniczenie możliwości realizacji wypracowanej przez lata polityki ochrony przed

spadkiem cen metali i efektywnego zarządzania ryzykiem rynkowym
 odprowadzanie podatku od wydobycia niektórych kopalin niezależnie od osiąganego

wyniku finansowego, nawet w przypadku generowania straty (Podatek od wydobycia niektórych
kopalin obciąża wynik finansowy, jednak nie stanowi kosztów uzyskania przychodu do wyliczenia podatku dochodowego. Dlatego
przy ustalaniu podatku dochodowego dolicza się podatek od wydobycia niektórych kopalin do wyniku, co może spowodować sytuację,
że przy faktycznej stracie brutto Spółka będzie płacić podatek dochodowy od osób prawnych)





 

 

Korzyści eksploatacyjne i diagnostyczne zastosowania 
nowoczesnych obwodów sterowania w kopalnianych 
stacjach wentylatorowych 
 
 
Z. Szymański 
Katedra Elektryfikacji i Automatyzacji Górnictwa, 
Politechnika Śląska, Gliwice 
 
 
 
 
 

STRESZCZENIE: W referacie zamieszczono przegląd nowoczesnych czujników i przetworników 
pomiarowych stosowanych w pomiarach eksploatacyjnych oraz diagnostycznych maszyn przepły-
wowych. W referacie przedstawiono nowoczesny inteligentny układ sterowania i diagnostyki ko-
palnianej stacji wentylatorowej, zapewniający bieżąca kontrolę online parametrów eksploatacyj-
nych stacji oraz diagnostykę predykcyjną układu napędowego oraz elektromechanicznego stacji 
wentylatorowej. W referacie przedstawiono korzyści wynikające z zastosowania nowoczesnych 
metod sterowania oraz badań diagnostycznych w górniczych stacjach wentylacyjnych oraz efekty 
ekonomiczne uzyskiwane przy zastosowaniu inteligentnych układów sterowania. 
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1. WSTĘP 
 
W polskich kopalniach węgla kamiennego stosowane są systemy eksploatacji oparte na wysokiej 
koncentracji wydobycia. Wymaga to stosowania wydajnych maszyn urabiających oraz niezawod-
nych systemów transportowych: transportu poziomego oraz transportu pionowego. Dla zapewnie-
nia ciągłości wydobycia węgla należy zastosować dyspozytorskie systemy monitorowania, nowo-
czesne układy: sterowania, zabezpieczeń, oraz diagnostyki maszyn urabiających oraz maszyn trans-
portu poziomego (przenośniki zgrzebłowe oraz taśmowe). Zapewniają one realizację złożonych al-
gorytmów sterowania, transmisję danych oraz ich archiwizację, a także wizualizację realizowanych 
procesów i wyników obliczeń. Nowoczesne układy sterowania pracą kopalni powinny uwzględniać 
w sposób globalny pracę wszystkich układów napędowych maszyn górniczych pod względem 
płynności odstawy urobku, niezawodności oraz energooszczędności. Dlatego celowym wydaje się 
zastosowanie sterowania wielokryterialnego do sterowania pracą zespołów maszyn górniczych. 
W referacie przedstawiono koncepcję sterowania nadrzędnego maszyn górniczych opartego na ste-
rowaniu rozproszonym, z wykorzystaniem procedur sterowania suboptymalnego. Przedstawiono 
założenia sterowania optymalnego oraz próbę jego zastosowania do sterowania odstawą urobku 
wykorzystując układy transportu poziomego. Zamieszczono opisy układów sterowania rozproszo-
nego ciągu przenośników taśmowych, zbudowanych z wykorzystaniem sterowników: Diament oraz 
Promos. Proponowane systemy sterowania rozproszonego zostały przeanalizowane na modelach 
symulacyjnych ciągu przenośników taśmowych, oraz zweryfikowane na rzeczywistych obiektach 
w podziemiach kopalń. Wyniki badań eksploatacyjnych oraz oceny stanów technicznych potwier-
dziły przydatność opracowanych metod sterowania. 

Szkoła Eksploatacji Podziemnej 2013, Materiały Konferencyjne 



 

 

2. MODELE MATEMATYCZNE SYSTEMÓW TRANSPORTU UROBKU 
 
System transportu podziemnego zakładu górniczego jest to uporządkowany wewnętrznie zbiór 
obiektów znajdujących się na powierzchni i w podziemiach kopalni, wraz z relacjami istniejącymi 
między obiektami oraz ich właściwościami, którego działanie jest podporządkowane osiągnięciu 
założonego celu transportowego [1]. W skład systemu transportu wchodzą zadania przewozowe: 
urobku, osób i materiałów, oraz wszystkie procesy związane z przeładunkiem, składowaniem i ma-
gazynowaniem przewożonych materiałów. Na wyniki pracy systemu transportu mają także wpływ 
procesy zachodzące w obiektach tworzących dany system oraz w jego otoczeniu. Do otoczenia 
systemu transportu zalicza się: system wydobywczy, aktualny stan rozwoju techniki, otoczenie na-
turalne, warunki ekonomiczne, zasady organizacji pracy, energooszczędną pracę zespołów napę-
dowych, synchronizację dopływu urobku z pracą urządzeń transportu pionowego, zbiór obowiązu-
jących przepisów, instrukcji i norm prawnych, oraz „czynniki ludzkie”. Nowoczesny układ zasila-
nia i sterowania maszyn i urządzeń pośredniczących w transporcie urobku powinien zapewniać: 
bieżącą kontrolę podstawowych parametrów eksploatacyjnych, znaczny stopień automatyzacji pra-
cy poszczególnych urządzeń, sygnalizację stanów awaryjnych oraz ograniczoną diagnostykę sta-
nów awaryjnych. Model matematyczny transportu kopalnianego musi zapewniać: właściwy wybór 
struktury systemu zależny od wymagań procesu transportowego, zastosowanie optymalnych kom-
binacji środków technicznych oraz metod projektowania do realizacji zadań transportowych. Mo-
del matematyczny górniczego procesu transportowego należy rozpatrywać jako wielowymiarowy 
obiekt regulacji i analizować z uwzględnieniem metod statystycznych [1, 2, 3]. Pracę przenośnika 
taśmowego przemieszczającego się po trasie o założonej konfiguracji, dla modelu z więzami nie-
holonomicznymi, w oparciu o równania Lagrange’a II rodzaju, przy 4 stopniach swobody oraz dla 
współrzędnych uogólnionych qki, można opisać przy pomocy równania (1): 
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gdzie:  
         k = 1, 2, 3, 4 – odnoszą się odpowiednio do wielkości: Xi, Zi, Xi, Zi, 
         i = 1, 2, ....., n, 
        Xi, Zi, Xi, Zi – współrzędne układu odniesienia. 
 
 W modelu deterministycznym procesu transportu urobku rozpatruje się system transportu za-
wierający zbiorniki akumulacyjne na stacjach przeładunkowych, oraz zakłada się stochastyczny 
dopływ urobku ze ścian roboczych o rozkładzie zbliżonym do rozkładów: Erlanga lub normalnego 
[2, 3]. Zakłada się także ilość układów transportowych, ich parametry eksploatacyjne oraz wydaj-
ności maksymalne układów wykorzystywanych w procesie transportu urobku. Stan procesu trans-
portu w przedziale czasu: kt, można opisać wektorem stanu X(k) postaci (2):  

 

X(k+1) = X(k, t)                                                           (2) 
gdzie:  
            N – liczba jednostek transportowych, 
            z – liczba  zbiorników załadowczych, 
            k = 0, 1, 2, .... K, 
            K = T/t – liczba kroków dyspozycyjnych, 
            T – czas dyspozycyjny, 
            X(k) – wektor stanu opisujący położenie jednostki transportowej Si oraz zapełnienie zbior-

ników akumulacyjnych Vj, 



 

 

przy czym: 
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 Zakładając, że li jest minimalną odległością między obiektami transportowymi, a na odcin-
kach z punktami przeładunkowymi w chwili czasu k.t może znajdować jeden środek transportu, 
wtedy równanie stanu procesu transportu przyjmuje postać (3): 

 
X(k+1)=G[x(k),u(k)]                                                         (3) 

gdzie: 
      G = {g1[x(k), u(k)],., gN[x(k), u(k)], f0[x(k), u(k)],., FT

z[x(k), u(k)]}T – wektor stanu uwzględ-
niający sposób sterowania, 

        Su (k+1) = gu[x(k), u(k)],  u= 1, 2 , .....N, 
        Vu (k+1) = fu[x(k), u(k)],  u= 1, 2, ......z, 
        u(k) – sposób sterowania podejmowany w chwilach k< t, przy czym: u(k)  U(x), 
        U(x) – zbiór możliwych tras przemieszczania się środków transportu. 
 
 Składowe funkcji G są wyznaczane dla poszczególnych odcinków trasy oraz rodzajów środków 
transportu: zbiorniki akumulacyjne, stacje przeładowcze, transport kołowy i przenośnikowy, trans-
port pionowy. Szczegółowy sposób wyznaczania składowych funkcji G przedstawiono w [4]. W pod-
ziemiach kopalń eksploatowane są maszyny górnicze: urabiające, oraz transportowe (przenośniki 
ścianowe, przenośniki zgrzebłowe). Są one napędzane silnikami indukcyjnymi klatkowymi i zasi-
lane z sieci trójfazowej bezpośrednio, lub przez zasilacz przekształtnikowy. Maszyny te zawierają 
układy napędowe, w których praktycznie nie przewiduje się regulacji prędkości obrotowej, nato-
miast zasilacz przekształtnikowy umożliwia przeprowadzenie płynnego rozruchu. W układach za-
silania maszyn górniczych stosowane są tranzystorowe lub tyrystorowe sterowniki prądu prze-
miennego (układy soft startu). Nowoczesny układ sterowania maszyny górniczej powinien zapew-
niać realizację: sekwencji rozruchowych, kontrolę parametrów eksploatacyjnych maszyny, sygna-
lizację stanów awaryjnych, oraz wyłączanie zasilania podczas zwarć i przeciążeń. Układy sterowa-
nia powinny zapewniać sterowanie: lokalne – z tablicy sterowniczej maszyny, zdalne – wykorzy-
stując sterowanie radiowe, lub lokalne sieci komputerowe (CAN, MPI), lub sterowanie automa-
tyczne (z komputera nadrzędnego) wykorzystując sieci transmisyjne (Profibus DP, Profinet, Ether-
net lub łącza internetowe) 4, 6]. Komputer nadrzędny powinien posiadać: bazę danych, oraz bazę 
wiedzy eksploatowanych maszyn górniczych, oraz specjalne programy diagnostyczne i sterujące, 
zapewniające quasi optymalne sterowanie pracą maszyny górniczej, zgodnie z realizowanymi za-
daniami wydobywczymi, przy optymalnym zużyciu energii. Funkcję celu dla quasi optymalnego 
sterowania pracą maszyny transportowej można sformułować w postaci wyrażenia (4):  
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,max,,,                                    (4) 

 
 Istnieją takie parametry zasilania silników napędowych: Ui, fi,, które dla danej maszyny trans-
portowej realizują quasi optymalne zadania transportowe: Q < Qmax, przy określonej prędkości 
przesuwu taśmy v = v max, przy ograniczonym zużyciu energii: W = opt, η< ηmax. Dynamikę prze-
nośnika taśmowego można opisać w sposób uproszczony układem równań (5): 
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gdzie: 
Fi, vi – wartości chwilowe sił i prędkości przesuwu taśmy w i-tym punkcie taśmy, 

          mi – jednostkowa masa zastępcza odcinka taśmy, między i-tym oraz i+1 punktem taśmy, 
          W – zastępcze opory przenośnika, 
          A, E – współczynniki konstrukcyjne maszyn transportowej, 
 Dynamikę indukcyjnego silnika napędowego napędzającego przenośnik opisuje układ równań 
różniczkowych (6): 
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gdzie: 
is,  iw, us,  uw – prądy i napięcia fazowe uzwojeń stojana i wirnika, 
Rs,  Rw, Ls, Lw– rezystancje i indukcyjności własne uzwojeń stojan i wirnika, 
Lδs, Lδw – indukcyjności rozproszenia uzwojeń stojan i wirnika, 
Ms,w – indukcyjność wzajemna uzwojeń stojan i wirnika, 

 
 Równania (1–6) są wykorzystywane do opracowania modelu kinematycznego maszyny trans-
portowej oraz do opracowania optymalnego sterowania pracą przenośnika. Opracowane algorytmy 
sterowania umożliwią realizację zadań transportowych przenośnika, przy założonej funkcji celu [2, 
3]. Programy sterujące są umieszczone w pamięci komputerów sterujących: nadrzędnego, oraz 
komputerów lokalnych. Komputer nadrzędny współpracuje z różnymi urządzeniami peryferyjny-
mi: moduły konfiguracji, moduły wizualizacyjne, moduły komunikacyjne, drukarki, oraz z dodat-
kowymi komputerami, przechowującymi bazy danych wszystkich maszyn sterowanych z kompute-
ra nadrzędnego. 
 
 
3. STEROWANIE SUBOPTYMALNE SYSTEMU TRANSPORTU KOPALNIANEGO 
 
Sterowanie pracą kopalnianego systemu transportu jest to sterowanie wielopoziomowe, multikryte-
rialne, o stochastycznych zmianach wielkości regulacyjnych. Przy realizacji niektórych procesów 
technicznych w transporcie urobku korzystne jest więc zastosowanie sterowania suboptymalnego. 
[2]. Sterowanie suboptymalne umożliwia realizację adaptacyjną złożonych algorytmów sterowa-
nia, z uwzględnieniem zjawisk wyprzedzających ich wystąpienie. Jest to więc sterowanie predyk-
cyjne zapewniające optymalne sterowanie pracą napędu maszyny górniczej przy założonych funk-
cjach celu oraz multikryteriach, determinujących właściwą pracę maszyny zgodnie z realizowanym 
procesem technicznym. Sterowania predykcyjne: MPC (model predictive control) lub RHC (rece-
ding horizon control) są metodami sterowania dynamicznych układów nieliniowych, polegających 
na cyklicznym rozwiązywaniu odpowiednio sformułowanych zadań sterowania optymalnego 
(ZSO). Początkowa część rozwiązania (funkcje sterujące) jest podawana na wejścia obiektu regu-
lacji, następnie rozwiązuje się układy równań różniczkowych, opisujących model dynamiczny 
obiektu, uzyskane wyniki obliczeń porównuje się ze stanem rzeczywistym, następnie całą procedu-
rę powtarza się dla nowego założonego stanu pracy obiektu. Model matematyczny sterowania pre-
dykcyjnego opisuje układ równań (7): 
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gdzie: 
        x(t), u(t) – funkcje sterowania obiektu, 
        f(x, u) – funkcje realizujące algorytmy sterowania optymalnego, 
 

 Prawa strona równania (7) musi spełniać warunek Lipschitza: f(0, 0) = 0. Wskaźnik jakości ste-
rowania obiektu J można określić z relacji (8): 
 
                                                                                                                                                          (8) 
gdzie: 

L(x, u) – całkowita energia układu napędowego, 
q(x) – energia jednostkowa i-tego elementu układu napędowego, 
 

 Parametry regulatora optymalnego opisanego zależnością:  u=k(x),  można wyznaczyć rozwią-
zując równania Hamiltona-Jacobiego-Bellmana [4]. Znalezienie optymalnego rozwiązania przy 
sterowaniu predykcyjnym jest przeważnie niemożliwe dla złożonych obiektów regulacji z układa-
mi nieliniowymi. Przy ustalonej strukturze układu sterowania poszukuje się metodami gradiento-
wymi  minimum wskaźnika jakości Q(p), przy czym p jest wektorem parametrów sterowania Gra-
dient wskaźnika jakości oblicza się stosując numeryczne całkowanie równań stanu i równań sprzę-
żonych układu napędowego maszyny górniczej. Podczas realizacji obliczeń optymalizacyjnych ge-
nerowane są procedury generacji i redukcji. Stosowane są różne sposoby generowania procedur: 
szpilkowa, jednowęzłowa, płaska oraz wielomianowa [2, 4]. Generacja szpilkowa polega na wsta-
wieniu dodatkowego predykcyjnego pulsu do algorytmu sterowania, i szukaniu optymalnego roz-
wiązania. Generacja jednowęzłowa polega na wstawieniu nowego węzła do matrycy sterowania. 
Generacja płaska polega na wstawieniu ograniczeń: minimalnych i maksymalnych do procedur ste-
rowania. Generacja wielomianowa powoduje zwiększenie o 2 stopień wielomianu (n+2) opisujące-
go proces sterowania obiektu. Po procesie generacja, następuje zmiana struktury obwodu sterowa-
nia, oraz zmiana wymiaru przestrzeni decyzyjnej. Proces poszukiwania jest kontynuowany w no-
wej przestrzeni, do następnego procesu generacja, lub do spełnienia warunków koniecznych do 
uzyskania rozwiązania optymalnego. Procedury procesu redukcja polegają na usuwaniu ograni-
czeń technicznych realizacji założonych procedur. Maszynę górniczą można traktować jako obiekt 
nieliniowy z więzami nieholonomicznymi, opisany układami równań różniczkowych nieliniowych 
[5, 6]. 
 
4.  STEROWANIE ROZPROSZONE MASZYN GÓRNICZYCH  
 
W systemach sterowania i automatyzacji maszyn górniczych stosuje się cyfrowe oraz analogowe 
czujniki i przetworniki pomiarowe, do pomiaru parametrów: elektrycznych, mechanicznych oraz 
fizycznych [4, 5, 6]. Transmisja sygnałów sterujących oraz pomiarowych może być realizowana 
sieciami transmisyjnymi, w systemie transmisji wielokrotnej, lub wykorzystując sieci światłowo-
dowe. W sieci transmisyjnej wyróżnia się trzy klasy urządzeń: DP Master 1, DP Master 2, oraz 
Slave-DP. Moduły DP Master 1 są to węzły nadrzędne spełniające rolę sterownika centralnego, 
który w cyklu komunikacyjnym wymienia informacje z modułami peryferyjnymi Slave-DP, Modu-
ły DP Master 2 zawierają programatory, konfiguratory, układy diagnostyczne, oraz urządzenia 
operatorskie. Wyposażenie sterownika w panele monitorujące i diagnostyczne zapewnia ciągłość 
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kontroli procesu sterowania. Rozbudowane funkcje diagnostyczne oraz szybkie wyszukiwanie błę-
dów pozwalają na minimalizację czasów przestoju, oraz wykrywanie stanów awaryjnych. Rozwią-
zanie to wymaga zastosowania dodatkowych układów separujących, oraz wzmacniaczy sygnało-
wych. W układach sterowania rozproszonego wykorzystuje się głównie moduły w wykonaniu 
iskrobezpiecznym. Programy sterujące sterownikami przemysłowymi: Diament, oraz Promos są 
wyposażone w funkcje umożliwiające podłączenie: paneli operatorskich, systemów wizualizacyj-
nych procesu, oraz programatorów zarówno do portu MPI jak i DP sterowników przemysłowych 
[5, 6]. Systemy sterowania wykorzystane do sterowania pracą maszyn transportowych, są syste-
mami typu Mono-master. Zawierają m.in.: sterowniki umieszczone w stacji głównej (SG) oraz 
moduły Slave jako układy peryferyjne. W układzie sterowania lokalnego, sterowniki pełnią funkcję 
nadrzędną (funkcje łączeniowe, kontrola stanów awaryjnych, gromadzenie sygnałów, oraz ich 
transmisję do komputera nadrzędnego). Elementami typu Slave są moduły peryferyjne, które kon-
trolują i sterują pracą lokalnych układów napędowych (przenośnik). W przypadku awarii systemu, 
moduły Slave zapewniają wizualizację procesu sterowania oraz sygnalizują stany awaryjne, co za-
pewnia zmniejszenie przerw spowodowanych stanem awaryjnym systemu. Sterowanie pracą sys-
temu obejmuje procedury sterowania nadrzędnego. Master całego systemu odstawy przenośniko-
wej, oraz procedury sterowania lokalnego indywidualnego przenośnika. 

 

 
 
Rys.1 Schemat poglądowy odstawy urobku ciągiem przenośników taśmowych 
Fig.1 Draft view scheme of the coal haulage with series belt conveyers 

 
 Algorytm sterowania centralnego zawiera procedury testujące układy przed każdym urucho-
mieniem, procedury sterowania lokalnego, oraz sterowania automatycznego całego systemu i jego 
modułów, procedury monitorujące system oraz procedury diagnostyczne. W stanach awaryjnych 
algorytmy sterowania nadrzędnego oraz programy sterujące zapewniają skuteczne wyłączenie po-
szczególnych modułów lub całego systemu. W referacie przedstawiono układy sterowania odstawą 
urobku na przykładzie ciągu przenośników taśmowych, przy zastosowaniu sterowników przemy-
słowych typu: Diament oraz Promos. Przykładowy schemat odstawy urobku ciągiem przenośników 
taśmowych przedstawiono na rysunku 1. 



 

 

5. SYSTEM STEROWANIA PRZENOŚNIKÓW TASMOWYCH TYPU PROMOS 
 
System sterowania PROMOS umożliwia zintegrowanie funkcji nadzoru, diagnostyki, sterowania, 
komunikacji i bezpieczeństwa w jednym sterowniku PS 1203 lub jego mutacji [5]. Sterowniki są 
połączone ze sobą oraz z komputerem nadrzędnym na powierzchni przez magistralę AST. Magi-
strala AST służy do sterowania napędami przenośników taśmowych, wyłączania awaryjnego prze-
nośników, głosowego i sygnałowego komunikowania się wzdłuż magistrali, nadawania sygnału 
ostrzegawczego przed uruchomieniem przenośnika oraz gromadzenia i zbierania informacji z czuj-
ników i przetworników zainstalowanych na przenośnikach. System PROMOS umożliwia odczyt 
informacji na wyświetlaczu ciekłokrystalicznym w sterownikach, oraz jest przystosowany do 
transmisji danych po kablach telefonicznych na powierzchnie kopalń dla celów kontrolnych oraz 
statystycznych. Linie transmisyjne między sterownikami umożliwiają transmisje danych proceso-
wych, transmisję jednego lub większej ilości kanałów małej częstotliwości, oraz aktywacje przeno-
śników będących w stanie bez napięciowym. Schemat strukturalny systemu PROMOS przedsta-
wiono na rys. 2. 
 

 
 
Rys. 2 Schemat strukturalny systemu PROMOS 
Fig. 2 PROMOS system structural scheme 
 
 Sterowanie przenośnikiem taśmowym odbywa się przez magistralę AST ze sterownika PS 
2000, lub z wersji kompaktowej PE2..25. Silniki napędowe przenośników są sterowane przez mo-
duł interfejsu PE 4200 lub przez separator PS 5000P w zależności od elementu załączającego: sta-
cja KE 1004/1lub wyłącznik OW(D)-1202K. Zespoły hamulcowe są sterowane przez separator 



 

 

przekaźnikowy typu PS5000P. Czujniki zabudowane na trasie przenośnika podłącza się do magi-
strali AST przez: adaptery poczwórne, stanowisko pomocnicze PE 4000, lub przez urządzenie gło-
śnomówiące typu PE4110. Magistrala AST jest zakończona członem końcowym typu PE6000.05. 
Schemat poglądowy układu sterowania przedstawiono na rys. 3. 
 

 
 
Rys. 3. Schemat obwodu sterowania przenośnika taśmowego w systemie PROMOS 
Fig. 3. Belt conveyer control system in PROMOS solution 
 
 
6. SYSTEM STEROWANIA PRZENOŚNIKÓW TASMOWYCH TYPU DIAMENT 
 
System sterowania przenośników typu Diament jest przeznaczony jest do sterowania i sygnalizacji 
pracy przenośników taśmowych oraz sygnalizacji ostrzegawczej przed ich uruchomieniem. Składa 
się on ze sterownika centralnego typu Bizon oraz ze sterowników lokalnych typu Diament [6]. 
W układzie sterowania automatycznego zastosowano sterownik centralny typu BIZON w sterowa-
niu ciągu transportowego oraz sterowniki lokalne typu Diament. Sterownik centralny umożliwia: 
wybór uprawnienia dla czterech ciągów przenośników w odstawie, sterowanie automatyczne cią-
gów odstawy, wizualizację stanów pracy poszczególnych przenośników w ciągu, transmisję da-
nych do systemu wizualizacji na powierzchni. Mikroprocesorowy sterownik DIAMENT 2200-E 
umożliwia: wybór rodzaju pracy za pośrednictwem menu programowania użytkownika: Transport 
urobku lub Rewizja, wybór sterowania, sposobu uruchamiania pracy przenośnika taśmowego, emi-
towania sygnałów akustycznych za pośrednictwem sygnalizatorów akustycznych głośnomówią-
cych, generowanie sygnału informującego o spieczeniu styków w aparaturze łączeniowej zasilają-
cej napęd przenośnika, sygnału informującego o spieczeniu styków w aparaturze łączeniowej  



 

 

 
 
Rys. 4. Monitoring pracy przenośnika w ścianie 506 
Fig. 4. Belt conveyor in the Wall 506 monitoring side 
 
zasilającej hamulce przenośnika, kontrolę ciągłości linii w magistrali systemu łączności w trakcie 
trwania sygnału rozruchowego, awaryjne zatrzymanie przenośnika z dowolnego miejsca wzdłuż 
jego trasy, sterowanie i kontrolę załączenia aparatury łączeniowej napędu oraz aparatury łączenio-
wej hamulców przenośnika, dwustronną wymianę danych pomiędzy sterownikiem i sygnalizato-
rami akustycznymi zabudowanymi wzdłuż trasy przenośnika taśmowego, odczyt informacji o sta-
nie czujników kontrolowanych przez Układ Kontroli Temperatury Taśmociągu (UKTT) przez 
układ transmisji danych, identyfikację blokad z wykorzystaniem modułów identyfikacji blokad ty-
pu NIB-E, programowanie wybranych parametrów, rodzaju współpracujących czujników lub urzą-
dzeń oraz funkcji kontrolnych sterownika przez osoby uprawnione tzn. znające hasło dostępu. 
 

 
 
Rys. 5. Monitorowanie pracy przenośnika taśmowego 
Fig. 5. Belt conveyor monitoring side 



 

 

 Na rysunkach 4 i 5 przedstawiono przykładowe wyniki monitorowania pracy systemu prze-
nośników taśmowych z zaznaczeniem układu napędowego, stanu pracy oraz parametrów eksplo-
atacyjnych. 
 
 
ZAKOŃCZENIE 
 
Zastosowanie sterowników przemysłowych w układach sterowania maszyn górniczych transporto-
wych zapewnia realizację złożonych algorytmów sterowania: sterowanie energooszczędne, z moż-
liwością bieżącej kontroli wybranych parametrów eksploatacyjnych i diagnostyki całego systemu 
oraz jego zespołów. Wprowadzenie sterowania rozproszonego zapewnia realizację sterowania lo-
kalnego oraz sterowania centralnego z uwzględnieniem narzuconych priorytetów sterowania. Pro-
ponowane algorytmy sterowania umożliwiają realizację sterowania quasi optymalnego, przy sto-
sunkowo małych kosztach finansowych. Zastosowanie sterowania suboptymalnego w układach 
sterowania odstawa urobku zapewni energooszczędną, płynną odstawę urobku przy minimalizacji 
stanów awaryjnych. Proponowane sterowanie maszyn górniczych może być w pewnych przypad-
kach rozwiązaniem konkurencyjnym w stosunku do kosztownych i złożonych rozwiązań firm pro-
fesjonalnych. 
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Modern Control System of the Coal Haulage in the Mines 
 
In the report present’s the review of the modern designing method an organization of the road and 
rail haulage in underground mines. The specificity of the organization of the transport in mine de-
mands the co-ordination both the horizontal transport and perpendicular, and the road and rail 
haulage on the surface of mines. In the report present’s an idea of the superior control of mine ma-
chines of leaning on the diffuse control, with the utilization of procedures of suboptimal control. 
The paper presented assumptions of the optimal control and the test of this application in distribu-
tion control system of the coal haulage in horizontal transport. Using procedures of the Matlab-
Simulink program and personal computer program GORTEG were worked out the original meth-
odology of the designing of the transport in undergrounds of mines. Particular procedures of the 
GORTEG program enable the elaboration of procedures of the optimum-control of the work a se-
ries of subwall haulage conveyors belt conveyors, rail traction and loading and unloading stations 
of coordinated with the work haulage lift devices. In the report presented examples of the control 



 

 

belt conveyers with the application of the system of the PROMOS and DIAMENT control system. 
The paper present’s example-results of the monitoring and visualization of the coal haulage in one 
of mines. 
 
 



 

 

Klimat w przodkach ścianowych i przodkach wyrobisk 
korytarzowych śląskich kopalń węgla – stan w 2012 roku 
 
 
Jan Drenda 
Politechnika Śląska, Gliwice 
 
 
 
 
 
 
STRESZCZENIE: W artykule przedstawiono analizę klimatu w ścianach i drążonych wyrobiskach 
korytarzowych w śląskich kopalniach węgla. Uwzględniono wszystkie ściany (98) i drążone wyro-
biska (224) w kopalniach trzech spółek węglowych, KW S.A., KHW S.A. i JSW S.A.. Przedsta-
wiono wyniki pomiarów i obliczeń następujących parametrów powietrza i wskaźników klimatu: 
temperatury, wilgotności względnej, prędkości przepływu, katastopni, temperatury efektywnej, tem-
peratury zastępczej klimatu i temperatury śląskiej. 
 
 
 
1.   WSTĘP 
 
W ramach projektu strategicznego „Poprawa bezpieczeństwa pracy w kopalniach”, tematu badaw-
czego nr 5 „Opracowanie zasad zatrudniania pracowników w warunkach zagrożenia klimatyczne-
go w podziemnych zakładach górniczych”, dokonano analizy stanu klimatu panującego w ścianach 
i przodkach drążonych wyrobisk korytarzowych w kopalniach Kompanii Węglowej S.A., Jastrzęb-
skiej Spółki Węglowej S.A. i Katowickiego Holdingu Węglowego S.A. Podstawowe dane o para-
metrach fizycznych powietrza, a więc o temperaturach suchej i wilgotnej, mierzonych psychrome-
trem i prędkości przepływu powietrza, pozyskano z raportów inżynierów wentylacji według ankie-
ty opracowanej w ramach grantu. Pozyskane dane o parametrach klimatu obejmują wszystkie przod-
ki ścianowe i korytarzowe w kopalniach powyższych trzech spółek węglowych, jakie były czynne 
w 2012 roku. 
 Ogółem zebrano dane z 98 ścian węglowych i 224 przodków wyrobisk korytarzowych. Z uzy-
skanych podstawowych danych wentylacyjnych klimatu wyznaczono wskaźniki klimatu takie jak 
katastopnie wilgotne, amerykańską temperaturę efektywną, temperaturę zastępczą klimatu i tempe-
raturę śląską. 
 Dane te przedstawiono w formie obrazowej, wykresów słupkowych i kołowych, pokazujących 
liczność występujących wartości wspomnianych parametrów powietrza w przyjętych przedziałach 
zmienności. 
 Analizie poddano tylko pozyskane parametry fizyczne powietrza z czynnych przodków bez 
rozpatrywania ich głębokości, temperatury pierwotnej górotworu, rodzaju drążonych skał i stoso-
wanej klimatyzacji.  
 Wybrano miejsca najbardziej zagrożone klimatycznie, a więc, końcówki ścian przewietrzanych 
sposobem na U lub Y oraz strefy przodkowe wyrobisk korytarzowych. 
 
 
 
 

Szkoła Eksploatacji Podziemnej 2013, Materiały Konferencyjne 



 

 

2.   ANALIZA DANYCH KLIMATU 
 
2.1. Ściany 
 

2.1.1. Temperatury na końcówkach ścian 
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Rys. 2.1.1. Rozkład temperatur powietrza w ścianach 
 

1. Zakres temperatur od 18C do 25C - liczba ścian 22 
2. Zakres temperatur od 25C do 28C - liczba ścian 41 
3. Zakres temperatur od 28C do 30C - liczba ścian 14 
4. Zakres temperatur od 30C do 33C - liczba ścian 21 

    Ts min. = 18,8C     98 
  Ts max. = 32,6C 
  Tśrednie   =  27C 
 Liczba ścian ze skróconym czasem pracy 35 czyli 36%. 
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2.1.2. Wilgotności względne na końcówkach ścian 
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Rys. 2.1.2. Rozkład wilgotności względnych powietrza w ścianach 
 

1. Zakres wilgotności od 60% do 70%  -  liczba ścian  4  4% 
2. Zakres wilgotności od 70% do 80%  -  liczba ścian 15  15% 
3. Zakres wilgotności od 80% do 90%  -  liczba ścian 48  49% 
4. Zakres wilgotności od 90% do 100% - liczba ścian 31  32% 

    min.      = 62%                98 
   max.    = 96,8 
  średnie   =  85% 
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2.1.3. Prędkości powietrza w ścianach 
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Rys. 2.1.3. Rozkład prędkości powietrza w ścianach 
 

1. Zakres prędkości powietrza od 0,4 m/s do 1 m/s -   liczba ścian 18  18% 
2. Zakres prędkości powietrza od 1 m/s do 2 m/s -      liczba ścian 39  40% 
3. Zakres prędkości powietrza od 2 m/s do 3 m/s -      liczba ścian 31  32% 
4. Zakres prędkości powietrza od 3 m/s do 5 m/s -     liczba ścian 10  10% 

  wmin.     = 0,42 m/s                        98 
  w max.    = 4,81 m/s 
  wśrednie   =  1,9 m/s 

21 

4 3



 

 

2.1.4. Katastopnie wilgotne w ścianach 
 
 dla w < 1 m/s 
 

    ww t5,363 w85,035,0K   
 
 dla w > 1 m/s 
 

    ww t5,363 w1,11,0K   
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Rys. 2.1.4. Rozkład katastopni wilgotnych w ścianach 
 

1. Zakres wartości katastopni od 7 kata do 11 kata -    liczba ścian  10  10% 
2. Zakres wartości katastopni od 11 kata do 32 kata -  liczba ścian  90  90% 

  Kmin.      = 7,4 katastopni                         98 
  Kmax.     = 31,7 katastopni 
  Kśrednie    = 16 katastopni 
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4 3 



 

 

2.1.5. Temperatury efektywne w ścianach 
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Rys. 2.1.5. Rozkład temperatur efektywnych 
 

1. Zakres wartości ATE od   8 C do 15 C -  liczba ścian   7  7% 
2. Zakres wartości ATE od 15 C do 20 C -  liczba ścian 34  35% 
3. Zakres wartości ATE od 20 C do 25 C -  liczba ścian 36  37% 
4. Zakres wartości ATE od 25 C do 30 C -  liczba ścian 21  21% 

    ATEmin.     = 8,9C                       98 
  ATEmax.     = 29,5C  
  ATEśrednie   =  21C 

21

4 3 



 

 

2.1.6. Temperatury zastępcze klimatu w ścianach 
 
 
 tzk = 0,4 ts + 0,6tw – w 
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Rys. 2.1.6. Rozkład temperatur zastępczych klimatu. 
 

1. Zakres temperatur zastępczych klimatu od 15C do 20C - liczba ścian  7  7% 
2. Zakres temperatur zastępczych klimatu od 20C do 25C - liczba ścian 54  55% 
3. Zakres temperatur zastępczych klimatu od 25C do 30C - liczba ścian 36  37% 
4. Zakres temperatur zastępczych klimatu od 30C do 33C - liczba ścian   1  1% 

  Tzk min     =   16C                98 
  Tzk max     =  30,2C 
  Tzkśrednie   =  24,0C 
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2.1.7. Temperatury śląskie w ścianach 
 
 
 TŚ = 0,3ts + 0,7tw – (1,7 – )w 
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Rys. 2.1.7. Rozkład temperatur śląskich 
 

1. Zakres temperatur śląskich od 15C do 20C - liczba ścian  7  7% 
2. Zakres temperatur śląskich od 20C do 25C - liczba ścian 51  52% 
3. Zakres temperatur śląskich od 25C do 30C - liczba ścian 39  40% 
4. Zakres temperatur śląskich od 30C do 33C - liczba ścian   1  1% 

    TŚ min     =   16,4C      98 
  TŚ max     =  30,4C 
  TŚśrednie   =  24,3C 
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4 3 



 

 

2.2. Przodki korytarzowe 
 

2.2.1. Temperatury powietrza w przodkach korytarzowych 
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Rys. 2.2.1. Rozkład temperatur powietrza w przodkach wyrobisk korytarzowych 
 

5. Zakres temperatur od 18C do 20C - liczba przodków 8  4% 
6. Zakres temperatur od 20C do 25C - liczba przodków 74  33% 
7. Zakres temperatur od 25C do 28C - liczba przodków 92  41% 
8. Zakres temperatur od 28C do 30C - liczba przodków 30  13% 
9. Zakres temperatur od 30C do 33C - liczba przodków 20  9% 

    Ts min. = 18 C                224 
  Ts max. = 32,6C 
  Tśrednie   =  25,7C 
 Liczba przodków ze skróconym czasem pracy 50 czyli 22%. 
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2.2.2. Wilgotności względne powietrza w przodkach wyrobisk korytarzowych 
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Rys. 2.2.2. Rozkład wilgotności względnych powietrza w przodkach wyrobisk korytarzowych 
 

1. Zakres wilgotności od 30% do 50%  - liczba przodków  3  1% 
2. Zakres wilgotności od 50% do 70%  - liczba przodków 59  26% 
3. Zakres wilgotności od 70% do 80%  - liczba przodków 83  38% 
4. Zakres wilgotności od 80% do 90%  - liczba przodków 53  24% 
5. Zakres wilgotności od 90% do 100% - liczba przodków 25  11% 

   min  =  38,8%             224 
   max  =  96,6% 
  średnie  =  75,8% 
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2.2.3. Prędkości powietrza w przodkach wyrobisk korytarzowych 
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Rys. 2.2.3. Rozkład prędkości powietrza w przodkach wyrobisk korytarzowych 
 

1. Zakres prędkości od 0,15 m/s do 0,3 m/s  - liczba przodków     9    4% 
2. Zakres prędkości od 0,3 m/s do   0,5 m/s   - liczba przodków  111  50% 
3. Zakres prędkości od 0,5 m/s do   1 m/s      - liczba przodków    99  44% 
4. Zakres prędkości od 1 m/s do      1,5 m/s   - liczba przodków      5    2% 

    w min    =     0,19 m/s                            224 
  w max    =    1,14 m/s 
  wśrednie  =  0,5 m/s 
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2.2.4. Katastopnie wilgotne w przodkach wyrobisk korytarzowych 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Rozk ład katastopni w ilgotnych w przodkach wyrobisk 
korytarzowych

0

50

100

150

200

1 2

1

2

 
 
 

Rozk ład katastopni w ilgotnych w przodkach wyrobisk 
korytarzowych.

1

2

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Rys 2.2.4. Rozkład katastopni wilgotnych w przodkach wyrobisk korytarzowych 
 

1. Zakres katastopni wilgotnych od 5 kata do 11 kata - liczba przodków     42  19% 
2. Zakres katastopni wilgotnych od 11 kata do 26 kata - liczba przodków  182  81% 

    K min  =     5,5 kata                       224 
  K max  =    25,4 kata 
  Kśrednie  =  14 kata 
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2.2.5. Temperatury efektywne w przodkach wyrobisk korytarzowych 
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Rys 2.2.5. Rozkład temperatur efektywnych w przodkach wyrobisk korytarzowych 
 

3. Zakres temperatur efektywnych od 10C do 20C - liczba przodków     69 31% 
4. Zakres temperatur efektywnych od 20C do 25C - liczba przodków     119  53% 
5. Zakres temperatur efektywnych od 25C do 30C - liczba przodków     36  16% 

    K min  =    12,5 C                     224 
  K max  =    29,4 C 
  Kśrednie  =  14 C 
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2.2.6. Temperatury zastępcze klimatu w przodkach wyrobisk korytarzowych 
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Rys 2.2.6. Rozkład temperatur zastępczych klimatu w przodkach wyrobisk korytarzowych 
 

1. Zakres temperatur zastępczych klimatu od 10C do 20C - liczba przodków   36  16% 
2. Zakres temperatur zastępczych klimatu od 20C do 25C - liczba przodków 124  56% 
3. Zakres temperatur zastępczych klimatu od 25C do 30C - liczba przodków   64  29% 

    Tzk min  =    16,3 C                     224 
  Tzkmax  =    30 C 
  Tzkśrednie  =  14 C 
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2.2.7. Temperatury śląskie w przodkach wyrobisk korytarzowych 
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Rys 2.2.7. Rozkład temperatur śląskich w przodkach wyrobisk korytarzowych 
 

1. Zakres temperatur śląskich od 10C do 20C - liczba przodków   40 18% 
2. Zakres temperatur śląskich od 20C do 25C - liczba przodków 123  55% 
3. Zakres temperatur śląskich od 25C do 30C - liczba przodków   61  27% 

    TŚ min  =    16,1 C                 224 
  TŚ max   =   30 C 
  TŚśrednie  =  23,2C 
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WNIOSKI 
 

1. Temperatura powietrza w największej liczbie ścian w kopalniach trzech spółek węglowych, 
czyli w 41 ścianach (42%) zawarta jest w przedziale (25C28C). W 21 ścianach (21%) 
zawarta jest w przedziale wartości wysokich (30C33C). W 35 ścianach (35%) tempera-
tura powietrza jest wyższa od 28C. 

2. Wilgotności względne powietrza w przeważającej większości ścian układają się w przedzia-
łach wilgotności wysokich. W 79 ścianach (80%) wilgotności względne powietrza przekra-
czają 80%. 

3. W większości ścian prędkości powietrza wahają się w przedziale (1 m/s3 m/s). Takie 
prędkości występują w 72 ścianach (73%). 

4. Pomimo tego, że temperatury powietrza w ścianach nie przekraczają 33C, w 10 ścianach 
(10%) stwierdzono, w oparciu o wzory obliczeniowe, wartości katastopni wilgotnych mniej-
sze od 11. 

5. Temperatury efektywne amerykańskie w 70 ścianach (około 71%) znajdują się w przedziale 
wartości średnich (15C25C). Dla 21 ścian, czyli około 21% temperatury efektywne 
osiągają wartości w zakresie (25C30C). 

6. W zakresie temperatur zastępczych klimatu, 54 ściany (55%) znajdują się w przedziale war-
tości średnich (20C25C) natomiast 36 ścian (37%) w przedziale wartości wysokich 
(25C 30C). 

7. Rozkład temperatur śląskich w ścianach kopalń węgla niewiele różni się od rozkładu tempe-
ratur zastępczych klimatu. Dla 51 ścian (52%) temperatury śląskie znajdują się w przedziale 
(20C25C) oraz dla 39 ścian (40%) w przedziale (25C30C). 

8. W przodkach ślepych drążonych wyrobisk korytarzowych, większość temperatur powietrza 
zawarta jest w przedziale (20C28C) – 166 przodków (74%). Stosunkowo duża jest licz-
ba przodków ślepych o temperaturze powietrza większej od 28C (30 przodków) i większej 
od 30C (20 przodków), co w sumie daje 50 przodków, czyli 22%. W tej liczbie przodków, 
zgodnie z przepisami obowiązuje skrócony czas pracy. 

9. Wilgotności względne powietrza w przodkach wyrobisk korytarzowych kształtują się, od-
miennie niżeli w ścianach. W przedziale wilgotności wysokich, a więc powyżej 80% mamy 
78 przodków, czyli 35%. Podobna liczba przodków, czyli 83 (38%) posiada wilgotność 
w przedziale (70%80%). Stosukowo duża liczba przodków posiada wilgotność powietrza 
mniejszą od 70%, czyli 62 przodki (27%). 

10. Prawie równomiernie rozłożyły się liczby przodków wyrobisk korytarzowych dla przedzia-
łów prędkości powietrza (0,3 m/s0,5 m/s) – 111 przodków (50%) i (0,5 m/s1 m/s) – 99 
przodków (44%). 

11. Liczba przodków ślepych o wartościach natężenia chłodzenia poniżej 11 katastopni wilgot-
nych wynisi 42 co stanowi około 19% wszystkich przodków. 

12. Temperatura efektywna amerykańska w większości przodków znajduje się z zakresie tem-
peratur średnich (20C25C) – 119 przodków (53%). W przedziale temperatur efektyw-
nych wysokich (25C30C) mamy 36 przodków (16%). 

13. W przedziale (20C25C) temperatur zastępczych klimatu znajduje się największa liczba 
przodków – 124 (56%). W przedziale temperatur wysokich (25C30C) znajdują się 64 
przodki, czyli około 30%. 

14. Temperatury śląskie w przodkach wyrobisk korytarzowych kształtują się następująco. W 123 
przodkach (55%) temperatury śląskie występują w przedziale (20C25C). W przedziale 
temperatur śląskich (25C30C) znajduje się 61 przodków (27%). 
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Microclimate in Longwalls and Headings 
of Silesian Coal Mines – the State in 2012 
 
The analysis of climate conditions in longwalls and headings of Silesian coal mines has been pre-
sented in the article. The entire number of active longwalls (98) and headings (224) in coal mines 
which belong to three coal companies (KW S.A., KHW S.A. and JSW S.A.) has been included. 
The results of measurements and calculations of following air parameters and climate indexes have 
been presented – temperature, relative humidity, air velocity, Kata-degrees, effective temperature, 
climate substitute temperature, silesian temperature. 
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Energooszczędna wentylacja główna – zasady i realizacja 

 

J. Sułkowski 
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STRESZCZENIE: W referacie przedstawiono możliwość oceny energochłonności wentylacji 
głównej w kopalniach podziemnych, scharakteryzowano sieć wentylacyjną i istniejące w niej 
obiekty przewietrzania. Analizując zapotrzebowanie powietrza w obiektach przewietrzania 
wskazano, że konieczną rezerwę powietrza należy lokalizować w rejonach wentylacyjnych. 
Uzasadniono, że nadmiar powietrza w innych wyrobiskach przewietrzanych niezależnie jest jego 
stratą, powodującą większą energochłonność wentylacji głównej. Wskazano, że drugą przyczyną 
wysokiej energochłonności są opory aerodynamiczne miejscowe (lokalne), bo wpływają na 
podwyższenie spiętrzania wentylatorów. Trzecia przyczyna to niska sprawność pracy wentylatora. 
Można ją utrzymywać na wysokim poziomie regulując pracę wentylatora za pomocą zmian 
prędkości obrotowej wirnika. Wskazano również w referacie na możliwość harmonogramowania 
pracy wentylatora oraz na hierarchiczną regulację rozpływu powietrza w kopalni jako rozwiązanie 
przyszłościowe. 

SŁOWA KLUCZOWE: wentylacja kopalni, energooszczędność, energochłonność, moc właściwa 
wentylatora 

 

1. ENERGOCHŁONNOŚĆ I ENERGOOSZCZĘDNOŚĆ WENTYLACJI GŁÓWNEJ 
W KOPALNIACH PODZIEMNYCH 

 
Energochłonnością jakiegokolwiek procesu produkcyjnego nazywany jest stosunek zużycia energii 
w tym procesie do odpowiedniej wielkości produkcji, w którym uczestniczy ta energia. Powyższą 
definicję odnieść można również do konkretnych urządzeń lub maszyn. W ogólności 
energochłonność jest relacją nakładów do efektów, jest więc efektywnością energetyczną. Jeśli 
proces technologiczny, urządzenie lub maszyna zużywają dużo energii w stosunku do uzyskanego 
efektu, to ocenia się je jako energochłonne. 

W wentylacji kopalń ocenia się energochłonność głównych wentylatorów kopalnianych przez 
wskaźnik energochłonności definiowany jako stosunek energii pobieranej w ciągu roku przez 
wentylatory do całkowitego rocznego wydobycia kopalni. Ten umowny wskaźnik nie służy więc 
ocenie energochłonności samych wentylatorów, traktowanych jako maszyny przepływowe, ale 
również nie służy ocenie procesu wentylacji kopalni. Po stronie efektów nie ma ilości powietrza 
dostarczanego do kopalni, a jest wielkość wydobycie jako efekt innego procesu, procesu 
eksploatacji złóż. Ocena ta umożliwia określenie udziału kosztów energii elektrycznej pracujących 
wentylatorów głównych w całkowitych kosztach wydobycia. Ponieważ tego rodzaju wskaźnik ma 
tylko pośrednie odniesienie do energochłonności wentylacji głównej to w praktyce wykorzystuje 
się ocenę bezpośrednią, na podstawie kosztów (na przykład rocznych) zużycia energii elektrycznej. 
Zmniejszenie kosztów zużycia energii wiąże się z pojęciem energooszczędności [9]. 

Szkoła Eksploatacji Podziemnej 2013, Materiały Konferencyjne 



Energooszczędność to zmniejszanie zużycia energii elektrycznej w procesie technologicznym, 
urządzeniu czy maszynie przy osiągnięciu niezmienionych efektów. Energooszczędność realizuje 
się przez zmniejszenie energochłonności. Wyraża ona jednak działanie celowe, w sensie przyjętym 
w inżynierii systemów, oznaczające zmianę stanu bądź transformację stanu systemu. Promuje się 
powszechnie oszczędzanie energii, nie tylko w przemyśle, energetyce czy budownictwie, ale 
również wykorzystując różnorodne formy indywidualne. Oszczędzanie energii elektrycznej w 
procesie wentylacji głównej kopalni powinno obejmować nie tylko stacje wentylatorów 
powierzchniowych, ale również siec wentylacyjną. Dla oceny energochłonności wentylacji 
głównej należy się więc posłużyć wskaźnikiem uwzględniającym zarówno zużycie energii 
elektrycznej jak i uzyskaną wielkość przepływu powietrza przez sieć wentylacyjną kopalni. 

 
2. WSKAŹNIK OCENY ENERGOCHŁONNOŚCI SYSTEMU WENTYLACYJNEGO 
KOPALNI 

Znając parametry punktu pracy wentylatora podłączonego do konkretnego przewodu można 
obliczyć moc użyteczną ze znanego wzoru: 

 

         (1) 

 
gdzie: Pu – moc użyteczna, W 

Δpc – spiętrzenie całkowite wentylatora, Pa 
V – wydajność wentylatora, m3/s 

Związek między mocą użyteczną Pu a mocą napędową na wale wentylatora Pw ma postać: 

       (2) 

gdzie: ηw – sprawność wentylatora 

Zatem można napisać: 

      (3) 

a po przekształceniu uzyskać równość: 

        (4) 

 

Moc napędową Pw w równości (4) można zastąpić mocą elektryczną Pel dostarczaną do napędu. 
Wówczas sprawność wentylatora  należy zastąpić sprawnością całkowitą  stacji 
wentylatorowej, tj. łącznie sprawnościami wentylatora, przekładni i silnika. Stosunki wielkości w 
zmodyfikowanej równości (4): 

     SFP     (5) 



zostały nazwane mocą właściwą wentylatora (Specyfic Fan Power) i oznaczone skrótem literowym 
SFP, przez Stowarzyszenie Oszczędności Energii (Londyn). Jednostką wskaźnika SFP jest zatem 
W/(m3/s) lub kW/(m3/s), ale także Pa lub kPa. 

Moc właściwa wentylatora SFP jest miarą energii elektrycznej, która jest potrzebna do napędu 
wentylatora dla spowodowania przepływu określonej ilości powietrza, a równocześnie miarą strat 
ciśnienia w przewodzie wentylacyjnym w odniesieniu do sprawności wentylatora, czyli 
wskaźnikiem sprawności instalacji wentylacyjnej. SFP może więc posłużyć do oceny 
energochłonności (efektywności energetycznej) układu: wentylator – przewód wentylacyjny. 
Definicja SFP znalazła się w normie [13] dotyczącej instalacji wentylacji budynków 
niemieszkalnych. Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury [14] zostały także określone wartości 
parametru SFP, które nie powinny być przekraczane w instalacjach wentylacji mechanicznej 
budynków niemieszkalnych.  

Wydaje się więc celowe wykorzystanie wskaźnika SFP również do oceny energochłonności 
systemu wentylacyjnego kopalni podziemnej. 

 

3. SYSTEM WENTYLACYJNY KOPALNI 
 
System wentylacyjny kopalni jest to zbiór wyrobisk i urządzeń, które mają zapewnić 
doprowadzenie powietrza z atmosfery do miejsc pracy pod ziemią, w odpowiedniej ilości i jakości, 
a następnie odprowadzenie wykorzystanego powietrza z powrotem do atmosfery. Miejsca pracy są 
obiektami przewietrzania, a tym samym i elementami systemu wentylacyjnego. Proces ciągłego 
doprowadzania powietrza do miejsc pracy i innych miejsc wykorzystania (zużytkowania) 
powietrza, a następnie jego odprowadzenie nazywany jest krótko przewietrzaniem kopalni. 
Zużytkowanie powietrza, jak wiemy, polega na dostarczeniu tlenu i oczyszczeniu wyrobiska z 
gazów szkodliwych i wybuchowych, pyłów, aerozoli, pary wodnej, ciepła nadmiernie 
podnoszącego temperaturę powietrza.  

Jak więc widać celem istnienia systemu wentylacyjnego nie jest oszczędzanie energii, ale na 
pewno nie jest też pożądana jej rozrzutność. Obiekty przewietrzania są elementami systemu 
powiązanymi funkcjonalnie z różnorodnymi urządzeniami, nazywanymi przez to wentylacyjnymi. 
Wyrobiska zawierające te urządzenia są elementami systemu wentylacyjnego. Nie można jednak 
uważać, że wszystkie wyrobiska, a nawet wszystkie wyrobiska z urządzeniami wentylacyjnymi, są 
elementami systemu. 

Przy wyborze wyrobisk jako elementów systemu wentylacyjnego pomija się bardzo wiele z 
nich z powodu mało prawdopodobnego ich wpływu na zmianę funkcjonowania systemu. 
Wszystkie nie wyróżnione wyrobiska realizują natomiast powiązania i współdziałania między 
wyrobiskami wyróżnionymi jako elementy systemu wentylacyjnego. Tworzą one jakby osnowę 
systemu, warunkując istnienie powiązań między jego elementami. Można powiedzieć, że sieć 
wentylacyjna jest osnową lub bazą, na której zorganizowany jest system wentylacyjny poprzez 
wyróżnienie niektórych elementów sieci, istotnych dla spełnienia jego celu. 

 
4. SIEĆ WENTYLACYJNA KOPALNI 

 
Kopalniana sieć wentylacyjna może być matematycznie przedstawiona jako system algebraiczny S 
= <G, Φ, Ψ>, złożony z acyklicznego grafu zorientowanego G i pary funkcji { Φ, Ψ}, gdzie Φ jest 
funkcją przyporządkowującą każdemu węzłowi grafu zmienne potencjalne, a Ψ jest funkcją 



przyporządkowującą łukom grafu natężenia przepływu, zależne nieliniowo od różnicy zmiennych 
potencjalnych [2, 11].  

W terminologii przyjętej w aerologii górniczej graf zorientowany G nazywany jest schematem 
kanonicznym, a jego łuki łączące węzły bocznicami wentylacyjnymi. Zmienne potencjalne w 
kopalnianej sieci wentylacyjnej są potencjałami aerodynamicznymi, a natężenia przepływu 
(zmienne przepływowe) są natężeniami przepływu powietrza lub wydatkami prądu powietrza. 
Zależność między różnicą potencjałów ΔØ a natężeniem przepływu powietrza V w bocznicy 
wentylacyjnej określa znane nieliniowe prawo oporów ΔØ = RV2, które wiąże te zmienne poprzez 
parametr R nazywany oporem aerodynamicznym bocznicy. Kopalniana sieć wentylacyjna jest więc 
nieliniową siecią potencjalną. Zamknięcie schematu kanonicznego fikcyjną zewnętrzną bocznicą 
bezoporową, łączącą jego węzły wlotowy i wylotowy, pozwala skorzystać do jego analizy z teorii 
grafów [11]. 

Niech sieć wentylacyjna S(n, m) po jej zamknięciu bocznicą zewnętrzną zawiera „n” węzłów i 
„m” bocznic. Wówczas istnieje w niej „m-n+1” cykli podstawowych, które można wybrać na wiele 
sposobów. Wśród nich będzie zawsze taki sposób, że do znalezionego zbioru cykli podstawowych 
należą wszystkie cykle zawierające bocznicę zamykającą. Będą to tzw. cykle podstawowe 
zewnętrzne. Oprócz nich mogą istnieć, chociaż nie muszą, cykle podstawowe wewnętrzne. 

Cykle podstawowe zewnętrzne nazywane są niezależnymi, a ciągi bocznic od węzła wlotowego 
do wylotowego drogami niezależnymi. Bocznice, które przynależą tylko do jednego cyklu i drogi 
niezależnej nazywane są bocznicami lub prądami niezależnymi.  

 

5. OBIEKTY WENTYLACJI ZUŻYTKOWUJĄCE POWIETRZE  
 
Przepisy bezpieczeństwa i higieny pracy, prowadzenia ruchu oraz specjalistycznego 
zabezpieczenia przeciwpożarowego w podziemnych zakładach górniczych wymagają, aby w 
każdej sieci wentylacyjnej wydzielić rejony wentylacyjne przewietrzane niezależnymi prądami 
powietrza. Rejony wentylacyjne wydzielać należy dla wyrobisk wybierkowych (ścian, komór, 
zabierek), niektórych ważnych komór funkcyjnych, a zaleca się je wydzielać w kopalniach węgla 
także dla wykonywanych wyrobisk korytarzowych, udostępniających lub rozcinających złoże. 
Wszystkie te wyrobiska są więc zasadniczymi obiektami przewietrzania, Wydzielenie rejonu 
wentylacyjnego polega na wydzieleniu kompleksu wyrobisk, które związane być muszą 
technologicznie z określonym obiektem przewietrzania, a z drugiej strony powinny zapewnić 
możliwość lokalizacji powstałego zagrożenia i ewakuację zagrożonej załogi poza rejon 
wentylacyjny. 

W przypadku rejonów wydzielanych dla potrzeb przewietrzania ścian lub frontów komorowo – 
filarowych wykorzystuje się na tyle dużą liczbę wyrobisk technologicznych, że powstaje rejonowa 
podsieć wentylacyjna, w której rejonowy prąd niezależny rozdzielać się może nawet na kilka 
prądów niezależnych wewnątrzrejonowych. Rys. 1 ilustruje odwzorowanie sieci wentylacyjnej z 
dokładnością do prądów rejonowych. Na rys. 2 prądy rejonowe związane ze ścianami tworzą już 
podsieci rejonowe z wewnątrzrejonowymi prądami powietrza.  

 



 

Rys. 1. Przykład sieci wentylacyjnej odwzorowanej z dokładnością do prądów rejonowych 

Fig. 1. The example of ventilation net which is mapped at local air stream accuracy 

 
 

Rys. 2. Przykład sieci wentylacyjnej z rys. 1 odwzorowanej z dokładnością do prądów wewnątrzrejonowych 

Fig. 2. The example of ventilation net from fig. 1 mapped at local internal air stream accuracy.  

 

Obliczając niezbędną ilość powietrza dla określonego obiektu przewietrzania wykorzystuje się 
wymagania aktualnych przepisów górniczych, w szczególności przepisów dotyczących 



zapewnienia właściwego składu powietrza, jego temperatury, a także wymogów dotyczących 
minimalnej i maksymalnej prędkości powietrza. Ustalona ilość powietrza odpowiada najbardziej 
wymagającemu kryterium. W przypadku istnienia warunków ograniczających, na przykład 
dopuszczalnej prędkości maksymalnej powietrza, ustalona niezbędna ilość powietrza jest zwykle 
dużo mniejsza od wartości obliczonej na podstawie tych warunków. 

Niezbędna ilość powietrza dla rejonu wentylacyjnego jest większa od obliczonej dla obiektu 
przewietrzania, bo muszą być przewietrzane również wyrobiska technologiczne, związane z 
obiektem, a czerpanie powietrza na przykład przez wentylatory lutniowe nie może powodować 
recyrkulacji przepływu powietrza. 

 
 

6. REZERWA POWIETRZA W REJONACH WENTYLACYJNYCH 
I SPOSÓB JEJ WYKORZSTANIA 
 
Rezerwą wentylacyjną nazywa się dodatkową ilość powietrza, które można użyć do przewietrzania 
obiektu. Może ona być różnego rodzaju i przyjmować postać pasywną lub aktywną. 

Rezerwowanie pasywne polega na doprowadzeniu do obiektu przewietrzania nadmiaru 
powietrza w stosunku do ilości niezbędnej, ustalonej w projekcie lub okresowo w trakcie 
prowadzenia eksploatacji górniczej. Nadmiar powietrza, polepszając na przykład skład powietrza, 
może oczywiście pogarszać inne jego parametry, chociaż w akceptowalnym przedziale wartości. 
W przypadku nagłego wzrostu dopływu gazów powyżej wartości, uwzględnionej współczynnikiem 
nierównomierności lub zmniejszenia się dopływu powietrza do obiektu samoczynnie zachowuje on 
odporność na takie zakłócenia, oczywiście w zakresie odpowiadającym wielkości nadmiaru 
powietrza. 

Rezerwowania pasywnego nie można stosować, gdy powoduje ono wzrost zagrożenia pożarem 
endogenicznym. Zapobiega temu rezerwowanie aktywne, które może być wykorzystane 
krótkotrwale, w okresie zakłócenia w obiekcie przewietrzania, powodującego niedopuszczalne 
zagrożenie wybuchem lub zatruciem pracowników [5]. Wówczas zagrożenia czynnikami 
niebezpiecznymi tylko w przypadku długotrwałego oddziaływania mogą być pomijalne. 

Rezerwowanie aktywne dzieli się na gorące, chłodne i zimne. Rezerwę gorącą dla obiektu 
przewietrzania stanowi prąd powietrza w bocznicy równoległej do bocznicy zawierającej ten 
obiekt. W podsieci rejonowej oddziału eksploatacyjnego w kopalni węgla kamiennego może być 
ona ulokowana w pochylni polowej w systemie ścian podłużnych lub w chodniku podstawowym 
(lub piętrowym) w systemie ścian poprzecznych. W przypadku nieprzewidzianego w prognozach 
wzrostu wydzielania metanu lub awarii w systemie wentylacyjnym, powodującej obniżenie 
dopływu powietrza do rejonu ściany, uruchomienie rezerwy gorącej przez przymknięcie tam 
regulacyjnych w pochylni polowej (na rys. 2 śluzy wentylacyjnej TW3 lub TW4) doprowadzi do 
niezbędnego wzrostu ilości powietrza płynącego przez ścianę. Aby wykorzystanie tej rezerwy było 
skuteczne, tamy regulacyjne muszą być uruchomione zdalnie z centrali dyspozytorskiej. Jest to już 
obecnie możliwe technicznie.  

Rezerwowanie aktywne dla ściany jest rezerwowaniem pasywnym dla rejonu wentylacyjnego. 
W zależności od warunków ich wielkości mogą być odpowiednio dobierane. W przypadku 
wydzielania rejonu wentylacyjnego dla potrzeb przodka korytarzowego rezerwową ilość powietrza 
stanowi nadmiar powietrza w prądzie obiegowym, z którego korzysta instalacja lutniowa. 
Nadmiarowym będzie powietrze pobierane dodatkowo przez wentylatory lutniowe, po włączeniu 
drugiego rezerwowego wentylatora (rezerwa zimna) do pracy równoległej. Uruchomienie drugiego 
wentylatora również powinno być zdalne.  

W rejonach wentylacyjnych tworzonych dla potrzeb niezależnego przewietrzania komór 
funkcyjnych niezbędną ilość powietrza określa się na podstawie kryterium wymiany powietrza i 
nie przewiduje się zapewnienia dla nich rezerwy powietrza.  Doprowadzanie do rejonu 



wentylacyjnego powietrza w ilości powiększonej o jego rezerwę będzie skutkowało zwiększonym 
zużyciem energii elektrycznej przez wentylatory główne. 

Widać więc, że w odniesieniu do większości rejonów wentylacyjnych energooszczędność nie 
może być kryterium jakości ich funkcjonowania w systemie wentylacyjnym. Tym kryterium jest 
zdolność rejonów wentylacyjnych do zapewnienia bezpiecznego przewietrzania istniejących w 
nich obiektów. 
 

 
7. ZAPOTRZEBOWANIE POWIETRZA DLA CAŁEJ KOPALNI I JEGO STRATY 

Z wzoru (5) widać, że wskaźnik SFP maleje wraz ze zmniejszeniem wydajności wentylatora V, 
jeśli tylko moc elektryczna Pel dostarczana do napędu zmniejsza się silniej niż wydajność. Z 
charakterystyk wentylatorów, przedstawiających wprawdzie zależność mocy napędowej Pc na wale 
wirnika od wydajności, widać, że tak się dzieje. Jeśli zatem do kopalni dostarczać się będzie mniej 
powietrza, zapewniając jednak jej właściwą wentylację, to będzie to wentylacja energooszczędna. 
Możliwości zmniejszenia ilości powietrza w sieci wentylacyjnej należy jednak poszukiwać poza 
rejonami wentylacyjnymi.  

Oprócz niezależnych prądów powietrza przewietrzających rejony wentylacyjne w sieci 
wentylacyjnej występują prądy niezależne przewietrzające wyrobiska tamowane tamami 
oddzielającymi, najczęściej tworzącymi śluzy wentylacyjne (na rys. 2 wyrobiska ze śluzami TW1 i 
TW2). Funkcje tych wyrobisk są różnorodne, bo mogą tworzyć drogi transportowe, prowadzić 
rurociągi, kable energetyczne, mogą być drogami ucieczkowymi lub nawet wyrobiskami 
utrzymywanymi dla późniejszych potrzeb. Muszą być przewietrzane, aby mogły pełnić swoją 
funkcję, umożliwiając też ich naprawy i okresową kontrolę. Niezbędną ilość powietrza do ich 
przewietrzania powinno się określić wykorzystując przede wszystkim kryteria jego minimalnej 
prędkości. Przepisy górnicze dopuszczają również kryterium zapewnienia wymaganego składu 
powietrza. W niektórych przypadkach niezbędna ilość powietrza może wynikać z potrzeby 
rozrzedzania gazów wydzielanych spoza tam izolujących zroby przyległe do wyrobisk. W 
rzeczywistości w kopalniach węgla kamiennego ilości powietrza przepływającego wyrobiskami 
śluzowanymi wentylacyjnie, tworzącymi dodatkowe prądy niezależne, przewyższają ich potrzeby. 
Ten nadmiar powietrza jest bezproduktywny i nazywany jest zwykle wewnętrznymi stratami 
powietrza. Nieuzasadnione jest oczywiście traktowanie jako straty całego wydatku prądu powietrza 
w tych wyrobiskach.  

Drogi niezależne, łączące prądy powietrza doprowadzanego do rejonów wentylacyjnych i 
odprowadzanego z nich, tworzone są też przez różnorodne wyrobiska izolowane oraz kompleksy 
zrobów. Ucieka nimi całkowicie bezproduktywnie, a nawet szkodliwie, duża część powietrza, 
sprowadzanego na dół kopalni, mimo czynionych wysiłków aby temu zapobiec. Według badań 
Kolarczyka [3] obejmujących kilka kopalń węgla kamiennego, udział strat powietrza poza 
rejonami wentylacyjnymi oraz jego ucieczek wynosił od 26 do 51% w bilansie ilości powietrza w 
kopalniach. Mimo, że było to w latach trudnych dla szybkiej likwidacji zbędnych wyrobisk, to 
również obecnie liczby te mogą być niewiele mniejsze. Likwidacja strat powietrza (traktowanych 
jako nadmiar powietrza) w wyrobiskach tworzących niezależne pozarejonowe prądy powietrza jest 
drogą do obniżenia energochłonności wentylacji kopalni węgla kamiennego.  

Zmniejszenie ucieczek wewnętrznych powietrza poprzez poprawę izolacji wentylacyjnej 
wyrobisk nie prowadzi już w kopalniach węgla kamiennego do istotnych oszczędności 
energetycznych. Sytuacja jest całkowicie inna w kopalniach rud miedzi, w których to właśnie 
ucieczki powietrza przez krótkie spięcia między prądami powietrza doprowadzanego i 
odprowadzanego w wiązkach wyrobisk wpływają na dużą energochłonność wentylacji kopalń.  

Można postawić pytanie, czy nadmiar powietrza, płynącego wyrobiskami tworzącymi 
niezależne pozarejonowe prądy powietrza, może stanowić jego rezerwę dla potrzeb obiektów w 



rejonach wentylacyjnych? Mimo że tak się często w praktyce uważa, to nie jest to pogląd słuszny. 
Utrzymywanie rezerwy powietrza w prądach pozarejonowych jest nieefektywne z powodu ich 
dużej odległości od obiektów przewietrzania (w sensie metryki sieciowej, w której miarą 
odległości jest liczba węzłów). Zatem tylko niewielka część nadmiaru powietrza z prądu 
pozarejonowego, po jego przydławieniu dzięki powiększaniu oporu śluzy wentylacyjnej, może 
zostać skierowana na przykład do potrzebującej więcej powietrza ściany. Dopiero dławienie 
innych prądów bocznych zwiększyłoby efekt takiego przesyłu powietrza.  

W bilansie ilości powietrza przepływającego przez sieć wentylacyjną należy uwzględnić tzw. 
straty zewnętrzne powietrza, czyli dopływ powietrza atmosferycznego przez nieszczelne 
zamknięcie głowicy szybu wentylacyjnego i nieszczelności kanału wentylacyjnego i ewentualnie 
kanałów rewersyjnych. Straty zewnętrzne dochodzą do kilku procent wydajności wentylatora i są 
w praktyce dobrze kontrolowane. Trudno poszukiwać w tym elemencie sieci wentylacyjnej 
dalszych oszczędności powietrza. Zdarzały się przypadki celowego zwiększania strat 
zewnętrznych powietrza jako sposobu regulacji parametrów pracy wentylatora w okresie likwidacji 
części podsieci wentylacyjnej z nim związanej lub całej podsieci. Wówczas mogła być 
nieopłacalna modernizacja stacji wentylatorowej, bądź nie poszukiwano rozwiązania 
energooszczędnego. 

Gospodarka powietrzem w kopalni podziemnej powinna zatem uwzględniać dwa czynniki: 

1. Zabezpieczenie efektywnego przewietrzania wydzielonych rejonów wentylacyjnych, 
co się wiąże z doprowadzaniem do każdego z nich powietrza w ilości niezbędnej w 
warunkach normalnych, a do rejonów zagrożonych pożarami, wybuchami lub 
wyrzutami gazowo-skalnymi w ilości powiększonej, stanowiącej aktywną gorącą 
rezerwę na wypadek sytuacji awaryjnej 

2. Energooszczędność, co wiąże się z przewietrzaniem wszystkich utrzymywanych 
wyrobisk tworzących pozarejonowe prądy niezależne tylko niezbędną ilością 
powietrza oraz likwidacją ucieczek powietrza przez nieczynne oraz zlikwidowane 
wyrobiska, możliwe do lepszego odizolowania od wyrobisk czynnych. 

W kopalni, w której nie potrzeba utrzymywać rezerwy powietrza w wybranych rejonach 
wentylacyjnych, bądź taka rezerwa istnieje, podjęcie dalszych działań w celu zmniejszenia strat 
powietrza musi zaowocować oszczędnością energii zużywanej na wentylację główną. W 
kopalniach, w których potrzeba tworzyć rezerwę powietrza, na przykład z powodu wydzielania 
nowych rejonów wentylacyjnych w pokładach o dużych zagrożeniach naturalnych, zmniejszanie 
strat powietrza może nie być wystarczającą przeciwwagą dla równoczesnego tworzenia rezerwy 
powietrza. 

 
 

8. MINIMALIZACJA SPIĘTRZENIA WENTYLATORÓW 

System wentylacyjny kopalni będzie tym bardziej energooszczędny im niższe będzie spiętrzenie 
wentylatora głównego. Widać to wyraźnie z definicji wskaźnika mocy właściwej wentylatora SFP 
(wzór 5). Wysoka wartość spiętrzenia wentylatora głównego jest drugą, oprócz strat i ucieczek 
powietrza w sieci wentylacyjnej, przyczyną nadmiernej energochłonności wentylacji głównej w 
kopalniach podziemnych. Zagadnienie minimalizacji potrzebnego spiętrzenia wentylatora jest 
znane od H. Czeczotta i można sformułować dla niego następującą funkcję celu: 

Δp    min   (6) 

przy ograniczeniu Rj, reg , dla j= 1,2,…, s 



Dj oznacza j-tą drogę niezależną między wlotem i wylotem sieci. Przez s oznaczono liczbę dróg 
niezależnych przechodzących przez rejony wentylacyjne. Opór aerodynamiczny i-tej bocznicy 
oznaczono przez Ri, a opór tamy regulacyjnej na j-tej drodze niezależnej przez Rj, reg. Natężenia 
przepływu powietrza oznaczono odpowiednio Vi oraz Vj, reg. 

Rozwiązanie polega na znalezieniu drogi niezależnej krytycznej (najtrudniejszej), dla której 
spełniony jest warunek: 

Rj, reg (j=kryt) 0      (7) 

Zbiór rozwiązań dopuszczalnych jest zbiorem wartości spiętrzeń wentylatora równych lub 
większych od sumy strat naporu na drodze krytycznej. Rozwiązanie optymalne występuje dla 
wartości spiętrzenia równego sumie strat naporu na drodze krytycznej. Zapewnia ona minimalne 
zużycie mocy w sieci wentylacyjnej, i to jednakowe, niezależne od sposobu rozmieszczenia tam 
regulacyjnych. Zagadnienie jest w istocie zagadnieniem optymalizacji regulacji sieci 
wentylacyjnej, bo chodzi głównie o to, aby nie tracić niepotrzebnie mocy w przypadku złego 
rozmieszczenia urządzeń regulacyjnych [10]. Mamy więc podstawowy warunek: co najmniej jedna 
droga niezależna wolna od urządzeń regulacyjnych. 

W rzeczywistości, w kopalniach, dróg niezależnych wolnych od urządzeń regulacyjnych może 
być więcej niż jedna w podsieci nawet każdego wentylatora. Niewielkie korygowanie rozpływu 
powietrza może być bowiem zbędne. Pozostając jednakże, w celu uproszczenia problemu, przy 
jednej drodze krytycznej przeanalizujmy możliwość obniżenia na niej sumy strat naporu, a tym 
samym spiętrzenia wentylatora. Z warunku (6) widać, że należy zmniejszać opory aerodynamiczne 
wyrobisk na tej drodze i to poza rejonami wentylacyjnymi, bo w rejonach są istotniejsze inne 
działania. Zmniejszanie powinno więc dotyczyć oporów aerodynamicznych miejscowych i 
czołowych. 

Może to być na przykład: 

 zabudowanie w szybie wentylacyjnym, nad wlotem do kanału wentylacyjnego 
odpowiedniej kierownicy powietrza, 

 zamontowanie na dźwigarach szybowych osłon aerodynamicznych, 
 usunięcie zbędnych przeszkód dla dopływu powietrza z chodnika lub przekopu 

do szybu wentylacyjnego, 
 przebudowa odcinków wyrobisk (najczęściej pochylni wentylacyjnych) o 

zmniejszonym istotnie polu przekroju poprzecznego 
 usunięcie innych przeszkód dla przepływu powietrza wyrobiskami, w rodzaju 

odrzwi zlikwidowanych tam wentylacyjnych, tam bezpieczeństwa czy resztek 
zbędnych zapór przeciwwybuchowych. 

Niektóre z tych działań, na przykład dotyczące szybu wentylacyjnego, będą skutkować 
obniżeniem sumy strat naporu na wszystkich drogach niezależnych. Zidentyfikowana droga 
krytyczna dalej nią pozostanie. Jeśli jednak działania zmniejszające opory lokalne obejmują tylko 
wyrobiska tworzące niezależny prąd rejonowy, to droga może przestać być krytyczną 
(najtrudniejszą) i tę rolę przejmie inna. 

Dalsze postępowanie powinno być zgodne z zasadą, że zmniejsza się opory na drodze 
krytycznej. Tak więc należy skoncentrować działania na „nowej” drodze krytycznej, a nie 
kierować nakładów sił i środków na inne drogi niezależne. Przecież na tych drogach istnieją tamy 
regulacyjne, które i tak ograniczają natężenie przepływu powietrza.  

Przedstawiona zasada poszukiwania oszczędności energii dzięki obniżeniu potrzebnego 
spiętrzenia wentylatora odnosi się do kopalni węgla kamiennego. W przypadku kopalń rud miedzi 



wszystkie działania powinny się skupiać na zmniejszeniu oporów aerodynamicznych w szybach, 
gdyż spadki naporu w nich stanowią kilkadziesiąt procent wartości spiętrzeń wentylatorów. 

 

9. PRACA WENTYLATORÓW GŁÓWNYCH Z WYSOKĄ SPRAWNOŚCIĄ 

Osiąganie w punkcie pracy spiętrzenia wentylatora głównego powinno wynikać z minimalizacji 
sumy strat naporu na najtrudniejszej drodze niezależnej w sieci, nazywanej drogą krytyczną. 
Osiągana w punkcie pracy wydajność wentylatora głównego powinna wynikać ze sumowania 
ilości powietrza niezbędnej do przewietrzania rejonów wentylacyjnych (łącznie z rezerwą 
powietrza w wybranych rejonach), ilości powietrza niezbędnej do niezależnego przewietrzania 
utrzymywanych wyrobisk pozarejonowych, ilości powietrza stanowiącego niekontrolowane 
ucieczki, strat zewnętrznych na szybie wentylacyjnym oraz przyrostu objętości powietrza wskutek 
przemian fizycznych i dopływu gazów. Widać z tego, że wydajność wentylatora głównego nie 
powinna być obciążona żadnym nadmiarem powietrza w sieci wentylacyjnej poza racjonalnie 
ustaloną rezerwą powietrza w wybranych rejonach wentylacyjnych. W przypadku ograniczonej 
wydajności wentylatora, rezerwa powietrza w rejonach może być tworzona na zasadzie 
maksymalizacji ilości powietrza doprowadzanego do rejonów wentylacyjnych, a jednocześnie 
minimalizacji mocy napędowej wentylatora. Wykorzystać w tym celu można metodę 
polioptymalizacji, jak pokazano to w pracy [6]. 

W stacji wentylatorów głównych powinna istnieć rezerwa powietrza, którą można nazwać 
aktywną i ciepłą. Zwiększoną wydajność osiąga się bowiem po wykonaniu określonych 
manipulacji (zmian kąta ustawienia łopatek, zwiększenie prędkości obrotowej). Obecne 
wentylatory są coraz bardziej sprawne, posiadają też szerokie pole dopuszczalnej pracy i nie są 
zatem elementami istotnie ograniczającymi możliwości systemu wentylacyjnego. Zmiany 
zapotrzebowania powietrza, a także zmiany struktury sieci wentylacyjnej mogą być bardzo duże w 
okresach awaryjnych w kopalni. System wentylacyjny nie dostosuje się do tych zmian poprzez 
regulację pomocniczymi urządzeniami wentylacyjnymi, lecz musi wykorzystać stacje 
wentylatorowe. W nich powinna być więc możliwie duża rezerwa dyspozycyjna ilości powietrza (i 
spiętrzenia) wykorzystywana w przypadkach awaryjnych. Aby funkcjonowanie systemu 
wentylacyjnego było energooszczędne wentylator główny powinien pracować z możliwie 
maksymalną sprawnością. Widać to z oceny mocy właściwej wentylatora i równocześnie 
energochłonności systemu wentylacyjnego, dokonywanej za pomocą wskaźnika SFP. 

Wskaźnik SFP obliczany dla punktów pracy głównych wentylatorów kopalnianych jest 
znacznie wyższy niż dla wentylatorów stosowanych w budownictwie. W Rozporządzeniu Ministra 
Infrastruktury wymagane wartości wskaźnika SFP, określane dla różnych systemów wentylacji, nie 
przekraczają 1,5 kW/(m3/s), czyli również 1,5 kPa. W kopalniach wentylatory główne pracujące na 
przykład przy spiętrzeniach 2 kPa, 3 kPa lub 4 kPa, nawet ze sprawnością całkowitą 0,8, osiągają 
wartość wskaźnika SFP odpowiednio 2,50 kPa, 3,75 kPa lub 5,0 kPa. 

Nie chodzi jednak o przyrównywanie energetycznej sprawności systemu wentylacji kopalni z 
instalacjami wentylacji budynków. Już sam przepis wymagający, aby podciśnienie statyczne 
powietrza poniżej kanału wentylacyjnego wynosiło co najmniej 785 Pa (spiętrzenie wentylatora 
musi być wyższe) wskazuje, że wskaźnik SFP, nawet przy najwyższej sprawności całkowitej 
wentylatora nie będzie niższy od 1 kPa. Zatem wskaźnik SFP powinien służyć do oceny działań 
podejmowanych w celu oszczędności energii w systemie wentylacyjnym (tj. dotyczących 
efektywnej sieci wentylacyjnej i sprawnej pracy wentylatora) dzięki możliwości porównywania 
jego wartości dla różnych stanów wentylacji.  
 
 



10. REGULACJA PRACY WENTYLATORÓW GŁÓWNYCH 

Obniżenie energochłonności systemu wentylacyjnego wiąże się ściśle ze zwiększeniem 
sterowalności wentylatorów głównych umożliwiającej realizację zasady dopasowywania (pod 
względem sprawności) wentylatora do sieci wentylacyjnej, a nie odwrotnie. Zmianę parametrów 
pracy wentylatora można realizować przez: 

 nastawienie kąta ustawienia łopatek kierownicy 
 nastawienie kąta ustawienia łopatek wirnika 
 nastawienie prędkości obrotowej wirnika 

Obecnie stosunkowo często stosowane jest nastawienie kąta ustawienia łopatek kierownicy dla 
uzyskania zmiany wydajności wentylatora. Zaletą tego sposobu jest prostota układu sterującego i 
możliwość zmiany kąta ustawienia łopatek kierownicy w czasie ruchu wentylatora. Wadą jest mały 
zakres ekonomicznej regulacji. 

Znacznie bardziej ekonomiczne jest nastawienie wydajności wentylatora kątem ustawienia 
łopatek wirnika, stosowane w wentylatorach osiowych. Sposób ten nie może być jednak uznany za 
sposób sterowania, gdyż łopatki wirnika można w przeważającej liczbie wentylatorów nastawiać  
tylko podczas ich postoju. Mechanizmy nastawiania łopatek podczas ruchu wentylatora nie 
zapewniają wysokiej niezawodności i są mało podatne na zdalne sterowanie. 

Najbardziej efektywne jest sterowanie wydajnością i spiętrzeniem wentylatora przez zmianę 
jego prędkości obrotowej. Sposób ten odznacza się korzystnymi właściwościami, a mianowicie: 

 wysoką sprawnością, która prawie się nie zmienia przy stałym otworze 
równoznacznym sieci wentylacyjnej, 

 możliwością stosowania wentylatorów o prostej konstrukcji, bez kierownic i 
nastawianych łopatek wirników, 

 pełną podatnością na zdalne sterowanie i regulację. 

Na przykład zmniejszenie wydajności wentylatora w okresie nie wydobywczym następować 
może praktycznie przy stałej sprawności, bo otwór równoznaczny sieci wentylacyjnej pozostaje w 
tym okresie również stały. Efektywność sterowania wydajności i spiętrzenia wentylatora przez 
zmianę jego prędkości obrotowej z punktu widzenia energochłonności może być niska tylko w 
przypadku wyjątkowego niedopasowania wentylatora do sieci wentylacyjnej, w którym 
charakterystyka sieci przecina charakterystykę wentylatora w punkcie o bardzo małej sprawności. 

Spośród układów stosowanych do sterowania prędkości obrotowej silników elektrycznych, w 
napędzie głównych wentylatorów kopalnianych zastosowane mogę być: 

 kaskada podsynchroniczna 
 silnik dwustronnie zasilany 
 silnik przekształtnikowy 

Najwięcej zalet posiada układ z silnikiem przekształtnikowym, w którym wykorzystuje się 
silnik synchroniczny sterowany częstotliwościowo [4]. Zagadnienia związane ze sterowaniem 
prędkości obrotowej wentylatorów głównych i możliwościami modernizacji zarówno 
wentylatorów jak i napędów są powszechnie znane. 

Z punktu widzenia dyspozycyjności systemu wentylacyjnego, rozumianej jako zdolność do 
łatwego i szybkiego jego dostosowania do nowej sytuacji, sterowanie wydajności wentylatorów 
drogą zmiany ich prędkości obrotowej jest najkorzystniejsze. Szczególnie ważna jest możliwość 



forsowania wydajności wentylatorów, doraźnie nawet ponad wydajność znamionową . Umożliwia 
to aktywną likwidację zagrożeń gazowych. 

Stwierdzono wcześniej, że potrzeba szerokiej sterowalności wentylatorów wynika z zasady 
dopasowania wentylatorów do sieci wentylacyjnej, a nie odwrotnie. Jest to na pewno zasada 
słuszna w odniesieniu do sieci wentylacyjnej z jednym szybem wentylacyjnym i jedną stacją 
wentylatorową. Już w przypadku dwóch szybów wentylacyjnych można poszukiwać minimalnej 
mocy sumarycznej wentylatorów, jeśli między związanymi z nimi podsieciami będzie istniał prąd 
zależny [7]. Dzięki „przerzuceniu” części powietrza odprowadzanego z jednej podsieci do drugiej 
sumaryczna moc użyteczna wentylatorów będzie mniejsza od uzyskiwanej bez połączenia podsieci 
prądem zależnym. Oszczędności na mocy elektrycznej zależeć będą oczywiście jeszcze od 
sprawności całkowitej układów silnik-wentylator. 
 

11. HIERARCHICZNA REGULACJA ROZPŁYWU POWIETRZA W SIECI 
WENTYLACYJNEJ 

Regulacja rozpływu powietrza w sieciach wentylacyjnych kopalń węgla powinna być regulacją 
hierarchiczną trzypoziomową, a w kopalniach rud miedzi nawet czteropoziomowa [1]. Przyjęcie 
hierarchicznego modelu systemu wentylacyjnego kopalni pozwala rozdzielić zadania urządzeń 
regulacyjnych [8]. 

Pierwszym poziomem regulacji systemu wentylacyjnego są urządzenia do regulacji wydajności 
i spiętrzenia wentylatorów głównych na powierzchni. Regulacja na tym poziomie powinna 
zapewnić odprowadzenie z kopalni ustalonej, niezbędnej ilości powietrza przy minimalnym 
możliwym spiętrzeniu wentylatora i maksymalnie możliwej sprawności. Powinna także zapewnić 
rezerwę powietrza, która może być wykorzystana w sytuacjach awaryjnych oraz w przypadku 
wzrostu zapotrzebowania powietrza w kopalni z przyczyn eksploatacyjnych. Drugi poziom 
regulacji systemu wentylacyjnego stanowią tamy regulacyjne umieszczone na początku prądów 
rejonowych. Tamy te służą do rozdziału powietrza między rejony wentylacyjne i uzyskania tym 
samym ustalonych ilości powietrza w każdym rejonie wentylacyjnym. Do części rejonów, głównie 
związanych z komorami funkcyjnymi, doprowadzana jest niezbędna ilość powietrza. Do 
pozostałych rejonów, oprócz niezbędnej ilości powietrza, dostarczane jest (lub powinno być 
dostarczane) powietrze stanowiące rezerwę na wypadek zwiększonego, awaryjnego 
zapotrzebowania powietrza w obiekcie przewietrzania. 

Trzeci poziom regulacji stanowią tamy lub śluzy regulacyjne umieszczone w pochylniach, w 
przypadku systemu ścian podłużnych, lub w chodnikach podstawowych, w przypadku ścian 
poprzecznych, mające na celu rozdzielić powietrze między ścianami a pochylniami (chodnikami). 
Prądy wewnątrzrejonowe w pochylniach lub chodnikach podstawowych będą zawierały rezerwę 
powietrza dla potrzeb ścian. Do trzeciego poziomu regulacji należy również regulacja 
wentylatorów lutniowych, pracujących w instalacjach przewietrzających z niezależnych prądów 
obiegowych przodki wyrobisk korytarzowych. 

Czwarty poziom regulacji tworzyć mogą wentylatory pomocnicze lub tamy regulacyjne w 
grupowych prądach powietrza, co spotykane jest raczej w kopalniach rud miedzi. 

Jeśli systemowi wentylacyjnemu stawia się wymagania, aby przeciwdziałał sytuacjom 
awaryjnym, to jego regulacja powinna być regulacją dynamiczną z użyciem automatycznych 
urządzeń regulacyjnych oraz pełnego monitoringu parametrów wentylacyjnych i gazowych [12]. 
W przypadku pełnej sterowalności systemu wentylacyjnego można byłoby oszczędzić ilość 
powietrza doprowadzanego do rejonów, rezygnując z całości lub części jego rezerwy. Praktyka 
wskazuje, że nie ma równoczesnej potrzeby wzrostu ilości powietrza w obiektach systemu 
wentylacyjnego, a gdyby ona wystąpiła, to jest rezerwa powietrza w stacjach wentylatorowych. 
Natomiast dla zwiększenia dopływu powietrza do jednego z rejonów można byłoby 



wykorzystywać rezerwę „ruchomą”, przemieszczającą się między różnymi rejonami, która w danej 
chwili może już być wycofana z innego rejonu. Systemy naturalne, na przykład systemy 
krwionośne nie posiadają możliwości równoczesnego zasilania zwiększoną ilością krwi wszystkich 
organów, a jedynie tych, które aktualnie pracują. 
 

 

Rys. 3 Automatyczna regulacja sieci wentylacyjnych [8] 

Fig. 3 Automatic control of Ventilation network [8]  

W przyszłości automatyzacja procesu przewietrzania kopalń może i tak ograniczyć się do 
wykorzystania szeregu urządzeń lokalnych i urządzenia nadrzędnego pełniącego rolę koordynatora 
(rys. 3). Regulacja za pomocą urządzenia lokalnego mogłaby także mieć charakter rozmyty. 
Obecnie realna jest regulacja lokalna (autonomiczna) w wybranych rejonach wentylacyjnych z 
koordynacją realizowaną przez człowieka. Wymaga to jednak, jak wspomniano wcześniej, 
zdalnego sterowania tamami regulacyjnymi wewnątrzrejonowymi, co jest technicznie osiągalne. 

Oszczędności energii elektrycznej można poczynić w dni wolne od pracy. Wówczas  w 
rejonach wentylacyjnych związanych z oddziałami eksploatacyjnymi oraz przygotowawczymi w 
polach niemetalowych i słabo metanowych występuje nadmiar powietrza. W polach silnie 
metanowych, wręcz przeciwnie, w dni wolne od pracy należy wykorzystywać rezerwę powietrza w 
celu zwiększenia zasięgu przewietrzania zrobów o ile tylko nie stwarza ono wzrostu zagrożenia 
pożarowego. Z kolei doprowadzenie powietrza do komór funkcyjnych powinno pozostawać 
niezmienne w każdej kopalni ze względu na ciągłą pracę wielu urządzeń, a także wykonywane 
nawet w dni wolne konserwacje. 

Widać więc, że nawet w kopalni niemetanowej nie można w dni wolne od pracy obniżyć ilości 
powietrza doprowadzanego do wyrobisk podziemnych drogą regulacji wentylatorów głównych. 
Można byłoby to przeprowadzić w kopalni, w której komory funkcyjne znajdują się w podsieci 
jednego szybu wentylacyjnego, a oddziały eksploatacyjne i przygotowawcze w podsieciach innych 
szybów wentylacyjnych. 

Planowane ograniczenie ilości powietrza w dni nieprodukcyjne, optymalizowane w okresie 
tygodniowym, nazywać można harmonogramowaniem [6]. Funkcja celu zawierałby dwa składniki, 
jeden odpowiadający energochłonności przewietrzania, drugi reprezentujący minimalną, ale 
bezpieczną ilość powietrza niezbędną do przewietrzania wyrobisk rejonu wentylacyjnego. 

Harmonogramowanie ilości powietrza w wybranych rejonach wentylacyjnych byłoby łatwe w 
kopalni wyposażonej w zdalnie sterowane tamy regulacyjne, które są umieszczone na początku 
rejonów – nie mówiąc o kopalni z automatycznym sterowaniem wentylacją. 

Nawet jednak dysponując standardową regulacją statyczną, zwłaszcza w kopalni niemetanowej 
lub słabo metanowej, można zastosować harmonogramowanie ilości powietrza doprowadzanego 



do wielu rejonów. Wymagałoby ono jednak prowadzenia obliczeń komputerowych symulujących 
planowane zmiany regulacyjne, przygotowania odpowiednich tam regulacyjnych pod względem 
niezbędnych nastawień elementów regulacyjnych i ręczne przeprowadzanie regulacji w ustalonych 
dniach i godzinach. Można byłoby również wykorzystać w tym celu tamę (tamy) regulacyjną 
umieszczoną w prądach grupowych powietrza doprowadzanego do kilku wybranych rejonów. 

Zastosowanie trzeciego poziomu regulacji rozpływu powietrza w systemie wentylacyjnym w 
postaci zdalnie sterowanych tam wewnątrzrejonowych zbliża ten system do modelu 
automatycznego sterowania wentylacją kopalni. Zwiększa się dzięki temu szansa na zastosowanie 
harmonogramowania ilości powietrza w kopalni, które pozwoli na dalsze zmniejszenie 
energochłonności wentylacji głównej. 

12. PODSUMOWANIE 
 

Energooszczędna wentylacja główna kopalni podziemnej to nie tylko energooszczędny zespół 
wentylator – silnik napędowy na stacjach wentylatorów, ale również energooszczędne 
rozprowadzenie powietrza w jej sieci wyrobisk. Konieczne jest więc rozpoznanie energochłonności 
całości systemu wentylacyjnego poprzez analizę zużycia w nim energii w stosunku do 
uzyskiwanego efektu przepływu powietrza. 

Całościową ocenę systemu wentylacyjnego pod względem energochłonności opisuje 
wskaźnik SFP mocy właściwej wentylatora. Pozwala on na porównanie między sobą systemów i 
podsystemów wentylacyjnych ze względu na ich energochłonność i ocenić skutki podejmowanych 
działań w celu oszczędności w nich zużywanej energii. 

Energooszczędna modernizacja systemu wentylacyjnego powinna brać pod uwagę jednak drugi 
istotny czynnik gospodarki powietrzem w kopalni, a mianowicie zabezpieczenie efektywnego 
przewietrzania wyrobisk wybierkowych zagrożonych nieprzewidywanym dopływem gazów z 
górotworu lub zrobów, a także ich powstawaniem w czasie pożaru lub wybuchu – które wymaga 
utrzymywania rezerwy powietrza. Rezerwa powietrza powinna być w tym celu utrzymywana w 
rejonach wentylacyjnych, tworzonych dla najbardziej zagrożonych wyrobisk wybierkowych, 
natomiast minimalizowana we wszystkich prądach pozarejonowych, w których powinna być 
traktowana jako energochłonna strata powietrza. 

Zasadę minimalizacji stosować należy w odniesieniu do potrzebnego spiętrzenia wentylatora, 
starając się zmniejszyć opory aerodynamiczne na najtrudniejszej (krytycznej) drodze niezależnej 
identyfikowanej od wlotu do wylotu sieci. 

Potrzebną dyspozycyjność systemu wentylacyjnego przy równoczesnej jego energio-
oszczędności uzyskać można przez sterowanie parametrów pracy wentylatorów drogą zmiany ich 
prędkości obrotowej, gdyż jest to sterowanie umożliwiające utrzymywanie wysokiej sprawności 
wentylatorów w dużym obszarze zmian parametrów. 

Dążąc do automatyzacji procesu przewietrzania kopalni można uzyskać dalsze możliwości 
oszczędzania zużywanej w tym celu energii. Tworząc hierarchiczną regulację rozpływu powietrza 
w sieci wentylacyjnej wykorzystać będzie można w tym celu zmienność zapotrzebowania ilości 
powietrza w ciągu tygodnia pracy, a także zmienność zapotrzebowania rezerwowania ilości 
powietrza w rejonach wentylacyjnych, tworząc tzw. rezerwę ruchomą. 
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Energy Efficient Main Ventilation – Rules and Performance  

Possibility of estimation of energy consumption of main ventilation in underground coal mines has 
been presented in the article. Ventilation net and related ventilation objects have been 
characterized. Considering air demand in the objects, it was proven that necessary air reserve 
should be located in ventilation area. Air excess in other excavation, which is being ventilated 
independently, is particularly its loss and it causes more energy consumption of main ventilation. It 
should be treat as the first reason of large energy consumption. Local aerodynamic resistance has 
been indicated as the second reason. It affects on static pressure value of a fan (pressure 
differential) making its increase. Low efficiency is given as the third reason of energy 
consumption. However, the efficiency can be set at high level by regulation of rotation speed of the 
rotor. It was also stated that there is possibility of scheduling of fan work and hierarchic regulation 
of air flow in a mine as future solution. 
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STRESZCZENIE: W polskim górnictwie wykorzystuje się szeroko nowoczesny sprzęt pomiaro-
wy. Wraz z rozwojem techniki komputerowej obserwuje się ciągły rozwój pomiaroznawstwa gór-
niczego. Można jednak zauważyć, że od kilku lat, w przyrządach pomiarowych oferowanych służ-
bom kopalnianym, większość nowości sprowadza się w zasadzie do rozwoju oprogramowania. Ce-
lem referatu jest przedstawienie pożądanych kierunków rozwoju sprzętu pomiarowego dla działów 
wentylacji w polskim górnictwie podziemnym. Referat powstał w wyniku kilkuletnich obserwacji 
nowoczesnych rozwiązań pomiarowych wprowadzanych do polskiego górnictwa i opinii na ich te-
mat uzyskanych od służb kopalnianych (głównie z działów wentylacji i Kopalnianych Stacji Ra-
townictwa Górniczego). W artykule, w kilku punktach przedstawiono najbardziej oczekiwane zmia-
ny i rozwiązania. Poruszono temat czytelności wyświetlaczy, możliwości zastosowania w przyrzą-
dach czytników kodów (paskowych, QR) oraz technologii bezprzewodowych (WI-FI, bluetooth). 
Zwrócono uwagę na możliwość  integrowania różnego rodzaju urządzeń pomiarowych. W podsu-
mowaniu autorzy wyrazili przekonanie, że wszystkie proponowane rozwiązania leżą w zakresie 
możliwości technologicznych producentów aparatury pomiarowej. 
 
SŁOWA KLUCZOWE: Pomiaroznawstwo, wentylacja, ratownictwo górnicze 
 
 
 
1. WSTĘP 
 
W polskim górnictwie wykorzystuje się szeroko nowoczesny sprzęt pomiarowy. Wraz z rozwojem 
techniki komputerowej obserwuje się ciągły rozwój pomiaroznawstwa górniczego. Działy Wenty-
lacji dostają do dyspozycji najnowsze rozwiązania techniczne, przyrządy pomiarowe są coraz do-
skonalsze i działają z większą precyzją. Można jednak zauważyć, że od kilku lat, w przyrządach 
pomiarowych oferowanych służbom kopalnianym, większość nowości sprowadza się w zasadzie 
do rozwoju oprogramowania. Oczywiście zauważalna jest też miniaturyzacja, czy niewielkie mo-
dyfikacje funkcyjne, jednak oczekiwania służb kopalnianych wykonujących pomiary są coraz 
większe. Wydaje się, że moment stagnacji nastąpił, gdy różnym producentom udało się wypraco-
wać jednorodną (od strony funkcyjnej) platformę sprzętową dla wielu mierników. Zawiera ona 
wejściowy układ dopasowania danych, odpowiednie przetworniki analogowo-cyfrowe i cyfrowo-
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analogowe oraz jednostkę sterującą wyposażoną w pamięć, ekran (np. LCD) oraz system operacyj-
ny lub jego namiastkę. Jakie zadanie pomiarowe będzie realizowane zdecyduje w takim przypadku 
tylko oprogramowanie. Należy tutaj podkreślić fakt, że mimo wszystko taka sytuacja niesie za sobą 
spore możliwości. Istnieje np. możliwość zmiany funkcji pomiarowych lub ich modyfikacji po-
przez zmianę wersji oprogramowania. Celem referatu jest przedstawienie pożądanych kierunków 
rozwoju sprzętu pomiarowego dla działów wentylacji w polskim górnictwie podziemnym. Referat 
powstał w wyniku kilkuletnich obserwacji nowoczesnych rozwiązań pomiarowych wprowadza-
nych do polskiego górnictwa i opinii na ich temat uzyskanych od służb kopalnianych (głównie z dzia-
łów wentylacji i Kopalnianych Stacji Ratownictwa Górniczego). Poniżej przedstawiono w kilku 
punktach najbardziej oczekiwane zmiany i rozwiązania. Prawdopodobnie wiele z nich zostało już 
opracowanych i istnieje możliwość, że wystarczy je tylko dostosować do specyfiki wymagań po-
miarów górniczych (odpowiednie certyfikaty i dopuszczenia). 
 
 
2. CZYTELNOŚĆ WYŚWIETLACZY 
 
W większości urządzeń pomiarowych wykorzystywane są wyświetlacze ciekłokrystaliczne (LCD - 
ang. Liquid Crystal Display), których zasada działania oparta jest na zmianie polaryzacji światła na 
skutek zmian orientacji cząsteczek ciekłego kryształu pod wpływem przyłożonego pola elektrycz-
nego. Mimo stosowania różnych sposobów podświetlenia takich wyświetlaczy ich czytelność w wa-
runkach dołowych pozostawia nadal wiele do życzenia. Wydaje się, że sytuację mogłoby poprawić 
zastosowanie wyświetlaczy typu OLED (ang. Organic Light-Emitting Diode) lub ich modyfikacji 
AMOLED (ang. Advance Matrix OLED). Posiadają one większą skalę barw i jasność, niż wyświe-
tlacze LCD, ponieważ piksele OLED bezpośrednio emitują światło, które nie jest zatrzymywane 
przez filtry polaryzacyjne (tak jak jest w wypadku wyświetlaczy LCD). Jednak wg autorów refera-
tu istnieje wiele urządzeń, gdzie wydaje się, że nie ma konieczności stosowania tak zaawansowa-
nych rozwiązań. Autorzy postulują więc, aby producenci sprzętu spróbowali powrócić do spraw-
dzonych rozwiązań, które zapewniały wyświetlanie potrzebnych informacji z bardzo dobrą czytel-
nością. Np. w gazometrii, gdzie potrzebny odczyt to stężenie gazów w postaci liczbowej, powinien 
wystarczyć wyświetlacz siedmiosegmentowy. Jest to wyświetlacz składający się z siedmiu seg-
mentów i przeznaczony głównie do wyświetlania cyfr dziesiętnych (niektóre modele mają też 
ósmy segment będący kropką). Na wyświetlaczu takim możliwe jest też wyświetlanie niektórych 
liter, a także innych umownych znaków. Wyświetlacze takie mają wyprowadzenia sterujące od-
dzielnie każdym segmentem. Wyświetlacze siedmiosegmentowe mogą być wykonane w różnych 
technologiach – dla zastosowań górniczych najlepsze rozwiązanie to zestaw oddzielnych diod 
LED. Wyświetlacze tego typu były już stosowane (i nadal są) w górniczych urządzeniach pomia-
rowych (np. metanomierz VM-1c). Alternatywą może się też okazać wyświetlacz fluorescencyjny 
VFD (ang. Vacuum Fluorescent Display). Jest to nic innego, jak próżniowa lampa elektronowa. 
Wyświetlacz działa na zasadzie fluorescencji bombardowanego elektronami luminoforu. Zaletami 
takich wyświetlaczy jest miedzy innymi wysoki kontrast i ostrość wyświetlanych znaków, co przy-
czynia się do wysokiej czytelności. Wyświetlacz taki (w przeciwieństwie do LCD) sam wytwarza 
światło, przez co nie wymaga podświetlenia, aby był widoczny w ciemności. Oczywiście wyświe-
tlacze takie posiadają też wady, np. w postaci stosunkowo dużego zużycia energii (w szczególności 
w porównaniu z wyświetlaczami ciekłokrystalicznymi) oraz wrażliwości na uszkodzenia mecha-
niczne. Istnieje także problem związany z napięciem zasilania anod i siatek (wielkości rzędu +30 
do +60V), co uniemożliwia bezpośrednie sterowanie takimi wyświetlaczami przez standardowe 
układy cyfrowe. Problem wysokiego zużycia energii można rozwiązać np. poprzez uruchomienie 
wyświetlacza dopiero na żądanie użytkownika (przytrzymanie odpowiedniego przycisku wzbudza 
wyświetlacz, a po jego zwolnieniu wyświetlacz gaśnie). 
 



 

 

 
 
Rys. 2.1. Wyświetlacz ciekłokrystaliczny LCD (źródło: NewTec Display Co., Ltd.) 
Fig. 2.1. Liquid Crystal Display (source: NewTec Display Co., Ltd.) 
 
 

 
 
Rys. 2.2. Wyświetlacz OLED (źródło: 4D Systems Pty Ltd) 
Fig. 2.2. Organic Light-Emitting Diode display (source: 4D Systems Pty Ltd) 



 

 

 
 
Rys. 2.3. Wyświetlacz AMOLED (źródło: www.intomobile.com) 
Fig. 2.3. Advance Matrix OLED (source: www.intomobile.com) 
 
 

 
 
Rys. 2.4. Wyświetlacz siedmiosegmentowy (źródło: www.wikipedia.org) 
Fig. 2.4. Seven-segment display (source: www.wikipedia.org) 



 

 

 
 
Rys. 2.5. Wyświetlacz fluorescencyjny VFD (źródło: Futaba Denshi Corp. (S) Pte Ltd) 
Fig. 2.5. Vacuum Fluorescent Display (source: Futaba Denshi Corp. (S) Pte Ltd) 
 
 
3. CZYTNIKI KODÓW 
 
Wyposażenie urządzeń pomiarowych w czytniki kodów może okazać się rozwiązaniem, które może 
uprościć i częściowo zautomatyzować pomiary przyrządami przenośnymi. Służby pomiarowe nie 
musiałyby bowiem zapisywać miejsc dokonywania pomiarów, wystarczyłoby zaopatrzenie punktów 
pomiarowych w odpowiednio nadrukowane kody. Przed dokonaniem pomiaru wykonuje się wtedy 
sczytanie kodu. Urządzenie pomiarowe archiwizuje wszystkie pomiary wraz z informacją o miejscu 
ich wykonania. Aby możliwe było wdrożenie takiej technologii konieczne jest wyposażenie urządzeń 
pomiarowych w element optyczny umożliwiający ich odczytanie. Dla kodów prostych (np. jedno-
wymiarowy EAN-8) wystarczy prosty czytnik laserowy, natomiast dla kodów matrycowych (np. 
dwuwymiarowy QR) muszą to być bardziej skomplikowane układy. W każdym razie wyposażenie 
urządzeń pomiarowych w takie czytniki może w znacznym stopniu poprawić ich funkcjonalność. 
 
 

 
 
Rys. 3.1. Przykład kodu EAN-8 (źródło: www.gs1pl.org) 
Fig. 3.1. EAN-8 code example (source: www.gs1pl.org) 



 

 

 
 
Rys. 3.2. Przykład kodu QR (źródło: qrcode.kaywa.com) 
Fig. 3.2. QR code example (źródło: qrcode.kaywa.com) 
 
 
4. ŁĄCZNOŚĆ BEZPRZEWODOWA URZĄDZEŃ 
 
W ostatnich latach daje się zauważyć migrację technologii bezprzewodowych (WI-FI, bluetooth) 
do górnictwa. Zastosowanie tych technologii w urządzeniach pomiarowych jest jak najbardziej 
słusznym krokiem dalszego ich rozwoju. Zastanowić się należy natomiast nad wyborem odpowied-
niej technologii. 
 Ostatnio coraz szersze zastosowanie znajduje technologia RFID. Wykorzystuje się ją między 
innymi w nowoczesnych kartach płatniczych (karty zbliżeniowe). RFID (ang. Radio-frequency 
identification) to technologia, która wykorzystuje fale radiowe do przesyłania danych oraz zasila-
nia elektronicznego układu (tzw. etykieta RFID) stanowiącego etykietę obiektu przez czytnik, w ce-
lu identyfikacji obiektu. Technologia ta w podstawowej wersji umożliwia odczyt układu RFID. 
W bardziej zaawansowanych układach możliwy jest także zapis układu RFID. W zależności od 
konstrukcji możliwy jest odczyt etykiet z odległości kilkudziesięciu centymetrów lub kilku metrów 
od anteny czytnika. System odczytu umożliwia identyfikację wielu etykiet znajdujących się jedno-
cześnie w polu odczytu. W podstawowej konfiguracji system składa się z układu czytnika (zawie-
rającego nadajnik, odbiornik i dekoder), anteny nadawczo odbiorczej lub dwóch anten (nadawczej 
i odbiorczej) oraz układu etykiet zwanych transponderami lub znacznikami składającymi się z uk-
ładu elektronicznego (będącego układem scalonym bez obudowy, mogącym mieć rozmiary od 
0,4×0,4 mm, które zazwyczaj nie mają własnego zasilania) i anteny. Działanie systemu oparte jest 
na tym, że czytnik za pomocą anteny nadajnika wytwarza zmienną falę elektromagnetyczną, ta sa-
ma lub druga antena odbiera fale elektromagnetyczne, które są następnie filtrowane i dekodowane, 
tak by odczytać odpowiedzi znaczników. Czasami technologia RFID nazywana jest radiowym ko-
dem kreskowym. Jej zastosowanie może być analogiczne, jak to sugerowane w rozdziale trzecim 
referatu. 



 

 

 W przypadku komunikacji pomiędzy poszczególnymi urządzeniami pomiarowymi oraz kompu-
terem PC najbardziej odpowiednią wydaje się być technologia bluetooth. Jest to darmowy standard 
opisany w specyfikacji IEEE 802.15.1. Jego specyfikacja obejmuje trzy klasy mocy nadawczej 
(1–3) o zasięgu 1, 10 oraz 100 metrów w otwartej przestrzeni. Najczęściej spotykaną klasą jest kla-
sa druga. Technologia korzysta z fal radiowych w paśmie 2,4 GHz. W zależności od rodzaju klasy 
możliwy jest też różny maksymalny transfer danych (od 21 kb/s dla Bluetooth 1.0 do 40 Mb/s dla 
Bluetooth 3.1 + HS). Niewątpliwą przewagą technologii bluetooth nad WI-FI jest jej znacznie 
mniejsze zapotrzebowanie prądowe. Wprowadzenie tej technologii we wszystkich nowowprowa-
dzanych urządzeniach pomiarowych jest bardzo pożądane. 

 

 
 
Rys. 4.2. Adapter bluetooth do komputera PC 
Fig. 4.2. Bluetooth adapter for the PC 

 

 
 
Rys. 4.1. Etykieta RFID (źródło: www.crn.pl) 
Rys. 4.1. RFID label (source: www.crn.pl) 



 

 

5. INTEGRACJA PRZYRZĄDÓW 
 
Dzięki znacznej miniaturyzacji urządzeń elektronicznych i czujników możliwe staje się integrowa-
nie różnego rodzaju urządzeń pomiarowych. Poniżej przedstawiono kilka postulowanych przez au-
torów rozwiązań. 
 
Dalmierz w przyrządach pomiarowych 
 

Zastosowanie tego typu rozwiązania może być pomocne przy precyzyjnym obliczaniu przekrojów 
wyrobiska (np. zintegrowany z anemometrem umożliwi obliczanie strumieni objętości przepływa-
jącego powietrza). Dodatkowo możliwe staje się dokładne określenie np. odległości punktów po-
miarowych. 
 
Aparat lub kamera zintegrowane z przyrządem pomiarowym 
 

Rozwiązanie integrujące w przyrządach pomiarowych aparat lub kamerę może być pomocne przy 
sporządzaniu dokumentacji pomiarowej lub np. powypadkowej. Możliwa jest też uzyskanie dodat-
kowych informacji o miejscach pomiarowych w celu ich późniejszej lokalizacji lub dokonania ana-
liz. 
 
Notatnik elektroniczny (palmtop) 
 

Dzięki możliwości sporządzania notatek elektronicznych możliwy staje się bieżący zapis pomia-
rów, ich archiwizacja oraz (co bardzo istotne) dodanie komentarzy przez osobę wykonującą pomia-
ry. W wersji bardziej rozbudowanej (palmtop) możliwe będzie wykonywanie dodatkowych progra-
mów pomocnych np. w analizie warunków klimatycznych lub obliczeniach wentylacyjnych. Tutaj 
możliwości różnych zastosowań są w zasadzie nieograniczone. 
 
 
PODSUMOWANIE 
 
W kopalniach podziemnych mamy do czynienia z występowaniem wielu zagrożeń. Znaczna część 
pomiarów czynników mogących powodować te zagrożenia dokonywana jest przez osoby zatrud-
nione w służbach wentylacyjnych kopalni lub w Kopalnianych Stacjach Ratownictwa Górniczego. 
Wraz z rosnącymi możliwościami technicznymi służby kopalniane oczekują od producentów urzą-
dzeń pomiarowych dostarczania coraz to doskonalszych, działających z większą precyzją i nieza-
wodnych narzędzi oraz metod pomiarowych. Dzisiejsza metrologia to bardzo często zaawansowa-
ne urządzenia pomiarowe zintegrowane z komputerem wykonującym złożone oprogramowanie. 
W referacie wskazano na oczekiwany kierunek rozwoju sprzętu pomiarowego z punktu widzenia 
służb wentylacyjnych kopalni. Autorzy wyrażają przekonanie, że wszystkie proponowane rozwią-
zania leżą w zakresie możliwości technologicznych producentów aparatury pomiarowej. 
 
 
 

Expect of Directions of Evolution of Measuring Equipment 
for Mines Ventilation 
 
Modern measuring equipment is taken advantage in polish mining industry. Continuous evolution 
of mining measurements is observed along with development of computer technique. Majority no-
velty comes down in measuring instruments offered in principle for development of software mine 
services only. Presentation of desirable direction of evolution of measuring equipment is purpose 



 

 

of abstract for sections of ventilation in polish underground mining industry. Abstract in result of 
several years old modern observation of measuring solution introduced for polish mining industry. 
On get from mine services opinions emerge take advantage also (mainly from sections of ventila-
tion and mine station of mining rescue). It present desired changes in article most and solutions. 
Theme of readability of display move, capabilities of employment in instruments code readers 
(striped, QR) and cordless technology (WI-FI, bluetooth). It call attention on capability different to 
integrating kind of measuring fix-up. Authors have expressed conviction in recapitulation, that all 
suggested solutions lie in range of technological capability of producer of measuring equipment. 
 
 



 1

Nowy sposób przewietrzania strefy przodkowej wyrobiska 
korytarzowego przy pomocy zespołu 
lutni wirowej ZLW-630/700 
 
 
Ryszard Krzykowski 
Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe „EKO-WIN” 
 
Janusz Kubok 
Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe „EKO-WIN” 
 
Henryk Gawron 
KWK „Pniówek” 
 
 
 
 
 
 
STRESZCZENIE: W artykule omówiono sposób przewietrzania przodka drążonego kombajnem 
przy pomocy wentylacji kombinowanej z zastosowaniem zespołu lutni wirowej w warunkach współ-
występowania zagrożeń metanowych i pyłowych. Przedstawiono nowy sposób rozprowadzenia po-
wietrza w przodku. 
 
SŁOWA KLUCZOWE: Wentylacja kombinowana, lutnia wirowa, zespół lutni wirowych 
 
 
 
1. WPROWADZENIE 
 
Przewietrzanie wyrobisk korytarzowych o długości przekraczającej 50 m, realizowane jest za po-
mocą wentylacji odrębnej [1]. Projekt wentylacji odrębnej sprowadza się do obliczenia wymaganej 
ilości powietrza w przodku dla maksymalnego wybiegu oraz doboru urządzeń i elementów instala-
cji zapewniających dopływ projektowej ilości powietrza. Doprowadzone powietrze powinno za-
pewnić oczekiwany komfort załodze (przez odpowiedni skład chemiczny, temperaturę, wilgotność 
oraz prędkość przepływu). Praktycznym zadaniem dostarczanego do przodka powietrza jest rów-
nież rozrzedzanie, do wartości dopuszczalnych, gazów tworzących się podczas drążenia wyrobiska 
oraz ich usunięcie w żądanym okresie czasu. Z uwagi na coraz większe głębokości prowadzenia 
robót górniczych wzrasta także znaczenie temperatury i wilgotności w wyrobisku. Wzrastające 
długości wyrobisk pociągają za sobą konieczność dostarczania większych ilości powietrza, a co 
za tym idzie zachodzi potrzeba racjonalnego gospodarowania dostarczanym powietrzem. Nowe 
urządzenie jakim jest Zespół Lutni Wirowej ZLW-630/700, stworzone zostało z myślą o maksy-
malnie dobrym sposobie zarządzania powietrzem w strefie przyprzodkowej. Urządzenie to cechuje 
się nowym, innowacyjnym sposobem rozprowadzania powietrza w przodku. 

Opracowano nowy sposób przewietrzania strefy przodkowej drążonego wyrobiska korytarzo-
wego, drążonego kombajnem z zastosowaniem wentylacji kombinowanej w warunkach współwy-
stępowania zagrożenia metanowego oraz pyłowego. 
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2. SPOSÓB PRZEWIETRZANIA PRZODKA PRZY POMOCY 
WENTYLACJI KOMBINOWANEJ 

 
Rozpływ powietrza w wyrobisku, w systemie wentylacji kombinowanej stanowi istotny punkt, 
często decydujący w kwestii zwalczania zagrożenia metanowego, utrzymania warunków klima-
tycznych, zwalczania zagrożenia wybuchem pyłu węglowego i zwalczania zapylenia powietrza py-
łami szkodliwymi dla zdrowia załogi. Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 28 
czerwca 2002 r. (Dz. Ust. Nr 139 poz. 1169) w wyrobiskach objętych polem II, III lub IV kategorii 
zagrożenia metanowego i drążonych kombajnami, prędkość przepływu powietrza nie powinna być 
mniejsza niż 0,3 m/s, z wyjątkiem tej części wyrobiska, w której zabudowany jest równolegle lut-
niociąg pomocniczy. Podstawową zasadą odpylania powietrza w strefie przyprzodkowej jest 
utrzymanie obłoku pyłowego powstającego podczas urabiania kombajnem jak najbliżej czoła 
przodka. W tym celu konieczne jest wytworzenie równomiernego napływu powietrza do czoła 
przodka całym przekrojem wyrobiska. W dalszej kolejności zapylone powietrze powinno być bez-
pośrednio ujmowane z tej strefy poprzez instalację odpylającą lub zasadniczy lutniociąg ssący. 
Uzyskuje się to poprzez rozprowadzenie powietrza na cały przekrój wyrobiska za pomocą lutni wi-
rowych [2]. 
 Układ wentylacji kombinowanej składa się z wentylatora lutniowego, zasadniczego lutniociągu 
tło-czącego, który zakończony jest lutnią wirową oraz instalacji odpylającej zabudowanej w strefie 
przyprzodkowej. Celem działania lutni wirowej jest sterowanie kierunkiem przepływu powietrza 
w wyrobisku korytarzowym przewietrzanym wentylacją kombinowaną z pomocniczym lutniocią-
giem ssącym wyposażonym w urządzenie odpylające oraz rozrzedzanie przystropowych nagroma-
dzeń metanu. Realizacja tego celu odbywa się w dwóch następujących stanach pracy lutni wirowej: 

— Wentylacja kombinowana jest wyłączona, zespół napędowy nie pracuje. Lutnia wirowa rea-
lizuje typową wentylację tłoczącą, kierując zasadniczą część powietrza wentylacyjnego 
osiowo w kierunku czoła wyrobiska korytarzowego. Powietrze wentylacyjne przepływa 
swobodnie przez segmenty lutni wirowej. 

— Wentylacja kombinowana jest włączona, zespół napędowy pracuje. Powietrze wentylacyjne 
dopływające do zespołu napędowego zostaje w nim zawirowane i zmieniając kierunek 
przepływu, wypływa przez szczelinę w segmentach lutni wirowej. Odpowiednio ukształto-
wane aerodynamicznie ściany szczeliny kierują strumień powietrza stycznie do ociosu wy-
robiska korytarzowego w kierunku stropu. Strumień powietrza omywający strop usuwa 
gromadzący się tam metan. Powietrze przy stropie może osiągać prędkość do 1,5 m/s. Nie 
ma uderzenia strumienia powietrza o czoło wyrobiska. 

 W przypadku stosowania lutni wirowej wyposażonej w zespół klapy sterowanej ręcznie, w ra-
zie braku pracy zespołu napędowego (awaria, wymontowanie, odłączenie), realizacja celu działa-
nia lutni wirowej odbywa się w dwóch następujących stanach pracy: 

— Wentylacja kombinowana jest wyłączona, a klapa ręczna jest ustawiona w położeniu otwar-
tym. Lutnia wirowa realizuje typową wentylację tłoczącą, kierując zasadniczą część powie-
trza wentylacyjnego osiowo w kierunku czoła wyrobiska korytarzowego. Powietrze wenty-
lacyjne przepływa swobodnie przez segmenty lutni wirowej. 

— Wentylacja kombinowana jest włączona, a klapa ręczna ustawiona jest w położeniu za-
mkniętym. Powietrze wentylacyjne dopływające do segmentów lutni wirowej zmienia kie-
runek przepływu, wypływając teraz przez szczelinę (szczeliny) w segmentach lutni. Odpo-
wiednio uk-ształtowane aerodynamicznie ściany szczeliny kierują strumień powietrza stycz-
nie do ociosu wyrobiska w kierunku stropu. Podobnie jak w przypadku gdy zespół napędo-
wy działa poprawnie strumień powietrza omywa strop usuwając metan [3]. 
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Rys. 1. Schemat prawidłowego obiegu powietrza w wyrobisku 
podczas pracy lutni wirowej. Lutnia wirowa widok ogólny 
Figure 1. Scheme of regular air circulation in gallery passage during work 
of rotational-type air duct. Rotational-type air duct – general view 
 
 
3. NOWY SPOSÓB ROZPROWADZANIA POWIETRZA W PRZODKU 

I URZĄDZENIA UMOŻLIWIAJĄCE TEN PROCES 
 
Zespół Lutni Wirowej ZLW-630/700 przeznaczony jest to sterowania strumieniem powietrza wtła-
czanego lutniociągiem zasadniczym (tłoczącym) do czoła wyrobiska korytarzowego drążonego 
kombajnem chodnikowym i przewietrzanego systemem wentylacji kombinowanej, tj. zastosowa-
niem urządzenia odpylającego zainstalowanego w krótkim pomocniczym lutniociągu ssącym wy-
posażonym w wentylator elektryczny. Zespół Lutni Wirowej spełnia wymagania Rozporządzenia 
Ministra Gospodarki z dnia 21 października 2008 r. w sprawie zasadniczych wymagań dla maszyn 
(Dz. U. Nr 199, poz. 1228) oraz Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 22 grudnia 2005 r 
w sprawie zasadniczych wymagań dla urządzeń i systemów ochronnych przeznaczonych do użytku 
w przestrzeniach zagrożonych wybuchem (Dz. U. z 2005 r. Nr 263, poz. 2203). Zespół lutni wiro-
wej może pracować w podziemnych zakładach górniczych, w których występują zagrożenia wybu-
chem metanu i pyłu węglowego i należy do urządzeń grupy I kategorii M2 (wyrobiska klasy „A” 
i „B” zagrożenia wybuchem pyłu węglowego, wyrobiska II, III i IV kategorii zagrożenia metano-
wego, pomieszczenia zakwalifikowane do stopnia „a”, „b” i „c” niebezpieczeństwa wybuchu meta-
nu spełniające warunki Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 22 grudnia 2005 r. (Dz. U. z 2005 
roku Nr 263, poz. 2203). 
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 Odpowiednie przewietrzanie strefy przodkowej uzyskuje się dzięki temu, że dokonuje się po-
działu ilości powietrza lutniociągu zasadniczego na dwie strugi. W ten sposób synchronizuje się 
pracę urządzenia odpylającego z lutniociągiem zasadniczym poprzez lutnię wirową oraz lutnię 
upustową. W wyniku czego sumaryczna ilość powietrza wypływająca z dyfuzorów wstępnych oraz 
szczelin lutni wirowej i upustowej jest większa od wydajności urządzenia odpylającego o mini-
mum 20%, ale jednocześnie tak dobrana i ukierunkowana, aby ograniczyć wydmuchiwanie pyłu 
z urabianego przodka poza ssawę urządzenia odpylającego. Ponadto ilość powietrza wypływające-
go z dyfuzorów wstępnych oraz szczeliny wylotowej lutni wirowej dobrane są w ten sposób (po-
przez regulację zaślepek i szczeliny) żeby ilość powietrza przepływającego przez lutnię upustową 
była równa wydajności zespołu napędowego, tj. aby zespół napędowy potrafił zawirować przepły-
wającą przez niego strugę powietrza i wyrzucić ją przez szczeliny lutni upustowej nie dopuszczając 
do niekontrolowanego „przedmuchiwania” czoła przodka. Równocześnie ilość powietrza wypły-
wającego z dyfuzorów wstępnych oraz dyfuzora końcowego zapewnia jego prędkość w strefie 
przodka równą minimum 0,3 m/s. Dyfuzory wstępne umożliwiają także wykorzystanie naddatku 
powietrza w rozdzielaczu do przewietrzania strefy zazębiania odpylacza jak również do doraźnego 
zwalczania przystropowych nagromadzeń metanu w strefie przodkowej oraz nagromadzeń metanu 
w samym czole przodka. Efekty te uzyskać można poprzez zastosowanie odcinków lutni elastycz-
nych (np. o średnicy 250 mm) połączonych z dyfuzorami wstępnymi i ukierunkowania ich na wy-
żej wymienione miejsca. Działanie samej lutni wirowej Zespołu Lutni Wirowej ZLW-630/700, ste-
ruje kierunkiem przepływu powietrza w strefie przyprzodkowej wyrobiska korytarzowego przewie-
trzanego wentylacją kombinowaną (z pomocniczym lutniociągiem ssącym wyposażonym w urzą-
dzenie odpylające i wentylator) w celu rozrzedzania przystropowych nagromadzeń metanu. Istotą 
zastosowania zespołu lutni wirowej jest także spowodowanie opływania („przepłukiwania”) czoła 
drążonego przodka, kontrolowanym, ukierunkowanym strumieniem powietrza, w taki sposób aby 
wpływało ono do czoła przodka od strony zespołu lutni wirowej i było zasysane przez urządzenie 
odpylające, którego ssawa usytuowana jest po przeciwnej stronie wyrobiska pomiędzy kombaj-
nem, a ociosem drążonego wyrobiska. Poprawne działanie systemu gwarantuje prawidłowe usytu-
owanie początku szczelin lutni wirowej zespołu lutni wirowej względem wylotu z krótkiego po-
mocniczego lutniociągu ssącego z urządzeniem odpylającym i wentylatorem, odległość ta tzw. 
strefa zazębienia, może wynosić maksimum 10 m. Należy także sprawdzić odległość czoła (końca) 
zespołu lutni wirowej względem przodka, podczas stosowania wentylacji kombinowanej odległość 
ta może wynosić od 8 do maksymalnie 12m, natomiast ssawa urządzenia odpylającego usytuowana 
bocznie, tj. między kombajnem, a ociosem wyrobiska w odległości maksimum 6 m od czoła wyro-
biska, stosownie do obowiązujących użytkownika aktualnych przepisów górniczych. 
 
Tablica 1. Podstawowe parametry techniczne Zespołu Lutni Wirowej ZLW-630/700 
Table 1. Basic technical parameters of ZLW-630/700 unit 

Parametr Wielkość 
Zakres wydajności powietrza 800-1200 m3/min. 
Długość szczeliny wylotowej lutni wirowej 10 m 
Zakres regulacji szerokości szczeliny wylotowej lutni wirowej od 40 do 80 mm 
Średnica segmentu lutni wirowej 630 mm 
Średnica segmentu lutni upustowej 700 mm 
Długość czynnej szczeliny lutni upustowej i zakres regulacji 
szerokości szczeliny 

9 m, 0-150 mm 

Średnica dyfuzorów wstępnych 220 mm 
Masa zespołu lutni wirowej 1920 kg 
Typ zespołu napędowego elektryczny 
Typ silnika elektrycznego zespołu napędowego dSOKg 160L2-E 
Moc znamionowa silnika elektrycznego zespołu napędowego 18,5 kW 
Napięcie znamionowe silnika elektrycznego zespołu napędowego 500 V 
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Rys. 2. Zespół Lutni Wirowej ZLW-630/700 oraz sposób przewietrzania strefy przodkowej wyrobiska 
korytarzowego w warunkach współwystępowania zagrożenia metanowego oraz pyłowego 
Figure 2. ZLW-630/700 unit and method of ventilation a gallery working zone 
in occurance methane and dust threat 
 
 
 Zespół Lutni Wirowej ZLW-630/700 połączony jest z lutniociągiem zasadniczym przez zasob-
nik lutni elastycznych. Zasobnik łączy się z rozdzielaczem powietrza zaopatrzonym w dyfuzory 
wstępne. Rozdzielacz powietrza w części górnej poprzez króciec łączy się z lutnią wirową zakoń-
czoną klapą zamykającą. W dolnej części rozdzielacz powietrza łączy się przez króciec z zespołem 
napędowym, połączonym przez króciec z segmentem lutni upustowej, która zakończona jest dyfu-
zorem końcowym. Lutnia wirowa wsparta jest poprzez podstawę, bezpośrednio na konstrukcji lutni 
upustowej. W urządzeniu stosunek średnicy lutni upustowej do średnicy lutni wirowej wynosi 1,1. 
Zespół Lutni Wirowej przystosowany jest do poruszania po szynach kolejki podwieszanej lub do 
przeciągania po spągu wyrobiska. Opis podzespołów ZLW-630/700: 

— Lutnia upustowa: lutnia upustowa ma kształt rury i zbudowana jest z pięciu 2 metrowych 
segmentów lutni blaszanych o średnicy 700 mm każdy, wyposażonych w boczne szczeliny 
wylotowe powietrza. W ramach jednego segmentu usytuowane są 2 szczeliny, jedna po 
drugiej, po tej samej stronie obwodu oraz tak samo po drugiej stronie obwodu i w ten spo-
sób we wszystkich segmentach. W lutni upustowej wykorzystuje się tylko jedna stronę 
szczelin w zależności od położenia Zespołu Lutni Wirowej względem ociosu wyrobiska. 
Szczeliny wylotowe powietrza posiadają szerokość regulowaną zasuwami w zakresie 0–150 
mm i służą do odprowadzenia, zawirowanego przez zespół napędowy, powietrza i ukierun-
kowania go stycznie do ociosu wyrobiska w celu zawirowania powietrza w całym przekroju 
wyrobiska w strefie przodkowej. Segmenty lutni upustowej są skręcone ze sobą śrubami. 
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Lutnia upustowa zawiera 2 segmenty z płozami przystosowane do przesuwania lutni po 
spągu oraz 3 segmenty bez płóz. 

— Zespół napędowy: zespół napędowy składa się z stalowego kadłuba wewnątrz którego na 
czopie wały silnika elektrycznego zamocowany jest specjalnej konstrukcji wirnik. Pomię-
dzy średnicą wirnika, a obudową występuje szczelina odpowiednio dobranej wielkości. Ze-
spół napędowy umiejscowiony jest przed lutnią upustową (na samym jej początku, tj. od 
strony rozdzielacza powietrza) i służy do zawirowania strugi powietrza w lutni upustowej. 

— Lutnia wirowa: lutnia wirowa składa się z pięciu blaszanych segmentów (w kształcie lutni) 
o długości 2 m każdy i o średnicy 630 mm, połączonych ze sobą śrubami, tworząc w ten 
sposób 10 m odcinek lutni wirowej. Lutnia wirowa (każdy jej segment) posiada szczelinę 
wylotową powietrza usytuowaną centralnie w górnej części jej obwodu, szerokość szczeliny 
może być regulowana w zakresie od 40 do 120 mm. Regulacja odbywa się poprzez skręca-
nie lub rozkręcanie śrub regulacyjnych szczeliny. Szczelina służy do odprowadzenia i ukie-
runkowania strumienia powietrza w celu zwalczania przystropowych nagromadzeń metanu 
w strefie przodkowej wyrobiska. 

— Zasobnik lutni elastycznej: zasobnik lutni elastycznej (tzw. ssącej) stanowi króciec blaszany 
o średnicy umożliwiającej łatwe nasunięcie lutni elastycznych o średnicy do 1200 mm. 
W głównej części od wewnątrz króćca umocowany jest drąg podwieszenia i magazynowa-
nia lutni elastycznej (z pasami łączącymi). Zasobnik przystosowany jest do zgromadzenia 
ok. 15 mb lutni elastycznych, które łącząc lutniociąg zasadniczy z zasobnikiem rozciągane 
są na bieżąco podczas przemieszczania zespołu lutni wirowej za postępem przodka wyrobi-
ska. 

— Rozdzielacz powietrza: rozdzielacz powietrza stanowi kadłub blaszany i służy do podziału 
głównej strugi powietrza lutniociągu zasadniczego na 2 strugi powietrza, tj. strugę lutni wi-
rowej oraz strugę lutni upustowej. Do podziału strugi służy przegroda, usytuowana w poło-
wie przekroju rozdzielacza. W rozdzielaczu usytuowane są także 4 dyfuzory wstępne o śred-
nicy 220 mm każdy, po 2 dyfuzory na górnej i osobno dolnej części rozdzielacza. Dyfuzory 
służą do synchronizacji lutni wirowej i lutni upustowej z urządzeniem odpylającym, a także 
do zwalczania zagrożenia metanowego w strefie przyprzodkowej. Dyfuzory wstępne stano-
wią króćce wyposażone w zaślepki mocowane śrubami. 

— Klapa zamykająca: klapa zamykająca wraz z kompletem dodatkowych części złącznych, 
stanowi wyposażenie lutni wirowej i montowana jest na ostatnim jej segmencie (tj. od stro-
ny przodka). Klapa zamykająca sterowana jest ręcznie i składa się z kadłuba oraz tarczy me-
talowej zabudowanej wewnątrz tego kadłuba. Tarcza poruszana jest za pomocą dźwigni ręcz-
nej pomiędzy położeniami „otwarte” i „zamknięte”. Położenie tarczy klapy w pozycji za-
mkniętej powoduje całkowite przysłonięcie wylotu powietrza lutni wirowej w stronę przod-
ka. Podczas drążenia kombajnem wyrobiska i pracy Zespołu Lutni Wirowej w systemie 
wentylacji kombinowanej klapa zamykająca lutni wirowej musi być zamknięta, natomiast 
po wyłączeniu urządzenia odpylającego i zespołu napędowego lutni upustowej (np. postoje 
technologiczne, koniec zmiany roboczej) klapa musi być pozostawiona w pozycji otwartej. 
Aktualne położenie tarczy klapy zamykającej powinno być zaznaczone za pomocą strzałki 
umieszczonej na dźwigni ręcznej w postaci oznaczeń: „O” (otwarte), „Z” (zamknięte), po-
zwala na zabezpieczenie położenia tarczy klapy zamykającej w pozycji otwartej bądź za-
mkniętej i zapobiegnięcie przypadkowemu jej przestawieniu. Takiej samej konstrukcji kla-
pa zamykająca może być zbudowana na końcu lutni upustowej (tj. od strony przodka) przy 
czym ta klapa, stosowana może być tylko w sytuacji awarii zespołu napędowego lutni upu-
stowej. Pozostałe zasady pracy i ograniczenia w stosunku do klapy zamykającej lutni upu-
stowej są analogiczne jak dla klapy zamykającej lutni wirowej. 

— Wyposażenie elektryczne: wyposażenie elektryczne Zespołu Lutni Wirowej stanowi silnik 
elektryczny typu dSOKg 160L2-E o mocy 18,5 kW umieszczony w zespole napędowym. 
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Wyposażenie elektryczne dotyczące zasilania, sterowania i łączenia urządzeń elektrycznych 
współpracujących z Zespołem Lutni Wirowej i urządzeniem odpylającym (w systemie wen-
tylacji kombinowanej), a także wyposażenie elektryczne dotyczące współpracy z innymi 
kopalnianymi urządzeniami przodkowymi, nie wchodzi w zakres konstrukcji Zespołu Lutni 
Wirowej ZLW-630/700. Na kadłubie zespołu napędowego jest tabliczka znamionowa silni-
ka elektrycznego, dostarczona przez producenta silnika [3]. 
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The Method of Ventilation a Gallery Working Driven with a Roadheader 
and Ventilated with the Application of a Combined Ventilation System 
Using Rotational-Type Air Duct in Occurance Methane and Dust Threat 
 
The paper presents method of ventilation a gallery working driven with a roadheader and ventilated 
with the application of a combined ventilation system using rotational-type air duct in occurance 
methane and dust threat. Present new way of air distribution in face of gallery working. 
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System RST-1 – Radiowe Sterowanie Tamami  
Wentylacyjnymi Śluzowymi – doświadczenia z eksploatacji 

 
 

 
Streszczenie 
 

Przedstawiono budowę i obsługę systemu RST-1 przeznaczonego jest do radiowego sterowania 
dwiema tamami wentylacyjnymi śluzowymi z układem zamykania typu ELHYD/3. Tamy tworzą 
śluzę wentylacyjną zabudowaną w chodniku kopalnianym, po którym przemieszcza się Zestaw 
Transportowy (kolejka spągowa lub kolejka podwieszana). Dwuskrzydłowe drzwi tamy są otwie-
rane/zamykane siłownikiem pneumatycznym sterowanym elektrycznie za pomocą przenośnego 
Radiowego Sterownika Operatorskiego typu RSO-26T. 

W artykule przedstawiono pierwsze doświadczenia eksploatacyjne z wdrożonego w Kompanii 
Węglowej S.A. Oddział KWK Halemba-Wirek systemu RST-1 umożliwiającego radiowe sterowanie 
tamami śluzy wentylacyjnej. Śluzę w chodniku kopalnianym tworzą dwie tamy odległe od siebie o 
około 80 m. Przez śluzę przemieszcza się Zestaw Transportowy. Operator zestawu zdalnie 
otwiera/zamyka drzwi tam oraz monitoruje stan śluzy na ekranie wyświetlacza Radiowego Sterownika 
Operatorskiego. Iskrobezpieczny system sterowania RST-1 składa się między innymi z bloków 
funkcjonalnych mocowanych na długości śluzy, które wyposażone są w podzespoły do komunikacji 
radiowej w standardzie Bluetooth oraz przewodowej pomiędzy sobą w standardzie CAN i/lub RS-485. 
Bloki funkcjonalne monitorują stan czujników położenia drzwi dwóch tam, sterują semaforami oraz 
siłownikami wykonawczymi. 
 
 
1.Wprowadzenie 
 

Tamy wentylacyjne stosowane w podziemiach kopalń ze względu na bezpieczeństwo ludzi oraz 
możliwości wydobywaniem złóż stanowią ważny element w systemie wentylacji i transportu ko-
palnianego. Ciągłe prace nad poprawą bezpieczeństwa i kontroli stanu śluz wentylacyjnych oraz 
ulepszeniem możliwości sterowania tamami stanowi wyzwanie dla wszystkich zajmujących się 
tym tematem. ITI EMAG podjął się również własnego rozwiązania tego zagadnienia i opracował 
system RST-1 – Radiowe Sterowanie Tamami Wentylacyjnymi Śluzowymi, który wdrożono do 
eksploatacji w podziemiach kopalń. 

W artykule omówiono budowę i obsługę systemu RST-1 przeznaczonego do radiowego 
sterowania dwiema tamami wentylacyjnymi śluzowymi. Przedstawiono pierwsze doświadczenia 
eksploatacyjne z systemu wdrożonego w Kompanii Węglowej S.A. – Oddział KWK Halemba-
Wirek.  

Szkoła Eksploatacji Podziemnej 2013, Materiały Konferencyjne 



 

 

 
2. Budowa i działanie systemu 
 
2.1. Bloki funkcjonalne 

Iskrobezpieczny system sterowania RST-1 zbudowany jest z urządzeń elektronicznych umieszczo-
nych w poszczególnych blokach funkcjonalnych mocowanych na długości śluzy oraz przenośnych Ra-
diowych Sterowników Operatorskich. Bloki funkcjonalne wyposażone są w podzespoły do komunikacji 
radiowej w standardzie Bluetooth oraz przewodowej pomiędzy sobą w standardzie CAN oraz RS-485. 
System monitoruje stan czujników położenia drzwi tam, steruje semaforami oraz siłownikami wyko-
nawczymi. 

Dla zapewnia prawidłowej komunikacji radiowej, dwukierunkowej, w sieci sterowania i kon-
troli pracy tamy nr 1 i 2 zastosowano trzy radiowe bloki funkcjonalne typu:  
• RST-1/KPD1 – umieszczony przed śluzą,  
• RST-1/SKPD – mocowany w środku śluzy,  
• RST-1/KPD2 – umieszczony za śluzą,  
z którymi komunikuje się sterownik radiowy RSO-26T, oraz dwa bloki funkcjonalne typu:  
• RST-1/SHKT1 – umieszczony przed śluzą, 
• RST-1/SHKT2 – umieszczony za śluzą, 
przeznaczone do sterowania urządzeń zewnętrznych i monitorowania otwarcia/zamknięcia drzwi 
tamy nr 1 i 2. 

Bloki funkcjonalne zostały zainstalowane w szafkach naściennych (rys. 1) mocowanych na 
ociosie w chodniku kopalnianym.  

 
 

 
 

Rys. 1. Zestaw bloków funkcjonalnych systemu RST-1 
Fig. 1.  A set of functional blocks of the RST-1system 

 
 



 

 

System RST-1 jest zasilany jest napięciem 230V z dwóch oddzielnych zasilaczy iskrobez-
piecznych o podwójnych napięciach wyjściowych 12 V DC/1,0 A. Napięcia iskrobezpieczne 
12V zasilają elementy wykonawcze: rozdzielacz elektropneumatycznym REPI, sygnalizatory 
UWAGA TAMA i semafory oraz podzespoły do sterowania i komunikacji (BSHkm, BKP-i, 
SeM-1, STAB-1), które znajdują się wewnątrz szafek bloków funkcjonalnych (rys. 2). Dodat-
kowe wymagane przez te podzespoły napięcie iskrobezpieczne 5 V DC uzyskuje się ze stabili-
zatora STAB-1 zasilanego napięciem 12 V DC. 

Wszystkie bloki funkcjonalne komunikują się pomiędzy sobą za pomocą magistrali CAN. Za-
stosowany w bloku RST-1/SKPD Separator Magistrali SeM-1 umożliwia transmisję w standardzie 
RS-485 pomiędzy obwodami tamy nr 1 i 2 z zachowaniem separacji galwanicznej.  

Po wewnętrznej stronie śluzy przy każdej tamie umieszczono wyłączniki zatrzymania awaryj-
nego z przyciskiem STOP. Z obydwu stron każdej tamy umieszczono semafory świetlne zielono-
czerwone oraz stale świecące się transparenty z napisem UWAGA TAMA, mocowane razem z sy-
gnalizatorem akustycznym. 

Siłownik pneumatyczny otwierający/zamykający drzwi tamy sterowany jest iskrobezpiecznym 
rozdzielaczem elektropneumatycznym typu REPI-5/2-3/4. 

  Stan otwarcia/zamknięcia drzwi tamy monitorowany jest za pomocą dwóch łączników krań-
cowych otwarcia/zamknięcia. 

W rozwiązaniu systemu RST-1 przewidziano zastosowanie opcjonalnie: 
• czujnika typu CPW-1 do pomiaru ciśnienia powietrza w instalacji zasilania siłownika tamy,  
• bloku ręcznego sterowania tamą, umieszczonego w śluzie od strony wewnętrznej tamy 1 i 2, 
• modemu telefonicznego do transmisji danych na odległość, który mocowany jest docelowo 

wewnątrz bloku RST-1/KPD1. 
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2.2. Radiowy Sterownik Operatorski typu RSO-26T 
 
  Sterowanie tamami śluzy wentylacyjnej odbywa się za pomocą Radiowego Sterownika Operator-

skiego typu RSO-26T (rys. 3) wyposażonego w wyświetlacz LCD oraz przyciski funkcyjne. Sterownik 
zasilany jest z wymiennego iskrobezpiecznego źródła akumulatorowego. 

  W trakcie pracy sterownika na jego wyświetlaczu można wyróżnić trzy zasadnicze pola wy-
świetlania (rys. 3):  
• górne, na którym wyświetlane są ikony statusu systemu, 
• środkowe, gdzie wyświetlane jest menu lub plansze graficzne przedstawiające stan otwar-

cia/zamknięcia drzwi obydwu tam, określany na podstawie stanu zestyków łączników krańco-
wych. Nieprawidłowe kombinacje otwarcia/zamknięcia tych zestyków traktowane są, jako 
awarie, które wyświetlane są w postaci komunikatów ostrzegawczych, 

• dolne, pole bieżących komunikatów tekstowych generowanych przez blok funkcjonalny nad-
rzędny, z którym połączył się sterownik RSO-26T – komunikaty pojawiają się naprzemiennie 
podczas występowania przekroczeń progów ostrzegawczych, alarmowych lub w sytuacjach, 
gdy przekazywane są informacje związane z działaniem systemu. 

 

 
 

Rys. 3. Radiowy Sterownik Operatorski RSO-26T 
Fig. 3. RSO-26T Radio Operator Driver 

 
 
2.3. Sterowanie tamami śluzy 

 
W stanie spoczynku zaświecone są transparenty „UWAGA TAMA”, a na sygnalizatorach 

świetlnych (semaforach) są światła zielone. Zespół Transportowy podjeżdża do pierwszej tamy.  
Po załączeniu RSO-26T przez około 2 s wyświetlane jest logo powitalne, a następnie plansza z 

wynikiem testu pamięci masowej i modułu radiowego. Po naciśnięciu przycisku „POKAZ STANU 
ŚLUZY„ następuje wyszukiwanie radiowych bloków funkcjonalnych: TAMA1 (RST-1/KPD1), 
ŚLUZA (RST-1/SKPD), TAMA2 (RST-1/KPD2) zdolnych do nawiązania komunikacji z RSO-26T, 
które znajdują się w zasięgu łączności radiowej. Operator Zespołu Transportowego, w zależności od 
miejsca znajdowania się w chodniku, wybiera z listy blok radiowy, z którym możliwe jest nawiązanie 



 

 

połączenia. Powoduje to połączenie sterownika (logowanie do wybranego odbiornika) z danym blo-
kiem funkcjonalnym i umożliwia sterowanie tamami śluzy wentylacyjnej (rys. 4).  

Na wyświetlaczu sterownika RSO-26T wyświetlany jest odpowiedni obraz i komunikat o 
stanie tamy nr 1 i 2. Operator przyciskiem na sterowniku inicjuje otwieranie tamy nr 1. W tym 
momencie zostaje zablokowana możliwość otwarcia tamy nr 2. Przy tamie nr 1 rozlega się 5-
sekundowy dźwiękowy sygnał ostrzegawczy, następnie zostaje przesterowany rozdzielacz elek-
tropneumatyczny sterujący siłownikiem tamy; tama nr 1 zaczyna otwierać się, zestyk łącznika 
zamknięcia drzwi tamy otwiera się i powoduje przełączenie świateł na semaforach tamy nr 2 z 
zielonego na czerwone. Tama nr 1 zostaje otwarta, zestyk łącznika otwarcia drzwi tamy zostaje 
zamknięty, rozdzielacz elektropneumatyczny zostaje wyłączony. Zespół Transportowy wjeżdża 
do śluzy. Następuje odwrotny cykl zamykania tamy nr 1. Po jej zamknięciu zostaje odblokowana 
możliwość otwarcia tamy 2. Przebieg sterowania tamy nr 2 jest analogiczny. 

Proces otwierania/zamykania tamy może zostać zatrzymany w każdej chwili za pomocą wy-
łącznika zatrzymania awaryjnego i/lub przycisku STOP na bloku RST-1/SHKT1(2). W blokach 
tych można wybrać rodzaj sterowania: sterowanie ręczne (za pomocą przycisków na drzwiach blo-
ku) lub sterowanie radiowe (za pomocą sterownika RSO-26T). W przypadku awarii systemu ste-
rowania drzwi tamy można otworzyć/zamknąć za pomocą przycisków znajdujących się na obudo-
wie rozdzielacza elektropneumatycznego typu REPI-5/2-3/4. 
 
 

 
 

Rys. 4. Miejsca mocowania w chodniku radiowym bloków funkcjonalnych 
Fig. 4. Places where functional blocks are fixed in the road 

 
3. Doświadczenia eksploatacyjne. 
 
System RST-1 został wdrożony w Kompanii Węglowej S.A. – Oddział KWK Halemba-Wirek: Ruch 
Halemba – poziom 1030, przekop zachodni oraz Ruch Wirek – poziom 711, przekop północny 1. 
 warunki eksploatacji  
Ruch Halemba – poziom 1030 przekop zachodni: śluza wentylacyjna – dwie tamy w odległości 
80m. Chodnik transportowy: kolejka podwieszana typu Scharf – transport ludzi, transport kołowy 
– przewóz materiałów. 
Ruch Wirek – poziom 711, przekop północny 1: śluza wentylacyjna - dwie tamy w odległości 50m. 
Chodnik transportowy: transport kołowy – przewóz materiałów. 



 

 

 wykorzystanie 
Ruch Halemba: transport ludzi kolejką Scharf – 3 zmiany, 6 razy na dobę; transport materiałów od 
30 do 50razy na dobę 
Ruch Wirek: transport materiałów – sporadycznie, kilka razy w miesiącu 
 opinia eksploatacyjna 

Ruch Halemba: ”System radiowego sterowania tamami wentylacyjnymi został zainstalowany  
w Oddziale KWK „Halemba-Wirek” Ruch „Halemba” na poziomie 1030m w przekopie zachod-
nim. Dotychczasowe eksploatowanie systemu radiowego sterowania tamami wentylacyjnymi nie 
powoduje problemów ruchowych”. 
Ruch Wirek: „W praktyce częstotliwość jego używania sprowadza się do kilku razy w okresie mie-
siąca i jak dotychczas praca w/w układu nie wymagała żadnej interwencji ze strony służb utrzyma-
nia ruchu elektrycznego naszej kopalni. Tak, więc możemy mówić o bezawaryjnej pracy układu”. 

W wyniku pierwszych doświadczeń eksploatacyjnych w KWK Halemba-Wirek stwier-
dzono bezawaryjność systemu RST-1 pod względem sterowania radiowego oraz działania funk-
cjonalnego. Uzyskano również wymagany poziom bezpieczeństwa związanego z sygnalizacją oraz 
algorytmem otwierania i zamykania tam podczas przemieszczania się Zespołu Transportowego 
przez śluzę wentylacyjną. Doświadczenia eksploatacyjne otrzymane z dwóch Ruchów KWK Ha-
lemba-Wirek pokazały poprawność działania systemu zgodnie z przyjętymi początkowymi założe-
niami. Ze względu na dużą częstotliwość wykorzystana systemu RST-1 w przypadku Ruchu Ha-
lemba stwierdzono korzyści wynikające z zastosowania systemu RST-1 w przypadku dużej inten-
sywności sterowania. Zauważono również poprawę kontroli ze względu na możliwość monitoro-
wania stanu śluzy wentylacyjnej na Radiowym Sterowniku Operatorskim RSO-26T. 
 
4. Podsumowanie 
 
 W wyniku otrzymanych doświadczeń eksploatacyjnych przeprowadzono analizę działania i 
wykorzystania systemu RST-1 do sterowania tam śluz wentylacyjnych. Stwierdzono, że system 
spełnił oczekiwania związane z niezawodnością działania zgodnie z przyjętymi początkowymi 
założeniami. Ponadto stwierdzono podczas eksploatacji bezawaryjność systemu, która nie 
wymagała interwencji ze strony służb utrzymania ruchu elektrycznego kopalni oraz serwisu 
gwarancyjnego. Użytkownik potwierdził zapewnienie spełnienia wymogów bezpieczeństwa 
związanych z obsługą tam wentylacyjnych w podziemiach kopalń.  
 Podsumowując przeprowadzoną analizę należy stwierdzić, że doświadczenia eksploatacyjne 
potwierdziły celowość zastosowania systemu RST-1 do sterowania tamami śluz wentylacyjnych w 
podziemiach kopalń. Istnieje możliwość modernizacji systemu polegającej na wizualizacji 
działania i kontroli stanu kopalnianych tam wentylacyjnych. 
 

 
RST-1 System– Radio Control of Air Dams with Airlocks -  ex-
ploitation experience 
 
Summary 
 
The article features the structure and operation of the RST-1 system which has been designed for 
radio control of two dams with airlocks ventilation system membranes with ELHYD/3 closure 
type. The dams constitute an airlock built into a road of a mine, on which a transport kit moves 
(floor railways or suspended locomotive). The double doors of the dam are opened and closed by a 



 

 

pneumatic actuator controlled electrically with a portable Radio Operator Driver RSO-26T. 
This paper presents the first operational experience from the implementation of RST-1 in the 
Halemba-Wirek coal mine. RST-1 enables radio control of the dams of the airlock. The airlock in 
the road consists of two dams placed about 80 meters from each other. The transport kit moves 
through the airlock. The operator remotely opens/closes the door and monitors the state of the lock 
on the display screen of the Radio Operator Driver. The intrinsically safe RST-1 control system 
consists, among others, of functional blocks fixed along the airlock, which are equipped with com-
ponents for Bluetooth radio communication and wired to each other in the CAN and / or RS-485 
standard. The functional blocks monitor the sensors for the condition of the doors of the two dams, 
control the semaphores and hydraulics cylinders. 
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STRESZCZENIE: W systemach klimatyzacji centralnej wyrobisk dołowych, Podajnik Trójkomo-
rowo - Rurowy PES/DRKA firmy SIEMAG TECBERG pełni rolę pośrednika między powierzch-
niową stacją klimatyzacyjną wytwarzającą wodę lodową dostarczaną rurociągami szybowymi pod 
wysokim ciśnieniem (obieg pierwotny), a podziemną siecią rurociągów, dostarczających wodę lo-
dową pod niskim ciśnieniem do przodkowych lub ścianowych chłodnic powietrza (obieg wtórny). 
W Podajniku Trójkomorowo-Rurowym PES/DRKA następuje redukcja ciśnienia hydrostatycznego 
oraz wymiana medium chłodzącego. W artykule przedstawiono budowę oraz zasadę działania 
urządzenia wraz z podstawowymi parametrami eksploatacyjnymi. Omówiono systemy klimatyza-
cji centralnej z zastosowaniem Podajnika Trójkomorowo-Rurowego PES/DRKA firmy SIEMAG 
TECBERG na przykładzie wybranych instalacji w Polsce oraz zagranicą, jak również zaprezento-
wano pozostałe możliwości zastosowania (zastosowania typowe – wielopoziomowe, układy równo-
ległe – szeregowe). 
 
SŁOWA KLUCZOWE: Klimatyzacja centralna, schładzanie wyrobisk dołowych, Podajnik Trój-
komorowo – Rurowy, DRKA, PES, redukcja ciśnienia hydrostatycznego, wymiana medium chło-
dzącego 
 
 
 
1. WPROWADZENIE 
 
Zwiększająca się głębokość eksploatacji skutkująca wzrostem temperatury pierwotnej skał oraz 
ciepło pochodzące z wykorzystywanych w procesie urabiania maszyn górniczych (wzrost instalo-
wanej mocy urządzeń mechanicznych) to podstawowe czynniki powodujące podwyższenie tempe-
ratury powietrza w kopalniach. Zwiększanie koncentracji wydobycia z kolei nasila występowanie 
zagrożeń naturalnych związanych z otaczającym wyrobiska górotworem, w tym także wzrost za-
grożenia klimatycznego. 
 Najskuteczniejszym sposobem obniżenia wysokiej temperatury powietrza w wyrobiskach gór-
niczych jest klimatyzacja. Przy konieczności chłodzenia znacznych rejonów i zapotrzebowaniu na 
większe moce chłodnicze zastosowanie znajduje klimatyzacja centralna. 
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Rys. 1. Typowy układ klimatyzacji centralnej z zastosowaniem 
Podajnika Trójkomorowo – Rurowego PES/DRKA 
Figure. 1. Typical installation of central cooling system with use  
of SIEMAG TECBERG Pressure Exchange System PES/DRKA 
 
 
 Klimatyzacja centralna (Rys. 1) charakteryzuje się lokalizacją urządzeń chłodniczych na po-
wierzchni (powierzchniowa stacja klimatyzacyjna) oraz zabudowanym Podajnikiem Trójkomoro-
wo – Rurowym PES/DRKA jako reduktorem ciśnienia hydrostatycznego na dole kopalni. Wytwo-
rzona w powierzchniowej stacji klimatyzacyjnej woda lodowa jest transportowana za pomocą prei-
zolowanego rurociągu wysokociśnieniowego zabudowanego w szybie na dół kopalni do Podajnika 
Trójkomorowo – Rurowego PES/DRKA, gdzie następuje redukcja ciśnienia oraz wymiana me-
dium chłodzącego. Przepływ wody lodowej w rurociągach szybowych (obieg pierwotny) odbywa 
się za pomocą pomp obiegowych wymuszających cyrkulację (system PES/DRKA wykorzystuje 
zjawisko naczyń połączonych, dlatego ilość energii niezbędnej do wprawienia mediów w ruch jest 
niewielka). Obieg wtórny, czyli zespół preizolowanych rurociągów niskociśnieniowych rozprowa-
dza z kolei wodę lodową do przodkowych lub ścianowych chłodnic powietrza (zespół pomp obie-
gowych wymusza przepływ wody lodowej w rurociągu niskociśnieniowym na dole kopalni). Po 
wymianie ciepła w chłodnicach powietrza (oddaniu chłodu) woda ciepła (powrotna) transportowa-
na jest nieizolowanym rurociągiem niskociśnieniowym do Podajnika Trójkomorowo – Rurowego 
PES/DRKA, skąd następnie nieizolowanym wysokociśnieniowym rurociągiem powraca do po-
wierzchniowej stacji klimatyzacyjnej w celu ponownego schłodzenia (np. chłodnice wyparne tzw. 
freecooling; absorpcyjne urządzenia chłodnicze; agregaty sprężarkowe). 



2. BUDOWA I ZASADA DZIAŁANIA PODAJNIKA 
TRÓJKOMOROWO – RUROWEGO PES/DRKA 

 
Podajnik Trójkomorowo - Rurowy PES/DRKA firmy SIEMAG TECBERG pełni rolę pośrednika 
między powierzchniową stacją klimatyzacyjną, a podziemną siecią rurociągów, dostarczających 
wodę lodową do przodkowych lub ścianowych chłodnic powietrza (Rys. 2). W Podajniku Trójko-
morowo – Rurowym PES/DRKA następuje redukcja ciśnienia hydrostatycznego słupa wody oraz 
wymiana czynnika chłodzącego. Urządzenie ma za zadanie w sposób ciągły i płynny dostarczać 
dwa różne media (woda lodowa i woda powrotna) do odpowiednich obiegów (obieg pierwotny i 
obieg wtórny). 

 

 
 
Rys. 2. Podajnik Trójkomorowo – Rurowy PES/DRKA jako pośrednik pomiędzy powierzchniową 
stacją klimatyzacyjna a rurociągami dołowymi dostarczającymi wodę lodową do chłodnic powietrza 
Figure. 2. SIEMAG TECBERG Pressure Exchange System as an intermediary between surfach 
chilling station and underground pipelines supplying chilled water to air coolers 

 
Podajnik Trójkomorowo – Rurowy PES/DRKA składa się z trzech stalowych komór rurowych 
(Rys. 3) z wewnętrzną izolacją, w których uzyskuje się nieprzerwany proces wymiany wody  
i ciepła na skutek odpowiedniego sterowania zaworami wszystkich trzech komór urządzenia [1] 
(Rys. 4). 

 

 
 
Rys. 3. Budowa Podajnika Trójkomorowo – Rurowego PES/DRKA. 
Trzy komory rurowe wypełniane są na przemian wodą lodową oraz wodą 
ciepłą (powrotną), długość komór zależna jest od wymaganej mocy chłodniczej 
Figure. 3. Construction of SIEMAG TECBERG Pressure Exchange System PES/DRKA. 
Three pipe-chambers are being alternately filled with chilled water or hot water (return water), 
chambers length depends from required cooling capacity 



 
 
Rys. 4. Zasada działania Podajnika Trójkomorowo – Rurowego PES/DRKA 
w odniesieniu do jednej z komór rurowych 
Figure. 4. Operation principle of SIEMAG TECBERG Pressure Exchange 
System PES/DRKA based on one of the chambers 

 
 W zależności od potrzeb budowa systemu PES/DRKA może zostać zoptymalizowana do istnie-
jących warunków (dostępności miejsca). W przyszłości, w razie potrzeby zwiększenia mocy chłod-
niczej konstrukcja Podajnika Trójkomorowo – Rurowego PES/DRKA może zostać dowolnie wy-
dłużona (zróżnicowana moc chłodnicza; elastyczne dopasowanie kształtem pod ziemią) (Rys. 5). 

 

 
 
Rys. 5. Zoptymalizowana budowa Podajnika Trójkomorowo – Rurowego PES/DRKA 
wraz z możliwością rozbudowy w przyszłości (wydłużenia) 
Figure. 5. Optimized construction of SIEMAG TECBERG Pressure Exchange 
System PES/DRKA and future extension possibilities 

 
 Szczególną zaletą systemu przy użyciu Podajnika Trójkomorowo – Rurowego PES/DRKA jest 
znikomy wzrost temperatury (średnio <0,5 °C) wody lodowej podczas przejścia z wysokiego do 
niskiego ciśnienia. Znikomy wzrost temperatury skutkuje zimniejszą wodą lodową w przodkach co 



z kolei skutkuje większa mocą chłodniczą. Gwarantuje to wyższą efektywność transportu czynnika 
chłodzącego. 
 Podajnik Trójkomorowo – Rurowy PES/DRKA jest wyposażony w elektroniczny układ stero-
wania, którego podstawowym elementem jest sterownik mikroprocesorowy typu ACS-A1, sterują-
cy wszystkimi zespołami elektrycznymi urządzenia, elektrycznymi urządzeniami zasilającymi oraz 
współpracuje z zainstalowanymi urządzeniami pomiarowo – kontrolnymi. Urządzenia pomiarowo 
– kontrolne dokonują między innymi pomiaru poziomu i temperatury oleju w układzie hydraulicz-
nym oraz prowadzą kontrolę położenia zaworów sterujących pracą Podajnika Trójkomorowo – Ru-
rowego PES/DRKA, jednak przede wszystkim umożliwiają ciągły pomiar temperatury, ciśnienia 
oraz przepływu wody lodowej oraz wody powrotnej. Dokonywane pomiary pozwalają prowadzić 
wizualizację pomiarów (Rys. 6), informując o istotnych parametrach pracy urządzenia. 
 
 
 

 
 
Rys. 6. Przykład wizualizacji pracy Podajnika Trójkomorowo – Rurowego PES/DRKA 
na powierzchniowym stanowisku komputerowym [2] 
Figure. 6. Visualization example of SIEMAG TECBERG Pressure Exchange 
System PES/DRKA operation at one of the surface desktop PC [2] 
 
 
 
 Podstawowe dane eksploatacyjne Podajnika Trójkomorowo – Rurowego PES/DRKA firmy 
SIEMAG TECBERG przedstawia Tabela 1. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Tabela. 1. Charakterystyka zastosowania Podajnika Trójkomorowo – Rurowego PES/DRKA 
Table 1. application characteristic of SIEMAG TECBERG Pressure Exchange System PES/DRKA 

Lp. 
Charakterystyka Zastosowania 

Podajnik Trójkomorowo-Rurowy PES/DRKA 

1. 
Zastosowanie 
w górnictwie 

Blisko 40-systemów klimatyzacji centralnej przy użyciu Trójkomorowo - Rurowego 
Podajnika Cieczy PES/DRKA o mocy chłodniczej od 3MW do 60MW 

(w tym 6-instalacji w Polsce). 

2. 
Bezpieczeństwo 

użytkowania 
Obudowa odporna mechanicznie. 

Nie stwarza zagrożenia dla pracy ludzi (wysokie ciśnienie słupa wody). 

3. 
Awaryjność 

i Serwis 
Wieloletnia praktyka zastosowań wykazała praktycznie znikomą awaryjność. 

Wszelkie prace serwisowe przeprowadza się w miejscu zabudowy tj. w kopalni. 

4. 

Wpływ zanieczysz-
czeń 

na sprawność urzą-
dzenia 

Nie stwierdzono 
(wraz z postępem robót występuje konieczność przebudowy chłodnic powietrza: wa-

runki kopalniane). 

5. 
Wiedza 

o urządzeniu 
Brak konieczności wykonania dodatkowych badań - urządzenie powszechnie znane, 

poparte dotychczasowym doświadczeniem w praktyce. 

6. Spadki ciśnienia 
Straty ciśnienia nie występują (swobodny i ciągły przepływ). 

Brak konieczności stosowania energochłonnych wysoko wydajnych pomp w celu 
wytransportowania wody ciepłej na powierzchnię: zjawisko U-rurki. 

7. Parametry pracy 
Znikomy wzrost temperatury (średnio <0,5 °C) wody lodowej podczas przejścia  

z wysokiego do niskiego ciśnienia: 

8. 
Możliwości rozbu-

dowy 
Możliwe elastyczne dostosowanie gabarytów do pracy pod ziemią i możliwość roz-

budowy w przyszłości. 

9. 
Automatyzacja / Wi-

zualizacja 
Pełna automatyzację, równy strumień przepływu oraz stały monitoring umożliwia 

bezproblemowe podłączenie do systemu  e-kopalni. 

 
 
 Przy pomocy Podajników Trójkomorowo – Rurowych PES/DRKA uzyskuje się bardzo wyso-
kie oszczędności energii przy równocześnie znakomitej dyspozycyjności całego systemu centralnej 
klimatyzacji. 
 
 
3. SYSTEMY KLIMATYZACJI CENTRALNEJ Z ZASTOSOWANIEM 

PODAJNIKA TRÓJKOMOROWO – RUROWEGO PES/DRKA 
 
Typowy układ klimatyzacji centralnej z zastosowaniem Podajnika Trójkomorowo – Rurowego 
PES/DRKA Firmy SIEMAG TECBERG przedstawia Rysunek 1. Jest to najczęściej stosowane 
rozwiązanie. W Polce tego typu instalacje wykorzystujące Podajnik Trójkomorowo – Rurowy 
PES/DRKA z powodzeniem pracują w: 

 KGHM Polska Miedź SA O/ZG Rudna (2005) 
 JSW SA KWK „Budryk” (2007) 
 LW Bogdanka SA (2011); 
 KGHM Polska Miedź SA O/ZG Polkowice – Sieroszowice (2011). 



 Centralna klimatyzacja funkcjonująca w JSW SA KWK Pniówek (2000 i 2009) została zapre-
zentowana na rysunkach 7-8 (dwa Podajniki Trójkomorowo – Rurowe PES/DRKA na różnych po-
ziomach ze wspólnymi rurociągami szybowymi) 
 Istnieje wiele innych możliwości zastosowania systemu PES/DRKA w układach klimatyzacji 
centralnej. Zastosowania dwóch Podajników Trójkomorowo – Rurowych PES/DRKA łączonych 
szeregowo bądź równolegle, na różnych poziomach bądź na jednym poziomie, ze wspólnymi ruro-
ciągami szybowymi bądź oddzielnymi rurociągami szybowymi przedstawiają rysunki 7-12. 
 

 
 
Rys. 7. Zastosowanie dwóch Podajników Trójkomorowo – Rurowych PES/DRKA 
na różnych poziomach ze wspólnymi rurociągami szybowymi 
(JSW SA KWK Pniówek, 2000 i 2009; Prosper-Haniel, Niemcy) 
Figure. 7. Application of two SIEMAG TECBERG Pressure Exchange 
Systems PES/DRKA at different levels and common shaft pipelines 
(JSW SA KWK Pniówek, 2000 and 2009; Prosper-Haniel, Germany) 

 

 
 
Rys. 8. Podajnik Trójkomorowo – Rurowy PES/DRKA zabudowany 
na poziomie 853 w JSW SA KWK Pniówek (2000) 
Figure. 8. SIEMAG TECBERG Pressure Exchange Systems PES/DRKA 
installed at level 853 in JSW SA KWK Pniówek (2000) 



 
 
Rys. 9. Zastosowanie dwóch równolegle połączonych Podajników Trójkomorowo – Rurowych 
PES/DRKA na jednym poziomie ze wspólnymi rurociągami szybowymi 
(Lerche, Niemcy oraz Gotthard, Szwajcaria) 
Figure. 9. Application of two parallel connected SIEMAG TECBERG Pressure Exchange 
Systems PES/DRKA at one level and common shaft pipelines 
(Lerche, Germany and Gotthard, Switzerland) 
 
 
 

 
 
Rys. 10. Heinrich Robert, Lerche. Dwa Podajniki Trójkomorowo – Rurowe PES/DRKA 
o przepływie 2 x 750 m3/h. Z uwagi na wypiętrzanie spągu, wszystkie komponenty 
systemu PES/DRKA podwieszone na łańcuchach przytwierdzonych do kotew. 
Całkowita masa systemu 2 x 100 ton 
Figure. 10. Heinrich Robert, Lerche. Two SIEMAG TECBERG Pressure Exchange Systems PES/DRKA  
of chilled water flow 2 x 750 m3/h. Due to thill uplift, all components of PES/DRKA Systems are overhung 
on the anchored chains. Total weight of systems 2 x 100 tons 
 
 



 
 
Rys. 11. Podajnik Trójkomorowo – Rurowy PES/DRKA 
w bezpośrednim chłodzeniu w okresie zimowym (freecooling) 
Figure. 11. SIEMAG TECBERG Pressure Exchange Systems 
PES/DRKA – freecooling at winter time 
 
 Centralna klimatyzacja o największej dołowej mocy chłodniczej na świecie została uruchomio-
na przez firmę SIEMAG TECBERG w roku 2007 w kopalni złota MOAB, RPA [3]. SIEMAG 
TECBERG otrzymał zamówienie na między innymi projekt techniczny, dostawę, montaż oraz uru-
chomienie czterech Podajników Trójkomorowo – Rurowych PES/DRKA o wydajności przepływu 
1150 m3/h każdy. Zakończenie w/w inwestycji umożliwiło eksploatację rudy złota z głębokości 
3000-4000m przy zastosowaniu mocy chłodniczej wynoszącej 60 MW. Rysunek 12 przedstawia 
schemat koncepcyjny systemu chłodniczego w kopalni MOAB. 
 

 
 
Rys. 12. Zastosowanie dwóch szeregowo połączonych Podajników Trójkomorowo – Rurowych 
PES/DRKA na różnych poziomach z oddzielnymi rurociągami szybowymi (MOAB, RPA) 
Figure. 12. Application of two in series connected SIEMAG TECBERG Pressure Exchange 
Systems PES/DRKA at different levels and separate shaft pipelines (MOAB, South Africa) 



 Dla firmy SIEMAG TECBERG niniejszy projekt oznacza dotychczas największą opanowaną 
moc wymienną wody lodowej pod ziemią. Przy pomocy wybranej koncepcji oraz elastyczności Po-
dajników Trójkomorowo – Rurowych PES/DRKA ta technika jest szczególnie atrakcyjna w przy-
padku dużych głębokości z wielkimi mocami wymiennymi. 
 Z drugiej strony również i przy mniejszych mocach chłodniczych rzędu 3-4 MW klimatyzacja 
centralna przy udziale systemu PES/DRKA spełnia swoje zadanie: urządzenie posiada ograniczone 
wymiary przy zachowaniu znakomitej dyspozycyjności. 
 
 
4. PODSUMOWANIE 
 
Rozdział energii chłodniczej pod ziemią jest kluczowym elementem sprawności układu centralnej 
klimatyzacji. Do dnia dzisiejszego w systemach centralnej klimatyzacji funkcjonuje rozdział ener-
gii chłodniczej w oparciu o zastosowanie Podajnika Trójkomorowo – Rurowego PES/DRKA. Na 
świecie z sukcesem pracuje niemal czterdzieści systemów klimatyzacji centralnej przy użyciu Po-
dajnika Trójkomorowo – Rurowego PES/DRKA o mocy chłodniczej od 3MW do 60MW. Ważne 
jest, aby zastosowane urządzenie z punktu widzenia inwestora charakteryzowało się wysoką efek-
tywnością pracy oraz zapewniało sprawne funkcjonowanie całego układu. 
 Podajnik Trójkomorowo – Rurowy PES/DRKA firmy SIEMAG TECBERG jest stosowany od 
niemal 30 lat w systemach centralnej klimatyzacji na całym świecie (pierwsze urządzenie zostało 
zabudowane w 1983 r. w niemieckiej kopalni Heinrich Robert; pracowało bezproblemowo do roku 
2010, kiedy to kopalnia została zamknięta). We współpracy z końcowymi użytkownikami, doświad-
czonymi firmami oraz środowiskiem naukowym zaprojektowano i zrealizowano kilkadziesiąt kon-
cepcji chłodzenia kopalń i tuneli przy użyciu Podajnika Trójkomorowo – Rurowego PES/ /DRKA 
o ogólnej mocy chłodniczej 400MW przyczyniając się w znacznym stopniu do poprawy warunków 
klimatycznych w podziemnych zakładach górniczych. 
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Reduction Water Hydrostatic Pressure As Well As Cooling Medium 
Exchange by the SIEMAG TECBERG Pressure Exchange System 
(PES/DRKA) in Central Cooling Systems for Air Conditioning 
Deep Underground Mines 
 
In central cooling systems the SIEMAG TECBERG Pressure Exchange System (PES/DRKA) acts 
as an intermediary between surface chilling station, which produces chilled water, which then is 
supplied through shaft pipelines under high pressure (primary circuit), and underground pipelines 
supplying chilled water under low pressure to headings’ and longwalls’ air coolers (secondary cir-
cuit). SIEMAG TECBERG Pressure Exchange System (PES/DRKA) reduces water hydrostatic 



pressure and enables cooling medium exchange. The paper presents structure and operation princi-
ple of the device along with basic operating parameters. Central cooling systems with use of SIE-
MAG TECBERG Pressure Exchange System (PES/DRKA) are discussed based on Polish and 
worldwide applications (typical application – multilevel systems; parallel – in series systems). 
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STRESZCZENIE: W artykule przedstawiono sposób poprawy efektywności i zwiększenia mocy 
systemu klimatyzacji centralnej w oparciu o cechy charakterystyczne dla dobrego projektu tech-
nicznego. Autorzy proponują, aby podstawę wszelkich działań stanowiło poznanie tegoco pierwot-
ne, a więc poznanie praw fizyki i zasady działania przedmiotowego obiektu technicznego w danym 
środowisku naturalnym. Wynikiem prostej analizy wzoru opisującego zjawisko przenikania ciepła 
jest nie tylko wskazanie miejsc powstawania znacznych strat ale również sposobu ich ograniczenia 
i zwiększenia z 12,2 do 20,6 MW mocy chłodniczej, przekazywanej do powietrza przez urządzenia 
zabudowane w wyrobiskach górniczych. Zaproponowane rozwiązanie pozwoli na pełne wykorzy-
stanie mocy chłodniczej zawartej w wodzie lodowej. 
 
SŁOWA KLUCZOWE: Zakłady Górnicze „Rudna”, system klimatyzacji centralnej, projekt tech-
niczny, analiza, przenikanie ciepła, moc chłodnicza, efektywność 
 
 
 
1. WSTĘP 
 
Zakłady Górnicze „Rudna” w Polkowicach są jedną z trzech kopalń rud miedzi KGHM Polska Miedź 
S.A. na terenie Polski. Od 1974 r. prowadzą eksploatację rudy miedzi ze złoża zalegającego poniżej 
1000 m pod powierzchnią ziemi. Roczne wydobycie kopalni osiąga poziom 12-13 mln Mg rudy, co 
plasuje kopalnię w ścisłym gronie największych podziemnych kopalń na świecie. Złoże urabiane jest 
wyłącznie metodami techniki strzałowej z zastosowaniem różnych odmian systemów komorowo-
filarowych – z ugięciem stropu na resztkach pozostawianych filarów technologicznych (stosowanych 
przy wybieraniu partii złoża o małej lub średniej miąższości) oraz z podsadzką hydrauliczną (stosowa-
nych przy wybieraniu partii grubego złoża lub w rejonach wymagających ochrony obiektów po-
wierzchniowych). Stale rosnąca liczba oddziałów górniczych poniżej poziomu „1100” oraz przy-
szłościowe plany sięgnięcia po rudę znajdującą się poniżej poziomu „1250” gdzie największym 
problemem jest zagrożenie temperaturowe, skutkowały wybudowaniem i uruchomieniem w kopal-
ni w 2006 r. systemu klimatyzacji centralnej, który aktualnie wymaga rozbudowy i poprawy efek-
tywności działania. 
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 Koszt budowy, modernizacji i eksploatacji obiektu technicznego jakim jest system klimatyzacji cen-
tralnej z wytwarzaniem wody lodowej na powierzchni wymusza wykonanie „dobrego projektu tech-
nicznego”. Dobry projekt rozpoczyna się od zdefiniowania problemu, poznania budowy i zasady 
działania obiektu technicznego, analizy obszaru działania, poznania wybranej dziedziny wiedzy i 
zadaniu pytań, na których udzielane odpowiedzi pozwolą wyjaśnić zjawiska, opracować założenia 
i przedstawić prawidłowe rozwiązania. Obejmuje zwykle pracę przy biurku jak i w terenie, gdzie 
obiekt będzie eksploatowany. Jest działaniem ukierunkowanym, a nie działaniem typu "zobaczę, 
co mi wyjdzie". Prowadzony jest w stałym kontakcie z osobami, którym się ma pomóc w rozwią-
zaniu problemu. Powinien zachęcać projektanta do myślenia i poszukiwania nowych rozwiązań. 
 
 
2. ZDEFINIOWANIE PROBLEMU 
 
W roku 2010 Dział Klimatyzacji i Rurociągów (MK) kopalni „Rudna” stanął przed problemem 
znalezienia rozwiązań technicznych pozwalających zwiększyć moc chłodniczą powierzchniowej 
stacji klimatyzacyjnej oraz poprawić efektywność systemu klimatyzacji centralnej (SKC). Mając 
na uwadze ważność zadania dla przyszłości firmy, złożoność obiektu jakim jest system klimatyza-
cji centralnej, brak możliwości wyłączenia z ruchu pracującego systemu, warunki geologiczno – 
górnicze i czas realizacji wynikający z przyjętego planu eksploatacji złoża rud miedzi niezbędne 
było przygotowanie strategii działania w oparciu o cechy dobrego projektu. 
 Warunki pracy, wiedza techniczna i doświadczenie ruchowe pracowników Działu MK pozwo-
liły na jednoczesne wykonywanie kilku zadań składowych, które na początku wydawały się dla 
osób postronnych działaniami niezależnymi od siebie. Jednak z biegiem czasu i stopniową realiza-
cją poszczególnych zadań projekt zaczął przejawiać cechy „dobrego projektu”. 
 
 
3. BUDOWA I ZASADA DZIAŁANIA SYSTEMU KLIMATYZACJI CENTRALNEJ 
 

System klimatyzacji centralnej Zakładów Górniczych „Rudna” składa się z następujących 
elementów: 

 powierzchniowej stacji klimatyzacyjnej – PSK, 
 rurociągów w szybie R-IX – zasilanie i powrót, 
 trójkomorowego podajnika hydrostatycznego cieczy – TPH zwanego również podajnikiem 

wody lodowej PWL, 
 sieci rurociągów dołowych wraz z węzłami regulacyjno-pomiarowymi, 
 przepompowni wody lodowej, 
 armatury: przepustnice, klapy zwrotne, 
 punktów klimatyzacyjnych PK zbudowanych z rozdzielaczy i zestawów wentylatorowo-

chłodniczych, 
 górniczych maszyn chłodniczych – współpracujących opcjonalnie z systemem klimatyzacji 

centralnej. 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
Rysunek 1. Schemat Powierzchniowej stacji klimatyzacyjnej przy szybie R-IX 
Figure 1. Diagram of the surface air conditioning station near the shaft R-IX 
 
 
 Działanie systemu klimatyzacji centralnej polega na wytworzeniu wody lodowej na terenie po-
wierzchniowej stacji klimatyzacyjnej. Wykorzystuje się do tego celu następujące urządzenia: wieże 
freecoolingu pracujące, gdy temperatura otoczenia spada poniżej 17OC, bromo – litowe agregaty 
absorpcyjne uruchamiane wtedy, kiedy nie działa freecooling oraz pracujące przez cały rok amo-
niakalne agregaty sprężarkowe. Przepływ uzdatnionej chemicznie wody lodowej, przez urządzenia 
zabudowane w PSK, odbywa się za pomocą pomp wirowych. Stacja ma możliwość schłodzenia 
700 m3 wody lodowej na godzinę z temp. ok. 23OC do 1,5OC. Odpowiada to ok. 17,2 MW mocy 
chłodniczej. 
 Wytworzona woda lodowa tłoczona jest rurociągiem zasilającym, zabudowanym w szybie 
R-IX, do trójkomorowego podajnika hydrostatycznego, który umożliwia rekuperację energii ci-
śnienia, kosztem niewielkiej straty podmieszania wody zasilającej z powrotną. W części podziem-
nej woda transportowana jest rurociągami izolowanymi do punktów klimatyzacyjnych, w których 
następuje przekazanie energii chłodniczej z wody lodowej do przepływającego wyrobiskiem po-
wietrza. W celu zwiększenia zasięgu działania systemu klimatyzacji centralnej, stosuje się górnicze 
maszyny chłodnicze, wykorzystujące lewobieżny obieg Lindego. Ze względu na wzrost ciśnienia 
wody w rurociągach zasilających, spowodowany wzrostem głębokości wyrobisk górniczych, ko-
nieczne jest stosowanie na tych rurociągach zaworów redukcyjnych. Wymusiło to także wybudo-
wanie na powrocie wody lodowej przepompowni, która ma za zadanie zwiększyć energię ciśnienia 
powracającej wody lodowej, w celu pokonania różnicy poziomów pomiędzy najniżej położonymi 
punktami sieci a podajnikiem wody lodowej. Ogrzana woda lodowa wraca do podajnika, a następ-
nie rurociągami nieizolowanymi do PSK. Łączna długość rurociągów klimatyzacyjnych wynosi 
ponad 60 000 mb, natomiast łączna długość elastycznych węży polietylenowych, łączących roz-
dzielacze i chłodnice, wynosi ok. 30 000 mb. Dołową część systemu klimatyzacji centralnej przed-
stawiono na rysunku 2. 



 

 

 
 
Rysunek 2. Dołowa część SKC przy szybie R-IX 
Figure 2. Underground part of the central air conditioning system near the shaft R-IX 
 
 
4. ANALIZA OBSZARU DZIALANIA, POZNANIE WYBRANEJ DZIEDZINY 

WIEDZY I WYJAŚNIENIE ZJAWISKA 
 
Dołowa część Systemu klimatyzacji centralnej jest układem hydraulicznym zbudowanym w wyro-
biskach górniczych. Jego zadaniem jest transport czynnika termodynamicznego (wody lodowej) do 
punktów klimatyzacyjnych zlokalizowanych w polach eksploatacyjnych i wymiana ciepła pomię-
dzy wodą lodową o temp. 1,5OC i powietrzem o temp. powyżej 33OC. Ze względu na realizowane 
zadanie szczególną rolę odgrywają tutaj prawa termodynamiki. Ich analiza jest podstawą poznania 
i zrozumienia zjawisk zachodzących w rozważanym układzie termodynamicznym. Zdobyta w ten 
sposób wiedza może i powinna stanowić podstawę do szukania rozwiązań zwiększających efek-
tywność systemu klimatyzacji centralnej. 



 

 

Duża ilość parametrów termodynamicznych z jakimi mamy do czynienia podczas wymiany ciepła 
w punktach klimatyzacyjnych: ilość i temperatura wody lodowej oraz ilość temperatura, wilgot-
ność, ciśnienie i prędkość przepływającego powietrza, skutkuje obszernymi analizami, których nie 
sposób przedstawić w jednym artykule. Dlatego też autorzy proponują ograniczyć się do analizy 
wzoru opisującego zjawisko przenikania ciepła przez przegrody cylindryczne. 
 Wzór opisujący zjawisko przenikania ciepła z otoczenia do wody lodowej przez ścianki ruro-
ciągu: 
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gdzie: 
 L – długość rurociągu, 
 To – temperatura otoczenia, 
 Tc – temperatura cieczy, 
 t – czas, 
 Rkr – opór przenikania ciepła przez przegrodę cylindryczną. 
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gdzie: 
 1 – współczynnik przejmowania ciepła pomiędzy powietrzem a rurociągiem, 
 D – średnica zewnętrzna, 
 d – średnica wewnętrzna, 
  – współczynnik przewodzenia, 
 2 – współczynnik przejmowania ciepła pomiędzy wodą a rurociągiem. 
 
 Analiza składowych wzoru (1) na przenikanie ciepła: 
 
4.1. Pole powierzchni wymiany ciepła rurociągów klimatyzacji 

centralnej jest wielkością na którą wpływ ma: 
 
a) długość rurociągów – jest skutkiem lokalizacji pól eksploatacyjnych, 
b) średnica rurociągów: 
 w przypadku rurociągów powrotnych, nieizolowanych średnica wewnętrzna wynika z obliczeń 

hydraulicznych natomiast zewnętrzna z obliczeń wytrzymałościowych, 
 dla rurociągów zasilających, izolowanych średnica zewnętrzna (z izolacją) wyliczona jest zgod-

nie z normą PN-B-02421 i zależna jest od temperatury czynnika roboczego, temperatury oto-
czenia i średnicy rurociągu. 

 Aktualnie powierzchnia wymiany ciepła rurociągów przekracza 3500 m2. 
 Jak wynika z powyższego pole powierzchni wymiany ciepła jest uwarunkowane czynnikami 
konstrukcyjnymi systemu klimatyzacji centralnej i przyjętej technologii. 
 
4.2. Czas przebywania wody lodowej w wyrobiskach górniczych 
 
Rzeczą normalną jest dążenie do jak najkrótszego czasu przebywania wody w wyrobiskach górni-
czych gdzie zachodzi wymiana ciepła z otoczeniem przez ścianki rurociągów. Jednak warunki tech-
niczne nie pozwalają na jego skrócenie. Pojemność wodna systemu klimatyzacji centralnej ZG 



 

 

„Rudna” stale wzrasta w miarę rozrastania się sieci rurociągów, co spowodowane jest uruchamia-
nia nowych pól eksploatacyjnych coraz dalej od szybu R-IX. Obecnie pojemność wodna sieci 
przekroczyła objętość 3400 m3, co sprawia, że przy przepływie 700 m3/h każda cząstka wody raz 
na pięć godzin wydawana jest na powierzchnię w celu schłodzenia. Podobnie jak z polem po-
wierzchni wymiany ciepła niewiele można tutaj zmienić. Należy zatem szukać rozwiązania w innej 
części analizowanego wzoru. 
 3. Różnica temperatury pomiędzy wodą lodową a przepływającym w wyrobisku powietrzem: 

 

C0 TTT                                                                 (3) 

 
 W przypadku rurociągów zasilających różnicę temperatury musimy zaakceptować, ponieważ 
temperatura wody lodowej powinna być jak najniższa a temperatura otoczenia wynika z uwarun-
kowań geologiczno-górniczych oraz stanu sieci wentylacyjnej kopalni i ilości powietrza przesyła-
nego tą siecią. 
 Natomiast w przypadku rurociągów powrotnych należy dążyć do zminimalizowania różnicy 
temperatury wody lodowej i otocznia. Podniesienie temperatury wody lodowej do temperatury oto-
czenia pozwoli zmniejszyć ilość ciepła przenikającego przez ścianki rurociągów. Ilość ciepła prze-
nikającego z otoczenia do wody jest miarą strat na powrocie systemu klimatyzacji centralnej. 
 Bilans mocy systemu klimatyzacji centralnej przy przepływie wody lodowej w ilości Q = 700 
m3/h przedstawiono na rysunku 3. 
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Rysunek 3. Bilans mocy chłodniczej systemu klimatyzacji centralnej przy szybie R-IX 
Figure 3. Balance of refrigeration power of the central air conditioning system near the shaft R-IX 
 
 
 Przy wzroście temperatury wody lodowej na z 19OC do 23OC podnosimy jej moc wewnętrzną  
o 3,2 MW. Moc ta nie jest wykorzystana użytecznie w procesie produkcyjnym. Stanowi jedynie 
straty ponieważ należy ją od wody odebrać na powierzchniowej stacji klimatyzacyjnej. 



 

 

5. OPRACOWANIE ZAŁOŻEŃ I ZAPROPONOWANIE ROZWIĄZANIA 
 
Mając powyższe na uwadze, autorzy artykułu proponują podniesienie temperatury wody lodowej 
na powrocie tak, aby zbliżyć się do temperatury otoczenia. Wówczas wartość T ⇒ 0 i straty z 
powodu przenikania ciepła również dążą do zera. Cel ten można osiągnąć między innymi poprzez 
zabudowę w wyrobiskach górniczych maszyn klimatyzacyjnych i schładzanie ich skraplaczy po-
wracającą wodą lodową. Odbierając przez skraplacz ciepło od czynnika chłodniczego znajdującego 
się w maszynach klimatyzacyjnych w ilości około 11,3 MW można za ich pomocą (przy założeniu 
sprawności maszyn na poziomie 75%) wyprodukować dodatkowo ok. 8,4 MW mocy chłodniczej. 
Działanie takie pozwoli nie tylko na zwiększenie mocy chłodniczej na dole kopalni ale również 
zwiększy zasięg działania systemu klimatyzacji centralnej. A w odniesieniu do wzoru (1) na prze-
nikanie ciepła wyrównanie temperatury wody lodowej na powrocie z temperaturą otoczenia spra-
wi, że pole powierzchni i czas przebywania powrotnej wody lodowej w wyrobiskach nie będą mia-
ły większego znaczenia. Zaproponowane rozwiązanie pozwala na pełne wykorzystanie mocy 
chłodniczej zawartej w wodzie lodowej systemu klimatyzacji centralnej. 
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Rysunek 4. Bilans mocy chłodniczej systemu klimatyzacji centralnej przy szybie R-IX 
z zabudowanymi maszynami klimatyzacyjnymi 
Figure 4. Balance of refrigeration power of the central air conditioning system near the shaft R-IX 
with fitted air conditioning units 



 

 

 Powierzchniowa stacja klimatyzacyjna została zaprojektowana tak, aby produkować 700 m3 
wody lodowej na godzinę przez jej schłodzenie z 23OC do 1,5OC. W tym celu urządzenia chłodni-
cze muszą odebrać od wody lodowej 17,3 MW mocy cieplnej. Istnieje jednak możliwość zwięk-
szenia mocy chłodniczej produkowanej na stacji do 25,6 MW. 
 Obecnie powszechne jest założenie, że praca wież FC w naszym klimacie jest uzasadniona, gdy 
temperatura otoczenia nie przekracza 17OC. Takie też założenie zostało przyjęte podczas wykony-
wania projektu technicznego budowy i rozbudowy PSK. Natomiast doświadczenie Działu Klima-
tyzacji i Rurociągów ZG „Rudna” wskazuje na możliwość efektywnego eksploatowania wież free-
coolingu kiedy temperatura powietrza zewnętrznego jest niższa od temperatury wody powracającej 
z dołu kopalni. Możliwe zatem jest schłodzenie powracającej z kopalni wody lodowej o temperatu-
rze nawet 34OC za pomocą a wież freecoolingu do temperatury 31,6OC. 
 Dla zapewnienia prawidłowej pracy urządzeń chłodniczych na PSK konieczne jest schłodzenie 
wody lodowej na wlocie do 23OC. W tym celu w trakcie rozbudowy PSK wykonano rurociąg 
zwrotny pozwalający zawrócić maksymalnie 280 m3/h wody lodowej o temperaturze 1,5OC i pod-
mieszać ją z wodą wypływającą z wież freecoolingu w ilości 700 m3/h o maksymalnej temperatu-
rze 31,6OC. Taką temperaturę wody lodowej na wyjściu z wież freecoolingu będzie można uzyskać 
nawet w miesiącach letnich przy temperaturze otoczenia na poziomie 35OC. Skutkiem procesu 
podmieszania będzie otrzymanie 980 m3 wody lodowej na godzinę o temperaturze 23OC wpływa-
jącej do kolektora zasilającego cztery dwustopniowe bloki chłodnicze. 
 
 

FC R-IX

AS AA AA AA

AS AS AS AS

t2

t t1 tp
233 m3/h233 m3/h233 m3/h280 m3/h

700 m3/h

700 m3/h

m2 = x  m3/h

>> 23 oC

1,5 oC
 

 
Rysunek 5. Schemat blokowy Powierzchniowej stacji klimatyzacyjnej przedstawiający 
pracę urządzeń chłodniczych z wykorzystaniem podmieszania wody lodowej 
Figure 5. Diagram of the surface air conditioning station showing the work of refrigeration 
units using turning back of ice water 
 
 
 Obliczenia ilości zawracanej wody m2 niezbędnej do uzyskania wody lodowej o temperaturze 

23OC na wlocie do urządzeń chłodniczych w zależności od pory roku przedstawia tabela nr 1. Wa-
riant I przedstawia pracę PSK w okresie zimowym, wariant II w okresie wiosennym i jesiennym, 
natomiast wariant III w warunkach występujących w miesiącach letnich. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Tabela 1. Obliczenia ilości zawracanej wody m2 na PSK 
Table 1. Calculate the amount of water m2 turned back in PSK 

Wariant I Wariant II Wariant III 

2 x (AA i AS) + (AS+AS) 2 x (AA i AS) + (AS+AS) 3 x (AA i AS) 

Nadmiar wody z (AS+AS) –
podmieszanie 

(AA i AS) – podmieszanie (AS i AS) – podmieszanie 

t = 23 OC t = 23 OC t = 23 OC 

t1 = 24,5 OC t1 = 30 OC t1 = 31,6 OC 

m1 = 700 000 kg m1 = 700 000 kg m1 = 700 000 kg 

t2 = 1,5 OC t2 = 1,5 OC t2 = 1,5 OC 

m2 = X kg m2 = x kg m2 = x kg 

t = (m1t1 + m2t2) / (m1 + m2) 

m2 = m1 (t1 - t) / (t - t2) 

m2 = 48 837 kg m2 = 227 907 kg m2 = 280 000 kg 

m2 = 49 m3 m2 = 228 m3 m2 = 280 m3 

 
 
PODSUMOWANIE 
 
Zakłady Górnicze „Rudna” prowadzą na drodze ścisłej współpracy z placówkami naukowo-ba-
dawczymi i przedsiębiorstwami zajmującymi się techniką chłodniczą szereg działań i projektów 
zmierzających do podniesienia efektywności systemu klimatyzacji centralnej, których nie sposób 
opisać w jednym artykule. 
 Dlatego też skupiono się tutaj na pokazaniu jednego bardzo ważnego zagadnienia, które często 
jest pomijane przy wykonywaniu projektów technicznych na rzecz szukania i stosowania jedynie 
nowych technologii. Tym pomijanym zagadnieniem jest analiza zjawisk fizycznych występujących 
w środowisku pracy. W odniesieniu do systemu klimatyzacji centralnej, wykonana przez autorów 
krótka analiza części składowych wzoru (1) na przenikanie ciepła przez ścianki rurociągu pokazała 
jak przy wykorzystaniu obecnie powszechnie stosowanych maszyn klimatyzacyjnych można 
zwiększyć efektywność systemu klimatyzacji centralnej. Zaproponowane rozwiązanie oprócz pro-
stoty cechuje się zmniejszeniem strat na powrocie, uniknięciem kosztów przebudowy sieci ruro-
ciągów i budowy kolejnego podajnika trójkomorowego w celu zwiększenia przepustowości syste-
mu. 
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The Influence of Natural Conditions on the Ability to Increase 
the Efficiency of the Central Air Conditioning System 
 
The paper shows how to improve the efficiency and increase the power of the central air condition-
ing system based on the characteristics of a good technical project. The authors suggest that the ba-
sis for any action is getting to know what is the origin, so it means the laws of physics and princi-
ples of operation of the technical object in a given natural environment. The result of simple analy-
sis formula describing the phenomenon of heat transmission is not only pointing out the places of 
significant losses but also the way of limiting them and increasing cooling power from 12.2 to 20.6 
MW transmitted into the air by refrigeration units built in the excavations. The proposed solution 
will allow for full use of the cooling power contained in the ice water. 
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STRESZCZENIE: W kopalni „Rydułtowy-Anna” wchodzącej w skład Kompanii Węglowej S.A., 
występują trudne warunki mikroklimatu, które pogarszają warunki pracy zatrudnionej załogi. Głów-
nymi czynnikami wpływającymi na te warunki, jest duża głębokość eksploatacji, prowadzona po-
między poziomem 800m i 1200m, a tym samym związane z nią, wysokie temperatury pierwotne 
górotworu. Z uwagi na powyższe, niezbędne jest schładzanie powietrza w wyrobiskach eksploata-
cyjnych i przygotowawczych. W tym celu, w KWK „Rydułtowy-Anna”, zastosowano urządzenia 
klimatyzacji grupowej o sumarycznej mocy chłodniczej wynoszącej 3 MW. W niniejszym artykule 
zostanie opisane rozwiązanie, polegające na zastąpieniu dotychczas stosowanych wyparnych chłod-
nic wody do odbioru ciepła skraplania urządzeń klimatyzacyjnych, przez wymiennik ciepła zasila-
ny wodą pochodzącą z odwadniania kopalni. Przedstawione będą również doświadczenia a także 
korzyści wynikające z zastosowania wymiennika ciepła. 
 
SŁOWA KLUCZOWE: Klimatyzacja grupowa, zagrożenie klimatyczne, wymiennik ciepła 
 
 
 
1. WSTĘP 
 
KWK „Rydułtowy-Anna” wchodzi w skład kopalń Kompani Węglowej S.A.. Jest kopalnią jedno-
ruchową, powstała z połączenia kopalni „Rydułtowy” i „Anna”. Obszar górniczy wynosi 73,83 
km2. Zasoby operatywne (stan na 31.12.2011) wynoszą około 58,3 mln ton. Żywotność KWK 
„Rydułtowy-Anna” przewidywana jest do około 2050 roku. Zatrudnienie według stanu na dzień 
31.12.2012r. wynosiło 4 111. Złoże KWK „Rydułtowy-Anna” udostępnione jest dziewięcioma 
szybami, z których sześć to szyby wdechowe, a trzy wydechowe. Najgłębiej jest zgłębiony szyb 
wdechowy Leon IV, tj. do poz. 1067m. Aktualnie KWK „Rydułtowy-Anna” prowadzi eksploatację 
w pokładach 703/1 rejon E1, 706 rejon E1, 713/1-2 rejon E1, R, W1 i W2, 713/1-2+712/1-2 rejon 
C. Planuje się również eksploatację pokładu 707/2 rejon C, gdzie prowadzone są obecnie roboty 
przygotowawcze. Głębokość zalegania ścian wydobywczych, które są eksploatowane w tych rejo-
nach wynosi od około 800m do 1200m. Kopalnia „Rydułtowy-Anna” prowadzi eksploatację w po-
kładach zaliczonych do najwyższych stopni zagrożeń naturalnych, tj. w III i IV kategorii zagroże-
nia metanowego oraz III stopnia zagrożenia tąpaniami, klasy „B” zagrożenia wybuchem pyłu wę-
glowego. Część pokładu 713/1-2 w rejonie E1, została zaliczona do kategorii skłonnych do wystę-
powania wyrzutów metanu i skał. Dodatkowo ww. zagrożenia współwystępują ze sobą. 

Szkoła Eksploatacji Podziemnej 2013, Materiały Konferencyjne 



 

 

2. CHARAKTERYSTYKA ZAGROŻENIA KLIMATYCZNEGO 
 
W kopalni „Rydułtowy-Anna” wchodzącej w skład Kompanii Węglowej S.A., występują trudne 
warunki mikroklimatu, które pogarszają komfort pracy zatrudnionej załogi. Głównymi czynnikami 
wpływającymi na te warunki, jest duża głębokość eksploatacji, a tym samym związana z nią wyso-
ka temperatura pierwotna górotworu, która niejednokrotnie osiąga wartości do 40°C. Duży wpływ 
na kształtowanie się zagrożenia klimatycznego ma również ciągłe zwiększanie mocy maszyn i urzą-
dzeń dochodzące do 3 MW w rejonach eksploatacyjnych, które powodują wydzielanie dużych ilo-
ści ciepła do powietrza przepływającego przez wyrobiska. Istotne dla panujących w rejonach eks-
ploatacyjnych i przygotowawczych warunków mikroklimatu, są również długie drogi doprowa-
dzenia powietrza i niejednokrotnie wyrobiskami, w których występuje duże zawilgocenia. Najgor-
sze warunki mikroklimatu występują w miesiącach letnich, tj. w czasie, kiedy nawet w wyrobi-
skach zlokalizowanych w bezpośrednim sąsiedztwie podszybi szybów wdechowych, występują 
temperatury powietrza mierzone termometrem suchym, osiągające średnie wartości powyżej 23°C. 
Wartości maksymalne w tych miesiącach osiągają nawet 27°C. W poniższej tabeli, przedstawiono 
średnie temperatury i wilgotności powietrza, rejestrowane w miesiącach letnich w rejonie podszy-
bia szybu Leon IV na poz. 1000 i 1067m, tj. z podszybi z których doprowadzane jest powietrze do 
rejonów eksploatacyjnych i przygotowawczych.   

 
Tabela 1. Średnie temperatury powietrza suchego oraz wilgotności 
na podszybiu szybu Leon IV poz. 1000 i 1067m, lato 2012r. 
Table 1. Average dry air temperatures and humidity 
on the Leon IV 1000 and 1067m shaft’s pit, summer 2012 

Rok 2012 

(miesiąc) 

Poz. 1000 Poz. 1067 

Ts [°C] φ [%] Ts [°C] φ [%] 

Czerwiec 22,6 80 22,8 85 
Lipiec 22,8 87 23,2 85 

Sierpień 23,8 84 23,8 86 
 
 
3. SPOSOBY ZWALCZANIA ZAGROŻENIA KLIMATYCZNEGO 
 
W celu poprawy warunków mikroklimatu, kopalnia podejmuje szereg działań techniczno-orga-
nizacyjnych obejmujących m.in. przebudowy i przybierki spągu wyrobisk, którymi doprowadzany 
jest prąd powietrza od szybu wdechowego do rejonów eksploatacyjnych i przygotowawczych, jak 
również na drogach wentylacyjnych odprowadzających powietrze do szybów wydechowych, li-
kwidacje rozlewisk wody na drogach doprowadzenia powietrza do ścian wydobywczych i wyro-
bisk przygotowawczych, regulacje sieci wentylacyjnej w celu doprowadzenia do rejonów przygo-
towawczych i eksploatacyjnych możliwie jak największej ilości powietrza, uszczelnianie lutnio-
ciągów, umieszczanie maszyn i urządzeń poza wyrobiskami doprowadzającymi świeże powietrze 
do ścian lub przodków. Metody wentylacyjne i organizacyjne są niewystarczające, dla utrzymania 
temperatury powietrza mierzonej termometrem suchym poniżej 28°C, zwłaszcza w rejonach eks-
ploatacyjnych oraz przygotowawczych i w szczególności w miesiącach letnich. Z uwagi na po-
wyższe a także prognozy zagrożenia klimatycznego, konieczne jest schładzanie powietrza w wy-
robiskach eksploatacyjnych i przygotowawczych, dlatego KWK „Rydułtowy-Anna” stosuje urzą-
dzenia klimatyzacyjne w tych wyrobiskach. 
 
 
 



 

 

4. CHARAKTERYSTYKA STOSOWANYCH DOTYCHCZAS 
URZĄDZEŃ KLIMATYZACYJNYCH 

 

Pierwszy system klimatyzacji grupowej o działaniu pośrednim został wdrożony w kopalni na prze-
łomie 2006/2007 roku i agregaty chłodnicze zostały zabudowane w rejonie E2 w pokł. 713/1-2. Je-
go całkowita moc chłodnicza wynosiła 1,3 MW. Nie przewiduje się dalszego rozwoju tego układu 
klimatyzacji grupowej ze względu na stan techniczny urządzeń. W 2009r. rozpoczęto budowę no-
wego układu klimatyzacji grupowej, która została podzielona na trzy etapy i zakładała docelową 
moc chłodniczą klimatyzacji grupowej 3 MW. Na początku 2012r. zrealizowano ostatni etap i za-
budowano trzeci agregat chłodniczy o mocy 1 MW, uzyskując tym samym docelową moc chłodni-
czą. Dodatkowo w pozostałych rejonach kopalni, w których zachodzi konieczność schładzania po-
wietrza a brak jest infrastruktury niezbędnej do zasilania chłodnic powietrza z układu klimatyzacji 
grupowej, stosuję się urządzenia o działaniu lokalnym. Sumaryczna moc chłodnicza urządzeń kli-
matyzacyjnych o działaniu lokalnym wynosi około 2 MW. 
 
 

5. OGÓLNA ZASADA DZIAŁANIA KLIMATYZACJI GRUPOWEJ 
 

Ogólna zasada działania klimatyzacji grupowej o działaniu pośrednim polega na kierowaniu wody 
chłodzonej w parownikach agregatów maszyn klimatyzacyjnych, do chłodnic powietrza w rejo-
nach wydobywczych, a ciepło kondensacji ze skraplacza agregatów chłodniczych oddawane jest 
do prądu powietrza odprowadzanego do szybu wydechowego za pomocą wyparnych chłodnic wo-
dy. Układ klimatyzacji składa się z trzech obiegów: 
• obieg parownika (woda chłodzona), 
• obieg skraplacza (woda chłodząca), 
• obieg czynnika chłodzącego. 
 Na rysunku 1 przedstawiono schemat połączeń między komorą zespołów maszynowych klima-
tyzacji grupowej z chłodnicami powietrza w rejonach eksploatacyjnych i przygotowawczych oraz 
stanowiskami do zrzutu ciepła z obiegu skraplaczy. 
 

 
 
Rys. 1. Klimatyzacja grupowa. Schemat połączeń agregatów chłodniczych 
z wyparnymi chłodnicami wody i chłodnicami powietrza 
Figure 1. Group air conditioning. The scheme of the unit refrigeration system 
connection with the evaporative water cooler and air cooler 



 

 

6. ROZMIESZCZENIE URZĄDZEŃ UKŁADU KLIMATYZACJI GRUPOWEJ 
 
Trzy agregaty chłodnicze o mocy chłodniczej 1 MW każdy, zostały zlokalizowane w chodniku 
dojściowym E1 w pokł. 703/1 na poz. 1067. Wyrobisko, w którym zlokalizowano komorę agrega-
tów maszyn klimatyzacyjnych znajduje się w bliskiej odległości od szybu wdechowego Leon IV, 
w świeżym prądzie powietrza. Wyrobisko komory agregatów zostało zaliczone do wyrobiska ze 
stopniem „a” niebezpieczeństwa wybuchu oraz do klasy „A” zagrożenia wybuchem pyłu pyłowe-
go. Agregaty chłodnicze połączone są między sobą instalacjami w sposób równoległy, umożliwia-
jący ich pracę w następujących układach: 
• jeden agregat załączony a dwa pozostałe wyłączone, 
• dwa agregaty załączone i jeden wyłączony, 
• trzy agregaty załączone. 
 Taki sposób pracy agregatów chłodniczych, pozwala na wykorzystanie dostępnej mocy chłod-
niczej, optymalnie do zapotrzebowania. Z komory agregatów maszyn klimatyzacyjnych rozprowa-
dzona jest sieć rurociągów stanowiąca obiegi skraplaczy (wody chłodzącej), którymi połączono 
skraplacze maszyn klimatyzacyjnych z dwoma stanowiskami wyparnych chłodnic wody. Stanowi-
sko nr I zlokalizowano w chodniku głównym E1 w pokł. 630/1-2 na poz. 1000m, w którego skład 
wchodziły dwie chłodnice wyparne wody TE-500 oraz dwie chłodnice wyparne wody TE-460 
o sumarycznej mocy 1920 kW. Rurociągi obiegu skraplacza dla stanowiska nr I mają średnicę 
Ø200mm i zostały poprowadzone pomiędzy poziomem 1067m i 1000m, przez specjalnie wykona-
ne w tym celu dwa otwory technologiczne o średnicy Ø300mm. Stanowisko nr II zlokalizowano 
w chodniku 10-W1 i pochylni I-1000-W1 w pokł. 703/1. Dwie chłodnice wyparne wody CWW-
-460/1 zabudowano w chodniku 10-W1 bez wentylatorów wymuszających przepływ powietrza przez 
nie i zostały poddane pod depresję wentylatora głównego. Chłodnice wyparne zostały zabudowane 
w bezpośrednim sąsiedztwie dwóch tam wentylacyjnych. W tamach wentylacyjnych zostały wy-
konane po dwa otwory o przekroju około 1m2 każdy, do których poprzez lutniociągi spiro zostały 
podłączone wyparne chłodnice wody. W ten sposób wymuszono przepływ opływowego prądu po-
wietrza poprzez chłodnice. Zastosowanie takiego rozwiązania pozwoliło na rezygnację z zastoso-
wania dwóch wentylatorów elektrycznych a tym samym na oszczędności związane z zakupem 
wentylatorów oraz oszczędności energii związaną z zasilaniem wentylatorów. Dodatkowo popra-
wiono sprawność działania wyparnych chłodnic wody, ponieważ wymuszenie przepływu powie-
trza przez obiegowy prąd, nie powoduje dodatkowego ogrzania chłodnicy jak to ma miejsce w przy-
padku zastosowania wentylatora lutniowego wymuszającego przepływ powietrza. Kolejne dwie 
chłodnice wyparne wody CWW-460/1 zabudowano w pochylni I-1000-W1 w pokł. 703/1, a prze-
pływ powietrza przez nie, jest wymuszony przez wentylatory lutniowe. Wentylator na jednej 
chłodnicy pracuje w układzie ssącym natomiast na drugiej w układzie tłoczącym. Zastosowanie 
układu ssącego na jednej chłodnicy wyparnej umożliwiło poprawienie efektywności pracy tej 
chłodnicy, ponieważ nie jest ona dodatkowo ogrzewana ciepłem pochodzącym z pracującego wen-
tylatora. Rurociągi obiegu skraplacza dla stanowiska nr 2 mają średnicę Ø200mm i zostały popro-
wadzone w wyrobiskach. Ciepło odbierane ze skraplaczy agregatów chłodniczych klimatyzacji 
grupowej, na stanowisku nr I i II, oddawane jest do prądu powietrza odprowadzanego do szybu 
wydechowego. Sieć rurociągów obiegu parownika (wody chłodzonej) doprowadzona jest do 
chłodnic powietrza zlokalizowanych w rejonach eksploatacyjnych i przygotowawczych. Woda z pa-
rowników maszyn klimatyzacyjnych doprowadzona jest do chłodnic powietrza rurociągami preizo-
lowanymi o średnicy Ø150mm i Ø100mm natomiast odprowadzana jest rurociągami nieizolowa-
nymi o takich samych średnicach. Chłodzenie powietrza w ścianach eksploatacyjnych realizowane 
jest przez umieszczenie baterii chłodnic powietrza (ilość chłodnic uzależniona od zapotrzebowania 
na moc chłodniczą) w chodnikach przyścianowych doprowadzających świeże powietrze do ściany. 
Strumień powietrza wymuszony pracą wentylatora WLE przepływa przez chłodnice powietrza, 
obniżając swoją temperaturę o około 8-10ºC. Chłodnice powietrza zabudowane są w odległości 



 

 

około 200m od ściany i wraz z jej postępem odbywa się ich przebudowa. Również w celu poprawy 
warunków mikroklimatu w drążonych wyrobiskach przygotowawczych, prowadzi się ich schła-
dzanie chłodnicami powietrza zabudowanymi na trasie lutniociągów. Obecnie z układu klimatyza-
cji grupowej schładzane są następujące rejony kopalni: pokład 703/1 rejon E1, pokład 706 rejon E1 
oraz pokład 713/1-2 rejon E1 i W1. Jak wcześniej wspomniano, ciepło odbierane ze skraplaczy 
agregatów chłodniczych oddawane jest do prądu powietrza odprowadzanego do szybu wydecho-
wego za pomocą wyparnych chłodnic wody. Zastosowanie takiego rozwiązania powoduje nega-
tywne skutki, tj. głównie duże zawilgocenie powietrza, powstające podczas odparowania wody 
zraszającej wężownice wyparnych chłodnic wody. Jednocześnie przekazywanie ciepła skraplania 
do powietrza jest utrudnione z powodu braku możliwości zapewnienia wymaganych parametrów 
na wlocie do wyparnych chłodnic wody (natężenie przepływu powietrza, temperatura i wilgotność) 
a efektywne przekazanie tego ciepła decyduje o skuteczności systemu klimatyzacji grupowej. Na 
poniższym rysunku przedstawiono schematycznie lokalizację komory urządzeń klimatyzacyjnych 
na poziomie 1067m, rozmieszczenie chłodnic powietrza w ww. rejonach eksploatacyjnych i przy-
gotowawczych, stanowiska do zrzutu ciepła obiegów skraplaczy oraz sieć rurociągów. 
 
 

 
 
Rys. 2. Klimatyzacja grupowa. Schemat sieci rurociągów klimatyzacji grupowej wraz z lokalizacją stanowiska 
agregatów chłodniczych, chłodnic powietrza oraz stanowisk do zrzutu ciepła obiegów skraplaczy 
Figure 2. Group air conditioning. The scheme of pipelines system of group air conditioning together with 
location of the unit refrigeration system, air coolers and places for heat discharge of condensers cycle 
 
 
 



 

 

7. ODBIÓR CIEPŁA Z OBIEGU SKRAPLACZY URZĄDZEŃ 
KLIMATYZACJI GRUPOWEJ PRZEZ WODĘ DOŁOWĄ 

 
Chcąc wyeliminować w/w negatywne skutki, rozpoczęto poszukiwania nowych rozwiązań, umoż-
liwiających odbiór ciepła z obiegu skraplaczy agregatów chłodniczych i zmierzających do wyeli-
minowania dotychczasowych niedogodności wynikających ze stosowania wyparnych chłodnic 
wody. Zaproponowano odprowadzanie tego ciepła do wód dołowych pochodzących z systemu od-
wadniania kopalni, poprzez zastosowanie wymiennika ciepła. Kopalnia dysponuje m.in. ujęciem 
wody dołowej w ilości około 5,5 do 6,5 m3/min i temperaturze około 20-23°C pochodzącej zza ta-
my wodnej TW I na poziomie 800m. Woda dopływająca do tej tamy wodnej, pochodzi ze zlikwi-
dowanej kopalni „Rymer” i zlikwidowanego Ruchu „Ignacy” kopalni „Rydułtowy”. W trakcie li-
kwidacji kopalni „Rymer”, w celu zminimalizowania zagrożenia wodnego dla nadal czynnych ko-
palń tj. „Rydułtowy-Anna”, „Marcel” i „Chwałowice”, przyjęto rozwiązanie polegające na grawi-
tacyjnym skierowaniu wód, ze zlikwidowanej kopalni „Rymer” do kopalni „Rydłtowy-Anna”. Do 
spływu wód wykorzystano stare wyrobiska kopalni „Rymer” i „Rydułtowy-Anna” oraz specjalnie 
wydrążone wyrobisko technologiczne łączące obie kopalnie. Woda pochodząca z tego ujęcia jest 
okresowo analizowana pod kątem jej składu chemicznego i obecnie zawartość chlorków wynosi 
3320mg/l a siarczanów 1050mg/l. Zgodnie z klasyfikacją wód kopalnianych, jest to woda miernie 
zasolona w dolnej granicy klasy IIB1 i nadaje się do zastosowania do celów przemysłowych. Woda 
zza tamy wodnej, przesyłana jest rurociągiem Ø400 do pompowni zlokalizowanej w rejonie szybu 
Leon IV (poziom 800m) i odpompowywana na powierzchnię. Postanowiono wykorzystać tą wodę, 
przed odpompowaniem na powierzchnię, do odbierania ciepła skraplania z agregatów chłodni-
czych. Realizacja tego zadania wymagała zabudowy specjalnego wymiennika ciepła, co pozwoliło 
nie wyeliminowanie jednego z dwóch stanowisk wyparnych chłodnic wody klimatyzacji grupowej. 
 

 
 
Rys. 3. Klimatyzacja grupowa. Schemat połączeń agregatów chłodniczych z wyparnymi 
chłodnicami wody, wymiennikiem ciepła i chłodnicami powietrza 
Figure 3. Group air conditioning. The scheme of the unit refrigeration system connection 
with the evaporative water cooler, heat exchanger and air cooler 



 

 

 Wymiennik ciepła został zabudowany na poziomie 1000m w rejonie szybu Leon IV, przez któ-
ry przepływa w jednym obiegu woda chłodząca skraplacze maszyn klimatyzacyjnych, a w drugim 
woda pochodząca z głównego odwadniania kopalni. W celu podłączenia wymiennika ciepła do 
obiegu wody dołowej, konieczna była zabudowa rurociągów pomiędzy poziomem 800m i 1000m. 
Woda dołowa pobierana jest zza tamy wodnej w przekopie wschodnim I na poz. 800m i następnie 
rurociągiem doprowadzana jest do wymiennika ciepła na poz. 1000m. Po przejściu przez wymien-
nik, rurociągiem odprowadzana jest na poziom 800m do pompowni głównej. Do wymuszenia 
obiegu wody przez wymiennik, zastosowano układ pomp. Na poniższym rysunku pokazano sche-
mat połączeń urządzeń klimatyzacji grupowej z wykorzystaniem wody dołowej do odbioru ciepła 
skraplania maszyny klimatyzacyjnej. 
 
 
8. ZASADA DZIAŁANIA I BUDOWA WYMIENNIKA CIEPŁA 
 
Zastosowany płaszczowo-rurowy wymiennik ciepła, służy do wymiany energii cieplnej między dwo-
ma jej nośnikami, tj. wodą zza tamy wodnej o parametrach przemysłowych (obieg pierwotny) 
i wodą w obiegu skraplaczy urządzeń klimatyzacyjnych (obieg wtórny). Celem wymiany energii 
cieplnej w przypadku wymiennika jest ochłodzenie czynnika w obiegu wtórnym. Przepływ nośni-
ków odbywa się przeciwprądowo. Wymiennik ciepła umożliwia niezależne zasilanie dwóch od-
dzielnych obiegów wtórnych, a co za tym idzie dwóch osobnych maszyn chłodniczych. 
 
 

 
 
Rys. 4. Wymiennik ciepła w konfiguracji czterech segmentów 
Figure 4. Heat exchanger in configuration of four segments 
 



 

 

 Wymiennik ciepła stanowi konstrukcję samonośną, podwieszaną na obudowie wyrobiska za 
pomocą specjalnych obejm i typowych zawiesi lub posadowioną na fundamencie przy pomocy fa-
brycznych stelaży. W warunkach KWK „Rydułtowy-Anna” wybrano wariant z posadowieniem na 
fundamencie. Wymiennik ciepła posiada konstrukcję modułową składająca się z segmentów linio-
wych. Liczba segmentów może być zwiększona lub zmniejszona w zależności od potrzeb, dlatego 
można zmieniać moc wymiennika. Maksymalna moc chłodnicza jednego segmentu wynosi około 
630kW. Segment liniowy pełni główną rolę w procesie wymiany energii cieplnej między dwoma 
czynnikami roboczymi. Segment posiada budowę wymiennika ciepła płaszczowo-rurowego z otwar-
tymi komorami. Segment liniowy stanowi konstrukcję spawaną nierozbieralną, w której zastoso-
wano specjalny rodzaj kołnierzy, umożliwiających przepływ czynników roboczych w dwóch odi-
zolowanych od siebie kanałach bez potrzeby dopinania dodatkowych łączników zewnętrznych. 
 
 

 
 
Rys. 5. Segment liniowy wymiennika 
Figure 5. Linear segment of heat exchanger 
 
 
 Oprócz ww. segmentów liniowych, w skład wymiennika wchodzą dodatkowo: kolektory służą-
ce do łączenia dwóch równoległych szeregów segmentów, trójniki umożliwiające połączenie dwóch 
kolektorów, przepustnice ślimakowe do „suchego” odcięcia wymiennika do celów serwisowych 
oraz zabezpieczenie go przed uderzeniami ciśnienia w chwili wprawiania w ruch i zatrzymywania 
czynnika, stelaż do montażu wymiennika na fundamencie lub na obudowie łukowej za pomocą 
cięgien łańcuchowych. Wszystkie elementy wymiennika ciepła, na połączeniach są uszczelnione 
odpowiednio dobranymi uszczelkami do temperatury pracy, ciśnienia oraz własności chemicznych. 
Wymiennik ciepła jest wyposażony w króćce przyłączeniowe, do których można podłączyć przy-
rządy pomiarowe, takie jak termometr bimetaliczny, przepływomierz turbinowy oraz manometr ze-
garowy. Dane z tych czujników, informujące o parametrach poszczególnych procesów, mogą być 
podstawą do przeprowadzenia czynności serwisowych, polegających na czyszczeniu podzespołów 
z osadów i kamienia. Czyszczenie chemiczne wymiennika ciepła, wymaga zastosowania odpowied-
nich preparatów i polega na rozpuszczaniu kamienia kotłowego oraz osadów gromadzących się 
w wymienniku poprzez ich rozpuszczenie. Roztwór czyszczący powinien przepływać przez wy-
miennik (w stanie złożenia) z największym możliwym natężeniem. Dla utrzymania wymiennika 
w należytym stanie technicznym, ograniczając tym samym konieczność częstych czynności serwi-
sowych, zastosowano filtry do sieci wodnej, dopasowane do parametrów wody przepływającej przez 
obieg pierwotny i wtórny wymiennika. 
 
 
 



 

 

9. DOTYCHCZASOWE DOŚWIADCZENIA ZWIĄZANE Z ZASTĄPIENIEM 
WYPARNYCH CHŁODNIC WODY PRZEZ WYMIENNIK CIEPŁA 

 
Wymiennik ciepła został wprowadzony do ruchu w sierpniu 2012r. i został zabudowany w chodni-
ku głównym E1 w pokł. 630/1-2 poz. 1000m, tj. w bezpośrednim sąsiedztwie stanowiska nr I. Wy-
parne chłodnice wody zabudowane na tym stanowisku stanowią aktualnie rezerwę ruchową, na 
okoliczność prowadzenia czynności konserwacyjnych lub ewentualnych awarii uniemożliwiają-
cych pracę wymiennika ciepła. Układ zasuw pozwala na szybkie przełączenie obiegów skraplacza 
maszyn klimatyzacyjnych, pomiędzy wymiennikiem ciepła i wyparnymi chłodnicami wody. Po 
uruchomieniu wymiennika, przeanalizowano pracę jednej z maszyn klimatyzacyjnych o mocy 1 
MW, porównując jej pracę z podłączonym obiegiem skraplacza do wymiennika ciepła oraz do wy-
parnych chłodnic wody. Porównano parametry pracy urządzeń w miesiącu sierpniu i wrześniu 
2011 (przy pracy wyparnych chłodnic wody) z parametrami w miesiącu sierpniu i wrześniu 2012 
(przy pracy wymiennika ciepła). Stwierdzono, że zastosowanie wymiennika ciepła pozwoliło na 
obniżenie temperatury wody na wejściu i wyjściu skraplacza. Temperatura obiegu parownika na 
wyjściu została obniżona z około 10ºC do około 5,5ºC. Jednocześnie moc chłodnicza wytwarzana 
przez maszynę klimatyzacyjną została zwiększona z około 600kW do ponad 900kW, przy zacho-
waniu bardzo zbliżonego przepływu wody w obiegu skraplacza wynoszącym około 135m3/min, 
w obydwu wariantach odbioru ciepła skraplana tj. za pomocą wyparnych chłodnic wody jak rów-
nież i wymiennika ciepła. Brak możliwości uzyskania maksymalnej mocy chłodniczej przez ma-
szynę klimatyzacyjną, w wariancie pracy z układem wyparnych chłodnic wody, był spowodowany 
wysoką temperaturą i wilgotnością powietrza doprowadzanego do stanowiska wyparnych chłodnic 
wody, a tym samym obniżeniem skuteczności odbioru ciepła skraplania maszyny klimatyzacyjnej. 
Temperatura powietrza przekraczała w okresie letnim 28 ºC, natomiast wilgotność 85%. Moc 
chłodnicza maszyny klimatyzacyjnej pracującej z zastosowaniem wymiennika ciepła zwiększyła 
się, ponieważ poprawił się odbiór ciepła skraplania maszyny, z uwagi na wykorzystanie wody do-
łowej do odbioru tego ciepła. Woda dołowa pochodzącą zza tej tamy, w okresie całego roku 
utrzymuje stałą temperaturę wynoszącą około 20 do 23ºC. Taka temperatura wody a także jej prze-
pływ przez wymiennik ciepła w ilości około 300m3/min, umożliwiły obniżenie temperatury wody 
chłodzącej w obiegu skraplacza do około 30-32 ºC, co zaskutkowało zwiększeniem mocy chłodni-
czej wytwarzanej przez maszynę klimatyzacyjną, niezależnie od pory roku. Należy podkreślić, że 
stosowane maszyny klimatyzacyjne osiągają swoją maksymalną znamionową moc chłodniczą, dla 
określonych warunków a jednym z nich jest temperatura wody chłodzącej skraplacz, która nie po-
winna przekraczać 28-30ºC. Stosowanie wyparnych chłodnic wody do odbioru ciepła skraplania 
maszyny klimatyzacyjnej, w przypadku doprowadzania powietrza do stanowiska tych chłodnic, 
o temperaturze wyższej niż 28-30ºC, oraz wysokiej wilgotności, uniemożliwia uzyskanie maksy-
malnej mocy chłodniczej maszyny. Na rysunku (Rys. 6) przedstawiono porównanie zmian wytwa-
rzanej mocy chłodniczej przez maszynę klimatyzacyjną, pracującą z wykorzystaniem wyparnych 
chłodnic wody (rok 2011) oraz z wykorzystaniem wymiennika ciepła (rok 2012). Na rysunkach 
(rys. 7 i rys. 8) przedstawiono, w czasie jak wyżej, porównanie zmian temperatury wody lodowej 
na wejściu i wyjściu parownika oraz wody na wejściu i wyjściu skraplacza maszyny klimatyzacyj-
nej. 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
Rys. 6. Porównanie zmian mocy chłodniczej maszyny klimatyzacyjnej 
Figure 6. Comparision of cooling capacity changes of the air conditioner 

 

 
 
Rys. 7. Zmiany temperatury wody lodowej na wejściu i wyjściu z parownika maszyny klimatyzacyjnej 
Figure 7. Iced water changes on the inlet and outlet of the air conditioner evaporator 



 

 

 
 
Rys. 8. Zmiany temperatury wody na wejściu i wyjściu skraplacza maszyny klimatyzacyjnej 
Figure 8. Water temperature changes on the inlet and outlet of the air conditioner condenser 
 
 
PODSUMOWANIE 
 
W warunkach klimatycznych występujących w KWK „Rydułtowy-Anna” niezbędne jest stosowa-
nie schładzania powietrza w wyrobiskach, za pomocą urządzeń klimatyzacyjnych. Stosowany 
układ klimatyzacji grupowej pozwala na utrzymywanie temperatury powietrza w wyrobiskach 
eksploatacyjnych i przygotowawczych poniżej 28,0ºC nawet w okresie letnim. Obecnie działania 
kopalni skupiają się na poprawie efektywności pracy stosowanych urządzeń klimatyzacji grupo-
wej. Jednym z nich jest wykorzystanie wody dołowej służącej do odbioru ciepła z obiegu skrapla-
nia za pomocą wymiennika ciepła. Jego zabudowa pozwoliła na uzyskanie następujących efektów: 
• wyeliminowanie jednego stanowiska wyparnych chłodnic wody i kosztów związanych z jego 

eksploatacją, w tym ograniczenie ilości załogi niezbędnej do przeprowadzania jego konserwa-
cji, 

• poprawę efektywności zrzutu ciepła z obiegu skraplacza poprzez zastosowanie wymiennika 
ciepła zasilanego wodą dołową, 

• zwiększenie mocy chłodniczej wytwarzanej przez maszynę klimatyzacyjną o ponad 40%, 
• schładzanie większej ilości rejonów eksploatacyjnych i przygotowawczych, poprzez poprawę 

sprawności pracy urządzeń klimatyzacyjnych, 
• wyeliminowanie zrzutu bardzo dużych ilości ciepła oraz wilgoci pochodzącej z wyparnych 

chłodnic wody do powietrza kopalnianego przepływającego przez wyrobiska, w których są za-
budowane wyparne chłodnice wody, 

• skuteczniejsza praca urządzeń klimatyzacyjnych zabudowanych w rejonach eksploatacyjnych 
i przygotowawczych, co wiąże się z obniżeniem temperatury powietrza a tym samym poprawę 
warunków mikroklimatu i BHP, 



 

 

• możliwość wykorzystania w przyszłości ciepła pochodzącego z podgrzanej wody do celów go-
spodarczych na powierzchni kopalni, 

• możliwość zwiększenia ilości powietrza dostarczanego do rejonów eksploatacyjnych i przygo-
towawczych, poprzez ograniczenie ilości powietrza doprowadzanego do wyrobiska, w którym 
dotychczas zlokalizowane było stanowisko wyparnych chłodnic wody i zostało zastąpione przez 
wymiennik ciepła. 

 Należy podkreślić, że będący do tej pory w eksploatacji układ klimatyzacji grupowej z zasto-
sowaniem wyparnych chłodnic wody, jest układem zaprojektowanym w sposób prawidłowy jed-
nakże, aby sprawność układu była prawidłowa, stanowisko wyparnych chłodnic wody musi być 
zlokalizowane w wyrobisku, gdzie temperatura przepływającego powietrza nie przekracza 25-27ºC, 
co w warunkach KWK „Rydułtowy-Anna” oraz innych kopalń prowadzących eksploatację na du-
żych głębokościach, w wielu przypadkach jest trudne do realizacji. 
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Usage of Mine Water to Receiving Heat from the Group Air Conditioners 
Condensers Cycle in the Rydułtowy-Anna Coal Mine 
 
In Rydułtowy-Anna Coal Mine, which is a part of the Kompania Węglowa S.A., there is a difficult 
microclimate that impairs the working conditions of the crew employed. The factors for these con-
ditions are a large depth of extraction, conducted between 800m and 1200m level, and associated 
with it high primary temperature of the rock mass. As stated above, it is necessary to cool down the 
air in the exploitation headings and development workings. To achieve this, the group air condi-
tioning devices with the total air-conditioning cooling capacity of 3 MW were applied in the Ry-
dułtowy-Anna Coal Mine. In this article will be described a solution based on replacing the previ-
ously used evaporative water cooler used to receiving air conditioners’ heat of condensation by 
heat exchanger powered by water derived from dewatering of the mine. There will be also present-
ed experiments and benefits of the heat exchanger. 
 
 



Układ wychładzania wstępnego otamowanego rejonu przekopu 
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STRESZCZENIE: Przedmiotowy referat opisuje pierwsze zastosowanie w kopalni układu do wy-
chładzania powietrza kopalnianego znajdującego się przestrzeni otamowanego wyrobiska zaizolo-
wanego w wyniku powstania pożaru podziemnego z równoczesnym podawaniem gazów inertnych. 
Ponadto w referacie przedstawiono sposób zabudowy urządzeń, ich oczujnikowania oraz podano 
efekty poprawy warunków mikroklimatu w przestrzeni otamowanej w aspekcie planowanego ot-
warcia wyrobiska. 
 
 
 
1. CEL REFERATU 
 
Celem niniejszego referatu jest przedstawienie sposobu wychładzania otamowanego rejonu prze-
kopu Ca8W przy pomocy tłoczącej wentylacji lutniowej w układzie recyrkulacyjnym wraz z po-
dawaniem strumienia gazu inertnego. Zastosowanie takiej metody przyczynić się ma do obniżenia 
temperatury panującej w otamowanej przestrzeni i zapewnić lepszy komfort pracy załogi przed 
ponownym oddaniem rejonów do sytemu wentylacyjnego kopalni.  
 
 
2. OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA REJONU OTAMOWANEJ 

CZĘŚCI PRZEKOPU Ca8W NA POZIOMIE 850 M 
 
Przekop Ca8W, drążony jest od 2006 roku na poziomie 850 m w celu udostępnienia warstw sio-
dłowych. Nachylenie przekopu wynosi 3‰. Przekrój wyrobiska w świetle obudowy wynosił około 
17 m2. Do dnia 14.12.2010 r. wykonano około 1910 m wyrobiska. W związku z wcześniejszym 
uzyskaniem połączenia przekopu Ca8W pochylnią I w pokładzie 416, którą odprowadzano powie-
trze na poziom 650 m, do dnia 14.12.2010r. odcinek przekopu Ca8W przewietrzany wentylacją od-
rębną tłoczącą osiągnął długość około 980 m. 
 
2.1. Zagrożenia naturalne w rejonie przekopu Ca8W 
 
Rejon drążonego przekopu Ca8W, w związku z nacięciem pokładu 416 zaliczonego do II kategorii 
zagrożenia metanowego, został zaliczony jako pomieszczenie ze stopniem „c” niebezpieczeństwa 
wybuchu metanu i objęty został granicami pola II kategorii zagrożenia metanowego. Rejon zali-
czony jest również do klasy „B” zagrożenia wybuchem pyłu węglowego oraz I stopnia zagrożenia 
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wodnego. W rejonie przekopu Ca8W nie występują zagrożenia: tąpaniami, wyrzutami metanu 
i skał, radiacyjne. Wobec wysokiej wartości temperatury pierwotnej skał, wynoszącej maksymalnie 
38,6oC rejon jest zagrożony wystąpieniem trudnych warunków klimatycznych, w związku z czym 
podczas drążenia w wyrobisku zainstalowane było urządzenie chłodnicze typu TS-300. 
 
2.2. Przebieg zdarzeń związanych z zagrożeniem pożarowym w rejonie przekopu Ca8W 
 
W dniu 14.12.2010r. zauważono dymy w części przystropowej przekopu Ca8W w odległości około 
150 m od czoła przodka w pobliżu przecięcia przekopem pokładów węgla 502/2 i 504. W związku 
z utrzymywaniem się wysokiego stężenia tlenku węgla w przepływowym prądzie powietrza podję-
to akcję przeciwpożarową, w trakcie której podjęto decyzję o zabudowie tam przeciwwybucho-
wych w przekopie na zachód od przekopu głównego oraz pochylni I na południe od chodnika 
głównego. Budowa tam została zakończona w dniu 19.12.2010 r. 
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 W okresie po otamowaniu rejonu prowadzono inertyzację przestrzeni zamkniętej tamami oraz 
wyrównywanie potencjałów aerodynamicznych wokół pola pożarowego za pomocą komór wyrów-
nawczych. Po ustabilizowaniu stanu zagrożenia pożarowego w otamowanym rejonie zrealizowano 
plan otwarcia tam izolacyjnych przeciwwybuchowych zamykających rejon przekopu Ca8W i po-
chylni I w pokładzie 416, w celu ponownego wznowienia przewietrzania, dokonania penetracji 
wyrobisk i kontynuacji robót górniczych. W dniu 12.08.2011r. otwarto pole pożarowe poprzez 
otwarcie tam przeciwwybuchowych zlokalizowanych w przekopie Ca8W i pochylni I w pokładzie 
416. Ze względu na niemożliwość uruchomienia wentylatora lutniowego mającego przewietrzyć 
ślepy odcinek przekopu Ca8W od pochylni I w pokładzie 416 do czoła przodka akcję ratowniczą 
zakończono w dniu 13.08.2011r. Ślepy odcinek przekopu Ca8W zabezpieczono poprzez wykona-
nie korka izolacyjnego ze środków chemicznych. 
 W dniu 20.08.2011r. wznowiono akcję ratowniczą przewietrzając pozostały ślepy odcinek 
przekopu Ca8W. Prace ratownicze prowadzone były w trudnych warunkach cieplnych, maksymal-



na początkowa temperatura powietrza wyniosła około 50oC. W dniu 26.08.2011r. na zmianie „C”, 
w związku ze wzrostem zagrożenia pożarowego w ramach prac profilaktycznych zamknięto ślepy 
odcinek przekopu Ca8W, poprzez wykonanie korka przeciwwybuchowego w miejscu budowanej 
tamy bezpieczeństwa za pochylnią I w pokładzie 416. 
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 Wyrobisko zamknięto w dniu 30.08.2011r. W ramach realizowanego programu prewencji po-
żarowej do otamowanej przestrzeni przekopu Ca8W podawane były gazy inertne (azot). 
 Wobec powyżej omówionych wniosków z analizy stanu zagrożenia pożarowego oraz wobec 
faktu, że poprzednia próba penetracji miejsca powstania zagrożenia, z sierpnia 2011, nie powiodła 
się, wobec wzrostu poziomu stężeń gazów emitowanych z miejsca zagrzania, uznać należy za za-
sadne, nawet zalecane dążenie do skrócenia okresu ekspozycji tego miejsca zagrzania na kontakt z 
powietrzem wzbogaconym w tlen. Im krótszy okres ekspozycji, tym większe są szanse na wykona-
nie izolacji ociosów i stropu zagrożonego odcinka przekopu Ca8W (np. poprzez wykonanie tzw. 
„oganianki”). Problemem, który może utrudnić realizację powyższego zalecenia tj. izolacji ocio-
sów i stropu jest wysoka temperatura atmosfery w wyrobisku otamowanym, która według pomia-
rów wykonanych podczas penetracji z sierpnia 2011 może osiągnąć wartość do 50oC. Tak wysoka 
temperatura wymaga długiego czasu na jej obniżenie do poziomu umożliwiającego pracę ratowni-
kom, przy zastosowaniu dostępnych urządzeń, ponadto wysoka temperatura sprzyja aktywności 
chemicznej węgla, zwiększając ryzyko wznowienia aktywności miejsca zagrzania. W dniu 
25.01.2012r. przeprowadzono akcję ratowniczą na zasadach prac profilaktycznych w celu dokona-
nia wychłodzenia atmosfery przestrzeni zaizolowanej ślepego docinka przekopu Ca8W przed po-
nownym otwarciem i włączeniem przedmiotowego wyrobiska do systemu wentylacyjnego kopalni. 



 Po 53 dniowym okresie prowadzenia wychładzania ślepego odcinka przekopu Ca8W mieszani-
ną recyrkulacyjną wraz z podawaniem gazu inertnego w dniu 17.03.2012r. ponownie dokonano 
otwarcia rejonu. W dniu 26.03.2012r. w związku ze stwierdzonym wzrostem zagrożenia pożaro-
wego w ramach prac profilaktycznych zamknięto ponownie ślepy odcinek przekopu Ca8W, po-
przez zamknięcie przełazów w tamie izolacyjnej przeciwwybuchowej nr 8831. W ramach realizo-
wanego programu prewencji pożarowej do otamowanej przestrzeni przekopu Ca8W rozpoczęto 
ponowne podawanie gazów inertnych (azot). 
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 W dniu 10.12.2012r. rejon ślepego odcinka przekopu otwarto i włączono do systemu wentyla-
cyjnego kopalni. Bazując na dotychczasowych doświadczeniach przyjęto inną strategię w prowa-
dzeniu działań profilaktycznych tj. przed miejscem samozagrzania się węgla połączonych pokła-
dów 502/2 + 504 około 180 mb od czoła przodka wykonano tamę izolacyjną o konstrukcji prze-
ciwwybuchowej. Aktualnie w przekopie Ca8W nie prowadzi się robót górniczych, wyrobisko 
przewietrzane jest wentylacją lutniową tłoczącą, trwa okres wyczekiwania na wykonanie połącze-
nia wentylacyjnego pomiędzy poziomem 850, a 650 m pochylnią I w pokładzie 504 w aspekcie 
kontynuacji robót dla ściany nr 1 w pokładzie 504. 
 
 
3.OPIS UKŁADU WYCHŁADZANIA WSTĘPNEGO 
 
Instalacja wstępnego wychładzania rejonów otamowanych mieszaniną recyrkulacyjną wraz z po-
dawaniem strumienia gazu inertnego ma na celu obniżenie temperatury w przestrzeni otamowanej 
w aspekcie zapewnienia lepszego komfortu pracy załogi przed ponownym włączeniem wyrobiska 
do systemu wentylacyjnego kopalni. Czas prowadzenia wstępnego wychładzania otamowanej 
przestrzeni mieszaniną recyrkulacyjną zależy od temperatury pierwotnej górotworu i może trwać 
od 6 do 8 tygodni w zależności od otrzymywanych wyników pomiarów temperatury odczytywanej 
z linii termistorowej zabudowanej w układzie instalacji lub wprowadzonej za tamę izolacyjną. Za-
stosowanie gazów inertnych w trakcie prowadzenia wychładzania mieszaniną recyrkulacyjną przy-



czynia się do utrzymania stężeń gazów w przestrzeni otamowanej w granicach odnotowywanych 
przed rozpoczęciem wychładzania. Metoda wstępnego wychładzania polega na wymianie całego 
powietrza przestrzeni zaizolowanej i schładzanie go przed ponownym wtłoczeniem do przestrzeni 
otamowanej. 
 
Dane podstawowe 
 
Układ wstępnego wychładzania otamowanych rejonów zasilany mieszanina recyrkulacyjną wraz 
z prowadzeniem strumienia gazu inertnego zastosowano po raz pierwszy na kopalni „Knurów-
Szczygłowice” Ruch Knurów w przestrzeni zaizolowanej przekopu Ca8W na południe od pochylni I 
w pokładzie 416 poziom 850m. Do układu wstępnego wychładzania przestrzeni otamowanej 
w układzie recyrkulacyjnym zasilanym gazem inertnym zastosowano następujące urządzenia ener-
go-mechaniczne: 

 wentylator typu Elmech 1255 B/E – wydajność - 700m3/min II bieg, 350m3/min I bieg, 
 urządzenie chłodnicze – MK-300 firmy IMKiUS – układ pośredni wychładzania, 
 lutnie metalowe ø 800mm – instalacja do schładzania, 
 połówka wentylatora typu 603B + lutnie parciane ø 800mm przewietrzanie dojścia do tamy 

izolacyjnej nr 8831. 
 Układ wstępnego wychładzania mieszaniną recyrkulacyjną zabezpieczono czujnikami gazome-
trii automatycznej zabudowanymi: 

 w instalacji układu wstępnego wychładzania mieszaniną recyrkulacyjną (lutniociągu tłoczą-
cym), 

 czujnik CO, CO2 i temperatury, 
 w instalacji układu wstępnego wychładzania mieszaniną recyrkulacyjną (lutniociągu ssą-

cym), 
 czujnik CH4 – z progiem wyłączania 2,0%, 
  linia chromatograficzna, 
 na dojściu do tamy izolacyjnej nr 8831 – rejon instalacji wstępnego wychładzania, 
 czujniki CH4 z progiem 2,0%, CO i O2. 

 
 

P r z e k o p  C a 8 W

p o c h y ln ia  I
w  p o k ł .  4 1 6

M ie js c e  p o d łą c z e n ia  ru ro c ią g u
 z  g a z e m  in e r tn y m

L in ia  c h r o m a t o g r a f u

ru r a  k o n tr o ln a

p rz e ła z y  0 8 0 0

U r z ą d z e n ie  c h ło d n ic z e

T
N r .  2 1 1 C O

O 2

N r .  1 1 3 3

N r .  1 1 3 4

N r .  8 2 6
2 ,0 %  C H 4 C O

O 2
N r .  1 1 3 1

N r .  1 1 3 2

N r .  1 3 0
1 ,0 %  C H 4

S c h e m a t  id e o w y  u k ł a d u  w s tę p n e g o  w y c h ło d z e n ia  m ie s z a n in ą  g a z ó w  z  p r z e s t r z e n i  o ta m o w a n e j  

w  u k ła d z ie  r e c y r k u la c y jn y m  z a s ila n y m  g a z e m  in e r t n y m . 

M ie js c e  z a b u d o w y  c z u jn ik ó w  g a z o m e tr i i  
a u to m a ty c z n e j w  u k ła d z ie  w y c h ła d z a n ia

M ie js c e  z a b u d o w y  c z u jn ik ó w  g a z o m e tr i i  
a u to m a ty c z n e j  p r z e d  T I -8 8 3 1

N r .  8 2 9
0 ,5 %  C H 4

 



5.OCENA MOŻLIWOŚCI OCHŁODZENIA TEMPERATURY POWIETRZA 
W OTAMOWANYM ODCINKU PRZEKOPU Ca8W 

 
W niniejszym punkcie przedstawiono wykonaną w GIG próbę oszacowania spodziewanej długości 
okresu wychłodzenia atmosfery do wartości pozwalających na bezpieczną pracę ratowników, przy 
założeniu, że struga powietrza wzbogaconego w azot płynąca lutniociągiem chłodzona będzie 
przez ziębiarkę o mocy chłodniczej równej 300 kW przy zastosowaniu lutniociągu metalowego 
o średnicy 0,8 m w układzie tłoczącym. Przyjęto również „zadowalające” uszczelnienie lutniociągu 
oraz wydajność wentylatora lutniowego równą 10 m3/s (ponieważ taką wydajność ma zastosowana 
ziębiarka). 
 W układzie takim jak pokazany na powyższym schemacie powietrze pobrane z przestrzeni 
otamowanej wyprowadzane będzie przepustem (przełazem) odcinkiem lutniociągu do wentylatora, 
ochładzane przez ziębiarkę i podawane z powrotem lutniociągiem do otamowanego przodka prze-
kopu Ca8W. Dla kompensacji dopływów powietrza przez nieszczelności lutniociągu oraz general-
nie dla zmniejszenia udziału tlenu w mieszaninie gazowej doprowadzanej do otamowanego przod-
ka do lutniociągu podłączony będzie rurociąg z gazem inertnym – przed wlotem do wentylatora 
współpracującego z ziębiarką. Ponieważ nie jest możliwe ilościowe oszacowanie udziału gazu in-
ertnego w recyrkulowanej mieszaninie gazów prowadzonej przez wentylator i ziębiarkę w naszych 
rozważaniach przyjęto, stały skład tej mieszaniny. 
 Korzystając z wycinka mapy wyrobisk górniczych KWK „Knurów-Szczygłowice” na poziomie 
850 m przyjęto długość badanego wyrobiska L = 975 m oraz wysokość geodezyjną początku wy-
robiska z0 = -590 m. Przystępując do prognozy temperatury powietrza w otamowanym wyrobisku, 
podzielono je na sześć odcinków i dla każdego z nich przyjęto dane początkowe do obliczeń zgod-
nie z metodą obliczeniową opracowaną w GIG i stosowaną do wykonywania prognoz klimatycz-
nych dla kopalń podziemnych. Korzystając z wyników pomiarów temperatury skał wykonanych 
przez pracowników Kopalni dla każdego z odcinków przyjęto wartość tej temperatury na początku 
odcinka. 
 
5.1. Pierwszy wariant obliczeń 
 
W pierwszym wariancie obliczeń wartość temperatury skał dla ostatniego najkrótszego odcinka, 
w którym wystąpił pożar (przyjęto jego długość na 25m) dobrano tak, aby prognozowana tempera-
tura powietrza w tym odcinku wynosiła około 50oC, tzn. maksymalna wartość, która została zmie-
rzona podczas penetracji wyrobiska w sierpniu 2011. Rozpoczynając obliczenia przyjęto, że tem-
peratura powietrza w przekroju wlotowego do wentylatora lutniowego mierzona termometrem su-
chym wynosi 30oC, a mierzona termometrem wilgotnym wynosi 27oC. W przypadku braku zię-
biarki, przy tak przyjętych założeniach, temperatura powietrza wpływającego do strefy przodkowej 
będzie równa około 37,5oC, natomiast temperatura powietrza opuszczającego strefę przodkową 
równa blisko 51oC. Temperatura powietrza powracającego przez przepust będzie równa około 
36oC. Po włączeniu ziębiarki, po pierwszej godzinie przewietrzania temperatura powietrza wpły-
wającego do strefy przodkowej wyniesie około 31oC, a opuszczającego strefę przodkową około 
46oC. Zatem po upłynięciu jednej godziny przewietrzania temperatura powietrza w otamowanym 
odcinku przekopu spadnie o około 5oC. Mieszanina gazów prowadzona z powrotem lutniociągiem 
metalowym o średnicy 0,8 m do wentylatora lutniowego i ziębiarki po raz kolejny zostanie ochło-
dzone. Biorąc pod uwagę rozkład prędkości powietrza w lutniociągu nieszczelnym oraz rozkład 
prędkości powietrza na zewnątrz przewodu lutniowego, obliczono czas przepływu powietrza wzdłuż 
lutniociągu do strefy przodkowej oraz powrotu tego powietrza wyrobiskiem od czoła przodku do 
przepustu. Wynoszą one odpowiednio: 94 sekundy oraz 2997 sekund, łącznie około 3100 sekund. 
Przyjęto zatem, że pełny cykl przepływu powietrza w obiegu: wentylator lutniowy – ziębiarka – 
lutniociąg tłoczący – czoło przodku – powrót wyrobiskiem (na zewnątrz przewodu lutniowego) – 



przepust – wentylator lutniowy wynosi około godziny. Przy takim założeniu, po następnej godzinie 
przewietrzania temperatura powietrza wpływającego do strefy przodkowej będzie równa nieco po-
nad 23oC, a opuszczającego tę strefę równa 45,4oC. Po pięciu godzinach przewietrzania maksy-
malna temperatura w otamowanym przekopie będzie równa około 44oC, a po dziesięciu około 
42,7oC. Na podstawie tych wyliczonych danych uzyskano, ile potrzeba czasu, aby maksymalna 
temperatura powietrza w otamowanym przekopie była nie wyższa od 33oC. Okazało się, że czas 
ten jest równy około 400 godzin ≈ 17 dni, co pokazano na poniższych rysunkach 1a i 1b. Jest to 
czas przybliżony, ponieważ z powodu braku wielu danych konieczne było przyjęcie uśrednionych 
wartości. 
 

 
 
 

 
 
 
 



5.2. Drugi wariant obliczeń 
 

 
 
 
 Podobny cykl obliczeń przeprowadzono w drugim wariancie założeń, czyli przy założeniu, że 
w miejscu zagrzania w pobliżu przodka w przekopie Ca8W nastąpiło wychłodzenie górotworu do 
pierwotnej temperatury górotworu wynoszącej 38,6oC. Dla takiego założenia długość okresu wy-
chłodzenia mieszaniny gazowej w otamowanym odcinku górotworu wyniesie około 28 godzin co 
przedstawiono na poniższym wykresie. (rys. 2) 
 
5.3. Rzeczywisty przebieg kształtowania się temperatury powietrza w ślepym odcinku 

przekopu Ca8W po uruchomieniu układu wstępnego wychładzania 
 
Rzeczywisty przebieg wychładzania mieszaniny gazowej jest zbliżony do drugiego wariantu obli-
czeniowego wykonanego przez GIG, czyli okres wychłodzenia wynosił 24 godziny przy tempera-
turze wlotowej do ziębiarki wynoszącej nieco powyżej 38ºC natomiast temperatura mieszaniny na 
wylocie z ziębiarki wynosiła 20ºC, czyli zrzut temperatury ziębiarki wynosił 18ºC. Pomiary wyko-
nywano przez osobę dozoru działu wentylacji co godzinę kontrolując szczelność układu oraz spraw-
ność ziębiarki. 
 W dniu 7.03.2012r. odbyło się posiedzenie Zespołu Opiniodawczego ds. Rozpoznawania i Zwal-
czania Zagrożenia Pożarowego poszerzonego o Specjalistów w sprawie oceny stanu zagrożenia 
pożarowego w rejonie ślepego odcinka przekopu Ca8W na poziomie 850m, w którym zastosowano 
układ recyrkulacyjny schładzania zasilany gazem inertnym przed planowanym włączeniem ślepego 
odcinka przekopu Ca8W do systemu wentylacyjnego kopalni. Zespół przeanalizował i ocenił 
wpływ pracy układu instalacji wstępnego wychładzania mieszaniną recyrkulacyjną zasilaną gazem 
inertnym w aspekcie kształtowania się zagrożenia pożarowego stwierdzając, że: 
 a. uruchomienie układu wstępnego wychładzania wyrobiska mieszaniną recyrkulacyjną zasila-

ną gazem inertnym przed ponownym planowanym włączeniem ślepego odcinka przekopu Ca8W 
do systemu wentylacji nie przyczyniło się do wzrostu zagrożenia pożarowego w przedmioto-
wym rejonie. 



 
 
 b. zastosowane rozwiązanie w znacznym stopniu obniżyło temperaturę powietrza panującą w śle-

pym odcinku przekopu Ca8W rejestrowaną przez linię chromatograficzną zabudowaną zza ta-
mą izolacyjną nr 8831, co przedstawiono na poniższym wykresie. 

 

 
 
 
6. RYGORY STOSOWANIA URZĄDZENIA 
 
Pomimo zastosowania zasilania gazowej mieszaniny recyrkulacyjnej gazem inertnym problema-
tyczne może się okazać uniknięcie nadmiernego dopływu powietrza atmosferycznego przez nie-
szczelności na wlocie do wentylatora, gdzie należy się spodziewać wysokiego podciśnienia w lut-
niociągu. Dlatego też zaleca się przed przystąpieniem do wykonania wstępnego wychładzania mie-



szaniną recyrkulacyjną zasilaną gazem inetrnym wykonanie szczegółowej oceny stanu zagrożenia 
pożarowego w otamowanym rejonie kopalni. Na Ruchu Knurów ze względu na znikome występo-
wanie w otamowanej przestrzeni przekopu Ca8W stężeń metanu poniżej 2,0% zdecydowano się na 
zastosowanie wyżej wymienionych podzespołów układu wstępnego wychładzania, których urzą-
dzenia elektryczne pozwalają na prace do 2,0% stężeń metanu. W przypadku zastosowania urzą-
dzenia wstępnego wychładzania w rejonach otamowanych mieszaniną recyrkulacyjną wraz z pro-
wadzeniem strumienia gazu inertnego, w których stężenie metanu kształtuje się powyżej wartości 
2,0% CH4 należy zastosować układ z pompą wodokrężną. Podczas prowadzenia operacji wstępne-
go wychładzania konieczne jest stałe monitorowanie stanu atmosfery, w tym zmian zawartości tle-
nu jak również zmian stężeń gazów charakterystycznych dla samozagrzewania węgla. 
 W przypadku stwierdzenia: 
 a. nieszczelności w układzie wychładzania w lutniociągu zabudowanym do przełazów i przedo-

stawaniu się mieszaniny recyrkulacyjnej do opływowego prądu powietrza, która może spowo-
dować powstanie atmosfery niezdatnej do oddychania w rejonie tamy izolacyjnej (tzn. powyżej 
wartości stężeń gazów dopuszczonych przepisami), 

 b. wzrostu zagrożenia pożarowego należy postępować zgodnie z ustaleniami zawartymi w opra-
cowanym „Planie prac profilaktycznych……………”. 

 
 
7. WNIOSKI KOŃCOWE 
 
W referacie przedstawiono budowę i zasadę działania układu wychładzania wstępnego otamowa-
nego rejonu przekopu Ca8W przy pomocy tłoczącej wentylacji lutniowej w układzie recyrkulacyj-
nym wraz z podawaniem strumienia gazu inertnego oraz porównano z wykonaną w GIG próbą 
oszacowania spodziewanej długości okresu wychłodzenia atmosfery do wartości pozwalających na 
bezpieczną pracę ratowników. 
 Rozwiązanie to ma kilka zalet: 
 a. Pozwoliło na szybkie wychłodzenie atmosfery w otamowanym odcinku przekopu za pomocą 

gazu zubożonego w tlen bez konieczności zastosowania rygorów wymaganych podczas otwie-
rania stref zaizolowanych. 

 b. Uruchomienie układu wstępnego wychładzania wyrobiska mieszaniną recyrkulacyjną zasila-
ną gazem inertnym nie przyczyniło się do wzrostu zagrożenia pożarowego w przedmiotowym 
rejonie. 

 c. Według omówionych w treści pracy obliczeń GIG, których wyniki są silnie uzależnione od 
niepewnych założeń, udało się osiągnąć stopień wychłodzenia atmosfery pozwalającego na pra-
cę ratowników w tym rejonie po 24 h czyli według drugiego wariantu obliczeniowego. 

 d. Przedstawiony sposób ochłodzenia atmosfery zwiększa szansę na przeprowadzenie skutecz-
nego zaizolowania ociosów i stropu zagrożonego odcinka przekopu, dzięki minimalizacji dłu-
gości okresu ekspozycji odcinka z zagrzanym węglem na atmosferę zawierającą znaczną za-
wartość tlenu. 

 Wobec powyższego przeprowadzone po raz pierwszy na Ruchu Knurów wstępne wychłodzenie 
atmosfery w przekopie Ca8W, przed planowaną operacją otwarcia, polegające na recyrkulacji 
chłodzonej mieszaniny gazowej podawanej do przodka przekopu przy zasilaniu tej mieszaniny ga-
zem inertnym (azotem) można uznać za bezpieczne, skuteczne i zasadne. 
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STRESZCZENIE: Obchodząca jubileusz 130-lecia kopalnia „Marcel” w Radlinie jest liczącym się 
producentem wysokiej jakości węgla energetycznego i koksowego na rynek krajowy i na rynki za-
graniczne. Od początku działalności kopalnia „Marcel” dawniej „Emma” – korzystając z darów na-
tury – dawała jednocześnie olbrzymi impuls do rozwoju Radlina i okolic. Obok kopalni powstały 
koksownia i elektrociepłownia, razem stając się głównym pracodawcą na tym terenie. Działalność 
kopalni doprowadziła również do powstania przestrzeni publicznej w Radlinie wraz z infrastruktu-
rą mieszkaniową, sportową, oświatową leczniczą i kulturalną. Na przestrzeni 130 lat działalności, 
dzięki dużemu zaangażowaniu kadry zarządzającej, „Marcel” ciągle jest nowoczesnym zakładem 
górniczym z dobrymi perspektywami, dającym pracę dla 3200 osób.  
 
SŁOWA KLUCZOWE: Kopalnia, węgiel, eksploatacja, działalność, modernizacja, nowoczesność 
 
 
 
1. CHARAKTERYSTYKA KOPALNI „MARCEL” 

Od 10 lat KWK „Marcel” jest jedną z kopalń – oddziałów Kompanii Węglowej S.A. Obszar 
górniczy kopalni wynosi 60,1 km2 i znajduje się w obrębie Radlina, Marklowic, Wodzisławia Śl., 
Mszany, Gorzyc i Rydułtów oraz Rybnika – Niedobczyc i Świerklan. „Marcel” jest kopalnią dwu-
polową, składa się z części tzw. macierzystej, gdzie eksploatowane są pokłady grupy 700 oraz 
z części marklowickiej z eksploatacją w pokładach grupy 500. 

Model kopalni oparty jest na 7 szybach, upadowej odstawczo-transportowej, 2 poziomach 
wydobywczych oraz 3–4 ścianach eksploatacyjnych. Kopalnia produkuje w ciągu roku ponad 2700 
tys. ton węgla typu 34, 33 oraz 32. Głównym odbiorcą węgla koksowego są koksownie, a odbior-
cami węgla energetycznego są cementownie i energetyka zawodowa. Znaczny udział produkcji 
sprzedawany jest w eksporcie. 

2. POCZĄTKI KOPALNI „EMMA” LATA 1883–1918 
Początki kopalni „Marcel”, dawniej „Emma”, sięgają połowy XIX stulecia. Z tego okresu 

zachowały się dokumenty Urzędu Górniczego w Tarnowskich Górach dotyczące nadania pola gór-
niczego kopalni „Emma” i zezwolenia na eksploatację złoża, datowane na 1857r. Nie od razu jed-
nak przystąpiono do budowy kopalni. Głębienie szybów „Grundman” i „Mauve”, które obecnie 
nazywają się „Antoni” i „Wiktor” rozpoczęto dopiero w 1873 r., kiedy to kopalnia „Emma” została 
wpisana do księgi wieczystej i stała się prawną jednostką administracyjną. [1] 

Budowa kopalni trwała 10 lat. W dniu 13 listopada 1883 roku został oddany do ruchu szyb 
„Wiktor”, zgłębiony do poziomu 126m. Ta data jest uważana za początek istnienia kopalni. W pierw-
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szym roku eksploatacji wydobyto 83 tony węgla, ale już w następnym roku 19 tys. ton, a w kolej-
nym 84 tys. ton. W następnych latach „Emma” przejęła eksploatację sąsiednich kopalń powiększa-
jąc swoje pola górnicze i wydobycie. 

W 1890r. w kopalni „Emma”, w celu wykorzystania miału węglowego, uruchomiono pierw-
szą na Górnym Śląsku brykietownię. W 1895r. kopalnia otrzymała własną centralę elektryczną 
i przystąpiono do elektryfikacji kopalni. Jedna z pierwszych elektrycznych maszyn wyciągowych 
na Górnym Śląsku została oddana do ruchu w 1915r. w kopalni „Emma” na szybie „Wiktor”. 

Poważną przeszkodą w rozwoju wydobycia był brak dróg i środków transportu do przewo-
zu węgla. W 1896 r. kopalnia została połączona z linią kolejową Wodzisław - Rybnik, co umożli-
wiło wywóz węgla na rynek niemiecki oraz na eksport. 

W 1903 r. kopalnia „Emma” weszła w skład Rybnickiego Gwarectwa Węglowego. Odtąd 
kopalnię cechował dynamiczny rozwój. Ważna w działalności kopalni stała się przeróbka mecha-
niczna. W 1903 r. oddano do użytku płuczkę, a w 1907 r. uruchomiono sortownię. W 1908 roku na 
terenie kopalni „Emma” została zbudowana i uruchomiona elektrownia. Posiadając cztery turboge-
neratory – elektrownia dysponowała mocą 8,7 MW i stała się zakładem energetycznym okręgowo 
– rejonowym pokrywając zapotrzebowanie w energię kopalń „Emma” i „Rymer”, miast Rybnika i 
Raciborza, a także okolicznych miejscowości. [2] 

W sprawozdaniu z 1909 r. czytamy, że pokłady znajdujące się w głębszych partiach złoża 
są obfite w węgiel koksowy. W związku z tym w 1911r. w sąsiedztwie kopalni „Emma” powstała 
koksownia, będąca oddziałem kopalni. Uruchomiono wtedy dwie baterie 45 komorowe o łącznej 
zdolności produkcyjnej 40 tys. ton koksu rocznie. W roku 1913 wybudowano baterię III z produk-
cją 7 ton koksu z komory. W 1920 roku koksownia usamodzielniła się zachowując nazwę "Kok-
sownia Kopalni Emma”. [3] 

Wydobycie kopalni „Emma” stale rosło, 1 milion ton wydobycia został przekroczony 
w 1911r. Na początku XX stulecia kopalnia „Emma” przekształciła się w nowoczesny, technicznie 
wysoko rozwinięty zakład górniczy. Węgiel z kopalni „Emma” był wysyłany m.in. do rejencji opol-
skiej i wrocławskiej oraz na eksport. W latach 1904-1907 węgiel eksportowano do Serbii i Rumu-
nii , a nieco później od 1912r. do takich krajów jak Szwajcaria, Włochy, Szwecja i Dania. 

 

 
Panorama kopalni „Emma”, 1913r. 
The view of Emma coalmine, 1913 

 
3. OKRES MIĘDZYWOJENNY LATA 1919–1939 

Po powrocie Górnego Śląska do Polski, kopalnia „Emma” nadal pozostawała w strukturach 
Rybnickiego Gwarectwa Węglowego. Kopalnia posiadała 2 główne szyby wydobywcze: „Antoni” 
do poz. 400m i „Wiktor” do poz. 600m. Wydobycie węgla na powierzchnię odbywało się w klat-
kach o łącznej ładowności 7 ton. 



Mówiąc o Rybnickim Gwarectwie Węglowym, nie sposób nie wspomnieć o jego naczel-
nym dyrektorze - późniejszym profesorze – Bolesławie Krupińskim. W budynku zarządu kopalni 
„Emma” mieściła się Dyrekcja Techniczna Gwarectwa. Bolesław Krupiński urzędował tam wraz 
ze swoim sztabem od 1934 r. do wybuchu wojny. 

Szczególną troską Krupińskiego była jak najdalej idąca modernizacja kopalń, która polegała 
m.in. na wprowadzaniu urządzeń skipowych. Pierwsze skipy wprowadzono w kopalni „Emma” 
w 1938 r. W ślad za zainstalowaniem urządzeń skipowych poszła modernizacja transportu główne-
go, polegająca na wprowadzeniu wozów o pojemności 2500 l w miejsce dotychczas stosowanych 
o pojemności 800 i 1000 litrów.  Na odcinku mechanizacji urabiania Profesor Krupiński hołdował 
zasadzie, że każda ściana musi być prowadzona z zastosowaniem maszyn urabiających i zasada ta 
była rygorystyczne przestrzegana [4]. 

Do ważniejszych inwestycji z tego okresu zaliczamy ponadto szyb wentylacyjny w Mar-
klowicach, który był budowany w latach 1925–1932 i został zgłębiony do 360m. Jednakże, na sku-
tek znacznego dopływu solanki oraz dużej gazonośności budowa szybu została wstrzymana. Drugą 
poważną inwestycją był szyb wentylacyjno-zjazdowy „Jedłownik” zgłębiony do poziomu 200m, 
oddany do użytku w 1935r. 

 

 

 
Wstępne prace przy wierceniu szybu „Jedłownik” 
Preliminary works while dribling 
the Jedłownik coal-pit 

  
 

 
Miejsce połączenia kopalni „Emma” 
z szybem „Jedłownik”, 1938r. 
The junction of Emma coalmine and 
the Jedłownik coal-pit, 1938 

 
 
 

 

 
4. LATA OKUPACJI 1939–1945 

Po wkroczeniu wojsk niemieckich w 1939r., kopalnia „Emma” została przejęta w zarząd 
komisaryczny przez Zakład Rzeszy „Herman Göring”. W latach II wojny światowej wybierano 
najkorzystniejsze do eksploatacji pokłady, położone blisko szybów wydobywczych, zaniedbując 
roboty przygotowawcze oraz inwestycje. Nowością wprowadzoną do kopalni przez okupanta były 
nowe typy maszyn górniczych, jak wiertarki oraz przenośniki taśmowe i rynnowe stosowane 
w górnictwie niemieckim. Od 1944 roku zaznaczył się wyraźny spadek wydobycia. 



5. KOPALNIA „MARCEL” W LATACH 1945–1989 
Wyzwolenie Radlina i kopalni „Emma” nastąpiło 26 marca 1945r. Kopalnia została ponow-

nie uruchomiona 2 kwietnia. Wydobycie w pierwszym dniu wyniosło 115 ton. W 1946 roku ko-
palnia „Emma” przeszła na własność Skarbu Państwa. Głównym zadaniem kopalni do 1949r. było 
odzyskanie przedwojennej zdolności produkcyjnej, wykonano kapitalne remonty budynków, ma-
szyn i urządzeń. W dniu 1 maja 1949r. Centralny Zarząd Przemysłu Węglowego zatwierdził zmia-
nę nazwy kopalni „Emma” na „Marcel”. Zmiana nazwy była wyrazem uznania dla zasług Józefa 
Kolorza, pseudonim „Marcel”, górnika kopalni „Emma”, uczestnika powstań śląskich, słynnej po-
staci przedwojennego ruchu robotniczego.  

W 1949 roku wielkość wydobycia przekroczyła 1 mln ton. Po zabezpieczeniu wydobycia, 
od 1950 r. zwiększano nakłady inwestycyjne, najważniejsze z nich w chronologicznym porządku 
przedstawiają się następująco: 

1950 – powstała Zasadnicza Szkoła Górnicza,  
1952 – oddano do użytku żłobek dziecięcy i poradnię dla matki z dzieckiem, 
1955 – zgłębiono szyb III wydobywczy do poz. 600m,   
 – oddano Dom Górnika na 300 osób,  
1956 – oddano do użytku nowy zakład przeróbczy,  
 – zainstalowano pierwszy kombajn ścianowy typu „Donbas”  
1960 –  zgłębiono szyb „Antoni” materiałowo-zjazdowy do poz.  800m,  
 – wybudowano bocznicę kolejową o długości 4,4 km,  
1964 – oddano do użytku Dom Kultury z salą widowiskową na 430  miejsc,  
1969 – zgłębiono szyb III do poz. 800m i przystąpiono do  eksploatacji poziomu 800m, 
1969 – w duńskiej stoczni Nakskov zwodowano masowiec „Kopalnia Marcel” o ładowności 

8 400 ton, 
 

 
 
Masowiec „Kopalnia Marcel”, 1969r. 

  „Marcel Coalmine” bulk carrier in 1969 



1972 – przystąpiono do modernizacji najstarszego osiedla robotniczego w Radlinie przy uli-
cy Wieczorka, zastępując familoki z przełomu XIX i XX w., budynkami o nowocze-
snym standardzie mieszkaniowym, 

1979 – oddano do użytku nowoczesny kompleks sportowo-rekreacyjny Dom Sportu w Ra-
dlinie. 

W latach 1973 - 1974 w wyniku szybkiego sczerpywania zasobów w części macierzystej 
rozpoczęto roboty udostępniające w części marklowickiej, dotąd nie eksploatowanej. Przystąpiono 
także do budowy szybu wentylacyjnego „Marklowice II”, który ukończono w 1983r. oraz pogłę-
biono szyb „Marklowice I” do poz. 600m. W trakcie głębienia tych szybów została wykorzystana 
po raz pierwszy w Zagłębiu Górnośląskim technologia mrożenia nadkładu. 

Złoże zalegające pod gminą Marklowice należy do najbogatszych w Europie. Eksploatacja 
pod centrum Marklowic płytko zalegających pokładów była możliwa jedynie z zastosowaniem 
podsadzki hydraulicznej. Przystąpiono zatem do budowy szybu podsadzkowego wraz z infrastruk-
turą. Pierwsze podsadzanie odbyło się we wrześniu 1979r. w pokładzie 415. Ostatnie podsadzanie 
miało miejsce w październiku 1999r. w pokładzie 417. W okresie 20 lat stosowania podsadzki, na 
dole kopalni ulokowano 5,6 mln m3 materiału podsadzkowego.  

 
6. OKRES PRZEKSZTAŁCEŃ WŁASNOŚCIOWYCH 

I MODERNIZACJI KOPALNI W LATACH 1990–2012 
W 1990r. Kopalnia „Marcel” wraz z innymi kopalniami uzyskała samodzielność finansową, 

samorządową i organizacyjną. Od początku lat 90-tych na fali reformowania górnictwa przystąpio-
no do modernizacji kopalni. Wprowadzono nowoczesny system wybierania pokładów metodą du-
żej koncentracji wydobycia. W ścianach zastosowano wysokowydajne kombajny ścianowe oraz 
przenośniki nowej generacji. Do ścian zakupiono również nowe obudowy, a do transportu pod zie-
mią wprowadzono niestosowane do tej pory kolejki spągowe. 

Rozpoczęto również proces restrukturyzacji powierzchni kopalni. Na bazie majątku kopal-
nianego powstały spółki prawa handlowego przejmując zadania i załogę likwidowanych oddzia-
łów. Mieszkania zakładowe przekazano do nowopowstałej spółdzielni mieszkaniowej Marcel. W ko-
lejnym etapie przekazano okolicznym samorządom m.in. Dom Sportu, Dom Kultury i budynek Za-
sadniczej Szkoły Górniczej. 

W latach 1993 – 2003 kopalnia „Marcel” wchodziła w skład Rybnickiej Spółki Węglowej. 
Uchwałą RSW S.A. z 4 grudnia 1995r. do kopalni „Marcel” została przyłączona kopalnia „1 Ma-
ja”. Od tej pory kopalnia funkcjonowała jako Ruch Marcel i Ruch 1 Maja. Roczne wydobycie ko-
palni przekroczyło wysokość 3 mln ton. Jednak bardzo trudne i złożone warunki górniczo – geolo-
giczne zdecydowały o zaniechaniu produkcji i likwidacji Ruchu „1 Maja”. Kopalnia ta zakończyła 
działalność po 41 latach od uruchomienia w roku 2001. 

W 1993 r. kopalnia „Marcel” uzyskała dostęp do eksploatacji bogatej w węgiel koksowy 
partii „rydułtowskiej” oraz partii „niedobczyckiej” złoża, co miało dla kopalni strategiczne znacze-
nie. Węgiel typ 34.1 i 34.2, wydobywany z tej partii jest wysokokaloryczny, o małej zawartości 
popiołu i siarki oraz bardzo dobrych parametrach fizykochemicznych. Eksploatacja pokładów gru-
py 700 ścianami o wielkości wydobycia 3 tys. t/d, spełniała rolę lokomotywy dla całej kopalni, za 
sprawą wysokiej ceny uzyskiwanej ze sprzedaży tej części produkcji. Obecnie w OG „Niedobczy-
ce II” jest eksploatowany ostatni z pokładów - 712/1-2. 

W latach 2002 – 2008 w kopalni „Marcel” była realizowana jedna z najważniejszych inwe-
stycji – budowa upadowej odstawczo – transportowej z powierzchni do poziomu 400m. Długość 
upadowej wynosi 1850m, przy nachyleniu 12°. Po oddaniu uruchomionej nakładem 90 mln zł upa-
dowej, węgiel z części marklowickiej jest transportowany przenośnikami bezpośrednio do zakładu 
przeróbczego z pominięciem transportu kołowego oraz ciągnienia szybem. W upadowej została też 
zainstalowana spalinowa kolejka spągowa, przystosowana do jazdy ludzi i transportu materiałów, 
ze stacjami przeładunkowymi na powierzchni Marcel i poziomie 400 Marklowice. 



7. JUBILEUSZ 130 LECIA 
Kopalnia „Marcel” pomimo swoich 130 lat, stawia na nowoczesne, przyjazne dla środowi-

ska rozwiązania. Realizowana jest budowa bryły rekultywacyjnej na terenach poprzemysłowych 
o powierzchni ok. 56 ha. Do budowy bryły są wykorzystywane odpady wydobywcze pochodzące 
z bieżącej produkcji. Prace rekultywacyjne prowadzone są wg najnowszej technologii zwałowania 
odpadów wydobywczych, gdzie ostatnia warstwa stanowi podłoże dla rozwoju roślinności. Doce-
lowo zostanie wysadzonych ok. 240 tys. drzew i krzewów. Bryła rekultywacyjna jest obiektem 
przyjaznym dla środowiska, a po zakończeniu prac będzie doskonałym terenem rekreacyjno – 
sportowym. 

Do zasilania obiektów zakładu górniczego w części marklowickiej energią elektryczną 
i cieplną będzie wykorzystany silnik gazowy o mocy 2 MW, zasilany metanem pochodzącym z 
odmetanowania górotworu. W ten sposób zostanie zagospodarowane 3 500 tys. m3 metanu w skali 
roku. Zakładana roczna produkcja 14 812 MWh energii elektrycznej i 41 591 GJ energii cieplnej, 
pokryje połowę zapotrzebowania części marklowickiej kopalni na energię w dni robocze oraz za-
pewni całkowite zapotrzebowanie w dni wolne, i co najważniejsze zminimalizuje emisję metanu 
do atmosfery.  

W swoje 130 – lecie kopalnia „Marcel” wchodzi z perspektywą eksploatacji pokładów gru-
bych: 505 oraz 507. Obecnie jest eksploatowana górna warstwa pokładu 505. Strategicznym przed-
sięwzięciem dla dalszej efektywnej eksploatacji złoża w części marklowickiej jest wydłużenie 
upadowej odstawczo – transportowej do poziomu 600m. Jeszcze dalszą perspektywą - dającą wy-
dłużenie zakładanej żywotności kopalni - jest pozyskanie złoża zalegającego poniżej poziomu 
800m w części marklowickiej. Udostępnienie złoża będzie wymagać budowy nowego poziomu.  

Poprzez ciągłe doskonalenie zintegrowanych systemów zarządzania, na kopalni podnosi się 
poziom bezpieczeństwa, higieny i organizacji pracy, a także podwyższa się jakość oferowanych 
produktów. Potwierdzeniem dobrego - budowanego na przestrzeni 130 lat działalności - wizerunku 
KWK „Marcel”, są liczne przyznane nagrody i wyróżnienia. W ostatnich latach kopalnia „Marcel” 
otrzymała m.in. Śląską Nagrodę Jakości, została Kopalnią Roku, uhonorowano ją także wyróżnie-
niem Polskiej Izby Ekologii w dziedzinie ochrony środowiska. 
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130 Years of Marcel Coalmine in Radlin 
 
Celebrating its 130 years on the market, Marcel coalmine in Radlin is a highly respected producer 
of a high quality steam and coking coal for both the domestic and foreign market. Since its begin-
ning Marcel (former Emma) has been making use of gifts of nature on one hand and on the other – 
it has been strongly stimulating the development of Radlin and the surrounding area. Thus, it  
needs to be mentioned that cocking and power plants were created in the vicinity of Marcel making 
the three companies the main local employers. Moreover, the coalmine’s activity has also contrib-
uted to constituting public space in Radlin by influencing the development of housing market, 
sports clubs, health care standards, education and culture sectors. Thanks to a deep engagement of 
the management board in the space of 130 years of activity, Marcel was and still remains a modern 
mining works with wide perspectives, giving job to 3200 workers today. 
 



 
Ograniczenie zapylenia w kopalniach z wykorzystaniem 
powietrzno-wodnych urządzeń zraszających Bryza 
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STRESZCZENIE: Powietrzno-wodna instalacja zraszająca charakteryzuje się efektywnym 
działaniem, ponieważ sprężone powietrze powoduje rozpylenie wyrzucanej wody do średnicy 
kropel rzędu kilkunastu mikrometrów. Modułowa i prosta budowa urządzeń zraszających 
opracowanych przez ITG KOMAG i produkowanych przez FIW Elektron powoduje, że zabudowę 
ich  można każdorazowo dostosować do indywidualnych warunków i potrzeb użytkownika. W 
treści przedstawiono powietrzno-wodne urządzenia zraszające typu Bryza, tj.: zraszacz przesypów 
Bryza-1200 oraz przeciwpyłowa zapora pyłowa CZP Bryza, które są obecne na kopalniach węgla 
od początku 2012. Urządzenia te cechują się wysoką skutecznością redukcji zapylenia, wysoką 
niezawodnością działania i prostotą budowy, co jest m.in. przyczyną ich coraz częstszego 
stosowania w kopalniach węgla. Badania wykazały, że poziom redukcji zapylenia całkowitego i 
frakcji respirabilnej pyłu wynosi ok. 70%. Dysze powietrzno-wodne autorskiego rozwiązania ITG 
KOMAG wymagają natężenia przepływu wody ok. 0,1 dm3/min i ok. 50 dm3/min powietrza. 
 
SŁOWA KLUCZOWE: zagrożenia techniczne, bezpieczeństwo, zapylenie, zraszanie powietrzno-
wodne. 
KEYWORDS: technical hazards, safety, dust concentration, air-and-water spraying system,. 
 
 
 
1. WPROWADZENIE 
 

Zapylenie powietrza w polskim górnictwie węgla kamiennego, jest jednym z podstawowych 
zagrożeń skutkujących: 

 możliwością katastrofy górniczej spowodowanej wybuchem pyłu węglowego, 

Szkoła Eksploatacji Podziemnej 2013, Materiały Konferencyjne 
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Stosowanie tych urządzeń jest uzasadnione również technicznie, gdyż prosta konstrukcja urządzeń 
zapewnia ich bardzo łatwy montaż, wysoką niezawodność działania i bardzo prostą obsługę. 
Urządzenia BRYZA charakteryzują się bardzo niskim natężeniem przepływu wody wynoszącym 
standardowo 0,1 dm3/min na jedną dyszę, co w efekcie odpowiada od 0,5 do 1,5 dm3/min dla całej 
instalacji zraszającej. Tak niewielkie natężenie przepływu wody, jest możliwe dzięki specjalnej 
konstrukcji dysz, która umożliwia rozpylanie kropel wody do średnicy około kilkunastu 
mikrometrów [2].  
Urządzenia typu BRYZA tworzą dwa typy rozwiązań: zraszacz przesypów Bryza-1200 (rys.3) 
przeznaczony do redukcji zapylenia na przesypach przenośników górniczych oraz chodnikowa 
zapora przeciwpyłowa CZP Bryza (rys.4) przeznaczona do redukcji zapylenia w powietrzu 
kopalnianym przepływającym przez wyrobiska korytarzowe. 

 
Rys. 3.  Zraszacz przesypu Bryza 1200/B [2] 
Fig. 3.  Bryza sprinkler for transferring points 1200/B [2] 
 



 
Rys. 4. Chodnikowa zapora przeciwpyłowa CZP Bryza [1] 
Fig. 4. CZP Bryza roadway anti-dust barrier [1] 
 
 
2.1. ZRASZACZ PRZESYPÓW BRYZA-1200 
 

Zraszacz przesypu Bryza-12000 [1] składa się z trzech podstawowych zespołów:  
 ramy z bateriami dysz zraszających,  
 kraty ściekowej, 
 oraz szafy sterującej. 

Zraszacz zasilany jest wodą i sprężonym powietrzem pod ciśnieniem mediów panujących w sieci 
kopalnianej. 
Rama zraszacza wyposażona jest standardowo w trzy baterie zraszające, w których można 
umieścić po 3 dysze w każdej. Każda z dysz zasilana jest wodą o natężeniu przepływu ok. 0,1 
dm3/min oraz powietrzem o natężeniu przepływu ok. 50 dm3/min. Dla standardowego wykonania 
zraszacza wyposażonego w pięć powietrzno-wodnych dysz zraszających natężenie przewpływu 
wody wynosi ok. 0,5 dm3/min. Natężenie przepływu sprężonego powietrza i wody regulowane jest 
przez zespół przygotowania mediów. Przepływ wody jest regulowany poprzez regulatory, 
natomiast przepływ sprężonego powietrza poprzez zawory redukcyjne. Takie rozwiązanie 
gwarantuje dostarczanie ściśle określonej objętości wody do dysz zraszających - reszta przestrzeni 
w dyszach jest wypełniona przez sprężone powietrze odpowiedzialne za właściwe rozpylenie wody 
i nadanie odpowiedniej energii wyrzutu rozpylonym kroplom. Czystość wody i sprężonego 
powietrza zapewniana jest poprzez zestaw filtrów. 
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Rys.10. Skutecznosć redukcji zapylenia za zaporą przeciwpyłową CZP Bryza mierzona na szerokości 
wyrobiska [4] 
Fig.10. Efficiency of dust control behind CZP Bryza roadway anti-dust barrier measured on the 
roadway width  [4] 
 
 
3. PODSUMOWANIE 
 

Urządzenia zraszające BRYZA są skutecznymi i niezawodnymi urządzeniem do ograniczania 
zapylenia w kopalniach węgla kamiennego. Prosta konstrukcja i zastosowanie sprawdzonych 
elementów w urządzeniach skutkuje wysoką niezawodnością działania. Dzięki bardzo dobremu 
rozpyleniu wody sprężonym powietrzem, możliwe jest zasilanie tych urządzeń wodą w ilości ok. 
0,1 l/min na jedną dyszę, co jest istotną zaletą rozwiązania.  
Wysoka skuteczność redukcji zapylenia powietrza urządzeniami typu BRYZA w pierwszych 
zastosowaniach, spowodowała duże zainteresowanie ze strony kopalń węgla kamiennego. Możliwe 
jest zatem szersze zastosowanie rozwiązań BRYZA, poprawiających bezpieczeństwo oraz warunki 
pracy górników. 
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Title: Dust control in mines using the Bryza air-water spraying 
systems  
 
Abstract: Air-water spraying system is effective as the compressed air atomizes ejected water to 
diameter of several micrometers. Modular and simple design of spraying devices developed at 
KOMAG Institute and manufactured by FIW Elektron  causes that their arrangements can be 
adapted to each conditions and individual needs of end user. The Bryza air-water  spraying system 
i.e. Bryza-1200 transferring points sprinkler with CZP anti-dust barrier ,which are being installed 
in coal mines since 2012, are presented. These devices have high efficiency of dust control, high 
reliability and due to a simple design they became more and more popular in Polish coal mines. 
The tests have proved that reduction of respirable fraction and total dust concentration is about 
70%.   Air-water nozzles of KOMAG design require water flow rate of about 0.1 dm3/min and 
about 50 dm3/min of air flow. 
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1. Wstęp  
 

 Klimatyzacja podziemnych wyrobisk górniczych ma na celu poprawę komfortu pracy ludzi i 
urządzeń znajdujących się w wyrobiskach oraz utrzymywanie temperatury powietrza w miejscu 
pracy na poziomie określonym w odpowiednich przepisach. 
 Zgodnie z przepisami górniczymi, temperatura powietrza w miejscu pracy nie powinna 
przekraczać 28°C przy wykonywaniu pomiaru termometrem suchym, a intensywność chłodzenia 
nie powinna być mniejsza od 11 katastopni wilgotnych. W przypadku gdy temperatura powietrza 
mierzona termometrem suchym w miejscu pracy jest większa od 28°C, a nie przekracza 33°C, lub 
intensywność chłodzenia jest mniejsza od 11 katastopni wilgotnych, stosuje się odpowiednie 
rozwiązania techniczne dla obniżenia temperatury powietrza lub ogranicza czas pracy do 6 godzin, 
liczony łącznie ze zjazdem i wyjazdem, dla pracowników przebywających całą zmianę roboczą w 
miejscu pracy, gdzie parametry klimatyczne są przekroczone. W przypadku gdy temperatura 
powietrza mierzona termometrem suchym przekracza 33°C, można zatrudnić ludzi tylko w akcji 
ratowniczej. 
 W sytuacjach gdy obniżenia temperatury powietrza nie można uzyskać za pomocą 
standardowych technik wentylacyjnych stosuje się dodatkowe układy (urządzenia) klimatyzacyjne. 
W polskim górnictwie podziemnym stosuje się układy klimatyzacji: 

 lokalnej - w której powietrze w danym miejscu pracy schładzane jest za pomocą 
indywidualnych, mobilnych urządzeń chłodniczych bezpośredniego działania, a 
pobrane ciepło zrzucane jest z powrotem do powietrza poza miejscem pracy w 
tzw. chłodnicach wyparnych, lub do wody czerpanej z rurociągów ppoż.  

 grupowej - w której powietrze schładzane jest w kilku różnych miejscach za po-
mocą chłodnic powietrza zasilanych wodą lodową wytwarzaną przez stacjonarne 
agregaty chłodnicze znajdujące się w wydzielonej komorze pod ziemią. Pobrane 
ciepło oddawane jest do powietrza kopalnianego w bateriach chłodnic wyparnych 
zlokalizowanych w wyrobiskach, z których powietrze odprowadzane jest bezpo-
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średnio do szybu wentylacyjnego lub do wody, transportowanej specjalnymi ru-
rociągami na powierzchnię. 

 centralnej - w której woda lodowa, wytwarzana przez agregaty chłodnicze zabu-
dowane w specjalnym pomieszczeniu na powierzchni, transportowana jest za po-
średnictwem reduktora ciśnienia hydrostatycznego i sieci rurociągów preizolo-
wanych do wyrobisk górniczych a następnie z powrotem na powierzchnię. Ciepło 
pobrane oddawane jest z podgrzanej wody lodowej w chłodnicach zabudowa-
nych na powierzchni do powietrza atmosferycznego. 
 

 Centralne wytwarzanie chłodu na powierzchni kopalni jest sposobem bardziej dogodny lecz 
kosztowniejszym w stosunku do centralnego (grupowego) wytwarzanie chłodu w podziemiach 
kopalni. 
 Wytwarzanie chłodu bezpośrednio w wyrobiskach górniczych stwarza dodatkowe problemy 
związane z odprowadzeniem na powierzchnię pobranego przez instalację klimatyzacyjną ciepła. 
2. Klimatyzacja grupowa 

 W klimatyzacji grupowej do wytwarzania chłodu stosuje się agregaty chłodnicze umieszczone 
w zaadaptowanych do tego celu komorach lub wyrobiskach górniczych. Zazwyczaj wyrobiska te 
zlokalizowane są w niewielkiej odległości od szybów wdechowych zakładu górniczego. 
 Transport energii cieplnej, wyrobiskami górniczymi, od miejsca jej pobrania z powietrza do 
miejsca jej z zrzutu z powrotem do powietrza, odbywa się z wykorzystaniem wody. Woda ze 
względu na swoje wysokie ciepło właściwe jest bardzo dobrym akumulatorem energii cieplnej.  
 Transport energii w instalacjach klimatyzacyjnych w wyrobiskach poziomych nie stanowi 
problemów technicznych. Problemy natury technicznej i ekonomicznej pojawiają się w miejscu 
wydania energii z dołu na powierzchnię kopalni.  
 Zasadniczo wykorzystywane są dwa rozwiązania: 

1) zrzut ciepła z wody do powietrza w bateriach chłodnic wyparnych, zlokalizowa-
nych pod ziemią w zużytym prądzie powietrza. Podgrzane powietrze odprowa-
dzane jest do szybu wentylacyjnego (wydechowego). 

2) transport wody za pomocą specjalnych rurociągów wybudowanych w szybach 
 
Zrzut ciepła z wykorzystaniem chłodnic wyparnych jest rozwiązaniem wymagającym 
spełnienia następujących warunków: 

 należy znaleźć wyrobisko górnicze, w którym można zlokalizować stanowi-
sko chłodnic. Przez wyrobisko te musi płynąć wymagana, określona mocą 
chłodnic, ilość powietrza. Powietrze to powinno mieć odpowiednią tempera-
turę i wilgotność 

 chłodnice należy wyposażyć w wentylatory. Moce elektryczne stosowanych 
wentylatorów wahają się w granicach 22÷45 kW. Do wentylatorów należy 
wykonać instalację elektryczną zasilającą. Należy uwzględnić hałas i dodat-
kowe podgrzewanie powietrza wywołane pracą wentylatorów 

 chłodnice należy wyposażyć w instalację zraszającą. Instalacja ta musi być 
zasilana wodą uzdatnioną tak aby ograniczyć zakamienianie się chłodnic. 



 

 

 Eksploatacja podziemnych chłodnic wyparnych jest bardzo kosztowna. Główne składniki 
kosztów to cena energii elektrycznej dostarczonej do instalacji oraz koszty napraw i konserwacji 
związane z zakamienianiem się i korozją wkładów chłodnic. 
Moc elektryczna dostarczona do chłodnicy wynosi ok. 8÷10% jej mocy cieplnej. 
Rozwiązanie polegające na transporcie, podgrzanej w skraplaczach agregatów chłodniczych wody 
bezpośrednio na powierzchnię wymaga: 

 wybudowania dodatkowych rurociągów w szybie 
 zastosowanie układów redukcji ciśnienia hydrostatycznego takich jak np.: 

podajniki trójkomorowe lub wymienniki wysokociśnieniowe 

Rozwiązanie to wiąże się z dużymi nakładami inwestycyjnymi. 
 
3. Odprowadzenie ciepła z klimatyzacji górniczej za pomocą układu UZC   

  

 Układ zrzutu ciepła UZC jest alternatywą do aktualnie wykorzystywanych technik, transportu 
ciepła, odbieranego ze skraplaczy stacjonarnych urządzeń chłodniczych pod ziemią, na 
powierzchnię kopalni. Zamiast układów chłodzenia skraplaczy, wykorzystujących chłodnice 
wyparne zlokalizowane w wyrobiskach wentylacyjnych kopalni lub układów wykorzystujących 
wodę chłodzącą transportowaną specjalnymi rurociągami z powierzchni zakładu górniczego, 
stworzony został układ umożliwiający odbieranie ciepła skraplaczy przez naturalne wody 
kopalniane, wypompowywane na powierzchnię przez istniejące w kopalni pompy zlokalizowane w 
pompowniach poziomowego lub głównego odwadniania. 
 Instalacja UZC ma szczególne zastosowanie w kopalniach, w których z pompowni 
poziomowych odprowadza się dobowo ilości wody nie mniejsze niż przedstawione w poniższej 
tabeli, oraz w których komora agregatów chłodniczych zlokalizowana jest w pobliżu chodników 
wodnych. 

Moc cieplna do 
odprowadzenia 

Dobowa ilość wody wypompowywana z 
odwadniania na powierzchnię 

kW m3

1300 2200 

2600 4400 

3900 6600 

 
  

Układ zrzutu ciepła UZC jest instalacją stacjonarną, przystosowaną do pracy bez stałej 
obsługi.  

Schemat blokowy instalacji zrzutu ciepła przedstawia poniższy rysunek. 



 

 

 
Schemat blokowy instalacji zrzutu ciepła z klimatyzacji grupowej z wykorzystaniem układu UZC. 

Układ UZC składa się ze: 

1) wymienników ciepła woda-woda przekazującej ciepło odebrane wodzie 
chłodzącej skraplacz agregatu chłodniczego do wody kopalnianej zgro-
madzonej w chodniku wodnym, 

2) pompy obiegowej P wymuszającej w sposób kontrolowany przepływ wo-
dy kopalnianej przez wymiennik, 

3) zespołu filtrów wstępnych i odmulników, 
4) magnetyzerów do uzdatnienia wody kopalnianej przed podaniem jej na 

wymiennik ciepła, 
5) armatury i rurociągów do przesyłu wody kopalnianej z i do chodnika 

wodnego, oraz z i do skraplacza maszyny chłodniczej, 
6) systemu kontroli i monitoringu 

Pompa obiegowa wody chłodzącej skraplacz (PW), pompy wody kopalnianej głównego 
odwadniania (PG) i rurociągi szybowe, są uzupełnieniem układu. Stanowią one wyposażenie 
istniejących w zakładzie górniczym instalacji i nie wymagają zmian pracując w dotychczasowym 
zakresie swoich parametrów. 



 

 

W UZC ciepło oddawane jest w wymienniku płytowym do wody przepompowywanej z 
chodnika wodnego od strony napływu wody surowej, do tego samego chodnika ale od strony 
przeciwnej.  Wymieszana w chodniku wodnym woda, wydawana jest na powierzchnię za pomocą 
pomp głównego odwadniania. 

Zanieczyszczenia w postaci stałej, unoszone przez wodę podawaną z chodnika wodnego 
do wymiennika ciepła zatrzymywane są w stacja filtrów.  

W celu zapewnienia maksymalnie długiego i bezawaryjnego okresu eksploatacji, układ 
UZC wyposażony jest w magnetyzery umieszczone na rurociągu wody brudnej. 

Magnetyzery skutecznie rozpuszczają osady z kamienia kotłowego oraz osady korozyjne. 
 Ilość energii cieplnej przekazywanej z klimatyzacji grupowej do wody odprowadzanej na 
powierzchnię z głównego odwadniania jest monitorowana przez system kontroli i monitoringu. 
  
4. Odprowadzenie ciepła z klimatyzacji górniczej za pomocą układu UZC w 

KWK Bielszowice 

 
 KWK Bielszowice posiada instalację klimatyzacji grupowej o mocy chłodniczej 2 MW na poz. 
1000 m. Energia cieplna odbierana z klimatyzowanych wyrobisk zrzucana jest do powietrza za 
pomocą baterii 6 chłodnic wyparnych o nominalnej wydajności cieplnej każdej chłodnicy 
wynoszącej ok. 450 kW. Chłodnice zlokalizowane są w chodniku wentylacyjnym, na tym samym 
poziomie co agregat chłodniczy. 
 Każda chłodnica wyparna wyposażona jest w wentylator lutniowy z napędem o mocy 37 kW. 
Dodatkowo każda bateria, składająca się z dwóch chłodnic posiada pompę zraszania z napędem o 
mocy 11 kW. Sumaryczna moc elektryczna, zainstalowana na stanowisku chłodnic wyparnych 
wynosi 255 kW. 
 Podczas eksploatacji układu wystąpił realny problem związany z możliwością odprowadzenia 
ciepła ze skraplacza maszyny chłodniczej przez chłodnice wyparne. Ze względu na zakamienianie 
się wkładów chłodnic, ich sprawność znacznie zmalała, wzrosła temperatura wody w obiegu 
skraplacza i w konsekwencji temperatura i ciśnienie skraplania oraz temperatura oleju w sprężarce. 
Agregat chłodniczy automatycznie ograniczył swoją wydajność.  
Kopalnia zdecydowała się na zastosowanie układu UZC. 
 W bezpośrednim sąsiedztwie komory agregatu chłodniczego na poz. 1000 m zlokalizowane jest 
komora pomp głównego odwadniania oraz chodniki wodne o pojemności około 2 * 2400 m3  

Zadaniem układu UZC w KWK Bielszowice miało być: 

a) poprawienie sprawności i efektywności instalacji klimatyzacji grupowej o mocy 
2 MW na poziomie 1000 m,  

b) zwiększenie pewności ruchowej pracy klimatyzacji grupowej przez wprowadze-
nie alternatywnego do chłodnic wyparnych układu zrzutu ciepła do wód kopal-
nianych 

c) ograniczenie kosztów eksploatacyjnych pracy istniejącej instalacji przez wyeli-
minowanie z pracy wentylatorów oraz pomp zraszających współpracujących 
z chłodnicami wyparnymi 

d) ograniczenie przestojów w pracy klimatyzacji grupowej wynikających z remon-
tów, czyszczenia i konserwacji chłodnic wyparnych 

Przy projektowaniu układu przyjęto następujące założenia: 



 

 

 układ UZC w pierwszym etapie umożliwi odprowadzenie 1,3 MW mocy cieplnej i 
stanowić będzie uzupełnienie instalacji chłodzącej skraplacz z wykorzystaniem 
chłodnic wyparnych (praca równoległa) 

 układ UZC w drugim etapie umożliwi odprowadzenie 2,6 MW mocy cieplnej 
i będzie mógł w pełni zastąpić istniejącą instalację chłodzącą skraplacz 
z wykorzystaniem chłodnic wyparnych (praca samodzielna) 

 średniodobowy dopływ wód do chodników wodnych: 
 90 m3/h dla pierwszego etapu 
 180 m3/h dla drugiego etapu 
 temperaturę wody dopływowej brudnej 28 oC 
 przepływ wody czystej przez skraplacz agregatu - 220 m3/h 
 temperaturę wody wylotowej ze skraplacza - 43oC 
 temperaturę wody wlotowej do skraplacza  - 33oC 

 Zaprojektowany i wdrożony w KWK Bielszowice układ alternatywnego zrzutu ciepła z 
klimatyzacji grupowej do wód kopalnianych, o mocy cieplnej 2,6 MW wykonany został z 
wykorzystaniem: 

 dwóch wymienników płytowych o mocy cieplnej 1,3 MW każdy 
 pompy szlamowej o mocy 41 kW 

 
           Wymiennik ciepła układu UZC w KWK Bielszowice 

 Parametry pracy układu UZC a w szczególności: temperatury wejściowe i wyjściowe wody 
chłodzącej i chłodzonej oraz odbierana moc cieplna, odczytywane są przez niezależny rejestrator, 
będący na wyposażeniu układu zrzutu ciepła. 
 W pierwszym etapie eksploatacji nowej instalacji wykorzystany został tylko jeden wymiennik 
układu UZC. Wymiennik mógł pracować równolegle z istniejącymi chłodnicami wyparnymi lub 
samodzielnie. 
Zarejestrowane wyniki: 
- w trybie pracy równoległej układu UZC i chłodnic wyparnych oraz rozpływie wody chłodzonej 
(ciepłej) po ok. 50% na oba obiegi, moc cieplna przekazywana przez wymiennik do wody 



 

 

kopalnianej wahała się w granicach 900÷1100 kW. Około 300÷400 kW zrzucane było przez 
chłodnice wyparne do powietrza. Układ zrzutu ciepła UZC, po włączeniu go do pracy równoległej 
z chłodnicami wyparnymi przejął około 80% mocy cieplnej wydawanej przez skraplacz maszyny 
chłodniczej. Obniżona została temperatura wody chłodzącej, co umożliwiło wzrost wydajności 
agregatu i obniżenie temperatury wody zimnej (lodowej) o około 5oC. 
- podczas pracy instalacji klimatyzacyjnej z wyłączonymi chłodnicami wyparnymi całkowita 
energia cieplna pobierana z powietrza kopalnianego przekazywana była przez układ UZC do wody 
kopalnianej. Wymiennik osiągnął moc 1,45 MW. Agregat chłodniczy pracował z wydajnością ok. 
50÷60%, przy temperaturach skraplania zbliżonych do wartości nominalnych. Wydajność z jaką 
pracował agregat uzależniona była już tylko od efektywności chłodnic powietrza. 
 
5. Podsumowanie 

 

 W testowanym w KWK Bielszowice układzie UZC, pojedynczy wymiennik płytowy wykazał 
się wysoką sprawnością i w zależności od parametrów wody ciepłej z obiegu skraplacza maszyny 
chłodniczej, zrzucał do odwadniania od 800 kW/h do 1400 kW/h mocy cieplnej. Wymiennik 
pracował na swoich nominalnych parametrach konstrukcyjnych. 
 Testy układu UZC wykazały jego skuteczność i możliwość współpracy z agregatem 
chłodniczy. Całkowita moc elektryczna pobierana przez UZC, przy jego maksymalnym 
obciążeniu, wynosi około 35 kW (porównywalnie moc elektryczna dostarczana do chłodnic 
wyparnych wynosi około 250 kW). 
 Wyłączenie z pracy chłodnic pozwala na zyski energetyczne związane z postojem 6 
wentylatorów oraz trzech pomp zraszających. 
 Współpraca równoległa układu UZC z chłodnicami wyparnymi nie jest energetycznie ani 
ekonomicznie uzasadniona. Praca układu UZC skutkuje obniżeniem temperatury wyjściowej wody 
ze skraplacza agregatu chłodniczego o około 5 oC. Powoduje to znaczący spadek efektywności 
pracy chłodnic wyparnych, które zrzucają jedynie ok. 20% całkowitego strumienia energii cieplnej. 
Odbywa się to przy znacznym wydatku energetycznym na napędy wentylatorów i pomp zraszania. 
 Chłodnice wyparne powinny stanowić jedynie rezerwową instalację zrzutu ciepła z 
klimatyzacji, uruchamianą jedynie na czas konserwacji lub napraw układu UZC. 
 Zastosowanie układu UZC umożliwiło pracę agregatu z większą wydajnością, co powodowało 
wzrost mocy chłodniczej dostarczanej do wyrobisk górniczych. 
 Współczynnik wydajności energetycznej (EER) wyrażający stosunek mocy grzewczej 
oddawanej z układu do mocy elektrycznej pobranej przez instalację w przypadku wykorzystania 
samego UZC (bez chłodnic wyparnych) wzrósł kilkakrotnie. 
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TELE-FONIKA Kable Sp. z o.o. S.K.A. 

W ofercie TELE-FONIKI Kable znajduje się pełen asortyment 
kabli i przewodów mających zastosowanie w odkrywkowych, 
otworowych i podziemnych zakładach górniczych:
• kable i przewody górnicze zasilające - do układania na stałe
• kable i przewody górnicze giętkie służące do zasilania urządzeń 
ruchomych i  przenośnych,
• przewody szybowe 
• górnicze kable telekomunikacyjne i światłowodowe do transmisji danych,

Wychodząc naprzeciw producentom maszyn i urządzeń górniczych oraz kopalniom opracowaliśmy nasz najnowszy 
produkt – kompozytowe przewody górnicze  oponowe z modułem światłowodowym – dzięki którym, możliwe 
jest nie tylko zasilanie urządzeń i maszyn górniczych w energię, ale także transmisja danych poprzez moduł 
światłowodowy wkomponowany w ośrodek kabla lub przewodu górniczego.

TELE-FONIKA Kable dostarcza górnictwu wyroby bezpieczne w eksploatacji i niezawodne w działaniu.

OFERTA

TELE-FONIKA KABLE jest największym producentem kabli i przewodów w Europie Środkowo-Wschodniej i trzecim 
co do wielkości w Europie.  7 fabryk produkcyjnych (5 w Polsce, 1 na Ukrainie, 1 w Serbii), 3500 pracowników,  
2 000 klientów w 90 krajach, 25 000 typów i przekrojów kabli i przewodów, prawie 400 certyfikatów, 80 lat doświadczenia 
i ponad 1 MLD USD obrotu oraz ciągłe nakłady na rozwój i podniesienie satysfakcji klientów przesądzają o tym,   
że nasza firma jest partnerem biznesowym, który wie jak i może spełnić oczekiwania największych firm na świecie, 
w tym kopalń i innych firm z sektora górniczego. 

WIODĄCY PRODUCENT KABLI I PRZEWODÓW GÓRNICZYCH

Więcej szczegółów na stronie www.tfkable.com

Wielicka 114, 30-663 Kraków
T (32) 395 7968 • T (32) 395 7969 • mining@tfkable.com • www.tfkable.com
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From underground coal mines in Poland to surface copper-molybdenum mines in Armenia to 
the oil sands of Canada, you’ll find Cat products hard at work — drilling and digging, loading 
and hauling, grading and dozing, cutting and shearing. You’ll find Cat dealers — providing 
unmatched support, expert service and integrated solutions. And you’ll find our 
people — working alongside our customers to help them mine efficiently and productively 
while doing the utmost to protect the health and safety of miners, the environment and the 
communities where mining companies operate.         MIN ING .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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