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Słowo wstępne  
 
 
 
Kolejny raz odwołuję się do myśli Blaise Pascala, znakomitego fizyka i jednocze-
śnie twórcy pierwszego kalkulatora: „Teraźniejszość nie jest nigdy naszym celem. 
Przeszłość i teraźniejszość są dla nas środkami. Celem jest tylko przyszłość”. 
Właśnie przyszłość rozwiązań technicznych w górnictwie, ale i przyszłość kluczo-
wej dla bezpieczeństwa energetycznego Polski branży górnictwa węgla kamien-
nego jest przedmiotem naszej troski. Coraz bardziej dostrzegamy, że to innowa-
cyjne rozwiązania zadecydują o przyszłości górnictwa - dzisiaj branży przez wielu 
postrzeganej mało optymistycznie, ale trudno się temu dziwić obserwując wy-
zwania przed jakimi branża ta stoi. Wierzymy, że jest w stanie sobie z nimi pora-
dzić, chociaż mówiąc o dzisiejszej sytuacji górnictwa węgla kamiennego, aż prosi 
się o cytat zapożyczony z mało znanego wiersza Jacka Kaczmarskiego „Dwadzie-
ścia lat później wg Aleksandra Dumasa ojca”: 

„Muszkieterowie już nie ci sami 
Dojrzałości pożółkli goryczą 
Zaczęli liczyć się z realiami 

Choć realia się z nimi nie liczą”. 
Pierwsza dekada XXI wieku potwierdziła, iż jest on kontynuacją zmian i innowacji 
z jakimi mieliśmy do czynienia w końcu ubiegłego wieku. Zmiany to nieodłączny 
atrybut życia współczesnego człowieka, a aktywność w ich wdrażaniu czyli inno-
wacyjność jest wyznacznikiem pozycji i sukcesu. Tempo wprowadzania innowacji 
w różnych obszarach naszego działania jest często niezwykle szybkie. Materiały 
najbliższej Szkoły 2014 zamierzamy wydać na jedynie płytce CD. A jeszcze nie tak 
dawno było to kilkaset papierowych stron, które każdy z nas zabierał ze sobą 
i cieszył się ich obecnością na bibliotecznej półce, mimo że zajmowały wiele miej-
sca. Przed nami już kolejne rozwiązania jeszcze bardziej ograniczające wielkość 
miejsca zajmowanego prze materiały Szkoły - czyniące możliwość korzystania 
z wiedzy jej uczestników w każdym miejscu pobytu.  
Rosnące zapotrzebowanie na surowce mineralne, których głównym dostawcą jest 
górnictwo, pogarszające się warunki górniczo-geologiczne ich eksploatacji, ocze-
kiwania społeczne, iż górnictwo będzie coraz bardziej przyjazne dla środowiska - 
to najważniejsze powody, dla których musimy działać w sposób pełen nowych 
rozwiązań często wybiegających poza standardowe tylko myślenie o realizacji 
planów produkcyjnych. W niektórych branżach cykl innowacji jest tak krótki, że 
nim trafiający na rynek produkt zdobędzie szersze uznanie użytkowników, już po-
jawia się kolejne rozwiązanie o wyższym stopniu zaawansowania technicznego 



 

 

i lepszej jakości. Wymaga to szczególnej sprawności organizacyjnej i technicznej 
przedsiębiorcy, u którego pojawiają się te nowe rozwiązania. Nie inaczej winno 
być w górnictwie, chociaż musimy pamiętać, że jest to branża szczególna z uwagi 
na otoczenie w jakim działa jak i wysokie standardy bezpieczeństwa.  
Prezentacja różnych działań wpisujących się w pojęcie inteligentnej kopalni przy-
szłości to treść sesji plenarnej, która odbędzie się w poniedziałek i zainauguruje 
nasze obrady. Szkoda, że nie udało się nam zrealizować sesji z udziałem uczestni-
ków I2 Mine, największego projektu europejskiego w obszarze górnictwa z budże-
tem 25 mln Euro (27 organizacji z 10 krajów UE). A przyczyny są prozaiczne: nie-
możność wygospodarowania środków w wysokości kilku tysięcy Euro, które po-
kryłyby koszty szerszego uczestnictwa (partycypacja w wydaniu materiałów 
w dawnej Balkemie AA, kosztach wynajmu teatru i kosztach symultanicznego 
tłumaczenia). Kierownictwo projektu nie znalazło możliwości pozyskania tych 
środków. Jest to swoisty paradoks jeśli chodzi o wydawanie środków z funduszy 
europejskich. 
Chińskie przysłowie mówi: „Jeśli wypytasz wielu specjalistów staniesz się eksper-
tem”. Taką okazją spotkania wielu specjalistów jest Szkoła Eksploatacji Podziem-
nej i wiele dyskusji najczęściej tych kuluarowych stwarza możliwość nabycia wie-
dzy, doświadczenia, poznania nowych, często prekursorskich kierunków działań. 
Ale Szkoła to przede wszystkim okazja do nawiązania nowych kontaktów i spo-
tkania wielu przyjaciół, którzy wzajemnie się wspierając mogą już wiele i wierzę, 
że już wkrótce będą mogli jeszcze więcej.  
 
 
Jerzy Kicki  
Kraków, luty 2014 r. 
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po zakończeniu konferencji 
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Wdrożenie w JSW S.A. internetowej platformy szkoleniowo- 
-informacyjnej „Strefa sztygara i nie tylko” 
 
 
Jerzy Borecki, Augustyn Roleksa, Patrycjusz Polak 
Zbigniew Schinohl, Stanisław Sitek 
JSW S.A., Jastrzębie-Zdrój 
 
Tomasz Wojtanowski, Szymon Figurski, Leszek Łuska 
Advicom Sp. z o.o., Jastrzębie-Zdrój 
 
 
 
 
 
 
STRESZCZENIE: Artykuł zawiera opis wdrożonej w Jastrzębskiej Spółce Węglowej S.A. interne-
towej platformy szkoleniowo-informacyjnej „Strefa sztygara i nie tylko”, a w szczególności opis 
dostępnych na platformie funkcji poszczególnych modułów, mających na celu dostarczenie pracow-
nikom JSW S.A. różnorodnych narzędzi oraz zasobów, służących do pogłębiania wiedzy i podno-
szenia kwalifikacji zawodowych. 

Przedstawiona w artykule internetowa platforma szkoleniowo-informacyjna „Strefa sztygara i nie 
tylko” obejmuje szeroki zasób informacji, które mogą być przydatne w codziennej pracy w górnic-
twie, dotyczących m.in. kwalifikacji do wykonywania czynności w ruchu zakładu górniczego. Po-
nadto, na platformie udostępniono ujednolicone teksty aktów prawnych, zbiory przykładowych py-
tań egzaminacyjnych, pytania i testy kontrolne, umożliwiające uzupełnianie i/lub sprawdzanie po-
siadanej wiedzy w dziedzinie przepisów górniczych i prawa pracy oraz przepisów bhp, poglądowe 
filmy i prezentacje z różnych dziedzin górnictwa, wyciągi ważniejszych przepisów, broszury i ulot-
ki bhp oraz zasady udzielania pierwszej pomocy. 

Kluczowymi modułami platformy są: system informacji prawnej, akademia pierwszej pomocy, 
zintegrowany system pytań i testów oraz internetowy konkurs bhp, którego celem jest promowanie 
zasad bezpieczeństwa i higieny pracy oraz zachęcenie pracowników, zatrudnionych w Jastrzębskiej 
Spółce Węglowej S.A., do pogłębiania wiedzy w tej dziedzinie. 
 
SŁOWA KLUCZOWE: Bezpieczeństwo, platforma, kwalifikacje 
 
 
 
I. GENEZA 
 

Inspiracją do utworzenia internetowej platformy szkoleniowo-informacyjnej „Strefa sztygara 
i nie tylko” był obserwowany utrudniony dostęp do niezbędnych materiałów i informacji, a 
zwłaszcza aktualnych przepisów, osób dozoru zakładów górniczych oraz osób, ubiegających się o 
stwierdzenie kwalifikacji do wykonywania określonych czynności w ruchu zakładu górniczego 
przed po-wołanymi w tym celu komisjami. Adresatami platformy są również pasjonaci wiedzy 
górniczej, chcący sprawdzić swoją znajomość przepisów w różnorodnych testach oraz interneto-
wym konkursie bhp. Platforma umieszczona została w portalu JSW S.A. pn.: „Dla pracowników”, 
gdzie docelowo umieszczone będą informacje kadrowe, płacowe i inne, dotyczące danego pracow-
nika. 

Szkoła Eksploatacji Podziemnej 2014, Materiały Konferencyjne 
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Platforma powstała wysiłkiem m.in. pracowników firmy Advicom Sp. z o.o., Biura Produkcji, 

Zespołu Bezpieczeństwa i Higieny Pracy JSW S.A., Pełnomocnika Zarządu i Pełnomocników Dy-
rektorów kopalń Spółki ds. Zintegrowanego Systemu Zarządzania, jak również Koordynatorów ds. 
Zarządzania Bezpieczeństwem Pracy oraz byłego dyrektora Okręgowego Urzędu Górniczego w Ryb-
niku – pomysłodawcy i autora projektu. 
 
 
II. O PLATFORMIE 
 

1. Informacje ogólne 
 

Internetowa platforma szkoleniowo-informacyjna „Strefa sztygara i nie tylko” ma na celu do-
starczenie pracownikom Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A. różnorodnych narzędzi i informacji, 
służących do pogłębiania wiedzy oraz podnoszenia kwalifikacji zawodowych. Na platformie udo-
stępniono m.in. informacje, dotyczące stwierdzania kwalifikacji do wykonywania określonych czyn-
ności w ruchu zakładu górniczego, teksty ujednolicone aktów prawnych, za pomocą internetowego 
systemu informacji prawnej „LEGALIS”, zbiory przykładowych pytań egzaminacyjnych, zinte-
growane pytania i testy kontrolne, umożliwiające uzupełnianie i/lub sprawdzanie posiadanej wie-
dzy w dziedzinie przepisów górniczych i prawa pracy oraz przepisów bhp, wyciągi ważniejszych 
przepisów górniczych, poglądowe filmy i prezentacje z różnych dziedzin górnictwa, broszury i ulot-
ki bhp oraz zasady udzielania pierwszej pomocy. Na platformie funkcjonuje ponadto internetowy 
konkurs z zakresu znajomości zasad i przepisów bhp. Wszystko to przedstawiono w nowatorski 
i atrakcyjny sposób. Platforma ma charakter otwarty i w miarę potrzeb może być modyfikowana. 

Informacje zamieszczane na platformie przeznaczone są w szczególności dla: 

 osób kierownictwa i dozoru ruchu kopalń/ruchów JSW S.A., 

 osób, ubiegających się o stwierdzenie kwalifikacji do wykonywania czynności kierownictwa 
oraz w dozorze ruchu różnych specjalności w podziemnych zakładach górniczych wydobywa-
jących węgiel kamienny, przed komisjami, powołanymi przez: Prezesa Wyższego Urzędu Gór-
niczego w Katowicach, dyrektorów Okręgowych Urzędów Górniczych oraz przed komisjami, 
powołanymi przez przedsiębiorcę, 

 osób, pragnących ugruntować lub sprawdzić zasób swojej wiedzy w zakresie ustawy – Prawo 
geologiczne i górnicze oraz rozporządzeń wydanych na jej podstawie, a także w dziedzinie us-
tawy – Kodeks pracy i wydanych na jej podstawie rozporządzeń, 

 osób, zainteresowanych pogłębianiem wiedzy w dziedzinie bhp i/lub udziałem w internetowym 
konkursie z zakresu znajomości zasad i przepisów bhp. 
Korzystanie z platformy ułatwiają: intuicyjne menu oraz aktywny „Plan strony”, który obrazuje 

układ logiczny jej zasobów. Temu celowi służą również aktywne spisy treści większych plików 
tekstowych oraz forma prezentacji. Dołożono starań, aby zamieszczone na platformie materiały by-
ły spójne w treści i miały jednolitą formę oraz były przystosowane do pobrania lub aktualizacji. 

Przy opracowaniu platformy „Strefa sztygara i nie tylko” wykorzystano materiały przygotowa-
ne nie tylko przez pracowników JSW S.A., lecz czerpano także z zasobów Wyższego Urzędu Gór-
niczego, Okręgowych Urzędów Górniczych w Rybniku i w Gliwicach oraz Centralnej Stacji Ra-
townictwa Górniczego S.A. 

Z uwagi na charakter niektórych informacji, platforma jest dostępna tylko dla pracowników 
JSW S.A., co odbywa się drogą logowania pracownika i weryfikacji jego tożsamości. 

Platforma szkoleniowo-informacyjna „Strefa sztygara i nie tylko” została zrealizowana w opar-
ciu o systemy informatyczne Typo3 oraz Moodle. System Typo3 umożliwia łatwe zarządzanie tre-
ścią przy zachowaniu pełnej elastyczności i skalowalności. System Moodle jest wykorzystywany 
jako zaawansowany system testów. Na potrzeby platformy został opracowany mechanizm rejestra-
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cji kont i logowania dla pracowników JSW S.A. Mechanizm logowania wykorzystuje technologię 
SSO (ang. single sign-on), czyli pojedyncze logowanie. Duży nacisk położony został na bezpie-
czeństwo rozwiązania, między innymi dlatego w ramach procesu odzyskiwania dostępu do portalu 
„Dla pracowników” wdrożony został system powiadomień SMS. 

 

 
 
Rys. 1. Plan platformy szkoleniowo-informacyjnej „Strefa sztygara i nie tylko” 
Fig. 1. Plan of the training and information platform „Foreman zone and more” 
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Rys. 2. Widok platformy szkoleniowo-informacyjnej „Strefa sztygara i nie tylko” 
Fig. 2. View of the training and information platform „Foreman zone and more” 
2. Informacje szczegółowe 
 
2.1. Pierwsza pomoc 
 

 
 
Rys. 3. Moduł „Pierwsza pomoc” 
Fig. 3. „First aid” module 

 
„Akademia pierwszej pomocy i bezpieczeństwa” zawiera obszerny materiał szkoleniowy z za-

kresu udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej, w tym filmy szkoleniowe, prezentacje i testy 
sprawdzające. 
 
2.2. Stwierdzanie kwalifikacji 
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Rys. 4. Moduł „Stwierdzanie kwalifikacji” 
Fig. 4. „Verification of qualifications” 

Moduł ten obejmuje: 

 wyciąg z ustawy – Prawo geologiczne i górnicze – dział IV „Kwalifikacje, rzeczoznawcy i od-
powiedzialność zawodowa”, rozdział 2 „Kwalifikacje w zakresie górnictwa i ratownictwa gór-
niczego” oraz rozdział 3 „Postępowanie w sprawie stwierdzenia kwalifikacji”, 

 rozporządzenie Ministra Środowiska w sprawie kwalifikacji w zakresie górnictwa i ratownictwa 
górniczego, 
Dla ułatwienia, tłustym drukiem podkreślono tematykę podziemnych zakładów górniczych wy-

dobywających węgiel kamienny. 

 zestawy przykładowych pytań egzaminacyjnych, kierowanych do osób, ubiegających się o stwier-
dzenie kwalifikacji do wykonywania czynności kierownictwa oraz w dozorze ruchu różnych 
specjalności w podziemnych zakładach górniczych wydobywających węgiel kamienny, przed ko-
misjami, powołanymi przez: Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego w Katowicach, Dyrektorów 
Okręgowych Urzędów Górniczych oraz przed komisjami, powołanymi przez przedsiębiorcę. 

 
2.3. Obowiązki osób dozoru 
 

 
 
Rys. 5. Moduł „Obowiązki osób dozoru” 
Fig. 5. „Supervisors duties” module 

 
Moduł ten zawiera: 

 materiał, zatytułowany „Podstawowe obowiązki osób dozoru ruchu”, opracowany i udostępnio-
ny przez Okręgowy Urząd Górniczy w Rybniku, obejmujący podstawowe obowiązki osób do-
zoru ruchu, wynikające z aktów prawnych (ustaw i rozporządzeń), zarządzeń Dyrektora OUG 
w Rybniku i Kierowników Ruchu Zakładów Górniczych JSW S.A., a także z niektórych in-
strukcji oraz zakresów czynności osób dozoru ruchu różnych szczebli i specjalności itp., 

 narzędzie „Znajomość map górniczych”, ułatwiające opanowanie i doskonalenie się w zakresie 
znajomości i umiejętności czytania map górniczych, 

 materiał, zatytułowany „Przyrządy i zasady pomiarowe”, obejmujący: 
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 zasady wykonywania pomiarów – wyciąg z obowiązujących przepisów, 
 rozmieszczenie czujników gazometrii automatycznej w ścianach i przodkach, 
 prezentację „Sprzęt do określania parametrów fizykochemicznych powietrza kopalnianego”, 

udostępnioną przez Centralną Stację Ratownictwa Górniczego S.A. w Bytomiu, przedsta-
wiającą przyrządy pomiarowe, stosowane aktualnie w kopalniach Jastrzębskiej Spółki Węg-
lowej S.A., 

 prezentację „Systemy dyspozytorskie oraz czujniki gazometrii automatycznej stosowane 
w zakładach górniczych”, 

 prezentację „Zagrożenie metanowe”, 
 prezentację „Wykorzystanie metanu”, 

 materiał „Procedury kontrolne WUG i OUG”, obejmujący: 
 prezentację „Procedury kontrolne OUG”, opracowaną i udostępnioną przez Okręgowy Urząd 

Górniczy w Rybniku, 
 prezentację „Procedury przeprowadzania kontroli w podziemnych zakładach górniczych wy-

dobywających węgiel kamienny – Specjalność górnicza”, opracowaną i udostępnioną przez 
Wyższy Urząd Górniczy w Katowicach. 

 
2.4.  Vademecum 
 

 
 
Rys. 6. Moduł „Vademecum” 
Fig. 6. „Vademecum” module 
 

Moduł ten obejmuje: 

 wyciągi z ważniejszych przepisów górniczych i ratowniczych, 

 bryk sztygarski, 

 broszury i ulotki BHP, wydane przez Wyższy Urząd Górniczy w ramach działań, mających na 
celu propagowanie wiedzy z zakresu zagrożeń, powodujących wypadki przy pracy i choroby 
zawodowe oraz sposobów przeciwdziałania tym zagrożeniom, 

 wnioski Komisji powołanych przez Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego dla zbadania przy-
czyn i okoliczności katastrof górniczych, zaistniałych w kopalniach węgla kamiennego w latach 
2000–2011, 
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 materiał prezentujący środki ochrony indywidualnej pracowników, stosowane aktualnie w ko-
palniach węgla kamiennego, 

 drogowskaz nowoprzyjętego – materiał informacyjny dla pracowników podejmujących pracę 
w Jastrzębskiej Spółce Węglowej S.A. 

 
2.5. Akty prawne i pytania 
 

 
 
Rys. 7. Moduł „Akty prawne i pytania” 
Fig. 7. „Legal acts and questions” module 
 

Moduł ten zawiera: 

 teksty ujednolicone: ustawy – Prawo geologiczne i górnicze oraz czterech rozporządzeń, wyda-
nych na jej podstawie, a ponadto ustawy – Kodeks pracy i dwóch rozporządzeń, wydanych na 
jej podstawie, udostępnione za pomocą internetowego Systemu Informacji Prawnej – LEGA-
LIS (możliwe jest również skorzystanie z dowolnego aktu prawnego), 

 zestawy pytań do ww. aktów prawnych wraz z podstawą prawną. 
 
2.6. Testy 
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Rys. 8. Moduł „Testy” 
Fig. 8. „Tests” module 

Moduł ten obejmuje: 

 testy cząstkowe ze znajomości poszczególnych aktów prawnych, udostępnionych na platformie, 

 test całościowy, służący do sprawdzania i utrwalania znajomości przepisów ustaw i rozporzą-
dzeń udostępnionych na platformie, 

 testy próbne konkursu bhp, służące do wielokrotnego sprawdzania i utrwalania posiadanej wie-
dzy z zakresu znajomości zasad i przepisów bhp. 

 
2.7. Konkurs BHP 
 

 
 
Rys. 9. Moduł „Konkurs BHP” 
Fig. 9. „Occupational Health and Safety” module 

 
Moduł ten zawiera: 

 regulamin internetowego konkursu z zakresu znajomości zasad i przepisów bhp, 

 testy konkursu bhp, 

 tabelę wyników. 
Celem konkursu jest promowanie zasad bezpieczeństwa i higieny pracy oraz zachęcenie pra-

cowników, zatrudnionych w Jastrzębskiej Spółce Węglowej S.A., do pogłębiania wiedzy w tej dzie-
dzinie. Testy internetowego konkursu bhp umożliwiają raz w miesiącu – od stycznia do września – 
zmierzenie się w zakresie posiadanej wiedzy z pracownikami z własnej i innych kopalń/ruchów 
Spółki. Zachętą mogą być atrakcyjne nagrody finansowe. Spośród laureatów kolejnych miesięcy 
wyłoniony zostanie Zwycięzca Roku oraz 6 uczestników finału kolejnej edycji „Konkursu z zakre-
su znajomości zasad i przepisów bhp o Puchar Prezesa Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A.” (po 
jednym z każdej kopalni/ruchu), który odbędzie się w siedzibie Spółki. Szczegóły rywalizacji uj-
muje „Regulamin internetowego konkursu z zakresu znajomości zasad i przepisów bhp”, zaś jej 
wyniki odzwierciedla na bieżąco tabela wyników. 
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2.8. Aktualności 
 

 
 
Rys. 10. Moduł „Aktualności” 
Fig. 10. „News” module 

 
Tu prezentowane są m.in. informacje o: 

 miejscach i terminach spotkań informacyjnych z osobami ubiegającymi się o stwierdzenie kwa-
lifikacji do wykonywania czynności osób dozoru ruchu, 

 imprezach, konkursach i inicjatywach o tematyce bezpieczeństwa i higieny pracy, 

 nowelizacjach przepisów górniczych i przepisów prawa pracy. 
 
2.9. Strony pokrewne 
 

Za pośrednictwem tego modułu udostępniane są pokrewne strony internetowe, w tym zasoby 
zgromadzone na stronach internetowych Wyższego Urzędu Górniczego w Katowicach i Centralnej 
Stacji Ratownictwa Górniczego S.A. w Bytomiu. Na stronie WUG znajdują się m.in. akty i stano-
wiska prawne, statystyki bhp, opisy wypadków i niebezpiecznych zdarzeń, broszury informacyjne 
oraz różnorodne zasoby zakładki „BHP w kopalniach – najlepsze praktyki”. Na stronie CSRG S.A. 
można znaleźć m.in. wytyczne oraz wzory dokumentacji z zakresu ratownictwa górniczego. 
 
2.10. Forum 
 

Moduł ten umożliwia osobom, korzystającym z zasobów platformy, zamieszczanie wypowie-
dzi, ocen oraz uwag, propozycji i wniosków, dotyczących jej zawartości, co powinno przyczynić 
się do jej wzbogacania oraz eliminowania ewentualnych błędów. 
 
2.11. Kontakt z redakcją 
 



 

 10

Kontakt z redakcją umożliwia dostępny na platformie formularz kontaktowy. 
 
 
III. WNIOSKI 
 
1. Internetowa platforma szkoleniowo-informacyjna „Strefa sztygara i nie tylko”, ulokowana 

w portalu JSW S.A. pn.: „Dla pracowników”, to pierwsze tego typu innowacyjne rozwiązanie 
w polskim górnictwie. 

2. W jednym miejscu zgromadzono jednolite w formie i spójne w treści, uporządkowane informa-
cje, przydatne w pracy w górnictwie, w tym w zakresie przepisów i zasad bhp. 

3. Kluczowymi modułami platformy są: internetowy system informacji prawnej „LEGALIS”, „Aka-
demia pierwszej pomocy i bezpieczeństwa”, zintegrowany system pytań i testów oraz interne-
towy konkurs bhp, którego celem jest promowanie zasad bezpieczeństwa i higieny pracy oraz 
zachęcenie pracowników JSW S.A., do pogłębiania wiedzy w tej dziedzinie. 

4. Platforma internetowa „Strefa sztygara i nie tylko” może być na bieżąco dostosowywana i mo-
dyfikowana do potrzeb użytkowników. 

5. Platforma zawiera elementy motywacyjne do samokształcenia w formie comiesięcznych nagród 
finansowych dla zwycięzców poszczególnych edycji internetowego konkursu bhp oraz nagrody 
dla Zwycięzcy Roku. 

6. Z uwagi na formę przekazu, narzędzia i informacje zgromadzone na platformie są dostępne dla 
jej użytkowników o każdym czasie i w każdym miejscu za pomocą dowolnego urządzenia, ma-
jącego dostęp do Internetu. 

7. Platforma szkoleniowo-informacyjna „Strefa sztygara i nie tylko” może okazać się przełomem 
w edukacji górników w zakresie bhp i przyczynić się do zmniejszenia wypadkowości w zakła-
dach górniczych, a ponadto może być źródłem inspiracji dla innych przedsiębiorców górniczych 
w unowocześnianiu szkoleń załóg górniczych w zakresie zasad i przepisów bhp. 

 
 
 

Implementation of Online Platform in JSW S.A. for Training 
and Information – “Foreman Zone and More” 
 

The paper includes a description of the deployed in JSW S.A. online platform for training and 
information “Foreman zone and more” and in particular a description of the individual module func-
tions available on the platform, aimed at providing the employees of JSW S.A. with a variety of 
tools and resources designed to improve knowledge and professional skills. 

The paper covers a wide range of information that can be useful in their daily work in the min-
ing industry, concerning , inter alia, qualifications to perform the operations in the mining plant. In 
addition, unified legal texts can be found on the platform as well as collections of sample exam 
questions, allowing replenishment and/or checking their knowledge in the field of mining regula-
tions and labour law, health and safety regulations, films and presentations from various areas of 
mining knowledge, extracts form important regulations, brochures and leaflets concerning safety 
and first aid. 

Key platform modules are: legal information system, first aid academy, integrated system of 
questions and tests and safety online contest, which promote safety and health at work but also en-
courage the JSW S.A. employees to broaden their knowledge in this field. 
 
 



Rozwój laserowych metod monitoringu dla 

potrzeb górnictwa 
w 

Laboratorium Techniki Laserowej 
Głównego Instytutu Górnictwa w Katowicach 

Adam Szade, dr,  fizyk  Kierownik Laboratorium 
Zbigniew Motyka, dr, fizyk 
Wojciech Bochenek, mgr inż., automatyk 
Tadeusz Smoła, inż., konstruktor mechanik 
Adam Ramowski, techn. elektryk 

Henryk Passia, dr hab. prof. GIG, 
Kierownik Zakładu Akustyki Technicznej i Techniki Laserowej  

Współpracownicy i Współautorzy: 



1. Monitoring konstrukcji budowlanych, maszyn i urządzeń  

3. Monitoring parametrów środowiska i środowiska pracy  

2. Pomiary i monitoring parametrów geometrycznych 

    szybów i ich wyposażenia  

4. Laserowy system automatycznego pomiaru geometrii 

    obudowy i wyposażenia szybów 



Monitoring konstrukcji budowlanych, maszyn i urządzeń 

 

 
EW-3 

Długość fali promieniowania:  532 lub 635 nm 
Zasięg (zależy od stopnia zanieczyszczeń atmosferycznych): min.150  - 500 m 

Ex     IM2 Ex d I   2012      IM1 Ex ia I 

Laser górniczy typu 



Pionowniki laserowe (1) Układ detekcji plamki (2,3) 

Pomiar geometrii prowadników i pionowości szybu 

Dalmierze 
laserowe (6) 

Współpraca z PMG Katowice 
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Pomiar geometrii prowadników 

i pionowości szybu 



SYSTEM POZYCJONOWANIA KOMBAJNU dla 
Wamag S.A. 

 

Monitoring konstrukcji budowlanych, maszyn i urządzeń 



Monitoring konstrukcji budowlanych, maszyn i urządzeń 

SYSTEM POZYCJONOWANIA KOMBAJNU w realizacji 

 



  

 Ciągły, automatyczny pomiar zmian wychyleń statycznych i 
dynamicznych z wyznaczaniem maksymalnych amplitud wychyleń 
(przemieszczeń, deformacji) oraz okresu drgań własnych i 
dekrementu tłumienia.  

 

 

 Wykorzystanie laserowych czujników drgań i wychyleń, 
laserowych aliniometrów, czujników przemieszczeń i deformacji, 
z cyfrowym zapisem, transmisją, archiwizacją i analizą danych 
pomiarowych.  

 

 Zastosowanie skaningowego wibrometru laserowego.  

Monitoring konstrukcji budowlanych, maszyn i urządzeń 



  

 

 

Monitoring konstrukcji budowlanych, maszyn i urządzeń 

Laserowe czujniki drgań i wychyleń – GIG 



Monitoring konstrukcji budowlanych, maszyn i urządzeń 



Monitoring wychyleń budynków 



Wstrząsy górnicze 
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Monitoring obiektów 

budowlanych w Polkowicach: 

 

budynek mieszkalny,  

hotel,  

przedszkole 



Monitoring obiektów budowlanych w Rydułtowach 

  

 

 

1896  

Kościół 

2 szkoły 

Szpital 

Urząd Miejski 



Monitoring szybów 

Wielopoziomowy iskrobezpieczny system monitoringu 
bezpieczeństwa górniczego wyciągu szybowego 



Monitoring wież szybowych 
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Monitoring upodatnienia obmurza 

Wychylenie obmurza (413 m)
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Przetworniki przemieszczeń 

Monitoring upodatnienia prowadników 



• Kontrola parametrów konstrukcji 
• Identyfikacja  źródeł niskoczęstotliwościowych 
   sygnałów wibroakustycznych na terenach 
   gmin górniczych 

Zastosowanie skaningowego wibrometru laserowego 



Metanomierz laserowy – GOLD MEDAL 2005 

Radiometer UV – GOLD MEDAL 2006 

Laserowy czujnik drgań i wychyleń– GOLD MEDAL 2004 

Laserowy układ do pomiaru parametrów geometrii  

obudowy szybu i jego prowadników - GOLD MEDAL 2008 



Laser methanometer – GOLD MEDAL IWIS 2007 

UV radiometer with laser rangefinder – GOLD MEDAL SuZhou 2008 

China  

EW-3 laser for mining application - GOLD MEDAL IWIS 2010 

Analizator emisji CO2 z hałd kopalnianych, Złoty Medal 
Międzynarodowej Wystawy Wynalazków Casablanka 2011 dla SI 

 



Dyplomy Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego: 

• 2010 - Przenośny optoelektroniczny miernik stężenia metanu, 

• 2011 - Górniczy laser typu EW-3, 

• 2011 - Wielopoziomowy iskrobezpieczny system monitoringu bezpieczeństwa 
         górniczego wyciągu szybowego 



Laserowy system automatycznego pomiaru geometrii 

obudowy i wyposażenia szybów 

Wojciech Bochenek,  Sławomir Czaja, Zbigniew Motyka, Henryk Passia,  

Adam Ramowski, Tadeusz Smoła, Adam Szade, Mariusz Szot  



 

 

 

 

 

 

 

 

Podstawowe elementy automatycznej aparatury kontrolno pomiarowej: 

• laserowy skaner 3600 

• kamera optyczna 3600, 

• system kontroli ruchu i położenia w przestrzeni pomiarowej, 

• system zasilania, 

• system rejestracji i transmisji danych 

• oprogramowanie 

   Budowa sondy SL-1 do rewizji szybów nieuzbrojonych 



Budowa i badania prototypu pod kątem wymagań:  

Dyrektywy ATEX  
 Dyrektywy europejskiej  94/9/WE (Urządzenia, systemy ochronne i 

podzespoły przeznaczone do użytku w przestrzeniach zagrożonych 

wybuchem). 

 Rozporządzenia Ministra Gospodarki  z dnia 22.12.2005 r. Dz.U.Nr. 

263, Pozycja 2203 w sprawie zasadniczych wymagań dla urządzeń i 

systemów ochronnych przeznaczonych do użytku w przestrzeniach 

zagrożonych wybuchem). 

 

Norm 

 PN-EN 60079-0:2009   - Atmosfery wybuchowe – Część 0: Sprzęt – 

Podstawowe wymagania.  

 PN-EN 60079-2:2010 - Atmosfery wybuchowe – Część 2: 

Zabezpieczenie urządzeń za pomocą osłon gazowych z 

nadciśnieniem „p”. 

 PN-EN 60079-28:2010  - Atmosfery wybuchowe – Część 28:   

Zabezpieczenie urządzeń oraz systemów transmisji 

wykorzystujących promieniowanie optyczne. 



Próby ruchowe w szybach – sonda SL-1 

Moduły skanujące na klatce szybowej – szyb Kazimierz KWK Sobieski (lewa) 

i szyb P1 (prawa) KGHM Polska Miedź S.A., Oddział Zakłady Górnicze 

„Polkowice-Sieroszowice” 



Budowa skanera dla prowadzenia pomiaru szybów zabudowanych 

z naczyń wyciągowych 

Idea połączenia sondy SL-1 3600 ze skanerami LMS 511 1900 

Projekt skanera SOS-1 



Skaner laserowy SICK model LMS 511  

Częstotliwość skanowania:  25 Hz 

Zasięg roboczy:  0,7 do 26 m 

Pole widzenia:  190o 

Maksymalna częstotliwość impulsów 

diody laserowej:    100 kHz 

Rozdzielczość kątowa: 0,25o  

Średnica plamki:   35 mm 

Typ lasera:  podczerwony 

   905 nm  

Klasa lasera:   1 

(EN/IEC 60825-1), bezpieczny dla oczu 

Rozdzielczość pomiarowa: + 12 mm 

(dynamiczna) 

Błąd statystyczny (1 s) pomiaru drogi:  

+ 6 mm 



Montaż skanera szybów uzbrojonych SOS-1  



Próby ruchowe w szybach 

 I M2 Ex px [opis Ma] I Mb  

TEST 13 ATEX 0080X 

TEST 13 ATEX 0083X 

 







Oprogramowanie 

 Środowisko programistyczne Microsoft Visual Studio.  

 

 Oprogramowanie zostało napisane w językach Visual Basic .Net 
oraz C# , wykorzystując  Microsoft .NET Framework 4.5.  

 

 W tym środowisku stworzono aktywne wielowątkowe 
oprogramowanie zbierające dane ze skanera laserowego Sick, 
układu inercjalnego XSens oraz podsystem integrujący aplikacje 
LabView.  

 

 Wykorzystano systemowe biblioteki pozwalające na odczyt i zapis 
danych z portów szeregowych USB oraz TCP/IP, przez które 
została zrealizowana komunikacja z zastosowanymi czujnikami 

 

 Transformacja współrzędnych  biegunowych do kartezjańskich 

 

 Obrazowanie graficzne chmury punktów, jak i geometrycznych 
przekrojów poprzecznych obudowy szybu realizowanie jest  za 
pomocą funkcji programu AutoCAD® 2013  



Okna programu analizy i wizualizacji danych LasPOS 



Rzut izometryczny fragmentu 

szybu, poziom, zbiornik i wnęka 

technologiczna  

70 m fragment szybu z 

dźwigarami  



Rzut izometryczny chmury 

punktów budynku nadszybia, 

wieży, zrębu szybu P1 

Kabel na tle obmurza – fragment 0,8 m 



Geometria obmurza – mapa hipsometryczna - przekrój poprzeczny 

obudowy szybu SW-1 na poziomie 50 



Geometria przekroju szybu – mapa hipsometryczna  



•  Uzyskano parametry pomiarowe i techniczne systemu, które pozwalają na 

skuteczną ocenę stanu (geometria, uszkodzenia, deformacje) obudowy szybów 

nieuzbrojonych (sonda SL-1) i uzbrojonych (sonda SL-1 i skaner SOS-1)  

 

•  Dokładność rozpoznania i geometrycznego wymiarowania elementów szybu, 

jest kompromisem między ceną urządzenia, możliwością jego stosowania w 

wymagającym i trudnym środowisku, jakim są szyby górnicze, a dokładnością 

skanowania.   

 

•  Poprawność i jakość ocen zwiększa możliwość analizy obrazu video lub 

panoram w odniesieniu do map izometrycznych z tych samych obszarów 

uzyskanych ze skanera. 

 

•  Uzyskano świadectwa zgodności typu WE ATEX, aby system mógł pracować w 

kopalniach metanowych.  

Podsumowanie: 



DZIĘKUJĘ 

ZA UWAGĘ 



 

 

Sesja: 
 

Dobre praktyki w projektowaniu 
i budowie szybów, szybików 

 
 

Pod patronatem 
 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
Wszystkie referaty zaprezentowane w tej sesji dostępne będą na stronie interne-

towej Szkoły Eksploatacji Podziemnej 2014 (www.szkolaeksploatacji.pl) 
po zakończeniu konferencji 

* 
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Wpływ prawidłowego rozpoznania warunków 
hydrogeologicznych i geologiczno-inżynierskich 
na dobór technologii i bezpiecznego głębienia szybu 
 
 
Mariusz Wojtaczka, Joanna Drabek, Szymon Maczuga 
Kopex – Przedsiębiorstwo Budowy Szybów S.A., Bytom 
 
 
 
 
 
 
STRESZCZENIE: W artykule przedstawiono znaczenie prawidłowego rozpoznania warunków hy-
drogeologicznych i geologiczno-inżynierskich stanowiącego podstawę doboru adekwatnej techno-
logii bezpiecznego głębienia szybu. Niewłaściwe lub też mało szczegółowe rozpoznanie tych wa-
runków może być spowodowane: błędami przy opracowywaniu projektu prac geologicznych, błę-
dami w trakcie procesu wiercenia otworów badawczych, niewłaściwym przeprowadzaniem badań 
wodno-gazowych, niewłaściwym pobieraniem prób w trakcie wiercenia otworu, złą interpretacją 
wyników badań polowych i laboratoryjnych. Zestaw wyników badań z otworu badawczego jest 
podstawą opracowania projektu obudowy szybu i wyrobisk towarzyszących oraz odpowiedniej 
technologii głębienia szybu. 
 W trakcie głębienia przez Kopex – Przedsiębiorstwo Budowy Szybów S.A. jednego z szybów, 
zaszła konieczność wykonania dodatkowego otworu badawczego, korygującego wyniki badań 
uzyskanych przy wierceniu pierwszego podstawowego otworu badawczego. 
 Na przykładzie wyników badań z obydwu otworów wskazano wpływ właściwego rozpoznania 
rzeczywistych warunków geologicznych, a w szczególności wodno-gazowych na prawidłowy i bez-
pieczny proces głębienia szybów. 
 
SŁOWA KLUCZOWE: Otwór badawczy, głębienie szybów, warunki geologiczne, interpretacja 
wyników 
 
 
 
1. WSTĘP 
 
 Szyby górnicze, jako główne wyrobiska udostępniające, eksploatowane są wiele lat w ruchu za-
kładu górniczego, w związku z czym dobór właściwej obudowy szybowej adekwatnej do rzeczy-
wistych warunków geologicznych w górotworze powinien być poprzedzony szczegółowym rozpo-
znaniem przeprowadzonym w otworach badawczych aby zapewnić bezpieczne funkcjonowanie 
wyrobiska. Podstawowe znaczenie dla zakładów górniczych ma również realizacja zaplanowanego 
procesu udostępnienia złoża, która zależy od wykonania szybu w założonym terminie, dlatego bar-
dzo ważne jest zaprojektowanie prawidłowej metody głębienia szybu. Dobór odpowiedniej metody 
głębienia pozwalającej bezpiecznie na czas zgłębić szyb uwzględniając jednocześnie względy eko-
nomiczne optymalizacji kosztów wymaga szczegółowego i oczywiście prawidłowego rozpoznania 
warunków geologicznych. W trakcie przeprowadzania kompletu badań w otworach wierconych 
z powierzchni bądź wyrobisk dołowych szczególnie w rejonach o trudnych warunkach geologicz-
nych można popełnić szereg błędów, które w konsekwencji przekładają się na niewłaściwą inter-
pretację zawodnienia i zgazowania górotworu, wysokości ciśnień złożowych, wielkości dopływu 
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wody i gazu do wyrobiska oraz nieprawidłowości określenia parametrów geologiczno-inżynier-
skich dla celów obliczeniowych obciążeń obudowy szybowej. 
 
 
2. PROJEKTOWANIE BADAŃ GEOLOGICZNYCH DLA GŁĘBIENIA SZYBÓW 
 

2.1. Wytyczne w zakresie rozpoznania warunków geologicznych 
 

 Podstawowe wytyczne odnośnie wiercenia otworów badawczych dla rozpoznania warunków geo-
logicznych pod głębione szyby i koniecznych do wykonania badań zawarte zostały w Rozporzą-
dzeniu Ministra Gospodarki z dnia 28 czerwca 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy, 
prowadzenia ruchu oraz specjalistycznego zabezpieczenia przeciwpożarowego w podziemnych za-
kładach górniczych (Dz. U. Nr 139, poz. 1169, z 2006 r. Nr 124, poz. 863 oraz z 2010 r. Nr 126, 
poz. 855), dział III, rozdział 2, §49 i 50. 
 Natomiast szczegółowy opis prowadzenia badań geologicznych oraz sposób wiercenia otwo-
rów badawczych ujęty został w Polskiej Normie PN-G-05016 – Szyby górnicze, obudowa, obcią-
żenia, punkt 2 „Dokumentacja hydrogeologiczna i geologiczno-inżynierska dla potrzeb głębienia” 
i w Instrukcji prowadzenia wierceń badawczych dla głębienia szybów oraz wierceń mrożeniowych, 
Ministerstwo Górnictwa i Energetyki, Departament Górniczy, Katowice 1974. 
 Wypracowane przez około 40 lat doświadczenia związane z prowadzeniem badań dla celów 
głębienia szybów zawarte w przepisach i wytycznych normowych nie powinny być pomijane lub 
traktowane wybiórczo przez wykonawców otworów i firmy geologiczne prowadzące nadzór nad 
otworami badawczymi, gdyż mogą prowadzić do znaczących nieścisłości i błędnej interpretacji 
warunków geologicznych. 
 
2.2. Niezbędny zakres badań geologicznych 
 

 Szczegółowe rozpoznanie warunków geologicznych w otworach wiertniczych pod szyby wiąże 
się z wykonaniem kompletu badań geologicznych. Przy badaniach zawodnienia i zgazowania góro-
tworu przebadać należy wszystkie nawiercone horyzonty, przy czym badania poszczególnych ho-
ryzontów powinny być wykonywane oddzielnie. W skład kompletu badań geologicznych powinno 
wchodzić: 

— Określenie stratygrafii na podstawie stwierdzonej flory i fauny oraz przejawów litologicz-
nych. 

— Określenie wykształcenia litologicznego i głębokości zalegania poszczególnych warstw 
oraz pomiar kąta upadu warstw. 

— Określenie warunków tektonicznych (zasięg stref zaburzeń tektonicznych, przebieg po-
wierzchni uskokowych, zlustrowań, zrzut uskoków, wielkość spękania górotworu, RQD). 

— Ustalenie uzysku rdzenia i sporządzenie chronometrażu wiercenia. 
— Przeprowadzenie obserwacji płuczki pod kątem ubytków i zgazowania. 
— Przeprowadzenie obserwacji zachowania ścianek otworu pod kątem obsypywania utworów 

skalnych, zaciskania, zamulania otworu, podbijania do rur, występowania wyrzutów utwo-
rów skalnych i fukaczy gazów. 

— Przeprowadzenie badań własności fizykomechanicznych skał, przy czym badania powinny 
być wykonane na próbach każdej odmiennej litologicznie warstwy, która będzie miała zna-
czenie przy doborze właściwej metody głębienia szybu i projektowaniu obudowy szybowej. 
W przypadku natomiast występowania grubych jednorodnych warstw litologicznych bada-
nia powinny być wykonywane na próbach pobieranych co około pięć metrów długości rdze-
nia. 

— Badania parametrów fizycznych powinny obejmować: ciężar objętościowy, porowatość, wil-
gotność, granicę płynności, granicę plastyczności, ciśnienie pęcznienia, skład granulome-
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tryczny, rozmakalność, stan gruntów sypkich ID i stan gruntów spoistych IL (zalegających 
do głębokości około 10 m). 

— Badania parametrów mechanicznych powinny obejmować: efektywny kąt tarcia wewnętrz-
nego, spójność efektywną, wytrzymałość na ściskanie i rozciąganie, współczynnik Poissona. 

— W uzasadnionych przypadkach powinno się przeprowadzić dodatkowe badania pod kątem 
zastosowania konkretnej metody specjalnej (np. mrożenia, drenażu, iniekcji górotworu). 

— Określenie zawodnienia i zgazowania górotworu. Pomiar głębokości występowania posz-
czególnych horyzontów wodnych i gazowych wyznaczanej na podstawie wykształcenia li-
tologicznego i objawów zawodnienia oraz zgazowania. 

— Określenie ciśnienia piezometrycznego lub hydrostatycznego horyzontów wodnych na pod-
stawie pomiarów poziomu statycznego w otworze wiertniczym świstawką bądź czujnikiem 
ciśnieniowym lub pomiarów próbnikiem złoża. 

— Określenie ciśnienia złożowego gazu (pomiar manometrem na wylocie otworu lub próbni-
kiem złoża). 

— Określenie dopływu wody do otworu na podstawie łyżkowania badawczego, pompowania 
badawczego lub pomiarów próbnikiem złoża). 

— Pomiar stężeń poszczególnych gazów niebezpiecznych. 
— Określenie dopływu gazu do otworu na podstawie pomiarów anemometrem lub próbnikiem 

złoża. 
— Wykonanie analizy chemizmu wód z uwzględnieniem badania promieniotwórczości oraz 

oceną agresywności w stosunku do betonu i stali. 
— Pomiar temperatury wody. 
— Wykonanie analizy gazu i określenie zawartości CH4, CO, CO2 oraz innych gazów niebez-

piecznych. 
— Wykonanie badań geofizycznych w niezbędnym zakresie. 

 
3. PRZYCZYNY BŁĘDÓW W ROZPOZNANIU WARUNKÓW GEOLOGICZNYCH 
 

 Szczególnej uwagi wymaga zakres i sposób wykonywanych badań przy rozpoznawaniu geolo-
gii w rejonach o trudnych warunkach geologicznych, które przede wszystkim wiążą się z dużą 
miąższością nadkładu o słabych parametrach wytrzymałościowych, odcinkowo zawodnionych lub 
zgazowanych. Jednym z rejonów charakteryzującym się występowaniem trudnych warunków geo-
logicznych, w którym mogą występować znaczne trudności przy wykonywaniu otworów badaw-
czych jest południowa część Górnośląskiego Zagłębia Węglowego, gdzie karbońskie utworu zło-
żowe zalegają pod nadkładem trzeciorzędowych utworów spoistych i słabo zwięzłych o dużej miąż-
szości, w których występują poziomy wodonośne i gazowe. W przypadkach rozpoznawania wa-
runków geologicznych w tak trudnych rejonach, szczególnie gdy miąższość nadkładu wynosi kil-
kaset metrów, a wykształcenie poziomów wodonośnych może być nietypowe o bardzo niskich 
wartościach współczynników filtracji, można popełnić błędy, które diametralnie wpłyną na uzy-
skane wyniki. 
 Kopex Przedsiębiorstwo Budowy Szybów S.A. w Bytomiu na przełomie 2012 i 2013 roku pro-
wadził uzupełniające rozpoznanie warunków geologicznych drugim otworem (dodatkowym) dla 
jednego z głębionych szybów w związku z błędnym rozpoznaniem geologicznym wykonanym przez 
inną firmę wykonującą pierwszy otwór (podstawowy). Rozpoznanie prowadzone było w trzecio-
rzędowych utworach mioceńskich nadkładu złoża wykształconych generalnie jako iły przechodzą-
ce wraz z głębokością w iłowce z cienkimi przewarstwieniami pyłów, piasków pylastych i drobno-
ziarnistych oraz piaskowców słabozwięzłych. Rozpoznanie obejmowało również zlepieńce zalega-
jące w spągu utworów trzeciorzędowych i strop karbonu wykształcony jako piaskowce, mułowce 
i iłowce. Odległość pomiędzy otworami wierconymi z powierzchni wynosiła około 50 m. Firma 
geologiczna prowadząca obsługę pierwszego otworu popełniła szereg niedociągnięć, które warun-
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kowały poważnymi różnicami pomiędzy wynikami uzyskanymi z badań, a rzeczywistymi warun-
kami geologicznymi szczególnie w zakresie zawodnienia i zgazowania nadkładu złoża wykształ-
conego z utworów nieodpornych na wodę, dla których nawet niewielkie dopływy wody występują-
ce na dłuższych odcinkach mają duże znaczenie. 

 
3.1. Badania hydrogeologiczne i geogazowe 
 

 Podstawowe błędy, które można popełnić na etapie przeprowadzania badań hydrogeologicznych 
i geogazowych w otworach badawczych dla potrzeb głębienia szybu przedstawiono na podstawie 
porównania rozpoznania warunków geologicznych w dwóch otworach wymienionych w punkcie 3. 
 Firma prowadząca nadzór geologiczny przy wierceniu pierwszego otworu stwierdziła tylko je-
den poziom wodonośny na szesnaście występujących w górotworze trzeciorzędowym. Uwzględ-
niając rzeczywiste warunki geologiczne zawodnienie wykazywały występujące gęsto, cienkie 
przewarstwienia pyłów, piasków i piaskowców słabozwięzłych o niskich współczynnikach filtracji 
oraz około trzy metrowa warstwa piaskowca słabozwięzłego warstwowanego piaskiem i około 
jedno metrowa warstwa zlepieńca. W pierwszym otworze nie stwierdzono również występowania 
gazów (metan, tlenek węgla i dwutlenek węgla), które współwystępowały w piętnastu poziomach 
wodonośnych. Maksymalne ciśnienia wody w warstwach, których nie wykazał pierwszy otwór wy-
nosiły 7,4 MPa, natomiast pomierzone maksymalne dopływy metanu w drugim otworze wynosiły 
powyżej 20 m3/min. 
 Należy podkreślić, że w tak trudnych warunkach geologicznych jak najbardziej wskazane jest 
odwiercenie kilku otworów, szczególnie gdy rozcinana jest nowa partia złoża słabo rozpoznana 
pod względem obecności wody i gazu. W przypadku, gdy rozpoznanie geologiczne wskazuje na 
zdecydowanie odmienne warunki geologiczne niż stwierdzone w sąsiednich wyrobiskach rozpo-
znawczych w badanym rejonie bezwzględnie powinno się odwiercić otwór dodatkowy, gdyż kon-
sekwencje złego rozpoznania warunków geologicznych mogą być bardzo poważne pod względem 
czasowym, finansowym, a przede wszystkim bezpieczeństwa. Dzięki fachowemu podejściu Inwe-
stora został odwiercony drugi otwór badawczy (dodatkowy) przez Kopex Przedsiębiorstwo Budo-
wy Szybów S.A. i na nowo zostało wykonane bardzo szczegółowo rozpoznanie geologiczne na 
podstawie projektu prac geologicznych, który szczegółowo ujmował zakres prowadzenia robót 
geologicznych i koniecznych do przeprowadzenia badań. W przypadku każdego rozpoznania wa-
runków geologicznych powinno się zwrócić uwagę na szczegółowe wykonanie projektu prac geo-
logicznych ograniczające już na tym etapie nieścisłości i pozwalające prawidłowo wycenić wyko-
nanie otworu wraz z wszystkimi niezbędnymi badaniami. 
 Porównanie rozpoznania geologicznego wraz z zastosowanymi parametrami techniczno-tech-
nologicznymi wiercenia w pierwszym i drugim otworze badawczym przedstawiono na rysunku 1. 
 Na nierozpoznanie tak wielu horyzontów wodno-gazowych w pierwszym otworze mogło sku-
mulować się kilka czynników techniczno-technologicznych na etapie wiercenia otworu, prowadze-
nia pompowań badawczych i badań próbnikiem złoża: 
 W przypadku występowania w słabym górotworze ilastym horyzontów wodonośnycho niskich 

współczynnikach filtracji, z których przepływ wody do otworu badawczego jest mała strefa przy 
otworowa jest bardzo narażona na zakolmatowanie przy zastosowaniu płuczki iłowej. W pierw-
szym otworze przy wierceniu na całej długości stosowana była płuczka iłowa, której gęstość 
dodatkowo wzrastała przy przewiercaniu utworów ilastych w górotworze. Rozwiązaniem za-
stosowanym przy wierceniu drugiego otworu, które w znacznym stopniu ograniczyło opisany 
problem było zastosowanie płuczki na bazie wody słonej dodatkowo obrobionej chemicznie 
polimerami. W przewierconych horyzontach trzeciorzędowych tak samo jak w zastosowanej 
zmodyfikowanej płuczce występuje solanka, w obecności której proces rozmakania utworów 
ilastych przebiega znacznie wolniej w porównaniu z wodą słodką. W zmodyfikowanej płuczce 
zminimalizowano zawartość cząstek ilastych, a tym samym ograniczono proces kolmatacji. 
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Rys. 1. Schemat rozpoznania warunków geologicznych w otworach badawczych pod jeden z szybów 
Figure 1. Schematic geological recognize conditions in resher boreholes under one of the shafts 
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 Kolejnym czynnikiem, który również przyczynił się do błędnego rozpoznania warunków hydro-
geologiczno-gazowych poprzez zwiększenie podatności strefy przy otworowej na kolmatację 
był intensywny proces rozmakania górotworu ilastego w obecności płuczki iłowej sporządzanej 
na bazie wody słodkiej. Rozwiązanie przy wierceniu drugiego otworu z zastosowaniem płuczki 
na bazie wody słonej ograniczyło proces rozmakania, a tym samym nie dopuszczono do silnego 
kawernowania, które wystąpiło w pierwszym otworze badawczym. Ze względu na silne rozmy-
cie ścianek otworu podstawowego przy większości badań próbnikiem złoża nie uzyskano szczel-
nego zapięcia, a tym samym występowała łączność badanej strefy ze słupem płuczki w otwo-
rze powyżej próbnika. 

 Podstawowym czynnikiem, który przyczynił się do błędnego rozpoznania warunków hydrogeo-
logiczno-gazowych było zastosowanie przy pompowaniach badawczych zbyt wysokiego prze-
ciwciśnienia płuczki w otworze, co uniemożliwiało migrację wody i gazu z górotworu do otwo-
ru. Płyn w otworze przy badaniach powinien być sczerpywany „do spodu” lub jak najniżej 
w miarę możliwości technicznych i zachowania rygorów bezpieczeństwa przy dopływie gazu. 
Przy badaniach nie stwierdzono nawet objawów migracji bąbelków gazu przez płuczkę, co mo-
że świadczyć o stosunkowo wysokiej gęstości płuczki stosowanej przy pierwszym wierceniu. 
Prowadząc wiercenie drugiego otworu, aby dodatkowo uaktywnić przepływ medium z górotwo-
ru przed badaniami płuczkę solankową wytłaczano wodą słodką. 

 Pozostałymi czynnikami, które również pośrednio miały wpływ na wyniki badań są: zastoso-
wanie za małej liczby kolumn rur konstrukcyjnych, niezastosowanie kolumn rur manipulacyj-
nych pomimo nieskuteczności większości zapięć próbników złoża, zastosowanie za małej ilości 
pompowań badawczych co wiązałoby się z próbą badania kilku horyzontów równocześnie. 

 Celem wyeliminowania możliwości popełnienia jakichkolwiek błędów w rozpoznaniu warun-
ków hydrogeologicznych i geogazowych w drugim otworze wykonywanym w ramach zadania głę-
bienia szybu przez Kopex Przedsiębiorstwo Budowy Szybów S.A. zastosowano: odpowiednią tech-
nologię prowadzenia wiercenia i rurowania poszczególnych interwałów górotworu, odpowiednio 
zmodyfikowaną płuczkę wiertniczą, odpowiednią izolację przebadanych horyzontów (rury kon-
strukcyjne pozostawione w otworze i manipulacyjne wyciągane z otworu), prowadzenie badań przy 
odpowiednio niskim przeciwciśnieniu płuczki w otworze. 
 
3.2. Badania geologiczno-inżynierskie 
 

 Na etapie przeprowadzania badań parametrów geologiczno-inżynierskich w otworach badaw-
czych dla potrzeb głębienia szybu również istnieje ryzyko popełnienia szeregu błędów. Podstawo-
we nieprawidłowości przedstawiono na podstawie porównania rozpoznania warunków geologicz-
nych w dwóch otworach wymienionych w punkcie 3. 
 W pierwszym otworze badawczym (podstawowym) wierconym z powierzchni na przeważają-
cym odcinku występowania utworów trzeciorzędowych pobierano stosunkowo rzadko próby rdze-
nia. Zgodnie z wytycznymi przedstawionymi w punkcie 2.1. na większości odcinków powinno zo-
stać pobrane 2–3 razy więcej prób tym bardziej w warunkach słabego górotworu ilastego gęsto 
przewarstwionego utworami zawodnionymi, wykazującego dużą zmienność. Z opracowanej do-
kumentacji wynika, że w skrajnym przypadku na długości górotworu około 78 m nie przedstawio-
no żadnego wyniku badania kąta tarcia wewnętrznego i wytrzymałości na ściskanie. Biorąc pod 
uwagę mniejszą ilość pobranych prób rdzenia prawdopodobnie były to odcinki o lepszej jakości 
górotworu na co wskazują stosunkowo wysokie wartości wyników kąta tarcia wewnętrznego przy 
podobnych wartościach wilgotności naturalnej. Na pewnych odcinkach nieścisłości parametrów 
wytrzymałościowych występują również porównując stan zgromadzonego rdzenia (odcinkowo roz-
myty) z wysokimi parametrami wytrzymałościowymi przedstawionymi w dokumentacji hydrogeo-
logicznej i geologiczno-inżynierskiej. 
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 Porównawczo na krótkim odcinku głębionego szybu przeprowadzano dodatkowe badania na 
rdzeniu pobieranym z otworów badawczych wierconych z wyrobiska szybowego. Wyniki tych ba-
dań wskazują na duży wpływ zastosowanej technologii wiercenia na obniżenie jakości uzyskiwa-
nego rdzenia. Ograniczenia w możliwości odpowiedniego zastabilizowania wiertnicy, zastosowa-
nie wody słodkiej do przepłuczki przy przewiercaniu słabych utworów bardzo podatnych na roz-
makanie, brak możliwości wytworzenia zamkniętego obiegu płuczki to podstawowe czynniki, któ-
re wskazują że zastosowanie w tak trudnych warunkach geologicznych tej technologii pobierania 
prób do badań jest niewłaściwe. W przypadku wykorzystywania wyników parametrów wytrzyma-
łościowych rdzenia uzyskiwanego przy tej technologii wiercenia powinna być przeprowadzana od-
powiednia interpretacja przy zastosowaniu współczynników przeliczeniowych uzyskanych na pod-
stawie przeprowadzonych wcześniej prób porównawczych (np. próby rdzeniowe z otworu i z ocio-
su głębionego wyrobiska szybowego). 
 Na rysunku 2 zestawiono wyniki badań rdzeni pobranych przy zastosowaniu trzech różnych 
uwarunkowań techniczno-technologicznych wiercenia w tym samym zakresie głębokości przy głę-
bieniu przez Kopex Przedsiębiorstwo Budowy Szybów S.A. w Bytomiu na przełomie 2012 i 2013 
roku jednego z szybów. Dwa otwory badawcze pionowe wiercone były z powierzchni w bezpo-
średniej bliskości szybu i dwa otwory badawcze skośne wiercone były z wyrobiska szybowego. 
Zestawione parametry obrazują znaczne zróżnicowanie, co wskazuje jak duże znaczenie ma odpo-
wiednia technologia wiercenia, prawidłowość pobierania i przechowywania prób oraz metodyka 
samego badania. 

 

 
 
Rys. 2. Porównanie podstawowych parametrów fizykomechanicznych utworów skalnych 
Figure 2. Comparison of basic physical and mechanical parameters of rock 

 
 Porównując wyniki uzyskane z trzech otworów można stwierdzić, że na stan rdzeni pobiera-
nychz otworów wierconych z wyrobiska szybowego znaczący wpływ ma wtórne spękanie rdzenia 
w wyniku dużych drgań przewodu wiertniczego i intensywny kontakt z płuczką na co wskazują 
wyższe wartości wilgotności naturalnej, a w konsekwencji zaniżone wartości kąta tarcia wewnę-
trznego. Wyniki kąta tarcia wewnętrznego uzyskane z pierwszego otworu podstawowego są zbyt 
wysokie, na co miało wpływ prawdopodobnie niewłaściwe pobieranie prób rdzeniowych. Natomiast 
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rzeczywiste parametry wytrzymałościowe górotworu najwłaściwiej przedstawiają wyniki uzyskane 
z badania prób pobieranych z ociosu w szybie i badania rdzenia z drugiego (dodatkowego) otworu 
badawczego wierconego z powierzchni, które są bardzo zbliżone. 
 Celem uzyskania prawidłowego rozpoznania warunków geologiczno-inżynierskich w drugim 
otworze badawczym zastosowano odpowiednie: parametry technologiczne wiercenia, długości 
marszów w zależności od jakości przewiercanego górotworu, ilości pobieranych prób do badań la-
boratoryjnych oraz zmodyfikowaną płuczkę na bazie wody słonej ograniczając proces rozmakania. 
 
 
4. DOBÓR WŁAŚCIWEJ METODY I BEZPIECZEŃSTWO GŁĘBIENIA SZYBU 
 
 Wykonywanie wyrobisk górniczych z zachowaniem bezpieczeństwa prowadzenia robót w 
trudnych warunkach ruchu podziemnych zakładów górniczych uzależnione jest przede wszystkim 
od doboru właściwej metody umożliwiającej wykonanie udostępnienia górotworu w zabierce i 
utrzymania odsłoniętych ociosów do czasu zabezpieczenia kolejnego odcinka wyrobiska właściwą 
obudową. Szczególnie trudne i niebezpieczne jest prowadzenie wyrobisk udostępniających takich 
jak szyby w utworach nadkładu złoża o dużej miąższości, które przy konsystencji spoistej charak-
teryzują się stosunkowo niskimi parametrami geologiczno-inżynierskimi szczególnie gdy odcin-
kowo przewarstwione są utworami luźnymi. Szyby górnicze w utworach tego typu można głębić 
również przy zastosowaniu metody zwykłej oczywiście przy braku zawodnienia przyjmując bez-
pieczną wysokość zabierki szybowej. Znaczące problemy z utrzymaniem przodka szybowego 
zaczynają narastać wraz z pojawieniem się zawodnienia górotworu. Wielkość zawodnienia, które 
jest niebezpieczne dla głębienia i wymaga zastosowania metody specjalnej jest ściśle uzależnione 
od konsystencji zawodnionych utworów i ich podatności na rozmakanie oraz rozpad. W skrajnych 
przypadkach utwory luźne i o niskiej spoistości oraz bardzo słabozwięzłe w obecności wody mogą 
przechodzić w stan kurzawki lub miękkoplastyczny przemieszczając się do zabierki szybowej, w 
związ-ku z czym w takich warunkach konieczne jest stosowanie metod specjalnych głębienia. 
Dysponując odpowiednio wcześniej właściwym rozpoznaniem warunków geologicznych można 
zaprojektować adekwatną do trudnych warunków metodę odwodnienia, odgazowania, czasowego 
lub stałego wzmocnienia słabego górotworu. 
 Jeżeli natomiast rozpoznanie jest niewłaściwe i nie ujmuje ważnych uwarunkowań, a szczegól-
nie zawodnienia górotworu może zostać błędnie przyjęta do wykonawstwa metoda zwykła głębie-
nia. Technologia głębienia w takim przypadku nie obejmuje specjalnych zabezpieczeń, założone 
postępy są zbyt duże, a obudowa zaprojektowana na podstawie niewłaściwego rozpoznania geolo-
gii za słaba. Szyb głębiony jest bezpiecznie zgodnie z założeniami do momentu pojawienia się 
w wyrobisku wody i gazu lub innych uwarunkowań geologicznych niezgodnych z przedstawiony-
mi w dokumentacji hydrogeologicznej i geologiczno-inżynierskiej, która była podstawą doboru 
metody głębienia. Odmienne od pierwotnego rozpoznania warunki takie jak stwierdzone zawod-
nienie, zgazowanie bądź rozległe strefy bardzo słabego górotworu, np. strefy uskokowe wskazują-
ce na trudne warunki geologiczne są podstawą do okresowego wstrzymania robót, zastosowania 
dodatkowych zabezpieczeń technologicznych i obudowy szybowej, a następnie do przeprowadze-
nia dodatkowego rozpoznania warunków geologicznych dla głębienia szybu na pozostałym odcin-
ku. W związku z powyższym prawidłowe rozpoznanie warunków geologicznych na etapie plano-
wania inwestycji głębienia szybu jest bardzo ważne, aby szyb mógł być głębiony bezpiecznie ze 
zminimalizowanym ryzykiem dla pracującej załogi i prawidłowego funkcjonowania ruchu zakładu 
górniczego. 
 W niniejszym artykule w punkcie 3 przedstawiono uwarunkowania niewłaściwego rozpoznania 
warunków geologicznych pod jeden z szybów głębionych w południowej części GZW. W pierw-
szym z otworów badawczych nie wykazano występujących w rzeczywistości w górotworze kilku-
nastu horyzontów wodno-gazowych. Konsekwencją błędnego rozpoznania warunków geologicz-
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nych było zastosowanie metody zwykłej głębienia szybu na odcinku, na którym nie wykazano za-
wodnienia i zgazowania. Po udostępnieniu szybem pierwszej zawodnionej strefy utworów ilastych 
z przewarstwieniami piasku i pyłu pojawiły się trudności z utrzymaniem ociosów narastające wraz 
ze wzrostem zawodnienia. Zaistniała konieczność zastosowania dodatkowych zabezpieczeń tech-
niczno-technologicznych istniejącego odcinka i przeprowadzenia dodatkowego rozpoznania geolo-
gicznego, które prowadzono otworami badawczymi z szybu i dodatkowym otworem z powierzchni 
obejmującym utwory nadkładu i strop karbonu. 
 Fachowe podejście Inwestora i firmy głębiącej szyb Kopex – Przedsiębiorstwo Budowy Szy-
bów S.A. skutkowało wykonaniem prawidłowego rozpoznania warunków geologicznych, zapro-
jektowaniem właściwej metody specjalnej głębienia szybu i odpowiednio wytrzymałej obudowy 
szybowej. Szyb aktualnie głębiony jest w trudnych warunkach geologicznych, dysponując jednak 
prawidłowym rozpoznaniem warunków geologicznych stosowana jest odpowiednia metoda specjal-
na głębienia umożliwiająca w sposób bezpieczny prowadzić dalsze głębienie wyrobiska. 
 
 
PODSUMOWANIE 
 
1. Podstawowym czynnikiem umożliwiającym właściwe zaprojektowanie metody głębienia szybu 
z uwzględnieniem bezpieczeństwa prowadzenia robót jest prawidłowe rozpoznanie warunków hy-
drogeologiczno-gazowych i geologiczno-inżynierskich. 
2. Prawidłowo rozpoznane i zinterpretowane warunki geologiczne są również podstawą wykonania 
właściwych obliczeń obciążeń i doboru obudowy szybowej. 
3. Właściwe rozpoznanie warunków geologicznych polega przede wszystkim na szczegółowym 
określeniu zawodnienia i zgazowania górotworu oraz parametrów fizykomechanicznych wszyst-
kich warstw, które mogą mieć znaczący wpływ na dobór metody głębienia i obudowy szybowej. 
4. Parametry geologiczno-inżynierskie oraz stabilność i czas utrzymania ociosu są ściśle uzależnio-
ne od występowania horyzontów wodno-gazowych w górotworze. Występowanie wody i gazu jest 
szczególnie niebezpieczne w utworach nadkładu nieodpornych na działanie wody, pęczniejących, 
uplastyczniających lub upłynniających się w środowisku zawodnionym lub gazowym. 
5. Przeprowadzając badania hydrogeologiczno-gazowe należy szczególną uwagę zwrócić na: wy-
konanie badań wszystkich nawierconych horyzontów, właściwą izolację poszczególnych horyzon-
tów przy badaniach, umożliwienie przepływu medium wody lub gazu z górotworu do otworu po-
przez wytworzenie odpowiednio niskiego przeciwciśnienia w otworze badawczym. 
6. Duże ryzyko przeoczenia zawodnienia występuje w utworach o bardzo niskich współczynnikach 
filtracji, gdzie przy małych wartościach przepływu wody z górotworu przy zastosowaniu zbyt ni-
skich depresji i zbyt krótkiego czasu badania wznios płynu w otworze może być stosunkowo mały. 
7. Przeprowadzając badania geologiczno-inżynierskie należy szczególną uwagę zwrócić na zasto-
sowanie właściwej technologii wiercenia i pobierania rdzenia oraz wykonanie badań laboratoryj-
nych na odpowiedniej ilości prób. 
8. W trudnych warunkach geologicznych wskazane jest odwiercenie kilku otworów badawczych, 
szczególnie, gdy rozpoznanie pierwszym otworem wskazuje na zdecydowanie odmienne warunki 
geologiczne niż stwierdzone w sąsiednich wyrobiskach rozpoznawczych. 
 
 
 

Impact of Proper Diagnosis Hydrogeological Geological-Engineering 
Condition on the Selection of Technology and Safe Shaft Sinking 
 
 The paper shows the importance of correct diagnosis of the hydrogeological and geological-en-
gineering conditions which is the basis selection of adequate technologies for the safe shaft sink-
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ing. Inappropriate or not enough detailed diagnosis of these conditions may be caused by errors in 
the development of project geological work, errors in the process of drilling research boreholes, 
improper carrying out of water-gas research, improper collection of samples during drilling and 
bad interpretation of the results of field and laboratory research. A set of test results from the re-
search borehole is the basis for development of the shaft housing project and the supporting exca-
vation project and proper technology of shaft sinking. 
 During the sinking by Kopex – Przedsiębiorstwo Budowy Szybów S.A. one of the shaft, it was 
necessary to make a second research borehole, correcting results obtained from the drilling of the 
first, basic research borehole. 
 For example of results from both boreholes indicated the impact of the correct diagnosis of the 
actual geological conditions, particularly water-gas condition for the proper and safe process of 
sinking. 
 
 



Wpływ odwodnienia 
górotworu na deformacje 
obudowy szybów LGOM

Zygmunt Niedojadło, Karolina Matwij



Plan prezentacji:

• Skutki robót górniczych

• Zawodnienie kopalń LGOM

• Monitoring stanu zwierciadła wód podziemnych

• Wielkopowierzchniowa niecka obniżeniowa

• Obniżenia w szybie a przebieg depresji w piezometrze

• Aktualny stan pionowych deformacji obudowy szybów

• Modelowanie dynamicznego przebiegu obniżeń

• Podsumowanie
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• Od 1965 r. prowadzona jest działalność górnicza w rejonie
Legnicko-Głogowskiego Okręgu Miedzionośnego (LGOM).

• Od początku prowadzenia eksploatacji złoża rud miedzi
w granicach obszarów górniczych LGOM prowadzi się stałe
odwadnianie górotworu.

• Efektem tego procesu jest obniżenie powierzchni terenu,
sięgające na znaczne odległości poza granice eksploatacji złoża –
tzw. wielkopowierzchniowa niecka obniżeniowa.
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Wprowadzenie



Wprowadzenie

• Intensywny drenaż górotworu powoduje powstawanie deformacji
również w szybach LGOM.

• Ustalenie rzeczywistego stanu tych deformacji jest przedmiotem
trudnym, z uwagi na brak prowadzenia pomiarów od
początku funkcjonowania szybów.

• Maksymalne wartości obserwuje się w poziomie warstw
odwadnianych – spąg utworów trzeciorzędu i strop pstrego
piaskowca.

• Porównanie procesu przebiegu obniżeń w szybach
z kształtowaniem się depresji w piezometrach pozwala na
stwierdzenie pewnych analogii obu tych zjawisk.
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Skutki robót górniczych:

obniżanie naturalnej bazy 
drenażowej;

powstawanie pustek;

spękanie warstw leżących nad 
złożem;

rozszczelnianie płaszczyzn 
uskokowych;

deformacje warstw skalnych;

obniżanie powierzchni terenu.
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Zawodnienie kopalń LGOM

Wyróżnia się trzy kompleksy 
hydrogeologiczne:

 kenozoiczny - czwartorzęd 
i trzeciorzęd (środowisko porowe);

 triasowo-permski - pstry 
piaskowiec, cechsztyn i czerwony 
spągowiec (środowisko szczelinowe 
i szczelinowo – krasowe);

 skał krystalicznych
(środowisko szczelinowe);

dzielące się na:
4 piętra wodonośne
i 10 poziomów wodonośnych.

Rys. 1. Schemat warunków hydrodynamicznych w górotworze objętym 
wpływem odwadniania kopalń LGOM (źródło: Bocheńska, 1988)

1 – utwory piaszczyste; 2 – utwory ilaste; 3 – piaskowce; 4 – anhydryty; 
5 – wapienie i dolomity szczelinowate i kawerniste; 6 – wapienie i dolomity 
masywne; 7 – uskoki; 8 – kontakt hydrauliczny między poziomami 
wodonośnymi 1, 2, 3, 4; 9 – kierunek przepływu wód podziemnych; 
10 – kierunek przesączania wód podziemnych; 11 – wyrobiska górnicze 6



Schemat powstawania obniżeń powierzchni 
terenu wywołanych odwodnieniem 
górotworu w warunkach LGOM 

7
Rys. 2. Schemat powstawania obniżeń powierzchni terenu wywołanych odwodnieniem 

górotworu w warunkach LGOM (Oczkowicz, Szukalski, 1976)
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Schemat powstawania obniżeń 
powierzchni terenu wywołanych 
odwodnieniem górotworu w warunkach 
LGOM 

Rys.3. Przekrój geologiczny wzdłuż linii łączącej otwory S-261 i Wschowa 2 
(Monografia KGHM 2007)



Monitoring stanu zwierciadła wód 
podziemnych

Sieć monitoringu:
• początkowo 78 

piezometrów ,
• maksymalnie 117;
• 68 poprawnie 

działających otworów;
• H-25 poziom 

wodonośny oligocenu.  

Rys. 4. Fragment mapy hydrogeologicznej obszaru złoża rud miedzi na 
monoklinie przedsudeckiej wg stanu na 2010 r. – skala 1:50 000 

(źródło: Kalisz, 2011)
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Monitoring stanu zwierciadła wód 
podziemnych

źródło: geopartners.pl

Rys.5. Rozwój depresji obserwowany w piezometrze H-25 (źródło: Sieradzy, Spólnik, 2011)
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Wielkopowierzchniowa niecka 
obniżeniowa – (2010) niecki lokalne

Niecki lokalne:

•„Obora”,

•„Parchów”,

•„Jędrzychów”,

•„Osiek – Niemstów”,

•„Zaborów”.
Rys. 6a. Stan niecki odwodnieniowej w listopadzie 2010r. 

(źródło: Popiołek i in. 2011)
11

rejon północny 
– słabo 

zawodniony
rejon południowy 

– silnie 
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Wielkopowierzchniowa niecka 
obniżeniowa – 2012

12Rys. 6b. Stan niecki odwodnieniowej w listopadzie 2012r.



Natężenie dopływów wód podziemnych 
z górotworu do poszczególnych kopalń 
KGHM Polska Miedź S.A. 
w latach 1965 – 2010
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Rys.7. Natężenie dopływów wód podziemnych z górotworu do poszczególnych kopalń KGHM Polska Miedź S.A. 
w latach 1965 – 2010 (źródło: Kalisz, 2011)



Obniżenia w szybie a przebieg depresji 
w piezometrze

14

Rys. 8. Analogia procesu depresji w piezometrze H-25 i obniżeń w szybie R-I
(źródło: Sieradzy, Spólnik, 2011)
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Aktualny stan pionowych deformacji 
obudowy szybów

15Rys.9.Charakterystyczny rozkład obniżeń i odkształceń pionowych w szybach LGOM



Aktualny stan pionowych deformacji 
obudowy szybów

Analizując stan deformacji w szybach LGOM do bieżących
obliczeń wartości maksymalnych odkształceń pionowych
w rejonie spągowych partii utworów trzeciorzędowych został
opracowany wzór empiryczny:

gdzie:
– wartość odkształceń pionowych w spągu warstw

trzeciorzędowych,
kε – współczynnik empiryczny = -0,2,
wodw – aktualne obniżenia wywołane odwodnieniem w

rejonie szybu [mm],
ls – okres funkcjonowania analizowanego szybu [lata].
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Aktualny stan pionowych deformacji 
obudowy szybów

Zbliżone wyniki, przy obliczaniu aktualnych wartości
odkształceń pionowych w analizowanym szybie, w spągu
warstw trzeciorzędowych można uzyskać również przy
zastosowaniu innego empirycznego wzoru:

gdzie:
– wartość odkształceń pionowych w spągu warstw

trzeciorzędowych,
wodw – aktualne obniżenia wywołane odwodnieniem 

w rejonie szybu [mm],
htrzec – głębokość spągu warstw trzeciorzędowych [m],
ls – okres funkcjonowania analizowanego szybu [lata]
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Aktualny stan pionowych deformacji 
obudowy szybów

18



Modelowanie dynamicznego przebiegu 
obniżeń
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W(t) = Wk (1 – e-c(t-p))  [mm]     (3) 

gdzie:
W(t) – obniżenie rzeczywiste w czasie t 
[mm],
Wk – obniżenie końcowe [mm],
c – współczynnik czasu [rok-1],
p – współczynnik przesunięcia.

Tabela 1. Wyniki dopasowania dla poziomu 1 w szybie R-I

Rys. 10. Wykres dopasowania dla poziomu 1 w szybie R-I

W(t) = Wk (1 – e-ct)  [mm]     (1) 



Modelowanie dynamicznego przebiegu 
obniżeń

20

gdzie:
W(t) – obniżenie rzeczywiste w czasie t [mm],
Wk – obniżenie końcowe [mm],
c – współczynnik czasu [rok-1],
b – współczynnik kształtu,
d – współczynnik „zera” .W(t) = Wk (1 – e(-ct)^b) +d [mm]    (2) 

Tabela 2 Wyniki dopasowania dla piezometru H-25

Rys. 11. Wykres dopasowania dla piezometru H-25



Modelowanie dynamicznego przebiegu 
obniżeń

Przyrosty odkształceń odwodnieniowych:

Od -0,1 do -0,4 mm/m (średnia -0,23) w latach 2000-2012

21

c [rok-1]

Średnia dla 
szybów 0,11

Piezometr
H-25 0,084

Tabela 3. Zestawienie wyznaczonych wartości 
współczynnika czasu
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Podsumowanie
stabilizacja rozwoju 

wielkopowierzchniowej
niecki obniżeniowej w 

ostatnich latach,

maksymalne 
odkształcenia pionowe 
obserwuje się w spągu 

trzeciorzędu,

analogia przebiegu 
depresji do procesu 

powstawania obniżeń 
c≈0,08 rok-1,

dodatkowy przyrost 
odkształceń w 

początkowej fazie 
funkcjonowania szybu 

szacuje się na -0,2 mm/m 
w okresie 8 lat.

niewielki wzrost εz (-) 
w ostatnich 10 latach     

-0,23 mm/m,
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Ekonomiczne i 
prawne aspekty
gospodarki 
odpadami 
wydobywczymi 
w Ukraine

dr Anna Avdiushchenko
katedra ekonomii stosowanej,

Narodowy Uniwesytet Górniczy,
Dniepropeitrowsk, Ukraina

Szkoła Eksluatacji Podziemnej, 
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Agenda
Sytuacja z opdadami wydobywczymi w 

Ukrainie.
Ustawodawstawo Ukrainy powiązane z 

odpadami wydobywczymi. 
Problemy gospodarki odpadami 

wydobywczymi:  aspekt prawny, 
enomomiczny, organizacyjny.

Kierunki rozwiązania problemów.
Podsumowania i wnioski. 



Struktura odpadów Ukrainy 
w 2011 roku

Rodzaje odpadów Utworzenie odpadów
tys. t %

Ogółem 447641,2 100

Działelność gospodaracza przęsiebiortstw
442464,4 98,84

Rolnictwo, gospodarstwo leśne, myśliwstwo,
rybołóstwo 12449,5 2,78

Górnictwo i wydobywanie 331370,2 74,03
Przetwórstwo przemysłowe 78639,4 17,57
w tym przetwarzanie odpadów 134,1 0,03
Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię
elektryczną, gaz, parę wodną i gorącą wodę 16651,5 3,72

Budownictwo 433,9 0,1
Inne rodzaje działalności gospodarczej 2919,9 0,65
w tym usługi sanitarne, usunięcie i
likwidacja odpadów. 452,9 0,1

Gospodarstwa domowe 5176,8 1,16

Źriodło: Dane Ministerstwa Ekologii i Zasobów naturalnych Ukrainy



Struktura odpadów Ukrainy
(wg. rodzajów działalności gospodarczej)  

2011 roku, %

Źriodło: opracowanie własne na podstawie danych  Ministerstwa Ekologii i Zasobów 
naturalnych Ukrainy

2,78%

74,03%
17,57%

37,20%

0,10%
0,65% 1,16% Rolnictwo, gospodarstwo leśne,

myśliwstwo, rybołóstwo

Górnictwo i wydobywanie

Przetwórstwo przemysłowe

Wytwarzanie i zaopatrywanie w
energię elektryczną, gaz, parę
wodną i gorącą wodę
Budownictwo

Inne rodzaje działalności
gospodarczej

Gospodarstwa domowe



Struktura odpadów w Ukrainie 
(wg. kategorij materiałow)  

w 2011 roku, %

Źriodło: opracowanie własne na podstawie danych  Ministerstwa Ekologii i Zasobów 
naturalnych Ukrainy
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2,20%
2,00% 9,60%

Odpady mineralne

Niebiezpieczna skała
płonna

Odpady spalania

Osady ścieków
przemysłowych

Odpady metalowe

Inne rodzaje odpadów



Odpady wydobywcze wytwarzane
przez główne rodzaje górnictwa 

w 2011

80,97%

13,94%

5,09% rudy żelaza

węgel kamienny, torf,
lignit

inne rodzaje górnictwa

Źriodło: opracowanie własne na podstawie danych  Ministerstwa Ekologii i Zasobów 
naturalnych Ukrainy



Wyrworzenie odpadów od działalności 
gospodarczej w regionach Ukrainy

w 2011 roku (tys.t)
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Odpady wydobywcze
(wytworzone i nagromadzone) 

stan na 01.01. 2012

7910,9 mln.t. 
(54, 9% nagromadzonych  

odpadów  przemysłowych )

267,0 mln.t 
(60,4% wytworzonych  

odpadów  przemysłowych)

46,2 mln.t 
(10,4% wytworzonych  

odpadów  przemysłowych)

2269,4,0 mln.t 
(15,7 % nagromadzonych  

odpadów  przemysłowych)

Wydobywanie  
rudy żelaza

Wydobywanie  
węgla kamiennego, 

lignitu i torfu



GOSPODARKA ODPADAMI 
WYDOBYWCZYMI W UKRAINIE

34,90%

65,10%

poddane odzyskowi

składowane

UKRAINA
Źriodło: opracowanie własne na podstawie danych  Głównego Urzędu 
Statystycznego (Polska) i Ministerstwa Ekologii i Zasobów naturalnych Ukrainy. 



Odzysk odpadów wg. 
kategorij materiałów, %

Ścieki przemysłowe

33,5 %
(106,3 млн. т)

Odpady metalowe 98,8 % 
(8,1 mln.t.)

Odpady mineralne

Niebiezpieczna skała 
płonna

33,4 % 
(15,8 mln.t.)

19,5 %
(1,9 mln.t.)

Odpady spalania
19,5 %

(1,9 mln.t.)



Klasy odpadów

I – bardzo niebiezpieczne
II - niebiezpieczne
III – umiarkowanie niebiezpieczne
IV – mało niebiezpieczne/obojętne 
(99,7 % wszystkich odpadów)

* odpady wydobywcze tymczasowo włączone 
do IV klasy odpadów.



Odpady wydobywcze w odniesieniu do 
produkcji górnictwa i wydobywania 

2010-2012
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Ustawodawstwo Ukrainy dotyczące 
odpadów wydobywczych

 Prawo ochrony środowiska Ukrainy od 26.06.91;
 Prawo „Podstawowe zasady (strategia) polityki ekologicznej 

Ukrainy na okres do 2020 roku” (od 21.12.2010);
 Narodowy plan działan ochrony środowiska 2011-2015 

(25.05.2011);
 Ustawa o odpadach (05.03.1998, nowelizacja 

16.10.2012);
 Prawo górnicze (06.10.1999, nowelizacja 18.11.2012);
 Państwowe sanitarne reguły i normy „Higieniczne wymagania 

gospodarki odpadami przemysłowymi oraz ustalanie ich 
klasy niebezpieczeństwa dla zdrowia ludzi” 2.2.7.029-99.
(od  01.07.1999) 

 Państwowy klasyfikator odpadów 005-96.



Podatek ekologiczny pobierany 
za wytważanie odpadów

 Odpady wydobywcze należą do IV klasy odpadów 
(odpady obojętne);

 Podatek ekologiczny za 1 ton odpadów 
wydobywczych 0,47 UAH (0,06 USD)

 Okres podatkowy – kwartał. 

!!! Od 1 kwietnia 2011 roku skasowano limity na 
składowanie odpadów i opłaty za przekraczanie 
limitów. 



Mechanizm nadzorowy za 
przęsiębiorstwami górniczymi

PAŃSTWOWA SŁUŻBA NADZORU GÓRNICZEGO I 
BIEZPIECZEŃSTWA PRZEMYSŁOWEGO

Przedsiębiorstwa górnicze 
(węglowe)

Przedsiębiorstwa 
górnicze

(inne niż węglowe)

MINISTERSTWO POLITYKI 
PRZEMYSŁOWEJ

MINISTERSTWO ENERGETYKI I 
PRZEMYSŁU WĘGLOWEGO

MINISTERSTWO EKOLOGII I ZASOBÓW 
NATURALNYCH

(departament bezpieczeństwa ekologicznego,
dział odpadów i substancji niebiezpiecznych)

MINISTERSTWO 

NADZWYCZAJNYCH SYTUACJI



 Niedoskonałość ustawodawstwa polityki środowiskowej, 
brak ustawodawstwa powiązanego z odpadami 
wydobywczymi;

 Brak efektywnych instrumentów ekonomicznych 
(stymulujących oraz karnych);

 Nieefektywny mechanizm organizacyjny odnośnie 
działalności powiązanej z GO odpadami wydobywczymi;

 Brak uzasadnień odnośnie makro- i mikroekonomicznych 
korzyści powiązanych z gospodarką odpadami 
wydobywczymi.

 Ograniczony dostęmp do informacji odnośnie skali 
problemu odpadów wydobywczcych oraz brak konsultacji 
publicznych podczas podejmowania decyzji powiązanych z 
ochroną śriodowiska. 

Główne problemy gospodarki odpadami 
wydobywczymi w Ukainie są:



Głowne kierunki rozwiązania 
problemów gospodarki odpadami 

wydobywczymi na Ukrainie
 Tworzenie ustawodawsta Ukrainy o odpadach

wydobywczych z wykorzystaniem doświadzenia krajów
UE (zgodnie z Dyrektywami Unijnymi, powiązanymi z
odpadami);

 Tworzenie i wykorzystanie efektywnych instrumentów
organizacji procesu gospodarki odpadami na
makroekonomicznym poziomie;

 Zwiększenie roli małych i śriednich przęsiębiorstw w
działalności powiązanej z GO drogą preprowadzenia
badań i rozpowszechnia informacji odnośnie korzyści
mikroekonomicznych;

 Udoskonalenie mechanizmu nadzorowego nad
przedsiębiorstwami górniczymi w kierunku aspektów
środowiskowych.



Dziękuję za uwagę! 

Kontakt: 
anna.avdiushchenko@gmail.com



Ograniczenie kosztów produkcji 
węgla kamiennego poprzez wdrożenie 

technologii suchej separacji

prof. dr hab. inż. Wiesław BLASCHKE
dr inż. Ireneusz BAIC

mgr inż. Józef SZAFARCZYK

CENTRUM GOSPODARKI ODPADAMI  I ZARZĄDZANIA 
ŚRODOWISKOWEGO W KATOWICACH

XXIII SZKOŁA EKSPLOATACJI 
PODZIEMNEJ 

21.02. – 28.02.2014 KRAKÓW
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Ograniczenie kosztów produkcji węgla kamiennego 
poprzez wdrożenie technologii suchej separacji

WSTĘP

Produkcja węgla handlowego (węglowych paliw 
kwalifikowanych) opiera się obecnie w głównej mierze na 
wykorzystaniu grawitacyjnych metod w ośrodku wodnym 
bądź w cieczy ciężkiej magnetytowej. 

Analiza danych literaturowych wskazuje, że na świecie 
następuje nawrót do technologii suchej separacji z 
wykorzystaniem powietrznych stołów  koncentracyjnych. 

Technologia suchej separacji polega na wstępnym 
wydzieleniu skały płonnej czyli  tzw. odkamienianiu
(z ang. deshalingu) przed skierowaniem nadawy (urobku) 
do wzbogacania w ośrodku wodnym. 
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Powietrzny stół koncentracyjny - budowa  

Ograniczenie kosztów produkcji węgla kamiennego 
poprzez wdrożenie technologii suchej separacji
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Powietrzny stół koncentracyjny  - zasada działania 

Ograniczenie kosztów produkcji węgla kamiennego 
poprzez wdrożenie technologii suchej separacji
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Ograniczenie kosztów produkcji węgla kamiennego 
poprzez wdrożenie technologii suchej separacji

URZĄDZENIA  TYPU FGX

Model Klasa ziarnowa
(mm)

Wydajność
(Mg/h) Wymiary(dł./wys./szer. ) Całkowita moc 

urządzeń [kW]

FGX-1 60-0 ~10 5,7 × 3,1 × 6,0 24.63

FGX-2 60-0 ~20 7,6 × 6,9 × 6,7 59.99

FGX-3 80-0 ~30 9,2 × 8,3 × 8,7 73.75

FGX-6 80-0 ~60 11,4 × 10,7 × 9,3 145.65

FGX-9 80-0 ~90 12,9 × 12,0 × 9,5 278.25

FGX-12 80-0 ~120 14,2 × 13,2 × 9,6 332.25

FGX-18A 80-0 ~180 18,6 × 14,2 × 9,5 556.50

FGX-24A 80-0 ~240 23,1 × 14,7 × 9,6 664.50

FGX-36A 80-0 ~360 31,3 × 20 × 11,7 1121.78

FGX-48A 80-0 ~480 25,4 × 20,9 × 11,7 1321.78

FGX-100A 80-0 ~1000 30,4 × 26 × 19,5 2600.00
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Ograniczenie kosztów produkcji węgla kamiennego 
poprzez wdrożenie technologii suchej separacji

FGX-3  UKRAINA FGX-6 KOREA

FGX-6 TURCJA FGX-6 WIETNAM
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Ograniczenie kosztów produkcji węgla kamiennego 
poprzez wdrożenie technologii suchej separacji 

FGX-9  BRAZYLIA FGX-12 MONGOLIA

FGX-12 ROSJA FGX-12 INDONESIA



In
st

yt
ut

 M
ec

ha
ni

za
cji

 B
ud

ow
ni

ct
wa

i G
ór

ni
ct

wa
 S

ka
ln

eg
o

8

Ograniczenie kosztów produkcji węgla kamiennego 
poprzez wdrożenie technologii suchej separacji

FGX-24A i 12 RPA

FGX-24 A i 12 CHINY
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Ograniczenie kosztów produkcji węgla kamiennego 
poprzez wdrożenie technologii suchej separacji

FGX-24A  USA
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Ograniczenie kosztów produkcji węgla kamiennego 
poprzez wdrożenie technologii suchej separacji

Powietrzny stół koncentracyjny typu FGX – 1 

PARAMETRY PRACY
wydajność – 8-10 Mg/h
max. uziarnienie nadawy
- 60 mm
max. wilgotność nadawy
- 12 - 20%
wymiary: 
5,7m x 3,1m x 6,0 m
moc urządzeń – 24,63 kW
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Ograniczenie kosztów produkcji węgla kamiennego 
poprzez wdrożenie technologii suchej separacji

FGX-1 – KOLEKTORY ROZDZIAŁU



In
st

yt
ut

 M
ec

ha
ni

za
cji

 B
ud

ow
ni

ct
wa

i G
ór

ni
ct

wa
 S

ka
ln

eg
o

12

Ograniczenie kosztów produkcji węgla kamiennego 
poprzez wdrożenie technologii suchej separacji

FGX-1 – PŁYTA ROBOCZA  
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Ograniczenie kosztów produkcji węgla kamiennego 
poprzez wdrożenie technologii suchej separacji

FGX -1 – PŁYTA ROBOCZA I ROZDZIAŁ PRODUKTÓW
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Ograniczenie kosztów produkcji węgla kamiennego 
poprzez wdrożenie technologii suchej separacji

FGX-1 – ROZDZIAŁ PRODUKTÓW
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Ograniczenie kosztów produkcji węgla kamiennego 
poprzez wdrożenie technologii suchej separacji

FGX-1 – ROZDZIAŁ PRODUKTÓW
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Ograniczenie kosztów produkcji węgla kamiennego 
poprzez wdrożenie technologii suchej separacji

FGX-1 – ROZDZIAŁ PRODUKTÓW
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Ograniczenie kosztów produkcji węgla kamiennego 
poprzez wdrożenie technologii suchej separacji

Zmienne parametry pracy urządzenia FGX -1:

 kąt fazowy mas wibratorów  ( od 45°do 95°),
 kąt podłużny płyty ( od 0°do -2°),
 kąt poprzeczny płyty ( od 0° do -10°),
 wysokość progów przesypowych ( strefa odbioru
 produktu węglowego, produktu pośredniego i 

produktu odpadowego ( od - 0,1D do 1D, gdzie 
D – maksymalny wymiar ziarna nadawy materiału 
badawczego),

 ilość podawanego powietrza ( stopień otwarcia 
przepustnic: poziom od 1 do 7 dla każdej 
strefy rozdziału materiału badawczego.
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Ograniczenie kosztów produkcji węgla kamiennego 
poprzez wdrożenie technologii suchej separacji

18

METODYKA BADAWCZA

W zależności od dalszego wykorzystania  otrzymanych 
produktów rozdziału opracowano  sposób prowadzenia 
badań w kierunku:

 odkamieniania surowych węgli energetycznych,

 odkamieniania surowych węgli koksowych,

 produkcji wysokojakościowych paliw węglowych,

 odzysku węgla z odpadów zdeponowanych na hałdach,

 produkcji  substytutów kruszyw na bazie skały płonnej,

 redukcji siarki pirytowej,

 usunięcia klasy ziarnowej poniżej 0,5 mm.
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Ograniczenie kosztów produkcji węgla kamiennego 
poprzez wdrożenie technologii suchej separacji

19

METODYKA BADAWCZA

Każda próba badawcza obejmuje wykonanie:

 próby wydajnościowej,
 badania wpływu ustawienia płyty roboczej na

efektywność rozdziału,
 badania wpływu zmiany wysokości położenia 

progów przesypowych,
 badania wpływu zawilgocenia materiału 

badawczego na efekt rozdziału, 
 próby końcowej (optymalnej) rozdziału wraz z 

określeniem % wychodów otrzymanych produktów,
 oceny jakościowej uzyskanych produktów

pod kątem ich gospodarczego wykorzystania.
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Ograniczenie kosztów produkcji węgla kamiennego 
poprzez wdrożenie technologii suchej separacji

PRÓBA PRZEMYSŁOWA Nr 1 
MATERIAŁ DO BADAŃ - węgiel surowy o granulacji 25-8 mm

Węgiel surowy 25-8 mm

Lp. Nazwa parametru Nadawa Koncentrat Przerost Odpad

1. Zawartość popiołu [%] 39,5 25,0 69,8 84,1

2. Zawartość wilgoci 
całkowitej [%]

8,7 6,9 3,8 2,3

3. Zawartość siarki [%] 0,52 0,70 0,33 0,39

4. Wartość opałowa 
[kJ/kg]

16 291 20 914 5 494 948

5. Wychód [%] 100 84,4 1,6 14,0
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Ograniczenie kosztów produkcji węgla kamiennego 
poprzez wdrożenie technologii suchej separacji 

PRÓBA PRZEMYSŁOWA Nr 2 
MATERIAŁ DO BADAŃ - węgiel surowy o granulacji 20-0 mm

Węgiel surowy 20-0 mm

Lp. Nazwa parametru Nadawa Koncentrat Przerost Odpad

1. Zawartość popiołu [%] 31,7 24,8 38,6 83,7

2. Zawartość wilgoci 
całkowitej [%]

10,3 5,0 4,4 2,2

3. Zawartość siarki [%] 0,65 0,62 0,61 1,58

4. Wartość opałowa 
[kJ/kg]

17 596 22 383 17 459 1 307

5. Wychód [%] 100 78,40 15,3 6,30
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Ograniczenie kosztów produkcji węgla kamiennego 
poprzez wdrożenie technologii suchej separacji

PRÓBA PRZEMYSŁOWA Nr 3 
MATERIAŁ DO BADAŃ - węgiel surowy o granulacji 20-0 mm

Węgiel surowy 20-0 mm

Lp. Nazwa parametru Nadawa Koncentrat Przerost Odpad

1. Zawartość popiołu [%] 37,8 21,2 29,5 74,5

2. Zawartość wilgoci 
całkowitej [%]

9,6 9,0 8,4 5,3

3. Zawartość siarki [%] 0,56 0,62 0,68 0,43

4. Wartość opałowa 
[kJ/kg]

15 412 21 558 18 885 3 498

5. Wychód [%] 100 84 18
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Ograniczenie kosztów produkcji węgla kamiennego 
poprzez wdrożenie technologii suchej separacji 

PRÓBA PRZEMYSŁOWA Nr 4 
MATERIAŁ DO BADAŃ - węgiel surowy o granulacji 25-6 mm 
redukcja zawartości siarki pirytowej 

Węgiel surowy 25-6 mm

Lp. Nazwa parametru Nadawa Koncentrat Przerost Odpad

1. Zawartość popiołu [%] 10,2 5,5 8,0 23,5

2. Zawartość wilgoci 
całkowitej [%]

17,9 18,2 17,8 14,2

3. Zawartość wilgoci 
przemijającej [%]

11,4 10,2 10,6 9,1

4. Zawartość siarki [%] 1,91 0,86 1,20 2,88

5. Wartość opałowa 
[MJ/kg]

21 488 23074 22  424 18 038

6. Udział [%] 100 22,6 67,7 9,7
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Ograniczenie kosztów produkcji węgla kamiennego 
poprzez wdrożenie technologii suchej separacji

PRÓBA PRZEMYSŁOWA Nr 5 
MATERIAŁ DO BADAŃ - węgiel surowy koksowy o granulacji 
50-25 mm

Węgiel surowy koksowy 50-25 mm

Lp. Nazwa parametru Nadawa Koncentrat Przerost Odpad

1. Zawartość popiołu [%] 38,4 19,9 33,3 65,0

2. Zawartość wilgoci 
całkowitej [%]

4,0 1,7 2,6 2,0

3. Zawartość siarki [%] 0,53 0,62 0,62 0,38

4. Wartość opałowa 
[kJ/kg]

19 260 26 076 21 336 9 251

5. Wychód [%] 100 49,4 13,5 37,1
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Ograniczenie kosztów produkcji węgla kamiennego 
poprzez wdrożenie technologii suchej separacji

PRÓBA PRZEMYSŁOWA Nr 6 
MATERIAŁ DO BADAŃ - węgiel surowy koksowy o granulacji 
25-6 mm

Węgiel surowy koksowy 25-6 mm

Lp. Nazwa parametru Nadawa Koncentrat Przerost Odpad

1. Zawartość popiołu [%] 28,15 19,8 56,6 82,2

2. Zawartość wilgoci 
całkowitej [%]

5,8 4,8 2,2 1,6

3. Zawartość siarki [%] 0,64 0,63 0,50 0,87

4. Wartość opałowa 
[kJ/kg]

22 761 25 847 12 052 3 004

5. Wychód [%] 100 83,2 8,4 8,4
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Ograniczenie kosztów produkcji węgla kamiennego 
poprzez wdrożenie technologii suchej separacji

PRÓBA PRZEMYSŁOWA Nr 7 
MATERIAŁ DO BADAŃ - węgiel surowy koksowy o granulacji 
25-0 mm

Węgiel surowy koksowy 25-0 mm

Lp. Nazwa parametru Nadawa Koncentrat Przerost Odpad

1. Zawartość popiołu [%] 18,4 12,2 27,0 75,6

2. Zawartość wilgoci 
całkowitej [%]

7,8 7,0 3,3 2,2

3. Zawartość siarki [%] 0,68 0,66 0,63 0,57

4. Wartość opałowa 
[kJ/kg]

25 538 27 991 23 668 4 921

5. Wychód [%] 100 77,4 16,8 5,8



In
st

yt
ut

 M
ec

ha
ni

za
cji

 B
ud

ow
ni

ct
wa

i G
ór

ni
ct

wa
 S

ka
ln

eg
o

27

Ograniczenie kosztów produkcji węgla kamiennego 
poprzez wdrożenie technologii suchej separacji

ZALETY

 efektywne odkamienianie i odsiarczanie wydobywanych 
węgli kamiennych o granulacji 80-0 mm,

 możliwość produkcji wysokojakościowych ekologicznych 
paliw kwalifikowanych,

 możliwość odzysku substancji węglowej z odpadów 
zdeponowanych w środowisku,

 efektywne wykorzystanie wytwarzanych produktów 
odpadowych jako substytutów kruszyw naturalnych,

 możliwość aplikacji jako elementu istniejących ciągów 
technologicznych przeróbki mechanicznej węgla,

 możliwość wykorzystania jako samodzielnego zakładu 
wzbogacania węgla,

 możliwość budowy instalacji mobilnych do oczyszczania 
węgli znajdujących się na zwałach przykopalnianych.
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Ograniczenie kosztów produkcji węgla kamiennego 
poprzez wdrożenie technologii suchej separacji

EFEKTYWNOŚĆ EKONOMICZNA
Zastosowanie technologii suchej separacji umożliwi:

 ograniczenie kosztów związanych z produkcją 
energetycznych sortymentów handlowych i tym samym 
zwiększenia konkurencyjności sektora paliwowego,

 minimalizację kosztów eksploatacyjnych w procesach 
mokrego wzbogacania urobku węglowego (mniejsze 
zużycie wody, ograniczenie ilości urządzeń i dłuższa ich 
żywotność),

 minimalizację kosztów transportu i deponowania 
odpadów wydobywczych i przeróbczych w środowisku,

 rozszerzenie zakresu gospodarczego wykorzystania 
odpadów wydobywczych ( wydzielony produkt odpadowy 
nie ma kontaktu z wodą).
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Ograniczenie kosztów produkcji węgla kamiennego 
poprzez wdrożenie technologii suchej separacji

EFEKTYWNOŚĆ EKONOMICZNA

Według danych podawanych przez producenta powietrznych 
stołów koncentracyjnych, koszty inwestycyjne związane z 

metodami suchymi stanowią 20-10 % kosztów inwestycyjnych 
dla metod mokrych, natomiast koszty operacyjne stanowią 

30-20% kosztów operacyjnych dla metod mokrych.

Lp. Rodzaj 
kosztów

Metoda
wzbogacania na 

sucho 

Metoda
wzbogacania na 

mokro 

1. Inwestycyjne 6.200 $/Mg/h 13.000 $/Mg/h
2. Operacyjne 0,50 $/Mg 1,95 $/Mg

Porównanie kosztów inwestycyjnych i operacyjnych
(dane rzeczywiste dla jednej z kopalń w USA)
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Ograniczenie kosztów produkcji węgla kamiennego 
poprzez wdrożenie technologii suchej separacji

Obliczenia szacunkowe dla jednej kopalni:

 roczna produkcja węgla surowego (200-0mm) 
– 2 mln Mg

 ilość nadawy kierowanej na urządzenie FGX – 40%  
tj. 800 tys. Mg

 ilość wydzielonego czystego produktu odpadowego 
(kamienia ) – 10%  tj. 80 tys. Mg,

 średni koszt produkcji 1 Mg węgla  - 300 PLN,

 obecnie koszt  wzbogacania stanowi ok. 15 % 
kosztów produkcji węgla handlowego - 45 PLN,

 zysk  z wydzielenia 80  tys. Mg kamienia:
45 PLN x 80.000 Mg = 3,6 mln PLN



In
st

yt
ut

 M
ec

ha
ni

za
cji

 B
ud

ow
ni

ct
wa

i G
ór

ni
ct

wa
 S

ka
ln

eg
o

31

Ograniczenie kosztów produkcji węgla kamiennego 
poprzez wdrożenie technologii suchej separacji

WNIOSKI

Zastosowanie technologii suchej separacji umożliwi bezpieczne 
dla środowiska odkamienianie urobku węglowego czyli poprawę 
parametrów jakościowych węgla wpisując się tym samym w 
program Clean Coal Technology, w którym jednym z 
podstawowych kierunków działań jest proces Precombustion –
czyli oczyszczanie węgla  przed spalaniem wraz z 
przygotowaniem mieszanek energetycznych o jakości 
gwarantującej utrzymanie limitów emisji.

Z punktu widzenia producentów węgla kamiennego zasadnicze 
znaczenie wynika z możliwości ograniczenia kosztów produkcji i 
minimalizacji kosztów środowiskowych.

Z punktu widzenia  odbiorców  (sektor energetyczny) zasadnicze 
znaczenie wynika z możliwości poprawy sprawności przemian 
energetycznych co przekłada się na redukcję emeisji CO2 i SO2
oraz zmniejszenie ilości wytwarzanych odpadów.



In
st

yt
ut

 M
ec

ha
ni

za
cji

 B
ud

ow
ni

ct
wa

i G
ór

ni
ct

wa
 S

ka
ln

eg
o

32

Dziękuję za uwagę !

Ograniczenie kosztów produkcji węgla kamiennego 
poprzez wdrożenie technologii suchej separacji 

Dane kontaktowe
prof. dr hab. inż. Wiesław BLASCHKE
dr inż. Ireneusz BAIC
mgr inż. Józef Szafarczyk 

Instytut Mechanizacji Budownictwa i 
Górnictwa Skalnego
Oddział Zamiejscowy w Katowicach 
„Centrum Gospodarki Odpadami 
i Zarządzania Środowiskowego”

Tel: +32 2517-454,  
Fax: +32 2517-591
e-mail: i.baic@imbigs.pl
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Obudowa szybu VI w JSW S.A. KWK „Budryk” w strefie uskoku 
chudeckiego na odcinku od 1170,0 m do głębokości 1233,7 m 
 
 
Andrzej Wichur 
Em. prof. zwycz. AGH 
 
Jacek Franiel 
Dyr. techn. PPG „ROW-JAS” Sp. z o.o. 
 
 
 
 
 
 
STRESZCZENIE: W trakcie pogłębiania szybu VI JSW S.A. od głębokości 1170 do 1233.7m wy-
konawca PPG „ROW-JAS” Sp. z o.o. z Jastrzębia Zdroju stanął przed poważnym wyzwaniem, wy-
konania szybu na odcinku uskoku chudeckiego w ekstremalnie trudnych warunkach górniczo geo-
logicznych. Podczas wykonywania robót górniczych zastosowano skutecznie wcześniej nie stoso-
wane w budownictwie szybowym, technologie oraz obudowę specjalną pozwalającą na przejęcie 
wysokich niezrównoważonych ciśnień górotworu występujących w tym uskoku na przestrzeni 
63 m szybu. Omówiono również konstrukcję zastosowanej obudowy wielowarstwowej zastosowa-
nej w strefie uskokowej oraz analizę danych wejściowych parametrów geologicznych, które uwz-
ględniono w obliczeniach obudowy. Projekt techniczny budowy szybu VI na odcinku od głęboko-
ści 1170,0 m do 1233,7 m w KWK „Budryk” był wynikiem współpracy firmy PPG „ROW-JAS” 
i pracowników naukowych Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie, roboty górnicze w strefie 
uskokowej zakończono w grudniu 2013 roku. 
 
SŁOWA KLUCZOWE: Szyb, głębienie, obudowa 
 
 
 
 Podczas pogłębiania szybu VI od głębokości 1034,3 m do 1320,3 m zlokalizowanego w Chu-
dowie, załoga oddziału budowy szybu Przedsiębiorstwa Produkcyjno-Górniczego „ROW-JAS” Sp. 
z o.o. napotkała na ekstremalnie trudne warunki górniczo-geologiczne. Obecność uskoku w góro-
tworze w odcinku pogłębianym była znana wcześniej, niemniej jednak przed przystąpieniem do 
robót nie udało się ustalić szczegółowo przebiegu uskoku i warunków geologicznych w nim wy-
stępujących. Wykonanie wierceń geologicznych w trakcie pogłębiania szybu z głębokości 1140 m 
dwoma otworami G 13/2012/1 i G13/2012/2 pozwoliło na zebranie danych niezbędnych do opra-
cowania najpierw koncepcji prowadzenia robót, a następnie projektu obudowy szybowej w tym 
odcinku. Obydwa otwory wiercone były z dna szybu. Otwór G13/2012/1 odwiercono do głęboko-
ści 1256 m, a otwór G13/2012/2 udało się wywiercić jedynie do głębokości 1202 m. Uzyskane wy-
niki pozwoliły na dość precyzyjne określenie warunków geologicznych występujących w uskoku. 
 Określono przebieg i nachylenie warstw oraz zebrano niezbędne dane geologiczne umożliwia-
jące określenie wytrzymałości skał, występujących ciśnień, dopływów wody i gazu. 
 Z analizy uzyskanych rezultatów wynikało, że zastosowanie obudowy betonowej, nawet o zwięk-
szonej grubości, standardowo stosowanej w górnej części szybu, nie jest możliwe i należy zapro-
jektować obudowę specjalną oraz zastosować specjalne technologie. 
 

Szkoła Eksploatacji Podziemnej 2014, Materiały Konferencyjne 
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 W związku z tym przerwano pogłębianie szybu na okres 6 miesięcy, aby właściwie przygoto-
wać prowadzenie dalszych prac. 
 Na zamieszczonym rysunku 1 pokazano przebieg uskoku przez planowany odcinek szybu oraz 
wyliczone wartości ciśnień skał, oddziaływujące na obudowę. 
 

 
 
Rysunek 1. Wykres ciśnień i dobór obudowy na odcinku od głębokości 1170,0 m 
do głębokości 1233,7 m JSW S.A. KWK „Budryk” 
Figure 1. Pressure chart and the choice of linings along the section from the depth 
of 1170.0 m to the depth of 1233.7 m at JSW S.A. “Budryk” Coal Mine 
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 Z analizy wyników badań geologicznych i przebiegu uskoku wynikało, że warstwy skalne są 
zdruzgotane, a dodatkowo występuje duże zróżnicowanie ciśnień z jednej i z drugiej strony szybu 
na tym samym poziomie. 
 Wyliczane zgodnie z normami PN-G-05015:1997 i PN-G-05016:1997 wartości ciśnień wystę-
pujące w poszczególnych warstwach zależą w znacznej mierze od przyjętej wartości współczynni-
ka obciążenia „n”. Pogłębiona analiza wykazała, że wartość ta zależy od 5-ciu cząstkowych współ-
czynników obciążenia. 
 W trakcie prac nad konstrukcją obudowy okazało się, że wartości cząstkowych współczynni-
ków obciążenia przyjmowane są przez różnych rzeczoznawców w sposób subiektywny i niekiedy 
znacznie odbiegają od siebie. Jedynie głęboka wiedza i doświadczenie pozwala zbliżyć się do war-
tości optymalnych. 
 Dla niezrównoważonych obciążeń obudowy w strefie uskokowej zaprojektowano dwuwarstwo-
wą obudowę, którą pokazano na rysunku 2. 

 

 
 
Rysunek 2. Obudowa szybu VI na odcinku od głębokości 1170,00 m do głębokości 1233,70 m 
Figure 2. Lining of the 4th shaft along the section from the depth of 1170.00 m to the depth of 1233.70 m 
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 Obudowa składa się z obudowy wstępnej (technologicznej) z paneli żelbetowych o grubości 0,5 
metra w ilości 18 szt. w każdym kręgu, układanych na średnicy wewnętrznej 10,4 m. Zaprojekto-
wano panele wykonane z betonu C 45/55 o wysokości 0,6 m i długości 2,0 m. 
 Panele podwieszane były na 36 cięgłach stalowych z pręta 30 mm. 
 Rysunek 3 pokazuje konstrukcję obudowy wstępnej zaprojektowanej z paneli żelbetowych. 
 

 
 
Rysunek 3. Obudowa wstępna panelowa 
Figure 3. Initial panel lining 
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 Obudowę wstępną wznoszono odcinkami o wysokości 2,1 m składającymi się z trzech pier-
ścieni z paneli oraz przestrzeni o wysokości 0,3 m wypełnianej betonitami szybowymi. Przestrzeń 
pomiędzy panelami a górotworem wypełniana była betonem C 20/25 o grubości 0,05 do 0,2 m. 
 Technologia wznoszenia obudowy zakładała wykonanie dwóch kolejnych odcinków w obudo-
wie wstępnej, tj. 4,2 m, a następnie wznoszenie obudowy ostatecznej. 
 Obudowę ostateczną stanowiła obudowa żelbetowa o długości odcinka 2,1 m i grubości 0,7 m 
z betonu C 35/45 zbrojonego prętami 25 mm o rozstawie 0,2 m. 
 Na wejściu w strefę uskokową zaprojektowano stopę szybową na głębokości 1171,9 m, w któ-
rej umieszczony został pierścień do podwieszenia cięgieł służących do podwieszenia paneli. 
 Na wyjściu ze strefy uskokowej zaprojektowano stopę szybową na głębokości 1231,6 m. 
 Rysunek 4 pokazuje konstrukcję obudowy ostatecznej szybu. 
 
 

 
 
Rysunek 4. Zbrojenie obudowy ostatecznej – żelbetowej 
Figure 4. Reinforcing the final reinforced concrete lining 
 
 
 Zrealizowanie projektu nie byłoby możliwe bez zastosowania specjalnej technologii. 
 Pierwszym elementem tej technologii była iniekcja wyprzedzająca. Rysunek 5 pokazuje sche-
mat zaprojektowanej iniekcji wyprzedzającej górotworu. 
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Rysunek 5. Schemat iniekcji wyprzedzającej szyb VI, JSW S.A. KWK „Budryk” 
Figure 5. Diagram of the pre-emptive injection in the 4th shaft at JSW S.A. ”Budryk” Coal Mine 
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 Iniekcji dokonywano poprzez urabialne kotwy z tworzywa sztucznego typu J64-27, o długości 
4 m w rozstawie co 1,0 m po obwodzie i co 1,0 m w pionie. Do iniekcji stosowano Krzemopur HS. 
 Odsłoniętą strefę uskokową w szybie zabezpieczano dodatkowo kotwami typu IBO R32 o dłu-
gości 4 m rozmieszczonymi w siatce 1,01,0 m. Iniekcji dokonywano poprzez kotwy stosując 
Gonsilfleks. Do kotew IBO mocowano siatkę stalową dla zabezpieczenia osypujących się ociosów. 
 Rysunek 6 pokazuje schemat zabezpieczenia strefy uskokowej kotwami IBO. 
 

 
 
Rysunek 6. Kotwienie ociosu szybowego szyb VI, JSW S.A. KWK „Budryk” 
Figure 6. Anchoring the side wall of the shaft in the 4th shaft at JSW S.A. “Budryk” Coal Mine 
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JSW S.A. “Budryk” Coal Mine 4th Shaft Cladding through the Section 
of Chudecki Fault from the Depth of 1034.3 m to 1320.7 m 
 
In the process of JSW S.A 4th shaft deepening from the depth of 1170 m to 1233.7 m the contrac-
tor PPG “ROW-JAS” Sp. z o.o. from Jastrzębie Zdrój faced a serious challenge: building the shaft 
through the section of Chudecki fault in extremely difficult mining and geological conditions. 
 During the execution of mining works, the technologies not applied in shaft construction before 
were effectively used as well as special lining that allows for a high unbalanced pressure of the 
rock mass occurring in the fault to be taken over along 63 m deep shaft. 
 Also discussed was the construction of a multi-layer lining applied in the fault zone and the 
analysis of the input geological parameters that had to be taken into account while calculating the 
lining parameters. 
 The technical project of construction of the 4th shaft section from the depth of 1170.0 m to 
1233.7 m in “Budryk” Coal Mine was the result of cooperation between PPG “ROW-JAS” and the 
academic staff from Academy of Mining and Metallurgy in Cracow. The mining works in a fault 
line were completed in December 2013. 
 
 
 
Kontakt 
e-mail: biuro@ppgrowjas.pl 
tel.: 324 762 505 
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Modyfikacja konstrukcji obudowy i technologii głębienia 
szybu w zawodnionym górotworze o niskich 
parametrach wytrzymałościowych 
 
 
Joanna Drabek 
KOPEX – Przedsiębiorstwo Budowy Szybów S.A. 
 
Tomasz Sanocki 
KOPEX – Przedsiębiorstwo Budowy Szybów S.A. 
 
Mariusz Wojtaczka 
KOPEX – Przedsiębiorstwo Budowy Szybów S.A. 
 
 
 
 
 
 
STRESZCZENIE: W artykule przedstawiono adekwatne do warunków hydrogeologicznych i geo-
logiczno-inżynierskich rozwiązania konstrukcyjne i technologiczne dla bezpiecznego głębienia szy-
bu. 
 Głębienie szybu w zawodnionym górotworze o niskich parametrach wytrzymałościowych sta-
nowi znaczący problem, który występuje już na etapie projektowym, przy doborze obudowy szybu, 
jak również na etapie wyboru optymalnej technologii jego głębienia. 
 Na podstawie doświadczeń z głębienia szybów przedstawiono zastosowane modyfikacje kon-
strukcji obudowy polegające na wykorzystaniu specjalnych konstrukcji stalowych, elementów pre-
fabrykowanych czy też zastosowania betonów wysokowartościowych. 
 W związku z trudnymi warunkami geologiczno-górniczymi zachodzi również konieczność za-
stosowania przy głębieniu szybu nowych technologii wykonania obudowy oraz szeregu zabiegów 
mających na celu ich poprawę. 
 
SŁOWA KLUCZOWE: Obudowa szybu, technologia głębienia 
 
 
 
1. WSTĘP 
 
 Projektowanie obudowy szybu oraz optymalny dobór technologii jego głębienia nie jest pro-
stym i powtarzalnym procesem. Każdy szyb wymaga indywidualnego podejścia do procesu jego 
projektowania, gdyż zmienne są jego parametry takie jak funkcja szybu, jego średnica, docelowa 
głębokość, połączenie z infrastrukturą kopalni. Dla każdego szybu zmienne jest również technolo-
gia jego głębienia, która zależna jest od warunków hydrogeologicznych górotworu w rejonie szy-
bu. 
 Niezmiennym elementem procesu projektowego jest dążenie do optymalizacji prac przy głę-
bieniu szybu. 
 W chwili obecnej zaprojektowanie i głębienie szybu w skałach o średniej czy też wysokiej wy-
trzymałości, nawet w górotworze zawodnionym, nie stanowi znaczącego problemu, a nawet moż-
liwa jest znaczna mechanizacja prac. 

Szkoła Eksploatacji Podziemnej 2014, Materiały Konferencyjne 



 2

 Sytuacja ulega zmianie, gdy głębimy szyb w zawodnionym górotworze o niskich parametrach 
wytrzymałościowych, a mechanizacja prac jest ograniczona. Znaczące problemy pojawiają się już 
na etapie projektowania obudowy szybowej oraz doboru właściwej technologii głębienia. 
 W artykule na podstawie doświadczeń z głębienia szybu w trudnych warunkach hydrogeolo-
gicznych i geologiczno-inżynierskich przedstawione zostały zastosowane modyfikacje konstrukcji 
obudowy polegające na wykorzystaniu specjalnych konstrukcji stalowych, elementów prefabryko-
wanych czy też zastosowania betonów wysokowartościowych oraz rozwiązania technologiczne dla 
bezpiecznego głębienia szybu. 
 
 
2. WARUNKI HYDROGEOLOGICZNE I GEOLOGICZNO-INŻYNIERSKIE 
 
 Warunki hydrogeologiczne i geologiczno-inżynierskie dla potrzeb omawianego w artykule przy-
padku głębienia szybu opracowywane są na podstawie danych uzyskanych z obserwacji i badań 
hydrogeologicznych przeprowadzonych w trakcie wiercenia otworu badawczego wierconym z po-
wierzchni w rejonie szybu oraz danych geologicznych uzyskanych z wyprzedzających otworów 
drenażowo-badawczych wierconych w szybie, co około 50 m. 
 W profilu pionowym głębionego szybu zawodnione skały o niskich parametrach wytrzymało-
ściowych występują w postaci utworów trzeciorzędowych (miocen) reprezentujących warstwy 
skawińskie wykształcone generalnie jako gliny pylaste zwięzłe (iły) i pyły margliste z cienkimi 
przewarstwieniami i laminami piasku drobnego, pylastego oraz piaskowca drobnoziarnistego bar-
dzo słabozwięzłego. 
 Zarówno glina pylasta (ił) jak i pył marglisty są utworami nieskalistymi i generalnie mają kon-
systencję zwartą, a lokalnie twardoplastyczną (z wyjątkiem cienkich przewarstwień piaszczystych). 
 Grunty są nieodporne na działanie wody, która przepływając za obudową szybową i dopływa-
jąc do wyrobiska szybowego powoduje wzrost wilgotności gruntów w rejonie rury szybowej. Pod 
wpływem zawodnienia grunty rozmakają i pęcznieją. Dodatkowo górotwór wykazuje gęste war-
stwowanie i laminację oraz spękania ciosowe. 
 Czynniki te, a w szczególności brak odporności na działanie wody, powodują z upływem czasu 
spadek parametrów wytrzymałościowych, rozmywanie gruntu za obudową szybu, wynoszenie za-
wiesiny ilasto-pylastej, a w konsekwencji rozluźnianie i przemieszczanie gruntu. 
 
 
3. TECHNOLOGIA GŁĘBIENIA SZYBU W ZAWODNIONYM GÓROTWORZE 
 O NISKICH PARAMETRACH WYTRZYMAŁOŚCIOWYCH 
 
 W związku z trudnymi warunkami hydrogeologicznymi zachodzi konieczność zastosowania 
przy głębieniu szybu specjalnej technologii głębienia – wykonania obudowy oraz szeregu zabie-
gów mających na celu poprawę parametrów wytrzymałościowych górotworu. 
 Szyb głębiony jest krótkimi odcinkami w kierunku z góry do dołu w obudowie zespolonej pa-
nelowo-betonowej lub stalowo-betonowej w zależności od właściwości fizykomechanicznych skał 
na danym odcinku i wyliczonych obciążeń. 
 W związku z problemami z utrzymaniem ociosu obudowa ostateczna wykonywana jest odcin-
kami o długości około 2 m. Po odsłonięciu ociosu na wysokość od 0,8 do 1,1 m wykonywana jest 
obudowa wstępna (pierścienie panelowe lub stalowe) po zabudowaniu pierścieni na wysokość oko-
ło 2 m wykonywana jest obudowa ostateczna z betonu. 
 Dla wzmocnienia górotworu i dla bezpiecznego wykonywania prac związanych z głębieniem 
szybu stosowana jest dodatkowa metoda stabilizacji górotworu tzn. palisada z żerdzi gruntowych 
oraz iniekcja wyprzedzająca. 
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3.1. Palisada z żerdzi gruntowych 
 
 Do wykonania palisady, wykorzystywany jest system GSI GONAR lub inny typ żerdzi. Stoso-
wane są koronki typu dostosowanego do warunków geologicznych o minimalnej średnicy 75 mm 
(max 135 mm) oraz żerdzie typu R51N (w przypadku systemu GSI) lub rury grubościenne wraz 
z łącznikami – mufami (w przypadku innego typu żerdzi). Żerdź ma postać rury, która jest gwin-
towana na całej długości wraz z łącznikami (mufami). Żerdzie oraz łączniki wykonane są z wyso-
kogatunkowej stali, charakteryzującej się wysokimi parametrami wytrzymałościowymi. 
 Wykonywane jest około 51 otworów o długości około 9–12 m i średnicy Ø75÷135 mm. Otwo-
ry wiercone są na okręgu o średnicy około Ø7,8 m, pod kątem 10°–20° od pionu, we wzajemnej 
odległości około 0,5 m. Jako iniekt zastosowane są środki poliuretanowe np. serii ERKADUR 
o zróżnicowanym czasie wiązania. 
 Środek iniekcyjny podczas tworzenia buławy swobodnie penetruje w grunt, co w konsekwencji 
dodatkowo i wzmacnia (petryfikuje) ośrodek gruntowy wokół wykonywanej kotwy. 
 

 
 
Rys.1. Schemat kotwy GSI [5] 
Figure 1. Scheme of poling GSI [5] 
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3.2. Iniekcja wyprzedzająca 
 
 Metoda specjalna iniekcji wyprzedzającej polega na uszczelnieniu przez wtłaczanie środka in-
iekcyjnego do występujących w górotworze szczelin i porów. Zatłaczany środek penetruje w grunt, 
co w konsekwencji wzmacnia zainiekowaną strefę, a zarazem minimalizuje możliwość przemiesz-
czenia i zniszczenia struktury gruntu. 
 Jako iniekt zastosowane są środki poliuretanowe np. serii ERKADUR o zróżnicowanym czasie 
wiązania lub środki mineralne np. SPEC-INIEKT lub inny środek. 
 W tym rozwiązaniu wykonywane jest około 54 otworów o długości 8–12 m i o średnicy około 
Ø50 mm. Otwory wiercone są na okręgu o średnicy około Ø7,4 m, pod kątem około 10° od pionu. 

 

 
 
Rys.2. Schemat wykonania żerdziowania oraz iniekcji wyprzedzającej 
Figure.2. Scheme of implementation poling and overtaking injection 

 
3.3. Technologia wykonania ww. zabiegów mających na celu poprawę 

parametrów wytrzymałościowych górotworu 
 
 Technologia ww. żerdziowania czy iniekcji wyprzedzającej sprowadza się do wykonania szybu 
w obudowie ostatecznej do odpowiedniej głębokości i zatrzymania jego głębienia na okres wyko-
nywania zabiegów poprawiających parametry wytrzymałościowe górotworu w rejonie rury szybo-
wej. Po zatrzymaniu głębienia na dnie szybu wykonywana jest wylewka z chudego betonu a na-
stępnie z niej wiercone są otwory dla żerdzi gruntowych oraz otwory iniekcyjne. Przy wykonywa-
niu iniekcji wyprzedzającej w otworze umieszczane są rurki iniekcyjne a wlot otworu uszczelniany 
jest poprzez zabudowany w nim paker. 
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 Zabiegi te niewątpliwie wpływają na zmniejszenie postępu głębienia szybu, ale w omawianych 
powyżej trudnych warunkach hydrogeologicznych i geologiczno-inżynierskich są one niezbędne 
dla bezpiecznego prowadzenia prac. 
 
3.4. Wyprzedzające otwory drenażowo-badawcze 
 
 Dla bezpiecznego głębienia szybu wykonywane są również sukcesywnie – w miarę postępu głę-
bienia wyprzedzające otwory, które służą do drenażu jak i do odgazowania górotworu w rejonie ru-
ry szybowej. 
 Otwory mają za zadanie drenaż zawodnionego górotworu, tj. obniżenie ciśnienia wody i gazu 
w rejonie głębionego szybu oraz kontrolowanie aktualnego ciśnienia wody za obudową szybu. 
W tym rozwiązaniu wykonywane są 4 otwory z wnęk w obudowie ostatecznej szybu, pod kątem 23°. 
 
 
4. MODYFIKACJA KONSTRUKCJI OBUDOWY SZYBOWEJ W ZAWODNIONYM 
 GÓROTWORZE O NISKICH PARAMETRACH WYTRZYMAŁOŚCIOWYCH 
 
 W praktyce głębienia szybów stosowane są obudowy o różnej konstrukcji, różniące się ilością 
warstw tworzących obudowę oraz sposobem ich wzajemnej współpracy. Mogą to być obudowy 
pojedyncze, wielowarstwowe czy też zespolone. 
 W omawianym w artykule szybie wykonywana jest obudowa zespolona panelowo-betonowa 
lub stalowo-betonowa, zgodnie z normą obudowa zespolona szybu jest to obudowa złożona z dwóch 
nośnych współpracujących elementów konstrukcyjnych, sztywno ze sobą połączonych, gdzie ze-
wnętrzna kolumna może stanowić obudowę wstępną [1]. 
 W przedmiotowym szybie kolumna zewnętrzna stanowiąca obudowę wstępną wykonywana 
jest z elementów prefabrykowanych (paneli) lub pierścieni stalowych. Kolumna wewnętrzna wy-
konywana jest z betonu. 
 W związku z trudnymi warunkami hydrogeologicznymi, zastosowaniem omówionej powyżej 
specjalnej technologii głębienia szybu zachodzi konieczność modyfikacji konstrukcji obudowy po-
legające na wykorzystaniu specjalnych konstrukcji stalowych, elementów prefabrykowanych czy 
też zastosowania betonów wysokowartościowych. 
 
4.1. Obudowa wstępna z elementów prefabrykowanych 
 
 W tym rozwiązaniu obudowa wstępna (kolumna zewnętrzna) składa się z poziomych pierścieni 
wykonanych z elementów prefabrykowanych – paneli z betonu klasy C30/37 o wysokości 0,70 m, 
grubości 0,20 m i promieniu 4,75 m. Każdy pierścień składa się z 18 segmentów łukowych. Po-
szczególne warstwy pierścieni są przesunięte względem siebie o połowę długości jednego segmen-
tu łukowego, w taki sposób, że szczeliny pionowe pomiędzy segmentami znajdują się w osi środ-
kowej segmentów pierścieni sąsiadujących ze sobą. 
 Połączenia w pionie poszczególnych pierścieni paneli odbywa się przy pomocy trzpieni D26 
umieszczanych w gniazdach PWS200 sąsiednich elementów. 
 Przestrzeń pomiędzy górotworem, a panelami jest wypełniana szczelnie betonem klasy min. C30/ 
/37, tworząc warstwę o grubości minimum 0,10 m. 
 Opisana powyżej kolumna zewnętrzna wykonana z paneli traktowana jest jako konstrukcja mu-
rowa. Jest to zgodne z definicją znajdującą się w normie [1]. Jednak takie podejście powoduje, że 
obliczeniowa nośność obudowy wstępnej panelowej jest bardzo mała, co w konsekwencji prowa-
dzi do niewielkiego jej udziału w pracy obudowy ostatecznej. 
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 Aby móc zmienić podejście do sposobu projektowania obudowy szybu i zwiększenia udziału 
paneli w przejmowaniu obciążeń obudowy trwają prace nad ich modyfikacją, która w efekcie koń-
cowym ma pozwolić na zwiększenie udziału paneli w przenoszeniu obciążeń. 

 

 
 
Rys.3. Element prefabrykowany – panel 
Figure 3. Prefabricated – panel 

 

 
 
Rys.4. Obudowa wstępna panelowa 
Figure 4. Initial housing panel 
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4.2. Obudowa wstępna z konstrukcji stalowych 
 
 Dla potrzeb głębienia przedmiotowego szybu stworzony został typoszereg pierścieni stalowych 
o różnych wysokościach i grubościach blach spawanych, z jakich są wykonane. Konstrukcja pier-
ścieni stalowych pozwala na zastosowanie ich na odcinkach gdzie obliczone obciążenie obudowy 
szybu wynosi od 3,8 MPa do 6,0 MPa. Rozwiązania dotyczące obudowy stalowej są objęte ochro-
ną prawną, zgłoszone do Urzędu Patentowego RP – numer P.405285. 
 W tym rozwiązaniu obudowa wstępna (kolumna zewnętrzna) składa się z pierścieni stalowych 
spawanych. Każdy pierścień wykonany jest z 18 segmentów stalowych, w tym 15 to segmenty 
„normalne” a pozostałe 3 to segmenty „zamykające”. 
 Mocowanie pierścieni stalowych w pionie odbywa się poprzez wykonane w blasze górnej i dol-
nej każdego z segmentu otwory pod śruby M24. Mocowanie segmentów w płaszczyźnie poziomej 
odbywa się za pomocą czterech śrub M24. 
 W celu wyeliminowania niekorzystnie działającego nacisku punktowego lub liniowego w sty-
kach blach czołowych wprowadza się wypełniacz (o odpowiednich parametrach) w przestrzeni mię-
dzy blachami. 
 W co trzecim segmencie zaprojektowany jest układ przelewowy z rury DN125 mający na celu 
podawanie betonu lub środka mineralno-cementowego za obudowę stalową. 

 

 
 
Rys. 5. Segment obudowy stalowej 
Figure 5. Segment of steel housing 

 
4.3. Obudowa ostateczna z betonu 
 
 Kolumna wewnętrzna wykonywana jest z betonu, początkowo był to beton klasy C30/37 i C35/ 
/45. 
 Jednak wraz z postępem głębienia przedmiotowego szybu powstała konieczność modyfikacji 
betonu, z którego wykonywana jest kolumna wewnętrzna, postanowiono wykorzystać przy jej wy-
konania betony wysokowartościowe. 
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 Zastosowanie obudowy z betonu wysokich klas C45/55 i C50/60 przekracza wytyczne normy 
PN-G-05015 Szyby górnicze – obudowa – Zasady projektowania. Biorąc jednak pod uwagę spe-
cjalnie opracowane założenia i wytyczne dla wytwarzania i wykonania w warunkach szybowych 
betonów wysokowartościowych jest to możliwe. 
 Na zlecenie KOPEX – Przedsiębiorstwo Budowy Szybów S.A. wykonano badania laboratoryjne 
specjalnie opracowanych mieszanek betonowych wysokowartościowych i betonu stwardniałego. 
 Biorąc pod uwagę rozwój procesu techniczno-technologicznego wytwarzania betonów, nowo-
czesne urządzenia do jego wytwarzania oraz przeprowadzone badania stwierdza się, że zastosowa-
nie betonów specjalnych wysokowartościowych na obudowę szybową jest możliwe pod warun-
kiem spełnienia szczegółowych wymagań techniczno-technologicznych wytwarzania, transportu 
i zabudowy betonu. 
 Poniżej przedstawiono wybrane zalecenia dotyczące produkcji betonów specjalnych wysoko-
wartościowych: 
1/. Betony BWW muszą być produkowane w oparciu o specjalne receptury. Odpowiedni skład 
mieszanki betonowej z zastosowaniem odpowiednich ilości frakcji pylastych i nowoczesnych 
środków chemicznych modyfikujących właściwości reologiczne mieszanki ma podstawowe zna-
czenie przy ich produkcji. 
2/. Przy produkcji stosować należy właściwe sekwencje dozowania składników mieszanki betono-
wej, a czas mieszania nie może być krótszy niż 120 sekund, ze względu na całkowitą aktywację do-
datków i domieszek chemicznych. 
3/. Cały cykl produkcyjny jednorazowego zarobu począwszy od nawożenia składników do opróż-
nienia mieszalnika do betonomieszarki nie powinien przekroczyć 240 sekund. 
4/. Mieszanka betonowa powinna charakteryzować się między innymi następującymi parametrami: 

— rozpływ swobodny 650÷700 mm zgodnie z normą PN-EN 12350-5, 
— gęstość pozorna mieszanki 2200÷2400 kg/m3 zgodnie z normą PN-EN 12350-6, 
— zawartość powietrza 1,1÷2,5% zgodnie z normą PN-EN 12350-7, 
— temperatura mieszanki 18÷26°C, 

5/. Czas transportu i rozładunku betonu (transport na szyb, kontrole jakości, rozładowanie na szy-
bie łącznie z ułożeniem za odeskowaniem stalowym) nie powinien przekroczyć około 100 min. 
 
 
WNIOSKI 
 
 W niniejszym opracowaniu przedstawiono warunki głębienia szybu w zawodnionym górotwo-
rze o niskich parametrach wytrzymałościowych. Głębienie szybu w takich warunkach stwarza sze-
reg problemów technicznych i wymaga zaprojektowania, czy tez modyfikowania, konstrukcji obu-
dowy gwarantującej bezpieczne osadzenie szybu w górotworze, doboru odpowiedniej technologii 
głębienia szybu, w tym zaprojektowaniu i wykonaniu szeregu zabiegów modyfikujących i wzmac-
niających górotwór w rejonie wykonywanego szybu. 
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Modification of Housing Construction and Shaft Sinking Technology 
in the Water-Bearing Orogen of Low Strength Parameters 
 
 The paper presents adequate for the hydro-geological and geological-engineering conditions, 
construction and technological solutions for safe sinking. 
 Shaft sinking in water-bearing orogen with low-strength is a significant problem that occurs at 
the design stage, at selection of the shaft housing, as well as at the stage of selecting the optimal 
technology of sinking. 
 Based on the experience of shaft sinking presents the above modifications housing construction 
consisting in use of special steel structures, prefabricated or usage fine concrete. 
 Therefore difficult geological-mining conditions there are also a need to usage for sinking shaft 
new technologies of performing of housing and a range of procedure to improve them. 
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Bezpieczne prowadzenie eksploatacji w filarze szybów głównych 
rejonu „Brzeziny” – KWK „Piekary” na przykładzie ścian 
w pokładach 419, 501 i 504 z zastosowaniem profilaktyki 
przeciwpożarowej w warunkach IV i V grupy 
skłonności do samozapalenia 
 
 
Krzysztof Brenza, Jarosław Pyka 
Kompania Węglowa S.A. KWK „Piekary” 
 
 
 
 
 
 
STRESZCZENIE: Działalność KWK „Piekary” polega na eksploatacji filara szybów nieistniejącej 
już kopalni „Andaluzja”. Wydobycie prowadzone w pokładach 615, 510, 506/1, 504, 501 i 419 sta-
ło się podstawą realizacji planów PTE począwszy od 2005 roku do chwili obecnej. Parcele ścian 
mają nieregularne kształty, co wiąże się z dozbrajaniem, łączeniem frontów, przerzutami odstaw 
urobku czy wyzbrajaniem w trakcie eksploatacji. Każda ściana napotyka na swoim wybiegu wyro-
biska chodnikowe, które stanowiły kiedyś sieć wyrobisk przyszybowych. Ponadto węgiel w tych 
pokładach należy do IV i V grupy skłonności do samozapalenia. Dokładne rozeznanie złoża spraw-
ne i bezpieczne przejeżdżanie przez napotkane wyrobiska oraz zastosowanie szeregu zabiegów 
profilaktyki pożarowej stanowi obecnie dla KWK „Piekary” poważne wyzwanie. Niniejsza praca 
pokazuje przykłady bezpiecznej eksploatacji ścian prowadzonych na niewielkim obszarze. 
 
 
 
1. CHARAKTERYSTYKA KOPALNI I JEJ KRÓTKA HISTORIA 
 

Kopalnia Węgla Kamiennego „Piekary” jest kopalnią utworzoną przez połączenie trzech by-
łych kopalń piekarsko-bytomskich „Julian”, „Andaluzja” i „Rozbark”. Dzięki przekierowaniu od-
stawy urobku na szyby byłej kopalni „Julian” możliwe stało się udostępnienie i eksploatacja węgla 
z filara szybów głównych byłej kopalni „Andaluzja”. Eksploatacja w filarze „Brzeziny” o po-
wierzchni 0,75 km2 umożliwiła zakładowi dostęp do 10,75 mln ton zasobów operatywnych zgro-
madzonych w 6 pokładach. Warunki górniczo geologiczne pozwoliły na zaprojektowanie 28 ścian. 
Do tej pory wyeksploatowano 15 ścian, w tym przedmiotowe ściany 207, 208, 209, 112. Od 2013 
roku kopalnia wprowadziła program restrukturyzacyjny którego założeniem jest zredukowanie za-
trudnienia załogi z poziomu 2800 do 1300 osób, eksploatacja złoża jedną ścianą i wykonywanie 
robót przygotowawczych maksymalnie dwoma kombajnami chodnikowymi. Obecnie w eksploata-
cji znajduje się ściana 1. 

Zdolności produkcyjne kopalni kształtują się następująco: 
 zdolność produkcyjna frontu eksploatacyjnego – 4000 t/dobę, 
 zdolność produkcyjna transportu pionowego – 14 400 t/d, 
 zdolność produkcyjna odstawy głównej – 15 000 t/dobę, 
 zdolność produkcyjna zakładu przeróbczego – 17 000 t/dobę, 
 zdolność produkcyjna wentylacji – 14 500 t/dobę. 

Szkoła Eksploatacji Podziemnej 2014, Materiały Konferencyjne 
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Kopalnia Węgla Kamiennego „Piekary” jest producentem węgla handlowego typu 31.2. Sorty-
menty produkowanego węgla to kostka, orzech, groszek i miał. Produktem cieszącym się najwięk-
szym zainteresowaniem jest ekogroszek o handlowej nazwie „Pieklorz”. Ruch zakładu górniczego 
prowadzony jest w oparciu o koncesje ważną do dnia 31.12.2017 roku i zgodnie z nią całkowity 
obszar górniczy KWK „Piekary” wynosi 16,852 km2 (teren górniczy 20,46 km2). 

Wydobycie węgla prowadzone jest systemem eksploatacyjnym z zawałem stropu. Praktyka po-
kazała, że „kondycja” ścian prowadzonych w filarze decyduje o wydobyciu kopalni w skali doby, 
a w konsekwencji realizacji założonych planów. Niestety, przy projektowaniu rozcinania pokładów 
należy uwzględnić szereg uwarunkowań związanych z występowaniem siatki wyrobisk przyszy-
bowych, komór, chodników a także samych szybów (dwa zostały całkowicie zlikwidowane przez 
zasypanie, natomiast jeden pełnił rolę otworu wentylacyjnego do poziomu 190 m, a od początku 
lutego 2014 r. rozpoczął się proces jego całkowitej likwidacji) oraz koordynację między frontami 
ścian i przodków. Udostępnianie zasobów z pokładów 419,501, 504 i 510 w byłym filarze skutkuje 
dużą koncentracją robót drążeniowych i eksploatacyjnych na małym obszarze. Znaczna odległość 
od głównych szybów rejonu „Piekary” - którymi dostarczana jest znakomita większość potrzebne-
go wyposażenia – wymaga ścisłej koordynacji między oddziałami robót przygotowawczych, wy-
dobywczych i transportu dołowego. Dostarczanie koniecznych materiałów, części maszyn, urzą-
dzeń, elementów obudowy chodnikowej oraz elementów obudowy zmechanizowanej wymaga ogrom-
nego wysiłku logistycznego i organizacyjnego. Przykładowo w tym samym czasie prowadzone by-
ło rozcinanie parceli ścian 208 i 209 w pokł. 419, wydobycie ze ściany 207 w pokł. 419 i 600g 
w pokł. 506 oraz udostępnianie złoża w pokł. 504 (rozcinanie parceli ściany 112, drążenie chodni-
ka odstawczego ściany 111 oraz chodnika 7/114). Obecnie, po zakończeniu eksploatacji w pokł. 
419 i 506/1 oraz ściany 112 w pokł. 504 prowadzone jest wydobycie w ścianie 1 w pokł. 501 oraz 
rozruch ściany 111 w pokł. 504 z jednoczesnym drążeniem chodnika 21 do ściany 2 w pokł. 501. 
 
2. EKSPLOATACJA ŚCIAN W POKŁADZIE 419 Z UWZGLĘDNIENIEM PRZEJEŻDŻANIA 

PRZEZ ZLIKWIDOWANE WYROBISKA I SZYB REYMONT 
 
 

Eksploatacja ścian 207, 208 i 209 pokładu 419 w partii Centralnej pomimo zaliczenia do nieza-
grożonych tąpaniami ujęta została w kompleksowym projekcie eksploatacji pokładów zagrożonych 
tąpaniami w ZG Piekary na lata 2010–2013 z uwagi na potencjalny wpływ tej eksploatacji na pro-
wadzone lub projektowane roboty w niżej zalegających zagrożonych tąpaniami pokładach 504 
i 510. Pokład 419 w rejonie ścian 208 i 209 zalega na głębokości od 300–310 m i zapada w kierun-
ku południowo-zachodnim z nachyleniem 4÷6°. Miąższość pokładu waha się w granicach od 3,3 m 
do 3,9 m. Pod względem pozostałych zagrożeń naturalnych, pokład 419 zaliczony jest do I stopnia 
zagrożenia wodnego, klasy B zagrożenia wybuchem pyłu węglowego, IV grupy skłonności do sa-
mozapalenia i jest pokładem niemetanowym. 
Ściany 207, 208 i 209 eksploatowane na wysokość do 3,4m uzbrojone były w obudowę KW-

19/35-POz/BSN/ZRP oraz FAZOS-19/35-POzA Na wybiegu ścian znalazło się łącznie ok. 2900 m 
starych wyrobisk. Przed rozpoczęciem eksploatacji wyrobiska te zostały zlikwidowane poprzez 
podsadzenie. Każda ze ścian w trakcie swojego biegu była dozbrajana. Ściana 208 swoim frontem 
przeszła przez rurę szybową zlikwidowanego szybu „Reymont” a następnie była stopniowo skra-
cana od końcówki z 78 do 23 zestawów. Ściana 207 zmieniła kierunek eksploatacji z północnego 
na północno –wschodni, w ścianie 208, a ściana 209 skracała swoją długość poprzez tymczasowe 
pozostawianie zestawów sekcji w chodniku 209/5, który był utrzymywany na odcinku pozostawio-
nych sekcji do czasu likwidacji całego kompleksu ścianowego. 

Mając na uwadze przejeżdżanie starych wyrobisk należało wykonać stosowną obudowę tymcza-
sową pozwalającą na bezpieczne usuwanie starej obudowy i urabianie w ścianie. Prace związane 
z przechodzeniem frontów ścian przez ww. wyrobiska prowadzone były pod bezpośrednim nadzo-
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rem osoby dozoru ruchu oddziału górniczego. Przed dojechaniem do ww. wyrobisk, wykonywano 
otwory kontrolne wyprzedzające w celu stwierdzenia występowania ewentualnych pustek, zawod-
nienia oraz zbadania składu atmosfery. Otwory te wykonywano nie później niż na 4 m przed pla-
nowanym wystąpieniem wyrobisk. W celu zabezpieczenia stropu i ociosu w rejonie likwidowanej 
obudowy chodnikowej sekcjami obudowy zmechanizowanej wyjeżdżano do przenośnika ściano-
wego, ocios ściany zabezpieczano drewnianymi rozporami indywidualnymi. Elementy obudowy 
wyrobiska odsłaniano ręcznie lub za pomocą robót strzałowych dla umożliwienia ich wyciągnięcia. 
W wyrobiskach napotykano na obudowę chodnikową, rurociągi, torowiska i inne elementy wypo-
sażenia chodników. Stalowe elementy wycinano za pomocą pił i prac spawalniczych i wytranspor-
towano z pola roboczego ściany. W przypadku występowania chodników w spągu ściany przed do-
jechaniem do ww. wyrobisk, wykonywano otwory kontrolne wyprzedzające w celu stwierdzenia 
występowania ewentualnych pustek, zawodnienia oraz zbadania składu atmosfery. Następnie ukła-
dano pełną podłogę z drewna oraz stropnic stalowych ze stali profilowanej, tak aby zabezpieczyć 
otwartą przestrzeń w spągu. Podłogę prowadzono aż do momentu przejścia zestawami przez dane 
wyrobisko. W sytuacji częściowego występowania starego wyrobiska w spągu a częściowo we 
froncie ściany po oberwaniu luźnych brył w stropie i na ociosie ściany i zabezpieczeniu ociosu 
rozporami indywidualnymi wpuszczano kotwy drewniane urabialne do calizny nad starym wyrobi-
skiem lub prowadzono klejenie. W przypadku wystąpienia dużych spękań, odspojeń calizny lub 
nadmiernego otwarcia stropu wpuszczano pręty stalowe. Obudowę wyprzedzającą wykonywano na 
całej długości występowania pogorszonych warunków stropowych do momentu ich ustania. Ura-
bianie kombajnem na odcinku odsłanianego wyrobiska prowadzono ze wzmożoną uwagą i ostroż-
nością, aby nie dochodziło do wyrwania pracującym organem kombajnu pozostawionych elemen-
tów. Gdy nie było możliwości urabiania kombajnem roboty prowadzono przy pomocy MW. Ele-
menty zalegające w przekroju wyrobiska lub obudowę, wyciągano ręcznie lub w przypadku du-
żych gabarytowo elementów siłownikiem. Wszystkie roboty prowadzone podczas przejeżdżania 
przez stare wyrobiska były prowadzone pod nieprzerwanym nadzorem wyznaczonego przodowego 
zespołu oraz pod stałym nadzorem osoby dozoru ruchu, która bezpośrednio przed rozpoczęciem 
robót oraz w czasie ich wykonywania dokonywała szczegółowej oceny warunków górniczych 
w rejonie przechodzenia przez wyrobiska. 

Elementy zalegające w przekroju wyrobiska lub obudowę, wyciągano ręcznie lub w przypadku 
dużych gabarytowo elementów siłownikiem. Wszystkie roboty prowadzone podczas przejeżdżania 
przez stare wyrobiska były prowadzone pod nieprzerwanym nadzorem wyznaczonego przodowego 
zespołu oraz pod stałym nadzorem osoby dozoru ruchu, która bezpośrednio przed rozpoczęciem 
robót oraz w czasie ich wykonywania dokonywała szczegółowej oceny warunków górniczych 
w rejonie przechodzenia przez wyrobiska. 
 
Opis przejechania przez szyb Reymont 
 

Największym wyzwaniem górniczo-technicznym stało się przejechanie frontem ściany 208 
przez zlikwidowany szyb „Reymont.” Eksploatacja sąsiednich pokładów prowadzona była dotych-
czas w taki sposób aby omijać rury szybowe co wiązało się z koniecznością wyzbrajania części 
kompleksów ścianowych następnie po minięciu szybu ponownym dozbrojeniu ściany. Operacje te 
były czasochłonne na etapie drążenia i przezbrajania frontu ściany. Pochłaniały znaczą ilość robo-
czodniówek, generowały dodatkowe koszty, wprowadzały dezorganizację w prac oddziału. 

Chodnik 208/4 był wydrążony w odległości 6 m od obmurza szybu, co dawało możliwość ob-
jechania wyrobiskami pomocniczymi szybu w razie natrafienia na skrajnie niekorzystne warunki. 
Na 10 m przed dojechaniem do obmurza prowadzono pełną wykładkę stropu na 15 zestawach obu-
dowy zmechanizowanej ściany na wypadek konieczności wyprowadzania zestawów. Na okolicz-
ność przejeżdżania przez szyb została opracowana technologia prowadzenia prac i zabezpieczania 
stropu, która jednak w trakcie prowadzenia robót i napotkanych problemów była na bieżąco mody-
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fikowana. Prace związane z przejeżdżaniem szybu prowadzone były pod stałym, bezpośrednim 
nadzorem osób kierownictwa i dozoru wyższego górniczego. Przygotowany został system odwod-
nienia na wypadek wdarcia wody do wyrobiska. Szyb Reymont został zlikwidowany poprzez za-
sypanie materiałem popłuczkowym o granulacie do 30 mm. Na odcinkach przechodzenia rury szy-
bowej przez pokłady węgla zgodnie z opracowaną dokumentacją zasyp szybu był dodatkowo ce-
mentowany. Nie zostało zlikwidowane zbrojenie szybu (prowadniki i dźwigary) co w praktyce 
później sprawiło najwięcej problemów z ich usuwaniem z przestrzeni roboczej ściany. Wykonane 
odwierty z chodnika 208/4 oraz ze ściany do obmurza wskazywały wypływ wody z kolejno wyko-
nywanych otworów o łącznej wartości ok. 15 l/min. Po dojechaniu ścianą do obmurza i likwidacji 
kostki betonowej stwierdzono, że materiał zasypowy jest suchy, ale nie do końca zwięzły. Wyko-
nano więc po obu stronach za pomocą robót strzałowych wnęki z których odwiercono otwory słu-
żące do iniekcji materiału zasypowego za pomocą kleju „Ekopur HW”. W 8 otworów wtłoczono 
klej, który spowodował częściowe związanie materiału zasypowego na wysokości stropu pokładu. 
Przed rozpoczęciem urabiania wykonano otwory kontrolne z chodnika i ściany które potwierdziły 
zwięzłość zasypu. Następnie wykonano kolejne skrawy kombajnem. W miarę odkrywania szybu 
zwiększało się zawilgocenie zasypu. Urabianie obmurza szybu spowodowało rozszczelnienie są-
siedniego poziomu leżącego nad ścianą i spowodowało zwiększenie wypływu wody. Utrudniało to 
prowadzenie prac spawalniczych przy usuwaniu prowadników i doprowadziło do konieczności 
prowadzenia szczelnej wykładki stropu przy pomocy filarówek i siatek „kama”. Po 2,4 m postępu 
ściany w rurze szybowej dokonano drugiego klejenia na odcinku sekcji 6–9 i wtłoczono klej 
w 6 otworów dla utwardzenia zasypu szybu. 
 

 
 
Rys. 1. Ściany w filarze szybów głównych rejonu „Brzeziny” 
Figure 1. The walls in the main shaft pillar area “Brzeziny” 
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Rys 2. Schemat przejeżdżania ścianą208 przez zlikwidowany szyb „Reymont” 
Figure 2. Diagram of the cross wall 208 by the defunct Long shaft “Reymont” 
 
 

Trzeciego klejenia dokonano po przejechaniu 5m średnicy szybu i wtłoczono 13 klej w 6 otwo-
rów jak poprzednio na odcinku sekcji 6 do 9. W trakcie przejeżdżania przez rurę szybową na bie-
żąco prowadzono obudowę wyprzedzającą złożoną z profili V i pełnej wykładki stropu na przed-
miotowym odcinku. Prace związane z przejeżdżaniem szybu prowadzone były w systemie czte-
rozmianowym i wyniosły łącznie 28 roboczo-zmian. 
 
 
3. PREWENCJA POŻAROWA ORAZ ZAKRES STOSOWANYCH PRAC 

PROFILAKTYCZNYCH NA PRZYKŁADZIE ŚCIANY 112 W POKŁADZIE 504 
ORAZ ŚCIANY 1 W POKŁADZIE 501 

 
Pokład 504. (ściana 112) 

a) Charakterystyka zagrożeń naturalnych. 
Pokład zaliczony został do I stopnia zagrożenia tąpaniami, klasy „B” zagrożenia wybuchem py-

łu węglowego, do I stopnia zagrożenia wodnego, jest pokładem niemetanowym, został zakwalifi-
kowany do V grupy samozapalności (Sza =129°C/min). 
b) Warunki górniczo-geologiczne 

W rejonie ściany 112 pokład 504 miał grubość ok. 2,9m. Skały stropowe oraz spągowe pokładu 
504 to łupki gliniaste (ilaste). Warstwy skalne w tej partii złoża zapadały w kierunku południowo- 
-zachodnim pod kątem od 4° do 6°. 

Ściana prowadzona była systemem ścianowy poprzecznym. 
c) Stosowana prewencja pożarowa oraz zakres prowadzonych prac profilaktycznych dla ściany 112: 
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Rys. 3. Schemat przestrzenny rejonu ściany 112 w pokładzie 504 
Figure 3. Spatial pattern of walls of 112 on layer 504 

 
W zakresie prewencji i profilaktyki pożarowej zastosowano następujące warunki eksploatacji 

ściany 112. W ścianie i przy skrzyżowaniach z wyrobiskami przyścianowymi zabudowane były 
urządzenia łączności głośnomówiącej, umożliwiające bezpośrednią łączność z dyspozytorem ruchu 
kopalni. W chodnikach przyścianowych zabudowane były rurociągi podsadzkowe, którymi poda-
wano odpady elektrowniane do przemulania zrobów zawałowych. Chodniki przyścianowe za fron-
tem ściany 112 utrzymywano w celach technologicznych, a następnie likwidowano poprzez wypeł-
nienie odpadami elektrownianymi podawanymi za tamę podsadzkową w następujący sposób: 
 chodnik 3/112 – w odległości do 6 m za linią zawału ściany 112 na bieżąco budowano i utrzy-
mywano zawarcie wentylacyjne w postaci kratownicy obitej folią wentylacyjną lub uszczelnionej 
pianami chemicznymi. Z częstotliwością raz w tygodniu lecz we wzajemnych odległościach nie 
większych niż 40 m za linią zrobów budowano tamę podsadzkową, za którą podawano mieszaninę 
podsadzkową w celu całkowitego wypełnienia, 
 chodnik 4/112 – na długości utrzymywanego wyrobiska (do 15 m), za linią zawału, od strony 
zrobów chodnik izolowano folią wentylacyjną. Ponadto, do 15 m za linią zawału ściany 112 
utrzymywano zawarcie wentylacyjne w postaci kratownicy obitej folią wentylacyjną lub uszczel-
nionej pianami chemicznymi. Z częstotliwością raz w tygodniu, lecz we wzajemnych odległo-
ściach nie większych niż 40 m za linią zrobów, budowano tamę podsadzkowa, za którą podawano 
mieszaninę podsadzkowa w celu całkowitego wypełnienia. W chodniku 4/112 został zabudowany 
wentylator WLE 300 wraz z lutniociągiem, który był uruchamiany, gdy odległość zawarcia od linii 
zawału przekroczyła 6 m. 
 na sekcjach 21, 86 – zabudowano dwa wyloty ciągnione składające się z rur ø150 o długości 
4,5 m przez które podawano odpady elektrowniane w celu uszczelnienia i konsolidacji centralnej 
części kompleksu zrobowego ściany 112 by zachować gabaryty wyrobisk, znajdujących się w po-
kładzie 501 i 419 i zmniejszenia zagrożenia pożarowego. 
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Ponadto, w związku z prowadzonymi w rejonie pokładu 504 robotami przygotowawczymi, 
drążeniem chodnika 1/111 oraz przecinki ściany 111 oddzielonej od zrobów ściany 112 około pię-
ciometrowym płotem węglowym, ze względu bardzo krótki czas inkubacji (35 dni) oraz niski sto-
pień energii aktywacji utleniania węgla (A = 45,9 kJ/mol) w pokładzie 504, w celu niedopuszcze-
nia do migracji powietrza przez płot węglowy wykonano na północno wschodnim ociosie oganian-
kę oraz iniekcyjnie doszczelniono spękania ociosu. Podjęto decyzję o inertyzacji kompleksu zrobo-
wego. Przy przewietrzaniu ściany 112 systemem na „U” występował korzystny układ pozwalający 
na utrzymanie rejonu ściany na niskim poziomie zagrożenia pożarowego. Przy przejeżdżaniu ścia-
ną przez zlikwidowany chodnik wentylacyjny, który przebiegał równolegle przez cały front ściany 
oraz fragment zlikwidowanego chodnika odstawczego prowadzona była lokalna dezaktywacja wę-
gla przy pomocy antypirogenów podawanych pompą WT-30 za sekcje. 

W trakcie eksploatacji ściana 112 weszła w koordynację ze ścianą 208, co spowodowało konie-
czność czasowego zatrzymania biegu ściany. W ramach profilaktyki pożarowej zastosowano w tym 
wypadku zatopienie zrobów ściany do czasu umożliwienia ponownego biegu ściany, tj. na okres 
trzech miesięcy.  

Mając na uwadze fakt, że eksploatacja odbywała się w rejonie Brzeziny w filarze przyszybo-
wym zlikwidowanych szybów „Sienkiewicz” i „Reymont” oraz częściowo zlikwidowanego szybu 
„Żeromski” dodając wpływy eksploatacji w pokładzie 419 ścianami 207, 208, 209, powyżej opisa-
ne działania w zakresie prewencyjnym pozwoliły na bezpieczną eksploatację pokładu 504. 
 
Pokład 501 (ściana 1) 
 
a) Charakterystyka zagrożeń naturalnych. Pokład zaliczony został do klasy „B” zagrożenia wybu-
chem pyłu węglowego, do I stopnia zagrożenia wodnego, jest pokładem niemetanowym, nie zagro-
żonym tąpaniami. Został zakwalifikowany do V grupy samozapalności – charakteryzuje się wskaź-
nikiem samozapalności Sza = 124°C/min, energia aktywacji utleniania węgla A = 40,5 kJ/mol, czas 
inkubacji Tin = 31 dni. 
b) Warunki górniczo-geologiczne W rejonie ściany 1 pokład 501 ma grubość od 3,3 do 4,2 m. 
Skały stropowe oraz spągowe pokładu to łupki ilaste z domieszką węgla. Nachylenie poprzeczne 
wynosi 1°, a podłużne do 6°. Ściana eksploatowana jest systemem ścianowym podłużnym, całko-
wity wybieg wynosi 622 m. Na swoim wybiegu ma około 2300 mb starych wyrobisk przyszybo-
wych i poziomowych poz. 303 byłej kopalni Andaluzja. 
c) Z uwagi na wyżej wymienione warunki i wysoki potencjalny stan zagrożenia pożarowego w re-
jonie stosuje się prewencję pożarową oraz szeroki zakres prac profilaktycznych dla tej ściany. 
 

W zakresie utrzymywania chodników przyścianowych za linią zawału: 
Chodnik 1 i chodnik 2 za linią zawału utrzymywane są w podobny sposób jak opisane wcze-

śniej chodniki przyścianowe ściany 112. Wyrobiska przyścianowe likwidowane są poprzez podsa-
dzenie z pozostawieniem obudowy. Dla zapewnienia skuteczności likwidacji chodników przyścia-
nowych z częstotliwością raz w tygodniu lecz we wzajemnych odległościach nie większych niż 
40 m za linią zrobów budowana jest tama podsadzkowa, za którą podawana jest mieszanina pod-
sadzkowa w celu całkowitego wypełnienia. Zawarcie wentylacyjne w obydwu wyrobiskach jest 
budowane wraz z postępem ściany. 
 

W zakresie profilaktyki w ścianie: 
Ściana prowadzona jest na wysokość 3,4 m, w miejscach gdzie stwierdzona grubość pokładu 

501 jest większa niż 3,4 m, w spągu ściany 1 pozostawiana jest warstwa węgla. Mając na uwadze 
lokalne pozostawianie w stropie półki węglowej w miejscach przechodzenia przez stare wyrobiska, 
która po przejściu ściany będzie zrzucana do zawału zaplanowano prowadzenie profilaktyki poża-
rowej w postaci: 
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 przemulania zrobów zawałowych pyłami dymnicowymi za pomocą rurociągów ø150 których 
wyloty sukcesywnie pozostawiane są w zrobach wraz z postępem ściany. Łącznie do ściany zmu-
lono 8916 Mg przy postępie 280 m, 
 podawania gazów inertnych do zrobów zawałowych w celu neutralizacji procesów zagrzewania 
węgla z dwóch wytwornic azotu podaje się do 1300 m3/h. W ciągu 96 dni od rozpoczęcia podawa-
nia azotu w zroby wtłoczono łącznie 2,015 mln m3 gazu, 
 zastosowania rurociągu ciągnionego dla zwiększenia skuteczności podsadzania zrobów w ścia-
nie z wylotami zabudowanymi w sekcjach nr 35 i 57, 
 lokalnej dezaktywacji węgla przy przejeżdżaniu ścianą starych wyrobisk przy pomocy antypi-
rogenów podawanych pompą WT-30 za sekcje obudowy zmechanizowanej do zrobów, 
 nawadniania zrobów ściany otworami ø114 wykonanymi z chodnika 2/111 w pokł. 504 leżą-
cym 30 m poniżej pokładu 501, podawanie wody rozpoczęto po 2 miesiącach od uruchomienia 
ściany i osiągnięciu 120 m postępu z średnią wydajnością 720 m3/h, 
 nawadniania zrobów ściany bezpośrednio za frontem z otworów o średnicy ø75 wykonanych 
z chodnika 1 przed frontem ściany. Ilość podawanej wody regulowana jest w zależności od poja-
wiania się wycieków w polu roboczym ściany, 
 kierownic i zawarć wykonanych z folii wentylacyjnej lub przy pomocy pian chemicznych, któ-
rych celem jest ograniczenie przenikania powietrza do kompleksu zrobowego ściany, 
 kontroli chodników przyścianowych i zawału za sekcjami przy pomocy kamery termowizyjnej 
dwa razy w tygodniu w celu wykrycia miejsc o podwyższonej temperaturze, 
 pobierania prób do precyzyjnej analizy chromatograficznej analizowanej przez GIG z często-
tliwością jeden raz na dwa tygodnie. 
 wydobycia prowadzonego w systemie czterozmianowym. W soboty ściana obłożona jest do 
wydobycia na dwie zmiany, a w niedzielę na jedną zmianę. 
 

 
 
Rys. 4. Schemat przestrzenny rejonu ściany 1 w pokładzie 501 
Figure 4. Spatial pattern of walls of 1 on layer 501 
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Szeroka gama zastosowanych środków profilaktycznych wiąże się z tym, że ściana 1 prowa-
dzona jest systemem ścianowym podłużnym co jest niekorzystne z punktu widzenia profilaktyki 
pożarowej. Niekorzystny układ niwelacji kompleksu zrobowego względem pola roboczego ściany 
stwarza problemy z odprowadzeniem nadmiaru wody ze zrobów. 
 
 
PODSUMOWANIE, WNIOSKI 
 

Problemy związane z tzw. „eksploatacją resztkową” będą coraz częściej spotykane w polskim 
górnictwie. Dokładnie obrazuje to przykład ścian omówionych w referacie. Mamy tu do czynienia 
i z nieregularnymi kształtami parcel ścianowych, ze zmianą kierunku frontu eksploatacyjnego, ko-
ordynacją robót między ścianami i drążonymi przodkami (w jednym pokładzie i pokładach sąsied-
nich), przechodzeniem przez stare wyrobiska oraz możliwością migracji powietrza przez roz-
szczelniony bieżącą eksploatacją górotwór. Ogromny nacisk kładziony jest na stosowanie profilak-
tyki pożarowej ze względu na wysoką skłonność węgla do samozagrzewania oraz niewielkie odle-
głości wzajemnego prowadzenia robót górniczych w pokładzie i między pokładami. Niebagatelną 
rolę w pozyskaniu węgla w tak trudnych warunkach odgrywa również przejeżdżanie frontem ścian 
przez wyrobiska przebiegające na ich wybiegu. Wszelkie przyszybowe komory, zajezdnie, warsz-
taty na wybiegu ścian stanowią ogromne wyzwanie inżynieryjno-techniczne. Doświadczenie zdo-
byte w trakcie eksploatacji ścian z napotykanymi na ich wybiegu wyrobiskami pozwala na zakwa-
lifikowanie toku postępowania do zwykłych procesów technologicznych, a nie jak wcześniej do 
problemów związanych z przechodzeniem przez stare wyrobiska. Pomimo opisanych problemów 
ściany w filarze uzyskują średnie wydobycie na poziomie 2500–3500 Mg/d. Właściwe planowanie 
robót, koordynacja, synchronizacja potrzeb materiałowych z ich transportem jak również odpo-
wiedni, bezpośredni nadzór nad robotami pozwala przezwyciężać trudności i bezpiecznie realizo-
wać założone cele. 
 
 
LITERATURA 
 
Materiały własne kopalni 
 
 
 

Safe Conducting of Exploitation in Main Mine Shafts Pillar of “Brzeziny” 
– KWK “Piekary” Area on the Example of Walls on Layer 419, 501 
and 504 with the Use of the Fire Prevention Program on Condition 
of Spontaneous Combustion Group IV and V 
 

Activity of KWK “Piekary” rely on an exploitation of the shafts pillar of no longer existing 
“Andaluzja” coal mine. The extraction conducted on layers 615, 510, 506/1, 504, 501 and 419 be-
came a PTE plans execution’s basis in years 2005 to present. Walls’ sites have irregular shapes that 
need arming, joining fronts, output supply transfers or disarming during exploitation. Each wall fa-
ces gallery workings, which once were by-shaft workings network. What is more, coal on those 
layers fall under spontaneous combustion group IV and V. At the moment precise discrimination of 
the lodge, efficient and safe passing through faced workings and application of the fire prevention 
program are the biggest challenges for KWK “Piekary”. Following work provides examples of walls’ 
safe exploitation conducted on small area. 
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Projektowanie lokalizacji oraz eksploatacji georeaktora w kopalni czynnej 

powinno uwzględnić: 

 
- analizę resztek niewyeksploatowanych pokładów w obszarze górniczym kopalni, przy uwzględnieniu 

kryterium niezbędnej miąższości pokładu, powyżej 1,5m, 

 

- określenie wymagań co do przestrzennego usytuowania georeaktora w otoczeniu dokonanej 

wcześniej eksploatacji oraz czynnych wentylacyjnie wyrobisk kopalni, 

 

- usytuowanie georeaktora w sieci wentylacyjnej bezpośrednio związanej z niezależnym prądem 

powietrza oraz w bliskiej odległości od szybu wydechowego, dla zapewnienia możliwie najkrótszej 

strefy zagrożenia w przypadku powstania stanu awaryjnego, 

 

- możliwość monitorowania w sposób ciągły składu atmosfery w wyrobiskach wentylacyjnie 

związanych z georeaktorem, 

 

- zabezpieczenia organizacyjne przewidziane w trakcie eksploatacji georeaktora, 

 

• - ocenę ryzyka dla zidentyfikowanych zagrożeń, mogących wystąpić w czasie próby podziemnego 

zgazowania węgla. 
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3 Rys.1. Przekrój pionowy przez strefę desorpcji ściany długości Ls i 

nachyleniu α: hg i hd odpowiednio odległość zasięgu odgazowania 

pokładów podebranych (w stropie) i nadebranych (w spągu) 
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4 Rys. 2.  Zasięg odprężenia i odgazowania h warstw podbieranych i 

nadbieranych w zależności od długości ściany Ls i kąta jej 

nachylenia α 
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5 Rys.3. Kryteria wymagań co do przestrzennego usytuowania 

georeaktora w otoczeniu dokonanej wcześniej eksploatacji oraz 

czynnych wyrobisk 

ŚCIANA ŚCIANA

pokład eksploatowany 1

pokład eksploatowany 3

pokład 2 wytypowany do zgazowania

zroby ściany

 hg

 hg

 hd

 hd

możliwość przenikania gazów 
pomiędzy strefą odprężenia ścianą 
w pokładzie 1 a pokładem 2

możliwość przenikania gazów 
pomiędzy pokładem 2, a strefą odprężenia
ścianą w pokładzie 3

brak możliwości przenikania gazów 
pomiędzy pokładami 1, 2 i 3 

zroby ściany

projektowany georeaktor

projektowany georeaktor

wyrobiska czynne

odległość 
>20 m

odległość 
<20 m

możliwość przenikania gazów
pomiędzy georeaktorem
a czynnym wyrobiskiem 
w pokładzie 3

wytypowany do zgazowania

brak możliwości przenikania gazów 
pomiędzy georeaktorem a czynnym wyrobiskiem 
w pokładzie 3
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Projekt lokalizacji georeaktora powinien uwzględnić następujące 

uwarunkowania wentylacyjne: 

 

 
- usytuowanie georeaktora w sieci wentylacyjnej, które zapewni możliwie najkrótszą 

strefę zagrożenia w przypadku powstania stanu awaryjnego, 

 

 

- lokalizacja georeaktora w niezależnym prądzie powietrza lub w bezpośrednim 

sąsiedztwie poziomu wentylacyjnego i szybu wydechowego, 

 

 

- zapewnienie stabilności prądów powietrza w wyrobiskach wentylacyjnie związanych     

z georeaktorem. 
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7 Rys.4. Wariant  udostępnienia pokładu 501 chodnikiem badawczym oraz dwoma połączonymi 

otworami badawczymi 0,2 m z w kształcie litery „V” 

otwory technologiczne
o 0,2 m

otwór o 0,085 m
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8 Rys.5. Projektowane udostępnienie pokładu 501 chodnikiem badawczym oraz dwoma otworami 

technologicznymi o średnicy 0,2 m  
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Rys.5. Projektowane udostępnienie pokładu 501 chodnikiem badawczym oraz dwoma otworami 

technologicznymi o średnicy 0,2 m  
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10 
Rys. 7. Uproszczony schemat przestrzenny przewietrzania wyrobisk KWK „Wieczorek” w otoczeniu 

georeaktora z naniesionymi kierunkami oraz wydatkami przepływającego powietrza 

GEOREAKTOR
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Podziemne zgazowanie węgla nakłada obowiązek opracowania kryteriów, 

rygorów i zasad na etapie projektowania procesu, obejmujących 

zagrożenia: 

 

- wybuchowe w rurociągu odprowadzającym produkty zgazowania, 

 

- wentylacyjno-gazowe w wyrobiskach na drodze odprowadzenia powietrza z 

georeaktora w trakcie procesu zgazowania oraz przy uwzględnieniu stanów 

awaryjnych, 

 

- pożarem endogenicznym w pokładzie na kontakcie z rurociągiem 

odprowadzającym produkty zgazowania, 

 

- klimatyczne w wyrobiskach z zabudowanym rurociągiem odprowadzającym 

produkty zagazowania. 
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Rys. 8. Projekt niwelacji chodnika badawczego udostępniającego georeaktor w pokładzie 501  
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Podsumowanie: 

 

Projekt budowy i eksploatacji georeaktora w obszarze górniczym KHW 

S.A. KWK „Wieczorek”, będącej kopalnią czynną, wymagał doboru 

właściwej jego lokalizacji, pod kątem: 

 

- zminimalizowania poziomu i zasięgu zagrożeń, jakie mogą wystąpić 

w trakcie przebiegu procesu podziemnego zgazowania węgla, 

 

- opracowania kryteriów, rygorów i zasad monitorowania zagrożeń 

dla zapewnienia bezpieczeństwa załogi przebywającej w 

wyrobiskach wentylacyjnie związanych z georeaktorem, 

 

- opracowania dodatkowych rygorów warunkujących zapewnienie 

bezpieczeństwa podczas procesu podziemnego zgazowania. 
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UWARUNKOWANIA GEOLOGICZNO-

ZŁOŻOWE PODZIEMNEGO 

ZGAZOWANIA WĘGLA KAMIENNEGO 

W POLSKICH ZŁOŻACH  
 

prof. dr hab.. inż. Marek Nieć (IGSMiE PAN, AGH) 

dr inż.. Jarosław Chećko (GIG) 
  

XXIII  

Szkoła Eksploatacji Podziemnej 

Zadanie badawcze „Opracowanie technologii zgazowania węgla dla wysokoefektywnej produkcji paliw i 

energii elektrycznej” finansowane przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju w ramach strategicznego 

programu badań naukowych i prac rozwojowych pt.: „Zaawansowane technologie pozyskiwania 

energii”.  



 

Rozpatrywana jest możliwość podziemnego 
zgazowanie węgla w trzech wariantach: 

 

• za pomocą otworów wierconych z powierzchni, 

• w złożu udostępnionym wyrobiskami 
górniczymi, 

• otworami wiertniczymi wierconymi z wyrobisk 
górniczych  

 

Warunki geologiczne stwarzają ograniczenia, a 
niekiedy barierę dla bezpiecznego stosowania 
PZW we wszystkich przypadkach  



 

 

Mimo licznych prób podziemnego zgazowywania 
węgla podejmowanych od dawna w wielu 

krajach  

nie uzyskano dotychczas wyczerpujących i 
jednoznacznych informacji jakie 

wymagania musi spełniać złoże węgla i 
poszczególne pokłady by mogły 

kwalifikować się do eksploatacji metodą 
PZW 

W SZCZEGÓLNOŚCI W ZŁOŻACH 
WIELOPOKŁADOWYCH  



Podstawowe czynniki geologiczne istotne 
dla podziemnego zgazowania węgla: 

 

• miąższość złoża (pokładu), 

• warunki hydrogeologiczne złoża i jego 
otoczenia, 

• rodzaj, budowa i grubość nadkładu, 

• tektonika złoża, 

• rodzaj i właściwości skał budujących 
złoże i ich zmiany w wyniku stosowania 
PZW, 

• budowa wewnętrzna złoża (jego 
ciągłość, przerosty skał płonnych itp.).  

ZASADY OCENY POKŁADÓW WĘGLA DLA POTRZEB 

PODZIEMNEGO ZGAZOWANIA 



 

 

 

 

 ZASADY OCENY POKŁADÓW WĘGLA DLA POTRZEB 
PODZIEMNEGO ZGAZOWANIA  

 

 

Cechy złóż pokładów i węgla Wymagane Niewyjaśniona 

przydatność 

Nieprzydatne  

Właściwości 

węgla 

Stopień uwęglenia 

(typ) 

31-32 

  

33, 34 i wyższe 

zawartość popiołu do 30 % 

Wilgotność Do 15- 20 % 

Zawartość siarki do 1 % ponad 1 % 

Cechy 

pokładu 

miąższość Ponad 2 (1,5m) 1,0 – 1,5 (2) m 

 

poniżej 1,0 m  

Przerosty płonne Brak Dopuszczalny maksymalny udział 

przerostów i ich miąższość 

Skały otaczające Nieprzepuszczalne 

mułowce, iłowce 

piaskowce małoporowate, 

 

Wpływ przeobrażeń 

termicznych skał ilastych, 

węglanowych na przebieg 

i efektywność procesu 

(straty cieplne)  

Porowate piaskowce, 

piaskowce zawodnione 

Miąższość nadkładu nieprzepuszczalnego dla 

gazów 

ponad 100 m 10 – 100 m poniżej 10 m 

 

zuskokowanie Brak uskoków Uskoki w odległości 50 – 

300 m  

Sieć uskoków co 50 m  



     Jedynymi kryteriami, które są 

dostatecznie uzasadnione przez 
doświadczenia praktyczne są: 

  

• minimalna miąższość pokładów 2 m 
bez przerostów (przyjęto 1,5 m)  
 

•  typ węgla 31,32 (przyjęto 31,32,33) 

 

ZASADY OCENY POKŁADÓW WĘGLA DLA POTRZEB 

PODZIEMNEGO ZGAZOWANIA 



Wpływ miąższości pokładu na efektywność PZW 

 

 

Zależność wartości opałowej gazu od miąższości złoża (H, m), 

wilgotności węgla (w, g/m3) i dopływu wody (q, m3/t)   



ZASADY OCENY POKŁADÓW WĘGLA DLA POTRZEB 

PODZIEMNEGO ZGAZOWANIA 

Całkowicie brak jest jednak danych 
doświadczalnych i modelowych odnośnie 
niezbędnej minimalnej miąższości utworów 
izolujących pokład, nieprzepuszczalnych 
dla toksycznych produktów zgazowania 
(CO, fenole), w szczególności po 
naruszeniu tych utworów przez deformacje 
poeksploatacyjne i przemiany fazowe skał 
pod wpływem wysokiej temperatury. 

Podawane są wielkości od 10 do 100 m.  



CO, H2, CH4  

fenole 

CO, H2, CH4  

fenole 

Osiadanie i spękania nadkładu, deformacje powierzchni terenu, 

 emisja gazów (CO, CO2, H2, związków organicznych), 

 możliwe zanieczyszczenie wód podziemnych i  atmosfery 

 

ZAGROŻENIA 



Przy uwzględnieniu; 

• zawału stropu nad gzogeneratorem, 

• miąższości strefy poeksploatacjnych spękań 60 do 70 m  

  dla pokładów o miąższości 2 – 4 m, 

• nienaruszonej wyżej leżącej izolującej półki skał  

  nieprzepuszczalnych  o grubości minimalnej 10 m, 

gazogenerator powinien być odległy od utworów 

zawodnionych w stopie o minimum 70 – 80 m.   

Ze względu na niejednorodność litologiczną utworów 

karbońskich odległość ta powinna wynosić 100 m.  

 

Brak jest przekonywających danych na temat niezbędnej 

odległości gazogeneratora od uskoków. 

Przyjmuje się, że nie powinny one występować w promieniu od 50 

m do 1 km.   



 

 

Czynniki ograniczające lub wykluczające 

możliwość stosowania PZW  

Zagłębie Czynniki ograniczające Czynniki wykluczające Uwagi 

DZW niewielki udział węgli typu 32-33, 

zaburzenia tektoniczne,  

niewyjaśniony wpływ CO2 w gazach 

złożowych i zagrożenia wyrzutami 

węgla i skał   

LZW niewielkie fragmenty odosobnionych 

pokładów o miąższości ponad 1,5 m, liczne 

przerosty płonne w pokładach 

pokłady położone blisko stropu serii 

węglonośnej pod nadkładem 

zawodnionych utworów jurajskich i 

kredowych  

rozpatrywane mogą być 

pokłady na głębokości 

ponad 800 m 

częściowo pokłady typu 33 i wyższych,  

GZW  pokłady o miąższości ponad 1,5 m w serii 

mułowcowej (warstwy załęzkie i brzeskie) 

blisko położone w stosunku do siebie i 

innych o miąższości mniejszej. Blisko 

siebie położone pokłady w warstwach 

siodłowych (w górnośląskiej serii 

piaskowcowej)  bez dostatecznej 

wzajemnej izolacji 

pokłady w krakowskiej serii 

piaskowcowej (grupy 100 i 200) ze 

względu na wysoką przepuszczalność 

piaskowców i występowanie w ich 

obrębie użytkowych poziomów 

wodonośnych) 

metanonośność pokładów ponad 2 m3/tcsw, 

zwykle poniżej pokładu 328 oraz pod 

nadkładem mioceńskim 

częste bardzo silne zuskokowanie 

znaczny udział węgli koksowych (typ 34 – 

35)  



 

 

GÓRNOŚLĄSKIE ZAGŁĘBIE WĘGLOWE 

 

W 17 złożach niezagospodarowanych górniczo  z 

udokumentowanymi zasobami węgla typu 31-32:  

 

DO PZW PRZYDATNE ŁĄCZNIE:  

1 197,424 mln t 

16% Zasobów bilansowych 
 



Nazwa Złoża 

Zasoby przydatne 
do PZW  
[ mln t] 

Procentowy udział zasobów 
przydatnych do PZW w za0bach 

bilanowych 

Spytkowice 237,5 38  

Oświęcim Polanka 206,1 12  

Ćwiklice 16,19 3  

Studzienice 216,484 21  

Za rowem Bełckim 32,7 12 % 

Mikołów 24,7 13 

Pawłowice 22,8 8 

Warszowice 10,8 7 

Lędziny 10,7 8 

Sileia-Dankowice-Jawiszowice 39,9 34 

Jejkowice 31,1 10 

Wisła Północ 26,3 7 

Wisła I, II 37,8 4 

Brzezinka 261,3 47 

Liniąż Janina 4,1 31 

Libią Dąb 6,1 49 

Tenczynek 13,1 20 

Zasoby przydatne do PZW w złożach 

niezagospodarowanych 



Zasoby węgla w polu Silesia-Dankowice-Jawiszowice 
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P o k ła d  3 0 2
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1 ,1 1 M T

0 ,6 5 0 k m

2 ,2 m

1 ,8 5 M T
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1 0 ,0 9 M T

Złoże „Tenczynek” 

Wytypowano 2 pokłady spełniające parametry kryterialne o zasobach węgla 

13,12 mln Mg dla potrzeb PZW 

P o k ła d  2 1 1

1 ,3 8 k m 2
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3 ,0 4 M T

Z a s o b y  P Z W
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W 16 złożach  kopalń zlikwidowanych 

 

przydatne do PZW 

86,37 mln t,  7% Zasobów bilansowych 

pozostawionych w złożu 

 

 

W kopalniach czynnych pozostawiane zasoby nie 

kwalifikują się do PZW;  

Występują: 

• w parcelach małych, zuskokowanych, 

• w górotworze udrożnionym dla migracji gazów 



Zasoby „resztkowe” 

PARCELE „RESZTKOWE” 

▬▬▬ 
500 m 



LUBELSKIE ZAGŁĘBIE WĘGLOWE 
 
 

zasoby węgla dla podziemnego 
zgazowania są rozproszone w różnych 
częściach profilu warstw lubelskich.  

Wynoszą 916 mln ton,  

to znaczy stanowią około  

11% zasobów bilansowych  

 



Złoże SAWIN, 

Pokład 382 

LUBELSKIE ZAGŁĘBIE WĘGLOWE 

Przydatne  

do zgazowania 



Przy obecnym stanie wiedzy,  
Z  punktu widzenia racjonalnego wykorzystania 

zasobów,  
wielopokładowych złóż węgla kamiennego,  

które można eksploatować w sposób tradycyjny,  

stosowanie metody podziemnego 
zgazowania nie jest wskazane  

ze względu na: 
 ograniczone wykorzystanie zasobów, 

stwarzane zagrożenia przez migrację toksycznych 
produktów zgazowania. 

 

PZW może być stosowne tylko w 
szczególnych przypadkach  

 
 



1000- 1500 m 
Górnośląska seria piaskowcowa 

Pokłady 405 - 510 

Pokłady węgla (405 – 510)  

w górnośląskiej serii piaskowcowej  

na głębokości 1000- 1500 m 

Możliwości eksploatacji głęboko położonych 

pokładów węgla metodą podziemnego zgazowania, 

otworami wierconymi z wyrobisk górniczych 



Pokład 510  

na głębokości 1000- 1500 m 



Zasoby na głębokości 1000- 1500 m 
 
ogółem: 34,6mld t 
 
Udokumentowane w granicach kopalń: 
1000 – 1250 m  3,85 mld t  
1250 – 1500 m  1,20 mld t   
 
W pokładach ponad 1,5 m około 60% zasobów 

 



Pokład Miąższość 

bilansowa 

[m] 

Powierzchn

ia 

[m2] 

Metanonośno

ść 

[m3/tcsw] 

Zasoby [tys. t] na głębokości 

do 1000m ponad 1000 m (do 

1600m) 

401 0,9-1,6 42339 4,5-11,2 11507 71512 

402 0,9-1,3 13978 5,1-13,5 4809 18434 

404/1 0,8-2,6 35245 5,8-12,7 2325 65393 

404/2 0,8-1,85 9381 5,4-17,8 777 15571 

404/4 0,7-1,5 14548 7,3-15,5 21811 

404/5 0,8-1,2 30639 7,6-15,8 1882 47338 

405 2,5-4,7 53964 5,7-15,8 16496 240684 

405/1 1,9-2,2 5648 8,5-9,7 13221 

406 0,8-1,2 16253 6,3-14,9 24446 

407 0,85-1,45 23333 7,2-13,2 36155 

409 0,85-1,3 13112 6,0-13,3 21973 

410 0,8-1,5 10704 5,4-14,6 15713 

414 1,0-3,6 44208 5,2-15,3 113475 

416 0,9-1,75 18728 6,0-12,4 39270 

418 1,15-2,10 14827 6,2-10,9 27714 

510 6,2-13,3 40524 4,6-17,4 463523 

SUMA 1236233 

Kop. Ziemowit 



Kop. Ziemowit 

zasoby 
na głębokości 1000- 1600 m 

mln t 
 

Głębokość Zasoby 
bilansowe 

mln t 

Zasoby bilansowe pokładów grubych 
(>1,5m) mln t 

pozafilarowe W filarach 

1000- 1250 255,97 47,74 

1250-1600 532,42 22,48 

Razem 1236,23 788,38 70,23 

 

Pokład 

1000-1250 m 1250- 1600 m 

pozafilarowe W  filarach pozafilarowe W filarach 

405 139,40 31,02 68,41 1,85 

414 34,62 3,01 74,68 1,17 

510 59,23 11,60 374,41 18,28 



Kop. Ziemowit 

Pokład 510 

na głębokości 1200- 1600 m 



1 km 

> 1,5 m 

0,6 - 1,5 m 

0 – 0,6 m 

Kop. Ziemowit 

Pokład  414  

na głębokości 1000- 1200 m 



S Mocne strony: 
Duże zasoby w części GZW w 

pokładach o dużej miąższości 
(pokłady 405,510) 

W – Słabe strony 

Niski stopień rozpoznania złóż 

poniżej 1000 m; 

Trudność wykonania otworów 

wiertniczych o dużej głębokości 

z wyrobisk górniczych; 

Nie wyjaśniona możliwość 

zgazowania „in situ” węgla typu 

34-35; 

O Szanse 
Udostępnienie złoża na 

wyższych poziomach 

wyrobiskami górniczymi; 

T Zagrożenia 
Wysoka metanonośność 

pokładów ponad 15 m3/tcsw; 

Możliwość dalekiej migracji 

toksycznych produktów 

gazowych; 

Możliwości eksploatacji głęboko położonych pokładów 

węgla metodą podziemnego zgazowania, otworami 

wierconymi z wyrobisk górniczych 



Konkluzje 

Zgazowanie podziemne węgla kamiennego: 

   możliwości:  ograniczone do głębokości ok. 1000 m 

   szanse:        poniżej 1000 m  

 

Podstawowe problemy do wyjaśnienia: 

    zasięg i drogi migracja gazów toksycznych w   
            górotworze, 

    możliwości zgazowania „in situ” węgli  
            koksowych (typ 34 – 35) na dużej  
            głębokości.  

 



DZIĘKUJĘ ZA CIERPLIWOŚĆ  
I WYSŁUCHANIE 

 



Oddziaływanie na środowisko  

procesu podziemnego 

zgazowania węgla 

dr inż. Ewa Janson 

Zakład Ochrony Wód 

Główny Instytut Górnictwa 

Kraków, 25 lutego 2014r. 



Proces podziemnego zgazowania węgla 

 – rys historyczny (początek) 

 1868r. – Sir W. Siemens opisał pomysł podziemnego 
zgazowania odpadów oraz węgla w kopalni w liście do 
Brytyjskiego Stowarzyszenia Chemicznego. 

 1888r. – D. Mendelejew wskazywał podziemne zgazowanie 
węgla jako technologię przyszłości; W ośrodku przemysłowym 
Kizel na Uralu proponował podjęcie eksperymentu polegającego 
na kontrolowanym zgazowaniu węgla pod ziemią, ale brak jest 
wzmianek, aby eksperyment ten został zrealizowany. 

 W latach 1909-1910 w amerykańskim, kanadyjskim oraz 
brytyjskim urzędzie patentowym zarejestrowano wynalazek 
amerykańskiego inżyniera Ansona G. Bettsa pn. Metoda 
wykorzystania niewydobytego węgla. 

 



Proces podziemnego zgazowania węgla 

 – rys historyczny (pierwsze sukcesy) 
 1912r. – Durham, Wielka Brytania – planowany był pierwszy 

eksperyment pod kierownictwem Sir W. Ramsaya, który nie był w 
stanie rozpocząć prac przed wybuchem I wojny światowej i projekt 
został zarzucony. 

 1913r. – W.I. Lenin obiecując poprawę warunków pracy dla 
robotników kopalń o największych zagrożeniach naturalnych, opisał 
podziemne zgazowanie węgla jako nowoczesną technologię, która 
miałaby być pomocna w realizacji tego celu. 

 W latach 1928-1939 w przedsiębiorstwie PODZEMGAZ 
prowadzono zaawansowane badania na procesem, którego pierwszy 
test podziemny przeprowadzono 3 marca 1933r., jednak bez 
zadowalających rezultatów; sukces przyniósł dopiero test 
przeprowadzony w Lysychańsku w Donieckim Zagłębiu 
Węglowym 24 kwietnia 1934r., a w latach 1937 – 1938 lokalna 
fabryka chemiczna w sąsiedniej Horliwce zaczęła korzystać z 
wyprodukowanego w procesie gazu.  



Proces podziemnego zgazowania węgla 

 – rys historyczny (rozwój) 
 Po II wojnie światowej w Związku Radzieckim produkcję gazu w procesie pzw 

rozpoczęto w pięciu instalacjach, aż do lat 60tych XXw., gdy na szeroką skalę 
rozwinęła się eksploatacja naturalnych złóż gazu ziemnego. 

 Radzieckie osiągnięcia w tej dziedzinie spowodowały wzrost zainteresowania 
w krajach Europy Zachodniej i Stanach Zjednoczonych. W latach 1947-1960 
testy prowadziły znaczące firmy energetyczne oraz rządowy Departament 
Energetyczny (Hoe Creek w Campbel County, Rawlins oraz Hanna w stanie 
Wyoming, USA). W Europie w latach 60tych XXw uruchomiono instalacje 
(przemysłowe i laboratoryjne) w Belgii w Bois-la-Dame i Thulin, w Wielkiej 
Brytanii w Newman Spinney i Bayton oraz w La Saute Deule we Francji, oraz 
w El Tremendal w Hiszpanii. 

 Na świecie w latach 90tych XXw. Powstawały instalacje w Zagłębiu 
Węglowym Huntly w Australii, w Chinach (16 instalacji). 

 Obecnie na całym świecie funkcjonuje 21 instalacji o mocy powyżej 200 MWe, 
w których zgazowaniu ulega nie tylko węgiel kamienny pod ziemią, ale 
budowane są bloki energetyczne na powierzchni, w których zgazowaniu 
poddawane są odpady, biomasa, lub paliwa (koks naftowy, żywice etylenowe, 
asfalt). 



Proces podziemnego zgazowania węgla 

http://www.titansyngasengineering.com/ 



Proces podziemnego zgazowania węgla 

- teoria 

 Zgazowanie termiczne węgla w złożu polega na częściowym spalaniu 

węgla przy pomocy tlenu lub innego czynnika zgazowującego w 

obecności pary wodnej. 

 W wyniku spalania węgla przy niedostatecznym dostępie powietrza, w                        

warunkach wysokiego ciśnienia panującego w górotworze, w obecności 

pary wodnej powstaje gaz syntezowy (syngaz) stanowiący mieszaninę 

CO, CO2, H2 i CH4. Procentowa zawartość poszczególnych składników 

(a więc wartość opałowa gazu) jest uzależniona od proporcji 

dostarczanych mediów i zastosowanego sposobu zgazowania. 

 Węgiel może być poddawany zgazowaniu niezależnie od tego czy jest 

to węgiel kamienny, brunatny czy koksujący, jednakże w czasie prac 

badawczych sformułowano wiele uwarunkowań mających wpływ na 

proces.  



Proces podziemnego zgazowania 

węgla - uwarunkowania 
 Usytuowanie złóż węgla 

 Zagospodarowanie powierzchni 

 Warunki geologiczne, hydrogeologiczne i litologiczne złoża 

 Ilość i jakość węgla, warunki zalegania pokładu (nieciągłości, 

izolacja od zbiorników wodnych) 

Niektóre kryteria (na podstawie danych literaturowych): 

Głębokość zalegania węgla 100 – 1400m, grubość pokładu 3m, 

zawartość popiołu mniej niż 60%, minimalne nieciągłości 

pokładu, izolacja od zbiorników wodnych i warstw wodonośnych 

wykorzystywanych gospodarczo.  

 

 



Proces podziemnego zgazowania węgla - 

korzyści i straty środowiskowe 

 W porównaniu z tradycyjnym wydobywaniem i przetwarzaniem 

węgla, proces zgazowania eliminuje powstawanie odpadów 

wydobywczych, i związanych z nimi składowisk. 

 Zgazowanie pod ziemią redukuje emisję tlenków siarki i 

tlenków azotu oraz pyłu do powietrza atmosferycznego. Dla 

porównania zawartość pyłu w produkowanym syngazie wynosi 

około 10 mg/m3, podczas gdy w procesie konwencjonalnego 

spalania węgla zawartość pyłu jest siedmiokrotnie większa co 

przyczynia się do znacznego zanieczyszczenia powietrza 

atmosferycznego i smogu na terenach zurbanizowanych. 



Proces zgazowania węgla - 

korzyści i straty środowiskowe 
 Zagrożeniem dla środowiska i obiektów na powierzchni są 

osiadania terenu, których skala jest porównywalna z 

oddziaływaniem górnictwa konwencjonalnego. Osiadanie 

terenu ma wpływ na zmiany stosunków wodnych na terenach 

górniczych, występowanie niecek bezodpływowych oraz zmian 

morfologii koryt cieków powierzchniowych. 

 Największym zagrożeniem środowiskowym jest 

zanieczyszczenie środowiska wód podziemnych, a następnie 

wód powierzchniowych w przypadku odwadniania pola 

eksploatowanego i odprowadzania powstających ścieków na 

powierzchnię.  



Proces podziemnego zgazowania 

węgla – zanieczyszczenie wód 
 W wyniku procesu powstają zanieczyszczenia w formie ciekłej w 

postaci organicznych związków aromatycznych: benzen, toluen, 

etylobenzen, ksyleny (BTEX), fenole oraz wielopierścieniowe 

węglowodory aromatyczne. Podwyższone są ChZT, OWO oraz 

zawartość fenoli lotnych. 

 Możliwe jest uwolnienie znacznych ilości metali ciężkich z węgla 

powstających w czasie zgazowania popiołów (wolatylizacja).  

 Nieorganiczne zanieczyszczenia powstające w czasie procesu to 

amoniak, cyjanki i żelazo, których stężenia przekraczają dopuszczalne 

wartości określone dla ścieków wprowadzanych do wód lub do ziemi. 

 W wyniku wysokiej temperatury następuje wzrost rozpuszczalności 

zanieczyszczeń w wodach i możliwość ich migracji do warstw 

wodonośnych.   

 

 



Proces podziemnego zgazowania węgla 

– zagrożenia środowiska wodnego 
 Zgodnie z wykazem substancji priorytetowych w dziedzinie polityki wodnej, 

benzen, kadm, ołów, nikiel znalazły się na liście substancji, których emisje do 

wód należy stopniowo ograniczać, natomiast WWA jest priorytetową 

substancją niebezpieczną którą należy stopniowo wyeliminować ze 

środowiska wodnego. Zanieczyszczenia te znajdują się w ściekach z procesu 

zgazowania węgla w ilościach ponadnormatywnych (notowano np. BTEX w 

ilości do 26µg/dm3 przy dopuszczalnych 0,1µg/dm3 w ściekach 

wprowadzanych do środowiska). Wprowadzenie tego typu ścieków do wód 

powierzchniowych lub do ziemi bez wcześniejszego oczyszczenia, spowoduje 

silne zatrucie środowiska wodnego. 

 W przypadku braku izolacji użytkowych poziomów wodonośnych, 

zanieczyszczenie środowiska wód podziemnych wskutek zastosowania 

procesu pzw, wyeliminuje możliwość poboru wód dla celów bytowo – 

gospodarczych i przemysłowych.   



Dziękuję za uwagę 



Ocena ekoefektywności technologii 
podziemnego zgazowania węgla 

prof. dr hab. inż. Krystyna Czaplicka-Kolarz 
 

Główny Instytut Górnictwa w Katowicach 
 

Szkoła Eksploatacji Podziemnej 

Sekcja „Człowiek i Środowisko” 

Kraków, 25 luty 2014 r. 



Koncepcja w zarządzaniu środowiskowym integrująca aspekty 

środowiskowe z analizami ekonomicznymi.  

Ekoefektywność - wyznacznik innowacyjności,  

•umożliwia znalezienie najbardziej efektywnego rozwiązania, 

uwzględniającego jednocześnie aspekty ekonomiczne i środowiskowe. 

  Cel analizy ekoefektywności  

ograniczenie zużycia zasobów 

ograniczenie wpływu na środowisko 

osiągnięcie wzrostu efektywności ekonomicznej produkcji 

przy równoczesnym ograniczaniu wpływu na środowisko 

Ekoefektywność 



Etapy analizy ekoefektywności 

Określenie celu i zakresu analizy ekoefektywności 

Oznaczenie granic systemu, funkcji technologii, jednostki  
funkcjonalnej, określenie założeń i ograniczeń 

Ocena efektywności środowiskowej 

systemu produkcyjnego 

Ocena cyklu życia  

LCA (Life Cycle Assessment)  

Ocena kosztów systemu  

produkcyjnego  

Ocena kosztu cyklu życia  

LCC (Life Cycle Cost) 

Obliczenie relatywnego wskaźnika  

ekoefektywności  

Ekoefektywność = f (LCA, LCC)  
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Cel analizy ekoefektywności 

 

Analizy porównawcze wskaźników oceny efektywności 

środowiskowej, kosztowej oraz ekoefektywności produkcji energii 

elektrycznej z wykorzystaniem podziemnego zgazowania węgla 

oraz elektrowni węglowej. 

Zakres analiz ekoefektywności 
 

Wszystkie procesy jednostkowe w łańcuchu technologii do 

uzyskania energii elektrycznej 

 

Cel i zakres  analizy ekoefektywności 
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 Analizy środowiskowe  
techniką oceny cyklu życia LCA  

(Life Cycle Assessment) 

Kompleksowa metoda oceny wpływu ReCiPe 

Zdrowie 

ludzkie

Zmiana klimatu Zdrowie ludzkie

Zubożenie warstwy ozonowej

Toksyczność dla ludzi 

Tworzenie fotochemicznych 

utleniaczy

Tworzenie pyłów

Promieniowanie jonizujące

Jakość 

ekosystemu

Zmiana klimatu Ekosystemy

Zakwaszenie lądowe

Eutrofizacja wody 

Ekotoksyczność

Wykorzystanie terenu

Przekształcenie terenu 

Zużycie 

zasobów
Wyczerpywanie metali

Wyczerpywanie paliw kopalnych

Jednostka funkcjonalna: 1 MWh wytworzonej energii elektrycznej 



Analizy kosztowe   
techniką kosztów cyklu życia 

 (LCC – Life Cycle Costing) 

Analiza LCC obejmuje główne fazy cyklu życia: 

 

LCC = Kosztnabycia + Kosztposiadania + Kosztlikwidacji 

 

W przypadku technologii zgazowania węgla należy uwzględnić w szczególności: 

Kosztnabycia - wszelkie nakłady inwestycyjne (w tym badania, przygotowanie 

                                  dokumentacji itp.) 

Kosztposiadania - koszty eksploatacyjne instalacji, 

Kosztlikwidacji - koszty likwidacji instalacji naziemnych rekultywacji terenu itp. 

Analizy kosztowe metodą DGC 
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Dynamiczny koszt jednostkowy jest równy cenie, która 

pozwala na uzyskanie zdyskontowanych przychodów równych 

zdyskontowanym kosztom. DGC pokazuje, jaki jest techniczny 

koszt uzyskania jednostki produktu (np. gaz syntezowy). 



7 

złPtoj  2.).(

złeqkgCOoj 2 2.).(

Wskaźniki ekoefektywności 
 1

0

0

0

0

)1(

)1(

)1(

)1(
















































n

t
t

f

t

n

t
t

f

t

n

t
t

e

t

n

t
t

e

t

K

i

P

i

LCC

i

P

i

LCA

EE

gdzie: 

EEk  – ekoefektywność kosztowa  

LCAt – wyniki analizy LCA w danym roku budowy  

/ funkcjonowania / likwidacji instalacji; 

LCCt – wyniki analizy LCC w danym roku budowy / 

 funkcjonowania / likwidacji instalacji; 

t   – rok, przyjmuje wartości od 0 do n, gdzie 0 jest rokiem, w którym powstają pierwsze oddziaływania na 

środowisko i w którym ponosimy pierwsze koszty, natomiast n jest rokiem likwidacji instalacji. 

Wartości względne LCA, LCC oraz ekoefektywności (RV) 
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i
i

L

nL
RV

1

Li – wskaźnik LCA, LCC, ekoefektywności dla i-tej technologii 


n

i

iL – suma wskaźników ekoefektywności technologii z 

analizowanego zbioru 

n – liczba technologii 

Pt  – wielkość produkcji w danym roku; 

ie   – stopa dyskontowa ekonomiczna; 

if    – stopa dyskontowa finansowa; 



Wybór technologii PZW oraz technologii odniesienia 
 

 
 

Produkcja energii elektrycznej z wykorzystaniem PZW 

Metoda szybowa PZW bez CCS  

Metoda szybowa  PZW  z CCS  

Technologia odniesienia  

Elektrownia węglowa bez CCS 

Elektrownia węglowa z CCS 

Metoda bezszybowa  PZW bez CCS  

Metoda bezszybowa  PZW  z CCS  



Założenia przyjęte do analiz podziemnego zgazowania 

 

Rok zerowy analiz: rok 2013 

Okres eksploatacji instalacji: 20 lat 

Dyspozycyjność instalacji: 80-90% 

Ceny węgla kamiennego: na podstawie dostępnych prognoz 

makroekonomicznych  

Dane z zakresu instalacji CCS: na podstawie dostępnych 

dokumentacji koncepcyjnych planowanych instalacji  

Ustalono skalę instalacji na poziomie 10 t węgla/h 

Przyjęto moc instalacji PZW do produkcji energii el.- 

 20 MWel  



Ekoefektywność 

podziemnego zgazowania węgla  

Analizy ekoefektywności PZW obejmowały łańcuch technologii: 

od przygotowania złoża, uzyskania gazu procesowego oraz jego 

oczyszczania do uzyskania energii elektrycznej oraz opcjonalnie 

sekwestrację dwutlenku węgla 
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Sprężanie Rozdział 
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Wiercenie z powierzchni
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mokre (skruber):
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CZĘŚĆ 

PODZIEMNA

Usuwanie CO2 i 
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Sprężanie CO2
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bezszybowa z CCS 

 

Sprężanie Rozdział 
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Zespół georeaktorów
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parowym

POWIETRZE

POWIETRZE

AZOT

SPALINY

CZĘŚĆ 

PODZIEMNA

TLEN

PZW metoda  

bezszybowa bez CCS 



Analiza ekoefektywności  PZW w odniesieniu do 
technologii produkcji energii elektrycznej  

w elektrowni węglowej 
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Wskaźnik  środowiskowy  LCA - ReCiPe 

PZW bezszybowa
bez CCS

PZW bezszybowa z
CCS
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Elektrownia węglowa
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Wyniki  

Technologie podziemnego zgazowania węgla charakteryzują się 

wyższą ekoefektywnością w porównaniu z technologią produkcji energii 

elektrycznej w elektrowni węglowej  

Technologię bezszybową PZW cechują w analizowanej grupie 

technologii najniższe koszty wytwarzania energii elektrycznej 

wyrażone wskaźnikiem DGC przy równoczesnym generowaniu niskich 

obciążeń środowiskowych wyrażonych wskaźnikiem ReCiPe. 

PZW metodą szybową umożliwia wykorzystanie zasobów węgla 

pozostałych po eksploatacji górniczej, unika się obciążeń  środowiskowych i 

kosztów związanych z wydobyciem węgla, co wpływa na wyższe wskaźniki 

ekoefektywności w porównaniu z elektrownią węglową. 

 



Wyniki  

 Sekwestracja CO2 w przypadku analizowanych technologii przyczynia 

się do znaczącej redukcji wpływu technologii na emisje gazów 

cieplarnianych. Równocześnie zaobserwowano wzrost wpływu na 

środowisko w pozostałych kategoriach wpływu (m.in. zużycie paliw 

kopalnych).  

 Przeprowadzone do tej pory  analizy ekoefektywności podziemnego 

zgazowania węgla wymagają kolejnych analiz wpływu poszczególnych 

parametrów procesu zgazowania na wynik ekoefektywności. Należy 

również pamiętać, że przeprowadzone analizy  zostały wykonane 

przy określonych założeniach oraz szacunkach własnych. Dlatego w 

kolejnych analizach będą uwzględniane wyniki eksperymentów 

prowadzonych w warunkach krajowych. 



Dalsze analizy 

Wskazane są kolejne prace polegające na analizie 

ekoefektywności,  w tym ocenie efektywności kosztowej i 

środowiskowej zastosowania  podziemnego zgazowania węgla 

na potrzeby energetyczne kopalni. 

Przy interpretowaniu wyników ekoefektywności analizowanych 

technologii trzeba mieć na uwadze, że porównujemy instalacje o 

różnych wielkościach: PZW o mocy 10 t/h w paliwie, a 

odniesienia o mocy 100 t/h w paliwie. Takie zróżnicowanie jest 

wynikiem dostosowania skali instalacji PZW do krajowych 

zasobów złóż resztkowych węgla kamiennego. 



Dziękuję za uwagę 



Główny Instytut Górnictwa, Katowice 

Kopalnia Doświadczalna „Barbara” 

Identyfikacja zagrożeń jakie mogą wystąpić  

podczas eksploatacji georeaktora  

podziemnego zgazowania węgla 

dr hab.inż. Eugeniusz Krause, Główny Instytut Górnictwa  



Główny Instytut Górnictwa, Katowice 

Kopalnia Doświadczalna „Barbara” 
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 W wyniku wieloletnich badań i prób prowadzonych w warunkach rzeczywistych 

w różnych krajach (kraje byłego ZSRR, Chiny, Australia, Belgia, Hiszpania, RPA, 

Kanada) powstały dwie odmiany technologii PZW, różniące się sposobem 

udostępniania złoża węgla do zgazowania:  

 

1. Metoda otworowa stosowana przede wszystkim dla pokładów zalegających 

na dużych głębokościach i które dotychczas nie były eksploatowane (Rys. 1). 

 

2. Metoda szybowa polegająca na udostępnianiu pokładu otworami wierconymi 

z istniejących lub specjalnie wykonanych wyrobisk metodami górniczymi. Metoda 

ma zastosowanie przede wszystkim w pokładach położonych na mniejszej 

głębokości i dla wykorzystania partii węgla pozostałych po eksploatacji górniczej 

(Rys.2). 

 

 



Główny Instytut Górnictwa, Katowice 

Kopalnia Doświadczalna „Barbara” 
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Rys. 1. Zgazowanie metodą otworową 

 
1 – strefa zgazowania,  

2 – kawerny poeksploatacyjne,  

3 – popiół i brekcja,  



Główny Instytut Górnictwa, Katowice 

Kopalnia Doświadczalna „Barbara” 
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Rys. 2. Zgazowanie metodą szybową 
1 – chodnik czynnika zgazowującego,  

2 – otwory zasilające,  

3 – otwory ogniowe,  

4 – chodnik odprowadzenia gazu,  

5 – główny chodnik udostępniający,  

6 – georeaktor 



Główny Instytut Górnictwa, Katowice 

Kopalnia Doświadczalna „Barbara” 
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W Polsce próby pozyskiwania gazu generatorowego bezpośrednio ze złoża  

w procesie zgazowania fragmentu pokładu węgla były prowadzone przez 

Główny Instytut Górnictwa: 

 

1)w kopalni Mars w Sosnowcu -  w latach 60 ubiegłego wieku, 

2)w Kopalni Doświadczalnej „Barbara” GIG – 2010 r. 

3)w Kopalni Doświadczalnej „Barbara” GIG – 2013 r. 

 

 

 

 

 



Główny Instytut Górnictwa, Katowice 

Kopalnia Doświadczalna „Barbara” 
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Parametry procesu w próbie podziemnej KD „Barbara” GIG: 

•  przestrzeń georeaktora: 15 m x 5 m x 1,5 m, 

•  czynniki zgazowujące: tlen, powietrze, 

•  czynnik ochronny: azot, 

•  prędkość zgazowania substancji węglowej: około 30–40 kg/godz., 

•  ilość wytworzonego gazu: 120–150 m3 gazu/godz., 

•  całkowita ilość zgazowanego węgla: 12–15 ton. 

Próba podziemnego zgazowania węgla  

w Kopalni Doświadczalnej „Barbara”  

Głównego Instytutu Górnictwa 

W roku 2010 w ramach projektu HUGE (Hydrogen Oriented Underground Coal 

Gasification for Europe) przez 17 dni prowadzono podziemne zgazowanie węgla 

uzyskując szereg informacji niezbędnych dla lepszego poznania samego 

procesu jak i uwarunkowań jego bezpiecznego prowadzenia w zakładzie 

górniczym. 



Główny Instytut Górnictwa, Katowice 

Kopalnia Doświadczalna „Barbara” 

Lokalizacja miejsca eksperymentu podziemnego zgazowania węgla w 

wyrobiskach KD „Barbara” 



Główny Instytut Górnictwa, Katowice 

Kopalnia Doświadczalna „Barbara” 

Uproszczony schemat wentylacyjny przewietrzania, wraz z wydatkami i 

kierunkami przepływu powietrza w wyrobiskach podziemnych Kopalni 

Doświadczalnej  „Barbara”. 



Główny Instytut Górnictwa, Katowice 

Kopalnia Doświadczalna „Barbara” 

Przewietrzanie wyrobisk wraz z 

projektowanymi zabezpieczeniami 

przeciwwybuchowymi w wyrobiskach 

podziemnych Kopalni Doświadczalnej  

„Barbara”,  



Główny Instytut Górnictwa, Katowice 

Kopalnia Doświadczalna „Barbara” 
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W procesie zgazowania węgla w KD „Barbara” GIG  w 2010 roku 

uzyskano palny gaz o wartości opałowej :  

2,5–10 MJ/ m3 

 

o następującym składzie:  

 

•wodór 10–40%,  

•tlenek węgla 20–30%,  

•metan 2–3%,  

•dwutlenek węgla 10–15%, 

• tlen 1–2%. 



Główny Instytut Górnictwa, Katowice 

Kopalnia Doświadczalna „Barbara” 
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W procesie zgazowania węgla w KD „Barbara” GIG  w 2013 roku 

uzyskano palny gaz o wartości opałowej :  9,81 MJ/ m3 

 

o następującym składzie:  

 

•wodór  ok. 40%,  

•tlenek węgla  ok.33%,  

•metan ok.1,4%,  

•dwutlenek węgla ok.15%, 

• tlen ok.1%. 



Główny Instytut Górnictwa, Katowice 

Kopalnia Doświadczalna „Barbara” 

Czynniki zgazowujące
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Pomiar temperatury

                   

        Geogenerator

Schemat ideowy instalacji podziemnego monitoringu procesu zgazowania 

węgla w kopalni „Wieczorek” 

Podstawy koncepcji instalacji pilotowej PZW w KWK Wieczorek 
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Projektowana lokalizacja georeaktora w pokładzie 501, w obszarze 

górniczym  KHW S.A. KWK „Wieczorek” uwzględniła: 

 

- warunki górniczo-geologiczne oraz techniczno-organizacyjne w otoczeniu 

georeaktora,  

 

- usytuowanie georeaktora w sieci wentylacyjnej kopalni, 

 

- kształtowanie się zagrożeń: gazowego, klimatycznego, pożarem 

endogenicznym oraz innych, mogących wystąpić w trakcie procesu 

podziemnego zgazowania, ze szczególnym uwzględnieniem stanów 

awaryjnych georeaktora. 
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Rys.1. Identyfikacja zagrożeń generowanych w procesie eksploatacji georeaktora 

podziemnego zgazowania węgla 

Zagrożenia związane z lokalizacją 
i eksploatacją georeaktora podziemnego 

zgazowania węgla

w czynnej kopalni węgla kamiennego

Zagrożenia występujące na powierzchni

Zagrożenia występujące w geor eaktorze oraz 
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kamiennego podczas eksploatacji georeaktora

Zagrożenia w czynnych wyrobiskach kopalni 
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15  Rys.2. Uproszczony schemat przestrzenny przewietrzania wyrobisk w otoczeniu georeaktora podziemnego 

zgazowania węgla z naniesionym rurociągiem odprowadzającym produkty zgazowania oraz 

rurociągami: przeciwpożarowym, podsadzkowym oraz do podawania sprężonego powietrza i tlenu 

lub gazu inertnego 

GEOREAKTOR
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Rys.3. Uproszczony schemat przestrzenny przewietrzania wyrobisk w otoczeniu planowanego georeaktora 

podziemnego zgazowania węgla z naniesionymi czujnikami monitorującymi poziom zagrożeń 

wentylacyjno-gazowych w wyrobiskach podziemnych, wentylacyjnie związanych z georeaktorem 

oraz jego infrastrukturą podziemną 

GEOREAKTOR
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Rys.4. Uproszczony schemat przestrzenny przewietrzania wyrobisk w otoczeniu planowanego georeaktora 

podziemnego zgazowania węgla z naniesionym rurociągiem odprowadzającym produkty 

zgazowania oraz strefą zagrożenia z tytułu awarii georeaktora lub rurociągu od georeaktora do 

otworu technologicznego 

Chodniki przyścianowe 
ściany o długości     = 300 m

2

Chodniki przyścianowe 
ściany o długości     = 200 m

 L1 L

GEOREAKTOR
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Rys.5. Uproszczony schemat przestrzenny przewietrzania wyrobisk w otoczeniu planowanego georeaktora 

podziemnego zgazowania węgla z naniesionym rurociągiem odprowadzającym produkty 

zgazowania oraz strefą zagrożenia z tytułu awarii rurociągu od otworu technologicznego do szybu 

„Wschodni” 

GEOREAKTOR
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Koncepcja uruchomienia pilotującej technologii 

podziemnego zgazowania węgla w zakresie sposobu 

zapalenia węgla w georeaktorze. 
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 Przegląd możliwości zapalenia węgla w georeaktorze  

•   zapalenie z wykorzystaniem gazu palnego poprzez lancę 
wprowadzoną do otworu technologicznego PZW 

•   zapalenie poprzez wprowadzenie rozpalonego czynnika (ognia) do 
otworu  technologicznego  PZW, 

•   zapalenie elektryczne poprzez działanie wysokiej temperatury 
oporowego elementu grzejnego w miejscu rozpalenia,  

•   zapalenie z wykorzystaniem ładunków zapalających o wysokiej 
temperaturze  spalania, umieszczonych  w otworze technologicznym 
PZW uruchamianych elektrycznie, 

•  zapalenie z wykorzystaniem środków chemicznych wprowadzonych 
do otworu technologicznego PZW, 

•  zapalenie z wykorzystaniem techniki laserowej i halogenowej 
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Zalety sposobu rozruchu georeaktora z zastosowaniem 

ładunku mieszaniny zapalającej wprowadzonego do otworu 

technologicznego PZW 

 

• Możliwość zapalenia pokładu węgla z każdego miejsca  (brak   

konieczności doprowadzania energii) 

• Wyeliminowanie konieczności transportu paliwa, 

• osiągnięcie wysokich temperatur i możliwość szybkiego 

zapalenia, 

• Możliwość dostosowania sposobu zapalenia do rygorów 

przepisów stosowanych w podziemnych zakładach górniczych, 

• Analogia technologii sposobu i podobieństwa w porównaniu do 

górniczych robót strzałowych. 
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• Dla spełnienia założeń co do bezpieczeństwa, niezawodności i 

dostępności metody opracowany skład mieszaniny zapalającej 

oparto na wysokoenergetycznych mieszankach 

pirotechnicznych (mas opóźniających mili i półsekundowych) 

stosowanych do produkcji górniczych zwłocznych  zapalników 

elektrycznych  

• Z chemicznego punktu widzenia mieszanki te stanowią układ 

paliwo/utleniacz zdolne do wzajemnej samopodtrzymującej się 

reakcji. Przebiega ona  z wydzieleniem dużej ilości energii 

cieplnej. 

Skład mieszaniny ładunku zapalającego 
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Konstrukcja ładunku zapalającego   

• Ładunek zapalający dla potrzeb ładowania do otworu posiada 

kształt walca i składa się z kilku do kilkunastu mniejszych 

ładunków (nabojów). Średnica ładunku stanowi 2/3 średnicy 

otworu technologicznego PZW. 

• Wielkość – masa ładunku uzależniona jest od średnicy otworu 

technologicznego oraz od wielkości i parametrów georeaktora. 

• Ładunek składa się z dwóch rodzajów mieszanek; „startowej”  

bardzo łatwo zapalającej się od zespołu zapalczego i 

„zasadniczej” spalającej się stosunkowo długo i w wysokiej 

temperaturze. 
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Ładowanie i zapłon ładunku zapalającego 

• Ładowanie.  Do ładowania mieszaniny zapalającej do otworu 

technologicznego PZW służy nabijak górniczy (skręcany z żerdzi) 

na odpowiednią długość. Odległość na jaką zostanie wsunięty 

ładunek mieszaniny zapalającej  powinna być nie większa niż 

długość otworu technologicznego PZW i dobrana indywidualnie na 

potrzeby próby. 

• Zapłon. Zapłon mieszaniny zapalającej (ładunku) następuje poprzez 

zespół zapalczy umieszczony wewnątrz ładunku połączony 

przewodami z górniczą elektryczną zapalarką strzałową, która 

wyzwalając odpowiednią energię powoduje inicjację procesu 

zapalenia mieszaniny.  
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Etapy uruchomienia (zapalenia) georeaktora 

1. Przygotowanie i uzbrojenie ładunku mieszaniny zapalającej. 

 

2. Wsunięcie ładunku mieszaniny zapalającej do otworu 
technologicznego PZW (ładowanie). 

 

3. Przy przepływie powietrza przez otwory technologiczne PZW 
odpalenie ładunku. 

 

4. Wzbogacanie w tlen powietrza przepływającego przez otwory 
technologiczne PZW (opcjonalnie) w zależności od efektu zapalenia 
(składu gazu na wylocie z georeaktora). 
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Wstępne założenia technologiczne georeaktora podziemnego zgazowania oraz składu 

gazu: 

1) Prędkość zgazowania węgla – 600 kg/godz., 

 

2) Ilość planowanego do zgazowywania węgla – około 1200 Mg, 

 

3) Ilość uzyskiwanego gazu – 1680 m3/h =  28m3/min, 

 

4) Średni skład gazu: 

 

- wartość opałowa – 4,5 MJ/Nm3 (±20%), 

- N2 – 53%, 

- CO2 – 16%, 

- CO – 12%, 

- CH4 – 3%, 

- H2 – 15%, 

- O2 – 1%, 
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Wybuchowość produktów zgazowania w rurociągu odprowadzającym: 

Wskaźnik La Chateliera niebezpieczeństwa wybuchu gazów występuje przy spełnieniu nierówności:  

 

oraz gdy stężenie tlenu w powietrzu jest większe lub równe:  
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%16,6%1 warunek niespełniony -  gaz niewybuchowy w rurociągu 

podstawiając do nierówności  

stężenia gazów w rurociągu 

podstawiając do nierówności  

stężenia gazów w rurociągu 

W przypadku awarii rurociągu i wypływie gazu wystąpi, w krótkim przedziale czasu, określona objętość 

mieszaniny wybuchowej, wtedy gdy stężenie tlenu przekroczy wartość 6,16% 
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Zagrożenie gazowe jakie może wystąpić w wyrobiskach przy awarii rurociągu 

odprowadzającego produkty zgazowania 

  

   

Qgazu = 1680 m3/h  =  28 m3/min 

Dopuszczalne przepisami stężenia gazów kopalnianych w przekopie przy wydatku 500 m3/min :  

O2 - 19%  a przy wydatku powietrza 500 m3/min          %O2 = 19% 

CO2 - 1%  a przy wydatku powietrza 500 m3/min         %CO2 = 0,85% 

CO – 26 ppm  przy wydatku powietrza 500 m3/min,     %CO = 0,672%        6720 ppm CO 

CH4 - 2%  a przy wydatku powietrza 500 m3/min        %CH4 = 0,16% 

H2 - 1%  a przy wydatku powietrza 500 m3/min           %H2 = 0,79% 

       Gazy kopalniane, tj. O2, CO2, CH4, H2 w przekopie wentylacyjnym na poziomie 400 m                   

w warunkach awarii będą mieściły się w powietrzu w dopuszczalnych koncentracjach.  

       Tlenek węgla będzie wielokrotnie przekraczał dopuszczalne zawartości w powietrzu. 

 

Wydatek powietrza w przekopie wentylacyjnym na poziomie 400 m wynosi 500 m3/min 
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Tlenek węgla – CO 
gaz wybuchowy, trujący 

  

   

Wybuchowość CO:   w przedziale 13-75% 

Toksyczność CO: 

                             - dopuszczalna zawartość  w  atmosferze kopalnianej:  0,0026%, 

                             - zatrucie organizmu: przy zawartości powyżej 0,02%, 

                             - śmierć: przy zawartości powyżej 0,2%, przy zawartości >1% - jeden oddech                              

Przy koncentracji CO w rurociągu 12% i wydatku w rurociągu 28 m3/min 

Przy wydatku powietrza w wyrobisku 500 m3/min,     0,672%         6720 ppm 

          Jakie zagrożenie? 

Przy wydatku powietrza w wyrobisku 5000 m3/min,    0,0672%        672 ppm 

Przy wydatku powietrza w wyrobisku 10000 m3/min,   0,0336%        336 ppm 

(w szybie wydechowym) 
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Wnioski: 

 

1. Identyfikacja zagrożeń, jakie mogą wystąpić w procesie podziemnego 

zgazowania węgla w czynnej kopalni węgla kamiennego, powinna 

uwzględnić możliwość powstania zagrożenia zarówno w stanie 

normalnym, jak i awaryjnym. 

2. Projektowany sposób udostępnienia georeaktora podziemnego 

zgazowania węgla w pokładzie 501 w KHW S.A. KWK „Wieczorek” 

ogranicza możliwość bezpośredniego kontaktu przebiegającego procesu w 

georeaktorze z czynnymi wyrobiskami w jego otoczeniu. 

3. Przeprowadzona identyfikacja zagrożeń, jakie mogą wystąpić podczas 

eksploatacji georeaktora wskazuje, że zagrożeniem dominującym w stanie 

awaryjnym georeaktora lub/i rurociągu odprowadzającego produkty 

zgazowania jest zagrożenie tlenkiem węgla w wyrobiskach. 

4. Zaprojektowany sposób monitoringu zagrożeń w wyrobiskach 

sąsiadujących z georeaktorem oraz na drogach wentylacyjnie z nim 

związanych, pozwoli w sposób ciągły monitorować przebieg procesu i stan 

atmosfery kopalnianej oraz zlokalizować miejsce wystąpienia stanu 

awaryjnego. 
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Aspekty ekonomiczne podziemnego 
zgazowania węgla 
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Sekcja „Człowiek i Środowisko” 
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Bezszybowa Szybowa 

Analizowane metody 

podziemnego zgazowania węgla 



Charakterystyka technologii 

• Metoda bezszybowa: Zgazowanie podziemne prowadzone z wykorzystaniem technologii 
CRIP. Założono wywiercenie 9 otworów o długości 400 m w pokładzie węglowym o 
miąższości 5 m i zasięgu kanału 7 m. Założono sprawność procesu podziemnego zgazowania 
węgla na poziomie 75 %, co pozwala na wyprodukowanie 42500 kg/h  gazu procesowego o 
wartości opałowej 4,92 MJ/m3 z 10 t/h węgla kamiennego. Proces zgazowania prowadzony 
jest przy pomocy powietrza, założono, że we wstępnym etapie procesu zgazowania do 
rozpalenia podziemnego reaktora zostanie wykorzystany tlen pochodzący z procesu 
rozdziału ASU. Gaz surowy z procesu zgazowania został wstępnie oczyszczony w skruberze 
mokrym w celu usunięcia zanieczyszczeń stałych i kondensatu wodno-smołowego. Gaz 
procesowy został przygotowany do spalania w kotle w celu wyprodukowania energii 
elektrycznej 18,80 MWh - sprawność procesu produkcji energii 40%. Założony czas pracy 
instalacji 8760 godzin. 

• Metoda szybowa: Zgazowanie prowadzone z chodnika kopalnianego, w którym 
wywiercono 90 otworów produkcyjnych (minimalna odległość otworów 7 m).  Długość 
kanału ogniowego wynosiła 40 m, założono prosty kształt kanału ogniowego i odbiór gazu z 
drugiej strony reaktora. Założono minimalną miąższość pokładu 5 m i zasięg kanału 7 m. 
Założono sprawność procesu podziemnego zgazowania na poziomie 75 %, co pozwala na 
wyprodukowanie 42500 kg/h gazu procesowego o wartości opałowej 4.92 MJ/m3 z 10 t/h 
węgla. Proces zgazowania prowadzony był przy pomocy powietrza, założono, że we 
wstępnym etapie procesu zgazowania do rozpalenia podziemnego reaktora zostanie 
wykorzystany tlen pochodach z procesu separacji powietrza. Gaz surowy z procesu 
zgazowania został wstępnie oczyszczony w skruberze mokrym w celu usunięcia 
zanieczyszczeń stałych i kondensatu wodno-smołowego. Gaz procesowy został 
przygotowany do spalania w kotle w celu wyprodukowania energii elektrycznej 18.80 MWh 
- sprawność procesu produkcji energii 40%. Założony czas pracy instalacji 8760 godzin. 
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 Wybrane eksperymenty PZW dla 

wyznaczenia wskaźników ekonomicznych 

 

• Złoże Powder River Basin w stanie Wyoming (USA) - instalacja 

podziemnego zgazowania węgla. 

 

• Złoże Seelyville w stanie Indiana (USA) - instalacja podziemnego 

zgazowania węgla zintegrowana. 

 

• Eksperyment na KWK „Wieczorek” (dane kosztorysowe instalacji 

PZW) oraz dane literaturowe. 

 



Wyznaczenie determinant kosztowych procesów PZW 

Wyznaczenie wskaźnika DGC (Dynamic generated Cost)  

Odzwierciedla techniczny koszt wytworzenia gazu syntezowego z uwzględnieniem zmiennych parametrów lokalizacyjnych i 

technicznych podziemnego reaktora  

Analiza wpływu zmiennych technicznych na koszt wytworzenia gazu procesowego 

Wyznaczenie zmiennych technicznych dla procesów PZW 

Dla procesu PZW metodą bezszybową: 

Głębokość zalegania pokładu węgla: 400, 600, 

800, 1000, 1200 m 

Miąższość pokładu: 5, 6, 4, 3, 2 m 

Długość kanału ogniowego: 100,200,400,600, 800 

m  

Dla procesu PZW metodą szybową : 

Głębokość zalegania pokładu węgla: 1200, 1000, 

800, 600, 400 m  

Miąższość pokładu: 6, 5, 4, 3, 2 m 

Średnia odległość reaktora od szybu: 200, 500, 

1000, 2000, 3000 m 

Średnia długość chodnika udostępniającego: 10, 

20, 50, 100, 200 m 

Liczba Georeaktorów: 1, 2, 3, 5, 7, 10. 

PZW bezszybowe: głębokość 400 m, miąższość  5 m, 

długość kanałów poziomych 400 m  

PZW szybowe : głębokość 1200 m, miąższość 5 m, średnia 

odległość od szybu 500 m, średnia długość chodnika 

udostępniającego 50 m, liczba gazogeneratorów 5.  



Metodyka wyznaczania wskaźnika DGC 

(Dynamic generated Cost) 

Analizy kosztowe wykonano metodą DGC 
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Dynamiczny koszt jednostkowy jest równy cenie, która pozwala na 

uzyskanie zdyskontowanych przychodów równych zdyskontowanym 

kosztom. DGC pokazuje, jaki jest techniczny koszt uzyskania jednostki 

produktu (w tym przypadku gaz syntezowy, wynik w zł/GJ). 



Nakłady inwestycyjne – metoda bezszybowa 

Pozycja Koszt całkowity [zł] 
Roboty początkowe i górniczo - geologiczne (w tym 
wiercenia wstępne i rozpoznawcze) 

2 347 000 

Instalacja sprężania i doprowadzania powietrza 23 437 000 

Koszty rurociągów z pełnym wyposażeniem dodatkowym i 
monitoringiem 

2 395 000 

Obiekty i budowle powierzchniowe 3 757 000 

Grunty pod inwestycję - zakup 5 000 000 

Wynagrodzenia w okresie realizacji inwestycji 3 371 000 

Pozwolenia i opłaty administracyjne 3 800 000 

Kapitał obrotowy 762 000 

Rurociągi z osprzętem oraz urządzenia do oczyszczania 
gazu syntezowego 

14 653 000 

SUMA – nakłady inwestycyjne 59 522 000 



Koszty eksploatacyjne – metoda bezszybowa 

Pozycja 
Koszt całkowity 

[zł/rok] 
Otwory pionowe - zasilające 1 173 600 

Otwory pionowe - odbiorcze 1 173 600 

Otwory poziome 3 517 200 

Grunty pod inwestycję - dzierżawa 35 000 

Wynagrodzenia z narzutami 742 000 

Rurociągi - rozbudowa, wymiana 80 000 

Remonty i konserwacje 597 000 

Katalizatory i chemikalia 297 000 

Amortyzacja 6 988 350 

Podatki i ubezpieczenia 417 000 

Opłata eksploatacyjna 187 000 

SUMA – koszty eksploatacyjne 15 207 750 



Nakłady inwestycyjne – metoda szybowa 

Pozycja Koszt całkowity [zł] 
Roboty początkowe i górniczo - geologiczne (w tym 
wiercenia wstępne i rozpoznawcze) 

2 317 000 

Instalacja sprężania i doprowadzania powietrza 23 135 000 

Koszty ruruciągów z pełnym wyposażeniem 
dodatkowym i monitoringiem 

2 364 000 

Obiekty i budowle powierzchniowe 3 709 000 

Wynagrodzenia w okresie realizacji inwestycji 3 327 000 

Pozwolenia i opłaty administracyjne 3 800 000 

Kapitał obrotowy 3 989 000 
Rurociągi z osprzętem oraz urządzenia do 
oczyszczania gazu syntezowego 

14 463 000 

SUMA – nakłady inwestycyjne 57 104 000 



Koszty eksploatacyjne – metoda szybowa 

Pozycja 
Pierwszy rok 

eksploatacji [zł/rok] 

Kolejne lata 
eksploatacji 

[zł/rok] 
Otwory poziome produkcyjne 1 173 600 1 173 600 

Chodniki udostępniające 7 500 000 7 500 000 

Rurociąg azotu na odcinku georeaktor - szyb 1 250 000 125 000 

Rurociąg azotu w szybie 720 000 72 000 

Rurociąg powietrza i tlenu na odcinku georeaktor - szyb 2 000 000 200 000 

Rurociąg powietrza i tlenu w szybie 1 200 000 120 000 

Rurociąg odbioru produktów zgazowania na odcinku 
georeaktor - szyb 

7 500 000 1 875 000 

Rurociąg odbioru produktów zgazowania w szybie 2 400 000 240 000 

System zbierania i transmisji danych 1 000 000 100 000 

Separatory 1 500 000 150 000 

Instalacje bezpieczeństwa 2 500 000 2 500 000 

Stworzenie warunków technicznych do prowadzenia PZW 1 000 000 1 000 000 

Wynagrodzenia 1 800 000 1 800 000 

Amortyzacja 6 898 200 6 898 200 

Materiały, remonty i konserwacje 1 446 000 1 446 000 

Podatki i ubezpieczenia 400 000 400 000 

Opłata eksploatacyjna 187 000 187 000 

SUMA – koszty eksploatacyjne 40 474 800 25 786 800 



Obliczone wskaźniki kosztowe technologii PZW 

Pozycja Jednostka Wartości wskaźników ekonomicznych w analizowanym zakresie zmian 

Głębokość zalegania pokładu węgla 

Głębokość m 400 600 800 1000 1200 

DGC bez amortyzacji - gaz procesowy zł/GJ 11,33 12,36 13,38 14,40 15,42 

DGC z amortyzacją - gaz procesowy zł/GJ 16,74 17,90 19,05 20,21 21,37 

Miąższość pokładu 

Miąższość m 6 5 4 3 2 

DGC bez amortyzacji - gaz procesowy zł/GJ 10,19 11,33 12,89 16,45 22,44 

DGC z amortyzacją - gaz procesowy zł/GJ 15,27 16,74 18,53 22,62 29,01 

Długość kanałów poziomych 

 Długość m 100 200 400 600 800 

DGC bez amortyzacji - gaz procesowy zł/GJ 17,48 13,38 11,33 10,65 10,72 

DGC z amortyzacją - gaz procesowy zł/GJ 23,72 19,06 16,74 15,96 15,98 

Metoda bezszybowa 



Metoda szybowa 

Pozycja Jednostka Wartości wskaźników ekonomicznych w analizowanym zakresie zmian 

Głębokość zalegania pokładu węgla 

Głębokość m 1200 1000 800 600 400 

DGC bez amortyzacji - gaz procesowy zł/GJ 20,39 20,23 20,06 19,90 19,73 

DGC z amortyzacją - gaz procesowy zł/GJ 25,79 25,79 25,37 25,16 24,95 

Miąższość pokładu 

Miąższość m 6 5 4 3 2 

DGC bez amortyzacji - gaz procesowy zł/GJ 19,05 20,39 21,53 24,02 26,49 

DGC z amortyzacją - gaz procesowy zł/GJ 24,12 25,79 27,16 30,19 33,05 

Średnia odległość geoeaktora od szybu 

 Średnia odległość m 200 500 1000 2000 3000 

DGC bez amortyzacji - gaz procesowy zł/GJ 18,67 20,39 23,27 29,02 34,78 

DGC z amortyzacją - gaz procesowy zł/GJ 23,90 25,79 28,94 35,25 41,56 

Średnia długość chodnika udostępniającego 

 Średnia długość m 10 20 50 100 200 

DGC bez amortyzacji - gaz procesowy zł/GJ 15,59 16,79 20,39 26,40 38,41 

DGC z amortyzacją - gaz procesowy zł/GJ 20,98 22,18 25,79 31,80 43,81 

Liczba georeaktorów 

Liczba szt. 1 3 5 7 10 

DGC bez amortyzacji - gaz procesowy zł/GJ 10,55 15,47 20,39 25,31 32,69 

DGC z amortyzacją - gaz procesowy zł/GJ 15,95 20,87 25,79 30,71 38,08 

Obliczone wskaźniki kosztowe technologii PZW 



Interpretacja graficzna wyników analizy kosztowej 

procesu PZW metodą bezszybową 



Interpretacja graficzna wyników analizy kosztowej 

procesu PZW metodą szybową 



Lista rankingowa wybranych parametrów 

zgazowania podziemnego 

PZW – metoda bezszybowa PZW – metoda szybowa 

Ranking parametrów (od najistotniejszego począwszy) 

1. Miąższość pokładu węgla 1. Miąższość pokładu węgla 

2. Długość kanałów poziomych 2. Liczba georeaktorów 

3. Głębokość zalegania pokładu 

węgla 

3. Średnia długość chodnika 

udostępniającego  

  4. Średnia odległość georeaktora od 

szybu 

  5. Głębokość zalegania pokładu węgla 



Dyskusja wyników 

• Dla obu analizowanych metod PZW przy założonym zakresie zmian wartości 
zmiennych krytycznych, poza dwoma przypadkami, nie nastąpiło przekroczenie 
przez wskaźniki DGC wartości progowej zdefiniowanej na poziomie 37 zł/GJ. 
Świadczy to o dużej rezerwie w przyjętych założeniach kosztowych – nawet 
znaczący wzrost kosztów eksploatacyjnych względem założonych nie spowoduje 
utraty opłacalności prowadzenia procesu podziemnego zgazowania węgla.  

• Znaczące przekroczenie przez wskaźnik DGC poziomu 37 zł/GJ ma miejsce jedynie  
w metodzie szybowej przy wzroście średniej długości chodnika udostępniającego 
z założonych 50 m do ok. 140 m oraz przy wzroście średniej odległości 
gazoreaktora od szybu z założonych 500 m do ok. 2 300 m. 

• Zarówno w przypadku metody szybowej, jak i bezszybowej największy wpływ na 
uzyskiwane wyniki ma miąższość zgazowywanego węgla. Wynika to z istotnego 
wpływu miąższości zarówno na wartość opałową uzyskiwanego gazu 
procesowego, jaki i na koszty eksploatacyjne w zakresie długości i ilości 
niezbędnego orurowania podziemnego na ilość zgazowywanego węgla. 

• W przypadku metody bezszybowej najmniejszy wpływ na efektywność kosztową 
procesu PZW ma głębokość zalegania pokładu węgla, a w przypadku szybowej 
jest to średnia długość chodnika udostępniającego złoże.  



Dziękuję za uwagę 
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Warunki stosowania materiałów i kompozytów 
polimerowych w górnictwie 
 
 
Kazimierz Walczak 
PLASTON-P Sp. z o.o., Gliwice 
 
 
 
 
 
STRESZCZENIE: Komunikat zawiera podstawowe wymagania dotyczące materiałów polimero-
wych i wyrobów z nich wykonanych, wynikające z warunków bezpieczeństwa ich stosowania w gór-
nictwie podziemnym, a w szczególności porównanie wyników badań trudnopalności różnych ma-
teriałów polimerowych, głównie kompozytowych, przeprowadzonych na podstawie norm technicz-
nych i procedur badawczych dotyczących tego zagadnienia. Badania zostaną przedstawione na tle 
obowiązujących w kraju oraz krajach sąsiadujących wymagań stosowania wyrobów z tych materia-
łów w przemyśle górniczym i dotyczyć będą głównie rur z polimerów kompozytowych na bazie 
tworzyw utwardzalnych oraz termoplastycznych. W prezentacji wykorzystane będą materiały mul-
timedialne zdjęcia i filmy z testów palności. 
 

W polskim górnictwie na szeroka skalę stosuje się rury z tworzyw sztucznych w podziemnych 
wyrobiskach zakładów górniczych. Prekursorem w produkcji rur z laminatów poliestrowo szkla-
nych dla górnictwa jest firma PLASTON-P Sp. z o.o. Na przestrzeni kilkunastoletniego okresu 
działalności wyprodukowano ponad 500 km rur o średnicach od 100 do 600 mm do transportu wo-
dy i zawiesin wodno mułowych oraz gazu w tym metanu. Rury i kształtki są eksploatowane z 
powodzeniem zarówno w chodnikach jak również jako rurociągi szybowe. Rury oraz kształtki pro-
dukowane przez firmę posiadają krajowe i zagraniczne certyfikaty bezpieczeństwa akredytowa-
nych Jednostek Certyfikacji potwierdzające spełnienie wymagań wynikających z przepisów prawa. 
 

 
 
Rys. 1. Asortyment rur i kształtek produkcji PLASTON-P Sp. z o.o. 
Figure 1. Range of products of Plaston-P Sp. z o.o. 
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Dla zachowania bezpieczeństwa pracy w kopalniach wymaga się aby zastosowane materiały 
i wyroby posiadały cechy trudnopalności oraz antyelektrostatyczności i nietoksyczności. 

Badania antyelektrostatyczności przeprowadza się przez pomiar rezystancji powierzchniowej 
i skrośnej wyrobu. Wymagania Jednostek certyfikujących wyroby określają poziomy rezystancji 
powierzchniowej <106Ω i skrośnej <109Ω co zapewnia odprowadzanie ładunków elektrycznych. 
Metody pomiarowe są, proste przy użyciu elektronicznych urządzeń pomiarowych i nie budzą wąt-
pliwości. 

Ocenę toksyczności wykonują stacje lub zakłady sanitarno-epidemiologiczne jak również labo-
ratoria badawcze wykonujące analizy rozkładu termicznego materiałów. Aktualnie przy stosowa-
niu w górnictwie aparatów tlenowych nie przywiązuje się większej uwagi do tych cech materiałów. 

Problem palności wyrobów kompozytowych na osnowie polimerowej jest natomiast ważnym 
zagadnieniem w aspekcie zastosowania ich w podziemnych wyrobiskach zakładów górniczych. 
W warunkach pożaru każdy materiał polimerowy ulegnie zapaleniu, natomiast nie powinien on 
wspomagać ognia ani też przenosić płomienia poza strefę pożaru oraz nie wykazywać kapania co 
mogłoby zagrozić ewakuacji ludzi. Z tego względu badania powinno się przeprowadzić w oparciu 
o normy, które zakładają podpalenie próbki a następnie obserwację (pomiar) czasu palenia się i ża-
rzenia po usunięciu płomienia oraz zjawisk towarzyszących (krople, lawa itp.). Wymóg taki zawar-
ty jest miedzy innymi w normie PN-EN 60695, która stanowi podstawę do określania kategorii 
palności materiałów a także w normach dotyczących bezpieczeństwa ogniowego: PN-EN 1710: 
:2010 i normy związanej PN-EN ISO 340:2013. Zasada badania materiałów wg tych norm jest taka 
sama co obrazują poniższe schematy a różnice są tylko w wymiarach próbki, mocy płomienia 
i czasu podpalenia. 
 

 
 
Rys. 2. Schematy podpalania próbek wg PN-EN ISO 340 
Figure 2. Scheme of a sample ignition acc. to PN-EN ISO 340 
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Rys. 3. Schemat podpalania próbki wg PN-EN 60695 
Figure 3. Scheme of a sample ignition acc. to PN-EN 60695 
 
 

Również norma PN-EN ISO 8030 przeznaczona do badania węży gumowych o średnicy do 
50 mm zakłada podpalanie węża od pobocznicy i obserwację czasu palenia i żarzenia. 
 
 

 
 
Rys. 4. Przyrząd do badania palności wg PN-EN ISO 8030 
Figure 4. Flammability test equipment acc. to PN-EN ISO8030 
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Adoptowanie tej normy do badania palności rur z tworzyw sztucznych o większych średnicach 
i grubościach ścianek jest nieuprawnione ponieważ nawet rury z palnego PE nie da się podpalić od 
pobocznicy. Również niektóre badania w sztolni pełnowymiarowej, w których max temperatura 
wynosi 600°C przez bardzo krótki okres czasu, nie doprowadza do zapalenia się wyrobu i nie może 
służyć do oceny palności. 
 
 

 
 
Rys. 5. Schemat budowy sztolni pełnowymiarowej oraz parametry termiczne procesu spalania 
Figure 5. Scheme of a testing tunnel and parameters of a combustion process 
 
 

Zastosowanie w testach sztolni źródła ciepła doprowadzającego do podpalenia wyrobu wielko-
gabarytowego wg normy PN-En 12881-1 metoda C daje już pełny obraz palności materiałów i wy-
robów większych rozmiarów np. rur o średnicy >100 mm. Próba polega na podpaleniu palnikiem 
o odpowiedniej mocy płomienia przed 50 min. Schemat palnika gazowego przedstawia rysunek po-
niżej. 
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Rys. 6. Palnik gazowy stosowany w metodzie C wg PN-EN 12881-1 
Figure 6. A gas burner used in method C acc. to PN-EN 12881-1 
 
 

Wyniki badań są diametralnie różne od uzyskanych podczas próby tradycyjnej, w której źró-
dłem ognia jest spalanie drewna sosnowego ułożonego na bocznych ścianach sztolni. Rezultaty ba-
dan w sztolni z uszyciem palnika gazowego przedstawiają zdjęcia. 
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Rys. 7. Rura PE z trudnopalną warstwą zewnętrzną po 50 minucie podpalania i usunięciu źródła ognia 
Figure 7. PE tube with a hard flammable external layer after 50 minutes of burning and removed heat source 
 
 

 
 
Rys. 8. Foto rury z uniepalnionego laminatu GRP po 50 minucie podpalania i usunięciu źródła ognia 
Figure 8. Tube made from an inflammable GRP laminate after 50 minutes of burning 
and removed heat source 
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Na uwagę zasługuje również norma GOST 12.1.044, która jest adaptacją normy ISO 4589 oraz 
DIN-EN 4589. Norma ta jest obowiązująca za wschodnią granicą (Rosja, Ukraina) do oceny trud-
nopalności materiałów i wyrobów stosowanych w kopalniach na tym terenie. Norma ta stawia bar-
dzo ostre wymagania i wg naszej oceny eliminujące możliwości stosowania kompozytowych mate-
riałów na osnowie termoplastów (PE, PP, PVC). Kryteria wg tej normy mogą spełnić materiały 
i wyroby kompozytowe na osnowie tworzyw utwardzalnych (laminatów). Urządzeniem do badań 
dysponuje nasza firma a wyniki naszych badań są interesujące. Urządzenie składa się z komory 
o wymiarach 295×80×80 przykrytej od góry kominem, w którym dokonuje się pomiaru temperatu-
ry gazów odlotowych (spalin). Od dołu natomiast umieszczony jest palnik gazowy. 
 
 

 
 
Rys. 9. Schemat badania palności wg DIN-EN-ISO 4590 oraz GOST 12.1.044: 
1 – palnik; 2 – komora reakcyjna; 3 – mechanizm wprowadzania próbki; 4 – próbka 
Figure 9. Scheme of flammability test equipment acc. to DIN-EN-ISO 4590 and GOST 12.1.044: 
1 – burner, 2 – burning chamber, 3 – holding arm, 4 – sample 
 
 

Przebieg badania polega na ustaleniu mocy płomienia, który powoduje temperaturę gazów od-
lotowych 200 ±5°C, następnie próbkę o wymiarach 60×150×(grubość) umieszcza się w komorze 
i poddaje działaniu płomienia przez 300 sekund. Temperatura gazów odlotowych nie może w tym 
czasie wzrosnąć powyżej 260°C a ubytek masy spalonej próbki nie może przekroczyć 60%. Na 
podstawie przeprowadzonych badań stwierdzono, że próbki z uniepalnionego PE, które w po-
przednich testach miały czasy palenia i żarzenia <15 sekund (V0) spalają się, topią spadają na dół 
komory w czasie ~1 min. i uniemożliwiają przeprowadzenie próby. Próbki z PVC-U przechodzą 
test, spełniają warunek temperaturowy ale nie spełniają kryterium ubytku masy. Jedynie laminaty 
przechodzą test w pełni w tym również na próbkach z rur preizolowanych GRP/PVC/PU/GRP. 
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Rys. 10. Foto próbki rury z trudnopalnego PE (V–0) po wyjęciu z komory 
Figure 10. Sample of a hard flammable PE (V–0) after burning test 

 

 
 
Rys. 11. Foto próbki z trudnopalnego GRP (V–0) po wyjęciu z komory 
Figure 11. Sample of a hard flammable GRP (V–0) after burning test 
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PODSUMOWANIE 
 

W warunkach pożaru na kopalni każdy wyrób z materiałów polimerowych ulegnie zapaleniu. 
Procedury określania palności takich materiałów powinny zawierać wymóg badań wyrobu lub 

próbek o pełnej grubości ścianki, pobranych z gotowego wyrobu. 
Metodę badań należy więc przyjąć taką aby spełniała wymóg zapalenia się próbki a następnie 

ocenę jej zachowania się po usunięciu źródła ognia. 
Nie może zachodzić zjawisko przenoszenia się ognia wzdłuż próbki (wyrobu) oraz nie może 

wykazywać kapania i przenoszenia ognia na podłoże, co w warunkach kopalnianych może zagra-
żać ewakuacji ludzi. Przytoczone procedury badawcze w większości spełniają takie wymagania. 

Dokonywanie odstępstw od tych wymogów, co niestety stosują niektóre jednostki certyfikacji, 
jest nieuprawnione i nie daje rzeczywistego obrazu zagrożeń. 
 
 
 

Conditions of Using Polymer Materials 
and Composites in the Mining Industry 
 

All products made from polymer materials will burn in case of fire underground the mine. Pro-
cedures of determining incombustibility characteristics for such materials should include require-
ments to test a full wall thickness of a product, or a product sample. During the combustibility test 
It should be required to burn the sample and then see what happens to the sample when the source 
of fire is removed. The product cannot carry the fire along its length, and it also cannot melt and 
drop the burning parts onto the floor, as it may endanger the evacuation of workers. The procedu-
res described above mostly include all these requirements. Unfortunately some certification com-
panies breach these requirements, which is illegal and does not present a full pictures of dangers. 
 
 
 
 
Dr inż. Kazimierz Walczak 
PLASTON-P Sp. z o.o. 
ul. Zygmunta Starego 6 
44-100 Gliwice 
e-mail: zakladplaston-p@o2.pl 
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Sposób zwalczania zagrożenia pyłowego na wlocie 
do przodka eksploatacyjnego lub korytarzowego 
 
 
Ryszard Krzykowski 
P.H.U. „EKO-WIN” Ryszard Krzykowski 
 
Janusz Kubok 
P.H.U „EKO-WIN” Ryszard Krzykowski 
 
Adam Chwałek 
P.H.U. „EKO-WIN” Ryszard Krzykowski 
 
Henryk Gawron 
KWK „Pniówek” 
 
 
 
 
 
 
STRESZCZENIE: W artykule przedstawiono sposób zwalczania zagrożenia pyłowego w prądzie 
powietrza dopływającego od szybu wdechowego do przodka eksploatacyjnego, ściany wydobyw-
czej lub przodka korytarzowego w trakcie drążenia. Zaproponowano sposób obniżenia zapylenia 
powietrza wlotowego poprzez jego odpylanie przy pomocy odpowiednio dobranego kompleksu 
(urządzenie odpylające, wentylator, tłumiki hałasu, ssawa). 
 
SŁOWA KLUCZOWE: Odpylanie, przodek eksploatacyjny, przodek korytarzowy 
 
 
 
1. WSTĘP. STAN DOTYCHCZASOWY 
 

Rozwój frontów eksploatacyjnych i drążenie wyrobisk korytarzowych, prowadzone jest na każ-
dej kopalni wg ustalonych i zatwierdzonych harmonogramów. Nie zawsze jednak realizacja tych 
harmonogramów uwzględnia wszystkie zagrożenia naturalne czy uwarunkowania techniczne, bo te 
ujawniają się dopiero w praktyce. Sieć wentylacyjna kopalni, prądy powietrza płynące od szybów 
wdechowych do szybów wentylacyjnych mają zapewnić wentylację dla wszystkich procesów 
technologicznych i załogi kopalni. 

Wentylacja kopalni obejmuje więc szyby, wyrobiska przyszybowe, wyrobiska z prądami nieza-
leżnymi, rejony wentylacyjne itp. W rejonach wentylacyjnych występuje już praktyczne powiąza-
nie robót eksploatacyjnych, przygotowawczych, transportu, odstawy. Procesy technologiczne za-
czynają się wzajemnie przenikać. Na wlocie powietrza do ściany zabudowana jest odstawa. Na 
spięciu wentylacyjnym występuje na przykład transport i odstawa. Na wlocie do rejonu rozpoczyna 
się i drąży jedno lub dwa wyrobiska korytarzowe przy pomocy kombajnu chodnikowego itp. 

Najważniejsza jednak w rejonie wentylacyjnym jest ściana eksploatacyjna. Do ściany musimy 
doprowadzić określoną ilość powietrza kopalnianego o składzie zgodnym z przepisami, tj. co naj-
mniej 19% tlenu, do 1% CO2, 0,5% metanu itd. Musimy też zadbać o jego właściwą temperaturę, 
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wilgotność, prędkość, katastopnie wilgotne. Te podstawowe parametry potrafimy szybko i w miarę 
precyzyjnie w każdej chwili zbadać. Mamy do tego stosowne przyrządy, sposoby i ustalenia [1]. 

Otwarty pozostaje problem zapylenia powietrza pyłami szkodliwymi dla zdrowia. Tego para-
metru nie potrafimy jeszcze szybko mierzyć. Mamy ustalone przepisy, sposoby pomiaru i normy, 
NDS aby ten parametr powietrza kopalnianego określić. Jeśli stwierdzimy przekroczenie NDS, ma-
my wytyczne jak postępować, jak zapobiegać, jak zmniejszyć to zagrożenie i jak się przed nim 
chronić. Przekroczenia NDS w prądach powietrza ze ściany odprowadzanych do szybu wentylacyj-
nego jest zwalczane przy pomocy kurtyn wodnych, przegród, dodatkowych zraszań i przedsię-
wzięć organizacyjno-technicznych [2]. 

Problemem pozostaje przekroczenie NDS – zapylenia powietrza na wlocie do ściany, w prądzie 
powietrza dawniej „świeżego”. Zapylenie powstaje na przesypie przenośnik ścianowy – przenośnik 
podścianowy, kruszarka, przesyp przenośnik podścianowy – przenośnik taśmowy, dalszy ciąg od-
stawy, wyrobisko lub wyrobiska w drążeniu na wlocie do ściany, wywroty, załadownie itp. 

Sposoby zwalczania zagrożenia w tych przypadkach zostaną przedstawione w następnych czę-
ściach artykułu. 
 
 
2. SPOSÓB ZWALCZANIA ZAPYLENIA POWIETRZA 

BEZPOŚREDNIO NA WLOCIE DO ŚCIANY 
 

W przypadku utrzymywania odstawy na wlocie do ściany, źródłem zapylenia powietrza najbli-
żej ściany jest przesyp przenośnika ścianowego na podścianowy i kruszarka węgla zabudowana 
również na przenośniku podścianowym. Przy takim układzie proponujemy zastosowanie zestawu 
nośnego do zabudowy zespołów urządzenia odpylającego typu UO-630-1 wraz z wentylatorem 
górniczym wyposażonym w tłumik hałasu zabudowanym na konstrukcji przenośnika zgrzebłowe-
go [3]. 

Zwalczanie zapylenia polega na zasysaniu zapylonego powietrza z przesypu przenośnik ściano-
wy na przenośnik podścianowy oraz z komory kruszarki zabudowanej na przenośniku podściano-
wym. Zapylone powietrze kierowane jest poprzez ssawy, lutnie ssące do urządzenia odpylającego 
zabudowanego na zestawach nośnych na przystawkach przenośnika podścianowego. Przepływ 
powietrza wywołany jest działaniem wentylatora lutniowego. 

Urządzenie do eliminacji zapylenia w przyścianowych wyrobiskach górniczych z odstawą urob-
ku składa się z dwóch podstawowych podzespołów: 

– urządzenie odpylające, wentylator wraz z tłumikami, 
– pomost nośny urządzenia odpylającego (rys. 1). 
Urządzenie odpylające składa się (w podstawowej konfiguracji) z następujących segmentów 

(rys. nr 1): zespół kierownicy (odpylacz mokry), odwadniacz, wentylator elektryczny, tłumiki hała-
su i lutnie elastyczne łączące poszczególne ww. segmenty. W skład urządzenia odpylającego wcho-
dzi także zbiornik wody z armaturą i pompą elektryczną. Pomost nośny urządzenia odpylającego 
stanowi zespół stalowych płyt podporowych łączących przeciwległe zastawki przyścianowego 
przenośnika zgrzebłowego. Na płytach tych są usytuowane łoża, posiadające w górnej części łu-
kowe wgłębienia, umożliwiające posadowienie w nich segmentów urządzenia odpylającego. Seg-
menty urządzenia odpylającego mocowane są do łoża poprzez uchwyty i łańcuchy opasające. Na 
zewnętrznej ścianie zastawki przyścianowego przenośnika zgrzebłowego, poniżej poziomu pomo-
stu, usytuowany jest zbiornik wody z pompą odpylacza mokrego. Połączenie segmentów urządze-
nia odpylającego krótkimi odcinkami lutni elastycznej oraz odpowiednio dobrana długość płyt 
podporowych pomostu nośnego pozwala na łatwe pokonywanie zmiennych nachyleń wyrobiska 
podczas tak zwanej przebudowy przyścianowego przenośnika zgrzebłowego i zapewnia pracę urzą-
dzenia odpylającego niezależnie od niwelacji wyrobiska. 
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Wilgotne powietrze wychodzące z urządzenia odpylającego, można wykorzystać do pozbawie-
nia lotności pyłów już osiadłych w wyrobisku i w efekcie zmniejszyć zagrożenie wybuchem pyłu 
węglowego. Modyfikacją urządzenia może być wydłużenie strony wylotu powietrza urządzenia 
odpylającego za pomocą lutni elastycznej i w efekcie skierowanie strumienia powietrza w konkret-
nie wybrane miejsce, np. w rejon skrzyżowania ściany z chodnikiem przyścianowym w celu usu-
wania zagrożenia metanowego. 

Powyższe rozwiązanie było stosowane w KWK „Pniówek”. 

 

 

 
Rys. 1. Pomost nośny Urządzenia Odpylającego UO-630-1 
Figure 1. Bearing bridge of Dust Collector UO-630-1 

 

 
 
Rys. 2. Rysunek poglądowy pracy urządzenia odpylającego względem ściany wydobywczej [4] 
Figure 2. Visual drawing showing work of the dust collecting equipment towards the longwall [4] 
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Taki układ odpylający, zabudowany bezpośrednio na wlocie do ściany umożliwia znaczne ob-
niżenie zapylenia powietrza. 
 
 
3. SPOSÓB ZWALCZANIA ZAPYLENIA W PRĄDACH OBIEGOWYCH POWIETRZA 
 

W przypadku występowania wielu źródeł zapylenia w prądzie wlotowym powietrza do ściany, 
takich jak: załadownia węgla, odstawa taśmowa wraz z przesypami, drążone przodki z wentylacją 
odrębną, dochodzi do znacznego wzrostu zapylenia powietrza. Należy podjąć środki organizacyj-
no-techniczne aby zmniejszyć to zagrożenie. Zasadne jest zabudowanie stacjonarnego urządzenia 
odpylającego umożliwiającego odpylanie płynącego prądu powietrza. 

Aktualnie największe urządzenie odpylające typu mokrego możliwe do zastosowania w tych 
warunkach to UO-1000/1000, o parametrach jak przedstawiono w karcie katalogowej. 
 
 

 
 
Rys. 3. Karta katalogowa Urządzenia Odpylającego UO-1000/1000 
Figure 3. Catalogue charts of Dust Collector UO-1000/1000 
 
 

Maksymalna wydajność takiego urządzenia to 800 m3/min. Można oczywiście budować równo-
legle takie urządzenia i wtedy praktycznie możliwość odpylania wzrasta do 1600 m3/min. Pozwala 
to zabudować te urządzenia w wyrobisku gdzie przepływa powietrze w ilości od 1000 m3/min do 
2000 m3/min. Są to już ilości powietrza mogące zapewnić przewietrzenie ściany eksploatacyjnej, 
nawet w warunkach występowania zagrożenia metanowego. 
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Dla tych warunków przygotowano rozwiązanie w postaci odpylacza UO-1200 m3/min umożli-
wiające przepływ takiej ilości powietrza przy pomocy niskodepresyjnego ale wysokowydajnego 
wentylatora lutniowego wyposażonego w silnik o mocy 55 kW na napięcie 500/1000 V i obrotach 
ok. 1500 obr./min. 
 
 
 

 
 
Rys. 4. Karta katalogowa Urządzenia Odpylającego UO-1200 
Figure 4. Catalogue charts of Dust Collector UO-1200 
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4. PRZYKŁAD ZASTOSOWANIA URZĄDZENIA ODPYLAJĄCEGO DO ODPYLANIA 
PRZEPŁYWAJĄCEGO POWIETRZA WLOTOWEGO PRZY POMOCY URZĄDZENIA 
ODPYLAJĄCEGO UO-1000/1000 W WARUNKACH KOPALNI WĘGLA KAMIENNEGO 

 
Schemat przewietrzania: 
 

 
 
Rys. 5. Przykład zastosowania urządzenia odpylającego do odpylania przepływającego powietrza wlotowego 
przy pomocy urządzenia odpylającego UO-1000/1000 w warunkach kopalni węgla kamiennego 
Figure 5. The example of using dust collector for dedust inlet air flow with using 
Dust Collector UO-1000/1000 under the conditions of the coal mine 
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The Method of Controlling Dust Hazards at the Inlet 
to the Coal Longwall or Mining Face 
 
The paper presents a method for controlling dust hazards in the current of air flowing from the ven-
tilation shaft to the working face, longwall or corridor face during the drill. Proposed way of reduc-
ing dust intake air through his aspiration, using an appropriately chosen complex (dust extraction 
unit, fan, silencers, suction nozzle). 
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STRESZCZENIE: W artykule omówiono sytuację gospodarki odpadami wydobywczymi oraz 
przeanalizowano skalę produkcji odpadów wydobywczych na tle wszystkich odpadów produko-
wanych w Ukrainie, w tym strukturę, objętość wytworzonych i nagromadzonych odpadów wydo-
bywczych. W skrócie przedstawiono sytuację prawną oraz fakt, iż na poziomie Ministerialnym 
i Urzędowym kierunki gospodarki odpadami wyznaczane są od 2011 roku. W dalszej części opi-
sano prawne narzędzia postępowania z odpadami oraz zidentyfikowano komplikacje, które one po-
wodują. Szczególną uwagę zwrócono na problematykę funkcjonowania i organizacji mechaniz-
mów gospodarki odpadami wydobywczymi na poziomie państwowym. Ustalono, iż sytuacja ta 
spowodowana jest brakiem jakiejkolwiek motywacji czy kar dla przedsiębiorców ze strony jed-
nostek nadzoru. W podsumowaniu określono główne kierunki zmian w branży dla poprawy funk-
cjonowania sektora jak również większej dbałości o środowisko naturalne. 
 
SŁOWA KLUCZOWE: Odpady wydobywcze, gospodarka odpadami, podatek ekologiczny, usta-
wodawstwo o odpadach 
 
 
 
1.WPROWADZENIE 
 
 Przemysł wydobywczy jest jedną z podstawowych branż ukraińskiej gospodarki, blisko 20% 
PKB powstaje dzięki tego rodzaju działalności gospodarczej, a jednym z najważniejszych pro-
blemów, który wynikł w tej branży, jest problem efektywnej gospodarki odpadami wydobyw-
czymi. Dla zapewnienia skuteczności takiej gospodarki, muszą się pojawić efektywne prawne oraz 
ekonomiczne uwarunkowania, na których ta gospodarka będzie się opierać. W obecnej chwili me-
chanizm gospodarki odpadami wydobywczymi na Ukrainie nie działa skutecznie, ponieważ nie 
stworzono odpowiedniego ustawodawstwa dla implementacji instrumentów ekonomicznych, które 
będą stymulować przedsiębiorstwa górnicze do odzysku i przetwarzania odpadów, a nie tylko do 
ich nieodpowiedzialnego wytwarzania i składowania. Na Ukrainie działa reguła „zanieczyszcza-
jący płaci” i wyznaczono podatek ekologiczny za składowanie odpadów według klasy niebezpie-
czeństwa, również są przewidywane kary za nieprzestrzeganie wymagań ustawowych. Jednocześ-
nie nadal nie wiadomo jak te podatki i kary mogą zmotywować „zanieczyszczających” do ekolo-
gicznie odpowiedzialnej działalności, przecież stawki podatków i kar są bardzo niskie. Dla wy-
twarzających odpady wydobywcze jest wygodniej zapłacić karę, niż spełniać wymagania prawne 
do zagospodarowania odpadów. Również dużo pytań wywołuje nadzór nad przedsiębiorstwami 
górniczymi w kwestii dostrzegania norm prawnych przy gospodarce odpadami. W obecnej chwili 
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nie istnieje ani jedna instytucja nadzorująca, której są podporządkowane przedsiębiorstwa górnicze 
i to również wpływa na efektywność gospodarki odpadami. 

Jednocześnie i zgodnie z Prawem „Podstawowe zasady (strategii) polityki ekologicznej Ukra-
iny na okres do 2020 roku” (od 21.12.2010) [1]. Ukraina jest skierowana na implementacje zasad 
zrównoważonego rozwoju, a przecież jego podstawowym warunkiem jest ekologiczne oraz zbi-
lansowane wykorzystanie zasobów naturalnych, co z kolei przewiduje oszczędzanie zasobów i mi-
nimalizację wytwarzania odpadów „u źródła”. I tu również powstają aspekty ekonomiczne oraz or-
ganizacyjne, które też muszą być wzięte pod uwagę.  

Sytuacja, która zaistniała powoduje niezbędność zdefiniowania konkretnych problemów i po-
szukiwania możliwości efektywnych rozwiązań w najbliższym czasie. 
 
 
2. SYTUACJA Z ODPADAMI WYDOBYWCZYMI W UKRAINIE 
 

W 2011 roku na Ukrainie wytworzono 447,6 mln ton odpadów, z tym 442,4 mln ton po-
chodzących z działalności gospodarczej przedsiębiorstw i instytucji. Większa część z nich (446,2 
mln ton (99,7%)) należy do IV klasy niebezpieczeństwa (do których oddzielną grupą włączone 
zostały odpady wydobywcze). Podstawowym źródłem wytwarzania oraz nagromadzenia odpadów 
przemysłowych jest działalność przedsiębiorstw górniczych. Według stanu na 1 stycznia 2012: 

— - wydobywanie rud żelaza 267,0 mln ton (60,4% wytworzonych odpadów w kraju) oraz 
7910,9 mln ton (54,9% nagromadzonych odpadów w kraju); 

— - wydobywanie węgla kamiennego, lignitu oraz torfu 46,2 mln ton (10,4% wytworzonych 
odpadów w kraju) oraz 2269,4 mln ton (15,7% nagromadzonych odpadów w kraju); 

— - wydobywanie innych kopalin 16,7 mln ton (3,8% wytworzonych) oraz 750,6 mln ton 
(5,2% nagromadzonych).  

 Strukturę ukraińskich odpadów oraz miejsce ich powstawania podano w tabeli 1. 

 
Tabela 1. Struktura odpadów Ukrainy w 2011 roku [2] 
Table 1. The waste structure in Ukraine in 2011 [2] 

Rodzaje odpadów 
Wytwarzanie odpadów 

tys. ton % 

Ogółem 447641,2 100 

Działalność gospodarcza przedsiębiorstw 442464,4 98,84 

Rolnictwo, gospodarstwo leśne, myślistwo, rybołówstwo 12449,5 2,78 

Górnictwo i wydobywanie 331370,2 74,03 

Przetwórstwo przemysłowe 78639,4 17,57 

w tym przetwarzanie odpadów 134,1 0,03 

Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, 
gaz, parę wodną i gorącą wodę 

16651,5 3,72 

Budownictwo 433,9 0,1 

Inne rodzaje działalności gospodarczej 2919,9 0,65 

w tym usługi sanitarne, usunięcie i likwidacja odpadów 452,9 0,1 

Gospodarstwa domowe 5176,8 1,16 
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 Z tej struktury wynika, że odpady wydobywcze stanowią największą grupę i gospodarka tego 
rodzaju odpadami wymaga szczególnej uwagi. Strukturę odpadów wydobywczych wytworzonych 
w 2011 roku przedstawiono na rysunku 1. 

 

 
 
Rysunek 1. Struktura odpadów wydobywczych w 2011 roku 
Figure 1. Mining waste structure in 2011 
Źródło: opracowanie własne na podstawie danych Ministerstwa 
Ekologii i Zasobów naturalnych Ukrainy 

 
 Określony problem trzeba rozwiązywać na poziomie państwowym, chociaż wielką rolę w Gos-
podarce odpadami wydobywczymi odgrywają regiony. Jeśli popatrzeć na regionalną strukturę 
wytwarzania odpadów na Ukrainie (rys. 2), można zobaczyć, że najgorzej ten problem wygląda 
w obwodach Dniepropietrowskim i Donieckim, w których odbywa się wydobywanie rudy żelaza 
oraz węgla kamiennego. Wytwarzanie i składowanie takich odpadów ma wpływ na sytuację eko-
logiczną tych regionów. 

 

 
 
Rysunek 2. Wytwarzanie odpadów w obwodach Ukrainy w 2011 roku, tys. ton 
Figure 2. Waste generation in Ukraine’s regions in 2011 thousands tons 
Źródło: opracowanie własne na podstawie danych Ministerstwa Ekologii 
i Zasobów naturalnych Ukrainy 
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 Patrząc na sytuacje z wytwarzaniem odpadów, kolejnym pytaniem jest, w jaki sposób odbywa 
się zagospodarowanie odpadów, które powstały. I dotyczy to głównie odpadów wydobywczych, 
które stanowią blisko 70% wszystkich odpadów. Okazuje się, że odpowiedź na to pytanie nie jest 
taka prosta, ponieważ w corocznych raportach Państwowego Komitetu Statystycznego Ukrainy 
oraz w Raportach narodowych o stanie środowiska (przygotowywanych przez Ministerstwo Eko-
logii i Zasobów Naturalnych Ukrainy) nie uwzględniono osobnych wskaźników, dotyczących 
odpadów wydobywczych, a tylko określono ogólną ilość wytworzonych, odzyskanych, spalonych, 
odpadów. Z dostępnych informacji wynika tylko ogólna ilość wytwarzanych i przetwarzanych 
odpadów mineralnych oraz skały płonnej powstałych podczas eksploatacji (tabela 2). Co z kolei 
utrudnia badanie efektywności gospodarki nad rodzajem odpadów i również wskazuje na niedo-
strzeganie założeń narodowego planu działań na rzecz ochrony środowiska 2011-2015 (od 25.05. 
2011) [3], gdzie mówi się o dostępie do informacji ekologicznej. Dostęp do tej informacji jest 
ważny, ponieważ odpady wydobywcze negatywnie oddziaływają na środowisko, a zwłaszcza za-
nieczyszczają atmosferę, wodę, glebę, roślinność, również rujnują krajobraz, wpływają na równo-
wagę stanu geologicznego przestrzeni. Składowane odpady na danych terenach prowadzą do zanie-
czyszczenia wód gruntowych oraz cieków powierzchniowych, a także do zanieczyszczenia atmo-
sfery pyłem i gazem. Ponadto pod wpływem wody, wiatru oraz temperatury powietrza następuje fi-
zyczne wietrzenie oraz chemiczne przetwarzanie skał deponowanych. 

 
Tabela 2. Wytwarzanie i przetwarzanie poszczególnych kategorii odpadów wydobywczych w 2011 roku 
Table 2. Producing and processing of some categories of mining waste in 2011 

Odpad 
wydobywczy 

(według kategorii 
materiału) 

Wytworzona ilość 
[mln ton] 

% od wszystkich 
odpadów kraju 

Przetworzona 
ilość 

[mln ton] 

% od 
wytworzonych 

odpadów 
(według 
kategorii 

materiału) 
Odpady mineralne 317817,7 71,0 106,3 33,5 
Skała płonna od 

pogłębienia 
47371,8 10,6 15,8 33,4 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych Ministerstwa Ekologii i Zasobów naturalnych Ukrainy 
 
 
3. UWARUNKOWANIA GOSPODARKI ODPADAMI 
 

Rozwiązywanie problemów ekologicznych i socjalnych w regionach Ukrainy jest możliwe pod 
warunkiem, zaistnienia odpowiednich uwarunkowań prawnych, ekonomicznych oraz technologicz-
nych. Jak pokazuje doświadczenie, technologii efektywnej gospodarki odpadami jest dość dużo, 
ale możliwości ich wdrażania są ograniczone głównie przez istniejące w państwie uwarunkowania 
ekonomiczne oraz prawne, co z kolej ogranicza lub stymuluje projekty inwestycyjne w gospodarkę 
odpadami wydobywczymi w poszczególnych przedsiębiorstwach górniczych oraz zaangażowanie 
w taką działalność małych a średnich przedsiębiorstw. 
 
3.1. Uwarunkowania prawne 
 

Uwarunkowania prawne istniejące na Ukrainie, dotyczące gospodarki odpadami wydobywczy-
mi dość słabo sprzyjają podniesieniu poziomu efektywności w tym zakresie. 

Do ustawodawstwa Ukrainy, regulującego gospodarkę odpadów wydobywczych można od-
nieść: 
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1. Prawo „Podstawowe zasady (strategia) polityki ekologicznej Ukrainy na okres do 2020 
roku” (od 21.12.2010) [1]. W tym prawie, warto zwrócić uwagę na pewne aspekty dotyczą-
ce gospodarki odpadami wydobywczymi. 

Aspekt technologiczny: 
— maksymalizacja wykorzystania wydobytych kopalin, minimalizacja odpadów przy wydo-

bywaniu i przeróbce; 
— wykorzystanie technologii małoodpadowych i bezodpadowych oraz ekologicznie bezpiecz-

nych. 
Ekonomiczne i organizacyjne aspekty głównie dotyczą ogólnych podejść do ochrony środo-

wiska:  
— stabilizacja finansowania działalności powiązanej z ochroną środowiska oraz udoskonalenie 

instrumentów ekonomicznych z celem realizacji polityki ekologicznej; 
— zwiększenie opłat środowiskowych na te rodzaje działalności, które są ekologicznie niebez-

pieczne i wpływają na zdrowie ludzi; 
— zmiana struktury organizacyjnej oraz podział obowiązków wśród organów Państwowej Ins-

pekcji Ekologicznej; 
— stymulowanie przedsiębiorczości ekologicznej; 
— do 2015 roku rozpoczęcie procedur przejściowych do standardów UE, stworzenie odpo-

wiednich aktów prawnych, podniesienie poziomu aktywności społecznej w sferze ochrony 
środowiska; 

— zwiększenie roli rządów lokalnych podczas realizacji państwowej polityki ekologicznej 
i wzięcie pod uwagę specyfiki regionalnej oraz założenie zrównoważonego rozwoju konty-
nentu Europejskiego, omówione na konferencji w Hanowerze w 2000 roku; 

— priorytetowość założenia „zanieczyszczający oraz konsument zasobów naturalnych płaci 
pewną cenę”; 

— dostępność, prawidłowość oraz aktualność informacji ekologicznych. 
Warto zwrócić uwagę: 
— w rozdziale powiązanym z odpadami nie ma żadnych informacji na temat odpadów prze-

mysłowych (w tym wydobywczych), a tylko określono działania powiązane z odpadami 
niebezpiecznymi oraz komunalnymi; 

— w indykatorach wykonania strategii nie ma żadnego indykatora powiązanego z gospodarką 
odpadami wydobywczymi i nawet przemysłowymi; 

— w rozdziale, poświęconym polityce ekologicznej w poszczególnych branżach nie wymie-
niono działań dla branży górniczej i wydobywczej, już nie mówiąc o kwestiach powiąza-
nych z odpadami. 

 Chociaż ważnym aspektem jest to, że w strategii jest przewidziane sprawdzanie poziomu adap-
tacji ustawodawstwa Ukrainy do ustawodawstwa UE. 

2. Narodowy plan działań ochrony środowiska 2011–2015 (od 25.05.2011) [3] zawiera 
podstawowe kierunki działań, terminy oraz organy odpowiedzialne za realizacje. W tym ak-
cie prawnym zaznaczono, że ma powstać plan systematycznego informowania obywateli 
o stanie środowiska, jego zmianach, źródłach zanieczyszczeń oraz charakterze wpływu na 
zdrowie ludzi. 

Do działań, które są wymienione w Narodowym planie pośrednio lub bezpośrednio powiązane 
z gospodarką odpadami wydobywczymi można zaliczyć: 

— sprzyjanie wykorzystaniu ekologicznie bezpiecznych technologii wydobycia i przeróbki su-
rowców mineralnych z celem zmniejszania objętości wytwarzania odpadów toksycznych; 

— udoskonalenie systemu klasyfikacji odpadów; 
— wprowadzenie podatku dotyczącego wykorzystywania surowców naturalnych oraz procesu 

ich przeróbki, po której powstaje znaczna ilość odpadów; 
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— stworzenie kompleksowego systemu zarządzania państwowego w zakresie gospodarki od-
padami; 

— udoskonalenie procedur odnośnie sprawozdawczości statystycznej, dotyczącej substancji za-
nieczyszczających, gospodarki odpadami, wykorzystania zasobów naturalnych oraz przed-
sięwzięć powiązanych z ochroną środowiska. 

 W tym dokumencie również jak i w poprzednim nie wydzielono takiej kategorii jak odpady 
wydobywcze, a w działaniach o odpadach głownie chodzi o odpady komunalne oraz niebezpiecz-
ne. Plan działań zawiera informacje o konieczności technologii małoodpadowych, ale nic nie us-
talono odnośnie odpadów wydobywczych, które są już nagromadzone i stanowią poważny problem 
ekologiczny. 

Również w Narodowym planie nie zostały zaplanowane działania uwzględniające implemen-
tację Dyrektyw UE, bezpośrednio powiązanych z odpadami wydobywczymi: Dyrektywa 2006/21/ 
/WE w sprawie gospodarowania odpadami pochodzącymi z przemysłu wydobywczego i Dyrek-
tywa 1999/31/WE w sprawie składowania odpadów. 

3. Ustawa o odpadach (05.03.1998, nowelizacja 16.10.2012) [4] zawiera podstawowe defi-
nicje dotyczące działań powiązanych z odpadami oraz poszczególnymi kategoriami odpa-
dów. W tej ustawie znów powstaje paradoks, ponieważ nie wspomniano o odpadach prze-
mysłowych w tym wydobywczych. Główna uwaga znów zostaje poświęcona odpadom nie-
bezpiecznym oraz komunalnym. 

W aspekcie ekonomicznym w ustawie mówi się o: 
— limitowaniu ilości wytwarzanych oraz składowanych odpadów (czego w praktyce już nie 

ma po przyjęciu nowego Kodeksu Podatkowego w 2011 roku).  
— ustaleniu stawki podatku ekologicznego, który spłaci się w zależności od poziomu bezpie-

czeństwa odpadów oraz terenu, na którym one się znajdują (tu też powstaje dużo pytań 
o których bardziej szczegółowo zostanie wspomniane przy opisaniu uwarunkowań ekono-
micznych). 

Warto zwrócić uwagę na to, że podczas nowelizacji ustawy 23.12.2004 zaznaczono, że Ustawa 
o odpadach od tej pory nie reguluje działań powiązanych z odpadami wydobywczymi, które są wy-
korzystywane do podsadzki, których ilość jest ogromna. 

4. Prawo górnicze (od 6.10.1999, nowelizacja od 18.11.2012) [5]. Określa podstawowe zało-
żenia polityki państwowej w zakresie górnictwa, zasady prowadzenia działalności górni-
czej, bezpieczeństwa ekologicznego (w tym racjonalnego wykorzystania odpadów mineral-
nych, składowisk skalnych z celem przeróbki z zastosowaniem nowoczesnych technologii). 

5. Państwowe sanitarne reguły i normy „Higieniczne wymagania gospodarki odpadami 
przemysłowymi oraz ustalanie ich klasy niebezpieczeństwa dla zdrowia ludzi” 2.2.7. 
029-99. (od 01.07.1999) [6]. 

Najważniejszą częścią dokumentu jest podział wszystkich odpadów na 4 klasy niebezpieczeń-
stwa: 

I klasa – bardzo niebezpieczne; 
II klasa – niebezpieczne; 
III klasa – umiarkowanie niebezpieczne; 
IV klasa – mało niebezpieczne. 
Klasa odpadów jest wyznaczona na podstawie poziomu toksyczności. Taki podział również jest 

podstawą do obliczenia podatku ekologicznego, którego wysokość zależy od klasy niebezpieczeń-
stwa odpadu. 

6. Prawo ochrony środowiska Ukrainy od 26.06.91 [7]. Zawiera ogólne założenia polityki 
środowiskowej państwa, w tym wykorzystanie zasobów naturalnych. 

7. Państwowy klasyfikator odpadów 005-96 [8]. W klasyfikatorze zostały przyjęte kody od-
padów, które mają w swojej strukturze 11 znaków, kod składa się z trzech części. Takie po-
dejście daje możliwość kontrolowania odpadów na poziomie makroekonomicznym i jest 
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wykorzystywany dla celów statystycznych. Również klasyfikator daje możliwość stworze-
nia klasyfikacji odpadów na poziomie mikroekonomicznym. 

Istniejący klasyfikator odpadów nie jest uzgodniony ze standardami UE, chociaż takie działania 
były zaplanowane jeszcze w 2002 roku (Rozporządzenie Gabinetu Ministrów Ukrainy odnośnie 
ekonomicznego i socjalnego rozwoju Ukrainy na 2002 rok, redakcja od 15.03.2002), miała pow-
stać nowa redakcja klasyfikatora uzgodnionego zgodnie z europejskim katalogiem odpadów. Nowa 
redakcja została opracowana, ale do tej pory nie została implementowana. Taka sytuacja nie daje 
możliwości prawidłowej analizy i porównywania sytuacji z wytwarzaniem odpadów i gospodarki 
nimi na poziomie europejskim. 

Podsumowując ustawodawstwo Ukrainy odnośnie odpadów wydobywczych można stwierdzić, 
że ono bardzo powolnie zbliża się do ustawodawstwa UE, ale charakter ukraińskiego ustawodaw-
stwa jest dość fragmentaryczny, ponadto brak strategii narodowej gospodarki odpadami, zwłaszcza 
wydobywczymi, a przecież to blisko 75% wytwarzanych odpadów. 
 
3.2. Uwarunkowania ekonomiczne 
 

Uwarunkowania ekonomiczne gospodarki odpadami wydobywczymi mają być uzasadnione 
aktami prawnymi na poziomie państwowym i główna rola takich regulatorów polega na podnie-
sieniu efektywności w zakresie gospodarki odpadami wydobywczymi. Takie regulatory w swojej 
istocie mają dwie funkcje: 

— stymulującą (zachęcając przedsiębiorców do efektywnych działań powiązanych z odpadami 
za pomocą ulg w opłatach i podatkach środowiskowych, subwencji, kredytów o obniżonych 
stopach procentowych); 

— karzącą (za pomocą takich narzędzi kary za nieprzestrzeganie norm prawnych, podwyższo-
ne opłaty środowiskowe za przekraczanie limitów składowania odpadów). 

Efektywny mechanizm ekonomiczny w zakresie gospodarki odpadami wydobywczymi istnieje 
pod warunkiem spełnienia obu funkcji, ale jednak większa rola ma należeć do narządzi stymulu-
jących. 

Na dzień dzisiejszy na Ukrainie ekonomiczny mechanizm gospodarki odpadami wydobyw-
czymi jest nie dość efektywny, ponieważ opiera się głównie na instrumentach karzących, które też 
nie spełniają swojej roli regulatora. 

Od 2011 roku jedyną opłatą, którą ponoszą przedsiębiorcy jest podatek ekologiczny (Podat-
kowy Kodeks Ukrainy [9]). Stawki w zależności od klasy niebezpieczeństwa odpadów są podane 
w tabeli 3. 
 
Tabela 3. Stawki podatku ekologicznego w zależności od klasy niebezpieczeństwa odpadów 
Table 3. Ecological tax rate for different waste category 

Klasa 
niebezpieczeństwa 

odpadów 
Poziom niebezpieczeństwa 

Stawka 
podatkowa, 
UAH/1 tonę 

Stawka 
podatkowa, 
EUR/1 tonę 

I Bardzo niebezpieczne 822,52 76,44 
II Niebezpieczne 29,96 2,78 
III Umiarkowanie niebezpieczne 7,52 0,69 
IV Mało niebezpieczne 2,93 0,27 

- 
Mało niebezpieczne nietoksyczne 
odpady górnictwa i wydobywania 

0,29 0,03 

Źródło: Podatkowy Kodeks Ukrainy 
 
 Za umieszczenie odpadów na składowisku, które nie wpływają na zanieczyszczenia środowiska 
lub wody, stawka podatku jest zwiększona o 3 razy. Również istnieją współczynniki do stawek po-
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datku, które zależą od miejsca składowania odpadów oraz od jego odległości od terenów zamiesz-
kanych (tab. 4). 
 
Tabela 4. Współczynniki do stawek podatku ekologicznego w zależności od miejsca składowania odpadów 
Table 4. Сcoefficient for tax rate depending on place of waste storing 

Miejsce (strefa) składowania odpadów Współczynnik

W granicach zaludnionej miejscowości lub na odległości od niej mniej niż 3 km 3 

Na odległości od 3 km i więcej od granic zaludnionej miejscowości 1 

 
 W Kodeksie Podatkowym został określony jeszcze jeden warunek dotyczący obliczenia podat-
ku ekologicznego: 

— od 1 stycznia 2011 do 31 grudnia 2012 roku stawka podatku ekologicznego wynosi 50% od 
stawki zaznaczonej w Kodeksie; 

— od 1 stycznia 2013 roku do 31 grudnia 2013 roku stawka podatku ekologicznego wynosi 
75% od stawki zaznaczonej w Kodeksie; 

— od 1 stycznia 2014 roku stawka podatku będzie wynosić 100% od stawek przewidzianych w 
Kodeksie. 

 Do Przyjęcia nowego Kodeksu Podatkowego w 2011 roku zamiast podatku ekologicznego 
przedsiębiorstwa górnicze płaciły opłatę środowiskową za składowanie lub utrzymanie odpadów 
(w zależności od rodzaju odpadów). Obliczenie opłaty środowiskowej za składowanie odpadów 
było bardziej skomplikowane, ponieważ miały uwzględniać: 

— ilość mieszkańców zaludnionej miejscowości; 
— gospodarcze znaczenie regionu; 
— ekologiczne warunki w regionie. 

 Podatek ekologiczny nie przewiduje żadnych takich korektyw, ale jeśli mówić o odpadach 
z górnictwa, to taka stawka i tak jest za niska, żeby podatek ekologiczny stymulował do efektywnej 
gospodarki odpadami pod względem ekonomicznym, ekologicznym oraz socjalnym. 

Jeszcze jednym aspektem, na który warto zwrócić uwagę jest to, że do 2011 roku istniały limity 
na składowanie odpadów, jeżeli limit był przekroczony opłata miała być zwiększona o 3 razy, 
w nowym Kodeksie nie ma warunku wykorzystania współczynnika zwiększającego, więc nie zos-
tały uwzględnione limity na składowanie odpadów, co jest też demotywatorem do działań środo-
wiskowych. 
 Podsumowując mechanizm ekonomiczny, który działa w zakresie gospodarki odpadami warto 
powiedzieć, że jego efektywność wywołuje liczne wątpliwości ze względu na to, że: 

— nie uwzględnia instrumentów stymulujących na przykład ulgi w opłatach podatkowych po-
wiązanych z gospodarką odpadami (na przykład przy wytwarzaniu produkcji z surowców 
wtórnych, wprowadzeniu technologii małoodpadowych); 

— uwzględnione instrumenty karne i tak nie służą zachęcaniu przedsiębiorców do działalności 
proekologicznej. 

 
 
PODSUMOWANIE 
 

Podsumowując sytuację, która została określona warto określić niezbędne kierunki w zakresie 
gospodarki odpadami wydobywczymi w Ukrainie: 

— Tworzenie ustawodawstwa Ukrainy o odpadach wydobywczych z wykorzystaniem doświad-
czenia krajów UE (zgodnie z dyrektywami Unijnymi); 

— Tworzenie i wykorzystanie efektywnych instrumentów ekonomicznych gospodarki odpada-
mi w celu zachęcania do działań powiązanych z gospodarką odpadami wydobywczymi; 
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— Zwiększanie roli małych i średnich przedsiębiorstw w działalności powiązanej z odpadami 
wydobywczymi, ponieważ takie podejście da możliwość polepszenia inwestycyjnego kli-
matu w regionach, możliwości poszukiwania dodatkowych środków na stymulowania dzia-
łalności gospodarczej, powiązanej z odpadami wydobywczymi; 

— Udoskonalenie mechanizmu nadzorczego nad przedsiębiorstwami górniczymi oraz stworze-
nie urzędu nadzorującego działalność przedsiębiorstw górniczych. 

 Taki zakres działań da możliwości dla postępu w branży górniczej na Ukrainie w kierunku gos-
podarki odpadami wydobywczymi, pozwoli poprawić sytuację z ekologicznej, ekonomicznej oraz 
społecznej perspektywy. 
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Legal and Economic Aspects of Mining Waste Management in Ukraine 
 
The situation with mining waste management is presented. The scale of mining waste production, 
structure of waste in Ukraine, amount of produced and collected waste is analysed. The legal 
situation is described. It is highlighted that problem of mining waste became to solve in ministerial 
and governmental level only from 2011. The legal instruments and complication which they caused 
are described. Special attention is paid for mechanism of mining waste management at the state 
level. It is established that complicated situation with mining wastes is caused by lack of effective 
motivation for mining enterprises. The main directions of possible changes are presented at the 
summary. 
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Struktura odpadów Ukrainy 
w 2011 roku 

Rodzaje odpadów 
Utworzenie odpadów 

tys. t % 
Ogółem 447641,2 100 

Działelność gospodaracza przęsiebiortstw 
442464,4 98,84 

Rolnictwo, gospodarstwo leśne, myśliwstwo, 
rybołóstwo 12449,5 

2,78 

Górnictwo i wydobywanie 331370,2 74,03 
Przetwórstwo przemysłowe 78639,4 17,57 
w tym przetwarzanie odpadów 134,1 0,03 

Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię 
elektryczną, gaz, parę wodną i gorącą wodę 

16651,5 3,72 

Budownictwo  433,9 0,1 

Inne rodzaje działalności gospodarczej 2919,9 0,65 
w tym usługi sanitarne, usunięcie i 
likwidacja odpadów.  

452,9 0,1 

Gospodarstwa domowe 5176,8 1,16 

Źriodło: Dane Ministerstwa Ekologii i Zasobów naturalnych Ukrainy 



Struktura odpadów Ukrainy 
(wg. rodzajów działalności gospodarczej)  

2011 roku, % 

Źriodło: opracowanie własne na podstawie danych  Ministerstwa Ekologii i Zasobów 
naturalnych Ukrainy 
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Struktura odpadów w Ukrainie  
(wg. kategorij materiałow)   

w 2011 roku, % 

Źriodło: opracowanie własne na podstawie danych  Ministerstwa Ekologii i Zasobów 
naturalnych Ukrainy 
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Odpady wydobywcze wytwarzane 
przez główne rodzaje górnictwa  

w 2011 

80,97% 

13,94% 

5,09% rudy żelaza

węgel kamienny, torf,

lignit

inne rodzaje górnictwa

Źriodło: opracowanie własne na podstawie danych  Ministerstwa Ekologii i Zasobów 
naturalnych Ukrainy 



Wyrworzenie odpadów od działalności 
gospodarczej w regionach Ukrainy 

w 2011 roku (tys.t) 
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Odpady wydobywcze 
(wytworzone i nagromadzone)  

stan na 01.01. 2012 

7910,9 mln.t.  
(54, 9% nagromadzonych  

odpadów  przemysłowych ) 

267,0 mln.t  

(60,4% wytworzonych  
odpadów  przemysłowych)  

46,2 mln.t  
(10,4% wytworzonych  

odpadów  przemysłowych)  

2269,4,0 mln.t  
(15,7 % nagromadzonych  

odpadów  przemysłowych)  

Wydobywanie   

rudy żelaza 

Wydobywanie   

węgla kamiennego,  

lignitu i torfu 



GOSPODARKA ODPADAMI 
WYDOBYWCZYMI W UKRAINIE 

34,90% 

65,10% 

poddane odzyskowi

składowane

UKRAINA 

Źriodło: opracowanie własne na podstawie danych  Głównego Urzędu 
Statystycznego (Polska) i Ministerstwa Ekologii i Zasobów naturalnych Ukrainy.  

 



Odzysk odpadów wg. 
kategorij materiałów, % 

Ścieki przemysłowe 

33,5 % 

(106,3 млн. т) 

Odpady metalowe 
98,8 %  

(8,1 mln.t.) 

Odpady mineralne 

Niebiezpieczna skała 

płonna 

33,4 %  

(15,8 mln.t.) 

19,5 % 

(1,9  mln.t.) 

Odpady spalania 
19,5 % 

(1,9  mln.t.) 



Klasy odpadów 

I – bardzo niebiezpieczne 
II - niebiezpieczne 
III – umiarkowanie niebiezpieczne 
IV – mało niebiezpieczne/obojętne  
(99,7 % wszystkich odpadów) 
 
* odpady wydobywcze tymczasowo włączone 
do IV klasy odpadów. 



Odpady wydobywcze w odniesieniu do  
produkcji górnictwa i wydobywania 

2010-2012 

0
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2010 2011 2012

Produkcja węgla I

koncentratu (z rud

żelaza), mln ton

Odpady wydobywcze,

mln ton



Ustawodawstwo Ukrainy dotyczące 
odpadów wydobywczych 

 Prawo ochrony środowiska Ukrainy od 26.06.91; 
 Prawo „Podstawowe zasady (strategia) polityki ekologicznej 

Ukrainy na okres do 2020 roku” (od 21.12.2010); 
 Narodowy plan działan ochrony środowiska 2011-2015 

(25.05.2011); 
 Ustawa o odpadach (05.03.1998, nowelizacja 

16.10.2012); 
 Prawo górnicze (06.10.1999, nowelizacja 18.11.2012); 
 Państwowe sanitarne reguły i normy „Higieniczne wymagania 

gospodarki odpadami przemysłowymi oraz ustalanie ich 
klasy niebezpieczeństwa dla zdrowia ludzi”  2.2.7.029-99. 
(od  01.07.1999)  

  Państwowy klasyfikator odpadów 005-96. 

 



Podatek ekologiczny pobierany 
za wytważanie odpadów 

 Odpady wydobywcze należą do IV klasy odpadów 
(odpady obojętne); 

 Podatek ekologiczny za 1 ton odpadów 
wydobywczych 0,47 UAH (0,06 USD) 

 Okres podatkowy – kwartał.  
 
!!! Od 1 kwietnia 2011 roku skasowano limity na 
składowanie odpadów i opłaty za przekraczanie 
limitów.  



Mechanizm nadzorowy za 
przęsiębiorstwami górniczymi 

 

PAŃSTWOWA SŁUŻBA NADZORU GÓRNICZEGO I 

BIEZPIECZEŃSTWA PRZEMYSŁOWEGO 

Przedsiębiorstwa górnicze 
(węglowe) 

 

Przedsiębiorstwa 
górnicze 

 (inne niż węglowe) 

MINISTERSTWO POLITYKI 

PRZEMYSŁOWEJ 

MINISTERSTWO ENERGETYKI I 

PRZEMYSŁU WĘGLOWEGO 

MINISTERSTWO EKOLOGII I ZASOBÓW 
NATURALNYCH 

(departament bezpieczeństwa ekologicznego, 
 dział odpadów i substancji niebiezpiecznych) 

MINISTERSTWO  

NADZWYCZAJNYCH SYTUACJI 



 Niedoskonałość ustawodawstwa polityki środowiskowej, 
brak ustawodawstwa powiązanego z odpadami 
wydobywczymi; 

 Brak efektywnych instrumentów ekonomicznych 
(stymulujących oraz karnych); 

 Nieefektywny mechanizm organizacyjny odnośnie 
działalności powiązanej z GO odpadami wydobywczymi; 

 Brak uzasadnień odnośnie makro- i mikroekonomicznych 
korzyści powiązanych z gospodarką odpadami 
wydobywczymi. 

 Ograniczony dostęmp do informacji odnośnie skali 
problemu odpadów wydobywczcych oraz brak konsultacji 
publicznych podczas podejmowania decyzji powiązanych z 
ochroną śriodowiska.  

 

Główne problemy gospodarki odpadami 
wydobywczymi w Ukainie są: 



Głowne kierunki rozwiązania 
problemów gospodarki odpadami 

wydobywczymi na Ukrainie 
 Tworzenie ustawodawsta Ukrainy o odpadach 

wydobywczych z wykorzystaniem doświadzenia krajów 
UE (zgodnie z  Dyrektywami Unijnymi, powiązanymi z 
odpadami); 

 Tworzenie i wykorzystanie efektywnych instrumentów 
organizacji procesu gospodarki odpadami na 
makroekonomicznym poziomie; 

 Zwiększenie roli małych i śriednich przęsiębiorstw w 
działalności powiązanej z GO drogą preprowadzenia 
badań i rozpowszechnia informacji odnośnie korzyści 
mikroekonomicznych; 

 Udoskonalenie mechanizmu nadzorowego nad 
przedsiębiorstwami górniczymi w kierunku aspektów 
środowiskowych.  
 



Dziękuję za uwagę!  

Kontakt:  
anna.avdiushchenko@gmail.com 



 
 

Ograniczenie kosztów produkcji  

węgla kamiennego poprzez wdrożenie  

technologii suchej separacji 
 
 

prof. dr hab. inż. Wiesław BLASCHKE 

dr inż. Ireneusz BAIC 

mgr inż. Józef SZAFARCZYK 

 
 

CENTRUM GOSPODARKI ODPADAMI  I ZARZĄDZANIA 

ŚRODOWISKOWEGO W KATOWICACH 

XXIII SZKOŁA EKSPLOATACJI 

PODZIEMNEJ  

21.02. – 28.02.2014 KRAKÓW 
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Ograniczenie kosztów produkcji węgla kamiennego  

poprzez wdrożenie technologii suchej separacji 

WSTĘP 

 
Produkcja węgla handlowego (węglowych paliw 

kwalifikowanych) opiera się obecnie w głównej mierze na 

wykorzystaniu grawitacyjnych metod w ośrodku wodnym 

bądź w cieczy ciężkiej magnetytowej.  

 

Analiza danych literaturowych wskazuje, że na świecie 

następuje nawrót do technologii suchej separacji z 

wykorzystaniem powietrznych stołów  koncentracyjnych.  

 

Technologia suchej separacji polega na wstępnym 

wydzieleniu skały płonnej czyli  tzw. odkamienianiu  

(z ang. deshalingu) przed skierowaniem nadawy (urobku) 

do wzbogacania w ośrodku wodnym.  
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Powietrzny stół koncentracyjny - budowa   

Ograniczenie kosztów produkcji węgla kamiennego  

poprzez wdrożenie technologii suchej separacji 
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Powietrzny stół koncentracyjny  - zasada działania  

Ograniczenie kosztów produkcji węgla kamiennego  

poprzez wdrożenie technologii suchej separacji 
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Ograniczenie kosztów produkcji węgla kamiennego  

poprzez wdrożenie technologii suchej separacji 

URZĄDZENIA  TYPU FGX 

Model 
Klasa ziarnowa 

(mm) 

Wydajność 

(Mg/h) 
Wymiary(dł./wys./szer. ) 

Całkowita moc 

urządzeń [kW] 

FGX-1 60-0 ~10 5,7 × 3,1 × 6,0 24.63 

FGX-2 60-0 ~20 7,6 × 6,9 × 6,7 59.99 

FGX-3 80-0 ~30 9,2 × 8,3 × 8,7 73.75 

FGX-6 80-0 ~60 11,4 × 10,7 × 9,3 145.65 

FGX-9 80-0 ~90 12,9 × 12,0 × 9,5 278.25 

FGX-12 80-0 ~120 14,2 × 13,2 × 9,6 332.25 

FGX-18A 80-0 ~180 18,6 × 14,2 × 9,5 556.50 

FGX-24A 80-0 ~240 23,1 × 14,7 × 9,6 664.50 

FGX-36A 80-0 ~360 31,3 × 20 × 11,7 1121.78 

FGX-48A 80-0 ~480 25,4 × 20,9 × 11,7 1321.78 

FGX-100A 80-0 ~1000 30,4 × 26 × 19,5 2600.00 
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Ograniczenie kosztów produkcji węgla kamiennego  

poprzez wdrożenie technologii suchej separacji 

FGX-3  UKRAINA  FGX-6 KOREA 

FGX-6 TURCJA FGX-6 WIETNAM 
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Ograniczenie kosztów produkcji węgla kamiennego  

poprzez wdrożenie technologii suchej separacji  

FGX-9  BRAZYLIA  FGX-12 MONGOLIA 

FGX-12 ROSJA FGX-12 INDONESIA 
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Ograniczenie kosztów produkcji węgla kamiennego  

poprzez wdrożenie technologii suchej separacji 

FGX-24A i 12 RPA 

FGX-24 A i 12 CHINY 
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Ograniczenie kosztów produkcji węgla kamiennego  

poprzez wdrożenie technologii suchej separacji 

FGX-24A  USA 
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Ograniczenie kosztów produkcji węgla kamiennego  

poprzez wdrożenie technologii suchej separacji 

Powietrzny stół koncentracyjny typu FGX – 1  

PARAMETRY PRACY 

 wydajność – 8-10 Mg/h 

 max. uziarnienie nadawy 

 - 60 mm 

 max. wilgotność nadawy 

-  12 - 20% 

 wymiary:  

5,7m x 3,1m x 6,0 m 

 moc urządzeń – 24,63 kW 
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Ograniczenie kosztów produkcji węgla kamiennego  

poprzez wdrożenie technologii suchej separacji 

FGX-1 – KOLEKTORY ROZDZIAŁU 
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Ograniczenie kosztów produkcji węgla kamiennego  

poprzez wdrożenie technologii suchej separacji 

FGX-1 –  PŁYTA ROBOCZA   
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Ograniczenie kosztów produkcji węgla kamiennego  

poprzez wdrożenie technologii suchej separacji 

FGX -1 – PŁYTA ROBOCZA I ROZDZIAŁ PRODUKTÓW 
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Ograniczenie kosztów produkcji węgla kamiennego  

poprzez wdrożenie technologii suchej separacji 

FGX-1 – ROZDZIAŁ PRODUKTÓW 
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Ograniczenie kosztów produkcji węgla kamiennego  

poprzez wdrożenie technologii suchej separacji 

FGX-1 – ROZDZIAŁ PRODUKTÓW 
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Ograniczenie kosztów produkcji węgla kamiennego  

poprzez wdrożenie technologii suchej separacji 

FGX-1 – ROZDZIAŁ PRODUKTÓW 
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Ograniczenie kosztów produkcji węgla kamiennego  

poprzez wdrożenie technologii suchej separacji 

Zmienne parametry pracy urządzenia FGX -1: 

 
  kąt fazowy mas wibratorów  ( od 45°do 95°), 

  kąt podłużny płyty ( od 0°do -2°), 

  kąt poprzeczny płyty ( od 0° do -10°), 

  wysokość progów przesypowych ( strefa odbioru 

  produktu węglowego, produktu pośredniego i 

 produktu odpadowego ( od - 0,1D do 1D, gdzie  

 D – maksymalny wymiar ziarna nadawy materiału 

 badawczego), 

  ilość podawanego powietrza ( stopień otwarcia  

 przepustnic: poziom od 1 do 7 dla każdej 

 strefy rozdziału materiału badawczego. 
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Ograniczenie kosztów produkcji węgla kamiennego  

poprzez wdrożenie technologii suchej separacji 

18 

METODYKA BADAWCZA 

 

W zależności od dalszego wykorzystania  otrzymanych 

produktów rozdziału opracowano  sposób prowadzenia 

badań w kierunku: 

 

 odkamieniania surowych węgli energetycznych, 

 

 odkamieniania surowych węgli koksowych, 

 

 produkcji wysokojakościowych paliw węglowych, 

 

 odzysku węgla z odpadów zdeponowanych na hałdach, 

 

 produkcji  substytutów kruszyw na bazie skały płonnej, 

 

 redukcji siarki pirytowej, 

 

 usunięcia klasy ziarnowej poniżej 0,5 mm. 
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Ograniczenie kosztów produkcji węgla kamiennego  

poprzez wdrożenie technologii suchej separacji 

19 

 

 

 

METODYKA BADAWCZA 

 

Każda próba badawcza obejmuje wykonanie: 
 

    próby wydajnościowej, 

  badania wpływu ustawienia płyty roboczej na 

    efektywność rozdziału, 

   badania wpływu zmiany wysokości położenia 

 progów przesypowych, 

   badania wpływu zawilgocenia materiału 

 badawczego na efekt rozdziału,  

  próby końcowej (optymalnej) rozdziału wraz z 

 określeniem % wychodów otrzymanych produktów, 

     oceny jakościowej uzyskanych produktów 

    pod kątem ich gospodarczego wykorzystania. 
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Ograniczenie kosztów produkcji węgla kamiennego  

poprzez wdrożenie technologii suchej separacji 

PRÓBA PRZEMYSŁOWA Nr 1  

MATERIAŁ DO BADAŃ - węgiel surowy o granulacji 25-8 mm 

Węgiel surowy 25-8 mm 

Lp. Nazwa parametru Nadawa Koncentrat  Przerost Odpad 

1. Zawartość popiołu [%] 39,5 25,0 69,8 84,1 

2. Zawartość wilgoci 

całkowitej [%] 

8,7 6,9 3,8 2,3 

3. Zawartość siarki [%] 0,52 0,70 0,33 0,39 

4. Wartość opałowa 

[kJ/kg] 

16 291 20 914 5 494 948 

5.  Wychód [%] 100 84,4 1,6 14,0 



In
st

yt
u

t 
M

ec
h

an
iz

ac
ji 

B
u

d
o

w
n

ic
tw

a 
i G

ó
rn

ic
tw

a 
S

ka
ln

eg
o

 

21 

Ograniczenie kosztów produkcji węgla kamiennego  

poprzez wdrożenie technologii suchej separacji  

PRÓBA PRZEMYSŁOWA Nr 2  

MATERIAŁ DO BADAŃ - węgiel surowy o granulacji 20-0 mm 

Węgiel surowy 20-0 mm 

Lp. Nazwa parametru Nadawa Koncentrat  Przerost Odpad 

1. Zawartość popiołu [%] 31,7 24,8 38,6 83,7 

2. Zawartość wilgoci 

całkowitej [%] 

10,3 5,0 4,4 2,2 

3. Zawartość siarki [%] 0,65 0,62 0,61 1,58 

4. Wartość opałowa 

[kJ/kg] 

17 596 22 383 17 459 1 307 

5.  Wychód [%] 100 78,40 15,3 6,30 
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Ograniczenie kosztów produkcji węgla kamiennego  

poprzez wdrożenie technologii suchej separacji 

PRÓBA PRZEMYSŁOWA Nr 3  

MATERIAŁ DO BADAŃ - węgiel surowy o granulacji 20-0 mm 

Węgiel surowy 20-0 mm 

Lp. Nazwa parametru Nadawa Koncentrat  Przerost Odpad 

1. Zawartość popiołu [%] 37,8 21,2 29,5 74,5 

2. Zawartość wilgoci 

całkowitej [%] 

9,6 9,0 8,4 5,3 

3. Zawartość siarki [%] 0,56 0,62 0,68 0,43 

4. Wartość opałowa 

[kJ/kg] 

15 412 21 558 18 885 3 498 

5.  Wychód [%] 100 84 18 
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Ograniczenie kosztów produkcji węgla kamiennego  

poprzez wdrożenie technologii suchej separacji  

PRÓBA PRZEMYSŁOWA Nr 4  

MATERIAŁ DO BADAŃ - węgiel surowy o granulacji 25-6 mm 

redukcja zawartości siarki pirytowej  

Węgiel surowy 25-6 mm 

Lp. Nazwa parametru Nadawa Koncentrat  Przerost Odpad 

1. Zawartość popiołu [%] 10,2 5,5 8,0 23,5 

2. Zawartość wilgoci 

całkowitej [%] 

17,9 18,2 17,8 14,2 

3. Zawartość wilgoci 

przemijającej [%] 

11,4 10,2 10,6 9,1 

4. Zawartość siarki [%] 1,91 0,86 1,20 2,88 

5. Wartość opałowa 

[MJ/kg] 

21 488 23074 22  424 18 038 

6. Udział [%] 100 22,6  67,7  9,7 
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Ograniczenie kosztów produkcji węgla kamiennego  

poprzez wdrożenie technologii suchej separacji 

PRÓBA PRZEMYSŁOWA Nr 5  

MATERIAŁ DO BADAŃ - węgiel surowy koksowy o granulacji 

50-25 mm 

Węgiel surowy koksowy 50-25 mm 

Lp. Nazwa parametru Nadawa Koncentrat  Przerost Odpad 

1. Zawartość popiołu [%] 38,4 19,9 33,3 65,0 

2. Zawartość wilgoci 

całkowitej [%] 

4,0 1,7 2,6 2,0 

3. Zawartość siarki [%] 0,53 0,62 0,62 0,38 

4. Wartość opałowa 

[kJ/kg] 

19 260 26 076 21 336 9 251 

5.  Wychód [%] 100 49,4 13,5 37,1 
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Ograniczenie kosztów produkcji węgla kamiennego  

poprzez wdrożenie technologii suchej separacji 

PRÓBA PRZEMYSŁOWA Nr 6  

MATERIAŁ DO BADAŃ - węgiel surowy koksowy o granulacji 

25-6 mm 

Węgiel surowy koksowy 25-6 mm 

Lp. Nazwa parametru Nadawa Koncentrat  Przerost Odpad 

1. Zawartość popiołu [%] 28,15 19,8 56,6 82,2 

2. Zawartość wilgoci 

całkowitej [%] 

5,8 4,8 2,2 1,6 

3. Zawartość siarki [%] 0,64 0,63 0,50 0,87 

4. Wartość opałowa 

[kJ/kg] 

22 761 25 847 12 052 3 004 

5.  Wychód [%] 100 83,2 8,4 8,4 



In
st

yt
u

t 
M

ec
h

an
iz

ac
ji 

B
u

d
o

w
n

ic
tw

a 
i G

ó
rn

ic
tw

a 
S

ka
ln

eg
o

 

26 

Ograniczenie kosztów produkcji węgla kamiennego  

poprzez wdrożenie technologii suchej separacji 

PRÓBA PRZEMYSŁOWA Nr 7  

MATERIAŁ DO BADAŃ - węgiel surowy koksowy o granulacji 

25-0 mm 

Węgiel surowy koksowy 25-0 mm 

Lp. Nazwa parametru Nadawa Koncentrat  Przerost Odpad 

1. Zawartość popiołu [%] 18,4 12,2 27,0 75,6 

2. Zawartość wilgoci 

całkowitej [%] 

7,8 7,0 3,3 2,2 

3. Zawartość siarki [%] 0,68 0,66 0,63 0,57 

4. Wartość opałowa 

[kJ/kg] 

25 538 27 991 23 668 4 921 

5.  Wychód [%] 100 77,4 16,8 5,8 
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Ograniczenie kosztów produkcji węgla kamiennego  

poprzez wdrożenie technologii suchej separacji 

ZALETY 
 

 efektywne odkamienianie i odsiarczanie wydobywanych 

 węgli kamiennych o granulacji 80-0 mm, 

  możliwość produkcji wysokojakościowych ekologicznych 

 paliw kwalifikowanych, 

  możliwość odzysku substancji węglowej z odpadów 

 zdeponowanych w środowisku, 

  efektywne wykorzystanie wytwarzanych produktów 

 odpadowych jako substytutów kruszyw naturalnych, 

  możliwość aplikacji jako elementu istniejących ciągów 

 technologicznych przeróbki mechanicznej węgla, 

  możliwość wykorzystania jako samodzielnego zakładu 

 wzbogacania węgla, 

  możliwość budowy instalacji mobilnych do oczyszczania 

 węgli znajdujących się na zwałach przykopalnianych. 
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Ograniczenie kosztów produkcji węgla kamiennego  

poprzez wdrożenie technologii suchej separacji 

EFEKTYWNOŚĆ EKONOMICZNA 
 

Zastosowanie technologii suchej separacji umożliwi: 

 

  ograniczenie kosztów związanych z produkcją 

 energetycznych sortymentów handlowych i tym samym 

 zwiększenia konkurencyjności sektora paliwowego, 

 

  minimalizację kosztów eksploatacyjnych w procesach 

 mokrego wzbogacania urobku węglowego (mniejsze 

 zużycie wody, ograniczenie ilości urządzeń i dłuższa ich 

 żywotność), 

 

    minimalizację kosztów transportu i deponowania 

 odpadów wydobywczych i przeróbczych w środowisku, 

 

  rozszerzenie zakresu gospodarczego wykorzystania 

 odpadów wydobywczych ( wydzielony produkt odpadowy 

 nie ma kontaktu z wodą). 
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Ograniczenie kosztów produkcji węgla kamiennego  

poprzez wdrożenie technologii suchej separacji 

EFEKTYWNOŚĆ EKONOMICZNA 
 

Według danych podawanych przez producenta powietrznych 

stołów koncentracyjnych, koszty inwestycyjne związane z 

metodami suchymi stanowią 20-10 % kosztów inwestycyjnych 

dla metod mokrych, natomiast koszty operacyjne stanowią  

30-20% kosztów operacyjnych dla metod mokrych.  

Lp. Rodzaj 

kosztów 

Metoda 

wzbogacania na 

sucho  

Metoda 

wzbogacania na 

mokro  

 

1. Inwestycyjne 6.200 $/Mg/h 13.000 $/Mg/h 

2. Operacyjne 0,50 $/Mg 1,95 $/Mg 

Porównanie kosztów inwestycyjnych i operacyjnych 

(dane rzeczywiste dla jednej z kopalń w USA) 
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Ograniczenie kosztów produkcji węgla kamiennego  

poprzez wdrożenie technologii suchej separacji 

Obliczenia szacunkowe dla jednej kopalni: 
 

  roczna produkcja węgla surowego (200-0mm)  

 – 2 mln Mg 

 

  ilość nadawy kierowanej na urządzenie FGX – 40%  

 tj. 800 tys. Mg 

 

  ilość wydzielonego czystego produktu odpadowego 

 (kamienia ) – 10%  tj. 80 tys. Mg, 

  

  średni koszt produkcji 1 Mg węgla  - 300 PLN, 

 

  obecnie koszt  wzbogacania stanowi ok. 15 % 

 kosztów produkcji węgla handlowego - 45 PLN, 

 

  zysk  z wydzielenia 80  tys. Mg kamienia: 

  45 PLN x 80.000 Mg = 3,6 mln PLN 
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Ograniczenie kosztów produkcji węgla kamiennego  

poprzez wdrożenie technologii suchej separacji 

WNIOSKI 

 
Zastosowanie technologii suchej separacji umożliwi bezpieczne 

dla środowiska odkamienianie urobku węglowego czyli poprawę 

parametrów jakościowych węgla wpisując się tym samym w 

program Clean Coal Technology, w którym jednym z 

podstawowych kierunków działań jest proces Precombustion –

czyli oczyszczanie węgla  przed spalaniem wraz z 

przygotowaniem mieszanek energetycznych o jakości 

gwarantującej utrzymanie limitów emisji. 

 

Z punktu widzenia producentów węgla kamiennego zasadnicze 

znaczenie wynika z możliwości ograniczenia kosztów produkcji i 

minimalizacji kosztów środowiskowych. 

 

Z punktu widzenia  odbiorców  (sektor energetyczny) zasadnicze 

znaczenie wynika z możliwości poprawy sprawności przemian 

energetycznych co przekłada się na redukcję emeisji CO2 i SO2 

oraz zmniejszenie ilości wytwarzanych odpadów. 
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Dziękuję za uwagę ! 

Ograniczenie kosztów produkcji węgla kamiennego  

poprzez wdrożenie technologii suchej separacji  

Dane kontaktowe 
prof. dr hab. inż. Wiesław BLASCHKE 

dr inż. Ireneusz BAIC 

mgr inż. Józef Szafarczyk  

 

Instytut Mechanizacji Budownictwa i 

Górnictwa Skalnego 

Oddział Zamiejscowy w Katowicach  

„Centrum Gospodarki Odpadami  

i Zarządzania Środowiskowego” 

 

Tel: +32 2517-454,   

Fax: +32 2517-591 

e-mail: i.baic@imbigs.pl 
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Maszyny specjalne do górnictwa podziemnego: projekty i nowe 
rozwiązania firmy Deilmann-Haniel Mining Systems GmbH 
 
 
Michael Maas, Andreas Torka 
Deilmann-Haniel Mining Systems GmbH 
 
 
 
WPROWADZENIE: Firma Deilmann-Haniel Mining Systems GmbH (dhms) z siedzibą główną 
w Dortmundzie, w Niemczech, to wiodący producent maszyn specjalnych i instalacji dla między-
narodowego przemysłu górniczego, kładący główny nacisk działalności na oprzyrządowanie wiert-
nicze, ładujące i szybowe. W ciągu ponad 125 letniej historii przedsiębiorstwa dhms rozwinęła się 
od pierwotnego zakładu naprawczego i producenta konstrukcji stalowych do roli samodzielnego 
producenta wysokiej jakości dóbr inwestycyjnych i kompletnych systemów maszynowych. W mi-
nionych latach paleta produktowa była stale rozwijana. Obejmuje to wprowadzenie nowej serii nis-
kich kombajnów chodnikowych w roku 2010, które umożliwiły dhms zaoferowanie wyposażenia 
dla obu technik urabiania – urabiania techniką strzałową i urabiania maszynowego. Niniejszy 
artykuł przedstawia obok nowych systemów kombajnów chodnikowych także najnowsze produkty 
z zakresu urządzeń ładujących i wielofunkcyjnych oraz technikę wiertniczą do otworów długich. 
 
 

 
 
Rys. 1. Rodzina produktów dhms 
 
 
KOMBAJNY CHODNIKOWE DHMS 
 
 Kombajny chodnikowe dhms jako pierwszy zostały zaprezentowane przemysłowi górniczemu 
w listopadzie 2009 roku w fazie koncepcyjnej. Pierwszy kombajn dh R75 został przetestowany 
i wypróbowany w Czechach już w roku 2010, w bardzo trudnych warunkach eksploatacyjnych. Po-
wodzenie prototypu bezpośrednio doprowadziło do dostawy dwóch dalszych dh R 75, z komplet-
nymi urządzeniami dołączanymi, również do Czech. 
 Na podstawie tych projektów referencyjnych później pierwsze kombajny chodnikowe były za-
mawiane także przez klientów z Rosji. Dostarczono dwa systemy maszynowe dh R75t; ta wersja 
różni się od dh R75 teleskopowym wysięgnikiem urabiającym, również z systemami dołączanymi, 
do zastosowań w kopalniach węgla kamiennego. Oprócz tego mniejsza maszyna z teleskopowym 

Szkoła Eksploatacji Podziemnej 2014, Materiały Konferencyjne 
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wysięgnikiem typu dh R60t z systemem urządzeń dołączanych została dostarczona z przeznacze-
niem do zastosowania w podziemnym projekcie drogowym. Jesienią 2013 roku dhms weszła na ry-
nek w Polsce, dostarczając dh R75t dla polskiego specjalistycznego przedsiębiorstwa górniczego. 
Taki kombajn chodnikowy od listopada 2013 roku jest stosowany w kopalni Bogdanka do drążenia 
chodników eksploatacyjnych. Szczegółowe właściwości techniczne kombajnów chodnikowych dhms 
to: 

— Zintegrowane urządzenie wiertnicze i kotwiące. 
— Nieduża wysokość maszyny. 
— Zewnętrzne zraszanie głowicy urabiającej mgłą wodno-powietrzną. 
— Automatyczny system stabilizacji do zwiększenia stateczności podczas urabiania. 
— Niewielki nacisk na spąg przy dużej wadze maszyny. 
— Zdalne sterowanie radiowe kombajnem chodnikowym i urządzeniem wiertniczo-kotwiącym. 
— Automatyczne rejestrowanie i nadzorowanie profilu urabiania. 
— Internetowe narzędzie rejestrowania danych i diagnozowania. 

 

 
 
Rys. 2. Kombajn chodnikowy dh R75 

 
 Wraz z nową, kompaktową konstrukcją kombajny chodnikowe dhms są dostosowane do wy-
mogów w zakresie udostępniania złoża i robót przygotowawczych w kopalniach węgla kamienne-
go. 
 Zintegrowane urządzenie wiertnicze i kotwiące ze sprawdzonym ramieniem wiertniczym BTL 
i podwójnym mechanizmem obrotowym umożliwia szybkie i precyzyjne dosuwanie do wszystkich 
punktów przyłożenia wiertnicy. Oprócz standardowego położenia kotwiącego na odcinkach profili 
łukowych i prostokątnych, możliwe jest dosuwanie do wszystkich możliwych położeń wiertnicy 
w kierunku wysuwu, przykładowo w celu rozpoznania lub zabezpieczenia górotworu. Wydajne hy-
drauliczne wiertarki obrotowe z serii dh DR lub alternatywnie krótkie wiertarki udarowe dh DP15 
z energią udaru 15 kW to gwarancja krótkich cykli wiercenia i kotwienia, niezależnie od tego, jakie 
techniki kotwienia i długości kotew lub warianty kotew są stosowane. Zoptymalizowane pod wzglę-
dem długości systemy lawet w różnych wariantach wyposażenia umożliwiają optymalne dopaso-
wanie do zadań wiercenia i kotwienia, a także do różnych profili chodnika. Boczne położenie urzą-
dzenia wiertniczego umożliwia łatwy dostęp od spągu chodnika, a tym samym zapewnia prostą 
i szybką konserwację. 
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Rys. 3. Kombajn chodnikowy dh R75 

 
 Dzięki niskiej wysokości maszyny można przy użyciu tego samego wyposażenia drążyć chod-
niki o dużej i małej wysokości, przykładowo chodniki rozpoznawcze lub wydobywcze, a także 
pochylnie i dowierzchnie o profilach łukowych lub prostokątnych o niewielkiej wysokości. 
 Wysoka zainstalowana wydajność urabiająca (do 250 kW) w połączeniu z dużą masą maszyny 
i automatycznym systemem stabilizacji umożliwia urabianie także w twardszych formacjach skal-
nych. 
 Do zapobiegania zapłonowi, redukcji pyłu oraz schładzania noży urabiających stosuje się opa-
tentowany zewnętrzny system zraszania dyszami z wykorzystaniem mieszaniny wody i powietrza 
(mgły wodno-powietrznej). Zraszanie mgłą wodno-powietrzną jest zaprojektowane jako zraszanie 
zewnętrzne. System ten obejmuje podwójną rurę komorową, która jest zamontowana za głowicą 
urabiającą na wysięgniku. Tylna komora jest zasilana wodą, a przednia sprężonym powietrzem. 
Poprzez dysze woda wydostaje się na zewnątrz przy równoczesnym dodawaniu sprężonego powie-
trza. Woda jest „rozbijana” przez sprężone powietrze i wydmuchiwana do przestrzeni urabiania 
z bardzo dużą powierzchnią reakcyjną i z wysoką prędkością. Cały przesuwany strumień powie-
trza, wraz z ilością powietrza przenoszoną na krawędziach zraszających, jest znacznie większy niż 
przy zraszaniu tylko samą wodą. W ten sposób przestrzeń urabiania jest skutecznie płukana. 
 Mieszanina wody i powietrza otacza głowicę urabiającą, schładza nóż i ślady jego pracy, a po-
przez stałe płukanie przestrzeni urabiania oraz poprzez wytwarzanie atmosfery ograniczającej za-
płon skutecznie chroni przed zapaleniem się metanu. Dzięki dużej powierzchni reakcyjnej miesza-
niny wody i powietrza, w połączeniu z wysokim potencjałem chłodzenia wody zużycie wody apli-
kowanej dyszami jest znacznie niższe niż w przypadku wykorzystania samej wody. 
 Pod względem zużycia noży i obciążenia pyłem nowy system zraszania mgłą wodno-powie-
trzną w znacznym stopniu wykracza poza możliwości tradycyjnych systemów. Załogi w wyro-
biskach bardzo chwalą sobie prostą obsługę systemu i unikanie dużych ilości wody w rejonie ura-
biania. Jest to szczególnie korzystne w przypadku drążenia chodników po upadzie. Dodatkowymi 
korzyściami tego systemu są wysokie bezpieczeństwo eksploatacyjne, ekonomiczna konstrukcja 
(brak przepustów w przekładni urabiającej i w głowicy itp.) oraz nieskomplikowane nadzorowanie 
i konserwowanie systemu. 
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 Szerokie mechanizmy jezdne i warunkowany przez nie niski nacisk na podłoże ułatwiają ma-
newrowanie na miękkich spągach chodników. Teleskopowe wysięgniki urabiające w wersji dh R60t i 
dh R75t ułatwiają m.in. wrębianie się głowicy w czoło przodka i przyczyniają się do oszczędności 
mechanizmów jezdnych i chodnika. 
 Kombajny chodnikowe dhms z urządzeniami wiertniczymi są sterowane poprzez oddzielne zdal-
ne pulpity sterownicze, które zapewniają bezpieczną, precyzyjną i ergonomiczną obsługę. Zacho-
wanie prawidłowego profilu urabiania jest wspomagane przez automatyczny wskaźnik i rejestrator 
profilu urabiania. Także wszystkie istotne stany eksploatacyjne są nadzorowane przez urządzenie 
rejestrujące dane i diagnozujące, na stanowisku kierowniczym maszyny oraz online. 
 
 
ŁADOWARKA WIELOFUNKCYJNA 
 
 Elektrohydrauliczne ładowarki z wysypem bocznym, na podwoziu gąsienicowym, są efektyw-
nie stosowane w chodnikach kopalń na całym świecie. Do tej pory na całym świecie wdrożono do 
eksploatacji ponad 1500 ładowarek. Odpowiednio do różnych przekrojów chodników i innych za-
kresów zastosowania dhms produkuje aktualnie pięć różnych serii o różnej mocy napędowej (37 
kW do 90 kW), pojemności czerpaka (0,3 m³ do 2,0 m³) i wadze maszyny (6,5 t do 25 t). Różne 
serie umożliwiają optymalne połączenie z innymi urządzeniami przodkowymi, jak wózy wiertnicze 
i platformy robocze, a także dostosowanie do odpowiednich systemów odstawczych. Mniejsze Mo-
dele są często stosowane w specjalnych wariantach jako spągoładowarki. 
 Już przed wieloma laty dhms rozpoczęła wyposażanie ładowarek gąsienicowych także jako 
urządzeń wielofunkcyjnych i ich wprowadzanie na rynek górniczy. Efektywne wdrożenie tych roz-
wiązań doprowadziło do zwiększenia popytu na urządzenia wielofunkcyjne. Poprzez urządzenia 
szybkowymienne wyposażenie podstawowe może zostać rozszerzone do urządzeń wielofunkcyj-
nych z niewielkim nakładem czasu. Oprócz różnych systemów łyżek (łyżka z wysypem bocznym, 
łyżka skrzynkowa) można montować urządzenia wiertnicze i kotwiące, młoty hydrauliczne, frezy, 
platformy robocze i inne narzędzia. Stosowanie tylko jednej jednostki bazowej do wykonywania 
wielu czynności roboczych stanowi elastyczne i ekonomiczne rozwiązanie w zakresie drążenia chod-
ników, utrzymania chodników oraz pozostałych robót infrastrukturalnych. Dotyczy to zwłaszcza 
sytuacji, kiedy roboty muszą być wykonywane przy niewielkiej ilości dostępnego miejsca. 

 

 
 
Rys. 4. Ładowarka wielofunkcyjna dh L600 
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 Szczególnym przykładem nowej generacji ładowarek wielofunkcyjnych dhms jest zaprezento-
wana po raz pierwszy na Bauma 2013 seria ładowarek bocznosypiących i spągoładowarek dh L600. 
W odróżnieniu od dotychczasowych serii ładowarek nowa seria jest produkowana wyłącznie z se-
ryjnym urządzeniem szybkowymiennym. Wraz ze zintegrowanym w serii L600 systemem szybko-
wymiennym procesy zmiany poszczególnych narzędzi dodatkowych zostają znacznie uproszczone 
i przyspieszone. Oprócz tego nowy system umożliwia mocowanie narzędzi dołączanych bez za-
stosowania innych środków pomocniczych, ze spągu chodnika, oraz ich bezpieczne odłożenie po 
użyciu. 
 Ładowarka dh L600 została skonstruowana w pierwszej kolejności z przeznaczeniem do spą-
gowania. Do spągowania chodnika ładowarka może być wyposażona w łyżkę skrzynkową skrętną 
(opcjonalnie z zębami aktywowanymi hydraulicznie) o pojemności 0,3 m³ lub specjalną łyżkę bo-
cznosypiącą, również o pojemności 0,3 m³. Standardowa łyżka bocznosypiąca do klasycznych ro-
bót ładowania ma pojemność 0,6 m³. Łyżka bocznosypiąca do spągowania zawiera zęby klinowe, 
ułatwiające wnikanie w spąg wyrobiska. Powierzchnie boczne są sfazowane w celu zmniejszenia 
wysokości rozładunku. Przy prawidłowo prowadzonym pogłębianiu wydajność może zostać znacz-
nie zwiększona przez tego rodzaju wyposażenie. 
 Hydrauliczny system sterowania dh L600 umożliwia optymalne wykorzystanie mocy roboczej 
do eksploatacji dodatkowych narzędzi dołączanych. W ten sposób można przykładowo zastosować 
w pełnym zakresie urządzenie wiertnicze z hydrauliczną wiertarką udarową dh DP15 (energia 
udaru 15 kW). Dotyczy to także ciężkich młotów hydraulicznych, wspomagających spągowanie. 
Szczególny nacisk położono na ukształtowanie stanowiska operatora. Spągoładowarki często eks-
ploatowane są przez cały czas zmiany. Oprócz precyzyjnej i szybkiej obsługi maszyny zapewniona 
musi być także jak najbardziej ergonomiczna pozycja jej operatora, także na chodnikach po-chy-
łych. Sprawdzona przez lata w maszynach dhms budowa modułowa została w konstrukcji dh L600 
dodatkowo udoskonalona w celu maksymalnego skrócenia czasu montażu i nakładów Konserwa-
cyjnych. Stosowany w przełączniku moduł diagnostyczny i nadzorczy służy do szybkiej analizy 
wszystkich istotnych stanów maszyny oraz do nadzorowania stanów eksploatacyjnych maszyny. 
Nowa generacja ładowarek wielofunkcyjnych spotkała się z dużym uznaniem już podczas pierw-
szych testów. 
 
 
KOPARKA WIELOFUNKCYJNA 
 
 Pierwsza koparka dhms dh EQ2000 została pierwotnie zaprojektowana do robót przy drążeniu 
szybów. Skonstruowano i zbudowano początkowo koparkę szybową z napędem elektrohydraulicz-
nym, przeznaczoną do ładowania w obrębie szybu wstępnego, przygotowania spągu do odwierce-
nia, wiercenia otworów strzałowych, wiercenia otworów wydłużanych i kotwienia ściany szybu. 
Szybko zauważono, że tego rodzaju urządzenie wielofunkcyjne może być z powodzeniem stoso-
wane także przy innych robotach infrastrukturalnych pod ziemią. 
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Rys. 5. Koparka wielofunkcyjna dh EQ200 
 
 Obecnie koparki wielofunkcyjne dhms do robót szybowych i podziemnych są stosowane w RPA, 
Ameryce Południowej, Chinach, Rosji, Słowenii i w Niemczech. Do różnych robót oferowane są 
koparki z różną wysokością i głębokością łyżki o pojemności do 0,3 m³. Do różnych zadań wier-
tniczych można dołączać urządzenie wiertnicze z różnym oprzyrządowaniem. Do odspajania lub 
rozdrabniania urobku można stosować młot hydrauliczny (Ripper). Lista dołączanych narzędzi obej-
muje także manipulator do pozycjonowania łuków stalowych lub do robót na torowiskach, zęby 
widłowe do transportowania gotowych części betonowych (budowa ścieków), frezy hydrauliczne 
oraz platformę roboczą. 
 

 
 
Rys. 6. dh EQ200 po zastosowaniu na dnie szybu w RPA 
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 Zoptymalizowane wymiary transportowe i odpowiednie punkty mocowania umożliwiają szybki 
i bezpieczny transport na dno szybu lub do wyrobiska podziemnego. Do przejazdu przez platformy 
potrzeba tylko otworów kubełkowych o średnicy 2000 mm. Podczas transportu tył koparki jest 
ustawiony na dnie szybu, a koparka przechyla się na mechanizmach jezdnych. Po podłączeniu za-
silania elektrycznego montowane jest potrzebne narzędzie dołączane (łyżka lub inne) i wykony-
wana jest przewidziana cykl roboczy. 
 
 
HYDRAULICZNE URZĄDZENIA WIERTNICZE, GAZOWE I DO OTWORÓW DŁUGICH 
 
 W przeszłości często zasilane sprężonym powietrzem gazowe urządzenia wiertnicze i urządze-
nia wiertnicze do wykonywania otworów długich zostały już wyparte w wielu kopalniach przez 
urządzenia z napędem hydraulicznym. dhms zaliczała się do pionierów wprowadzania hydraulicz-
nych urządzeń wiertniczych w kopalniach węgla kamiennego. Hydrauliczne wiertnice dhms są 
stosowane przede wszystkim do wykonywania otworów długich, do odsysania gazu kopalnianego 
oraz do wierceń badawczych. Są one także używane do wykonywania otworów rozprężających, 
otworów odwadniających, otworów iniekcyjnych, otworów rdzeniowych i innych zadań. 
 Otwory mogą być wiercone we wszystkich rodzajach skał, w pokładach węgla oraz w strefach 
zrobowych lub luźnych skał klastycznych. W razie potrzeby można wykonywać także wiercenia 
orurowane. W zależności od właściwości oprzyrządowania i głowicy wiercącej (średnica, typ) moż-
liwe jest wykonywanie otworów o różnej długości i średnicy. 
 Do różnych technik wiercenia i wymogów wiercenia oferowane są wersja lekka (dh DL5) i wer-
sja ciężka (dh DL15), odpowiednio do długości wiertła 1000 mm lub 1500 mm. Niewielkie wy-
miary jednostki wiercącej, elektrohydraulicznego agregatu napędowego oraz pomocniczych elemen-
tów transportowych i montażowych umożliwiają zastosowanie w ciasnych wyrobiskach kopalni. 
Duża wydajność napędowa umożliwia pozycjonowanie agregatu hydraulicznego do maksymalnej 
odległości około 100 m od urządzenia wiercącego. Konfekcjonowane pakiety wężowe służą do 
szybkiego połączenia agregatu hydraulicznego z urządzeniem wiercącym. 
 

 
 
Rys. 7. dh DL5 na podwoziu gąsienicowym 
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 Dla szybkiego przemieszczania wiertnicy i agregatu hydraulicznego można stosować prowa-
dzone na gąsienicach urządzenia bazowe, systemy ślizgowe lub podwieszane systemy transport-
towe. Różne hydrauliczne i mechaniczne elementy montażowe i pozycjonujące w wersji zgodnej 
z oczekiwaniami klienta skracają nakład na budowę i wyposażanie do wymaganych pozycji wier-
cenia. Jednostki wiercące dh DL5 i dh DL 15 mogą być montowane także na mobilnych urządze-
niach bazowych (przykład dh L1200) przy użyciu specjalnych urządzeń dołączanych. Urządzenie 
szybkowymienne umożliwia szybką wymianę łyżki ładującej na jednostkę wiercącą. Zasilanie hy-
drauliczne jest realizowane przez jednostkę napędową ładowarki. Kinematyka wysięgnika łado-
warki jest wykorzystana do szybkiego i precyzyjnego pozycjonowania jednostki wiercącej. Ten 
nowy, innowacyjny system spotkał się z dużym uznaniem zwłaszcza w rosyjskim Kuźnieckim Za-
głębiu Węglowym i stanowi szczególnie ekonomiczny i elastyczny wariant realizacji zadań w za-
kresie wierceń. 
 

 
 
Rys. 8. dh L1200 z długością wiertła dh DL15 

 
 Jednostki wiercące składają się z ramy, na której wrzeciennik przesuwa się do przodu i do tyłu. 
System przesuwny jest skonstruowany jako napęd bezpośredni z dwoma (dh DL5) lub trzema (dh 
DL15) połączonymi ze sobą cylindrami hydraulicznymi, bez dodatkowego układu zwrotnego z li-
nami lub łańcuchami i cechuje się niskim nakładem konserwacyjnym. Zapewnia on wysokie siły 
posuwu i cofania. Po obu stronach ramy znajdują się w przedniej części dwie hydrauliczne pod-
pory teleskopowe, służące do mocowania urządzenia w położeniu wiercenia. W dolnej części umiesz-
czone są dodatkowo dwa mechanicznie regulowane elementy podporowe do wyrównania nierów-
ności. 
 Oprzyrządowanie wychwytujące i zwalniające na środku przedniej ramy służy do montażu i de-
montażu żerdzi wiertniczych. Środkowanie ciągu żerdzi wiertniczych przy wierceniu następuje po-
przez prowadzenie na rolkach lub na panewkach, w zależności od wersji wykonania żerdzi. W za-
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leżności od zadania wiercenia i typu oprzyrządowania urządzenie klemujące i zwalniające może 
być wykonane jako klucz, który jest nasuwany hydraulicznie na odpowiednie powierzchnie klu-
czowe cięgna żerdzi lub jako hydrauliczne urządzenie zaciskowe. Łatwo wymienne urządzenia 
prowadzące, zaciskowe lub zakleszczające służą do dostosowania do różnych technik wiercenia, 
wariantów żerdzi wiertniczych i ich średnicy. Wskaźnik położenia umożliwia szybkie przesuwanie 
powierzchni kluczowych w urządzeniu klemującym i zwalniającym. 
 Napęd cięgna wiercącego realizowany jest przez wydajne hydrauliczne napędy obrotowe z serii 
dh DK. Do optymalnego dostosowania do indywidualnych zadań można stosować napędy Obro-
towe z różnymi stopniami momentu obrotowego i prędkości obrotowej. Do wiercenia rdzeniowego 
stosowane są napędy obrotowe z prowadzeniem żerdzi i hydraulicznymi szczękami zaciskowymi. 
 Instalacja wiercąca jest sterowana przy użyciu komfortowego pulpitu sterowniczego. Obejmuje 
to także automatyczną regulację posuwu wiertła w zależności od oporu (ciśnienie rotacyjne). Za-
awansowane technicznie sterowanie, w połączeniu z wydajnymi napędami wiertniczymi i zopty-
malizowanymi systemami oprzyrządowania i głowic wiertniczych zapewnia wysoką wydajność wier-
cenia, przy minimalnym zużywaniu się narzędzi. Alternatywnie do hydraulicznego pulpitu sterow-
niczego urządzenia wiercące dh DL mogą być wyposażone w zdalne sterowanie radiowe. 
 
 
PERSPEKTYWY 
 
 Firma Deilmann-Haniel Systems GmbH wypracowała wiodącą na świecie pozycję w zakresie 
projektowania i produkcji maszyn specjalnych do górnictwa podziemnego. Czynnikami sukcesu są 
ciągłość opracowywania produktów i ścisła współpraca z klientami. Liczne bodźce z krajowego 
i międzynarodowego środowiska górniczego zawsze motywowały dhms do rozwijania innowa-
cyjnych maszyn i systemów, a tym samym do zwiększania wydajności, optymalizacji kosztów i po-
prawy bezpieczeństwa w różnych zakresach zastosowania. dhms nadal będzie aktywnie działać 
w tym zakresie, konsekwentnie wychodzić naprzeciw oczekiwaniom klientów i wdrażać nowe roz-
wiązania w innowacyjnych maszynach i systemach. 
 
 
 
ABSTRACT 
 
 With a company history that can be traced back more than 125 years, Deilmann-Haniel Mining 
Systems GmbH (dhms) has developed from a repairs and steel construction business into a fully 
independent manufacturer of high quality equipment for mining, shaft sinking and tunneling appli-
cations. In recent years the company’s core product range of drill rigs, loaders, excavators and 
shaft sinking equipment has been continuously extended as a result of technical innovation. This 
includes the introduction of a new roadheader family in 2010 which enables dhms now to be re-
cognized as a solution provider for both types of roadway development – drill and blast and cut-
ting. This paper presents the new roadheader family as well as latest dhms developments with res-
pect to multi-purpose loading and dinting machines and gas-/long-hole drilling technology. 
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STRESZCZENIE: W artykule przestawiono wyniki prac badawczych i prób przemysłowych nad 
technologią pozwalającą na wprowadzenie znakowania elektronicznego maszyn i urządzeń gór-
niczych w miejscu ich pracy bez konieczności wywożenia na powierzchnię. Technologia ta poz-
woli na objęcie znakowaniem elektronicznym wszystkich urządzeń pracujących w podziemiach 
kopalń, bez przerywania ich normalnej pracy. 
 
SŁOWA KLUCZOWE: Elektroniczna identyfikacja, znakowanie urządzeń w wyrobiskach pod-
ziemnych, próby udarnościowe 
 
 
 
1. WSTĘP 
 

Efektywne zarządzanie majątkiem przedsiębiorstwa jest kluczowym elementem na drodze do 
sprostania trudnym wymaganiom na każdym rynku, także w branży wydobywczej. Efektywne za-
rządzanie to umiejętność podejmowania szybkich i trafnych decyzji, a te możliwe są do wypra-
cowania jedynie w oparciu o rzetelną i aktualną informację o aktualnym stanie przedsiębiorstwa. 
Dostęp do tej informacji w przypadku złożonych organizmów jakimi są duże przedsiębiorstwa mo-
że odbywać się jedynie z wykorzystaniem narzędzi informatycznych i elektronicznych oraz ludzi 
potrafiących efektywnie narzędzia te wykorzystać. Aby jednak zminimalizować wpływ człowieka, 
w szczególności jeśli chodzi o pomyłki, bardzo istotnym jest zastosowanie narzędzi i metod au-
tomatycznego przepływu informacji, także na etapie identyfikowania konkretnego obiektu fizycz-
nego. W celu przeprowadzenia identyfikacji, potwierdzenia pozycji lub zmiany stanu urządzenia 
należy dokonać odczytania jego identyfikatora. Odczyt powinien odbywać się w sposób automaty-
czny i odporny na przekłamania. Aby to było możliwe urządzenia powinny posiadać nie tylko ta-
bliczki znamionowe odczytywalne przez człowieka, ale także identyfikatory odczytywane automa-
tycznie. 

Na co dzień stosowane są różne odmiany znakowania obiektów, a najbardziej powszechnym są 
drukowane kody kreskowe. Technologia ta stosowana jest w bardzo różnych warunkach, także 
w otoczeniach agresywnych chemicznie poprzez zastosowanie etykiet z tworzyw sztucznych o pod-
wyższonej odporności termicznej, chemicznej, mechanicznej, odpowiednio dla danego zastosowa-
nia. Technologia kodów kreskowych wykorzystuje koncepcję zapisania informacji na powierzchni 
etykiety, w postaci umożliwiającej jej wizyjny odczyt i zdekodowanie. W związku z tym, nie jest 
ona preferowana w środowisku gdzie powierzchnia może pokrywać się pyłem, innymi cząstkami 
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stałymi lub być narażona na szybką degradację. Osadzenie zabrudzeń na powierzchni jest kłopo-
tliwe ponieważ nawet jeśli informacja nie ulega zniszczeniu to przestaje być dostępna do odczytu. 
Ten sam problem pojawia się w przypadku tradycyjnych tabliczek znamionowych, które posiadają 
informację zapisaną na powierzchni, a ta może zostać pokryta warstwami blokującymi odczyt. 

W takich warunkach bardziej preferowana jest technologia znakowania, która informację prze-
chowuje pod powierzchnią, a sam odczyt tej informacji nie jest czuły na modyfikacje powierzchni. 
Warunki te spełnia technologia RFID (Radio Frequency IDentyfication), szeroko stosowana w róż-
nych obszarach przemysłowych jak i codziennego użytku. 

Technologia RFID posiada odmiany, pozwalające na stosowanie jej w różnych aplikacjach. 
W szczególności zastosowanie fal radiowych pozwala na odczyt z pewnej odległości bez bardzo 
dokładnego określenia kierunku i bez bezpośredniej widoczności identyfikatora.  Daje to możli-
wości szybszego i wygodniejszego odnajdywania znaczników, nawet kilku czy kilkudziesięciu 
jednocześnie. Jednoczesny odczyt to cecha tej technologii, którą można przedstawiać jako zaletę 
pozwalającą mocno przyspieszyć pracę, ale z drugiej strony w przypadku odczytu jednoczesnego 
tracona jest jednoznaczność odczytu – operator nie jest pewien którego obiektu identyfikator jest 
odczytywany. 

Aktualnie istnieją na rynku wyspecyfikowane odmiany technologii RFID pozwalające na od-
czyt z małej odległości ale za to zapewniający jednoznaczność odczytu (człowiek zbliża czytnik do 
identyfikatora i jest pewien, że odczytuje właśnie ten identyfikator). Istnieje również odmiana po-
zwalająca na jednoczesny odczyt wielu identyfikatorów znajdujących się  w mniej precyzyjnie 
określonym obszarze (wyznaczony zasięgiem odczytu i kierunkowością czytnika). 

Firma Elsta Elektronika posiada w swojej ofercie system znakowania urządzeń górniczych 
składający się z transponderów (znaczników elektronicznych) oraz przenośny zestaw czytnika po-
zwalających na prowadzenie prac mających na celu zapewnienie aktualności informacji o stanie 
tychże urządzeń w warunkach dołowych [1]. System ten został z powodzeniem wdrożony z zakre-
sie identyfikacji elementów sekcji ścianowej obudowy zmechanizowanej [2]. 

Aktualnie daje zauważyć się rosnące zainteresowanie zakładów wydobywczych w kierunku 
rozszerzania obszarów objętych znakowaniem elektronicznym zarówno ze względu na profity ja-
kie ze sobą niesie ale również ze względu na konieczność spełnienia wymagań prawnych wymu-
szających prowadzenie ewidencji maszyn i ich elementów odpowiedzialnych za bezpieczeństwo 
ludzi. Zapewnienie bezwypadkowej i bezprzerwowej pracy zakładu to nie tylko ochrona życia 
i zdrowia pracowników ale także wymierny wzrost wydajności i szansa na poprawę wyników fi-
nansowych co znacząco ułatwia uzasadnienie inwestycji czynionych w zakresie znakowania i wdra-
żania systemów informatycznych przechowujących, przetwarzających i prezentujących aktualną 
informacje o stanie maszyn i urządzeń. 

Firma Elsta Elektronika prowadzi działania rozwojowe zarówno w zakresie urządzeń elek-
tronicznych (znaczników i czytników) ale także we współpracy z wytwórcami oprogramowania 
uczestniczy w procesie wdrażania całych systemów logistycznych. 
 
 
2. ZNAKOWANIE ELEMENTÓW MASZYN I URZĄDZEŃ NA ETAPIE PRODUKCJI 
 

Oznakowanie elementu maszyny lub urządzenia polega na trwałym przymocowaniu identyfika-
tora elektronicznego do tegoż elementu. Mocowanie to musi uniemożliwić podmianę identyfika-
tora oraz zapewnić jego ochronę przed narażeniami mechanicznymi i termicznymi, na które zna-
kowany element jest narażony podczas normalnego użytkowania. Mocowanie musi zapewnić moż-
liwość odczytania identyfikatora i jednocześnie nie powinno obniżać wartości użytkowych ele-
mentu i urządzenia/maszyny. Pomimo konieczności spełnienia tych kilku często sprzecznych wy-
magań umieszczenie znakowania praktycznie w każdym przypadku jest możliwe. Wynika to mię-
dzy innymi z faktu, że opracowany przez firmę Elsta identyfikator i czytnik zapewniają odpowied-
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nią czułość odczytu pozwalającą na ukrycie identyfikatora w metalowej obudowie lub zatopienie 
bezpośrednio w metalowym korpusie znakowanego elementu. 

 

 
 
Rys. 1. Mocowanie transpondera na powierzchni elementu w metalowym korpusie ochronnym 

 
Identyfikator może zatem zostać umieszczony na powierzchni znakowanego elementu poprzez 

przymocowanie go w odpowiednim korpusie ochronnym (rys. 1). Jeśli nie ma możliwości umiesz-
czenia identyfikatora na powierzchni stosuje się drugi sposób montażu poprzez zatopienie ideaty-
fikatora w obudowie/korpusie znakowanego elementu (rys. 2) Zastosowanie drugiego sposobu 
montażu może wymagać drobnych modyfikacji w konstrukcji elementu. Nakład pracy, który pro-
ducent musi wnieść aby rozpocząć znakowanie elementów urządzeń, rekompensowany jest pozy-
kaniem dodatkowego identyfikatora wypuszczanego na rynek produktu. Identyfikator ten może 
zostać także wykorzystany już na etapie produkcji do zautomatyzowania przepływu informacji 
o elementach na poszczególnych etapach ich produkcji. 

 

 
 
Rys. 2. Mocowanie transpondera poprzez zatopienie w obudowie znakowanego obiektu – przykład sworznia 

 
Wszyscy producenci obudowy zmechanizowanej wprowadzili elektroniczne znakowanie ele-

mentów swoich produktów i są w posiadaniu elektronicznej bazy danych wprowadzonych na rynek 
elementów. Informacja ta może być wykorzystywana na etapie remontów tych elementów.  Duża 
waga informacji wynikającej ze znakowania elementów produktów dostrzegana jest coraz szerzej 
przez ww. producentów co widoczne jest w zgłoszeniach zapotrzebowania na rozszerzenie funk-
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cjonalności oprogramowania zarządzającego bazą elementów przesyłanych do firmy Elsta Elek-
tronika. 
 
 
3. ZNAKOWANIE MASZYN I URZĄDZEŃ GÓRNICZYCH NA ETAPIE EKSPLOATACJI 
 

Efektywne zarządzenie majątkiem zakładu górniczego wymaga wprowadzenia oznakowania 
całości posiadanego majątku, a w szczególności tej jego części która stanowi istotną wartość lub 
jest istotna z punktu widzenia prowadzonej działalności lub z punktu spełnienia procedur bez-
pieczeństwa. Znakowanie elementów na etapie produkcji jest z punktu widzenia użytkownika roz-
wiązaniem najprostszym bo ogranicza się jedynie do poinformowania producenta o konieczności 
zastosowania tego typu znakowania. W posiadaniu zakładu górniczego znajduje się jednak bardzo 
duża część maszyn i urządzeń, które jeszcze długo pozostaną w eksploatacji i nie zostały ozna-
kowane elektronicznie przez producenta. W takim przypadku można również przenieść ciężar prac 
związanych ze znakowaniem na producenta poprzez zlecenie wykonania znakowania na etapie re-
montu. Jednak i ta droga nie dotyczy wszystkich posiadanych przez zakład górniczy urządzeń i po-
jawia się pytanie czy znakowanie można prowadzić w warunkach podziemnych. 
 
3.1. Mocowanie znaczników na spoinę klejową 
 

Firma Elsta Elektronika postanowiła odpowiedzieć na postawione wyżej pytanie i opracowała 
technologię umieszczenia znaczników na powierzchni maszyn i urządzeń z wykorzystaniem spo-
iny klejowej. Aby zrealizować ten cel zaprojektowano korpus mocujący identyfikator (rys. 3) oraz 
przeprowadzono dobór kleju, który pozwoliłby na sprawne przeprowadzenie montażu w warun-
kach dołowych. 

 

 
 
Rys. 3. Montaż transpondera na spoinę klejową w kompozytowym korpusie ochronnym 

 
Przeprowadzono w warunkach laboratoryjnych szereg prób, które miały potwierdzić wytrzy-

małość spoiny klejowej. Brano pod uwagę zarówno wytrzymałość końcową jak i zdolność utrzy-
mania się znacznika zaraz po przyklejeniu. Stabilny tzw. „chwyt początkowy” jest bardzo istotny 
z punktu widzenia przydatności tej technologii w warunkach gdzie stosowanie dodatkowego docis-
kania na czas wiązania kleju jest utrudnione o ile w ogóle możliwe. Z tego też względu zdecydo-
wano się wykonać mocujący korpus ochronny z materiału kompozytowego w zamian za korpusy 
stalowe spawane do obudowy w przypadku znakowania na etapie produkcji. Korpus kompozytowy 
odznacza się szczególnie dużą wytrzymałością przy jednocześnie małej masie, co ułatwia utrzy-
manie się znacznika w pierwszej fazie klejenia. 
 
3.2. Badania w warunkach laboratoryjnych 
 

Aby sprawdzić przydatność zaprojektowanego korpusu ochronnego oraz kleju przeprowadzono 
wygrzewanie przyklejonych znaczników w temperaturze 90°C przez czas 8 godzin a następnie wy-
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konane testy wytrzymałości materiałów na uderzenia według  polskiej normy [3]. Stanowisko do 
badań przedstawiono na rysunku 4. Przyklejony do profilu stalowego korpus ochronny umiesz-
czono pod kątem 45 stopni bezpośrednio na drodze spadającego ciężarka. 

 

   
 
Rys. 4. Stanowisko do badań udarnościowych 

 
Próby zostały przeprowadzone z ciężarkiem o masie 1 kg i wysokości 1 m (energia uderzenia 

10 J) a następnie te same próby wykonano z ciężarkiem o masie 2 kg (energia uderzenia 20 J). 
Na rysunku 5 przedstawiono zdjęcia korpusu po 2, 4, 8, 20 uderzeniach z energią 10 J, nato-

miast na rysunku 6 przedstawiono ten sam korpus po kolejnych uderzeniach z energią 20 J. 
Próby udarnościowe są kluczowe dla tego typu mocowania ze względu na charakter narażeń na 

jakie wystawione są znaczniki. Miejsce mocowania znacznika powinno z jednej strony zapewniać 
mu ochronę (nie powinno być bezpośrednio wyeksponowane na uderzenia) ale z drugiej strony 
znacznik musi być dostępny do odczytu i tym samym nie może być całkowicie chroniony. 

Wyniki badań pokazują, że mimo zastosowania energii dwukrotnie większych niż zalecane 
w normie spoina nie została uszkodzona. Widoczne ślady w korpusie mocującym nawet po wy-
konania wszystkich uderzeń nie stanowią znaczącego uszkodzenia korpusu i tym samym ochrona 
znacznika nie została naruszona. 

Zastosowanie kompozytowego korpusu ma tu szczególną rolę ze względu na to że materiał ten 
w znacznym stopniu pochłania energię uderzenia przez co spoina klejowa nie jest uszkadzana. Za-
stosowanie dużo sztywniejszego korpusu stalowego w połączeniu ze spoiną klejową powoduje 
większość energii uderzenia pochłaniana jest w spoinie klejowej co prowadzi do zerwania moco-
wania. Ślady w korpusie mocującym nie stanowią zagrożenia dla znacznika elektronicznego, a jed-
nocześnie stanowią swego rodzaju zapis, że narażenie takie występowało. Może to być ślad po 
umyślnym działaniu człowieka lub wynikiem złego umiejscowienia znacznika skutkującego dużą 
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intensywnością narażeń. Ślady te mogą zatem być wskazówką do zmiany położenia niektórych 
znaczników. 
 
 

     
 

     
 
Rys. 5. Zdjęcie korpusu po kolejnych uderzeniach (2, 4, 8, 20) z energią 10 J 
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Rys. 6. Zdjęcie korpusu po kolejnych uderzeniach (2, 4, 8, 20) z energią 20 J 
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3.3. Próby przemysłowe w KWK „Ziemowit” 
 

Po wytypowaniu najlepszego rozwiązania (kształtu i materiału korpusu mocującego oraz za-
prawy klejowej) zdecydowano się na rozpoczęcie prób w rzeczywistych warunkach zakładu gór-
niczego. Próby te prowadzone są w chwili obecnej w KWK „Ziemowit”. Próby prowadzone są za-
równo na elementach sekcji obudowy zmechanizowanej jak i na wytypowanych urządzeniach elek-
trycznych wyposażenia ściany. Mocowanie elementów odbywało się rzeczywistych warunkach, 
zaraz po uruchomieniu ściany. Pracownicy firmy Elsta Elektronika wraz z pracownikami kopalni 
wykonali klejenie identyfikatorów do uprzednio przygotowanych powierzchni elementów sekcji 
ścianowej oraz wytypowanych urządzeń elektrycznych (rys. 7). Przygotowanie powierzchni zosta-
ło przeprowadzone na miarę możliwości w zastanych warunkach. Nie były stosowane specjalne 
środki chemiczne przygotowujące powierzchnię, a jedynie proste ręczne narzędzia umożliwiające 
zeskrobanie słabo przylegających powłok wierzchnich (np. resztek farby, pyłu, utlenione warstwy 
metalu). 
 
 

    
 
Rys. 7. Separator iskrobezpieczny (po lewej) i pulpit sterowniczy (po prawej) oznakowane 
poprzez przyklejenie transpondera TRID-01 w korpusie ze szkła epoksydowego 
 
 

Mocowanie przeprowadzono zaraz po uruchomieniu ściany. Pracownicy firmy Elsta wraz z pra-
cownikami kopalni kontrolują regularnie stan oznakowanych elementów i do tej pory (ponad 3 mie-
siące) nie zaobserwowano odpadnięcia żadnego z zamocowanych identyfikatorów. 

Próby będą prowadzone do końca eksploatacji ściany i dopiero wtedy będzie można w pełni 
ocenić przydatność i pewność zastosowanej technologii, ale już teraz widać, że wyniki są mocno 
obiecujące w szczególności że zaproponowany sposób znakowania może być stosowany bezpo-
średnio w miejscu pracy maszyny/urządzenia bez konieczności wywożenia jej na powierzchnię. 
Mimo braku idealnego przygotowania powierzchni spoina zachowuje wysokie parametry wytrzy-
małościowe, weryfikowane podczas cyklicznych przeglądów. 
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PODSUMOWANIE 
 

Konieczność znakowania maszyn i urządzeń a także ich elementów,  pracujących w zakładach 
górniczych jest faktem od dawna. Wprowadzenie znakowania elektronicznego pozwala automaty-
zować i zdynamizować procedury wymagane przepisami związane z ewidencją i weryfikacją stanu 
maszyn i urządzeń. Znakowanie maszyn i urządzeń na etapie produkcji jest najprostszym rozwią-
zaniem i niesie korzyści zarówno użytkownikom jak i producentom. Konieczność oznakowania 
posiadanego (nienowego) majątku może prowadzić do konieczności przeprowadzenia znakowania 
maszyn i urządzeń w miejscu ich pracy. Opracowana technologia mocowania w korpusie ze szła 
epoksydowego przyklejanego do obudowy znakowanego urządzenia wykazuje dużą wytrzymałość 
i łatwość montażu. Zastosowanie korpusu kompozytowego ma tu szczególną rolę ze względu na to, 
że materiał ten w znacznym stopniu pochłania energię uderzenia przez co spoina klejowa nie jest 
uszkadzana podczas takich narażeń. Zastosowanie dużo sztywniejszego korpusu stalowego w po-
łączeniu ze spoiną klejową powoduje że większość energii uderzenia pochłaniana jest w spoinie 
klejowej co prowadzi do zerwania mocowania. Próby prowadzone przez firmę Elsta Elektronika 
przy aktywnym udziale KWK „Ziemowit” dają nadzieję na potwierdzenie użyteczności technologii 
klejenia znaczników na powierzchni maszyn i urządzeń jako technologię uzupełniającą pozwa-
lającą na realne objęcie znakowaniem całości istotnego majątku zakładu górniczego. Stan ten po-
zwoli na efektywne zarządzanie majątkiem jaki i na usprawnienie codziennych prac ekip me-
chanicznych i elektrycznych stanowiących nadzór nad urządzeniami i instalacjami. 
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Electronic Tagging of Machinery and Equipment 
in Potentially Explosive Atmospheres 
 
The paper reported the results of research and industrial tests on the technology that allows for the 
introduction of electronic tagging mining machinery and equipment at their place of work. This 
technology will provide an opportunity to take the electronic tagging devices in underground mi-
nes, without interrupting their normal work. 
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STRESZCZENIE: Realizacja planów produkcyjnych KGHM „Polska Miedź” w przyszłych latach 
wymaga uruchamiania systematycznie nowych pól eksploatacyjnych. W tym celu ZG „Rudna” przy-
gotowała fundamenty dla wydobycia złoża zalegającego poniżej poziomu 1200 m, w obszarze gór-
niczym Głogów Głęboki-Przemysłowy (GGP). We wrześniu 2009 roku na poziomie 1200 m wy-
stąpiło zjawisko wyrzutu gazów i skał. Wyrzut ten potwierdził, że w rejonie obszarów górniczych 
KGHM „Polska Miedź” występuje zagrożenie zjawiskami gazo- geodynamicznymi. Pole eksploat-
acyjne XXVIII/1 będzie pierwszym prowadzonym w takich warunkach. Przygotowując eksploata-
cję w tym rejonie wprowadzono do stosowania nowe wytyczne, metody rozpoznania zagrożeń, a 
także rozwiązania techniczne dostosowane do warunków panujących na takiej głębokości. Rozpo-
częcie eksploatacji w obszarze GGP umożliwi zweryfikowanie założeń projektowych i potwierdzi 
dostępność złóż rozpoznanych w tym obszarze górniczym. 
 
SŁOWA KLUCZOWE: Głogów Głęboki-Przemysłowy, wyrzuty gazów i skał, eksploatacja poni-
żej 1200 m, prześwietlanie sejsmiczne 
 
 
 
1. WPROWADZENIE 
 

Realizacja planów produkcyjnych kopalń należących do KGHM „Polska Miedź” w przyszłych 
latach wymaga uruchamiania systematycznie nowych pól eksploatacyjnych. Ze względu na ograni-
czone możliwości ekspansji eksploatacji w ZG „Rudna”, wynikające z sąsiedztwa ZG „Lubin” oraz 
ZG „Polkowice-Sieroszowice” oraz zczerpywania złóż wcześniej udostępnionych, Kopalnia „Rud-
na” przygotowała fundamenty dla wydobycia złoża zalegającego poniżej poziomu 1200 m od po-
wierzchni terenu, w obszarze górniczym Głogów Głęboki-Przemysłowy. 
 
 
2. POŁOŻENIE I MOŻLIWOŚCI EKSPANSJI EKSPLOATACJI ZG „RUDNA” 
 

W O/ZG „Rudna” roboty górnicze prowadzone są w obrębie obszaru górniczego „Rudna” oraz 
w części obszaru „Sieroszowice”, „Głogów Głęboki-Przemysłowy” i „Lubin-Małomice”. Cały ob-
szar górniczy podzielono na trzy rejony wydobywcze: Rudna Główna (RG), Rudna Zachodnia (RZ) 

Szkoła Eksploatacji Podziemnej 2014, Materiały Konferencyjne 
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i Rudna Północna (RP). O/ZG „Rudna” graniczy od południowego wschodu z O/ZG „Lubin”, a od 
zachodu z O/ZG „Polkowice-Sieroszowice”. Złoże polimetaliczne miedzi i srebra wykształcone 
jest w formie pseudopokładu, który obejmuje okruszcowane bilansowo szare piaskowce czerwone-
go spągowca oraz cechsztyńskie łupki i dolomity. Miąższość złoża wynosi od 0,3 m do 24 m, przy 
czym w obrębie obszaru górniczego występują również strefy płonne [2]. 
 
 

 
 
Rys. 1. Lokalizacja obszarów górniczych KGHM „Polska Miedź” S.A. 
Figure 1. Localization of mine areas of KGHM „Polska Miedź” S.A. 
 
 

Zmieniające się warunki górniczo-geologiczne w rejonach obecnie prowadzonej eksploatacji 
w kopalni „Rudna”, takie jak: 
1. ograniczenie produkcji w polu XVII/1 – rok 2011; 
2. zakończenie eksploatacji w polu X/1 – rok 2014; 
3. zakończenie eksploatacji w polu G-15/10 – rok 2015; 
4. przejście oddziału G-11 na pole XIX/1 o mniejszej miąższości (około 2,0 m) – rok 2014; 
5. zakończenie eksploatacji w polach G-8/3 i XV/3 – rok 2014, 
mają wpływ na powstanie niedoborów produkcji kopalni w kolejnych latach eksploatacji. Taka sy-
tuacja powoduje konieczność uruchomienia w 2014 roku eksploatacji złoża zalegającego poniżej 
1200 m, w obszarze górniczym Głogów Głęboki-Przemysłowy. W pierwszym etapie uruchomiony 
zostanie jeden oddział górniczy, w polu XXVIII/1. W kolejnych latach następny w polu XXIX/1, 
co pozwoli na kompensację produkcji z zakończonych pól. 
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3. WYRZUT GAZÓW I SKAŁ W ZG „RUDNA”. 
WNIOSKI I WYNIKI ANALIZY. ZDARZENIA 

 

3.1. Przebieg zdarzenia i stwierdzone przyczyny 
 

W dniu 6 września 2009 roku w kopalni „Rudna” zaistniało zjawisko zakwalifikowane jako 
wyrzut gazów i skał. Zdarzenie miało miejsce w przodku chodnika T-169a, należącego do wiązki 
trzech wyrobisk przygotowawczych T i W-169 drążonych przez firmę PeBeKa w Lubinie dla roz-
cięcia złoża na poziomie 1200 m. Wiązka ta drążona była w słabo rozpoznanej (kategoria C1) par-
tii złoża, znajdującej się w obszarze złoża Głogowa Głębokiego Przemysłowego. Roboty przygo-
towawcze oprócz udostępniania partii złoża do przyszłej eksploatacji mają także w takich rejonach 
charakter robót geologicznych rozpoznawczych w aspekcie parametrów zarówno złożowych jak 
i zagrożeń naturalnych. Drążenie chodników T i W-169 realizowane przez PeBeKa Lubin, rozpo-
częto z pochylń H-20-H-23 w kierunku północno-zachodnim. Wyrobiska te wykonywano w gaba-
rytach: wysokość około 3,0 m i szerokość (przy stropie) około 6 m. Do momentu zdarzenia uzy-
skano wybieg (chodnikiem T-169a) około 1390 m. W tej partii złoża (poziom 1200 m) na obecnym 
etapie działalności górniczej wykonywano jedynie roboty przygotowawcze i prowadzono je w par-
tii górotworu zaliczonego do II stopnia zagrożenia tąpaniami i II stopnia zagrożenia wodnego. 
W stropie wyrobisk występują dolomity wapniste o miąższości około 10 m oraz anhydryty o miąż-
szości około 76 m. W spągu występują szare piaskowce o miąższości około 15 m, które stanowią 
górną warstwę czerwonych piaskowców czerwonego spągowca o miąższości około 300 m. Wyro-
biska przygotowawcze w tym rejonie zabezpieczane były obudową kotwową wklejaną o długości 
żerdzi 1,6 m, w podstawowej siatce kotwienia 1,2×1,2 m. Przyczyną wyrzutu gazów i skał było na-
ruszenie równowagi gazogeodynamicznej górotworu w trakcie przechodzenia drążonym – za po-
mocą robót strzałowych – chodnikiem T-169a w rejonie zaburzenia górotworu w strefie obejmują-
cej niezidentyfikowaną uprzednio warstwę dolomitów o wysokiej porowatości i szczelinowatości, 
w której znajdowało się nagromadzenie gazu pod dużym ciśnieniem [5]. Ponadto, do zaistnienia 
zdarzenia przyczynił się także stan naprężeń wynikający z głębokości prowadzonych robót górni-
czych oraz geomechanicznych własności porowatych dolomitów [8], [9]. 
 
3.2. Efekty przeprowadzonych dochodzeń i wykonanych ekspertyz 
 

Jednym z zadań nałożonych Zarządzeniem nr 26 Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego z dnia 
16 września 2009 r. w sprawie powołania Komisji do spraw Zagrożenia Wyrzutami Gazów i Skał 
w Podziemnych Zakładach Górniczych Wydobywających Rudy Metali, dla zbadania przyczyn 
i okoliczności wyrzutu gazu i skał w dniu 6 września 2009 r. należało m.in. przygotowanie propo-
zycji rozwiązań prawnych w zakresie zagrożenia wyrzutami gazów i skał w tych zakładach. 

Na podstawie wyników wykonanych ekspertyz, dochodzeń przeprowadzonych przez Okręgo-
wy Urząd Górniczy we Wrocławiu oraz dokonanych w toku prac Komisji ustaleń, jej Członkowie 
wypracowali propozycje rozwiązań prawnych dotyczące rozpoznawania, prognozowania i zwal-
czania zagrożenia wyrzutami gazów i skał w podziemnych zakładach górniczych wydobywających 
rudy miedzi. Przedłożone propozycje przepisów odnosiły się wyłącznie do wyrobisk udostępniają-
cych i przygotowawczych. Przepisy dotyczące prowadzenia robót eksploatacyjnych wymagały ze-
brania przez Przedsiębiorcę odpowiedniego zasobu doświadczeń przy prowadzeniu robót górni-
czych w warunkach występującego zagrożenia wyrzutami gazów i skał. Podjęto decyzję, że do 
czasu przeprowadzenia procesu legislacyjnego i wdrożenia nowych regulacji prawnych w zakresie 
zagrożenia wyrzutowego dla kopalń wydobywających rudy miedzi, wprowadzone zostaną do sto-
sowania w zakładach górniczych KGHM „Polska Miedź” S.A. wytyczne, w oparciu o które projek-
towane i wykonywane będą roboty górnicze w północnej i północno-wschodniej części obszarów 
górniczych O/ZG „Rudna” i O/ZG „Polkowice-Sieroszowice”. 
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W związku z powyższym, Dyrektor Okręgowego Urzędu Górniczego we Wrocławiu wystąpił 
do Komisji do spraw Zagrożeń Naturalnych w Podziemnych Zakładach Górniczych Wydobywają-
cych Rudy Miedzi z wnioskiem o zaopiniowanie „Wytycznych rozpoznania zagrożenia gazowego 
i możliwości wystąpienia zjawisk gazogeodynamicznych oraz prowadzenia robót udostępniających 
i przygotowawczych w warunkach występowania tych zagrożeń w zakładach górniczych KGHM 
„Polska Miedź” S.A.” wraz z załącznikami: 
• Technologia prowadzenia robót wiertniczych w warunkach możliwości wystąpienia zagrożenia 

gazowego i potencjalnych zjawisk gazogeodynamicznych w zakładach górniczych KGHM „Pol-
ska Miedź” S.A. 

• Zasady prowadzenia robót górniczych w warunkach możliwości wystąpienia zagrożenia gazo-
wego i potencjalnych zjawisk gazogeodynamicznych w zakładach górniczych KGHM „Polska 
Miedź” S.A. 
Na posiedzeniu Komisji, w czerwcu 2010 r., Uchwałą Nr 5/2010 przyjęto jednomyślnie i pozy-

tywnie zaopiniowano wyżej cytowane „Wytyczne…”. 
Zgodnie z wnioskami Komisji, wykonana została prognoza regionalna zagrożenia wyrzutami 

gazów i skał przez rzeczoznawcę do spraw ruchu zakładu górniczego dla przyszłych obszarów 
eksploatacji złoża. Z ww. prognozy wynika, że w części złoża rud miedzi zlokalizowanej poniżej 
poziomu 1200 m od powierzchni terenu istnieją przesłanki wynikające z głębokości zalegania zło-
ża, budowy geologicznej, zawartości metanu w górotworze powyżej 5%, co do możliwości wystą-
pienia zjawisk gazogeodynamiczych. W oparciu o te wnioski Kierownik Ruchu Zakładu Górnicze-
go – O/ZG„Rudna” w listopadzie 2010 roku dokonał kwalifikacji złoża na dwie kategorie zagroże-
nia wyrzutami gazów i skał [4]. 

 

 
 
Rys. 2. Zasięg obszarów kategorii zagrożenia wyrzutami gazów i skał O/ZG „Rudna” 
Figure 2. Ranges of hazard areas of gas and rock outbursts in ”Rudna” mine 

Obszar zaliczony do I kategorii Obszar zaliczony do II kategorii 

Pole XXVIII/1 
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Rys. 3. Szkic wyrobisk zaliczonych do II kategorii zagrożenia wyrzutami gazów i skał O/ZG „Rudna” 
Figure 3. Draft of excavations classified as 2nd category of gas and rock outbursts hazard “Rudna” mine 

 
3.3. Obowiązujący stan prawny oraz związane z nim zastosowane rozwiązania techniczne 

i technologiczne dla nowo uruchamianych pól poniżej poziomu 1200 w obszarze GGP 
 

Część złoża „Rudna” i znaczna część złoża „Głogów Głęboki Przemysłowy” poniżej poziomu 
1200 m od powierzchni terenu zaliczona jest do I kategorii zagrożenia wyrzutami gazów i skał. 
Brak przepisów dla prowadzenia eksploatacji złóż miedzi w zagrożeniu wyrzutami gazów i skał 
wymusił podjęcie działań mających na celu wypracowanie wytycznych dla prowadzenia robót eks-
ploatacyjnych. 

W 2013 roku KGHM Cuprum Spółka z o.o. Centrum Badawczo-Rozwojowe zakończyło opra-
cowanie „Wytyczne prowadzenia rozpoznania potencjalnych zjawisk gazogeodynamicznych oraz 
prowadzenia robót górniczych (udostępniających, przygotowawczych i eksploatacyjnych) w wa-
runkach występowania tego zagrożenia w zakładach górniczych KGHM „Polska Miedź” S.A.” – 
które zostały pozytywnie zaopiniowane przez Komisję do spraw Zagrożeń Naturalnych w Pod-
ziemnych Zakładach Górniczych Wydobywających Rudy Miedzi Uchwałą Nr 6/2013. Dla okre-
ślenia stanu zagrożenia wyrzutami gazów i skał, dla pierwszej eksploatacji poniżej poziomu 1200 
w polu XXVIII/1 wykonano badania sejsmiczne 2D z powierzchni, odwiercono szereg otworów 
wiertniczych (badawczych) z wyrobisk górniczych ograniczających ww. pole eksploatacyjne za-
równo po rozciągłości jak i po upadzie złoża, przebadano próbki rdzeni skalnych pod względem 
właściwości geomechanicznych, porozymetrycznych, kolektorskich i składu chemicznego oraz wy-
konano prześwietlenie górotworu tomografią sejsmiczną. 

Powierzchniowe badania sejsmiczne 2D wykonano w pasie przyszłej eksploatacji. Zapis sej-
smiczny utworów cechsztynu i czerwonego spągowca jest gorszej jakości (niż dla utworów zalega-
jących wyżej), co zdecydowanie utrudnia korelację na przekrojach sejsmicznych zarówno granic 
cechsztyńskich jak i jednoznaczną lokalizację uskoków. Na badanym obszarze zidentyfikowano 
pięć stref tektonicznych, dwie z nich mają charakter rowów tektonicznych, których zasięg konty-
nuuje się poniżej spągu cechsztynu. W badaniach tych nie uzyskano informacji o strefach nagro-
madzeń gazu w górotworze [3], [1]. 

W czasie wykonywania wyrobisk przygotowawczych dla pola XXVIII/1: upadowe H-20 do 
H-23, chodniki T, W-270, chodniki W-269d, e, f – wykonywane były otwory wiertnicze w celu 

 

 
 
  Miejsce wyrzutu gazów i skał 

Wiązka chodników T i W-169 
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rozpoznania zagrożenia gazowego i zagrożenia wyrzutami gazów i skał. pobierane były próbki 
rdzeni wiertniczych do badań laboratoryjnych. W ww. otworach wiertniczych oraz wykonanych 
z chodnika W-269a po upadzie złoża w pole eksploatacyjne XXVIII/1 nie stwierdzono nagroma-
dzeń gazów w górotworze. 
 
 

 
 
Rys. 4. Przykładowe rozmieszczenie otworów dla rozpoznania zagrożenia gazowego 
wiązki chodników T, W-169 
Figure 4. Sample location of the drillholes for the gas hazard recognition of drifts bundle T, W-169 
 
 

W roku 2012 – dla rozpoznania przyszłych pól eksploatacyjnych wykonano pod ziemią – eks-
perymentalnie prześwietlenie górotworu tomografią sejsmiczną i badanie georadarem otworowym. 
Wynikiem ww. badań było rozpoznanie górotworu pod względem możliwości wystąpienia zagro-
żeń naturalnych, potwierdzonych analizą geologiczną rejonu badań i otworami wiertniczymi. Do-
świadczenia z tych eksperymentów pozwoliły opracować metodę do badania górotworu w rejonie 
przyszłych pól eksploatacyjnych poniżej poziomu 1200 m [7]. 

W czerwcu 2013 roku wykonano tą metodą prześwietlenie sejsmiczne w polu eksploatacyjnym 
XXVIII/1, pierwszym zlokalizowanym poniżej poziomu 1200 m od powierzchni terenu, w I kate-
gorii zagrożenia wyrzutami gazów i skał. Badania były ukierunkowane na warstwy stropowe wy-
robisk górniczych – warstwy dolomitu i spągowej części warstwy anhydrytu [6]. 
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Rys. 5. Rozmieszczenie izolinii prędkości fali sejsmicznej 
Figure 5. Distribution of seismic wave velocity isolines 
 
 

Wyznaczone w badaniu strefy anomalne były analizowane przez odpowiednie służby Kopalni 
i weryfikowane – w kilku przypadkach przez wykonanie otworów wiertniczych. Wyinterpretowane 
anomalne prędkości fali sejsmicznej wymagają starannej korelacji z danymi geologicznymi, ze 
względu na dużą liczbę czynników mających wpływ na zmiany prędkości fal sejsmicznych. Dla 
pola XXVIII/1 ustalono wykonanie dwóch otworów kontrolnych w trakcie wykonywania pasów 
startowych do stref anomalnych wskazanych na mapie izolinii prędkości fali. W przypadku stwier-
dzenia otworem wiertniczym nagromadzenia gazu w górotworze jest wykonane badanie georada-
rem otworowym, celem określenia zasięgu strefy gazonośnej. Zasięg badania, tym sposobem, w ca-
liznę wynosi około 10,0 m od osi otworu. 

Wszystkie wyniki przedstawionych powyżej badań zostały wykorzystane przez rzeczoznawcę 
do spraw ruchu zakładu górniczego do wykonania prognozy lokalnej dla planowanej eksploatacji 
w polu XXVIII/1. Przedstawiony zakres badań i dokumentów niezbędnych dla prowadzenia eks-
ploatacji w I kategorii zagrożenia wyrzutami gazów poniżej poziomu 1200 m jest zgodny z „Wy-
tycznymi prowadzenia rozpoznania potencjalnych zjawisk gazogeodynamicznych oraz prowadze-

Wiązka wyrobisk T, W-269 

Wiązka wyrobisk T, W-270 

Obszar projektowanego 
pola XXVIII/1 

Wiązka wyrobisk H-20–H-23 
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nia robót górniczych (udostępniających, przygotowawczych i eksploatacyjnych) w warunkach moż-
liwości wystąpienia tego zagrożenia w zakładach górniczych KGHM „Polska Miedź” S.A.” Ww. 
Wytyczne, w których szczegółowo ujęto warunki bezpieczeństwa podczas drążenia wyrobisk udo-
stępniających, przygotowawczych i eksploatacyjnych oraz prowadzenia robot wiertniczych w wa-
runkach występującego zagrożenia – zostały wprowadzone do stosowania w listopadzie 2013 roku 
przez Prezesa Zarządu KGHM „Polska Miedź” S.A. w zakładach górniczych KGHM „Polska 
Miedź” S.A.” a następnie w grudniu 2013 roku przez Kierownika Ruchu Zakładu Górniczego – 
O/ZG „Rudna”. 
 
 
4. WYROBISKA UDOSTĘPNIAJĄCE ORAZ ZAŁOŻENIA SYSTEMU EKSPLOATACJI 
 

4.1. Rozmieszczenie wyrobisk udostępniających i przygotowawczych 
 

Projektując granice pola oraz wyrobiska konturujące zwiększono szerokość stref ochronnych 
dla wiązek wyrobisk udostępniających. Ma to zapewnić ich stateczność przy eksploatacji kolej-
nych pól w tym rejonie. W wyniku pracy KGHM Cuprum pt.: „Ocena szerokości stref ochronnych 
dla wyrobisk udostępniających złoże w aspekcie planowanej eksploatacji i zalegania złoża na głę-
bokości od 1100 m do 1300 m” określono, że minimalna szerokość tych stref powinna wynosić, 
dla wiązek sześciu wyrobisk, 400 m. Projektowane pole XXVIII/1 w Obszarze Górniczym Głogów 
Głęboki-Przemysłowy, przygotowano poprzez wykonanie wyrobisk konturujących w następują-
cym zakresie: wiązka H-20–H-23, której drążenie poniżej W-269a rozpoczęto w czerwcu 2011, ma 
długość 530 m. Na bazie tej wiązki wykonano wyrobiska konturujące pole na obu skrzydłach. Od 
lewej strony, od stycznia 2013 roku, wykonano chodniki T, W-270, a ze strony prawej chodniki 
W-269d, e, które drążone są od czerwca 2012 roku. 
 
4.2. Warunki klimatyczne  
 

Udostępnianie coraz głębszych partii górotworu i prowadzenie tam robót górniczych niesie za 
sobą wymóg zapewnienia i utrzymywania odpowiednich warunków mikroklimatycznych na sta-
nowiskach pracy. Warunki klimatyczne w wyrobisku górniczym to oddziaływanie temperatury 
powietrza, prędkości jego przepływu oraz wilgotności. Istotne znaczenie ma również temperatura 
górotworu otaczającego wyrobiska. W złożu eksploatowanym przez kopalnię „Rudna”, temperatu-
ra pierwotna na głębokościach 1000 m pod powierzchnią terenu ma wartość ok. 42°C, a w wyrobi-
skach drążonych poniżej 1200 m pod powierzchnią terenu wzrasta powyżej 47°C. Drążenie wyro-
bisk górniczych oraz podjęcie eksploatacji złoża na głębokościach poniżej 1200 m wymusza za-
pewnienie odpowiedniej ilości powietrza o odpowiednich parametrach (temperatura, skład chemicz-
ny). Wysoka temperatura pierwotna skał wymaga odpowiedniego dostosowania gabarytów wyko-
nywanych chodników oraz zmianę długość frontów eksploatacyjnych. Uwzględniając te wymaga-
nia maksymalna szerokość frontu eksploatacyjnego w polu XVIII/1 będzie wynosić około 300 m. 
Pozwoli to na ograniczenie powierzchni wymiany ciepła dopływającego z górotworu do wyrobisk 
i przepływającego nimi powietrza przy jednoczesnym zachowaniu optymalnych przekrojów po-
przecznych dla zapewnienia skutecznej wentylacji. Kolejną niedogodnością wpływającą na „ja-
kość” powietrza są znaczne odległości (w tym polu ok. 5 km o szybu wdechowego), między rejo-
nami robót górniczych (w tym również rejonów poniżej 1200 m) a szybami wdechowymi. Wymu-
sza to wydzielanie odrębnych „dróg wentylacyjnych” umożliwiających doprowadzenie powietrza, 
o odpowiedniej jakości, do stanowisk pracy. Dla zapewnienia właściwej temperatury powietrza 
wpływającego do rejonu robót górniczych niezbędnym jest również jego schładzanie. Biorąc pod 
uwagę prognozę termiczną oraz wymóg zapewnienia właściwych warunków mikroklimatycznych 
na stanowiskach pracy w polu XXVIII/1 przy następujących założeniach: strumień objętości Q = 
= 5000 m3/min, temperatura (sucha) powietrza na wlocie ts = 34,4°C niezbędnym jest dostarczenie 
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około 2,0 do 2,5 MW mocy chłodniczej. W tym celu w rejon pola zostały doprowadzone niezbęd-
ne media układu klimatyzacji centralnej, przede wszystkim rurociągi wody lodowej. 
 
 
PODSUMOWANIE 
 

Aktualnie wykonywane są pasy startowe dla pola XXVIII/1, a od kwietnia 2014 roku rozpocz-
nie się pierwsza w KGHM „Polska Miedź” S.A. eksploatacja w nowych, skrępowanych warunkach 
geologiczno-górniczych w złożu Głogów Głęboki-Przemysłowy. Opracowane dla pola XXVIII/1 
rozwiązania w zakresie sposobów rozpoznawania występujących na tej głębokości nowy zagrożeń, 
sposobu ich monitorowania i ograniczania, są bazą dla ekspansji eksploatacji złóż w rejonie GGP. 

Rozpoczęcie eksploatacji w obszarze GGP przez ZG „Rudna” umożliwi zweryfikowanie zało-
żeń projektowych i potwierdzi dostępność złóż rozpoznanych w tym obszarze górniczym. Na pod-
stawie dotychczasowych doświadczeń, można stwierdzić, że rozpoznanie górotworu metodą prze-
świetlenia sejsmicznego dla prowadzenia robót eksploatacyjnych, uzupełniane pracami wiertniczy-
mi, może być efektywnym narzędziem w bieżącym monitorowaniu stanu górotworu pod kątem wy-
stępowania zagrożenia gazogeodynamicznego. Prowadzenie wydobycia rudy miedzi z poziomu 
poniżej 1200 m w warunkach możliwego wystąpienia zjawisk gazogeodynamicznych, będzie pro-
cesem pionierskim w dolnośląskim górnictwie rud metali. 
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Exploitation Below the Level 1200 in the GGP Area as the Gateway 
to New Resources of KGHM “Polska Miedź” S.A. 
on the Basis of “Rudna” Mine Division 
 

Meeting the production plans of mines belonging to KGHM “Polska Miedź” S.A. in the future 
requires systematically running of new exploitation fields. Due to the limited possibility of exploi-
tation expansion “Rudna” mine prepared foundations for the extraction of deposits below the level 
of 1200 m, in Głogów Głęboki-Przemysłowy (GGP) area. In September 2009 at about 1200 meters 
level there was the phenomenon of gas and rocks ejection. This circumstance showed that the area 
of mining fields of KGHM “Polska Miedź” S.A. is associated with the hazard of gas and geody-
namic phenomena. Field XXVIII/1 will be the first conducted under such conditions. Preparing to 
exploitation in this area “Rudna” mine introduced new guidelines, methods of hazards identifica-
tion, as well as technical solutions adapted to the conditions prevailing at that depth. Beginning of 
exploitation in the GGP area will enable verifying design assumptions and confirmation of the 
availability of deposits identified in this mining field. 
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Analiza pracy złącza ciernego z klinem oporowym 
 
 
Jarosław Brodny 
Politechnika Śląska, Gliwice 
 
 
 
 
 
 
STRESZCZENIE: Złącze cierne jest podstawową częścią stojaków ciernych oraz odrzwi obudowy 
podatnej wyrobisk korytarzowych i ma decydujący wpływ na główne parametry pracy odrzwi i sto-
jaków, czyli na nośność i podatność. Obecnie stosowane konstrukcje złączy ciernych charakteryzu-
ją się niską nośnością oraz niestabilną pracą. W celu poprawy parametrów ich pracy opracowano 
nowe rozwiązanie konstrukcyjne złącza ciernego polegające na zastosowaniu klina oporowego 
montowanego między współpracującymi kształtownikami. W artykule przedstawiono wyniki ba-
dań stanowiskowych złączy ciernych z klinem oporowym poddanych statycznemu osiowemu ści-
skaniu oraz udarowemu obciążeniu swobodnie spadającą masą. W celu określenia wpływu klina 
oporowego na parametry pracy złącza ciernego uzyskane wyniki porównano z wynikami badań 
złączy ciernych bez klina oporowego. Na podstawie przeprowadzonych badań i analiz można stwier-
dzić, że zastosowanie klina oporowego wpływa na podwyższenie nośności złącza ciernego, popra-
wia stan obciążenia śrub strzemion oraz stwarza możliwości regulacji charakterystyk pracy złączy 
ciernych. 
 
SŁOWA KLUCZOWE: Górnicza obudowa podatna, złącze cierne, klin oporowy 
 
 
 
1. WSTĘP 
 
 Podstawową częścią odrzwi obudowy podatnej oraz stojaków ciernych są złącza cierne zapew-
niające połączenie konstrukcyjne poszczególnych elementów oraz decydujące o podstawowych ich 
parametrach, jakimi są nośność i podatność. 
 Dzięki pracy złącza ciernego obudowa podatna wyrobisk korytarzowych posiada zdolność do 
samoczynnej zmiany swoich gabarytów pod wpływem obciążenia zewnętrznego. Praca złącza 
ciernego oparta jest na wykorzystaniu sił tarcia między współpracującymi kształtownikami. 
Wartość siły tarcia zależy od siły docisku oraz współczynników tarcia statycznego i kinetycznego 
pomiędzy kształtownikami. Siła docisku kształtowników jest wynikiem pracy strzemiona i zależy 
od wartości sił osiowych działających w ich śrubach oraz od sił tarcia w połączeniu gwintowym. 
 Obecnie stosowane rozwiązania konstrukcyjne złączy ciernych są często źródłem niestabilnej 
pracy odrzwi obudowy podatnej oraz stojaków ciernych obciążonych statycznie i dynamicznie. 
Zsuwy występują przy stosunkowo niskich obciążeniach i niedostatecznie wykorzystywany jest 
potencjał nośny kształtowników, z jakich wykonane są odrzwia i stojaki cierne. Coraz szerzej sto-
sowane do produkcji kształtowników stale o podwyższonych własnościach mechanicznych [8] jesz-
cze bardziej zmniejszają stopień wykorzystania parametrów wytrzymałościowych obudowy. 
 Dotychczas przeprowadzono szereg badań, których celem było podwyższenie nośności oraz 
poprawa charakterystyk pracy złączy ciernych. W większości prezentowanych prac dla osiągnięcia 
tego celu proponuje się zwiększaniu wartości momentu skręcającego, z jakim dokręca się nakrętki 
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śrub strzemion, zwiększenie liczby strzemion w złączu ciernym lub stosowanie coraz cięższych 
kształtowników, z jakich wykonuje się stojaki cierne i odrzwia obudowy. Jedynie w pracach [3, 5] 
zaprezentowano nowe rozwiązania konstrukcyjne złączy ciernych, które umożliwiały uzyskanie 
stabilniejszych charakterystykach pracy oraz podwyższenie ich nośności przy jednoczesnym za-
chowaniu podatności. Ze względu na skomplikowane konstrukcje oraz wynikające z tego wysokie 
koszty związane z wykonaniem i wdrożeniem rozwiązania te nie znalazły praktycznego zastoso-
wania. Wytyczyły jednak kierunek dalszych prac i badań związanych z poszukiwaniem nowych 
rozwiązań złączy ciernych. 
 Uwzględniając powyższe uwagi konieczne staje się prowadzenie badań mających na celu opra-
cowanie nowego rozwiązania konstrukcyjnego złącza ciernego. Rozwiązanie takie powinno pod-
wyższyć opory ruchu w czasie zsuwu w złączu ciernym i poprzez to wpłynąć na zwiększenie jego 
nośności, a w dalszej kolejności całej obudowy podatnej przy zachowaniu jej podatności. 
 Celowość prowadzenia takich prac uzasadnia też fakt, że w najbliższych latach obudowa po-
datna w dalszym ciągu będzie stanowiła podstawowe zabezpieczenie górniczych wyrobisk koryta-
rzowych. Również oczekiwania jej użytkowników, co do kierunków udoskonalenia konstruk-
cji i sposobu eksploatacji tej obudowy koncentrują się przede wszystkim na potrzebie poszukiwa-
nia nowych rozwiązań w odniesieniu do podwyższenia jej nośności, ułatwienia montażu i eksploa-
tacji oraz ograniczenia uszkodzeń [1]. 
 Mając na uwadze wszystkie wskazane aspekty działania obudowy podatnej oraz oczekiwania 
ich użytkowników w celu poprawienia stabilności i charakterystyki pracy złącza ciernego, zarówno 
w przypadku obciążenia statycznego, jak i dynamicznego, autor niniejszego opracowania zapropo-
nował nowe rozwiązanie konstrukcyjne złącza ciernego. Rozwiązanie to polega na zastosowaniu 
dodatkowego elementu konstrukcyjnego w postaci klina oporowego montowanego pomiędzy współ-
pracującymi kształtownikami złącza ciernego. 
 Głównym celem zastosowania klina oporowego jest zwiększenie wartości sił przenoszonych 
przez złącze cierne (zwiększenie nośności złącza ciernego) poprzez podwyższenie oporów ruchu 
w czasie zsuwu. Założono, że w wyniku przemieszczania zsuwającego się kształtownika w złączu 
ciernym dojdzie do odkształcania klina oporowego oraz współpracujących kształtowników. Spo-
woduje to wzrost oporów ruchu w czasie zsuwu, co wpłynie na podwyższenie nośności złącza. 
 Zastosowanie klina oporowego powinno także ograniczyć nagłe i często o dużej wartości nie-
kontrolowane zsuwy w złączu oraz wpłynąć na zwiększenie wartości sił osiowych w śrubach strze-
mion, co dodatkowo poprawi nośność złącza ciernego. 
 W artykule omówiono budowę i zasadę działania złącza ciernego z klinem oporowym oraz 
przedstawiono wyniki badań stanowiskowych złączy ciernych z klinem oporowym obciążonych 
statycznie i dynamicznie. 
 W celu określenia wpływu klina oporowego na pracę złącza ciernego wyniki badań złączy 
ciernych z klinem oporowym porównano z wynikami badań złączy ciernych bez klina oporowego. 
 
 
2. CHARAKTERYSTYKA ZŁĄCZA CIERNEGO Z KLINEM OPOROWYM 
 
 Celem zastosowania klina oporowego w złączu ciernym jest zwiększenie oporów związanych 
z przemieszczaniem się współpracujących kształtowników. Opory te związane są z procesem od-
kształcania się kształtowników, strzemion i klina, który może podlegać także procesowi skrawania. 
 Na rysunku 1 przedstawiono schemat złącza ciernego z klinem oporowym. W złączu tym klin 
jest montowany między współpracującymi kształtownikami, tak, aby wypełnił wolną przestrzeń 
między ich denkami. 
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Rys. 1. Schemat złącza ciernego z klinem oporowym 
Figure 1. Scheme of frictional joint with resistance wedge 

 
 Parametrami geometrycznymi opisującymi kształt klina i mającymi istotny wpływ na charakte-
rystykę pracy złącza ciernego z klinem są: kąt nachylenia tworzącej klina α, wysokość klina w po-
czątkowej jego części h oraz długość L (rys. 1). Przyjęto, że szerokość klina oporowego będzie 
równa szerokości denka kształtownika wewnętrznego. 
 W złączu ciernym z klinem oporowym następuje wzrost oporów ruchu przemieszczającego się 
w czasie zsuwu górnego kształtownika, który jest dociskany do dolnego w wyniku działania strze-
mion (rys. 1). Początek wzrostu tych oporów następuje w momencie rozpoczęcia kontaktu górnego 
kształtownika z klinem oporowym. W tym przypadku, aby doszło do zsuwu, konieczny jest wzrost 
wartości zewnętrznej siły działającej na górny kształtownik. Skutkiem tego jest wzrost wartości si-
ły przenoszonej przez złącze cierne, czyli jego nośności. 
 Zastosowanie klina oporowego powoduje więc wzrost oporów w złączu, przy których może 
dojść do zsuwu oraz opory w trakcie zsuwu. 
 Wpływ klina oporowego na pracę złącza ciernego wyjaśnia rysunek 2, na którym przedstawio-
no uproszczone charakterystyki pracy złączy ciernych z klinami oporowymi o różnych parame-
trach geometrycznych, zamontowanymi w pewnej odległości od krawędzi górnego kształtownika. 
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Rys. 2. Uproszczone charakterystyki pracy złącza ciernego z klinem oporowym 
Figure 2. Simplified performance characteristics of a friction joint with a resistance wedge 
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 Takie usytuowanie klina oporowego powoduje, że w początkowej fazie złącze cierne pracuje 
klasycznie, tzn. jest w spoczynku do momentu, gdy wartość siły zewnętrznej nie przekroczy warto-
ści maksymalnej siły tarcia statycznego. W momencie przekroczenia tej wartości następuje zsuw 
w złączu, który trwa do chwili, gdy wartość siły zewnętrznej spadnie poniżej wartości siły tarcia 
kinetycznego. Następnie układ przechodzi w stan spoczynku i cały cykl powtarza się. Taki ruch 
kształtowników w złączu ciernym jest ruchem przerywanym typu stick-slip [4, 6]. 
 W momencie zetknięcia się krawędzi zewnętrznego kształtownika z klinem oporowym zmienia 
się charakter pracy złącza ciernego związany ze wzrostem oporów ruchu w wyniku działania klina 
oporowego. W złączu występują wtedy sumaryczne opory wynikające z tarcia oraz deformacji (Tk). 
 Przedstawione na rysunku 2 charakterystyki pracy złączy ciernych z klinami oporowymi ozna-
czone cyframi od 1 do 4 są wyznaczone dla różnych parametrów geometrycznych klina oporowe-
go. Zwiększenie kąta nachylenia tworzących klina α lub jego wysokości h powoduje wzrost opo-
rów ruchu, a co za tym idzie także nośności złącza ciernego. 
 W prezentowanym przypadku zastosowanie klina oporowego powoduje, że wraz ze wzrostem 
wielkości zsuwu rośnie nośność złącza ciernego. Jednocześnie nie występuje spadek tej nośności 
w czasie zsuwu, co stanowi dużym problem w czasie eksploatacji obudowy podatnej z klasyczny-
mi złączami ciernymi. 
 
 
3. BADANIA ZŁĄCZA CIERNEGO Z KLINEM OPOROWYM 
 PODDANEGO STATYCZNEMU OSIOWEMU ŚCISKANIU 
 
 Badania złączy ciernych przy statycznym ściskaniu polegają na osiowym ich obciążeniu siłą, 
która jest wynikiem przemieszczania się tłoka maszyny wytrzymałościowej ze stałą prędkością 
10 mm na minutę [7]. 
 Na potrzeby badań opracowano układ pomiarowy, który umożliwił ciągłą rejestrację wartości 
siły przenoszonej przez złącze cierne, z klinem oporowym, wartości sił osiowych w śrubach strze-
mion oraz przemieszczenia i przyspieszenia zsuwającego się kształtownika. 
 Badania przeprowadzono dla złączy ciernych wykonanych z kształtownika V29 z dwoma 
strzemionami SDO 29 z klinami oporowymi o różnych parametrach geometrycznych oraz o róż-
nych wartościach wstępnych sił osiowych w śrubach strzemion. 
 Dla określenia wpływu klina oporowego na charakterystykę pracy złącza ciernego na rysunku 3 
przedstawiono charakterystyki pracy złączy ciernych z klinem i bez klina oporowego. W obu złą-
czach wartości wstępnych sił osiowych w śrubach strzemion były takie same i wynosiły po 80 ±5 
kN w każdej ze śrub. Klin oporowy był wykonany ze stali S 235 JR o kącie nachylenia tworzącej 
(α) wynoszącym 6º, początkowej wysokości (h) równej wysokości szczeliny między współpracują-
cymi kształtownikami i długości (L) równej 0,2 m. 
 Analizując uzyskane charakterystyki można stwierdzić, że dla złącza ciernego z klinem oporo-
wym obciążenie przez nieprzenoszone wzrasta w miarę przemieszczania zsuwającego się kształ-
townika. Obecność klina oporowego ogranicza możliwość wystąpienia dużych spadków wartości 
siły przenoszonej przez złącze cierne (jego nośności) w czasie wystąpienia zsuwu, co powoduje, że 
nie dochodzi do nagłych zsuwów w złączu ciernym. Proces przemieszczania zsuwającego się kształ-
townika przebiega znacznie płynniej niż w przypadku złącza bez klina oporowego. Wielkość zsu-
wu jest mniejsza niż dla złącza bez klina oporowego, przez co zmniejsza się podatność złącza cier-
nego. 
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Rys. 3. Charakterystyki pracy złącza ciernego z klinem i bez klina oporowego 
Figure 3. Work characteristics of the friction joint with and without the resistance wedge 
 
 
 Korzystając z charakterystyki pracy złącza ciernego można wyznaczyć szereg parametrów opi-
sujących jego pracę. Najważniejsze z nich to maksymalna wartość siły przenoszonej przez złącze 
cierne (maksymalna nośność zsuwna) oraz wartość siły, przy której dochodzi do pierwszego zsuwu 
w złączu ciernym (nośność zsuwna w chwili wystąpienia pierwszego zsuwu) nazywana również si-
łą zrywającą złącze cierne. 
 Bardzo istotny wpływ na charakterystykę pracy złącza ciernego z klinem oporowym, oprócz 
parametrów geometrycznych klina, ma także miejsce jego montażu. 
 Na rysunku 4 przedstawiono charakterystykę pracy złącza ciernego z klinem oporowym o kącie 
nachylenia tworzących wynoszącym 6º, zamontowanego w odległości 0,1 m od początkowej kra-
wędzi przemieszczającego się kształtownika. 
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Rys. 4. Charakterystyka pracy złącza ciernego z klinem oporowym (α = 6º) 
Figure 4. Work characteristic of a friction joint with a resistance wedge (α = 6º) 
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 Analizując otrzymaną zależność można stwierdzić, że w początkowej fazie mamy do czynienia 
z charakterystyką pracy jak dla złącza bez klina oporowego. Po zsuwie o wartości ok. 0,1 m nastę-
puje zmiana charakteru pracy złącza, które zaczyna pracować jak złącze z klinem oporowym. 
Można przyjąć, że przy tak zamontowanym klinie oporowym uzyskana charakterystyka jest póź-
nopodporową. 
 W czasie badań złączy ciernych z klinem oporowym wykorzystując specjalistyczne czujniki tu-
lejowe rejestrowano także zmiany wartości sił osiowych w śrubach strzemion. 
 Należy podkreślić, że w rzeczywistości to właśnie siły osiowe w śrubach mają bardzo istotny 
wpływ na charakterystykę pracy złącza ciernego. Decydują one bowiem o wartości siły, z jaką do-
ciskane są współpracujące w złączu kształtowniki, co bezpośrednio wpływa na nośność i podat-
ność złącza ciernego [1, 2]. 
 Na rysunku 5 przedstawiono przebieg sił osiowych w śrubach strzemion złączy ciernych z kli-
nem i bez klina oporowego. 

 

0

20

40

60

80

100

120

140

160

0 100 200 300 400 500 600

czas, s

Q
, k

N

śruby złącza ciernego bez klina oporowego

śruby złącza ciernego z klinem oporowym

 
 
Rys. 5. Przebiegi czasowe sił osiowych w śrubach strzemion 
dla złącza ciernego z klinem i bez klina oporowego 
Figure 5. Time related courses of axial forces in the bolts of stirrups 
of friction joint with and without the resistance wedge 

 
 Uzyskane wykresy obrazują wyraźną różnicę między charakterystykami zmian wartości sił 
osiowych w śrubach strzemion dla złączy ciernych z klinem i bez klina oporowego. W przypadku 
złącza ciernego bez klina oporowego wartości sił osiowych w śrubach strzemion wraz z zsuwem 
zmniejszają się. Spadek ten dochodzi do ok. 30% w stosunku do wartości wstępnej. Ma to bardzo 
istotne znaczenie dla dalszej pracy złącza, gdyż zmniejsza wartość siły, z jaką dociskane są współ-
pracujące kształtowniki. Powoduje to zmniejszenie nośności złącza i zwiększenie jego podatności. 
 W przypadku obudowy podatnej może to być zjawisko bardzo niebezpieczne, gdyż powoduje 
znaczne zmniejszenie jej parametrów nośnych. 
 W przypadku złącza ciernego z klinem oporowym wraz ze wzrostem wartości zsuwu następuje 
wzrost wartości sił osiowych w śrubach strzemion, co należy uznać za proces korzystny. Następuje 
zjawisko samonapinania się śrub strzemion powodując, że rośnie wartość siły, z jaką dociskane są 
współpracujące kształtowniki, co wpływa na wzrost nośności złącza. 
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4. BADANIA ZŁĄCZA CIERNEGO Z KLINEM OPOROWYM 
 OBCIĄŻONEGO UDAREM MASY 
 
 Wyznaczanie charakterystyk pracy złączy ciernych z klinem oporowym obciążonych udarem 
masy przeprowadzono na specjalistycznym stanowisku badawczym, którego schemat i opis przed-
stawiono w pracy [2]. Badania polegały na osiowym obciążeniu złącza ciernego swobodnie spada-
jącą z określonej wysokości stałą masą udarową wynoszącą 4000 kg na trawersę o masie 1600 kg. 
Badania przeprowadzono dla różnych wysokości, z jakich dochodziło do spadku masy udarowej, 
przy różnych wartościach sił osiowych w śrubach strzemion oraz dla różnych parametrów geome-
trycznych klina oporowego. 
 Korzystając z układu pomiarowego wykorzystanego przy badaniach złączy obciążonych sta-
tycznie rejestrowano zmiany wartości siły przenoszonej przez złącze cierne (zwaną charakterysty-
ką dynamiczną złącza), wartości sił osiowych w śrubach strzemion oraz przemieszczenia, prędko-
ści i przyspieszenia elementów złącza ciernego. 
 W wyniku przeprowadzonych badań wyznaczono charakterystyki dynamiczne złączy ciernych 
z klinem oporowym określające zmianę wartości siły (R) przenoszonej przez złącze cierne w czasie 
obciążenia go udarem masy. 
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Rys. 6. Charakterystyki pracy złącza ciernego z klinem i bez klina oporowego 
przy obciążeniu masą udarową spadającą z wysokości 0,7 m 
Figure 6. Work characteristics of a friction joint with and without the resistance 
Wedge loaded with impact mass falling from a height of 0,7 m 
 
 W celu określenia wpływu klina oporowego na pracę złącza ciernego na rysunku 6 przedsta-
wiono charakterystyki dynamiczne złączy ciernych z klinem i bez klina oporowego. Oba złącza 
były obciążone masą spadającą z wysokości 0,7 m, a wartości sił osiowych w każdej ze śrub ich 
strzemion wynosiły po 100 ±5 kN. Wartość kąta nachylenia tworzących klina oporowego wynosiła 
12º, a jego wysokość w początkowej części była równa wysokości szczeliny między współpracują-
cymi kształtownikami. 
 Porównując wyznaczone charakterystyki można stwierdzić, że zastosowanie klina oporowego 
powoduje znaczny wzrost wartości siły przenoszonej przez złącze cierne. Jako że wartość tej siły 
odpowiada maksymalnej nośności złącza ciernego można uznać, że dzięki klinowi oporowemu ro-
śnie maksymalna nośność złącza. Należy także zauważyć różnice w samym przebiegu obu charak-
terystyk. W przypadku złącza z klinem oporowym obserwujemy większe tłumienie i szybsze przej-
ście układu w stan ustalony. 
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 Przyczyną tego jest praca klina oporowego powodująca zwiększoną dyssypację energii udaru 
związaną z odkształcaniem się klina oporowego i jego skrawania przez przemieszczający się kształ-
townik oraz zwiększonym stanem odkształcenia elementów złącza ciernego. 
 Stan deformacji klina oporowego w złączu ciernym po obciążeniu go udarem masy przedsta-
wiony na rysunku 7 potwierdza wcześniejsze założenia odnośnie jego skrawania. 
 

 
 

Rys. 7. Stan deformacji klina oporowego w złączu ciernym obciążonym udarem masy 
Figure 7. Deformation state of a resistance wedge in a friction joint loaded with mass impact 
 
 Analogicznie jak w przypadku badań złączy obciążonych statycznie również przy ich obciąże-
niu udarem masy przeanalizowano wpływ miejsca zamontowania klina oporowego w stosunku do 
krawędzi przemieszczającego się kształtownika na charakterystykę pracy złącza. 
 Na rysunku 8 przedstawiono charakterystykę pracy złącza ciernego z klinem oporowym o kącie 
nachylenia tworzących wynoszącym 12º zamontowanego w odległości 0,1 m od początkowej kra-
wędzi przemieszczającego się kształtownika, które obciążono masą udarową spadającą z wysoko-
ści 0,7 m. 
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Rys. 8. Charakterystyka pracy złącza ciernego z klinem oporowym zamontowanym 0,1 m od krawędzi 
zsuwającego się kształtownika obciążonego masą udarową spadającą z wysokości 0,7 m 
Figure 8. Work characteristic of a friction joint with a resistance wedge mounted within 0.1 m from 
the edge of displacing a shaped section loaded with impact mass falling from a height of 0.7 m 
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 Przedstawiona charakterystyka pokazuje, że zastosowanie klina oporowego wpływa na wzrost 
wartości siły przenoszonej przez złącze cierne (jego nośności). W momencie zetknięcia przemiesz-
czającego się kształtownika z klinem oporowym wartość tej siły istotnie wzrasta. Pomimo utraty 
energii udaru na zsuw w części złącza bez klina, zarejestrowano duży wzrost wartość siły przeno-
szonej przez złącze cierne. Maksymalna wartość tej siły dla części z klinem oporowym wyniosła 
615 kN. 
 Podobnie jak w przypadku badania złączy ciernych obciążonych statycznie, tak i przy obciąże-
niu dynamicznym bardzo istotny wpływ na charakterystykę pracy złącza ciernego mają wartości sił 
osiowych w śrubach strzemion. 
 W celu określenia wpływu klina oporowego na zmianę wartości sił osiowych w śrubach strze-
mion na rysunku 9 przedstawiono charakterystyki zmian wartości tych sił dla złączy ciernych z kli-
nem i bez klina oporowego. Charakterystyki te wyznaczono dla złączy ciernych obciążonych masą 
udarową spadającą z wysokości 0,5 m przy wstępnych wartościach siły osiowej w każdej ze śrub 
strzemion wynoszącej 80 ±5 kN. 
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Rys. 9. Przebiegi czasowe sił osiowych w śrubach strzemion 
dla złączy ciernych z klinem i bez klina oporowego 
Figure 9. Time related course of axial forces values in the bolts 
of clamps of friction joints with and without a resistance wedge 

 
 W przypadku złącza ciernego z klinem oporowym notujemy wzrost wartości sił osiowych 
w śrubach strzemion w czasie zsuwu, co wpływa na wzrost wartości siły, z jaką dociskane są 
współpracujące w złączu kształtowniki. Powoduje to, że rośnie nośność złącza przy zmniejszeniu 
podatności, co w przypadku obciążeń dynamicznych należy uznać jako zaletę konstrukcji złącza 
z klinem oporowym. 
 
 
PODSUMOWANIE I WNIOSKI 
 
 Przeprowadzone badania i uzyskane na ich podstawie wyniki jednoznacznie wskazują, że za-
stosowanie klina oporowego, jako dodatkowego elementu konstrukcyjnego w złączu ciernym wpły-
wa w sposób istotny na parametry jego pracy. 
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 Zarówno w przypadku obciążenia statycznego jak i dynamicznego w złączach ciernych z kli-
nem oporowym nastąpił wzrost wartości siły przenoszonej przez nie w stosunku do złączy bez kli-
na oporowego. 
 Wzrost wartości sił przenoszonych przez złącze cierne z klinem oporowym, a zatem i jego no-
śności, przy zachowaniu podatności zsuwnej jest wynikiem zwiększenia oporów ruchu w złączu 
w czasie zsuwu i należy to uznać jako pozytywny efekt zastosowania klina oporowego. 
 Bardzo istotne znaczenie dla pracy złącza ciernego z klinem oporowym, pomimo zmniejszenia 
wielkości zsuwów w złączach ciernych, ma zachowanie przez ten układ odpowiedniej podatności 
zsuwnej. 
 W wielu przypadkach przy statycznym obciążeniu złącza ciernego z klinem oporowym zareje-
strowano praktycznie ciągły zsuw w złączu. Powoduje to, że złącze cierne z klinem oporowym 
w trakcie zsuwu przenosi w sposób ciągły obciążenie zewnętrzne. Ograniczeniu ulegają nagłe nie-
przewidywalne duże zsuwy, występujące często w złączach bez klina oporowego, w czasie których 
złącze praktycznie nie przenosi żadnego obciążenia. 
 Analizując charakterystyki pracy złącza ciernego z klinem i bez klina należy także podkreślić, 
że dla złącza z klinem oporowym obserwujemy większe tłumienie drgań całego układu. Jest to 
związane z procesem skrawania i odkształcania się klina oporowego oraz odkształcania się współ-
pracujących kształtowników, strzemion i śrub. 
 Procesy te powodują zwiększanie wartości sił osiowych w śrubach strzemion w trakcie zsuwu. 
Występuje to w przypadku statycznego i dynamicznego obciążenia złączy, co należy uznać także 
za zjawisko bardzo korzystne. Rozwiązuje bowiem problem luzowania się śrub w czasie zsuwów, 
który powoduje, że zmniejszeniu ulegają wartości sił, z jakimi dociskane są współpracujące kształ-
towniki. Konsekwencją tego jest nieprzewidywalne zmniejszenie się nośności odrzwi obudowy 
podatnej i stojaków ciernych.  
 Przeprowadzone badania dowiodły także, że poprzez zmianę parametrów geometrycznych kli-
na oporowego oraz miejsca jego montażu w złączu ciernym w stosunku do krawędzi przemieszcza-
jącego się kształtownika można wpływać na charakterystyki pracy złączy. 
 Odpowiedni dobór odległości pomiędzy klinem oporowym a krawędzi przemieszczającego się 
kształtownika powoduje, że złącze cierne może pracować jako późnopodporowe lub jako natych-
miastpodporowe. 
 Na podstawie uzyskanych wyników można stwierdzić, że przedstawione nowe rozwiązanie 
konstrukcyjne złącza ciernego z klinem oporowym stwarza duże możliwości poprawy parametrów 
pracy złączy ciernych, a w dalszej kolejności całej obudowy podatnej wyrobisk korytarzowych. 
 
LITERATURA 
 

[1] Brodny J. 2012: Identyfikacja parametrów pracy złącza ciernego stosowanego w górniczej obudowie po-
datnej wyrobisk korytarzowych. Monografia nr 377/2013, Politechniki Śląskiej, Gliwice. 

[2] Brodny J. 2011: Tests of friction joints in mining yielding supports under dynamic load. Archives of Mi-
ning Science, Vol. 56, nr 3, s. 237-266. 

[3] Ciałkowski B. 1996: Teoretyczne i doświadczalne podstawy konstrukcji złącz obudowy ŁP dla wyrobisk 
zagrożonych tąpaniami. Praca doktorska. Główny Instytut Górnictwa, Katowice. 

[4] Leine R.I., Van Campen D.H., De Kraker A., Van den Steen D. 1998: Stick-slip vibrations induced by al-
ternate friction models. Nonlinear Dynamics, 16(1). 

[5] Michałek M. 1997: Sposoby regulowania nośności zsuwnej obudowy z odrzwi stalowych podatnych. Pra-
ca doktorska, Politechnika Śląska, Gliwice. 

[6] Nakano K., Maegawa S. 2009: Stick-slip in skidding systems with tangential contact compliance. Tribo-
logy International 42. 

[7] PN-91/G-15000/11, Obudowa chodników odrzwiami podatnymi z kształtowników korytkowych. Kształ-
towniki korytkowe proste. Badanie złącz. 

[8] Skrzyński K., Prusek S. 2006: Techniczne i ekonomiczne aspekty stosowania stali o podwyższonych wła-
snościach na kształtowniki obudów odrzwiowych. Prace Naukowe GIG nr 52, Katowice. 



 

 11

Analysis of Operation of the Frictional Joint with the Resistance Wedge 
 
 Frictional joint is the basic part of the friction props and yielding steel frames of dog headings 
and have decisive influence on the their basic operational parameters, i.e. loading capacity and 
yielding capacity. Currently applied constructions of frictional joints characterize with low loading 
capacity and unstable operation. In order to improve their operational parameters a new construc-
tional solution of frictional joint, consisting on the application of resistance wedge assembled be-
tween the cooperating sections, was developed. In the paper results of stand tests of frictional joints 
with the resistance wedge, subjected to the static axial compression and impact of freely falling 
mass, were presented. In order to determine the influence of the resistance wedge on the operation-
al parameters of the frictional joint, obtained results were compared with the results of studies of 
the frictional joints without the resistance wedge. On the basis of conducted tests and analysis one 
can state, that application of the resistance wedge influences on the enhancement of loading capaci-
ty, improves the state of loading the bolts in stirrups, and creates possibility of regulation of opera-
tional characteristics of the frictional joints. 
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Wstęp

Z opracowań GIG wynika że podstawowe 
kryteria wytrzymałości dla kotwienia spełnia :

• 30,7% skał w warstwach libiąskich

• 60,7% skał stropowych w warstwach łaziskich

• 71,9% skał stropowych w warstwach orzeskich

• 90,5% skał stropowych w warstwach rudzkich

• 92,1% skał stropowych w warstwach 
siodłowych 

� Źródło:  J. Gawryś; „Charakterystyka właściwości skał stropowych GZW w 
aspekcie zastosowania obudowy kotwowej”, Wydania 2-2010 z Prace Naukowe GIG.: 
Górnictwo i Środowisko, ISSN 1643-7608
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Podstawowe zastosowania

• eksploatacja filarowo-komorowa

• drążenie wyrobisk

• likwidacja resztek pokładów i filarów

• systemy równoważne z systemami ścianowymi

• eksploatacja pokładów metodami odkrywkowymi

S
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Podstawowe maszyny stosowane w systemach 

Kombajn chodnikowy

Continuous Miner

Wóz odstawczy

Shuttle Car 2 szt.

Kotwiarka

Urządzenie

przesypowo-kruszące

typu Feeder Breaker
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Seria 14CM :

Zakres urabiania 0.8 - 3.4m

Liczba typów 8

Seria 12CM :

Zakres urabiania 1.2 - 5.0m

Liczba typów 6

Seria 12HM :

Zakres urabiania 1.7 - 6.0m

Liczba typów 3

Typoszereg kombajnów typu Continuous Miner
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Typowe czasy cyklu urabiania Continuous Miner

1. Podniesienie organu do połowy - 10 sekund

2. zawrębienie, 0,5m - 20 sekund

3. Cięcie w dół - 20 sekund

4. Podniesienie i cięcie w górę - 25 sekund

5. Obniżenie organu i ładowanie - 30 sekund

6. Podniesienie organu do połowy - 10 sekund

7. zawrębienie, 0,5m - 20 sekund

8. Cięcie w dół - 20 sekund

9. Podniesienie i cięcie w górę - 25 sekund

10. Obniżenie organu i ładowanie - 30 sekund

11. Cofnięcie i wyrównanie spągu - 10 sekund

12. Ustawienie do kotwienia - 20 sekund

RAZEM 4.0 minuty

ZAŁOŻENIA :

• Cięcie – postęp 1.0m

• Warunki : węgiel i miękki kamień, 20 do 60 Mpa
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Kombajn typu 12CM30 Bolter Miner – dla polskich warunków

• Bolter Miner z ładowaniem pługowymi rozsuwanym organem urabiająco-ładującym

• Konstrukcja maszyny pozwala na zachowanie minimalnej odległości kotwy od przodka 
(istotne zwłaszcza przy słabych warunkach stropowych)

• Zakres wysokości urabiania : 2,4 do 4,5m

• Standardowe szerokości urabiania : 4,8 / 5,0 lub 5,2 / 5,4m

• Na wyposażeniu 4 kotwiarki stropowe i 2 kotwiarki ociosowe
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Kombajn typu 12CM30 Bolter Miner 

2044 mm

<1000 mm

Położenie pierwszej kotwy najbliżej przodka (1m)
Umożliwia zastosowanie maszyny w polskim górnictwie
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Bolter Miner i Continuous Miner – zainstalowane maszyny

Joy Global jest światowym liderem maszyn 
do drążenia chodników typu Continuous Miner

� dane z roku 2010
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A. Położenie stropnicy (siatki) na kotwiarkę
i dociśnięcie do stropu : 90 sekund

B. Wiercenie otworów stropowych 1 i 4 
ustawienie kotwiarek ociosu : 40 sekund

C. Włożenie kleju w otwory 1 i 4 i jednoczesne
wiercenie pierwszych otworów 1 i 2 w ociosie . : 20 sekund

D. Zamocowanie i dokręcenie kotew 1 i 4 
i jednoczesne włożenie kleju w otwory ociosowe : 40 sekund

E. Przesunięcie wiertnic do wiercenia otworów 2 i 5. 
Zamocowanie i dokręcenie dwóch kotew ociosowych. : 40 sekund

F. Powtórzenie czynności  B, C, D i E dla kotew
stropowych 2 i 5, 3 i 6 oraz kotew ociosowych 3 i 4. : 280 sekund

G. Przygotowanie maszyny do kolejnego cyklu urabiania : 40 sekund

RAZEM  :   9 min. 30sek.

Kombajn typu 12CM30 Bolter Miner 

• 6 kotew 
stropowych

• 4 kotwy 
ociosowe

1 2 3  4 5 6

1

3

2

4

Przekrój ze 
schematem 
kotwienia

Typowy czas cyklu kotwienia



Eurasia Poland

11 │ January 31, 2014

System dwuchodnikowy

20m

20m

25m

1

Feeder Breaker

Fans

Electrics Shuttle Car Bolter Miner

Shuttle Car

Szeroko stosowany na świecie do rozcinki złoża i przygotowania chodników pod system ścianowy
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Eksploatacja filarów jako metoda wybierania resztek pokładów

Metoda Nevid/Angled

Podstawowy 

system R&P

Metoda Split&Fender
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Alternatywa dla systemu ścianowego  w kopalni Wongawilli (Australia) 

Etap I – wykonanie chodników
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Etap II – likwidacja filarów

Alternatywa dla systemu ścianowego w kopalni Wongawilli (Australia) 
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System Filarowo-Komorowy kopalnia Newlands (Australia)

� Kombajn typu 12CM12 Bolter Miner

� Wymiary filara 30m

� Skrzyżowanie  co 100m

� Wysokość 4 m, szerokość 5,8m

� 1 x Shuttle Car

� 1 x Feeder Breaker

� Układ kotew:

� 4 x 2,1 m kotwy stropowe i 1,5 m kotwa 

centralna

� 2 x 1,2 m kotwy ociosowe

Wyniki

Średni postęp (7 dni) 336 m / tydzień

W dobrych warunkach 40 m / zmianę

W złych warunkach 20 m / zmianę
Rekordowa zmiana (8 hrs)

82,7 m

Rekordowy dzień (24 hrs)
139,0 m

Rekordowy tydzień (7 dni)
539,5 m

Rekordowy miesiąc (28 dni) 2 149,3 m

• 27 km bez remontu

• 2491,6 m w ciągu ostatnich 2 miesięcy
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System chodnikowy w kopalni Vorgashorskaya (Rosja)

� Uruchomienie : Luty 2009 

� Kombajn: 12CM30 Bolter Miner

� Maj 2009: 750 m

� Sierpień 2009: 1005 m

� Marzec 2010: 1200 m

• Okolicznościowa nalepka

• Przyjazd kombajnu na kopalnię• Prezentacja z okazji osiągniętego sukcesu



Eurasia Poland

17 │ January 31, 2014

Przykładowe koszty obudowy kotwowej

� Typowa kotwa dł. 2,4 m - 45 zł

� Klej szybkowiążący - 90 zł /opakowanie 20szt.

� Klej normalnie wiążący - 135 zł/opakowanie 20szt.

� Typowy krok obudowy 6 kotew stropowych, 6 ociosowych i klej -765 zł

� Dla 10m (krok 1m): (120 kotew i 6 op. każdego typu kleju) – 9 450 zł

� Całkowity koszt obudowy dla 1000 m chodnika- 95 400 zł

� Średni czas wykonania 1000 m chodnika - 70 dni
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Przykładowe koszty obudowy stalowej łukowej

� Średni koszt zestawu obudowy - 1 600 zł

� Przy postępie 10m (krok 1m) koszt wykonania  to 16 000 zł

� Całkowity koszt obudowy na 1000m chodnika - 1 600 000 zł

� Średni czas wykonania 1000 m - 300 dni
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TYPE PLN PIECES PER ONE SET TOTAL PRICE PER ONE SET PLN

ŁP KS V32/9/4 319,68 zł 2
1 393,04 zł

PP KO V32/9/4 I 376,84 zł 2

ŁP KS V32/12/4 387,77 zł 2
1 549,08 zł

ŁP KO V32/12/4 386,77 zł 2

ŁP KS V32/13/4 414,54 zł 2
1 658,16 zł

ŁP KO V32/13/4 414,54 zł 2

ŁP KS V32/16/4 456,01 zł 2
1 605,74 zł

ŁP KO V32/16/4 346,86 zł 2

ŁP KS V32/14/4 413,67 zł 2
1 655,58 zł

ŁP KO V32/14/4 414,12 zł 2

ŁP KS V32/11/4 358,70 zł 2
1 431,80 zł

ŁP KO V32/11/4 357,20 zł 2

STOJAK V32/10/5 ŁPSC 297,18 zł 2

1 728,89 złSTROPNICA V32/10/5 ŁPSC 419,62 zł 2

KS ŁĄCZNIK V32/10/5 ŁPSC 295,29 zł 1

ŁPSpAV32/6,85X4 KO2 501,95 zł 1

1 772,77 zł
ŁPSpAV32/6,85X4 KS1 386,93 zł 1

ŁPSpAV32/6,85X4 KS2 454,04 zł 1

ŁPSpAV32/6,85X4 KO1 429,85 zł 1

Przykładowe ceny obudowy stalowej łukowej
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Korzyści ekonomiczne

� Oszczędność na 1000m chodnika w kotwach vs obudowa stalowa

– 95 400 zł (kotwiowa) vs 1 600 000 zł (stalowa)

– Oszczędność na 1000 m - 1 504 600zł

� Oszczędności wynikające tylko ze zmiany typu obudowy mogą

pokryć koszt zakupu maszyny typu Bolter Miner z taśmą

kroczącą po wykonaniu 13 000m chodnika.

Vs
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Zalety metod filarowo-komorowych

� dużo mniejsze (w porównaniu z tradycyjnymi metodami) koszty eksploatacji 

� mobilność i elastyczność w stosowaniu systemu

� wydajność w niektórych przypadkach może być porównywalna z systemem 

ścianowym.

� możliwość zastosowania do eksploatacji filarów i pozostałości pokładów w 

miejscach gdzie zbrojenie ściany jest nieekonomiczne lub technicznie 

niemożliwe

� nakłady inwestycyjne dużo niższe niż dla systemów ścianowych

� system umożliwia eksploatację przy założeniu minimalnego wpływu na 

środowisko i powierzchnię (możliwość eksploatacji złóż pod miastami i tam 

gdzie to było do tej pory niemożliwe).
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www.joy.com

Dane kontaktowe:

Joy Global (Poland) Sp. z o.o.

Murarska 20, 43-100 Tychy

+48 32 776 28 00 tel.

+48 32 776 20 00 Fax

mgr inż. Cezary Mróz   +48 669 979 257

cezary.mroz@joyglobal.com

mgr inż. Roman Białas +48 605 340 493

roman.bialas@joyglobal.com



ServicePort™
Monitoring oraz ci a diagnostyka 
maszyn wyci gowych

Marcin Góralski, Serwis Lokalnej Jednostki Biznesu Rozwi za  dla Przemys u Dywizji Automatyka Procesowa (PAIS)



Monitoring i ci a diagnostyka maszyn wyci gowych 

ABB w przemy le wydobywczym

Oferta serwisu dla górnictwa

Zawansowane narz dzia serwisowe

ABB ServicePortTM – opis rozwi zania

Kana  HPM oraz opis kluczowych 
wspó czynników efektywno ci (KPI)

ówne cechy oferowanego rozwi zania

Korzy ci dla U ytkownika

Plan prezentacji



Przemys  wydobywczy
Technologia oraz nowoczesne rozwi zania ABB



Västerås, SE

Katowice PL

Pekin CN

Brisbane AU

Johannesburg RSA

Montreal CA

wiatowe centrum wiedzy i kompetencji

Lokalne centrum wiedzy i kompetencji

Górnictwo podziemne
ABB na wiecie



Wiod cy dostawca systemów maszyn wyci gowych dla górnictwa 
podziemnego (ponad 650 systemów dostarczonych do ponad 30 krajów)

Najwi kszy dostawca ciernych maszyn wyci gowych na wiecie

Jedyny dostawca kompletnych rozwi za , w tym:

cz ci mechanicznej

cz ci elektrycznej (w tym: automatyki i sterowania)

elementów szybowych: skipów, klatek, zawiesi linowych, prowadnic etc.

Górnictwo podziemne
ABB na wiecie



Kompletny system maszyny wyci gowej ABB

Sync/stop
Check points
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1. Umowy serwisowe

2. Instalacja i uruchomienie

3. Szkolenia

4. Cz ci zamienne oraz materia y eksploatacyjne

5. Serwis planowany (prewencja, monitoring stanu urz dze , przegl dy i diagnostyka, remonty)

6. Naprawy

7. Us ugi in ynierskie oraz konsultingowe

8. Serwis zaawansowany (optymalizacja, bezpiecze stwo, rodowisko, wydajno , efektywno  energetyczna)

9. Rozbudowa, modernizacja

10. Us ugi zwi zane z ko cem ycia urz dze  (deinstalacja, odsprzeda , wywóz, utylizacja)

11. Wymiana

Us ugi serwisowe
Model zarz dzania cyklem ycia urz dze

Aktywna Klasyczna Ograniczona Przestarza a

Fazy cyklu ycia urz dze



1. Umowy serwisowe

2. Instalacja i uruchomienie

3. Szkolenia

4. Cz ci zamienne oraz materia y eksploatacyjne

5. Serwis planowany (prewencja, monitoring stanu urz dze , przegl dy i diagnostyka, remonty)

6. Naprawy

7. Us ugi in ynierskie oraz konsultingowe

8. Serwis zaawansowany - ServicePortTM

9. Rozbudowa, modernizacja

10. Us ugi zwi zane z ko cem ycia urz dze  (deinstalacja, odsprzeda , wywóz, utylizacja)

11. Wymiana

Us ugi serwisowe
Model zarz dzania cyklem ycia urz dze

Aktywna Klasyczna Ograniczona Przestarza aAktywna

Fazy cyklu ycia urz dze



Wyzwania stoj ce przed U ytkownikiem:

Utrzymywanie wysokich standardów 
niezawodno ci oraz wydajno ci 

ytkowanych systemów

Sprostanie rygorystycznym przepisom 
bezpiecze stwa

Utrzymanie zdolno ci produkcyjnych
na najwy szym mo liwym poziomie

Maksymalizacja zwrotu z inwestycji

Nasze rozwi zanie:

System monitoringu wydajno ci maszyn 
wyci gowych oraz ich diagnostyki:

wyznaczanie kluczowych parametrów 
(KPI), ich analiza w sposób dora ny, 
planowany lub ci y.

Monitoring i ci a diagnostyka maszyn wyci gowych
Wy szy poziom wydajno ci



ABB ServicePortTM

Bezpieczne zdalne us ugi serwisowe

ABB ServicePortTM jako platforma 
serwisowa, umo liwiaj ca ci  analiz
i wizualizacj  w czasie rzeczywistym 
zebranych danych pomiarowych

Subskrypcja ró nych kana ów 
serwisowych najwa niejszych i najbardziej 

ytecznych dla U ytkownika.

Zebrane dane pozostaj  na obiekcie
i wymagaj  odpowiedniego prawa dost pu 
w celu przegl dania.



ABB ServicePortTM

Bezpieczny dost p do procesu oraz urz dze



ABB ServicePortTM – kana y
Sk adniki systemu

Scan

Track

View

Cel Aktualnie

Regu y
matematyczne

KPI(s)

Zasady
Ró nica > zasada = Alarm

Trendy dla specjalistów

View – podgl d (w czasie rzeczywistym) 
surowych danych w danym kanale

Scan – (regularne) przedstawienie KPI 
wygenerowanych z surowych danych 
diagnostycznych.

Track – ( ledzenie) informacje / 
alarmy o rozbie no ci pomi dzy 
warto ciami oczekiwanymi
a rzeczywistymi – ci a kontrola 



ABB ServicePortTM – kana  MHP
Utrzymanie wysokiej wydajno ci maszyn wyci gowych
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Monitoring wydajno ci maszyny wyci gowej
Przetwarzanie danych surowych w warto ciowe KPI

Trzy g ówne wspó czynniki KPI:

Bezpiecze stwo uk adu 
hamulcowego

Kontrola maszyny

Normalna praca maszyny

Bezpiecze stwo uk adu 
hamulcowego

Normalna praca maszyny

Kontrola maszyny



Monitoring wydajno ci maszyny wyci gowej
Przetwarzanie danych surowych w warto ciowe KPI

Zatrzymania awaryjne
Opó nienie
Sekwencja zadzia ania zaworów
Praca zaworu proporcjonalnego
Czas utrzymania ci nienia

Sugeruje
Kontrol  stanu codziennej obs ugi, 
wizualn  ocen  stanu hamulców
i nap du

Dostarcza informacji nt.
Proaktywnego podej cia serwisowego
Stanu technicznego mechaniki

Bezpiecze stwo uk adu 
hamulcowego

Normalna praca maszyny

Kontrola maszyny



Monitoring wydajno ci maszyny wyci gowej
Przetwarzanie danych surowych w warto ciowe KPI

Kontrola maszyny
– g ówne wspó czynniki
Warto ci zadane pozycji
Oscylacje sygna u
Odst pstwa od warto ci zadanych
Przekroczenie pr dko ci

Sugeruje
Kontrol  zabezpiecze  maszyny

Dostarcza informacji nt.
Szybko ci hamowania w normalnych 
warunkach pracy
Poprawno ci obwiedni pr dko ci
Poprawno ci kontroli pozycji

Bezpiecze stwo uk adu
hamulcowego

Normalna praca maszyny

Kontrola maszyny



Monitoring wydajno ci maszyny wyci gowej
Przetwarzanie danych surowych w warto ciowe KPI

Normalna praca maszyny
– g ówne wspó czynniki

Czas cyklu
Czas roz adunku
Czas za adunku

Zatrzymania normalne
Opó nienie
Sekwencja zadzia ania zaworów
Praca zaworu proporcjonalnego
Czas utrzymania ci nienia

Sugeruje
Kontrol  wydajno ci maszyny

Dostarcza informacji nt.
Zak óce  pracy pochodzenia 
mechanicznego
Kontroli uk adu hamulcowego
Wydajno ci maszyny

Bezpiecze stwo uk adu
hamulcowego

Normalna praca maszyny

Kontrola maszyny



ABB ServicePortTM – kana  MHP
Roczny schemat dzia ania

Miesi c 1 Miesi c 12

Inicjalizacja, podstawowa konfiguracja, szkolenie

„View” (wydajno ) obliczenia / oceny / codzienne u ytkowanie

„Scan” (dzia anie zaplanowane), 
Analiza / raport / implementacja zalece  / pnowanie /
powiadomienie / walidacja

„Track” (zdarzenie losowe) zdalna asysta przy usuwaniu 
problemu

ytkownik (na danie)



ABB ServicePortTM

Dost pne wersje sprz towe

Standard – sprz t oraz oprogramowanie
w wolnostoj cej jednostce, serwer 64-bit, 
UPS, klawiatura, monitor, mysz, 
wielokana owo

Enhanced – jak Standard + dodatkowa 
rozszerzona konfiguracja wymagana
w specyficznych zastosowaniach

Mobile – wersja kompaktowa, monitor, 
klawiatura, mysz, serwer 64-bit, monitoring 
1 procesu, sprz tu lub kana u

Mini – jak Mobile, bez monitora, klawiatury 
oraz myszy

Rack server – wersja standardowa bez 
monitora, klawiatury i myszy, to zabudowy 
w szafie



Bie ca dok adna informacja nt. kondycji 
maszyny i wydajno ci jej pracy

Ci a diagnostyka maszyny wyci gowej

Dwa szczegó owe raporty rocznie

Rozszerzone mo liwo ci wsparcia 
serwisowego, równie  podczas 
uruchomienia i w okresie gwarancji

Pakiet godzin wsparcia serwisowego
do wykorzystania przez U ytkownika

Ca odobowy dost p do ekspertów ABB 
poprzez kana y ServicePort™

Szkolenia

ABB ServicePortTM z kana em MHP
Co otrzymuje U ytkownik?



Szybkie wykrywanie nieprawid owo ci
w pracy maszyny mog cej powodowa
zagro enie zdrowia i bezpiecze stwa 
obs ugi

Ci a analiza cyklu pracy maszyny 
pozwalaj ca utrzymanie jej optymalnej 
zdolno ci produkcyjnej

Kontrola uk adu hamulcowego
przy awaryjnym zatrzymaniu maszyny, 
informuj ca o szybko ci hamowania
oraz funkcjonowaniu zaworów

Szybsze przywracanie maszyny
do normalnej pracy po zatrzymaniu
– zwi kszenie jej wydajno ci

Redukcja kosztów serwisu przy 
wykorzystaniu zdalnego dost pu

ABB ServicePortTM z kana em MHP
Jakie korzy ci przynosi dla U ytkownika?
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Zastosowanie zawiesiny lodowej jako chłodziwa 
w układach chłodzenia powietrza w kopalni 
 
 
Łukasz Mika 
Politechnika Krakowska, Wydział Mechaniczny, 
Instytut Inżynierii Cieplnej i Procesowej, 
Zakład Chłodnictwa i Klimatyzacji 
 
 
 
 
 
 
STRESZCZENIE: W artykule zaprezentowano możliwości zastosowania zawiesiny lodowej w sys-
temach chłodzenia powietrza kopalni. Zawiesina lodowa jest to mieszanina drobinek lodu o wy-
miarach do 0.5 mm i cieczy, którą najczęściej jest czysta woda lub woda z dodatkiem środka obni-
żającego jej temperaturę zamarzania. Zawiesina ta może być wykorzystywana jako chłodziwo 
w różnych, pośrednich systemach chłodzenia. Przykładami zastosowania zawiesiny lodowej mogą 
być między innymi systemy chłodzenia wykorzystywane w przemyśle spożywczym, systemy chło-
dzenia powietrza w budynkach, a także systemy chłodzenia powietrza w kopalniach. 

W artykule przedstawiono zalety systemu chłodzenia powietrza z zawiesiną lodową w kopalni 
w porównaniu do zastosowania systemu z wykorzystaniem wody lodowej. Są to takie zalety jak 
zmniejszenie strumienia przepływu nośnika chłodu, zmniejszenie średnicy rur dla wymaganej mo-
cy odbiorników chłodu lub zwiększenie mocy odbiorników chłodu przy istniejącej średnicy rur dy-
strybucyjnych. 
 
SŁOWA KLUCZOWE: Zawiesina lodowa, klimatyzacja kopalń, chłodzenie powietrza w kopalni 
 
 
 
1. WPROWADZENIE 
 

1.1. Zawiesina lodowa jako nowy nośnik chłodu 
 

Naturalne czynniki ziębnicze bezpieczne dla środowiska takie jak amoniak czy dwutlenek wę-
gla oraz chłodziwa jak woda i jej roztwory są coraz częściej stosowane w technice chłodniczej. 
Zawiesina lodowa, nazywana też lodem zawiesinowym (lodem binarnym) jest również przykładem 
ekologicznego chłodziwa. Zawiesina lodowa jest to mieszanina cieczy, którą może być, np. czysta 
woda lub woda z dodatkiem substancji obniżającej jej temperaturę zamarzania oraz niewielkich 
kryształków lodu o wymiarach najczęściej poniżej 1 mm. Jest ona używana głównie jako chłodziwo 
w pośrednich systemach chłodzenia. W literaturze anglojęzycznej spotyka się kilka zamiennych 
nazw tego chłodziwa takich jak: slurry ice, ice slurry lub binary ice. 

Zawiesina lodowa do celów przemysłowych jest produkowana na bazie różnych cieczy nośnych. 
Najczęściej mogą to być takie ciecze jak: woda, wodne roztwory alkoholu etylowego, glikolu pro-
pylenowego, glikolu etylenowego lub nawet wodny roztwór soli kuchennej (także innych soli). 
W poszczególnych urządzeniach i zastosowaniach różna jest też zawartość takich dodatków. W za-
leżności od sposobu produkcji zawiesiny różna może być też wielkość kryształków lodu. Wymiary 
drobinek lodu w zawiesinie w instalacjach przemysłowych wynoszą najczęściej od 0.1 mm do 
0.5 mm. Pierwsze instalacje z zawiesiną lodową powstały na początku lat osiemdziesiątych. Po-

Szkoła Eksploatacji Podziemnej 2014, Materiały Konferencyjne 
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wszechniejsze zastosowanie tego chłodziwa datuje się dopiero na lata dziewięćdziesiąte. W tych la-
tach powstały systemy chłodzące wykorzystujące zawiesinę lodową między innymi w Niemczech, 
Szwajcarii, Austrii, Kolumbii i Singapurze [1]. Obecnie zawiesina lodowa jest najczęściej wyko-
rzystywana do ochładzania powietrza w instalacjach klimatyzacyjnych budynków biurowych i ho-
teli oraz w systemach klimatyzacyjnych kopalń [2]. Zawiesinę lodową można też spotkać w po-
średnich systemach chłodzenia szaf i lad chłodniczych. Jest również spotykana w większych ko-
morach chłodniczych do przechowywania żywności. Zawiesina lodowa bywa także stosowana 
w przemyśle petrochemicznym, technice medycznej i pożarniczej. Właściwości przepływowe za-
wiesiny lodowej w dużym stopniu zależą od udziału masowego drobinek lodu. Płynne zawiesiny 
lodowe mają zwykle zawartość drobinek lodu nie przekraczającą 40%. Przy takiej zawartości dro-
binek lodu mieszanina ta jest nadal płynna lecz posiada znacznie większą od wody „lepkość” 
(rys. 1). Na rysunku 1 przedstawiono zdjęcie płynnej zawiesiny lodowej o niskiej zawartości dro-
binek lodu. W zastosowaniach przemysłowych przyjmuje się, że zawiesina lodowa o zawartości 
drobinek lodu do 20% jest to płyn o cechach czystej wody. 

 

 
 
Rys. 1. Płynna zawiesina lodowa [3] 
Figure 1. Liquid ice slurry [3] 

 
Zawiesina lodowa o zawartości drobinek lodu od 40–90% wygląda jak mokry śnieg i ze względu 

na trudności transportowe nie jest przesyłana rurociągami, lecz przenośnikami taśmociągowymi. 

 

 
 
Rys. 2. Zawiesina lodowa o dużej zawartości lodu [3] 
Figure 2. Ice slurry with a high ice	content [3] 
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Na rysunku 2 przedstawiono zdjęcie zawiesiny lodowej o dużej zawartości drobinek lodu, która 
znajduje się w zasobniku. 
 
1.2. Wytwarzanie zawiesiny lodowej 
 

Zawiesina lodowa jest wytwarzana w urządzeniach, zwanych wytwornicami (generatorami) za-
wiesiny lodowej. Obecnie dostępne są wytwornice zawiesiny lodowej, które najczęściej produkują 
zawiesinę lodową metodą skrobakową (rys. 3), metodą podciśnieniową i metodą fluidalną. Na ry-
sunku 3 przedstawiono budowę skrobakowej wytwornicy zawiesiny lodowej. Wytwarzanie zawie-
siny lodowej metodą skrobakową odbywa się przy wykorzystaniu klasycznego układu ziębniczego, 
którego parowacz ma kształt cylindra o podwójnej ściance. Odparowanie czynnika ziębniczego na-
stępuje pomiędzy ściankami cylindra powodując wychładzanie, a następnie zamarzanie cieczy na 
powierzchni cylindra. Kryształki lodu pojawiają się wiec na wewnętrznej powierzchni cylindra skąd 
są usuwane za pomocą skrobaka. Po oddzieleniu od powierzchni parowacza i zmieszaniu z otacza-
jącą cieczą są wraz z nią przepompowywane do zasobnika zawiesiny lodowej. 
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Rys. 3. Skrobakowy generator zawiesiny lodowej [3] 
Figure 3. Scraped ice slurry generator [3] 
 
 

W generatorach typu próżniowego woda znajduje się w zbiorniku próżniowym. W tych genera-
torach wykorzystywane są właściwości punktu potrójnego wody. Na rysunku 4 przedstawiono bu-
dowę ciśnieniowego generatora zawiesiny lodowej. Ze zbiornika zasilającego woda jest wtryski-
wana do zbiornika próżniowego. Rozpylana w ten sposób woda częściowo paruje, odbierając cie-
pło od cząstek wody (rys. 4). Powoduje to zamarzanie części drobinek wody. Tak powstają kolejne 
kryształki lodu, które są pompowane wraz z wodą do zasobnika zawiesiny lodowej lub do koncen-
tratora lodu. 
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Rys. 4. Budowa ciśnieniowego generatora zawiesiny lodowej (VIM) [5] 
Figure 4. Construction of the vacuum ice slurry generator (VIM) [5] 
 
 
2. ZALETY I WADY ZAWIESINY LODOWEJ JAKO CHŁODZIWA 
 

2.2. Zalety zawiesiny lodowej 
 

Zasilanie wymienników powietrznych zawiesiną lodową podnosi wydajność wymienników ciep-
ła w porównaniu do zasilania ich wodą czy roztworem glikolu etylenowego. Za pomocą ilorazu wy-
dajności cieplnej wymiennika zasilanego zawiesiną lodową do wydajności cieplnej wymiennika za-
silanego wodnym roztworem glikolu etylenowego (Qzl/Qge) można wykazać wpływ rodzaju chło-
dziwa przepływającego przez przykładowy, wymiennik ożebrowany na jego wydajność. Wykres 
na rysunku 5 przedstawia wartości ilorazu wydajności cieplnej wymiennika zasilanego zawiesiną 
lodową do wydajności cieplnej wymiennika zasilanego wodnym roztworem glikolu etylenowego 
w zależności od prędkości przepływu chłodziwa dla wymiennika ożebrowanego. Obie wydajności 
cieplne wymiennika zostały wyznaczone na podstawie badań eksperymentalnych tego samego wy-
miennika ciepła. Pierwszym wnioskiem jaki nasuwa się po obserwacji wykresu jest wyraźna prze-
waga wydajności wymiennika zasilanego zawiesiną lodową w porównaniu do wydajności wy-
miennika zasilanego roztworem glikolu etylenowego. Wydajność wymiennika zasilany zawiesina 
lodową jest większa o 15–44% w zależności od prędkości przepływu chłodziw oraz prędkości 
przepływu powietrza przez wymiennik. Analizując szerzej przedstawiony na rysunku 5 wykres 
można trzeba podkreślić, że na wydajność wymiennika ożebrowanego w rozpatrywanym zakresie 
prędkości przepływu chłodziwa duży wpływ ma też odbiór ciepła po stronie powietrza. Dla pręd-
kości przepływu powietrza przez wymiennik równej 3,9 m/s widoczne są większe wartości ilorazu 
wydajności wymiennika zasilanych oboma chłodziwami w porównaniu do prędkości powietrza 
wynoszącej 2.0 m/s. Dużym eksploatacyjnym problemem przy chłodzeniu powietrza są straty 
cieplne rurociągów dystrybucyjnych, które powodują ograniczenia dyspozycyjnej różnicy tempera-
tur na oddalonych odbiornikach „chłodu” zasilanych wodą. W zależności od izolacji, parametrów 
geometrycznych rurociągu, parametrów i wielkości przepływu wody jej temperatura może (np. w ko-
palniach) wzrastać nawet do kilku stopni Celsjusza co każde 1000 m. Tych problemów eksploata-
cyjnych można uniknąć stosując zamiast wody zawiesinę lodową. Straty cieplne rurociągu z za-
wiesiną lodową spowodują jedynie zmniejszenie zawartości drobinek lodu w zawiesinie, praktycz-
nie bez zmiany temperatury samego chłodziwa. Pozwoli to zachować maksymalną, dyspozycyjną 
różnicę temperatur na dowolnie oddalonym odbiorniku „chłodu”. 
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Rys. 5. Wartości ilorazu wydajności cieplnej wymiennika (Qzl/Qge) 
w funkcji prędkości przepływu chłodziw w wymienniku [3] 
Figure 5. The values of cooling capacity ratio (Qzl/Qge) 
as a function of coolant flow rate in the heat exchanger [3] 

 
Na rysunku 6 przedstawiono porównanie możliwości transportu tej samej ilości „chłodu” za po-

mocą wody przy różnej dyspozycyjnej różnicy temperatur i zawiesiny lodowej o 30% i 60% udzia-
le drobinek lodu. Mając za punkt odniesienia przepływ wody o dyspozycyjnej różnicy temperatur 
3,3/8,9°C można, stosując zawiesinę lodową o 60% zawartości lodu, dziesięciokrotnie ograniczyć 
przepływ chłodziwa w rurociągu. Oznacza to, że można pompować w instalacji mniej chłodziwa, 
a tym samym, zużywać mniej energii na jego przepompowanie (rys. 6). 
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Rys. 6. Porównanie możliwości transportu „chłodu” dla wody 
i zawiesiny lodowej o 30% i 60% udziale lodu 
Figure 6. Comparison of transportation possibility of “cold” 
for water and ice slurry with 30% and 60% ice content 

 
Kolejnym wnioskiem jaki nasuwa się po obserwacji rysunku 6 jest to, że pompując taką samą 

ilość zawiesiny lodowej o zawartości lodu 30% tym samym rurociągiem jaki jest używany do prze-
syłu wody lodowej (4,4/7,2°C) można dziesięciokrotnie zwiększyć wydajność wymienników cie-
pła, np. montując szeregowo 10 wymienników ciepła (łącząc zasilanie kolejnego wymiennika 
z powrotem z poprzedniego wymiennika). Można więc bez rozbudowy istniejącej instalacji wyko-
rzystującej wodę lodową powiększać jej możliwości wychłodzenia określonej przestrzeni nawet 
dziesięciokrotnie stosując 30% zawiesinę lodową. 
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Kolejną zaletą zawiesiny lodowej jest jej możliwość magazynowania dużych ilości chłodu 
w porównaniu to tradycyjnie stosowanych chłodziw (w tym wody). Można więc, przy użyciu tych 
samych zasobników co dla wody lodowej zgromadzić w nich znacznie więcej chłodu przede 
wszystkim dzięki drobinkom lodu. Przykładowo „chłód” zgromadzony w wodzie lodowej w zbior-
niku o pojemności 1 m3 to (przy T = 5 K) 21 MJ, a w 1 m3 lodu o temperaturze 0°C (przy T = 5 K) 
to 319,5 MJ. Można więc w lodzie zgromadzić ponad 15 razy więcej „chłodu”. Oczywiście w przy-
padku zawiesiny lodowej o udziale lodu 30% i 60% można zgromadzić w takim zbiorniku odpo-
wiednio około 111 MJ oraz ponad 200 MJ chłodu. 
 
2.2. Wady zawiesiny lodowej 
 

Zawiesina lodowa nie jest, biorąc pod uwagę struktury przepływu, stabilną cieczą. Najbardziej 
korzystną z punktu widzenia samego przepływu i oporów przepływu jest jednorodna struktura ho-
mogeniczna. Ze względów eksploatacyjnych należy unikać struktury rozwarstwionej, ponieważ mo-
że ona stanowić przyczynę wzrostów oporu przepływu zawiesiny w instalacji, może prowadzić do 
pulsacji przepływu, a także powodować możliwość wystąpienia nierównego rozdziału drobinek lo-
du w trójnikach i rozdzielaczach zamontowanych pionowo. Rozdział drobinek lodu w tak zamon-
towanych elementach zależy głównie od zawartości lodu w zawiesinie i prędkości przepływu za-
wiesiny (im mniejsza zawartość drobinek i prędkość przepływu tym prawdopodobieństwo więk-
sze). Ze względu na różnicę w gęstości wody i lodu zawiesina w celu zachowania jednorodnego 
składu musi być również mieszana w zasobnikach. Powoduje to konieczność doprowadzania do-
datkowej energii do mieszadła (w porównaniu do zasobników wody lodowej). 
 

 
 
Rys. 7. Różne struktury przepływu zawiesiny lodowej [4] 
Figure 7. Various ice slurry flow structures [4] 

 
Na rysunku 7 przedstawione zostały różne struktury jakie mogą występować podczas przepły-

wu zawiesiny lodowej przez rurociąg. W zależności od zawartości drobinek lodu, wielkości drobi-
nek lodu, prędkości przepływu, średnicy rury oraz rodzaju cieczy, z której zawiesina została utwo-
rzona można podczas przepływu zawiesiny lodowej zaobserwować różne struktury przepływu 
(rys. 7). Może występować struktura jednorodna, struktura pośrednia, a nawet struktura rozwarstwio-
na (obie fazy poruszają się oddzielnie z różnymi prędkościami). 

Pewnym problemem podczas eksploatacji instalacji z zawiesiną lodową jest też wyznaczenie 
udziału lodu w zawiesinie. Można go wyznaczać tylko w sposób pośredni, jednak na wiele sposo-
bów, na przykład poprzez pomiar zmieniającej się pod wpływem zawartości lodu przewodności 
lub pojemności elektrycznej, pomiar fotooptyczny, pomiar temperatury roztworu i wykorzystaniu 
wyznaczonych doświadczalnie krzywych zamarzania roztworu o danym stężeniu, pomiar kalory-
metryczny, pomiar ciśnienia hydrostatycznego, pomiar gęstości czynnika. 
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3. ZASTOSOWANIE ZAWIESINY LODOWEJ W KOPALNIACH 
 

Zawiesina lodowa zaczyna być stosowana w systemach chłodzenia powietrza w kopalniach za-
miast wody lodowej. Tradycyjnie stosowana woda, przy coraz większych głębokościach kopalni 
oraz przy coraz większych długościach rurociągów, staje się coraz bardziej nieopłacalna. Ze wzglę-
du na stale rosnące koszty i ograniczenia eksploatacyjne poszukiwane są nowe rozwiązania pozwa-
lające ograniczać koszty obniżania temperatury powietrza w kopalniach. Takim rozwiązaniem mo-
że być zastosowanie zawiesiny lodowej, która ma większą pojemność cieplną od wody lodowej 
i przy tych samych głębokościach kopalni oraz długości rurociągów pozwala, np. na zwiększenie 
możliwości chłodniczych rurociągu lub ograniczenie przepływu chłodziwa w rurociągu. Dla pol-
skich kopalni można obecnie wskazać trzy możliwości zastosowania zawiesiny lodowej w syste-
mach chłodzenia powietrza. Pierwsza możliwość to lokalne wykorzystanie systemu z zawiesiną 
lodową. W kopalniach, w których ze względów technicznych i bezpieczeństwa jest możliwość za-
instalowania wytwornicy zawiesiny lodowej pod ziemią można zawiesinę lodową wykorzystać 
w układach lokalnych, np. tam gdzie nie dochodzi jeszcze rurociąg z centralnego systemu chłodze-
nia. Mogą to być na przykład obszary gdzie dopiero przygotowana jest eksploatacja. Zainstalowa-
ny w takim miejscu system chłodzenia wykorzystujący zawiesinę lodową pozwoli nie tylko osz-
czędnie gospodarować wolną przestrzenią (rysunek 5 – większa wydajność wymienników zasila-
nych zawiesiną lodową), ale także efektywnie wykorzystać niezbędną moc chłodniczą (rysunek 6 
wskazuje, że pompując taką samą ilość zawiesiny lodowej o zawartości lodu 30% tym samym ru-
rociągiem jaki jest używany do przesyłu wody lodowej można uzyskać dziesięciokrotnie większą 
wydajność wymienników). 

Drugą możliwość zastosowania zawiesiny lodowej powinny szczególnie rozważyć kopalnie, 
których obecny system chłodzenia przestał już wystarczać do zaspokojenia zwiększających się po-
trzeb chłodzenia powietrza pod ziemią. Takie kopalnie rozważają obecnie możliwości kosztownej 
rozbudowy systemu, wznoszenia kolejnych szybów oraz przebudowy lub budowy systemu rurocią-
gów dystrybucyjnych transportujących wodę lodową. Właśnie dla takich kopalni alternatywą jest 
zastosowanie zawiesiny lodowej zamiast wody lodowej w istniejącym systemie rurociągów. Taka 
operacja pozwoli kilkukrotnie zwiększyć możliwości transportu chłodu w istniejącym systemie 
w kopalni (rys. 6) a nawet wydłużać istniejący system rurociągów. Zastosowanie zawiesiny lodo-
wej w takim rozbudowanym systemie rurociągów pozwala też uzyskiwać niską (0°C) temperaturę 
medium chłodzącego w oddalonym nawet o kilka kilometrów od podajnika trójkomorowego wy-
mienniku. 

Trzecia możliwość zastosowania zawiesiny lodowej jest dedykowana dla kopalni które zdecy-
dowały się na rozbudowę istniejącej infrastruktury kopalni i będą budowały nową jej część. Można 
w takim przypadku rozważyć budowę systemu chłodzenia kopalni, który jest dedykowany dla za-
wiesiny lodowej i umożliwia zastosowanie najbardziej opłacalnych zawiesin o zawartości lodu 
około 70%. Unika się wtedy niepotrzebnych kosztów inwestycyjnych np. w systemie z zawiesiną 
lodową o wysokiej zawartości lodu pionowe rurociągi dystrybucyjne nie są zbudowane z rur ci-
śnieniowych ponieważ zawiesina lodowa opada do nich z przenośnika taśmowego i grawitacyjnie 
przemieszcza się do podziemnych zbiorników. W systemie dedykowanym dla zawiesiny lodowej 
nie jest wiec również potrzebny kosztowny podajnik trójkomorowy. 

Obecnie w klimatyzacji kopalń z wykorzystaniem zawiesin lodowych wytwarzana na powierzch-
ni zawiesina jest zazwyczaj dostarczana do wymienników ciepła znajdujących się pod ziemią. Te-
go typu systemy są już obecnie zainstalowane i są na Świecie z powodzeniem eksploatowane głów-
nie w Południowej Afryce i Chinach. W Chinach zaczęto stosować zawiesinę w kopalniach o głę-
bokości 1000 m (prowincja Jiangsu). W Afryce zawiesinę lodową wykorzystuje się głównie w ko-
palniach o znacznych głębokościach (powyżej 3000 m). Takie instalacje znajdują się między in-
nymi w kopalniach złota Monpeng koncernu Anglo Gold Ashanti w Południowej Afryce o głębo-
kości 3500 m. Dwanaście wytwornic zawiesiny lodowej zapewnia łącznie 36 MW mocy chłodni-
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czej dla wyrobisk położonych około 4 km pod ziemią. Do produkcji zawiesin lodowych wykorzy-
stuje się próżniowe generatory zawiesin lodowych – VIM (Vacuum Ice Maker). Wytwarzają one 
zawiesinę lodową o 70–80% zawartości lodu w ilości 5600 ton lodu na dobę. Zastosowanie zawie-
siny lodowej w kopalni złota Monpeng pozwoliło obniżyć temperaturę powietrza w wyrobiskach 
do temperatury poniżej 27,5°C z pierwotnie 54,5°C. Na rysunku 8 przedstawiono schemat systemu 
dystrybucji zawiesiny lodowej w kopalni złota [5]. Do schładzania powietrza zastosowano wytwo-
rzoną na powierzchni zawiesinę lodową, która na wyjściu z koncentratora lodu ma 75% zawartość 
drobinek lodu. Następnie trafia na przenośnik taśmowy, a potem do pionowej rury o dużej średni-
cy, którą transportowana jest pod ziemię. Na skutek strat ciepła zawiesina lodowa ma w zbiorni-
kach podziemnych 67,5% zawartość drobinek lodu. Ze zbiorników zawiesina jest transportowana 
do odbiorników „chłodu”, a następnie na powierzchnię, gdzie woda nie zawiera już drobinek lodu 
i ma temperaturę około 20°C (rys. 8). Po wstępnym schłodzeniu do 6°C w wieży chłodniczej 
i w razie potrzeby w dodatkowej chłodnicy woda jest pompowana z powrotem do próżniowych 
generatorów zawiesiny lodowej. 
 
 

 
 
Rys. 8. Schemat systemu dystrybucji zawiesiny lodowej w kopalni złota [5] 
Figure 8. Diagram of ice slurry distribution system in a gold mine [5] 
 
 

Z przedstawionych na rysunku 9 informacji wynika, że użycie instalacji z zawiesiną lodową 
w Południowej Afryce jest również opłacalne w kopalniach o mniejszych głębokościach. Różnica 
w kosztach eksploatacyjnych instalacji z wodą lodową i zawiesiną lodową wyrównuje się już przy 
głębokości kopalni około 900 m [5]. Dla głębszych kopalni koszty eksploatacyjne instalacji z za-
wiesiną lodową są niższe od kosztów eksploatacyjnych instalacji z wodą lodową. 
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Rys. 9. Porównanie kosztochłonności dla systemu z wodą lodową i zawiesiną lodową w kopalni złota [5] 
Figure 9. Comparison carrying costs for a system with chilled water and ice slurry for gold mine [5] 

 
Szacuje się, że w polskich warunkach, przy wyższych temperaturach górotworu, koszty eksplo-

atacyjne systemu z zawiesiną lodową w zależności od przyjętego rozwiązania mogą być niższe 
o 15–45% od systemu z wodą lodową. Pozwoli to w stosunkowo krótkim czasie zrekompensować 
wyższe koszty inwestycyjne instalacji z zawiesiną lodową. 
 
 
WNIOSKI 
 

Główne wnioski z pracy: 
1. Zawiesina lodowa jest już na Świecie z powodzeniem wykorzystywana w pośrednich syste-

mach chłodzenia oraz systemach chłodzenia powietrza kopalni. 
2. Zawiesina lodowa może być produkowana z „czystej” wody lub wody z dodatkami obniżają-

cymi jej temperaturę zamarzania. 
3. Duża zdolność magazynowania energii w zawiesinie lodowej pozwala kilkukrotnie zwiększyć 

ilość transportowanego w rurociągu „chłodu” w stosunku do rurociągu o tej samej średnicy, 
w którym przepływa ta wody lodowej lub zmniejszyć wymaganą średnicę tego rurociągu. 

4. Obecnie istnieją następujące możliwości wykorzystania zawiesiny lodowej w układzie chłodze-
nia powietrza w kopalni: lokalnie, jako zamiennik wody lodowej w istniejącym rurociągu oraz 
w instalacjach nowych, dedykowanych dla zawiesiny lodowej. 
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The Slurry Ice as a Coolant in the Air Cooling 
Systems Designed for Mines 
 

The paper presents the possibility of using ice slurry for cooling the air in the mine. Ice slurry is 
a mixture of ice particles with dimensions of 0.5 mm and a liquid that is mostly pure water or water 
with addition of lowering the freezing point. The suspended solids of ice could be used as a coolant 
in various indirect cooling systems. Slurry ice was successfully implemented in the inter alia cool-
ing system used in the food industry or in the buildings air cooling systems and also in the mine’s 
air cooling systems. Advantages of cooling the air with ice slurry are presented – reduction of: mass 
flow, pipes diameter for require cooling capacity or increasing the cooling load at the existing dis-
tribution pipe diameter. A comparison to standard chilled water system is showed in this paper too. 
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POMPA SZLAMOWA ZATAPIALNA GPSZ 125/150 

OPIS 

Pompy GPSZ są przenośnymi pompami wirowymi o napędzie elektrycznym, 

przeznaczonymi do pracy przy całkowitym bądź częściowym zanurzeniu  

w cieczy pompowanej. Pompy te przeznaczone są głownie do pracy w 

zakładach górniczych przy odwadnianiu przodków, rząpi, przekopów itp.  

a także podczas podsadzania ścian. Pompy mogą pracować w warunkach 

zagrożenia metanowego w pomieszczeniach ,,b” i ,,c” niebezpieczeństwa 

wybuchu. 

Pompy przystosowane są do pompowania wody czystej lub zawierającej 

zanieczyszczenia mechaniczne o maksymalnej wielkości ziaren do 35 mm. 

Pompy pracują w zakresie temperatur od 2 do 45 stopni Celsjusza. 



POMPY I WENTYLATORY HYDRAULICZNE 

– ZASTOSOWANIE : 

• MOŻLIWOŚĆ SZYBKIEGO ODWADNIANIA WYROBISK 

• AKCJE RATOWNICZE 

• NADMUCHY POWIETRZA 

• POJEDYNCZE KLIMATYZATORY 35 kW 

• UKŁAD CHŁODNIC W ŚCIANACH I KOMORACH 



OPIS 

Pompa typu ,,P” jest przenośną pompą wirową o napędzie 

hydraulicznym, przeznaczoną do pracy przy całkowitym bądź 

częściowym zanurzeniu w cieczy pompowanej. Pompa ta, przeznaczona 

jest głównie do pracy w zakładach górniczych przy odwadnianiu 

przodków, przekopów itp., a także podczas podsadzania ścian 

podsadzką hydrauliczną, gdy nie ma możliwości odprowadzenia wody  

z podsadzanych ścian. Pompa może pracować przy całkowitym 

zanurzeniu w cieczy pompowanej, oraz w warunkach zagrożenia 

metanowego w pomieszczeniach „b” i „c” niebezpieczeństwa wybuchu.  

Pompa  przystosowana jest do pompowania wody czystej, lub 

zawierającej zanieczyszczenia mechaniczne o maksymalnej wielkości 

ziaren do 6 mm. Pompa może pracować w zakresie temperatur od 2°C 

do 30°C. Pompa na stanowisku pracy powinna być ustawiona pionowo, 

dopuszczalne odchylenie od pionu nie powinno przekroczyć 10°. 
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WENTYLATOR LUTNIOWY HYDRAULICZNY 
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WENTYLATOR PNEUMATYCZNY VPAV 315 



WENTYLATOR ELEKTRYCZNO-PNEUMATYCZNY 

VPAK2 630 



WENTYLATORY LUTNIOWE ELEKTRYCZNE 

– ZASTOSOWANIE : 

• PRZEWIETRZANIE ŚLEPYCH WYROBISK O DŁUGOŚCI OD 

KILKU METRÓW DO 6 KM 

• KOMPONOWANIE DOWOLNYCH UKŁADÓW WENTYLACJI 

KOMBINOWANEJ 

• WSPOMAGANIE WENTYLACYJNE ŚCIAN WYSOKO 

METANOWYCH 

• PRZEWIETRZANIE ŚLEPYCH WYROBISK Z KLIMATYZACJĄ  

• URZĄDZENIA ODPYLAJĄCE 



Wentylatory Lutniowe  Elektryczne  

produkcji  ELMECH - KAZETEN Sp. z o.o. 

 wyznaczanie punktu pracy dla lutniociągu Ø 1200 odługości 4700 m  
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WENTYLATOR LUTNIOWY ELEKTRYCZNY 

ELMECH-WLE-370/Е/1 



WENTYLATOR LUTNIOWY ELEKTRYCZNY 

WLE-1013В/E/1 



WENTYLATOR LUTNIOWY ELEKTRYCZNY 

ELMECH–WLE-1255В/Е/1 



 Charakterystyka wentylatora  WLE 1255B/E/1  produkcji  ELMECH - KAZETEN

 wraz z  wyznaczaniem punktu pracy dla lutniociągów elastycznych   Ø 1200 
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 Charakterystyka wentylatorów : WLE 1255B/E/1  produkcji  ELMECH - KAZETEN

w układzie rónoległym   z  wyznaczaniem punktu pracy dla lutniociągu elastycznego
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WLE 1255B E 1 WLE 1255B/E/1 rów nolegle Ø 1200 L=1600 m



WENTYLATOR LUTNIOWY ELEKTRYCZNY 

ELMECH–WLE-1255В/Е 



Wentylator Lutniowy  Elektryczny 1255B/E produkcji  ELMECH - 

KAZETEN

 wyznaczanie punktów pracy dla lutniociągów elastycznych Ø 1200
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WLE 1255B/E Ø 1200 L=2000 m





WENTYLATOR LUTNIOWY ELEKTRYCZNY 

ELMECH–WLE-1280В/Е/1 



Graficzne wyznaczanie punktu pracy wentylatora WLE 1280B/E/1/2N

dla lutniociągu elastycznego Ø1200 o długości 1000 m. i Ø1000 o długości 300 m

 lącznie długość lutniociągu 1300 m.
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Charakterystyka WLE 1280B/E/1 I bieg Charakterystyka WLE 1280B/E/1  II bieg

Charakt.oporu utniociągu Ø 1200 L=1000 m i Ø 1000 L=300m



WENTYLATOR LUTNIOWY ELEKTRYCZNY 

ELMECH–WLE-1280В/Е 



Graficzne wyznaczanie punktu pracy wentylatorów lutniowych

ELMECH-KAZETEN 1280B/E/2N/U  dla lutni fi 1200 L=4700 m i fi 800 L=300 m.
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Charakterystyka WLE 1280B/E/2N/U Charakt.oporu utniociągu Ø 1200 L=4700 m i  Ø 800 L=300 m

Parametry punktu 

pracy  w entylatora 



Wentylator Lutniowy  Elektryczny 1280B/E  produkcji  ELMECH - KAZETEN

 wyznaczanie punktów pracy dla lutniociągu elastycznego  Ø1200

o długości L= 2000 m.
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WLE 1280B/E Ø 1200  L=2000 m





WENTYLATOR LUTNIOWY ELEKTRYCZNY 

ELMECH–WLE-1280В/Е/1-20 



WENTYLATOR LUTNIOWY ELEKTRYCZNY 

ELMECH–WLE-1280В/Е-20 



Wentylatory Lutniowe  Elektryczne 1280B/E-20

produkcji  ELMECH - KAZETEN

 wyznaczanie punktów pracy dla lutniociągów Ø 1200 
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WLE 1280B/E-20 Ø 1200 L=2000 m



WENTYLATOR LUTNIOWY ELEKTRYCZNY 

ELMECH–WLE-12132/Е/1 





WENTYLATOR LUTNIOWY ELEKTRYCZNY 

ELMECH–WLE-12132/Е 





Wentylator Lutniowy  Elektryczny  WLE 12132B/E

produkcji  ELMECH - KAZETEN Sp. z o.o. 

 wyznaczanie punktu pracy dla lutniociągu Ø 1200 odługości 4700 m  i Ø 800 o długości 300 m. 
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Charakterystyka w entylatora WLE 12132B/E Charakterystyka Lutniociągu Ø 1200 L=4700 m i lutniociągu Ø 800 L=300 m. 



KOMPLEKSOWE ROZWIĄZANIA  

I INNOWACJE  

W KLIMATYZACJI PODZIEMNYCH 

WYROBISK DOŁOWYCH 



Klimatyzacja - Tryb  Pracy Bezpośredniej 

WENTYLATOR 
WLE 1013B/E/1 

CHŁODNICA WYPARNA  
MK-CWW 450 
POMPA ZRASZANIA 

ZBIORNIK WODNY 
POMPA OBIEGOWA 
FILTR WODNY 

PAROWNIK MK-300 WENTYLATOR 
WLE 1013B/E/1 

ZESPÓŁ MASZYNOWY 
MK-300 

33C 19C 

~10m3/s 

PRZEPŁYWOMIERZ 
PI-01IMK 



Klimatyzacja - Tryb  Pracy Pośredniej 

WENTYLATORWLE  
1013B/E/1 

CHŁODNICA WYPARNA  
MK-CWW 450 
POMPA ZRASZANIA 

ZBIORNIK WODNY 
POMPA OBIEGOWA 
FILTR WODNY 

CHŁODNICA  
MK-CP 300 

WENTYLATOR 
WLE 1013B/E/1 

ZESPÓŁ MASZYNOWY 
MK-300 

33C 

19C 

~10m3/s 

PRZEPŁYWOMIERZ 
PI-01IMK 

17C 

5C 

FILTR WODNY 
ZBIORNIK 
POMPA OBIEGOWA 

PAROWACZ  
MK-350/P 



Klimatyzacja w oparciu o urządzenia dużej mocy 

WENTYLATOR 
WLE 1013B/E/1 

CHŁODNICA WYPARNA  
2xMK-CWW 450 
POMPA ZRASZANIA 

ZBIORNIK WODNY 
POMPA OBIEGOWA 
FILTR WODNY 

5C 

17C 



MK-250, 300, 350  
MK2-60, 80, 130, 170, 200, 250kW  

Moc chłodnicza znamionowa  60 ÷ 350kW 

Regulacja mocy chłodniczej Tak – czterostopniowa  

Rodzaj obiegu wodnego 
Otwarty – zasilanie urządzenia z rurociągów p.poż. 

Zamknięty – współpraca z CWW (chłodnica wyparna wody) 

Rodzaj czynnika chłodzącego: Ekologiczny czynnik R407C 

Zdolność schładzania 200 ÷ 700m3/min o 12 do 15° 

I M2 



Urządzenia typu MK-500, 600, 700 

Sposób chłodzenia Bezpośredni – schładzania powietrza 

Pośredni – wytwarzanie wody lodowej 

Moc chłodnicza znamionowa 500, 600, 700kW 

Zdolność schładzania O 15÷20C przy przepływie powietrza 400÷600m3/min na parownik 

Z  17/3÷5C   przy przepływie do 23 m3/h wody przez parowacz 

Transmisja danych (opcja) Modemowa do 18km, RS485 do 1km (max.) 

Napięcie zasilania silnika/moc 500V lub 1000V, 50Hz,  132, 200, 250kW 

Ciśnienie wody skraplacza 

Ciśnienie czynnika chłodniczego 

Q N= 0,6MPa, Q max= 4MPa 

Q N= 0,3÷0,6MPa, Q max= 2,5MPa 

Rodzaj czynnika chłodzącego: Ekologiczny czynnik R407C 

I M2 



Urządzenia typu MK-IMK-1000, MK-IMK-2000 

Sposób chłodzenia Pośredni – wytwarzanie wody lodowej 

Moc chłodnicza znamionowa 1MW, 2MW 

Zdolność schładzania Z  17/3÷5C   przy przepływie do 62m3/h lub 123m3/h wody 

Transmisja danych  Modemowa do 18km, RS485 do 1km (max.) 

Rodzaj czynnika chłodzącego: Ekologiczny czynnik R407C 



Urządzenie bezpośredniego działania 
z skraplaczami powietrznymi 

Moc chłodnicza znamionowa  40kW do 160kW 

System czyszczenia powierzchni 

wymienników ciepła parownika i skraplacza 

Automatyczny, okresowy, samowystarczalny - wykorzystuje 

wodę zawartą w powietrzu 

Zdolność schładzania 140 ÷ 300m3/min o 25 do 15C (urządzenie MK-115/N) 



Chłodnice Przodkowe typu MK-CP 

Moc: 300kW 

Przepływ powietrza: do15m3/s 

Gabaryty: DxWxS 3400x1312x1260 

Spręż:  ~400Pa przy 10m3/s 

 ~915Pa przy 15m3/s 

Moc: 160kW 

Przepływ powietrza: do7m3/s 

Gabaryty: DxWxS 2750x900x824 

Spręż: 550Pa  

  

I M2 



Chłodnice Przodkowe typu MK-CP 
proponowany układ chłodzenia dla dużych odległości 

- Niskie opory przepływu powietrza 

- Współpraca z wentylatorami dużych wydajności typu Elmech-WLE-1280 lub 12132 



Chłodnice ścianowe typu MK-CP/L  
z wentylatorami hydraulicznymi 



Układy sterowania  
US-01IMK 

US-02IMK/N 

Zasilanie  42VAC, 24VAC 

Stopień ochrony IP54 

Wyświetlacz  Monochromatyczny o podwyższonej jasności 

Ilość wyjść sygnałowych 6 (sygnały sterujące) 

Ilość wejść pomiarowych 18 (czujniki ciśnienia, temperatury itp..) 

Transmisja sygnałów modemowa do 18km, RS 232, RS 485 do 1km 

Rodzaj osłony  Przeciwwybuchowa lub standardowa szafka 

sterownicza 

System pomocy-podpowiedzi dla użytkownika W standardzie 

I M2 



Przepływomierz Indukcyjny PI 

Typ urządzenia  Przepływomierz typu:     PI-…./IMK/…./DN  … / PN …/ …/…./….                                

Przyłącza kołnierzowe DN50 ÷ DN300 

Zakresy pomiarowe 20 [l/s] ÷  700 [l/s] 

Zakresy ciśnień pracy PN16  ÷ PN100 

Możliwości pomiarowe przepływomierza Pomiar przepływu 

Zliczanie ilości medium (z możliwością ustalenia kierunku 

przepływu) 

Pomiar do parametrów (temperatury lub ciśnienia) 

Pomiar mocy chłodniczej 

Transmisja danych Pętla prądowa 4-20mA,  

Transmisja RS485 (do 1000m) 

Sygnał częstotliwościowy 5÷15Hz 

Stopień ochrony IP54 lub IP67 

I M1 



Zasilacz iskrobezpieczny   
ZSI-01/IMK/I 

Znamionowe napięcie wejściowe Ui=42VAC±10%, 50Hz 

Znamionowe napięcie wyjściowe Uo=12VDC±5%, 

Maksymalny prąd wyjściowy 1,2A 

Wilgotność otoczenia pracy do 98% 

Stopień ochrony IP 54 

I M2 



Możliwości opomiarowania 
 urządzeń MK 

Odwzorowanie parametrów z układu sterowania: 
•Temperatura wlotu i wylotu wody z skraplacza 
•Temperatura wlotu i wylotu powietrza z parownika 
•Temperatura ssania i sprężania czynnika chłodniczego 
•Ciśnienie ssania, oleju i sprężania 
•Czas pracy, stan pracy 
•Przyczyny wystąpienia zakłóceń i porady dot. Ich usunięcia 

RS-485 zgodnie z MODBUS  RTU 
Komunikacja: 9600, 8, N, 1 ; 
Odległość: 500-1000m 
Uo=3,7V, Io=93mA, Ui=30V, Ii=136mA, Co=1000uF, 
Lo=54,9mH, Lo/Ro=5548,4uH/Ohm 

 

Sposoby transmisji: 

Modemowo do 20km (bariera tel. Somar z obu stron), 
wyjścia z bariery nieiskrobezpieczne na modem z 
wyjściem RS-485 do podłączenia bezpośrednio do 
komputera 
  
 
 

lub 

PAROWNIK MK-300 WENTYLATOR ZESPÓŁ MASZYNOWY 
MK-300 

33C 19C 

~10m3/s 

PRZEPŁYWOMIERZ 
PI-01IMK 



Odwzorowanie parametrów z układu sterowania: 
•Temperatura wlotu i wylotu wody z skraplacza 1 i 2 
•Temperatura wlotu i wylotu powietrza z parownika i/lub 
parowacza 1 i 2 
•Temperatura ssania i sprężania czynnika chłodniczego sekcji 1 i 
2 
•Ciśnienie ssania, oleju i sprężania sekcji 1 i 2 
•Czas pracy, stan pracy sekcji 1 i 2 
•Przyczyny wystąpienia zakłóceń i porady dot. Ich usunięcia dla 
sekcji 1 i 2 

RS-485 zgodnie z MODBUS  RTU 
Komunikacja: 9600, 8, N, 1 ; 
Odległość: 500-1000m 
Uo=3,7V, Io=93mA, Ui=30V, Ii=136mA, Co=1000uF, 
Lo=54,9mH, Lo/Ro=5548,4uH/Ohm 

 

Sposoby transmisji: 

Modemowo do 20km (bariera tel. Somar z obu stron), 
wyjścia z bariery nieiskrobezpieczne na modem z 
wyjściem RS-485 do podłączenia bezpośrednio do 
komputera 
  
 
 

lub 

5C 

17C 

Możliwości opomiarowania 
 urządzeń MK 



Możliwości opomiarowania chłodnic MK-CP 300 lub 400 

RS-485 zgodnie z MODBUS  RTU 
Komunikacja: 9600, 8, N, 1 ; 
Odległość: 500-1000m 
Uo=5,88V, Io=108mA, Co pomijalne 
Lo=90mH, Ui=12V,  Ii=222mA 

Transmisja parametrów z układu: 
•Temperatura wlotu i wylotu wody zasilającej chłodnicę 
•Temperatura wlotu i wylotu powietrza z chłodnicy  
•Przepływ wody  
•Ciśnienie wody 



odbiornik wody filtrowanej:

zasilanie - woda zaniczyszczona
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- zawory odcinające

Filtr

spływ zanieczyszczeń

Filtry wodne 
 FW-IMK 

Typ urządzenia  Filtr wodny typu:    FW - IMK/…../DN  ….  / PN …..  

Objętościowy strumień przepływającego medium VW = 8 do 60 m3/h 

Stopień filtracji 100, 200, 300, 400, 500, 600, 700, 800 i 1000m 

Ciśnienie robocze filtrowanego medium 1,6MPa,  2,5MPa lub 4MPa 

Przyłącza kołnierzowe DN50, DN65, DN80 lub inne (wg PN 1092-2) 

Rodzaj wykonania   Standardowe (powierzchnie, przemysł, kopalnie niemetanowe)  

Ex (kopalnie metanowe – pomieszczenia stopnia a,b lub c niebezpieczeństwa 

wybuchu metanu oraz klasy A lub B zagrożenia wybuchem pyłu węglowego)  

Zabezpieczenie przed wpływem agresywnego 

środowiska 

Stal cynkowana ogniowo 
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Klimatyzatory stanowiskowe typu SMK 

Moce chłodnicze 2kW do 11kW (2x11kW) 

Zdolność schładzania 1,5 ÷ 7,5m3/min o ok. 15C 

Moc silnika 1kW do 6kW 

Napięcie znamionowe silnika 230, 400 lub 500V, 50Hz,  

Węże przyłączowe  
szybkozłącza – nie wymagają 

stosowania pomp próżniowych 

Ilość czynnika w obiegu 1 ÷ 5kg (w zależności od mocy) 



Grupowe układy klimatyzacji 

- Łatwość kompletowania wartości dużych mocy 

- Możliwość rozbudowy układu o kolejne bloki 

- Układ równoległy  - awaria jednego bloku nie  wymaga wyłączenia całego układu 

- Okresowe remonty czy naprawy nie wymagają wyłączenia całego układu 

- Napięcie zasilania 1000V 

W stosunku do klimatyzacji centralnej stosowanie tego typu układów to: 

- Większa mobilność i szybki montaż podzespołów wykonawczych 

- Mniejsze koszty usuwania awarii  

- Większa odporność na zakłócenia 

 

1,2MW 



CHEMIA BUDOWLANA 

MINERALNE SPOIWA GÓRNICZE:   

•  Cover TW 10 – 8,76 [MPa] 

•  Cover TW 20 – 36,1 [MPa] 

•  Cover TW 40 – 45,6 [MPa] 

•  Cover TW 70 – 76,7 [MPa] 

TORKRET TERMOIZOLACYJNY: 

•  TP100 -  = 0,07 [W/m*K] 

•  Betony natryskowe konstrukcyjne  

•  Betony natryskowe wypełniające 

•  Torkrety termoizolacyjne  

•  Specjalistyczne zaprawy murarskie  o  podwyższonej odporności  

   na działanie wód agresywnych 

•  Kleje mineralne 

•  Lekkie bloczki perlitowe o wysokich parametrach termoizolacyjnych 



0 - Ocios 

1 – Mineralne Spoiwo Górnicze Cover  TW 20   

      warstwa wyrównująca (3cm) 

2 - Mineralne Spoiwo Górnicze Cover TP 100  

      warstwa izolacyjna (7cm)  

3 – Mineralne Spoiwo Górnicze  Cover TW 40  

      warstwa ochronna (2cm) 

 

0 0 1 2 3 

IDEA TORKRETU  

3-WARSTWOWEGO 



Termoizolacja wyrobisk górniczych 

Wyrobisko bez izolacji 



Pierwsza warstwa torkretu 

 Cover TW 20 

Termoizolacja wyrobisk górniczych 



Dwie warstwy torkretu 

 Cover TW 20 

Cover TP 100 

Termoizolacja wyrobisk górniczych 



Trzy warstwy torkretu 

 Cover TW 20 

Cover TP 100 

Cover TW 40 

Termoizolacja wyrobisk górniczych 



Termoizolacja wyrobisk górniczych 



Termoizolacja wyrobisk górniczych 



Termoizolacja wyrobisk górniczych 



Termoizolacja wyrobisk górniczych 



Bilans ekonomiczny 

Termoizolacja wyrobisk górniczych 



Termoizolacja wyrobisk górniczych 



Wnioski 

- Poprawa warunków pracy ludzi i urządzeń 

- Spadek zapotrzebowania na moc chłodniczą 

- Zmniejszenie zapotrzebowania na media 

- Zwrot kosztów inwestycji po około trzech latach 

Termoizolacja wyrobisk górniczych 



Dziękujemy za uwagę 

www.koag.pl 
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Wspomaganie komputerowe w projektowaniu i analizie 
robót strzałowych w górnictwie podziemnym 
 
 
Marcin Szumny 
Orica Poland Sp. z o.o., Wrocław 
 
 
 
 
 
 
STRESZCZENIE: Prezentowany artykuł przedstawia przykłady i zakres stosowania oprogramo-
wania wspomagającego projektowanie oraz analizę robót strzałowych w górnictwie podziemnym. 
Przedstawione przykłady obejmują zarówno roboty tunelowe, eksploatacyjne oraz specjalistyczne. 
Systemy komputerowe znajdują coraz większe zastosowanie w robotach strzałowych i umożliwiają 
wykorzystywanie w szerokim zakresie nowych technologii robót strzałowych, tj. systemy inicjacji 
elektronicznych, zautomatyzowany systemy wiertnicze itp. Dzięki ich możliwościom adaptacyj-
nym i ciągłej aktualizacji odpowiadają na bieżące wymagania służb strzałowych. 
 
SŁOWA KLUCZOWE: ShotPlus – T, PowerSieve, ShotPlus UG, zapalniki elektroniczne, i-kon, 
e-Dev II, Cycad 
 
 
 
1. WSTĘP 
 

W ostatnich latach można zauważyć bardzo szybki rozwój systemów informatycznych, które 
znajdują szerokie zastosowanie w różnych gałęziach przemysłu. Znajduje to również odzwiercie-
dlenie w wykorzystaniu wielu programów do projektowania i analizy robót strzelniczych w górnic-
twie, w tym w górnictwie podziemnych. Proces ten postępuje w związku z wykorzystaniem nowo-
czesnych środków strzałowych, szczególnie w zakresie efektywnego użycia elektronicznych sys-
temów inicjacji, jak również w związku z zapewnieniem wyniku ekonomicznego oraz bezpieczeń-
stwa podczas prowadzenia prac z wykorzystaniem materiałów wybuchowych. Nowoczesne plat-
formy informatyczne związane z robotami strzałowymi są również kompatybilne z wieloma sys-
temami funkcjonującymi w zakładach górniczych np. systemami geodezyjnymi, systemami wyko-
rzystywanymi w nowoczesnych wiertnicach, systemami geosejsmicznymi. 

W wielu przypadkach można wykorzystać do analizy dane, które w dotychczasowych warun-
kach były wykorzystywane częściowo lub też wcale. Można mówić już w takim przypadku o zin-
tegrowanych systemach strzałowych. 
 
 
2. PROCESY W KTÓRYCH WYKORZYSTYWANE SĄ PROGRAMY WSPOMAGAJĄCE 
 

W celu lepszego zobrazowania zakresu wykorzystywania systemów informatycznych dobrze 
jest skupić się na procesach, które składają się na realizację prac strzałowych. 
Można tu wyróżnić trzy zasadnicze procesy, tj. projektowanie, realizacja oraz analiza (rys. 1). 
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Rys. 1. Procesy występujące w pracach strzałowych 
Figure 1. Blasting work processes  
 
 
2.1. Projektowanie robót strzałowych 
 

Biorąc pod uwagę dotychczasowe doświadczenia związane z prowadzeniem robót strzałowych 
firma Orica wprowadziła do użytku wspomagającego, między innymi, proces projektowania robót 
strzałowych programy serii ShotPlus. W zakresie górnictwa podziemnego są to programy Shot-
Plus-T (prace tunelowe) oraz ShotPlus UG (strzelania blokowe). Dywersyfikacja oprogramowania 
ma na celu maksymalne zbliżenie zakresu stosowania do konkretnych aplikacji. Na wstępnym eta-
pie projektowania, platforma ShotPlus umożliwia wykorzystanie informacji z kopalnianej sieci 
geoinformatycznej, tj. kształt i wymiary wyrobisk, rozmieszczenie otworów strzałowych. Z takim 
przypadkiem mamy do czynienia w załączonym przykładzie (rys. 2) – ShotPlus UG. 
 
 

 
 
Rys. 2. Schemat kopalni wraz z rozmieszczeniem otworów [1] 
Figure 2. Mine schema with blastholes [1] 
 
 

Transfer danych możliwy jest w dwóch kierunkach zarówno do jak i z programu. Można wyko-
rzystać pliki formatu Autocad lub inne np. tekstowe (rys. 3). 
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Rys. 3. Przykładowy plik tekstowy [1] 
Figure 3. Example of text file [1] 
 
 

Podobne zastosowanie ma program do analizy i projektowania robot tunelowych ShotPlus T. 
Aplikacje te mogą być stosowane bardzo elastycznie wykorzystywać istniejące dane, jak również 
generować parametry, które mogą zostać wykorzystane w kolejnym procesie związanym z urabia-
niem mas skalnych. 

Podobny schemat postępowania możemy wykorzystać w programie dedykowanym do robót tu-
nelowych ShotPlus T, gdzie możemy wykorzystać profile przodków zaprojektowane w innych 
programach graficznych jak również wykorzystać dane o przekroju wyrobiska pozyskane podczas 
pomiarów geodezyjnych (skanowania laserowego). Schemat postępowania może wyglądać nastę-
pująco (rys. 4). 
 
 

 
 
Rys. 4. Schemat procesu [2] 
Figure 4. Schema of process [2] 
 
 

W kolejnych krokach następuje projektowanie parametrów sieci strzałowej, dobór zastosowa-
nych materiałów oraz sekwencji odpalania przodka. Po wstępnym zaprojektowaniu parametrów 
strzelania możemy dokonać jego wstępnej analizy ekonomicznej poprzez określenie kosztów strze-
lania w proponowanej konfiguracji oraz weryfikacji sekwencji odpalania, tj. odpalanie poszczegól-
nych otworów we właściwej kolejności. Kolejne wersje programów przewidują wykorzystanie sy-
mulacji komputerowych modelujących dynamikę procesu urabiania, tj. przemieszczanie urobku 
skalnego, prognozowany kształt usypu oraz fragmentacji urobku. 

Optymalizując proces na etapie projektowania możemy uniknąć wielu potencjalnych zagrożeń 
i znacząco poprawić jakość robót strzałowych. 
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2.2. Realizacja robót 
 

Parametry określone w procesie projektowania mogą zostać wykorzystane podczas wykonywa-
nia robót. Pierwszym etapem, który doskonale pokazuje możliwości wspomagania komputerowego 
jest proces wiercenia otworów strzałowych. Projekt siatki otworów może zostać przesłany do 
wiertnicy (rys. 5). Wiadomym jest, że jakość prac wiertniczych determinuje jakość robót strzało-
wych, które w zależności od typu robót można scharakteryzować różnymi parametrami, najczęściej 
w robotach tunelowych jest to postęp oraz rozdrobnienie urobku. 
 
 

 
 
Rys. 5. Schemat procesu transferu danych do wiertnicy [2] 
Figure 5. Schema of data transfer to drilling rig [2] 
 
 

Automatyzacja procesu wiercenia w znaczący sposób poprawia jakość wiercenia oraz właściwe 
odwzorowanie rozmieszczenia otworów w przodku. Nie bez znaczenia jest również możliwość 
ciągłej rejestracji procesu wiercenia, która pozwala zobrazować rzeczywisty przebieg otworów 
strzałowych, który w pewnych przypadkach odbiega od założonego. Dane te również można wy-
korzystać, w zależności od możliwości i potrzeb do modyfikacji parametrów strzelania. 

Obecnie daje się zauważyć postępujący proces wykorzystywania systemów inicjacji elektro-
nicznej w robotach podziemnych. Jest to kolejny element wpisujący się znakomicie w integrację 
z oprogramowaniem wspomagającym proces projektowania i realizacji robót strzałowych. Z przy-
kładem tego typu mamy do czynienia w przypadku systemu inicjacji elektronicznej i-kon oraz pro-
gramu ShotPlus T oraz ShotPlus UG. Warto w tym miejscu zauważyć, że systemy te są wysoce 
elastyczne tzn. można jest wykorzystać w przypadkach, w których jest to z różnych względów uza-
sadnione np. ze względów bezpieczeństwa. 
 
 

 
 
Rys. 6. Schemat procesu transferu danych do Loggera 
Figure 6. Schema of data transfer to Logger 
 
 

Na rysunku 6 możemy prześledzić schemat transmisji danych do urządzenia logującego (Log-
ger). Po zakończeniu procesu projektowania sekwencji inicjacji poszczególnych otworów dane 



 5

o czasie opóźnień poszczególnych zapalników są przesyłane do Loggera. W miejscu wykonywania 
robót strzałowych dane o czasie opóźnienia są przyporządkowywane do poszczególnych zapalni-
ków umieszczonych w otworach strzałowych. Po zakończeniu logowania w pamięci loggera znaj-
dują się dane o numerach identyfikacyjnych poszczególnych zapalników oraz przyporządkowane-
go im opóźnienia. Przykładowa tabela danych wygląda następująco: 

 

 
 
Tabela 1. Tabela programowania [2] 
Table 1. Programming table [2] 

 
Po procesie logowania dane dotyczące zapalników mogą być przesłane z powrotem do progra-

mu i wykorzystane do raportowania. Bardzo istotną własnością systemu wykorzystującego zapal-
niki elektroniczne jest możliwość jego szczegółowego testowania, co jest możliwe dzięki wyposa-
żeniu zapalników w układy elektroniczne. Dzięki temu każdy zapalnik ma możliwość samotesto-
wania i przesyłania informacji do urządzenia logującego. Dzięki takiej własności systemu mamy 
możliwość detekcji potencjalnego niewypału, co jest niezwykle istotne z punktu widzenia bezpie-
czeństwa prowadzenia robót strzałowych. W zależności od warunków lokalnych i organizacji robót 
mamy również potencjalną możliwość wymiany uszkodzonego zapalnika a tym samym uniknięcia 
zagrożenia związanego z usuwaniem niewypału oraz poprawą efektywności samego odstrzału. 
 
2.3. Analiza 
 

Analizę szeroko pojętych robót wiertniczo strzałowych można zacząć już na etapie prowadze-
nia prac wiertniczych oraz oceny ich jakości rozumianej jako rzeczywistego odwzorowania projek-
tu. Jak wspomniano już w poprzedniej części artykułu jest to możliwe w sposób ciągły poprzez 
wykorzystanie nowoczesnych systemów zainstalowanych na wiertnicach. Dane to można wyko-
rzystać w procesie dalszej analizy robót strzałowych. W procesie oceny jakości otworów strzało-
wych można wykorzystać również inne dostępne na rynku urządzenia do badania liniowości otwo-
rów strzałowych. Jednym z przykładów jest system Boretrak wykorzystany do pomiarów otworów 
strzałowych przy wykonywaniu szybiku (rys. 5, widok z góry). 

 

 
 
Rys. 5. Przykładowe otwory w szybiku (rzut z góry) [3] 
Figure 5. Example of shaft blastholes (view from the top) [3] 
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Parametry otworów (zgodnie z założeniami) kształtowały się następująco: 
 długość 23 m, 
 otwory pionowe, 
 średnica 64 mm. 
W przedstawionym przypadku zaobserwowano złą jakość otworów strzałowych, odchyłka przy 

dolnym wylocie otworu wynosiła odpowiednio 1,2 m, dla otworu nr 1, oraz 0,9 m dla otworu nr 2. 
Biorąc pod uwagę powyższe, dysponując tego typu danymi mamy możliwość dopasowania pa-

rametrów odstrzału do rzeczywistych, odwierconych otworów strzałowych. W skrajnych przypad-
kach zaobserwowano, że otwory łączyły się i w sposób diametralny zmieniały położenie. Dyspo-
nując wiedzą na temat przebiegu otworów strzałowych można podjąć odpowiednie kroki w celu 
minimalizacji ujemnych skutków takiego odstrzału lub ponownego wiercenia niektórych otworów. 

Kolejnym elementem, który można podjąć analizie jest rzeczywisty rozkład drgań parasejsmicz-
nych wywołanych robotami strzałowymi. Drgania zarejestrowane podczas prowadzenia robót 
strzałowych można wykorzystać zarówno do weryfikacji detonacji poszczególnych ładunków jak 
również, po ich poddaniu analizie statystycznej do przewidywania poziomu drgań generowanych 
podczas dalszych robót 9 (rys. 6) Ma to szczególne znaczenie w przypadku, gdzie mamy do czy-
nienie z limitowanym poziomem emisji drgań parasejsmicznych. W kopalniach KGHM analiza 
zjawisk drgań parasejsmicznych wywołanych robotami strzałowymi zapewne pozwoli na prawi-
dłową ocenę robót strzałowych w aspekcie zmniejszenia zagrożeń wywołanych tąpaniami. 
 
 

 
 
Rys. 6. Rejestracja drgań poszczególnych otworów [2, 4] 
Figure 6. Vibration record from each blasthole [2, 4] 
 
 

Rejestracja poszczególnych otworów umożliwia również typowanie ewentualnych niewypałów, 
lub też może sugerować z niszczenie ładunku przed jego detonacją, co może być spowodowane 
zbyt bliskim rozmieszczeniem otworów strzałowych. 

Istotnym parametrem określającym jakość danego odstrzału jest rozdrobnienie urobku, które 
może mieć znaczący wpływ na efektywność dalszej przeróbki. Do oceny można wykorzystać me-
todę fotogrametryczną, którą wykorzystuje program Powersieve. Ocena opiera się analizie serii 
zdjęć, które poddaje się obróbce cyfrowej (rys. 7). 
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Rys. 7. Przykłady zdjęć do analizy fragmentacji [5] 
Figure 7. Examples of pictures for fragmentation analysis [5] 
 
 

Wynikiem przeprowadzonej analizy jest wyznaczenie krzywej ziarnowej badanego urobku. 
Przykład takiej analizy jest pokazany na rysunku 8. 
 
 

 
 
Rys. 8. Przykład krzywej uziarnienia [5] 
Figure 8. Example of fragmentation distribution [5] 
 
 
PODSUMOWANIE 
 

Celem niniejszego artykułu jest pokazanie możliwości rzetelnej oceny procesu urabiania skał 
wykorzystującego urabianie przy pomocy materiałów wybuchowych. Zaletą tychże metod jest ich 
mierzalność, co daje możliwość obiektywnej oceny. Istotnym elementem systemów komputero-
wych jest możliwość ich elastycznego wykorzystania w zależności od potrzeb, tj. możemy skupić 
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się i poddać analizie parametry istotne z danego punktu widzenia. W przypadku drążenia tuneli 
w miejscach wysoce zurbanizowanych bardzo istotnym parametrem będzie ograniczenie i wnikli-
wa kontrola drgań parasejsmicznych powodowanych robotami strzałowymi mniejsze znaczenie 
może mieć rozdrobnienie urobku. W przypadku robót eksploatacyjnych parametrem, który może 
mieć pierwszorzędne znaczenie może być właściwe rozdrobnienie urobku. 

Na podstawie właściwej analizy, opartej na mierzalnych danych możemy efektywnie ocenić, 
czy przyjęte parametry strzelania są prawidłowe, lub też czy kierunek zmian jest właściwy. Wyko-
rzystanie szeroko pojętych metod analizy komputerowej czyni proces oceny jakości robót strzało-
wych znacznie szybszym i bardziej efektywnym. Roboty strzałowe znalazły również swoje miejsce 
w procesie informatyzacji przemysłu. W polskich kopalniach podziemnych wydaje się za zasadne 
już wprowadzanie nawet podstawowych elementów przedstawionych w referacie ponieważ  tech-
nologia wykonywania robót strzałowych zmierza w przedstawionym kierunku a polski inżynier 
strzałowy będzie tracił dystans do tego co na świecie będzie i już jest standardem w analizie i pro-
jektowaniu robót strzałowych. 
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The Examples and Scope of the Software to Support the Design 
and Analysis of Blasting Works in Underground Mining 
 

The paper presents examples and scope of the software to support the design and analysis of 
blasting works in underground mining. Examples include both tunnel construction, exploitation 
and others. Computer systems are increasingly used in blasting works and allow use in it wide 
range of new technologies, i.e. electronic initiation systems, automated drilling systems, etc. 
Thanks to their capabilities of adaptive and continuous updating systems can respond to the current 
needs of blasting services. 
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STRESZCZENIE: Materiały wybuchowe mają wciąż szerokie zastosowanie w polskich kopalniach 
węgla kamiennego mimo powszechnie stosowanej mechanizacji procesu urabiania węgla, jak rów-
nież skał płonnych. Obowiązujące przepisy górnicze wymagają przechowywania środków strzało-
wych w specjalnie przeznaczonych dla tego celu wyrobiskach górniczych zwanych podziemnymi 
składami materiałów wybuchowych. W artykule przedstawiono rozwiązanie podziemnego małego 
składu materiałów wybuchowych wykonanego w kopalni „Knurów-Szczygłowice” Ruch Knurów 
na poziomie 850 m, a także przedstawiono rozwiązanie konstrukcji obudowy podporowej i skrzy-
żowań w przedmiotowym składzie materiałów wybuchowych.

SŁOWA KLUCZOWE: Skład materiałów wybuchowych, obudowa, dobór obudowy

1. WPROWADZENIE

Kopalnia „Knurów-Szczygłowice” Ruch Knurów w ostatnich kilkudziesięciu latach użytkowa-
ła podziemne składy materiałów wybuchowych na poziomie 550 m i 650 m, prowadząc tym sa-
mym roboty górnicze w rejonie powyższych poziomów wydobywczych,  a także rozpoczynając 
eksploatację na poziomie 850 m. Wraz z intensyfikacją robót górniczych w rejonie poziomu 850 m, 
a także z przystąpieniem do udostępnienia złoża do poziomu 1050 m, zaszła konieczność wykona-
nia nowego podziemnego składu materiałów wybuchowych na poziomie 850 m.

W oparciu o Polską Normę PN-G-05100 przez podziemny główny skład MW rozumiemy ze-
spół komór i chodników przewietrzanych niezależnym prądem powietrza, wyposażonych w urzą-
dzenia do składowania i wydawania środków strzałowych oraz sprzętu strzałowego, oddzielonych 
od czynnych wyrobisk górniczych drzwiami pełnymi lub kratowymi zamykanymi na zamki paten-
towe [1]. Ta sama Polska Norma [1] jako podziemny mały skład MW określa zespół wyrobisk, 
które stanowią komora wydawczo-składowa, chodniki dojściowe, przedsionek komory wydawczo 
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składowej i wentylacyjny chodnik składowy, również oddzielone od czynnych wyrobisk górni-
czych przy pomocy drzwi pełnych lub kratowych zamykanymi na zamki patentowe.

W świetle obowiązujących przepisów górniczych [2] składy materiałów wybuchowych muszą 
zapewnić bezpieczeństwo ludzi i ochronę mienia przed skutkami wybuchu środków strzałowych,  
a w szczególności:

— bezpieczeństwo pracowników zatrudnionych przy wszelkich czynnościach wykonywanych 
w składach materiałów wybuchowych oraz bezpieczeństwo ludzi zamieszkałych lub prze-
bywających w pobliżu składów materiałów wybuchowych,

— ochronę obiektów i urządzeń zakładu górniczego oraz obiektów i urządzeń położonych  
w jego sąsiedztwie,

— zabezpieczenie przed wejściem osób nieupoważnionych.
Przytoczone powyżej przepisy górnicze [2] dzielą składy materiałów wybuchowych z następu-

jących względów:
1) ze względu na okres użytkowania:

a) stałe, których okres użytkowania jest nieograniczony,
b) tymczasowe, których okres użytkowania nie przekracza 5 lat,
c) podręczne, służące do przechowywania środków strzałowych w okresie do 24 godzin i wy-
dawania środków strzałowych w pobliżu miejsca wykonywania robót strzałowych;

2) ze względu na lokalizację:
a) ruchome – urządzone na pojeździe przystosowanym do przewożenia, przechowywania i wy-
dawania środków strzałowych oraz sprzętu strzałowego,
b) podziemne – stanowiące zespół podziemnych komór składowych i innych wyrobisk połą-
czonych z podziemnymi wyrobiskami górniczymi, oddzielonych od nich drzwiami lub kratami,
c) naziemne – stanowiące zespół komór składowych i pomieszczeń składowych usytuowanych 
na powierzchni w obrębie ogrodzonego terenu,
d) wgłębne – stanowiące zespół podziemnych komór składowych i innych wyrobisk odpowied-
nio ogrodzonych, niepołączonych z podziemnymi wyrobiskami górniczymi.

2. WYTYCZNE PROJEKTOWANIA I WYKONANIA PODZIEMNYCH
SKŁADÓW MATERIAŁÓW WYBUCHOWYCH

Podziemne główne składy i podziemne małe składy materiałów wybuchowych w oparciu o Pol-
ską Normę PN-G-05100:1998 [1] powinny być wykonywane z wyrobisk kamiennych udostępnia-
jących oraz powinny być zlokalizowane:

— w odgałęzieniach chodników przewozowych lub służących do ruchu załogi,
— w miejscach nie narażonych na skutki eksploatacji górniczej,
— na głębokości co najmniej 30 m od powierzchni.
Podziemne składy materiałów wybuchowych powinny być zlokalizowane w oparciu o następu-

jące założenia [1]:
— w odległości co najmniej 100 m od szybów i szybików,
— w odległości co najmniej 20 m od komór pomp, komór rozdzielni, dworców osobowych, itp. 

obiektów oraz wyrobisk służących do ruchu załogi lub transportu,
— w skałach zwięzłych i niepalnych,
— w miejscach suchych i zabezpieczonych przed zalaniem wodą.
Obowiązujące przepisy górnicze  [3]  wymagają również przewietrzanie podziemnego składu 

materiałów wybuchowych niezależnym prądem powietrza.
Przykładową budowę – rozmieszczenie wyrobisk małego podziemnego składu materiałów wy-

buchowych przedstawiono na rysunku 1 [1].
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Rys. 1. Podziemny mały skład materiałów wybuchowych [1]: TB – Tama bezpieczeństwa,
TWR – Tama wentylacyjno-regulacyjna, DG – Główne drzwi składu,
DW – Drzwi stalowe pełne, DK – Drzwi kratowe
Fig. 1. Small underground store of mining explosive [1]: TB – emergency stopping,
TWR – ventilation stopping, DG – main door of store, DW – steel door, DK – latticed door

W podziemnym małym składzie materiałów wybuchowych można wyróżnić następujące wyro-
biska [1]:
1 – komora wydawcza, 2 – komora składowa dla MW, 3 – komora składowa dla środków inicjują-
cych, 4 – chodnik łączący, 5 – przedsionek komory wydawczo składowej, 6 – wentylacyjny chod-
nik składowy, 7 – wnęki buforowe, 8 – pomieszczenie do sprawdzania pobranych środków strzało-
wych, 9 – pomieszczenie do segregacji zapalników, 10 – chodnik wejściowy, 11 – chodnik wyj-
ściowy, 12 – wentylacyjny chodnik lub otwór wiertniczo wentylacyjny, 13 – pomieszczenie na 
ręczne lampy akumulatorowe, 14 – pomieszczenie do przechowywania, suszenia i ładowania zapa-
larek elektrycznych, 15 – pomieszczenie do sprawdzania oporu ZE.

Do pomieszczeń przynależnych zalicza się:
16 – magazyn pomocniczy, 17 – magazyn na puste opakowania, 18 – pomieszczenie dla urządzeń 
elektrycznych, 19 – chodnik dojazdowy.

3. ROZMIESZCZENIE WYROBISK W MAŁYM SKŁADZIE MATERIAŁÓW
WYBUCHOWYCH DLA KWK „KNURÓW-SZCZYGŁOWICE” RUCH KNURÓW
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Projekt podziemnego małego składu MW na poziomie 850 m w rejonie szybu „Paweł” dla ko-
palni „Knurów-Szczygłowice” Ruch Knurów objął swym zakresem komorę wydawczą i składową 
oraz wentylacyjny chodnik składowy wraz z chodnikiem wejściowym – wyjściowym i pochylnią 
wentylacyjną II, co przedstawiono na rysunku 2 [4].

Rys. 2. Rozmieszczenie wyrobisk górniczych w podziemnym małym składzie materiałów
wybuchowych na poz. 850 m w warunkach KWK „Knurów-Szczygłowice” Ruch Knurów [4]
Fig. 2. Dystrybution of mining excavations in underground small mining explosive store
at level of 850 m in conditions of „Knurów-Szczygłowice” coal mine, Knurów department [4]

4



W skład wyrobisk podziemnego małego składu materiałów wybuchowych przedstawionych na 
rysunku 2 wchodzą [4]:
1 – komora wydawcza, 2 – komora składowa środków inicjujących, 3 – komora składowa MW, 
4 – chodnik łączący, 5 – przedsionek komory wydawczej, 6 – wentylacyjny chodnik składowy,
7 – wnęki buforowe, 8 – pomieszczenie do sprawdzania pobranych środków strzałowych, 9 – po-
mieszczenie do segregacji zapalników, 10 – chodnik wejściowy, 11 – chodnik wyjściowy, 12 – po-
chylnia wentylacyjna II, 13 – pomieszczenie na ręczne lampy akumulatorowe i sprzęt strzałowy, 
14 – pomieszczenie na puste naczynia do przenoszenia środków strzałowych, 15 – pomieszczenie 
na urządzenia elektryczne, 16 – pomieszczenie – wnęka buforowa (magazyn na puste opakowania 
i naczynia do przenoszenia środków strzałowych).

W przedmiotowym małym składzie nie zaprojektowano pomieszczenia do przechowywania, ła-
dowania i suszenia zapalarek z uwagi na realizowanie tych czynności w komorze na powierzchni.

Wejście do małego składu materiałów wybuchowych oraz zamknięcie składu od strony pochyl-
ni II przedstawiono na poniższym rysunkach:

Rys. 3. Widok wejścia do podziemnego małego składu materiału wybuchowych na poziomie 850 m
Fig. 3. View of the entrance to the underground small explosive store at level of 850 m
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Rys. 4. Widok zamknięcia składu materiałów wybuchowych od strony pochylni II
Fig. 4. The view of gate of explosive store from the inclined drift II
4. OBUDOWA PODPOROWA WYROBISK GÓRNICZYCH MAŁEGO

SKŁADU MATERIAŁÓW WYBUCHOWYCH

Obudowę podporową wyrobisk górniczych przedmiotowego składu materiałów wybuchowych 
zaprojektowano z kształtownika o profilu V29 [5, 6]. Dla komór składowych z uwagi na gabaryty 
określone w założeniach do projektu przyjęto odrzwia obudowy z kształtownika V29 z typoszere-
gu odrzwi obudów wielkogabarytowych OŁW [7].

Chodniki wejściowy i wyjściowy zaprojektowano w obudowie ŁP8/V29/3/A, natomiast komo-
ry składowe i wentylacyjny chodnik składowy zaprojektowano w obudowie OŁW-X -V29/7600/ /
4200 [8], (rys. 5).

Rys. 5. Konstrukcja odrzwi obudowy OŁW-X-V29/7600/4200
Fig. 5. Construction of arch support set OŁW-X-V29/7600/4200
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Przejście od wentylacyjnego chodnika składowego do pochylni wentylacyjnej II zaprojektowa-
no począwszy od obudowy typu OWŁ-VIII-V29/7200/4200, aż do obudowy ŁP7/V29/3/A – w su-
mie zaprojektowano 10 odrzwi obudowy. Dla przykładu odrzwia nr 7 stanowiła obudowa ŁP9/ /
V29/4/A w II stopniu podwyższenia [8]. Pochylnię wentylacyjną II o nachyleniu +22o zaprojekto-
wano w obudowie ŁP7/V29/3/A.

Odrzwia obudowy z wyjątkiem pochylni wentylacyjnej II obetonowano natryskowo betonem 
klasy B-15.

Poszczególne łuki obudowy połączono ze sobą za pomocą strzemion SDO-29, a odrzwia obu-
dowy posadowiono na stopach podporowych typu ciężkiego. Do stabilizacji odrzwi obudowy za-
stosowano rozpory stalowe dwustronnego działania budowane we wzajemnej odległości nie prze-
kraczającej 1,2 m. Opinkę dla pochylni wentylacyjnej wykonano z okładzin żelbetowych układa-
nych po obwodzie obudowy w sposób ażurowy w ociosach na płasko, a w stropie układanych rę-
bem.

W przedmiotowym podziemnym małym składzie materiałów wybuchowych zaprojektowano 
następujące konstrukcje skrzyżowań:

— dwa identyczne skrzyżowania w chodnikach wejściowym i wyjściowym z wnękami buforo-
wymi (7, 13) i (7, 16) o wielkości ŁP8/ŁP8 pod kątem 90°,

— skrzyżowanie chodników wejściowego i wyjściowego z wnęką buforową – pomieszczenie 
do sprawdzania pobranych środków strzałowych (7, 8) i przedsionkiem komory wydawczej 
(5) o wielkości ŁPP8/OŁW-X/7600/4200 pod kątem 90°, co przedstawia rysunek 6 [8],

— skrzyżowanie pochylni wentylacyjnej II z chodnikiem wentylacyjnym zbiorczym o wielko-
ści ŁP8/ŁP7 pod katem 90°.

Rys. 6. Konstrukcja skrzyżowania ŁPP8/OŁW-X/7600/4200 pod kątem 90°
Fig. 6. Construction of crossing of ŁPP8/OŁW-X/7600/4200 at angle 90°

5. WARUNKI GEOLOGICZNO-GÓRNICZE
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Roboty górnicze związane z drążeniem wyrobisk małego składu MW wykonywano w warstwach 
piaskowca o nachyleniu 13° poza wpływem zaszłości eksploatacyjnych, w których w trakcie pro-
wadzonych robót górniczych nie stwierdzono zaburzeń geologicznych. Wyrobisko zaliczono do 
pierwszego stopnia zagrożenia wodnego. Na etapie projektowania przyjęto następujące dane geo-
mechaniczne przedstawione w tablicy 1 [4].

Tabela 1. Dane geomechaniczne
Table 1. Geomechanical data
1. Największa głębokość skał H [m] ~850,0
2. Średnia wytrzymałość na ściskanie

skał stropowych
Rcstr [MPa] Piaskowiec: 63,49

3. Średnia wytrzymałość na ściskanie węgla
lub innej warstwy w przekroju wyrobiska

Rcw [MPa] Piaskowiec: 63,49

4. Średnia wytrzymałość na ściskanie
skał spągowych

Rcsp [MPa] Piaskowiec: 63,49

5. Nachylenie wyrobiska  [O] ~ 0
6. Ciężar objętościowy skał otaczających γśr [g/dm3] ~2,60
7. Odległość pionowa najbliższych

krawędzi od spągu pokładu 
[m] Brak krawędzi

8. Podzielność skał Masywna
9. Miejsce wykonywania badań Penetrometr Gp – 7/97
10. Uskoki Nie przewiduje się

6. OBLICZENIE OBCIĄŻENIA DZIAŁAJĄCEGO NA OBUDOWĘ PODZIEMNEGO
MAŁEGO SKŁADU MATERIAŁÓW WYBUCHOWYCH

Przy obliczeniu obciążenia działającego na obudowę podziemnego małego składu materiałów 
wybuchowych oparto się na następujących założeniach [9]:

— o wytrzymałości pakietu skał górotworu decyduje najmniejsza wytrzymałość skał górotwo-
ru, która jest określana jako średnia minimalna wytrzymałość skały,

— wytrzymałość skał w masywie koryguje się o współczynnik osłabienia uwzględniający: po-
dzielność skał, wskaźnik RQD, wpływ czasu, wpływ wody i zawilgocenia,  wzmocnienia 
skał kotwieniem, sposób urabiania skał,

— 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 naprężenia wokół wyrobiska powodują niszczenie struktu-
ry skały.

Strefę odprężoną (spękań) górotworu wokół wyrobisk stanowiących podziemny mały skład ma-
teriałów wybuchowych określono przy wykorzystaniu modelu według prof.  Z. Kłeczka [9,  10] 
uwzględniającego głębokość zalegania wyrobiska. W modelu uwzględniono również szereg współ-
czynników charakteryzujących osłabienie skał górotworu, jak i dodatkową koncentracje naprężeń 
powstałą od zaszłości eksploatacyjnych, zaburzeń tektonicznych oraz wpływu dodatkowych wyro-
bisk. Wówczas zależność określająca wysokość strefy odprężonej (spękań) hsn wyrażonej w me-
trach, przyjmuje następującą postać:

                                             (1)

gdzie:
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Sw – szerokość wyrobiska w wyłomie, kn – współczynnik dodatkowej koncentracji naprężeń wokół 
wyrobiska, γśr – średni ciężar objętościowy skał stropowych, H – głębokość wyrobiska, ko – współ-
czynnik osłabienia wytrzymałości skał stropowych oraz Rcgsr – średnia wytrzymałość na ściskanie 
skał stropowych.

Dla tak zamodelowanego kształtu strefy odprężonej wokół wyrobiska obliczono wielkość ob-
ciążenia średniego qśr w kN/m2 działającego na obudowę:

                                                             (2)

gdzie: γśr – średni ciężar objętościowy skał stropowych oraz hsn – wysokość strefy odprężonej.

Obliczenia obciążenia działającego na obudowę podziemnego małego składu materiałów wy-
buchowych przeprowadzono dla następujących wyrobisk:

— chodnik wejściowy i wyjściowy, projektowany w odrzwiach obudowy ŁP8/V29/3/A,
— komory małego składu materiałów wybuchowych (MSKMW) w obudowie OŁW X/7,6/4,2/ 

/V29,
— odcinek przejścia wyrobiska za MSKMW, a przejściem na obudowę ŁP8/V29/3/A,
— pochylnia wentylacyjna II w obudowie ŁP7/V29/3/A,
— skrzyżowania na długości chodników wejściowych i wyjściowych, których rygiel został wy-

konany z kształtownika HEB240 i posadowiony na dwóch rurach stalowych o średnicy  
Ø3008 mm,

— skrzyżowanie chodnika wejściowego i wyjściowego z przedsionkiem komory wydawczej, 
których rygiel został wykonany z kształtownika HEB300 i posadowiony na dwóch rurach 
stalowych o średnicy Ø3008 mm,

— skrzyżowanie pochylni wentylacyjnej II z chodnikiem wentylacyjnym zbiorczym.

7. OBLICZENIE NOŚNOŚCI ORAZ ROZSTAWU ODRZWI OBUDOWY PODZIEMNEGO
MAŁEGO SKŁADU MATERIAŁÓW WYBUCHOWYCH

Obliczenia nośności odrzwi obudowy podziemnego małego składu materiałów wybuchowych 
przeprowadzono za pomocą programu komputerowego MES o nazwie PRO-MES5.0 PROGRAM 
RAMA 3D, przyjmując obciążenie konstrukcji obudowy obciążeniem jednostkowym o wartości  
q = 100 kN/m lub o wartości q = 1 kN/m oraz przyjmując warunek, gdzie odrzwia obudowy będą 
dobrze powiązane z górotworem za pomocą wykładki kamiennej o module ściśliwości Ew = 5 MPa.

Uwzględniając rodzaj stali z której wykonano odrzwia obudowy (przyjęto typ stali St55), war-
tość naprężeń granicznych σn, przy której następuje lokalna utrata stateczności kształtownika i po-
wstanie przegubu plastycznego, wynosi [11]:

                                                       (3)

gdzie:
Re – granica plastyczności materiału, a – współczynnik materiałowy uwzględniający kształt prze-
kroju oraz grubość ścianek [12], m – współczynnik kształtu, n – współczynnik materiałowy [13],  
gdzie: n = (Rm + Re )/Re oraz Rm – granica wytrzymałości materiału.

Przyjmując obliczone wartości maksymalnych naprężeń σmax przy pomocy programu kompute-
rowego MES o nazwie PRO-MES5.0 PROGRAM RAMA 3D oraz po uwzględnieniu wartości na-
prężeń granicznych σn, rozstaw odrzwi obudowy d określono ze wzoru [14]:
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                                                         (4)

gdzie: n – naprężenia dopuszczalne w granicznym stanie uplastycznienia materiału obudowy,  
q –obciążenie jednostkowe (q = 100 kN/m), max – maksymalne obliczone naprężenia, qśr – średnie 
obciążenie obliczeniowe oraz sb – współczynnik bezpieczeństwa.

Stosując powyższe zależności obliczono następujące rozstawy odrzwi obudowy dla poszcze-
gólnych wyrobisk małego podziemnego składu materiałów wybuchowych [8]:

— chodnik wejściowy i wyjściowy: d = 0,8 m,
— komory małego składu materiałów wybuchowych: d = 0,5 m,
— odcinek przejścia wyrobiska za komorą małego składu, a przejściem na obudowę ŁP8:  

d = 0,5 m,
— pochylnia wentylacyjna II: d = 0,8 m,
— skrzyżowania na długości chodników wejściowych i wyjściowych: d = 0,6 m,
— skrzyżowanie chodnika wejściowego i wyjściowego z przedsionkiem komory wydawczej:  

d = 0,5 m,
— skrzyżowanie pochylni wentylacyjnej II z chodnikiem wentylacyjnym zbiorczym: d = 1,0 m.
W celu wzmocnienia stropu w rejonie poszczególnych skrzyżowań zastosowano kotwie struno-

we typu IR-4 o długości 5,0 m i nośności 280 kN, natomiast każde półodrzwia obudowy ze strop-
nicą profilowaną przykotwiono do stropu parą kotwi wklejanych, prętowych o średnicy Ø20 mm  
i o długości min. 2,70 m.

WNIOSKI

Aktualnie obowiązujące przepisy górnicze wymagają przechowywania środków strzałowych 
w specjalnie  przeznaczonym do tego celu  zespole  wyrobisk górniczych  zwanych  podziemnym 
składem materiałów wybuchowych, spełniającym wymagania określone w Polskiej Normie, dlate-
go też wraz z udostępnianiem nowych poziomów wydobywczych zachodzi konieczność projekto-
wania i budowy przedmiotowych składów materiałów wybuchowych.

Okres istnienia podziemnego składu materiałów wybuchowych, który obejmuje przedział się-
gający kilkudziesięciu lat, zwraca uwagę na projektowanie składów materiałów wybuchowych 
w skałach zwięzłych,  poza wpływem zaszłości  eksploatacyjnych oraz poza wpływem zaburzeń 
geologicznych mogących mieć wpływ na zapewnienie stateczności podziemnego składu materia-
łów wybuchowych, a zwłaszcza wszelkich skrzyżowań wyrobisk składu.

Ważnym aspektem w trakcie projektowania obudowy podziemnego składu materiałów wybu-
chowych jest uwzględnienie możliwości wystąpienia zjawiska korozji obudowy, strzemion, bądź 
rozpór, co wiąże się bezpośrednio z czasem istnienia przedmiotowego składu, a zatem wymusza na 
projektancie zastosowanie stali o właściwościach antykorozyjnych lub zastosowania warstwy beto-
nu natryskowego.

Wykonanie podziemnego małego składu materiałów wybuchowych na nowo udostępnionym 
poziomie wydobywczym przy obecnym procesie mechanizacji urabiania węgla oraz skał otaczają-
cych, zapewnia wystarczającą ilość środków strzałowych dla prowadzonych robót górniczych na 
okres kilku dni,  co znacznie poprawia organizację i wydajność pracy, eliminując jednocześnie, 
przy  zachowaniu  stosownych  przepisów  górniczych,  zbędne  przenoszenie  pobranych  środków 
strzałowych przez górników strzałowych szybami, bądź pochylniami transportowymi ze składów 
materiałów wybuchowych zlokalizowanych na wyższych poziomach kopalni.
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The Example of Solution for Explosive Store on the Level of 850 m
in Conditions “Knurów-Szczygłowice” Coal Mine Knurów Department

In spite of commonly used mechanization in excavation driving, explosives are still  widely 
used in Polish coal mines. The current mining regulations require storage of explosives in specially 
designated for these purpose excavations called underground mining explosives store.

In this paper, solution of underground small explosive store on the level of 850 m in “Knurów-
-Szczygłowice” coal mine Knurów department has been presented. The paper contains also inform-
ation about construction of steel arch support and crossing of excavations in explosive store.
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Zintegrowany system logistyki 
kopalnianej SML 
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Przeznaczenie systemu SML 

• Określanie i rozliczanie zapotrzebowania na materiał w 
poszczególnych rejonach kopalni 

• Ewidencja ruchu materiałów opuszczanych na dół i 
wydawanych na powierzchnię 

• Wydobycie urobku w wozach i kontenerach 

• Obieg pustych jednostek transportowych 

• Obsługa wszystkich rodzajów jednostek transportowych 

• Kompleksowe raportowanie 



Informacje przypisane do jednostki transportowej 

• Identyfikator i typ jednostki 

• Miejsce nadania (skąd) 

• Miejsce odbioru (dokąd) 

• Rodzaj ładunku 

• Jednostka miary 

• Przewożona ilość 



Architektura systemu SML 

• Serwer systemu z bazą danych MS SQL Server 

• Stanowiska mobilne na placach magazynowych 

• Stanowiska sygnalistów na zrębach i podszybiach 

• Stanowiska dołowe dysponentów 

• Stanowiska w składach materiałów wybuchowych 

• Aplikacje stacjonarne / mobilne 

• Aplikacje w trybie RDS dla sieci kopalnianej 



Architektura systemu SML - przykład 



Aplikacje mobilne SML 

• Potwierdzanie wozów w punktach pośrednich 

• Załadunek wozów wg zapotrzebowania lub ręcznie 

• Rozładowywanie wozów 

• Powrót wozu 

• Potwierdzenie przejazdu wozu 

• Potwierdzenie awaryjne 

• Raportowanie 

• Podgląd stanu wozu 

• Podgląd stanu miejsca docelowego 

• Dodatkowo: obsługa czytników kodów 2D (MW) 



Aplikacje stacjonarne SML 

• Definiowanie wszystkich danych słownikowych 

• Definiowanie zapotrzebowania 

• Poprawa awaryjnie wprowadzonych wozów, 

• Załadunek wozów wg zapotrzebowania lub ręcznie 

• Rozładowywanie wozów 

• Wprowadzanie nowych wozów 

• Zarządzanie użytkownikami 

• Raportowanie 



Przykład – zapotrzebowanie 



Przykład – definiowanie zapotrzebowania 



Przykład – szczegóły wozu 



Przykład – obsługa wozów 



Przykład - raportowanie 



Przykład - raportowanie 



Dodatkowe możliwości systemu SML 

• Współpraca z dowolnym systemem lokalizacji (np. Pantha, 
SLEP) – automatyczne potwierdzanie lokalizacji jednostek 
transportowych 

• Współpraca z oprogramowaniem NEMEZIS 3D 

• Współpraca z systemem monitorowania placów składowych 
SMPS 

• Współpraca z serwerami terminalowymi systemu SAURON 

• Obsługa formatu XML do komunikacji z innymi systemami 
(zamówienia, operacje magazynowe) 



Kolejność wdrożenia systemu SML 

• Zabudowa stanowisk i infrastruktury na placach 
magazynowych, stanowiskach sygnalistów, stanowiskach 
dysponentów transportu – uruchomienie aplikacji 
podstawowej SML 

• Wprowadzenie elektronicznego systemu zapotrzebowania w 
oprogramowaniu SML 

• Ewentualna integracja z systemami SMPS, NEMEZIS 3D, 
SAURON 

• Wprowadzenie obsługi materiałów wybuchowych do systemu 
SML – dodatkowe stanowiska w składach MW 

• Integracja z systemem lokalizacji jednostek transportowych 

• Integracja z pozostałymi systemami księgowo-magazynowymi 
w przedsiębiorstwie 



Wdrożenia 

Pierwsze wdrożenie: 

• JSW S.A. KWK Krupiński – System SML zintegrowany z 
systemem SAURON 

Dodatkowo: 

• KW S.A. Oddział KWK Halemba-Wirek – System SMPS w 
trakcie wdrożenia 

• KW S.A. Oddział KWK Brzeszcze – System SMPS w trakcie 
wdrożenia 



Podsumowanie 
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Zaawansowane układy sterowania i diagnostyki 
stanu maszyn transportu poziomego 
 
 
Szymański Zygmunt 
Politechnika Śląska, Gliwice 
 
 
 
 
 
 
STRESZCZENIE: W referacie przedstawiono przegląd nowoczesnych układów sterowania i sys-
temów  diagnostyki maszyn transportu poziomego stosowanych obecnie w polskim przemyśle wy-
dobywczym. W referacie zamieszczono wybrane metody inteligentnego sterowania maszyn górni-
czych oraz nowoczesnych systemów diagnostyki predykcyjnej, możliwej do zastosowania w ma-
szynach górniczych transportu poziomego. Najczęściej stosowanymi metodami są: systemy sieci 
neuronowych, oraz metoda algorytmów genetycznych, umożliwiające quasi optymalne sterowanie 
maszyną transportu poziomego przy założonych wielopoziomowych funkcjach celu. W referacie 
przedstawiono wybrane algorytmy sterowania oraz wyniki symulacji komputerowych realizacji 
przykładowych procedur sterowania dla przenośników taśmowych odstawy głównej urobku w KWK. 
Wykorzystując nowoczesne komputery przemysłowe opracowano sterownik przemysłowy do ste-
rowania nadrzędnego, oraz sterowniki do sterowania lokalnego przenośnika. Sterowniki te były 
sprawdzane w wersji prototypowej na rzeczywistych obiektach. Wyniki badań przyniosły zadowa-
lające rezultaty. 
 
SŁOWA KLUCZOWE: Transport poziomy, sterownik przemysłowy, system diagnostyki 
 
 
 
1. WSTĘP 
 
 W polskich kopalniach węgla kamiennego stosowane są systemy urabiania, oparte na wysokiej 
koncentracji wydobycia. Systemy transportu poziomego powinny zapewniać płynną odstawę urob-
ku do stacji załadowczych na podszybiu lub bezpośrednio na powierzchnię [1]. Systemy transportu 
pionowego powinny być skoordynowane z dostawą urobku. Do odstawy urobku wykorzystuje się 
przede wszystkim układy przenośników taśmowych, oraz w ograniczonym zakresie transport szy-
nowy. Maszyny górnicze eksploatowane w podziemnych zakładach górniczych wymagają spełnie-
nia warunków: energooszczędności, niezawodności oraz bezpieczeństwa pracy [1]. Systematycznie 
wzrasta ilość napędów maszyn górniczych zasilanych z zasilaczy przekształtnikowych. Są to ukła-
dy zasilania maszyn wyciągowych (silniki prądu stałego, silniki prądu przemiennego układy zasi-
lania maszyn transportowych (przenośniki taśmowe, przenośniki łańcuchowe), układy zasilania 
maszyn przepływowych (wentylatory, sprężarki). Negatywnym skutkiem wzrostu mocy znamio-
nowej zasilaczy przekształtnikowych jest: wzrost poboru mocy biernej przez przekształtniki sta-
tyczne, generowanie wyższych harmonicznych prądu i napięcia w układach zasilania, występowa-
nie komutacyjnych spadków napięcia, oraz pojawienie się zakłóceń elektromagnetycznych wpły-
wających na pracę układów sterowania oraz systemów transmisji sygnałów. Wzrost częstotliwości 
kluczowania przekształtnika powoduje przepływ prądów pasożytniczych przez korpus silnika. Są 
to między innymi prądy łożyskowe przepływające przez węzeł łożyskowy, zmniejszając jego ży-
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wotność. W referacie zamieszczono metodykę badań niezawodnościowych układów napędowych 
maszyn górniczych, oraz wyniki badań awaryjności maszyn górniczych: przenośniki ścianowe, 
przenośniki taśmowe W referacie przedstawiono metodykę badań diagnostycznych maszyn górni-
czych, zasilanych z zasilaczy przekształtnikowych. Dla wybranego napędu maszyny górniczej 
przedstawiono przyczyny powstawania prądów pasożytniczych, oraz sposoby ich ograniczania. 
 
 
2. OCENA AWARYJNOŚCI MASZYN GÓRNICZYCH 
 

Niezawodność pracy górniczej maszyny transportowej jest definiowana jako zdolność maszy-
ny transportowej do realizacji zadań przewozowych w danym przedziale czasu (czas trwania zmia-
ny roboczej), w określonych warunkach eksploatacyjnych [1, 3, 4, 5]. Do oceny niezawodności 
służą wskaźniki niezawodności układu, określające rodzaj obiektu, jego własności konstrukcyjne 
oraz eksploatacyjne. Zgodnie z teorią niezawodności, przenośniki górnicze są obiektami napra-
wialnymi, natomiast podzespoły przenośników należą zarówno do klas obiektów naprawialnych 
jak i nienaprawialnych. Według teorii niezawodności: silnik elektryczny jest obiektem nienapra-
wialnym, pracującym z przerwami losowymi, a praca układu może być kontynuowana po wymia-
nie silnika – odpowiada to kodowi 1131. Dla obiektów nienaprawialnych należy określać wskaźni-
ki:  – średni czas pracy do wystąpienia awarii, (t) – intensywność uszkodzeń. Badania nieza-
wodnościowe przeprowadzono na reprezentatywnej grupie przenośników górniczych pracujących 
na 20 kopalniach węgla kamiennego. Z analizy danych wynika, że: 

– w przenośnikach ze sprzęgłem hydrokinetycznym: 70% uszkodzeń było spowodowanych 
awarią sprzęgła, 20% – awariom przekładni, 8% – uszkodzony silnik napędowy, 

– w napędach przenośników ze sprzęgłem podatnym: 65% uszkodzeń było spowodowanych 
awarią przekładni, 20% – awaria silnika napędowego, 12% – awaria sprzęgła. 

Głównymi przyczynami awarii silników napędowych było: zwarcie uzwojenia stojana – 80%, 
uszkodzenie łożysk – 16%. Podstawowymi przyczynami awarii sprzęgła hydrokinetycznego były: 
utrata szczelności – 70%, uszkodzenie łożysk – 25%, natomiast w przekładni najczęściej uszko-
dzeniu ulegały: wałek szybkobieżny – 70%, łożyska – 15%, koła zębate – 10% oraz utrata szczel-
ności – 4%. [1, 5]. Intensywność uszkodzeń określona na podstawie wyników empirycznych ma 
charakter monotoniczny o rozkładzie Weibulla o postaci: R(t) = exp(-t/). Wartości nieznanych 
parametrów określających: intensywność uszkodzeń oraz dystrybuanty i przedziały pracy bezawa-
ryjnej, można obliczyć wykorzystując metodę największej wiarygodności Fischera [2, 3, 4, 5]. 
 
 
3. METODYKA BADAŃ DIAGNOSTYCZNYCH MASZYN GÓRNICZYCH 
 

Niezawodność pracy maszyn górniczych zależy w znacznym stopniu od prawidłowej oceny 
stanu technicznego ich obwodów: elektrycznych, elektromechanicznych oraz mechanicznych. Oce-
nę można zrealizować w sposób globalny – wykorzystując centralne stanowisko diagnostyczne, 
lub w ograniczonym zakresie – wykorzystując elementy diagnostyczne zainstalowane w maszynie. 
Diagnostykę globalną powinno się przeprowadzać w sposób okresowy [1, 5, 6]. Ocena lokalna po-
winna być realizowana przed każdym uruchomieniem maszyny. W ramach diagnostyki lokalnej 
sprawdza się stan techniczny: silnika napędowego, układu zasilania, obwodów sterowania i zabez-
pieczeń, parametry i stan techniczny elementów transportowych: bębnów napędowych oraz taśmy 
przenośnika, a także ocenia się skuteczność pracy układu hamulcowego. Specjalny program symu-
lacyjny Diagoprzen (opracowany przez Autora) oraz odpowiednie czujniki i przetworniki pomia-
rowe umożliwiają realizację pomiarów w sposób automatyczny. Wyniki obliczeń numerycznych 
i symulacyjnych uzyskanych na podstawie modeli matematycznych: silników napędowych, zasila-
cza przekształtnikowego oraz układu mechanicznego, są prezentowane w sposób tabelaryczny i gra-
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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 uz-
wojeń 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 ste-
rowania pracą przenośnika. 
 
 
4. NOWOCZESNE PRZETWORNIKI POMIAROWE W NAPĘDACH 

MASZYN TRANSPORTOWYCH 
 

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 rysunku 1 
przedstawiono rozkład czujników w przenośniku taśmowym [1, 5]. Układ sterowania zapewnia au-
tomatyczne napinanie taśmy, w zależności od ilości urobku. 

 

 
 
Rys. 1. Rozkład czujników w przenośniku taśmowego: 1 – napęd, 2 – pętlica, 3 – zwrotnia, 
4 – taśma, 5 – wysięgnik, C – czujniki temperatury, CR – skrzynka rozgałęźna 
Fig. 1. Sensor distributions in belt conveyer 

 
Do pomiaru ilościowej wielkości urobku stosowane są taśmowe wagi elektroniczne, natomiast 

do oceny jakościowej wykorzystuje się przetworniki izotopowe, lub komputerową analizę obrazu 
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z kamery przemysłowej [1, 5]. Do kontroli pracy przenośnika oraz dla celów diagnostycznych obok 
przenośnika są umieszczone: zespoły łączności, wyłączniki awaryjne, urządzenia zraszające, na-
tomiast w obrębie bębna napędowego umieszczono czujniki: prędkości bębna, prędkości taśmy, 
temperatury, schodzenia taśmy, spiętrzenia urobku oraz bramki materiałowe. W pobliżu stacji na-
pinającej umieszcza się czujniki krańcowe oraz czujniki siły napinającej taśmę przenośnika. Zasto-
sowanie sterowników przemysłowych umożliwi wprowadzenie dla celów kontrolnych oraz dia-
gnostycznych dodatkowych czujników, które będą informować o stopniu zużycia taśmy, przekład-
ni zębatej lub o awarii: silnika, łożysk, bębna napędowego, hamulca lub taśmy. W silniku napędo-
wym należy zastosować czujniki temperatury: uzwojeń, łożysk, medium chłodzącego, przetworni-
ki napięcia, prądu oraz kontroli stanu izolacji. Układ zasilania powinien posiadać: przetworniki na-
pięcia, prądu, temperatury modułów zasilacza, temperatury medium chłodzącego. Układ mecha-
niczny oraz układ przeniesienia napędu należy wyposażyć w czujniki: zużycia okładzin ciernych 
hamulca, pęknięcia bębna napędowego, uszkodzenia taśmy. Dane z czujników są przesyłane do 
komputerów sterownika, gdzie w oparciu o bazy danych oraz bazy wiedzy, wykorzystując odpo-
wiednie programy diagnostyczne oraz modele matematyczne: silnika oraz układu kinematycznego, 
podejmuje się decyzje o stanie technicznym układu oraz o trwałości i niezawodności pracy ukła-
dów przenośników taśmowych. Do wykrywania uszkodzeń taśmy mogą wykorzystywane czujniki: 
elektromechaniczne, magnetyczne lub elektroniczne [1, 5]. Na rysunku 2 przedstawiono elektro-
niczny system zabezpieczenia taśmy przenośnika typu Sensor Gard [1, 6]. System ten służy do 
ochrony taśmy przed rozległymi uszkodzeniami {przecięcie taśmy), oraz sygnalizuje ruchy po-
przeczne i nadmierny poślizg taśmy. W skład układu wchodzą: pętle przewodów implantowane 
w taśmie, detektor uszkodzeń, oraz jednostka sterująca. Czujniki i głowice detektora są sprzężone 
rozkładem pola elektromagnetycznego. Jeśli nastąpi uszkodzenie taśmy, to zostanie uszkodzony 
czujnik, wtedy detektor wykrywa uszkodzenie i wyłącza taśmę. Innym wariantem jest czujnik 
elektroniczny typu Conti Tronic, który wymaga zastosowania taśmy z zaimplantowanymi trans-
ponderami. 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 magne-
tycznego wykrywane przez defektoskop. W skład układu wchodzą: pętle przewodów implantowa-
ne w taśmie, detektor uszkodzeń, oraz jednostka sterująca. Czujniki i głowice detektora są sprzę-
żone rozkładem pola elektromagnetycznego. Jeśli nastąpi uszkodzenie taśmy, to zostanie uszko-
dzony czujnik, wtedy detektor wykrywa uszkodzenie i wyłącza taśmę. 
 

 
 
Rys. 2. Elektroniczny system zabezpieczenia taśmy 
Fig. 2. Electronic system of belt protection 



 

 5

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 przeno-
śnikowej 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 przenośnikowych, co wiąże się z określonymi 
kosztami ekonomicznymi. Dlatego proponuje się wprowadzić do układów diagnostycznych prze-
nośnika, układy bazujące na rozbudowanym modelu matematycznym układu elektromechaniczne-
go przenośnika, wykorzystując możliwości obliczeniowe sterowników przemysłowych. Jedną  
z przyczyn awarii maszyn górniczych jest awaria węzła łożyskowego. Uszkodzeniu węzła łoży-
skowego maszyny górniczej towarzyszy: wzrost drgań, głośna praca, szum, wzrost temperatury uz-
wojeń i obudowy. Do diagnostyki węzła łożyskowego wykorzystuje się m.in. metody: SPM (Shock 
Pulse Metod), SE (Spike Energy), SEE (Spectral Emitted Energy), metoda analizy częstotliwo-
ściowej, 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 łożyskowego. Znając 
geometrie łożyska, ilość elementów tocznych oraz prędkość obrotowa bieżni można obliczyć czę-
stotliwości rezonansowe układu Czujnik drgań jest umieszczany na badanym elemencie. Sygnał 
pomiarowy po filtracji w filtrach pasmowo przepustowych i dopasowaniu jest analizowany w po-
bliżu obliczonych częstotliwości rezonansowych. Transformaty Fouriera z otrzymanego sygnału 
widma pozwalają określić dominujące częstotliwości i określić stopień uszkodzenia. 
 
 
4. STEROWANIE SUBOPTYMALNE SYSTEMU TRANSPORTU KOPALNIANEGO 
 
 Sterowanie pracą kopalnianego systemu transportu poziomego jest to sterowanie wielopozio-
mowe, multi kryterialne, o stochastycznych zmianach wielkości regulacyjnych. Przy realizacji nie-
których procesów technicznych w transporcie urobku korzystne jest więc zastosowanie sterowania 
suboptymalnego. [2]. Sterowanie suboptymalne umożliwia realizację adaptacyjną  złożonych algo-
rytmów sterowania, z uwzględnieniem zjawisk wyprzedzających ich wystąpienie. Jest to więc ste-
rowanie predykcyjne zapewniające optymalne sterowanie pracą  napędu maszyny górniczej przy 
założonych funkcjach celu oraz multikryteriach, determinujących właściwą pracę maszyny zgodnie 
z realizowanym procesem technicznym. Sterowania predykcyjne: MPC (model predictive control) 
lub RHC (receding horizon control) są metodami sterowania dynamicznych układów nieliniowych, 
polegających na cyklicznym rozwiązywaniu odpowiednio sformułowanych zadań sterowania opty-
malnego (ZSO). Początkowa część rozwiązania (funkcje sterujące) jest podawana na wejścia obiek-
tu regulacji, następnie rozwiązuje się układy równań różniczkowych, opisujących model dyna-
miczny obiektu, uzyskane wyniki obliczeń porównuje się ze stanem rzeczywistym, następnie całą 
procedurę powtarza się dla nowego założonego stanu pracy obiektu. Model matematyczny stero-
wania predykcyjnego opisuje układ równań (1): 
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gdzie: 
x(t), u(t) – funkcje sterowania obiektu, 
f(x, u) – funkcje realizujące algorytmy sterowania optymalnego. 
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Prawa strona  równania (1) musi spełniać warunek Lipschitza: f(0, 0) = 0. Wskaźnik jakości ste-
rowania obiektu J  można określić z relacji (2): 

 

 
                                                                                                                                                         (2) 

 
gdzie: 

L(x, u) – całkowita energia układu napędowego, 
q(x) – energia jednostkowa i-tego elementu układu napędowego. 

 
Parametry regulatora optymalnego opisanego zależnością: u = k(x), można wyznaczyć rozwią-

zując równania Hamiltona-Jacobiego-Bellmana [4]. Znalezienie optymalnego rozwiązania przy ste-
rowaniu predykcyjnym jest przeważnie niemożliwe dla złożonych obiektów regulacji z układami 
nieliniowymi. Przy ustalonej strukturze układu sterowania poszukuje się metodami gradientowymi 
minimum wskaźnika jakości Q(p), przy czym p jest wektorem parametrów sterowania Gradient 
wskaźnika jakości oblicza się stosując numeryczne całkowanie równań stanu i równań sprzężonych 
układu napędowego maszyny górniczej. Podczas realizacji obliczeń optymalizacyjnych generowa-
ne są procedury generacji i redukcji. Stosowane są różne sposoby generowania procedur: szpilko-
wa, jednowęzłowa, płaska oraz wielomianowa [2, 4]. Generacja szpilkowa polega na wstawieniu 
dodatkowego predykcyjnego pulsu do algorytmu sterowania i szukaniu optymalnego rozwiązania. 
Generacja jednowęzłowa polega na wstawieniu nowego węzła do matrycy sterowania. Generacja 
płaska polega na wstawieniu ograniczeń: minimalnych i maksymalnych do procedur sterowania. 
Generacja wielomianowa powoduje zwiększenie o 2 stopień wielomianu (n+2) opisującego proces 
sterowania obiektu. Po procesie generacja, następuje zmiana struktury obwodu sterowania, oraz 
zmiana wymiaru przestrzeni decyzyjnej. Proces poszukiwania jest kontynuowany w nowej prze-
strzeni, do następnego procesu generacja, lub do spełnienia warunków koniecznych do uzyskania 
rozwiązania optymalnego. Procedury procesu redukcja polegają na usuwaniu ograniczeń technicz-
nych realizacji założonych procedur. 
 
 
5. ANALIZA CELOWOŚCI ZASTOSOWANIA METOD SZTUCZNEJ INTELIGENCJI 
 
 System transportu kopalnianego jest to uporządkowany wewnętrznie zbiór obiektów znajdują-
cych się na powierzchni i w podziemiach kopalni, wraz z relacjami istniejącymi między tymi obiektami oraz 
ich właściwościami, którego działanie jest podporządkowane osiągnięciu założonego celu trans-
portowego [8]. Stopień automatyzacji procesów produkcyjnych oraz kompleksowej diagnostyki 
maszyn i urządzeń jest w polskich kopalniach znacznie ograniczony [8, 9]. Stosowane są systemy 
automatyki lokalnej: stacji zasilających transformatorowych, zasilaczy prostownikowych, ciągów 
przenośników taśmowych, maszyn wyciągowych przy przewozie urobku, oraz częściowo maszyn 
urabiających: kombajny ścianowe, strugi węglowe [8, 9]. W większości kopalń stosowane są prze-
de wszystkim rozwiązania konwencjonalne, w których człowiek jako operator jest potrzebny do 
uruchamiania i wyłączania maszyn, ustawiania parametrów eksploatacyjnych oraz do oceny glo-
balnej prawidłowości pracy maszyn transportu poziomego i pionowego. Wiedza operatora i jego 
przełożonych, oparta na doświadczeniu, zawarta w instrukcjach, oraz w przepisach i wymaganiach 
decyduje o jakości pracy maszyn górniczych [8]. Ogromna wiedza kadry technicznej kopalni po-
winna tworzyć bazę inteligentnych systemów sterowania w czasie rzeczywistym – KBS (knowled-
ge based system), opartego na komputerowych bazach danych oraz bazach wiedzy [4, 5, 10]. Sys-
tem KBS umożliwi monitorowanie procesów w czasie rzeczywistym, diagnozowanie stanu tech-
nicznego maszyny wyciągowej, prognozowanie kolejnych cykli produkcyjnych oraz automatyczne 
sterowanie całego procesu produkcyjnego lub jego newralgicznych elementów. Do realizacji stero-
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wania eksperckiego: nadrzędnego (SECS – supervisory expert control system), lub prostego 
(DECS – direct expert control system) należy wykorzystać systemy sztucznej inteligencji: ACN 
(artificial control network) i ANN (artificial neural network) [6, 7]. Do realizacji systemów eksper-
towych oraz sterowania optymalnego można wykorzystać m.in.: sterowanie rozmyte [4, 5, 10], sie-
ci neuronowe [3, 8] lub systemy sterowania adaptacyjnego zawierające kombinację sterowania 
rozmytego (fuzzy-logic) i sieci neuronowych z zastosowaniem algorytmów genetycznych [5, 
10]. Wymaga to jednak zastosowania procesorów o dużych możliwościach operacyjnych, 
szybkich i dużej pamięci operacyjnej [6, 10]. 
 
 

 
 
Rys. 3. Schemat strukturalny regulatora rozmytego FKBC 
Fig. 3. Structure scheme of fuzzy logic controller FKBC 
 
 

Sterowanie rozmyte (fuzzy logic) polega na zamianie ciągłych wielkości sterujących na wiel-
kości rozmyte oparte na zależnościach lingwistycznych, wykorzystaniu ekspertowego systemu po-
dejmowania decyzji (maszyna wnioskująca, baza reguł, baza danych) oraz wypracowaniu sygnału 
ciągłego realizującego podjętą decyzję w rzeczywistym obwodzie sterowania. Przykładowy sche-
mat regulatora rozmytego FKBC (fuzzy knowledge based control) przedstawiono na rysunku 7. 
Sygnał wejściowy regulatora jest poddawany procesowi standaryzacji (normalizacji), a następnie 
jest rozmywany w procesie fuzzyfikacji. Wykorzystując bazę wiedzy oraz zmienne lingwistyczne 
wyznacza się przedziały zmian zmiennych decyzyjnych oraz zalecany poziom sygnału wyjściowe-
go, który po defuzzyfikacji (wyostrzeniu) i denormalizacji jest podawany na wyjście regulatora 
fuzzy-logic i do obwodu wykonawczego. Sterowanie rozmyte umożliwia realizację złożonych, nie-
liniowych procesów sterowania w sposób racjonalny, uwzględniający różne nieprzewidziane sytu-
acje. 
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Sterowanie układem sieci neuronowych polega na odwzorowaniu rzeczywistego układu stero-
wania systemem neuronów (inteligentnych komórek decyzyjnych – mikroprocesor wyposażony 
w przetworniki A/C i C/A oraz moduły pamięci operacyjnych RAM, ROM oraz EPROM), połączo-
nych synapsami (dwukierunkowe magistrale transmisyjne). Proces sterowania składa się z dwóch 
etapów: I etap – etap nauczania (wprowadzenie do pamięci procesora informacji zawartych w ba-
zach wiedzy i w bazach danych, oraz narzucenie funkcji ograniczeń), II etap – etap wnioskowania 
i podejmowania decyzji (realizacja procesu sterowania przy wykorzystaniu baz wiedzy). Układ ste-
rowania wymaga stosowania procesorów o dużej szybkości obliczeń i dużej pamięci operacyjnej, 
jest on stosowany do sterowania bardzo złożonych cykli produkcyjnych. Uproszczony schemat re-
gulatora neuronowego przedstawiono na rysunku 8. 
 
 

 
 
Rys. 4. Regulator z siecią neuronową 
Fig. 4. Neural set controller 
 
 

Sterowanie z wykorzystaniem algorytmów genetycznych polega na zamianie rzeczywistego 
układu sterowania układem genetycznym, złożonym z: komórek, tkanek, sieci połączeń między-
komórkowych oraz nadrzędnych i lokalnych jednostek decyzyjnych. Pojedyncza komórka zawiera: 
dwa mikroprocesory, przetworniki A/C i C/A, rejestry komunikacyjne oraz pamięci operacyjne. 
Komórka (gen) odwzorowuje fizycznie określony fragment rzeczywistego obwodu sterowania. Opi-
sując programowo zależności zachodzące pomiędzy poszczególnymi elementami obwodu sterowa-
nia i regulacji budujemy sieć połączeń pomiędzy poszczególnymi komórkami (genami) układu. 
Umożliwia to modelowanie zjawisk fizycznych zachodzących w rzeczywistym układzie sterowa-
nia. Sterowanie to wymaga zastosowania dużej ilości sterowników mikroprocesorowych i jest ce-
lowe przy sterowaniu rozległych i złożonych procesów technicznych i produkcyjnych. Zastosowa-
nie systemów ekspertowych w układach sterowania górniczych maszyn transportowych zapewni: 
energooszczędny sposób zasilania i sterowania pracą przenośników taśmowych oraz transportu 
szynowego, bieżącą kontrolę parametrów eksploatacyjnych, diagnostykę lokalną i globalną maszyn 
i systemów transportowych oraz sterowanie optymalne pracą maszyn transportowych. 
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Rys. 5. Ekran monitora przy instalacji programu TEG w3.0 
Fig. 5. Screen of monitor during program TEG v3.0 installation 
 
 
6. ZASTOSOWANIE PROGRAMU DIAGNOPRZEM W DIAGNOSTYCE 

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 Diagnoprzem. 
Instalacja programu Diagnoprzem 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 (bde-
admin.exe) należy ustawić parametry: STANDARD, DEFAULTDRIVER PARADOX, opisujące 
folder dysku w którym znajdują się wykorzystywane w programie bazy danych (pliki z rozszerze-
niami *.dbf). Instalację systemu baz danych BDE wykonuje się jednokrotnie. Na rysunku 6 przed-
stawiono sposób instalacji programu TEG w.3.0 do obliczeń kopalnianej trakcji elektrycznej, bę-
dącego częścią składową programu Diagnoprzem. W skład programu Diagnoprzem wchodzą także 
pliki do sterowania pracą kombajnu, pracą przenośników: ścianowych, podścianowych oraz chod-
nikowych, a także kolejek podwieszanych 
 
 
7. SYSTEM DIAGNOSTER STEROWANIA I DIAGNOSTYKI 

PRZENOŚNIKÓW TAŚMOWYCH 
 
 System Diagnoster sterowania przenośników jest przeznaczony jest do sterowania i sygnalizacji 
pracy przenośników taśmowych, oraz sygnalizacji ostrzegawczej przed ich uruchomieniem. Składa 
się on ze sterownika centralnego oraz ze sterowników lokalnych.[6]. 
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Rys. 7. Monitoring pracy przenośnika w ścianie 506 
Fig. 7. Belt conveyor in the Wall 506 monitoring side 

 
Sterownik centralny umożliwia: wybór uprawnienia dla dowolnej ilości ciągów przenośników 

w odstawie, sterowanie automatyczne ciągów odstawy, wizualizację stanów pracy poszczególnych 
przenośników w ciągu, transmisję danych do systemu wizualizacji na powierzchni. Mikroproceso-
rowy sterownik umożliwia: wybór rodzaju pracy za pośrednictwem menu programowania użyt-
kownika: Transport urobku lub Rewizja, wybór sterowania, sposobu uruchamiania pracy przeno-
śnika taśmowego, emitowania sygnałów akustycznych za pośrednictwem sygnalizatorów aku-
stycznych głośnomówiących, generowanie sygnału informującego o spieczeniu styków w aparatu-
rze łączeniowej zasilającej napęd przenośnika, sygnału informującego o spieczeniu styków w apa-
raturze łączeniowej. zasilającej hamulce przenośnika, kontrolę ciągłości linii w magistrali systemu 
łączności w trakcie trwania sygnału rozruchowego, awaryjne zatrzymanie przenośnika z dowolne-
go miejsca wzdłuż jego trasy, sterowanie i kontrolę załączenia aparatury łączeniowej napędu oraz 
aparatury łączeniowej hamulców przenośnika, dwustronną wymianę danych pomiędzy sterowni-
kiem i sygnalizatorami akustycznymi 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 identyfi-
kacji blokad typu NIB-E, programowanie wybranych parametrów, rodzaju współpracujących czuj-
ników lub urządzeń oraz funkcji kontrolnych sterownika przez osoby uprawnione tzn. znające ha-
sło dostępu. Na rysunku 7 przedstawiono przykładowo wyniki monitorowania pracy systemu prze-
nośników taśmowych z zaznaczeniem układu napędowego, stanu pracy oraz parametrów eksploat-
acyjnych. 
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ZAKOŃCZENIE 
 
 Zastosowanie komputerów przemysłowych w układach sterowania górniczych maszyn trans-
portowych zapewnia realizację złożonych algorytmów sterowania: sterowanie energooszczędne, 
z możliwością bieżącej kontroli wybranych parametrów eksploatacyjnych i diagnostyki całego sys-
temu oraz jego zespołów. Wprowadzenie sterowania rozproszonego zapewnia realizację sterowa-
nia lokalnego oraz sterowania centralnego z uwzględnieniem narzuconych priorytetów sterowania. 
Proponowane algorytmy sterowania oraz diagnostyki umożliwiają realizację sterowania quasi op-
tymalnego, przy stosunkowo małych kosztach finansowych. Zastosowanie sterowania suboptymal-
nego w układach sterowania odstawa urobku zapewni energooszczędną, płynną odstawę urobku 
przy minimalizacji stanów awaryjnych. Proponowane sterowanie  maszyn górniczych może być w 
pewnych przypadkach rozwiązaniem konkurencyjnym w stosunku do kosztownych i złożonych 
rozwiązań firm profesjonalnych. 
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Advanced Control and Diagnostics Systems 
of Horizontal Transportation Machines 
 
The paper presents a review of modern control and diagnostics systems of horizontal transportation 
machine actual applied in polish underground industry. In the lecture located a selected method of 
intelligent control system of mine machine and modern predictive diagnostic system possible to ap-
plication in mine transportation machine. Often used methods are: neural net system, and genetic 
algorithms method, enables quasi optimal control of horizontal transportation machine, in assumed 
of multilevel aims functions. The paper presents a selected control algorithms and results of com-
puter simulations realization of exampled control procedures for belt conveyer main coal transpor-
tation in mine. Using of modern computers prepared an industrial controller of master control and 
for slaves controllers. Theses controllers were verified in prototype version in real object. Results 
of investigations were very satisfied. 
 
 



Wykorzystanie zalet oprogramowania 
NEMEZIS 3D w praktyce 

nowe podejście do systemów wspomagania 

dyspozytorskiego

rozwój i nowoczesne technologie



Opis systemu

Referat porusza kwestie integracji oprogramowania NEMEZIS 3D
produkcji RNT sp. z o.o. z szeroko stosowanym w górnictwie węgla
kamiennego systemem Zefir produkcji LPK Prunella. Przedstawiono
innowacyjne funkcje zaimplementowane w oprogramowaniu w
zakresie warstwowego tworzenia schematów rejonów z
wykorzystaniem techniki przeciągnij u upuść oraz zalety z
wykorzystania formatu DWG. Poruszono także możliwości
wykorzystania oprogramowania jako platformy do integracji i
prezentacji danych z różnych central oraz systemów
wykorzystywanych w kopalni dzięki zastosowaniu uniwersalnego
formatu przechowywania danych. Na koniec zaprezentowane
możliwości płynące z wykorzystania oprogramowania jako narzędzia
do tworzenia dokumentacji sieci światłowodowej oraz jej
dynamicznej diagnostyki.



• 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



Porównanie widoków 2D/3D



Eksport dowolnego widoku do DWG



Przykładowy schemat sieci transmisyjnej



Przykładowy ekran diagnostyki sieci 
komunikacyjnej



Przykładowy widok 3D



Przykładowy widok 3D - warstwy



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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Wspomaganie pracy stacji geofizyki górniczej 
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STRESZCZENIE: W artykule przedstawiono opracowany w Instytucie Technik Innowacyjnych 
EMAG, a rozwijany obecnie w firmie SEVITEL Sp. z o.o. zintegrowany system dyspozytorski 
przeznaczony do wspomagania pracy stacji geofizyki górniczej. System powstał na bazie znanych 
i cenionych programów Hestia oraz Hestia Mapa, które zapewniają kompleksową ocenę zagroże-
nia tąpaniami oraz wizualizację kopalni i stan zagrożenia w formie dwu jak i trójwymiarowej. 
Dzięki współpracy z Instytutem Geofizyki PAN do systemu włączono funkcję pozwalającą na ge-
nerowanie map pasywnej tomografii prędkościowej z wykorzystaniem metody inwersji probabili-
stycznej uzyskiwanymi na podstawie danych o wstrząsach, które gromadzone są w bazie danych 
systemu. Poprawność zaimplementowanej metody została wielokrotnie sprawdzona eksperymen-
talnie i w praktyce górniczej. 

Dzięki nowym funkcjom analitycznym pracownicy stacji geofizyki górniczej otrzymują nowe 
narzędzia, które pozwalają im na aktywną ocenę bieżącego zagrożenia. 
 
SŁOWA KLUCZOWE: Zagrożenia, tąpania, wstrząsy górnicze, tomografia pasywna 
 
 
 
STAN OBECNY 
 

Jednym z głównych zadań stacji geofizycznych w kopalniach węgla kamiennego jest ustalanie 
stopnia zagrożenia tąpaniami w czynnych wyrobiskach górniczych. W celu określenia tego stopnia 
stosowane są, w zależności od kopalni, różnego rodzaju szczegółowe metody oceny zagrożenia 
(zazwyczaj są to metody: sejsmoakustyczna, sejsmologii, wierceń małośrednicowych). 

Na bazie metod szczegółowych wykonuje się ocenę końcową (kompleksową), która uwzględ-
nia oceny uzyskane przez każdą z poszczególnych metod szczegółowych oraz warunki geologiczne 
panujące w danym wyrobisku. 

Sposób realizacji oceny zagrożenia metodami szczegółowymi oraz metodą kompleksową został 
zaprezentowany w instrukcji postępowania wydanej przez Główny Instytut Górnictwa [14]. Doko-
nanie oceny każdą z metod szczegółowych wiąże się z koniecznością wykonania dużej liczby obli-
czeń związanych m.in. z interpretacją wartości pomiarowych uzyskanych przez urządzenia reje-
strujące emisję sejsmiczną. 

W celu automatyzacji prac wykonywanych przez pracowników stacji geofizycznych w Instytu-
cie Technik Innowacyjnych EMAG [12] opracowano system Hestia, który obecnie jest udoskona-
lany i rozwijany w firmie SEVITEL Sp. z. o.o. 

Szkoła Eksploatacji Podziemnej 2014, Materiały Konferencyjne 
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Hestia do przechowywania gromadzonych i przetworzonych danych pomiarowych wykorzystu-
je relacyjną bazę danych (w obecnej wersji jest to Microsoft SQL Server 2012)[13]. W bazie tej 
struktura kopalni odzwierciedlona jest w czterech tablicach: oddział, pokład, rejon, wyrobisko (ro-
zumiane jako ściana lub chodnik). Dla każdego wyrobiska wprowadzane są informacje o: stanie 
zagrożenia wynikającym z oceny rozeznania górniczego, wysokości wyrobiska, typie wyrobiska, 
sposobie prowadzenia stropu, etc. 

Do bazy danych systemu Hestia przekazywane są także informacje pochodzące z programów: 
analizy zjawisk sejsmoakustycznych ARES_E, oceny zagrożenia tąpaniami metodą sejsmoaku-
styczną OcenaWin, analizy i lokalizacji zjawisk sejsmicznych ARAMIS ME oraz programu Multi-
lok, którego producentem jest Główny Instytut Górnictwa. Informacjami tymi są m.in.: wartości 
odchyłek zmianowych energii i aktywności sejsmoakustycznej, ocenia zagrożenia wynikająca z me-
tody sejsmoakustycznej (wykonywanej dla każdego wyrobiska po każdej zmianie), współrzędne 
epicentrum i czas rejestracji zjawiska sejsmicznego oraz sejsmoakustycznego, energia zjawiska sej-
smicznego. W bazie danych systemu przechowywane są również informacje wprowadzane przez 
użytkownika, są to, np. wartości postępu chodników i ścian oraz informacje o wykonanych wier-
ceniach [13]. 

Powyższy zestaw informacji pozwala na wykonywanie ocen metodami szczegółowymi oraz na 
zadawanie zaawansowanych zapytań do bazy danych celem uzyskania różnego rodzaju zestawień. 

System Hestia umożliwia oczywiście edycję wprowadzonych danych. Możliwe jest także wy-
szukiwanie interesujących użytkownika informacji (np. wstrząsów) oraz eksport i import danych do 
różnorodnych formatów danych (m.in. xls, txt, dbf). System Hestia umożliwia również import, archi-
walnych wstrząsów, które archiwizowane były w popularnym przed rokiem 2000 programie Avia. 
 
 

OCENA ZAGROŻENIA I RAPORTOWANIE 
 

Podstawowym zadaniem Hestii D jest ocena zagrożenia tąpaniami metodą kompleksową we-
dług instrukcji GIG[14], więc dla każdego wyrobiska możliwe jest wykonanie ocen szczegółowych 
i złożonych. System umożliwia wykonywanie ocen po każdej zakończonej zmianie. W czasie wy-
konywania oceny rozpatrywane są informacje (rejestracje, wykonane wiercenia etc.) za okres trzech 
zmian wstecz w stosunku do zmiany, której ocena dotyczy. Wyniki oceny prezentowane są na tzw. 
arkuszu dziennym (lub zmianowym – rys. 1), który każda stacja geofizyczna zobowiązana jest op-
racowywać, co najmniej raz dziennie. 
 

 
 
Rys. 1. Widok dziennego raportu zbiorczego o stopniu zagrożenia tąpaniami 
Figure 1. View of the daily summary report of rockburst hazard 



 3

Każdy raport tworzony jest, jako plik w formacie MS Excel (pakiet MS Office lub Open Offi-
ce), który składowany jest w katalogu archiwalnym. Takie rozwiązanie umożliwia w prosty sposób 
edytowanie raportu i umieszczenie w nim nowych informacji wynikających, np. z bieżących po-
trzeb stacji geofizycznej. Do nowości zaliczyć należy możliwość generowania oceny zagrożenia 
tąpaniami według instrukcji Głównego Instytutu Górnictwa nr 22 [14]. W stosunku do poprzedniej 
instrukcji w sejsmologicznej metodzie zagrożenia sejsmicznego wprowadzone zostały nowe kryte-
ria oceny zagrożenia. W nowej instrukcji ocena może dokonywać się również na podstawie: para-
metrów ogniska sejsmicznego (moment sejsmiczny oraz indeks energii), zmian w oknie czasowym 
wartości współczynnika b relacji Gutenberga-Richtera oraz maksymalnych amplitud prędkości 
drgań cząstek górotworu (PPV) w otoczeniu wyrobisk gdzie prowadzone są roboty górnicze. Do-
datkowo wprowadzono nowa metodę energetycznej prognozy zagrożenia sejsmicznego, która łą-
czy energię zjawisk sejsmicznych z energią sejsmoakustyczną (metoda EPZ) w danym oknie cza-
sowym [14]. 

Poza wymienionymi powyżej dodatkowymi kryteriami oceny zagrożenia, instrukcja wprowa-
dza modyfikację istniejących metod rozeznania górniczego oraz wierceń małośrednicowych. Zgod-
nie z instrukcją GIG nr 22 użytkownik ma możliwość dowolnej parametryzacji i konfiguracji me-
tod i ocen zagrożenia. Wszystkie nowe te kryteria zostały uwzględnione w nowej wersji programu 
Hestia D. Dodatkowo użytkownik sam może analizować wartości współczynnika b relacji Guten-
berga-Richtera generując wykresy zmian w czasie w/w współczynnika [8]. 

Poza raportem zbiorczym Hestia D ma duże możliwości generowania raportów, zestawień i wy-
kresów, np.: o zarejestrowanych zjawiskach sejsmicznych, liczbie wstrząsów w zakresach energii 
(od 102 J do 107 J), sumarycznej energii wstrząsów oraz mapy rozkładu energii sejsmicznej. W naj-
nowszej wersji systemu Hestia D użytkownik posiada możliwość skomponowania raportu według 
swoich osobistych (lub wynikających z przepisów obowiązujących w danej kopalni) preferencji. 
W oknach konfiguracyjnych raportów istnieją duże możliwości zdefiniowania ograniczeń na infor-
macje znajdujące się w raporcie. 

Wyniki raportu prezentowane są w postaci graficznej na ekranie komputera (rys. 2), możliwe 
jest oczywiście wydrukowanie raportu. 
 
 

 
 
 
 
 
Rys. 2. Widok raportu i histogram o zjawiskach sejsmicznych 
Figure 2. View of the report and histogram of seismic events 
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WIZUALIZACJA 
 

Ważną częścią działalności stacji geofizycznych (w szczególności dla wyrobisk zagrożonych 
tąpaniami) jest wizualizacja zarejestrowanych zjawisk na mapach pokładowych. Obecny stan nauki 
i technik informatycznych narzuca coraz wyższe wymagania dotyczące prezentacji danych. Naj-
nowsza wersja oprogramowania Hestia D spełnia te wymagania, gdyż posiada bardzo rozbudowa-
ne możliwości wizualizacyjne w postaci dwóch modułów: modułu dwuwymiarowego opartego 
o technologię GIS oraz modułu wizualizacji trójwymiarowej. 

Moduł wizualizacyjny programu Hestia D wyposażony jest w edytor map pokładowych umoż-
liwiający ich rysowanie i edycję, możliwy jest także import uproszczonych map wykonywanych 
w programie lokalizacji zjawisk ARAMIS WIN oraz importowanie map cyfrowych (np. AutoCad) 
i map rastrowych (jpg, bmp, png, tiff). Program edycji map zawiera dużą liczbę predefiniowanych 
obiektów graficznych (uskok, zroby, chodnik, pochylnia, sejsmometr, geofon, budynek, droga itd.), 
które w znaczący sposób ułatwiają tworzenie mapy. Program w sposób automatyczny (na podsta-
wie wprowadzonego postępu) dokonuje kreskowania zrobów, w ten sposób użytkownik zawsze 
ogląda aktualną mapę, zarówno w wersji dwu jak i trzywymiarowej. Na tej podstawie program 
umożliwia także narysowanie mapy odwzorowującej stan wyrobisk z dowolnego czasu w przeszło-
ści. Moduł wizualizacji GIS spełnia wymagania wizualizacyjne stawiane przez instrukcję GIG tzn. 
odpowiednie rysowanie zjawisk sejsmicznych w zależności od typu i energii zjawiska [14]. Mapy 
rysowane i drukowane są w skali definiowanej przez użytkownika. Struktura warstwowa pozwala 
na dowolne konfigurowanie wyświetlanie struktury kopalni. 

Poniżej wymieniono wybrane funkcje modułu wizualizacyjnego programu Hestia D: 
• rysowanie i edycja map pokładowych, w szczególności: rysowanie map w skali, rysowanie na 

poszczególnych warstwach; 
• zarządzanie warstwami (wyświetlanie/ukrywanie warstw, dodawanie/usuwanie warstwy, zbli-

żanie i oddalanie widoku mapy, ustalanie kolejności wyświetlania warstw); 
• definiowanie raportów graficznych (mapy dekadowe, miesięczne i kwartalne – zgodne z in-

strukcją GIG [14]; mapa z naniesionymi zjawiskami o typie, energii i za okres czasu zdefinio-
wany przez użytkownika; mapa dynamiczna na której użytkownik może obserwować kolejność 
pojawiania się zjawisk i postęp ściany (modelowanie upływu czasu); 

• grupowanie zjawisk sejsmoakustycznych ze względu na podobieństwo ich lokalizacji i czasu 
wystąpienia; w zależności od zdefiniowanej liczby grup użytkownik może śledzić gdzie znajdu-
ją się największe grupy zjawisk; wizualizacja utworzonych grup ułatwia proces analizy, w ja-
kich rejonach wyrobiska obserwujemy obszary (tworzą je utworzone grupy zjawisk) o podwyż-
szonej aktywności sejsmoakustycznej; 

• rysowanie mapy wizualizującej średnią wartość energii sejsmicznej wydzielanej w danym frag-
mencie wyrobiska; idea tej funkcji jest taka, że obszar wyrobiska podzielony jest na prostokąty 
o ustalonym wymiarze, w takim obszarze sumuje się energię wstrząsów, których epicentra po-
krywają się z tym obszarem i w zależności od wielkości tej energii obszar koloruje się na dany 
kolor (od niebieskiego – niska energia, do czerwonego – energia wysoka), ostatecznie uzysku-
jemy mapę natężenia/koncentracji energii w wyrobisku, mapę tę można oglądać również w funk-
cji modelowania upływu czasu; 

• tryb dyspozytorski pozwalający na bieżącą ocenę stanu zagrożenia – polega on na wyświetlaniu 
w wielu oknach wizualizacyjnych przedstawiających strukturę kopalni, obecnego stanu wystę-
powania zjawisk sejsmicznych i sejsmoakustycznych oraz stanu zagrożenia sejsmoakustyczne-
go definiowanego na podstawie rejestracji geofonów (odchyłka energii i aktywności, bieżąca 
ocena zagrożenia sejsmoakustycznego godzinowa i zmianowa); 

• wizualizacja trójwymiarowa, która posiada te same funkcje co wizualizacja GIS z tym że funk-
cje te można stosować w przestrzeni trójwymiarowej; wizualizacja 3D pozwala na wyświetle-
nie przestrzennej struktury kopalni wraz z jej strukturą geologiczną oraz zjawiskami sejsmicz-
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nymi; w wizualizacji 3d uskoki i szyby mogą mieć różną wysokość oraz pochylenie; istnieje 
możliwość powiększania oraz obracania całego widoku trójwymiarowego kopalni; 

• generowanie przekrojów, które pozwala na wizualizację przekroju struktury geologicznej na 
płaszczyźnie w dowolnym miejscu w przestrzeni; na płaszczyznę przekroju można nanieść zja-
wiska sejsmiczne jako punkty lub jako okręgi których wygląd graficzny zgodny jest z wyma-
ganiami przedstawionymi w instrukcji GIG [14]; raporty można oczywiście drukować lub zapi-
sać do pliku rastrowego celem dalszego wykorzystania; 

• tworzenie map tomograficznych metodą MonteCarlo [2], [3] w module mctom7 opracowanym 
w Instytucie Geofizyki PAN, które zostało opisane w dalszej części artykułu. 
Moduł wizualizacyjny programu Hestia D jest zatem w pełni funkcjonalnym systemem typu 

GIS [10]. 
 
 

 
 
Rys. 3. Widok trybu dyspozytorskiego z wieloma oknami wizualizacyjnymi opartymi 
na mapach rastrowych wraz ze stanami geofonów i zjawiskami sejsmicznymi 
Figure 3. View of the dispatcher mode with many visualization raster maps-based 
windows along with the states of geophones and seismic events 
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Rys. 4. Widok mapy rozkładu energii wraz z zjawiskami sejsmicznymi 
Figure 4. View of the map of the energy distribution along with seismic events 
 
 
MAPY TOMOGRAFICZNE 
 

Coraz częściej do oceny zagrożenia sejsmicznego w kopalniach stosuje się metody tomogra-
ficzne [3], [7]. W przypadku tomografii pasywnej wykorzystuje się rejestracje zjawisk sejsmicz-
nych. Podczas rejestracji wstrząsu (i po jego zlokalizowaniu) ogniska wstrząsów stanowią źródło, 
które inicjuje falę sejsmiczną prześwietlającą górotwór, którą następnie rejestrują sejsmometry roz-
mieszczone w wyrobiskach. Wykorzystanie map tomograficznych badanego obszaru polega zazwy-
czaj na porównaniu obrazów pola prędkości w zmieniających się oknach czasowych. Takie roz-
wiązanie umożliwia śledzenie procesu przemieszczania się obszarów potencjalnie zagrożonych [3]. 

We współpracy z Instytutem Geofizyki Polskiej Akademii Nauk w Warszawie opracowano mo-
duł do generowania modelu prędkościowej tomografii pasywnej, która jest techniką bezinwazyjne-
go obrazowania budowy wewnętrznej górotworu. W oprogramowaniu tym zastosowano przestrzen-
ne rozkłady prędkości fali P, a otrzymywane modele tomografii prędkościowej odtwarzają prze-
strzenny rozkład anomalii prędkości fal sejsmicznych [3]. Do stworzenia obrazu tomograficznego 
wykorzystywane są czasy wejść fali P, które są ustawiane w oprogramowaniu do lokalizacji zja-
wisk sejsmicznych Aramis ME, a parametrem badanym jest prędkość fali P. Metodyka tego podej-
ścia polega na związku czasu propagacji fali P z rozkładem prędkości. Na tej podstawie generowa-
ne są czasy przejścia fali sejsmicznej ze źródła do odbiornika. Możliwe jest również przygotowa-
nie zewnętrznego pliku z czasami przejścia fal sejsmicznych. Do wyznaczania syntetycznych cza-
sów przejść zaimplementowano w module mctom7 dwa algorytmy [4], [6]: 
• Algorytm TRACE-3D – który jest prostym algorytmem do trasowania prostoliniowych promie-

ni w przestrzeni trójwymiarowej, 
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• Algorytm FSM-2D – jest zaawansowanym algorytmem, który nie analizuje promieni sejsmicz-
nych ani czasu ich przejścia, lecz bada przestrzenne położenie frontu falowego dla zadanego 
źródła fali. Do rozwiązania powyższego problemu zastosowano technikę Fast Sweeping Met-
hod. Podejście to jest w pełni nieliniowe i uwzględnia efekty ugięcia się promieni sejsmicz-
nych. 
Moduł mctom7 posiada zaimplementowane wszystkie trzy klasyczne algorytmy inwersyjne [4], [6]: 

• Algebraiczny – który jest stosunkowo prosty i szybki ze względu na liniową zależność modelu 
prędkości od procesu trasowania promieni. Algorytm ten jest bardzo efektywny, ale jednocze-
śnie jest podatny na wszelkie zaburzenia związane z obecnością szumu w danych wejściowych. 
Jeżeli jakość danych jest niska to technika ta może prowadzić do zaburzonych lub błędnych 
modeli prędkości. 

• Optymalizacyjny – technika ta polega na bezpośrednim szukaniu modelu dla którego przewi-
dywane czasy fal propagacji będą jak najbardziej zgodne z obserwowanymi. W technice tej 
przewidziano do wyboru dwa algorytmu optymalizacji globalnej: algorytm genetyczny (GA) 
oraz algorytm symulowanego wyżarzania (SA). Ze względu na wyższą efektywność w typo-
wych zastosowaniach i prostotę użycia zalecane jest użycie metody symulowanego wyżarzania. 
Technika ta jest znacznie mniej czuła na zaszumienie danych i pozwala na efektywniejsze wy-
korzystanie możliwości techniki modelowania FSM-2D. W odróżnieniu od metody algebraicz-
nej, można spodziewać się stabilniejszych wyników, choć obliczenia będą dłuższe. 

• Bayesowski (probabilistyczny) – technika ta jest najbardziej zaawansowaną i pozwala na pełne 
wykorzystanie informacji płynących z danych pomiarowych. Jest to jednak technika najbar-
dziej złożona obliczeniowo. W odróżnieniu od technik opisanych powyżej nie poszukuje się 
pojedynczego rozkładu prędkości, a raczej wyznaczane jest prawdopodobieństwo że dany roz-
kład jest prawdziwy. Przy tym podejściu możliwe jest pełne wyznaczenie oceny błędów obra-
zowania. Zbadanie rozkładu prawdopodobieństwa wymaga efektywnej metody próbkowania 
funkcji wieloparametrowych [4], [6]. 
Moduł mctom7 opracowany w Instytucie Geofizyki PAN [2], jest w pełni zintegrowany z sys-

temem Hestia D. System Hestia D posiada zaimplementowane dwa algorytmy wyznaczania synte-
tycznych czasów przebiegu fal i trzy podstawowe algorytmy inwersyjne. Udostępnione algorytmy 
modelowania wykorzystują zarówno proste trasowanie promieni, jak również zaawansowaną tech-
nikę opartą o symulacje frontu falowego, która jest w pełni nieliniowa. Hestia D udostępnia wszyst-
kie trzy omówione powyżej algorytmy inwersyjne. Tak więc moduł mctom7 dopuszcza kilka moż-
liwych konfiguracji analizy danych obserwacyjnych począwszy od klasycznego podejścia algebra-
icznego a zakończywszy na zaawansowanej inwersji Bayesowskiej z pełnym nieliniowym mode-
lowaniem czasów propagacji fal. Użycie modułu mctom7 jest możliwe tylko i wyłącznie z pozio-
mu oprogramowania Hestia D, gdzie użytkownik konfiguruje i parametryzuje procedurę wyzna-
czania mapy. 

Proces generowania tego modelu składa się z trzech faz: 
1. Tworzenia modelu mapy tomografii pasywnej, jako wartości prędkości w poszczególnych wę-

złach. 
2. Wygładzania mapy czyli generowania pośrednich wartości prędkości pomiędzy węzłami siatki. 
3. Tworzenia izolinii prędkości na mapie tomografii pasywnej. 

Użytkownik otrzymuje dwa modele tomografii pasywnej: model najbardziej prawdopodobny 
(MLL) oraz model uśredniony (AVR). Z doświadczeń wynika, że najlepsze odzwierciedlenie po-
siada ma model uśredniony. Struktura plików wynikowych jest tekstowa, co umożliwia zastosowa-
nie wygenerowanych modeli w innych programach, np. Surfer. 

Utworzoną mapę można oczywiście wizualizować w module wizualizacyjnym systemu Hestia D. 
Po wczytaniu wykonanej mapy do modułu wizualizacyjnego zostaną dodane następujące warstwy: 
• mapa modelu najbardziej prawdopodobnego (MLL), 
• mapa modelu uśrednionego (AVR), 
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• mapa pokrycia promieni (RAY), 
• mapa błędu tomografii (ERR), 
• izolinie mapy modelu uśrednionego (ISO_AVR), 
• izolinie mapy modelu najbardziej prawdopodobnego (ISO_MLL), 
• izolinie mapy błędu tomografii (ISO_ERR). 

Każda z tych warstw to oddzielny plik tekstowy. Na mapach, kolor czerwony oznacza maksy-
malną prędkość, natomiast kolor niebieski – minimalną prędkość w górotworze. Dodatkowo, na 
mapy nanoszone są izolinie z wartościami prędkości. Wszystkie warstwy dotyczące tomografii pa-
sywnej podlegają takim samym regułom jak warstwy mapy (ukrywanie, zmiana kolejności, itd.). 
System Hestia D zapewnia pełną obsługę modułu tomografii pasywnej mctom7 wraz z zarządza-
niem wykonanymi modelami, które można składować w bazie danych. 

 

 
 
Rys. 5. Porównanie map tomograficznych uzyskanych dwoma technikami: z lewej strony techniką TRACE-3D, 
a z prawej techniką FSM-2D wraz z naniesionymi zjawiskami sejsmicznymi z następnego miesiąca 
Figure 5. Comparison of tomographic maps obtained using two techniques: the TRACE-3D technique 
on the left and the FSM-2D technique on the right, along with seismic events from next month 

 
Założeniem autorów oprogramowania nie było przeprowadzanie modelowania w sposób auto-

matyczny lecz udostępnienie większości parametrów dla operatora, aby to on mógł sterować pro-
cesem tworzenia mapy tomograficznej. Zastosowane techniki dają różne, aczkolwiek przybliżone 
rezultaty, więc o stosowanej technice oraz parametrach modelowania na danej kopalni decyduje 
geofizyk. Po etapie wdrożenia i wykonaniu prób z różnymi modelami i ustawieniami, jest w stanie 
ocenić jaki sposób postępowania jest dla danej kopalni odpowiedni. 

W najbliższej przyszłości planowany jest dalszy postęp prac nad techniką tomografii pasywnej 
w oprogramowaniu Hestia D. Najlepszym wyjściem byłoby zastosowanie tomografii amplitudowej 
(tłumieniowej) fali P, w której obrazowany jest współczynnik tłumienia fal. Ponieważ parametr ten 
jest wyjątkowo czuły na zmiany górotworu, wydaje się że tomografia amplitudowa jest w stanie 
najlepiej zobrazować stan górotworu [3]. Jednocześnie technika ten jest najtrudniejsza w realizacji 
ze względu na wymagania związane z jakością danych obserwacyjnych. W systemie Hestia D pla-
nowane jest zastosowanie rozwiązania pośredniego, które łączy prostotę tomografii prędkościowej 
z czułością tomografii amplitudowej. Wartością, która będzie mierzona jest czas rejestracji pierw-
szego maksimum amplitudy. Wielkość ta jest sumą czasu wejścia fali P oraz czasu narastania im-
pulsu sygnału wejściowego. Podejście to pozwala na uzyskanie bardziej dokładnych i wiarygod-
nych rozwiązań obrazowania tomograficznego. Wydaje się również, że parametr obliczany w tej 
metodzie jest bardziej czuły na zmiany w górotworze niż otrzymywany w podejściu klasycznym 
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opartym na inwersji czasu wejścia fal [3]. Opracowanie technologii do otrzymywania map tą tech-
niką musi być poprzedzone rozszerzeniem funkcjonalności Hestii D oraz przeprowadzeniem ba-
dań, co planowane jest w najbliższej przyszłości. 
 
 
PODSUMOWANIE 
 

System wspomagania pracy stacji geofizyki górniczej Hestia pracuje od kilku lat w większości 
stacji geofizycznych polskich kopalń węgla kamiennego oraz w kilkunastu kopalniach zagranicz-
nych (Chiny, Rosja). Dzięki cennym uwagom dotychczasowych użytkowników udało się w zna-
czącym stopniu zautomatyzować proces oceny stanu zagrożenia, a sam system Hestia wzbogacić 
o wiele użytecznych opcji. Bogaty zestaw funkcji oraz możliwości konfiguracyjnych, pozwala 
w łatwy sposób zarządzać danymi gromadzonymi w bazie danych. Poprzez połączenie systemu 
Hestia i oprogramowania Hestia Mapa udało się uzyskać system (Hestia D), który śmiało może 
aspirować do tego aby nazywać go Geofizycznym Systemem Dyspozytorskim. 

W obecnej chwili prowadzone są prace nad dalszym rozwojem systemu. Prace te dotyczą głów-
nie rozwoju tomografii pasywnej oraz wykorzystania algorytmów uczących się [13] w metodzie 
prognozowania EPZ. Planowane zwiększenie możliwości programu obejmuje także współprace 
z systemem dyspozytorskim THOR (firmy SEVITEL Sp. z o.o.), gdzie planuje się przekazywanie 
informacji o zjawiskach sejsmicznych. 
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Supporting the Work of Mining Geophysical Stations 
 

The paper describes the geophysical dispatching system developed by the Institute of Innovati-
ve Technologies EMAG and SEVITEL LTD designed to support the work of mining geophysical 
stations. The system is based on the well-known and useful programs Hestia and Hestia Map, 
which provide a comprehensive assessment of rock burst hazard and visualization of mine and ha-
zard states in two- and three-dimensional form. Thanks to collaboration with the Institute of Geo-
physics P.A.S. the Hestia D has gained a function that enables generation of so-called passive to-
mography maps reflecting the velocity of seismic wave in the rock mass. The validity of the me-
thod's implementation has been repeatedly proven through experimentation and practice of mining. 

With new analytical functions workers of mining geophysical stations receive new tool that al-
lows them to assess the current risk hazard of rock burst actively. 
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Usprawnienia procesu wydobycia przy pomocy nowoczesnych 
systemów komunikacji i sterowania 
 
 
Christoph Mueller, Michał Koźmiński, Mateusz Korczyński, Artur Halko 
MT-Silesia 
 
 
 
 
 
 
STRESZCZENIE: Artykuł ten omawia przykłady współczesnych technologii telekomunikacyjnych 
i sterowania zastosowanych w projektach realizowanych na potrzeby europejskiego przemysłu wy-
dobywczego. Wskazuje również ekonomiczne powody inwestycji w nowoczesne narzędzia wspo-
magające proces optymalizacji i zarządzania  produkcją. Ponadto promuje strukturę sieci opartej na 
światłowodach i bezprzewodowej transmisji WLAN. Opisane zostaje także rozwiązanie problemu 
nawigacji zaimplementowane na podziemnym  systemie drążenia tuneli. 
 
SŁOWA KLUCZOWE: Sieci światłowodowe, WLAN, bezpieczeństwo, integracja, maszyna auto-
nomiczna 
 
 
 
1. WYMAGANIA BEZPIECZEŃSTWA I EFEKTYWNOŚCI SYSTEMU 

W OBECNYCH WARUNKACH PRACY PO ZIEMIĄ 
 
1.1. Ekonomiczne podstawy inwestycji w górnictwo 
 

U podstaw rozwoju technologii od jej początku w XIX wieku stoi ekonomia. To chęć zwięk-
szenia wydajności i ograniczenia kosztów spowodowała inwestycję w mechanizację i automaty-
zację przemysłu. W chwili obecnej globalny rynek  wydobywczy podąża niepewną drogą na której 
musi sprostać wyzwaniom wahających się cen. Aby uodpornić się na te warunki eksperci w tej 
sprawie mówią jasno. Należy postawić na zwiększenie wydobycia z koniecznością zagospodarz-
wania nowych złóż lub schodzeniem w głąb ziemi w już istniejących kopalniach, co wiąże się 
z poświęceniem nakładów inwestycyjnych. Jednocześnie trzeba pracować nad zwiększeniem sku-
teczności pracy oraz efektywnego wykorzystania maszyn [1]. Pokrywa się to z wypowiedziami 
i planami prezesa „Polskiej Miedzi” S.A. Herberta Wirtha, który mówi o potrzebie wzrostu konku-
rencyjności dzięki niższym kosztom, a te mogą być osiągnięte poprzez innowacyjność [2]. Inwes-
tycje w technologie idą w parze z poprawą bezpieczeństwa pracowników i koniecznością podnie-
sienia ich kompetencji. 

Polityka klimatyczna Unii Europejskiej nie jest w stanie oprzeć się potrzebom rynku energe-
tycznego. Konsumpcja węgla rośnie w Niemczech i w Europie. Raport Międzynarodowej Agencji 
Energetycznej mówi o wzroście rzędu 2,3% do końca 2018 roku. Jednocześnie zwraca uwagę na 
zwiększoną podaż. Jeżeli Polska spółki chcą konkurować z węglem importowanym z zagranicy po-
winny konsekwentnie skorzystać z dostępnych technologii pozwalającej na optymalne zarządza-
nie i produkcję. 
 
 

Szkoła Eksploatacji Podziemnej 2014, Materiały Konferencyjne 
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1.2. Innowacyjność w górnictwie podziemnym 
 

Innowacyjność w wielu sytuacjach musi walczyć o swoje miejsce z przyzwyczajeniami i spraw-
dzonymi technologiami. Nie oznacza ona zawsze korzystanie z całkowicie nowych technologii, 
lecz także adaptowanie sprawdzonych technologii w innych gałęziach przemysłu do nowych wa-
runków. W dalszej części tego artykułu zostaną przedstawione systemy komunikacyjne i zintegro-
wane systemy sterowania, które spełniają powyższy warunek. Treść artykułu oparta jest na doś-
wiadczeniach firm Minetronics i Mt-Silesia działającej na polskim rynku od 2011 roku. Urządze-
nia zaprojektowane przez te firmy działają już w  Niemczech, Czechach, Polsce i w Słowenii, 
a systemy automatyki znalazły swoje zastosowanie w Finlandii. 
 
 
2. ZARZĄDZANIE DANYMI PODSTAWĄ OPTYMALNEJ EKSPLOATACJI 
 
2.2. Informacje o procesie produkcyjnym 
 

Producenci maszyn i urządzeń w chwili obecnej wyposażają swoje produkty w układy pozwa-
lające na monitorowanie ich pracy, raportowanie lub wprowadzanie poleceń w formacie elektro-
nicznym [3]. Dostęp do tych parametrów maszyny pozwala na tworzenie cykli serwisowania i szyb-
ką reakcję na niespodziewane usterki. To Przekłada się na zminimalizowanie czasu przestojów 
i nieprzerwaną produkcję. Proces eksploatacji nie jest jedynie oparty na pracy urządzeń. Niero-
złącznym  jego elementem jest personel i pracownicy dołowi, którym trzeba zapewnić bezpieczne 
warunki pracy w zmechanizowanych i niebezpiecznym ze względu na naturalne zagrożenia śro-
dowiska. Górnicy są już wyposażani w systemy radiowe w celu komunikacji i ratowania życia. 
W Polsce jednak wciąż dochodzi do wypadków, dlatego podejmuje się kolejne kroki w celu zmini-
malizowania ryzyka. Tu z pomocą przychodzą kolejne systemy kontroli wstępu do stref zagrożenia 
wybuchem lub podtrzymywania komunikacji nawet w chwili utraty części infrastruktury komuni-
kacyjnej. Przykłady takich rozwiązań znajdą się w kolejnej części referatu. 
 
2.3. Integracja systemów 
 

W wielu przypadkach nie jest możliwe korzystanie z dostępnych informacji. Na przeszkodzie 
stoi brak elastycznej infrastruktury komunikacyjnej i liczne niestandardowe formy wymiany da-
nych. W przypadku nowych inwestycji lub modernizacji skutecznym rozwiązaniem byłoby zasto-
sowanie standardów w komunikacji głosowej, akwizycji danych, sterowaniu maszyn oraz podglą-
du widoku z kamer. Na szczycie takiej piramidy swoje miejsce mógłby znaleźć centralny serwer 
zarządzania oparty na systemie SCADA. 
 
 
3. SIECI ŚWIATŁOWODOWE I WLAN 
 
3.1. Korzyści z zastosowania sieci światłowodowej i bezprzewodowej komunikacji WLAN 
 

Komunikacja światłowodowa wyróżnia się na tle komunikacji przy pomocy kabli miedzianych. 
Głównymi zaletami są: 
– zasięg nawet do 80 km. Dzięki temu można wyeliminować użycie wzmacniaczy stosowanych 

na trasach kabli miedzianych, 
– kabel światłowodowy jest odporny na zmiany pola elektromagnetycznego. Można go prowa-

dzić w pobliżu urządzeń elektrycznych dużej i średniej mocy, bez obawy o zakłócenie trans-
misji, 
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– wysoka odporność na warunki temperaturowe i wilgoć, 
– światłowód jest bezpiecznym medium w strefach zagrożenia wybuchowego. 

W połączeniu z wykorzystaniem protokołu Ethernet możliwe jest zbudowanie stabilnej archi-
tektury komunikacyjnej. Raport Komisji Europejskiej z 2013 roku dotyczący systemów wspierania 
bezpieczeństwa w przemyśle wydobywczym wskazuje na ten protokół jako odpowiedni w zasto-
sowaniu pod ziemią. O zaletach Ethernetu świadczą [4]: 
– możliwość automatycznej detekcji usterek i wznowienia pracy sieci, 
– sprawdzone zastosowanie w innych gałęziach przemysłu, 
– możliwość zastosowania nadmiarowości czyli infrastruktury sieciowej opartej na architekturze 

ring lub mesh. 
Poniższy rysunek prezentuję komunikację opartą na Systemie MIC. Widać na nim, że w razie 

przerwania jednego z połączeń nadal jest możliwa komunikacja przez inny węzeł. 

 

 
 
Rysunek 1: System MIC pracujący w architekturze mesh 
Picture 1: MIC System working in mesh architecture 

 
Niektóre połączenia mogą być zapewnione bezprzewodowo przez WLAN. Ta sama sieć może 

zapewnić komunikację urządzeń mobilnych takich jak komunikatory (PAG) i bramy sieciowe 
(MMG) oraz pracę lokalizatorów dla personelu w odpowiedniej konfiguracji. Dzięki zastosowaniu 
sprawdzonych rozwiązań możliwa jest integracja wszystkich komponentów sieci. W kolejnym roz-
dziale zostaną omówione podstawowe funkcje urządzeń zainstalowanych w kopalniach w Niem-
czech, Polsce, Czechach i w Słowenii. 
 
 
4. MOŻLIWOŚCI WSPÓŁCZESNYCH TECHNOLOGII 
 
4.1. MIC System 
 

System MIC pozwala na łączenie ze sobą rożnych modułów i elastyczną rozbudowę infrastruk-
tury. Składa się on z dołowych stacji stacji bazowych MIC 150, które pełnia funkcję komputera 
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przemysłowego z rozbudowanymi funkcjami sieciowymi. Rożne komponenty będące elementami 
systemu MIC są zabudowane w pojedynczej szafie. Dzięki temu ryzyko szkodzenia połączeń i trud-
ności w montażu są zminimalizowane. 

Komputer MIC posiada porty SFP pozwalające na pracę w sieci światłowodowej oraz dodat-
kowe złącza do komunikacji szeregowej. W kopalni węgla Ibbenbüren (Niemcy) należącej do kon-
cernu RAG AG, do monitoringu podziemnej kolejki użyto systemu radiowego opartego na RFID. 
W tym celu na wagonach i lokomotywach zostały zainstalowane pasywne tagi identyfikacyjne, 
a w wyznaczonych miejscach zamontowano anteny. Moduły RFID zostały bezpośrednio połączone 
z komputerami podziemnymi dzięki czemu informacje o aktualnym położeniu dowolnego wagoni-
ka są dostępne na powierzchni kopalni w centrum dyspozytorskim. Zanim wagon zostanie prze-
transportowany pod ziemię następuje parowanie numeru materiału z numerem wagonu. W tym 
procesie bierze udział laserowy skaner kodów paskowych i moduł RFID. System ten działa w ko-
palni RAG od 2009, a jego praca przełożyła się na skrócenie czasu dostaw materiałów i ułatwioną 
logistykę pod ziemią. Oprogramowanie ViewCenter firmy Minetronics, które jest zgodne ze stan-
dardem IREDES służy wizualizacji położenia tagów na trójwymiarowej mapie kopalni, co zna-
cząco ułatwia codzienną pracę. Zastosowanie pasywnych tagów, także miało swoje wymierne ko-
rzyści. System identyfikatorów nie wymaga  regularnych wymian baterii, a przejazd kolejki jest 
odczytywany z dużo większą precyzją. Poniżej znajduje się zdjęcia przykładowego wagonu z za-
montowanym na stałe tagiem RFID. 

 

 
 
Rysunek 2: Pasywny tag RFID na wagonie z kopalni RAG Anthrazit 
Picture 2: Passive RFID tag on a wagon in RAG Anthrazit mine 

 
Komputer MIC posiada dwa wbudowane moduły radiowe WLAN. Mogą one pracować w try-

bie punktu dostępowego lub klienta. Dzięki temu w zasięgu sieci bezprzewodowej mogą pracować 
i komunikować się mobilne urządzenia komunikacyjne. Pierwszy typ urządzeń jest montowany na 
pojazdach lub maszynach z ruchomymi komponentami jak kombajn ścianowy. Ich funkcją jest łą-
czenie lokalnego kontrolera do sieci bezprzewodowej dzięki pracy w trybie bramy sieciowej. Ta-
kim urządzeniem jest MMG, które montowane jest na kombajnach firmy Eickhoff i pracuje w ko-
palniach w Australii i na Słowenii. Urządzenia takie mogą być z powodzeniem instalowane na kot-
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wiarkach, wozach odstawczych lub ładowarkach w celu ciągłego monitorowania parametrów ich 
pracy. Nawet w przypadku opuszczenia strefy zasięgu bezprzewodowej komunikacji wszystkie da-
ne są gromadzone lokalnie aby w chwili przywrócenia łączności uzupełnić informacje na głównym 
serwerze. 

 

 
 
Rysunek 3: Kombajn ścianowy i brama sieciowa MMG 
Picture 3: Longwall shearer and MMG 

 
Kolejny rodzaj urządzeń związany jest z pracą personelu pod ziemią. Dzięki mobilnym urzą-

dzeniom możliwa jest elastyczna komunikacja głosowa lub tekstowa bezpośrednio wewnątrz grupy 
lub między dyspozytornią. Dodatkowo wbudowane funkcje pozwalają na kontrolę ruchu, dzięki 
czemu mogą służyć jako elementy systemu bezpieczeństwa. W Bytomskiej kopalni należącej do 
KWSA przeprowadzono w 2013 roku testy mobilnych komunikatorów firmy Minetronics. Odpo-
wiednie skonfigurowanie systemu MIC pozwoliło na stworzenie stref, w których obecność górnika 
miała być dokładnie monitorowana. Przy pomocy oprogramowania wizualizacyjnego ViewCenter 
operator był w stanie kontrolować liczbę pracowników znajdujących się w strefach niebezpiecz-
nych, a przekroczenie dopuszczalnej liczby było sygnalizowane odpowiednim powiadomieniem. 
Obecne działania firmy mają na celu stworzenie jeszcze bardziej precyzyjnego systemu pozwa-
lającego na precyzyjną lokalizację węzłów, czyli urządzeń mobilnych, na obszarze działania sieci 
WLAN. W chwili obecnej urządzenia PAG pozwalają na: 
– dwukierunkową komunikację tekstową, 
– przesyłanie wiadomości o stanach zagrożenia, 
– monitorowanie funkcji ruchowych pracownika. 
 
 
5. IREDES 
 

Rynek przemysłu górniczego jest zdominowany przez firmy o zasięgu globalnym. W jednej ko-
palni mogą pracować urządzenia producentów z różnych stron świata. Jest to korzystne, gdyż umo-
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żliwia korzystanie z cennego doświadczenia lecz z drugiej strony utrudnia integrację systemu pro-
dukcji. Z tego powodu w 2000 roku z inicjatywy konsultantów, producentów i kopalń skandynaw-
skich powstała organizacja IREDES, która ma na celu tworzenie standardowych schematów da-
nych w formacie XML do komunikacji z maszynami górniczymi. Medium transmisyjne nie jest 
zdefiniowane, dlatego IREDES może pracować w kopalniach o rożnej infrastrukturze komunika-
cyjnej. W tej chwili istnieje pełna baza profili IREDES dla: 
– wiertnic, 
– maszyn odstawczych i ładujących, 
– wozów strzelniczych, 
– maszyn do oprysku betonem, 
– lokalizatorów. 

Profile te implementowane są na między innymi w produktach firm Atlas Copco, Sandvik, 
Normet oraz w oprogramowaniu systemów zarządzania i planowania wydobycia. W planach orga-
nizacji jest kontynuowanie prac nad kolejnymi profilami, które będą w stanie ustandaryzować 
wszystkie procesy i działania w kopalni. 
 
 
6. SYSTEMY ROZPROSZONEGO STEROWANIA 
 

Treść tego rozdziału jest oparta na projekcie sterowania dla podziemnego systemu drążącego 
budowanego i testowanego w Finlandii w 2013 roku. Z racji wykorzystanych komponentów i ar-
chitektury systemu możemy zaliczyć go do systemów DSC w których skład wchodzą [5]: 
– Elementy pomiarowe i wykonawcze: 

- sensory położenia i odległości, 
- silniki hydrauliczne, cylindry. 

– Urządzenie kontrolno-pomiarowe: 
- sterowniki PLC, 
- moduły wejść i wyjść. 

– Urządzenia operatorskie (SCADA). 
– Systemy komunikacji. 

Jeżeli odzwierciedlimy te komponenty pod względem hierarchii otrzymamy obraz piramidy [6]. 
Podstawowym założeniem systemu była pełna integracja i zdalny dostęp do jej komponentów. 
W sytuacji kiedy udział w konstrukcji maszyny ma kilka firm wiąże się to nie tylko z problemem 
organizacyjnym ale i technicznym. W konsekwencji udało się zintegrować wszystkie systemy w war-
stwie kontrolnej pod jednym serwerem SCADA zaimplementowanym przy pomocy oprogramo-
wania VisPro. Oprócz podziału hierarchicznego sieć została podzielona na wirtualne sieci funk-
cjonalne: 
– kontrolną z panelami operatorskimi i głównym serwerem SCADA, 
– maszynową opartą o komunikację OPC UA z serwerem będącym interfejsem do komponentów 

wykonawczych i sensorów, 
– nawigacyjną do sterowania zestawem gąsienic i manewrowania w tunelu, 
– video dla rejestratora i kamer zamontowanych w celu obserwowania prac i personelu maszyny, 
– bezpieczeństwa. 

Z poziomu stanowiska operatorskiego SCADA możliwe jest monitorowanie i uruchamianie 
wszystkich procesów jakie wykonuje maszyna lub są na niej prowadzone: 
– przemieszczanie się przy pomocy napędu hydraulicznego, 
– konstrukcja obudowy tunelu (kotwienie, betonowanie), 
– pozycjonowanie i praca organu urabiającego, 
– transport urobku, 
– wentylacja i odpylanie. 
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Rysunek 4: Piramida automatyzacji i zarządzania produkcją 
Picture 4: Automation pyramid 

 
Uprawniony użytkownik może nie tylko poruszać się między zakładkami prezentującymi w wy-

godny sposób parametry, ale także uruchamiać odpowiednie procedury startowe. W domyślnej kon-
figuracji, każde rozpoczęcie prac musi być poprzedzone spełnienie listy warunków. Tylko w trybie 
serwisowym, który jest logowany w systemie można pominąć niektóre wymagania. Ten tryb został 
stworzony na potrzeby testowania i wykrywania usterek. W przypadku utraty komunikacji lub wy-
stąpienia krytycznych problemów procesy są przerywane, a na ekranie pojawiają się informacje 
o przyczynach alarmu i sugerowane rozwiązania. 

 

 
 
Rysunek 5: Stanowisko operatorskie z podglądem video i monitorami SCADA 
Picture 5: View from the operator's seat with video and SCADA displays 
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Maszyna, o której mowa składa się z czterech modułów ma 75 metrów i waży blisko 700 ton 
dlatego szczególną uwagę zwraca system poruszania i nawigowania zaimplementowany przez we 
współpracy firm Minetronics i MT-Silesia z Wrocławia. Poszczególne moduły są połączone cylin-
drami, a na każdym z nich znajduje się indywidualne zasilanie hydrauliczne co czyni niezwykle 
trudnym zaimplementowanie systemu sterowania. Na najniższej warstwie tego modelu swoje miejs-
ce znalazły sensory położenia i prędkości wraz ze modułami sterowania wyspami zaworowymi fir-
my Rexroth. Dzięki dużej elastyczności nowoczesnego sterownika udało zaimplementować się roz-
budowany regulator dla tej maszyny. 

 

 
 
Rysunek 6: System drażenia tuneli zbudowany z czterech połączonych modułów 
Picture 6: Tunnel boring machine build with four interconnected modules 

 
Maszyna przygotowana jest również do poruszania się w trybie automatycznym. Oznacza to, że 

operator wyznacza jedynie punkt docelowy, a kolejne kroki wykonują się samoczynnie. Dzięki 
zastosowaniu algorytmów estymacji i nawigacji wyliczana jest trasa wzdłuż której podąża każdy 
z czterech modułów. Jest to jeden z wielu kroków, których celem jest wyeliminowanie udziału 
ludzi w niebezpiecznych pracach. Doświadczenia zdobyte podczas pracy nad tym projektem mogą 
być z powodzeniem wykorzystane w pracy nad innymi zautomatyzowanymi pojazdami i syste-
mami. 

 

 
 
Rysunek 7. Jedna z gąsienic systemu napędowego 
Picture 7 Crawler propullsion system 
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PODSUMOWANIE 
 

Rozwój technologiczny spowodował pojawienie się w przemyśle wydobywczym licznych ukła-
dów elektronicznych mających na celu usprawnienie procesu produkcji. Wyzwaniem stało się gro-
madzenie, organizacja i analiza danych otrzymywanych z tych systemów. W wielu przypadkach 
jest to utrudnione przez brak odpowiedniej infrastruktury pozwalającej na sprawną transmisję da-
nych. Z racji swojej elastyczności i niezawodności technologia Ethernet wydaje się być najodpo-
wiedniejszym rozwiązaniem. Wskazują na to przykłady jej implementacji w innych gałęziach prze-
mysłu oraz przytoczone w tym artykule przykłady urządzeń i systemów kontroli. 
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Improvements in the Underground Excavation Based 
on Modern Telecommunication and Process Control 
 

The paper explains examples of modern telecommunication and process control solutions ap-
plied in mining industry. It outlines economic reasons of investments in innovative techniques which 
can improve optimization and management of production. Moreover it presents benefits of network 
structure based on fibre optics and WLAN links. Very unique implementation of navigation and 
control system developed for underground tunnel boring system is also described. 
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Systemy metanometrii automatycznej – 
problematyka eksploatacji 
 
 
Piotr Cichy 
Specjalistyczny Urząd Górniczy w Katowicach 
 
 
 
 
 
STRESZCZENIE: W referacie omówiono poważniejsze nieprawidłowości stwierdzone w toku kon-
troli przeprowadzanych w nadzorowanych zakładach górniczych przez pracowników inspekcyjno-
technicznych Specjalistycznego Urzędu Górniczego. Przedstawiono stosowane rozwiązania syste-
mów metanometrii automatycznej, zagadnienia doboru urządzeń metanometrii automatycznej i ich 
prawidłowej konfiguracji. Wskazano na potrzebę doskonalenia organizacji służby dla zapewnienia 
konserwacji i kontroli urządzeń metanometrii automatycznej. Ponadto zwrócono uwagę na zwięk-
szenie efektywności nadzoru wyznaczonej osoby wyższego dozoru ruchu w dziale energomecha-
nicznym odpowiedzialnej za stan oraz użytkowanie tych urządzeń przez wykorzystanie danych ge-
nerowanych przez systemy metanometryczne, oraz przedstawiono „dobre praktyki” przeprowadza-
nia okresowych kontroli zabezpieczeń metanometrycznych. 
 
SŁOWA KLUCZOWE: Metan, czujnik, metanometria 
 
 
 
1. SYSTEMY METANOMETRII AUTOMATYCZNEJ 
 

1.1. Wymagania stawiane przez prawo 
 

Zgodnie z załącznikiem Nr 2 do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 30 kwietnia 2004 roku 
w sprawie dopuszczania wyrobów do stosowania w zakładach górniczych, systemy bezpieczeństwa 
muszą spełniać poniższe wymagania: 
– powinny pozwalać na gromadzenie i przetwarzanie danych z czujników kontrolujących skład 

atmosfery kopalnianej oraz stan aktywności sejsmicznej górotworu, a także innych parametrów 
określonych przepisami w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy, prowadzenia ruchu oraz 
specjalistycznego zabezpieczenia przeciwpożarowego w podziemnych zakładach górniczych, 

– powinny być zabezpieczone przed ingerencją osób niepowołanych w szczególności przez: 
• umożliwienie identyfikacji typu i numeru czujnika przez centralę systemu, 
• stosowanie linii dozorowanych, 
• rejestrację przez centralę świadomego zawieszania działania obwodu wyłączającego wraz 

z identyfikacją osoby dokonującej tej czynności, 
• zabezpieczenie dostępu do nastaw czujników, 

– powinny mieć możliwość automatycznego wyłączenia energii elektrycznej, oraz nadania ko-
munikatów ewakuacyjnych i ostrzegawczych, 

– czas zadziałania od momentu podania na wejście skokowej zmiany parametru lub sygnału dwu-
stanowego nie może być dłuższy niż 15 s, 

– jeżeli są przeznaczone do pracy w atmosferze niebezpiecznej pod względem wybuchowym 
powinny mieć budowę przeciwwybuchową pozwalającą na pracę przy dowolnej koncentracji 
metanu. 

Szkoła Eksploatacji Podziemnej 2014, Materiały Konferencyjne 
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1.2. Przegląd rynku 
 

Obecnie na rynku eksploatuje się głównie następujące systemy, które wykorzystywane są 
w metanometrii automatycznej: 
– system kontroli parametrów środowiska (zintegrowany system bezpieczeństwa) SMP-NT/X 

z centralami typu CMC-3MS, CMC-4 i CMC-5, 
– system bezpieczeństwa CST zbudowany w oparciu o centrale typu CST-40 i CST-40A, 
– komputerowy system pomiarowy KSP z centralami typu KSP-2 i KSP-2C. 
 

Poniżej przedstawiony został schemat blokowy typowego systemu bezpieczeństwa: 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Systemy te charakteryzują się m.in. następującymi funkcjami (w różnym stopniu zależnymi od 
systemu): 
– zdalna kontrola parametrów atmosfery kopalnianej:  

• stężenie metanu 0-100%, 
• stężenie tlenu, 
• stężenie tlenku węgla, 
• stężenie dwutlenku węgla, 
• temperatura powietrza, 
• ciśnienie bezwzględne i różnica ciśnień, 
• prędkość przepływu powietrza w wyrobiskach, 

– możliwość współpracy z systemem wspomagania SWµP-3 i systemami dyspozytorskimi: ZE-
FIR, SD-2000, THOR, 

– niezależnie definiowana każda linia pomiarowa: 
• typ czujnika, 
• rodzaj wielkości mierzonej, 
• rodzaj i wielkość progu alarmowego, 
• odsyłanie impulsów alarmowych na dowolną linię dowolnej centrali telemetrycznej pracu-

jącej w systemie. 
– wykonanie pomiarów ciągłych i impulsowych poprzez 1-10 sek. cykl pomiarowy w zależności 

od typu zastosowanego czujnika, 
– możliwość realizacji wyłączeń z dwóch niezależnych progów zadziałania definiowanych dla 

każdej linii pomiarowej, 
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– współpraca z centralkami dołowymi, 
– odbiór i rejestracja numerów identyfikacyjnych czujników określonego typu, 
– komputerowa archiwizacja danych pomiarowych. 
 
1.3. Automatyczne zabezpieczenia metanometryczne 
 

W automatycznych zabezpieczeniach metanometrycznych urządzeń elektrycznych stosuje się 
urządzenia wyłączające (np.: IZZ, IZZO, UKO, UKS, SBM, Wx-n) oraz centralki podłączone do 
wyżej omawianych systemów (np.: MCCD-01, CSD-1, CDSD-2). 

Poszczególne elementy systemu (metanomierze, centrale, centralki, urządzenia wyłączające) 
połączone są i skonfigurowane w matryce wyłączeń. 

Możemy rozróżnić trzy rodzaje matryc: 
– lokalne, 
– globalne – w ramach jednego lub dwóch i więcej stojaków centrali, 
– mieszane. 

Dodatkowo połączenia mogą być wykonywane jako równoległe lub szeregowe. 
 

1.3.1. Matryca lokalna 
 

Matryca ta charakteryzuje się bardzo krótkim czasem wyłączania (zależnym od czasu odpo-
wiedzi czujnika i opóźnienia urządzeń wyłączających a niezależnym od czasu repetycji). Pomijając 
czas odpowiedzi, czas zadziałania wynosi < 1s. 

Stosowanie tego typu matrycy dla zabezpieczenia urządzeń elektrycznych za pomocą urządzeń 
metanometrii automatycznej najlepiej sprawdza się w wyrobiskach  o wysokiej dynamice zmian  
w emisji metanu. 
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1.3.2. Matryca globalna w oparciu o jedną centralę systemu telemetrycznego 
 

Czas zadziałania tego typu matrycy zależny jest od typu centrali i czasu repetycji. Czas zadzia-
łania wynosi od 3,5 do 5 s. Zastosowanie tego typu matrycy zalecane jest do wyrobisk, o małej dy-
namice zmian w emisji metanu oraz wyrobisk oddalonych od źródeł zwiększonej emisji metanu. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
1.3.3. Matryca globalna w oparciu o więcej niż jedną centralę 
 

Czas zadziałania zależy od typu, ilości central oraz od czasu repetycji a maksymalny czas za-
działania matrycy wyłączeń wynosi około 7 s. 
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2. KONSERWACJA I KONTROLA URZĄDZEŃ/SYSTEMÓW 
METANOMETRII AUTOMATYCZNEJ 

 

2.1. Właściwy dobór pracowników 
 

W zakładzie górniczym eksploatującym złoża (pokłady) zaliczone do II—IV kategorii zagroże-
nia metanowego powinna być wyznaczona osoba wyższego dozoru ruchu w dziale energomecha-
nicznym, odpowiedzialna za stan oraz użytkowanie urządzeń metanometrii automatycznej, której 
należy w sposób właściwy określić rolę i jej zadania. Dodatkowo powinna być zorganizowana 
służba dla zapewnienia konserwacji i kontroli urządzeń metanometrii automatycznej, w skład któ-
rej wchodzą właściwie dobrani pracownicy, którzy również będą mieć określone role i zadania. 

Służba dla zapewnienia konserwacji i kontroli urządzeń metanometrii automatycznej (tzw. od-
dział ds. metanometrii) odpowiedzialna jest za: 
– instalowanie nowych stanowisk pomiarowych na podstawie pisemnego zlecenia wydanego 

przez Kierownika Działu Wentylacji, 
– przebudowę zainstalowanych stanowisk pomiarowych w miarę postępu prowadzonych robót 

eksploatacyjnych, przygotowawczych i zbrojeniowo – likwidacyjnych, 
– systematyczne przeprowadzanie kontroli bieżących i okresowych czujników metanometrii au-

tomatycznej wraz z siecią i przynależnymi urządzeniami sygnalizacyjno – alarmowymi, zgod-
nie z obowiązującymi przepisami, DTR i instrukcjami w tym zakresie, 

– prowadzenie na bieżąco dokumentacji dotyczącej pracy, kontroli i konserwacji urządzeń meta-
nometrii automatycznej wraz z przynależną siecią magistralną i oddziałową. 
Osoba wyższego dozoru ruchu w dziale energomechanicznym (tzw. nadsztygar ds. metanome-

trii), powinien być odpowiedzialny za: 
– stały nadzór nad prawidłową pracą i bieżącą konserwacją urządzeń metanometrii automatycz-

nej, 
– prowadzenie prawidłowej gospodarki sprzętem i pełną odpowiedzialność za instalowane i li-

kwidowane urządzenia. 
 
2.2. Dokumentacje techniczno-ruchowe urządzeń, częstotliwość, zakres oraz sposób kontroli 
 

Obecnie w zakładach górniczych głównie eksploatuje się czujniki metanometryczne typu: 
– MM-2PW  (EMAG), 
– MM-4 (EMAG), 
– CPC-2 (Carboautomatyka), 
– CSM-1 (HASO), 
– CSM-3 (HASO). 

Zgodnie z zapisami zawartymi w ich dokumentacjach techniczno-ruchowych należy przepro-
wadzać okresowe kontrole tych czujników. Czynności jakie należy wykonywać podczas kontroli 
dla poszczególnych typów czujników są zbieżne i ogólnie można je podzielić na dwa etapy: kali-
bracji (skalowania/wzorcowania) oraz kontroli działania. 
 

2.2.1. Kalibracja 
 

Kalibrację czyli inaczej skalowanie lub wzorcowanie przeprowadza się dla komory niskich stę-
żeń raz na tydzień lub raz na dwa tygodnie a dla komory wysokich stężeń raz na miesiąc lub raz na 
dwa miesiące (w zależności od typu czujnika). Do tego celu wykorzystywane są butle z czystym 
powietrzem oraz z gazem wzorcowym (ok. 2% metanu dla komory niskich stężeń). Należy przy 
tym zwrócić uwagę na właściwe ustawienie na reduktorze (dla danego typu czujnika) prędkości 
przepływu gazu wzorcowego. 
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2.2.2. Kontrola działania 
 

Prawidłowość działania czujników metanometrii automatycznej kontroluje się za pomocą mie-
szanek wzorcowych, o stężeniu metanu większym o 0,2% od ustalonego progu zadziałania czujni-
ka. Dotyczy to każdego metanomierza, w tym również rejestrującego oraz każdego progu jaki on 
posiada. 
 

2.2.3. Prawidłowość zabudowy czujników 
 

Prawidłowość zabudowy czujników metanometrii automatycznej musi być kontrolowana przez: 
– osoby dozoru ruchu oddziałowego, co najmniej raz na zmianie — w oddziałach górniczych, 
– metaniarzy, co najmniej raz na dobę w dni pracy we wszystkich wyrobiskach i w pomieszcze-

niach na powierzchni, w których może gromadzić się metan, 
– konserwatorów metanomierzy automatycznych, z częstotliwością ustaloną przez kierownika 

ruchu zakładu górniczego we wszystkich miejscach, gdzie są zabudowane czujniki metanome-
trii automatycznej. 

 
 
3. NIEPRAWIDŁOWOŚCI 
 

W ostatnim czasie w toku kontroli przeprowadzonych przez pracowników inspekcyjno-
technicznych Specjalistycznego Urzędu Górniczego, stwierdzono szereg nieprawidłowości w eks-
ploatacji systemów zabezpieczeń metanometrii automatycznej w obszarze:  
– obsługi części stacyjnej/dyspozytorni, 
– konserwacji i kontroli części dołowej, 
– nadzoru przez osobę wyższego dozoru ruchu w dziale energomechanicznym odpowiedzialną za 

stan oraz użytkowanie urządzeń metanometrii automatycznej. 
 
3.1. Kopalnia A 
 

W trakcie kontroli przeprowadzonej w kopalni A, stwierdzono nieprawidłowości w zakresie 
zakładania blokad przez dyspozytorów metanometrii na obwody wejściowe/wyjściowe centralek 
dwustanowych wchodzących w skład systemu bezpieczeństwa na czas dłuższy niż niezbędny do 
wykonania kontroli okresowej danego czujnika. 

Dyspozytor metanometrii o godz. 18.50 założył blokadę na obwód wejściowy centralki dwu-
stanowej, w związku z przeprowadzaną kontrolą okresową czujników metanometrycznych. Zneu-
tralizował tym samym działanie zabezpieczeń urządzeń elektrycznych dla 12 metanomierzy na ca-
ły czas wykonywania kontroli okresowych. Nie obserwował przez ten czas na ekranie monitora 
działania blokowanego obwodu. O godz. 19.42 nastąpiło przekroczenie dopuszczalnego stężenia 
metanu na 11 metanomierzach w związku z wyrzutem metanu. O godz. 19.51 nastąpiło wyłączenie 
energii elektrycznej w zabezpieczanej strefie wskutek zdjęcia blokady przez dyspozytora metano-
metrii. 

W toku kontroli ustalono, że w okresie 6 miesięcy na obwody wejściowe/wyjściowe centralek 
dwustanowych założono ogółem 1193 blokady operatorskie, w tym: 
– 80 blokad niezwiązanych z prowadzonymi kontrolami okresowymi czujników, dla których czas 

trwania wynosił ponad 60 minut, 
– 167 blokad, w związku z przeprowadzanymi kontrolami okresowymi czujników, dla których 

czas trwania wynosił ponad 60 minut. 
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3.2. Kopalnia B 
 

W trakcie kontroli przeprowadzonej w kopalni B, stwierdzono że w okresie miesiąca na obwo-
dy wejściowe/wyjściowe centralek dwustanowych założono ogółem 94 blokady operatorskie, 
w tym: 
– 65 blokad w związku z przeprowadzanymi kontrolami okresowymi czujników telemetrycz-

nych, 
– 29 blokad poszczególnych obwodów kontrolujących: pracę wentylatorów lutniowych, stan 

otwarcia śluz wentylacyjnych, blokady umożliwiającej otwarcie drzwiczek do komory aparatu-
rowej stacji transformatorowej tylko w stanie beznapięciowym i innych obwodów powodują-
cych wyłączenie energii elektrycznej,  

z czego 81 blokad, dla których czas trwania wynosił od 12 minut do 224 minut. 
W toku dalszych czynności kontrolnych, stwierdzono również, że obowiązująca szczegółowa 

instrukcja kontroli systemu bezpieczeństwa nie zawierała ustaleń dotyczących: 
– osób upoważnionych do przeprowadzenia kontroli okresowej systemu bezpieczeństwa i jego 

poszczególnych podzespołów, 
– podziału kompetencji i koordynacji działań rewidenta systemów łączności, bezpieczeństwa 

i alarmowania (pracownika oddziału MEŁM) i dyspozytora metanometrii, 
– warunków niezbędnych do załączenia programowej blokady operatorskiej na określony obwód 

wejściowy centralki dwustanowej przez dyspozytora metanometrii, 
– sposobu minimalizowania skutków czasowego „neutralizowania” obwodu wejściowego centra-

lek dwustanowych z określeniem dalszego postępowania dyspozytora metanometrii w przy-
padku stwierdzenia wystąpienia zagrożenia metanowego w rejonie dozorowanym przez urzą-
dzenia metanometrii automatycznej obwodu, na który została założona programowa blokada 
operatorska, 

– sposobu przeprowadzenia kontroli okresowej systemu bezpieczeństwa, jego poszczególnych 
podzespołów: czujników, centralek dwustanowych, poszczególnych obwodów (kontrolujących 
pracę wentylatorów lutniowych, czujników pomiaru prędkości przepływu powietrza, kontrolu-
jących stan otwarcia śluz wentylacyjnych, blokady umożliwiającej otwarcie drzwiczek do ko-
mory aparaturowej stacji transformatorowej tylko w stanie beznapięciowym i innych obwodów 
powodujących wyłączenie energii elektrycznej), 

– kryteriów/warunków zdejmowania przedmiotowych blokad przez dyspozytora metanometrii, 
– rotacyjności prób na wyłączenie dopływu energii elektrycznej przez poszczególne czujniki, 

działające na kontrolowany obwód wejściowy/wyjściowy centralki dwustanowej, 
– zakresu dokonywania kontroli i zapisów pokontrolnych. 
 

3.3. Kopalnia C 
 

W trakcie kontroli przeprowadzonej na kopalni C, stwierdzono nieprawidłowości polegające na: 
– niewykonywaniu kontroli prawidłowości działania czujników metanometrycznych poprzez po-

danie mieszanki o stężeniu o 0,2% większym od zadanego progu zadziałania: 
• prawidłowość działania czterech czujników o progu zadziałania 0,75% CH4 była sprawdza-

na przez podanie mieszanki o stężeniu 1,2% CH4), 
• prawidłowość działania czujnika o dwóch progach alarmowania była sprawdzana przez po-

danie mieszanki tylko na jeden z tych progów), 
– przeprowadzaniu kontroli prawidłowości działania czujników metanometrycznych zabezpiecza-

jących przyszybowy zbiornik węgla, bez sprawdzania wyłączeń urządzeń elektrycznych w za-
bezpieczanej strefie: 
• każdorazowo zakładana była blokada na obwód wejściowy centralki dwustanowej przez 

dyspozytora metanometrii podczas cotygodniowej kontroli okresowej tych czujników, 
• ostatnia kontrola prawidłowości działania tych czujników metanometrycznych z wyłącze-

niem energii elektrycznej miała miejsce 6 miesięcy wcześniej. 
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Przyczyną powyższych nieprawidłowości było nie posiadanie przez zakład górniczy odpowied-
nich mieszanek wzorcowych metanu oraz świadome zakładanie blokad przez wszystkich dyspozy-
torów metanometrii. 

W toku dalszych czynności kontrolnych na kopalni C, stwierdzono również nieprawidłowość 
polegającą na tym, że nadsztygar elektryczny ds. teletechnicznych nie przeprowadzał raz w mie-
siącu kontroli sposobu przeprowadzania okresowych kontroli urządzeń metanometrii automatycz-
nej. 

Postępowanie takie było niezgodne z zapisami zawartymi w instrukcji zatwierdzonej przez KRZG 
i opracowanej na podstawie dokumentacji techniczno-ruchowej systemu bezpieczeństwa, ponieważ 
powinien on przeprowadzać ww. kontrolę a jej wyniki przekazywać Dyrektorowi Technicznemu 
w postaci notatki służbowej. 
 
3.4. Kopalnia D 
 

W trakcie kontroli przeprowadzonej na kopalni D, stwierdzono nieprawidłowości w zakresie 
obsługi przez dyspozytorów metanometrii stanowiska nadrzędnego systemu bezpieczeństwa (nie-
zgodnie z dokumentacją techniczno-ruchową), polegające na: 
– brak wpisu komentarzy dotyczących zaistniałych wydarzeń, a w szczególności przekroczenia 

progów alarmowych, 
– brak właściwego określenia odpowiednich typów kontroli okresowych poszczególnych czujni-

ków telemetrycznych w kartotekach tych czujników. 
W toku dalszych czynności kontrolnych, stwierdzono (na podstawie zapisów w systemie bez-

pieczeństwa), że: 
– czujnik metanometrii automatycznej, zabudowany na wylocie prądu powietrza z rejonu oddzia-

łu, o ustalonym progu zadziałania 1,5%CH4 (zlecenie wystawione przez Kierownika Działu 
Wentylacji), posiadał w systemie bezpieczeństwa ustawiony próg zadziałania na 2,0%CH4, 
ustalono, że zmiana progu nastąpiła dzień wcześniej podczas wymiany uszkodzonego czujnika 
metanometrii automatycznej, 

– w okresie 6 miesięcy poprzedzających kontrolę, prawidłowość działania czujnika metanometrii 
automatycznej zabudowanego w ścianie, o ustalonym progu zadziałania 1,8% CH4, nie kontro-
lowano za pomocą mieszanki wzorcowej, o stężeniu metanu większym o 0,2% od ustalonego 
progu zadziałania, tylko mieszanką wzorcową o stężeniu metanu 2,2%, za każdym razem dys-
pozytorzy metanometrii potwierdzali pisemnie fakt prawidłowego przeprowadzenia kontroli te-
go czujnika. 

 
 

4. DOBRE PRAKTYKI 
 

W celu bezpiecznego eksploatowania urządzeń metanometrii automatycznej należy przede wszyst-
kim w sposób prawidłowy wykonywać kontrolę okresową czujników metanometrycznych oraz 
prawidłowo przeprowadzać konfigurację układów wyłączeń. Dodatkowo powinno stosować się do 
kilku podstawowych zasad: 
– wykonywania kontroli okresowych czujników metanometrycznych z wyłączaniem napięcia: 

• na zmianach niewydobywczych, 
• wyłączenie napięcia po podaniu mieszanki co najmniej na pierwszy czujnik w matrycy, 
• wyłączanie z każdego czujnika, którego styk realizuje wyłączanie, 
• kontrola prawidłowego działania matrycy wyłączeń dla wszystkich metanomierzy, 
• nadzór w zakresie jakości i ilości wykonywanych kontroli przez osoby dozoru ruchu, 

– projektowania prostej struktury układów wyłączeń (pozwalającej na ich szybką analizę), 
– wykonywania takiej konfiguracji urządzeń wyłączających, która pozwala na skrócenie czasu 

wyłączenia, 
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– wykonywania schematów wyłączeń zawierających informacje zarówno o metanomierzach rea-
lizujących wyłączenie (styk), jak i o inicjujących zadziałanie matrycy. 

 
 

PODSUMOWANIE 
 

W historii polskiego górnictwa miało miejsce wiele tragicznych wypadków związanych z me-
tanem: 
– 1974 r. – wybuch w kopalni „Silesia” – zginęło 34 górników, 
– 1979 r. – wybuch w kopalni „Dymitrow” – zginęło 34 górników, 
– 1987 r. – wybuch w kopalni „Mysłowice” – zginęło 19 górników, 
– 1990 r. – wybuch w kopalni „Śląsk” – zginęło 4 górników, 
– 1990 r. – wybuch w kopalni „Halemba” – zginęło 19 górników, a 20 zostało rannych, 
– 2002 r. – wybuch w kopalni „Jas-Mos” – zginęło 10 górników, a 2 zostało rannych, 
– 2006 r. – wybuch w kopalni „Halemba” – zginęło 23 górników, 
– 2008 r. – wybuch w kopalni „Borynia” – zginęło 6 górników, a 17 zostało rannych. 
– 2009 r. – wybuch w kopalni „Wujek”, Ruch „Śląsk” – zginęło 20 górników, a 34 zostało ran-

nych. 
Bazując na doświadczeniu wypracowanym przez lata, wiemy że zwalczanie zagrożenia meta-

nowego jest realizowane przez: 
– zapobieganie powstaniu atmosfery wybuchowej, 
– eliminację źródeł zapłonu, w szczególności wyłączenie urządzeń elektrycznych spod napięcia 

po przekroczeniu dopuszczalnych stężeń metanu. 
Prawdopodobieństwo zapłonu jest tym mniejsze, im krótszy jest czas po jakim nastąpi wyłą-

czenie urządzeń elektrycznych, od momentu przekroczenia. 
Czas ten zależy w równej mierze od zastosowanych central i metanomierzy, jak i od zastosowa-

nych matryc i konfiguracji urządzeń wyłączających. Dodatkowo konieczne jest doskonalenie i prze-
strzeganie procedur zapewniających bezpieczeństwo w czasie przebudów i kontroli metanomierzy. 

Pomimo, iż około 97% eksploatowanych systemów to systemy o repetycji pomiaru poniżej 10 
sekund, funkcjonujące w oparciu o techniki informatyczne to ważne są: 
– kompetencje osoby wyższego dozoru ruchu odpowiedzialnej za stan oraz użytkowanie urzą-

dzeń metanometrii automatycznej oraz innych osób wchodzących w skład służby zapewniającej 
konserwację i kontrolę urządzeń metanometrii automatycznej, 

– świadomość pełnionej roli w zapewnieniu bezpieczeństwa przez dyspozytorów metanometrii, 
rewidentów oraz pozostałych ww. osób. 
Podane wyżej przykłady potwierdzają konieczność stałego kształtowania postaw ww. osób. 
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Systemy gazometrii ścianowej – zastosowania i perspektywy 
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STRESZCZENIE: Pomiar stężeń metanu w wyrobisku ścianowym stwarza możliwości zarówno 
z zakresie podniesienia bezpieczeństwa pracy, jak i rozwoju eksploatacja węgla kamiennego meto-
dą ścianową. Naturalnym krokiem jest powstawanie technicznych rozwiązań przeznaczonych do 
tego celu – systemów gazometrii ścianowej (LGMS). Jako źródło informacji i danych pomiarowych, 
systemy te stanowić mają także pierwszy krok w kierunku stworzenia w pełni zautomatyzowanych 
kompleksów ścianowych. Efektem tych działań ma być ograniczenie liczby osób potrzebnych 
w bezpośredniej bliskości przodka wydobywczego, a także wzrostem efektywności wydobycia, mię-
dzy innymi poprzez wydłużenie dobowego czasu pracy maszyn urabiających. W referacie przed-
stawiono ideę systemów LGMS oraz ich możliwości w zakresie poprawy bezpieczeństwa oraz efek-
tywności wydobycia. Wskazano kierunki rozwoju tych systemów ze szczególnym uwzględnieniem 
ich roli w zautomatyzowanych kompleksach ścianowych oraz możliwe przeszkody w ich rozwoju. 
 
SŁOWA KLUCZOWE: Monitorowanie zagrożeń, zagrożenie metanowe, systemy monitorowania, 
ściana wydobywcza, gazometria 
 
 
 
1. WSTĘP 
 

Zagrożenia naturalne i techniczne, których nasilenie zmienia się z czasem, miejscem, rodzajem 
i intensywnością prowadzonych robót górniczych, są nierozerwalnie związane z wydobyciem wę-
gla kamiennego. Dlatego monitorowanie zagrożeń naturalnych stanowi bardzo ważny element dzia-
łalności podziemnych zakładów wydobywczych. Sposoby monitorowania i kontrolowania zagro-
żeń zmieniały się na przestrzeni lat tak, aby najlepiej spełniać swoje zadanie. Poniższy referat przed-
stawia argumenty na korzyść stosowania systemów gazowego monitoringu ścianowego. 

Systemy LGMS (Longwall Gas Monitoring Systems) są odpowiedzią na rosnące zagrożenie 
metanowe, związane z eksploatacją ścianową. Stanowią kolejny krok w rozwoju górniczych syste-
mów gazometrycznych, zastępując kontrole stanu zagrożenia metanowego z wyrobisku ścianowym 
systemowym monitoringiem w czasie rzeczywistym. Jedną z zalet tych systemów jest ich dedyka-
cja do pomiarów w eksploatowanej ścianie wydobywczej z uwzględnieniem przestrzeni przyzro-
bowej. Ze względu na inne przeznaczenie, budowa tych systemów znacznie odbiega od budowy 
system ogólnokopalnianych, takich jak najpowszechniej stosowane w polskim górnictwie SMP-NT 
oraz CST. Różnice polegają na odmiennej topologii, sposobie zasilania oraz ograniczonej współ-
pracy z systemami blokad metanometrycznych – systemy te stanowią głównie źródło danych, a ich 
praca w roli systemów bezpieczeństwa wymaga osobnych rozważań. Wynika to między innymi 
z charakteru dotychczasowych implementacji idei systemów LGMS – były to opracowania dla ce-
lów badawczych nie wprowadzone do obrotu komercyjnego [9, 10]. 
 

Szkoła Eksploatacji Podziemnej 2014, Materiały Konferencyjne 
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Ogólna budowa systemu gazometrii ścianowej została przedstawiona na rysunku 1. System skła-
da się z jednego (bądź dwóch w rozwiązaniach redundantnych) koncentratora ścianowego, sterują-
cego praca części podziemnej systemu. Do koncentratora, za pomocą magistrali transmisyjnej, ra-
diowej bądź przewodowej, podłączone są czujniki metanu, zamontowane na sekcjach obudowy 
zmechanizowanej. Urządzenia systemu zasilane są lokalnie z dołowej sieci elektrycznej, które jest 
rozprowadzane w wyrobisku ścianowym także jako magistrala. Możliwe jest także zasilanie aku-
mulatorowe lub rozwiązanie mieszane. Pomiary przesyłane są do powierzchniowego stanowiska 
dyspozytorskiego za pomocą kabli miedzianych lub światłowodowych. Stanowisko powierzchnio-
we wizualizuje i archiwizuje zebrane dane pomiarowe. 

Prace w kierunku systemowego gazowego monitoringu ścianowego uzasadnione są dwoma as-
pektami – podniesieniem bezpieczeństwa oraz możliwymi korzyściami ekonomicznymi, związa-
nymi z wykorzystaniem tych systemów w planowaniu i prowadzeniu eksploatacji węgla kamien-
nego w warunkach zagrożenia metanowego. Dzisiaj pomiar stężenia metanu w ścianie wydobyw-
czej odbywa się najczęściej na wlocie i wylocie ze ściany. Ten sposób pomiaru powoduje że ściana 
jest tzw. „czarną skrzynką” – nie znamy dokładnie przebiegu procesu wydzielania metanu w czasie 
i przestrzeni, Wielopunktowy czy quasi-liniowy i ciągły pomiar zawartości metanu w ścianie po-
zwoliłby na: 
– badanie przebiegu procesu wydzielania się metanu w ścianie, 
– wykorzystanie uzyskanej wiedzy dla poprawy bezpieczeństwa i efektywności pracy ściany, 

a w tym opracowanie algorytmów postępowania oraz optymalnego sterowania pracą maszyny 
urabiającej. 
Potencjał rozwojowy systemów monitoringu gazowego powinien zmierzać w kilku kierunkach. 

Nie tylko w kierunku doskonalenia systemów bezpieczeństwa, ale także dla rozwoju wiedzy o pro-
cesie wydzielania metanu w czasie i przestrzeni. Przekształcenie „czarnej skrzynki” procesu wy-
dzielania się metanu w każdej ścianie w obiekt dobrze rozpoznany może pozwolić na wyciągnięcie 
wniosków o charakterze ogólnym oraz szczegółowych, czyli dotyczących każdego przodka ścia-
nowego. 
 
 

 
 
Rys 1. Przykładowa struktura systemu gazometrii ścianowej [5] 
Figure 1. Examplary structure of longwall gas monitoring system [5] 
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2. WZROST ZAGROŻENIA METANOWEGO A EKSPLOATACJA ŚCIANOWA 
 

Za stosowaniem systemów gazowego monitoringu ścianowego, w aspekcie podniesienia bez-
pieczeństwa, przemawia kilka czynników, mających wpływ na stan zagrożenia metanowego (rys. 2). 
Związane są one z czynnikami naturalnymi, sposobami i intensywnością eksploatacji oraz stoso-
waną profilaktyką metanową, zarówno wentylacyjna jak i technologiczną. Dla utrzymania żywot-
ności kopalń, schodzi się z wydobyciem coraz głębiej – w polskim i ukraińskim górnictwie wę-
glowym eksploatowane są pokłady na głębokościach poniżej 1100 metrów. Wraz z głębokością za-
legania pokładu węgla rośnie jego metanonośność, co wpływa istotnie na wzrost metanowości 
wentylacyjnej podczas urabiania węgla. Jednocześnie dąży się do ograniczania kosztów, a w tym 
ilość robót przygotowawczych. Dąży się do stosowania możliwie najprostszych systemów prze-
wietrzania. Nie w każdym przypadku wybór jest w pełni dostosowany do prognoz zagrożenia me-
tanowego. Większość ścian w 2012 roku prowadzona była w układzie na „U” od pola [14]. Układ 
ten nie jest jednak mniej skuteczny w przypadku zagrożenia metanowego jak układy przewietrza-
nia „Y”, H” czy „Z”. Zaletą jest jednak czas rozcinki ściany oraz uproszczenie robót przygotowaw-
czych i związanych z utrzymaniem wyrobisk. Ilość świeżego powietrza, niezależnie od stosowane-
go systemu przewietrzania, ograniczona jest także przepisami określającymi maksymalne prędko-
ści prądu powietrza w wyrobisku wybierkowym. Utrzymanie bezpiecznego stężenia metanu wy-
musza więc ograniczenie postępu ściany lub skutkuje częstszym zadziałaniem zabezpieczeń meta-
nometrycznych wskutek przekroczenia dozwolonych stężeń metanu. 

 

 
 
Rys. 2. Czynniki wzrostu zagrożenia metanowego. Źródło: opracowanie własne 
Figure 2. Factors of increase of methane hazard. Source: own materials 

 
Intensywność urabiania węgla, związana z mechanizacją wydobycia, jest jednym z elementów 

zwiększających intensywność wydzielania metanu [7]. Mechanizacja jest także czynnikiem zwięk-
szającym ryzyko z innego powodu – tarcie noży organu urabiającego o skały stropowe może po-
wodować iskrzenie, mogące być inicjałem wybuchu bądź zapłonu metanu. Dodatkowym elemen-
tem ryzyka może być oberwanie skał stropowych, które uderzając w stalowe elementy maszyn 
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mogą doprowadzić do iskrzenia. Ponadto, w wyrobisku ścianowym oraz jego bezpośrednim pobli-
żu (skrzyżowania z chodnikami przyścianowymi) znajduje się coraz więcej sprzętu elektrycznego, 
w przypadku niesprawności mogącego stanowić inicjator wybuchu czy zapłonu. Czynnikiem, któ-
rego nie można lekceważyć jest człowiek – statystycznie większość sytuacji niebezpiecznych na-
stępuje z winy człowieka – czynnik ludzki w wypadkach w górnictwie stanowi około 68% [2]. 
W ostatnich dwudziestu latach wystąpiło w polskim górnictwie węglowym łącznie szereg czynni-
ków ludzkich, które mogą wpływać na wzrost ryzyka zapłonem lub wybuchem metanu. Choć dąży 
się do podnoszenia świadomości i wiedzy górników o ryzyku związanym z zagrożeniem metano-
wym to jednocześnie zmiany w systemie kształcenia w zawodach górniczych i intensywna w ostat-
nich latach wymiana pokoleniowa powodują, że istniejące kultury organizacyjne w zakładach gór-
niczych nie zawsze wywierają odpowiedni wpływ na eliminowanie lub istotne ograniczenie tego 
obszaru ryzyka. 

Duża część wolnego metanu uwalniana jest do przepływającego ścianą powietrza w czasie ura-
biania calizny węglowej. Metan, związany z węglem, którego nie da się usunąć obecnymi techni-
kami odmetanowania wyprzedzającego, stanowi od 40 do nawet 80% całego metanu zgromadzo-
nego w pokładach węgla [16]. W 2012 roku w polskim górnictwie średnia wartość skuteczności 
odmetanowania wyniosła około 33% [16]. Dodatkowym zagrożeniem jest metan wydzielający się 
ze zrobów, mogący gromadzić się w przestrzeni za obudową zmechanizowaną, skąd podczas za-
łamywania stropu będzie wypychany do wyrobiska ścianowego. Ważnym czynnikiem mogą być 
także zmiany ciśnienia atmosferycznego. Do tego należy jeszcze dołożyć zagrożenie wyrzutami 
gazu oraz wypływami gazów ze szczelin. 

Wymiary geometryczne wyrobiska ścianowego także stanowią element mający wpływ na za-
grożenie metanowe. Eksploatacja niskich pokładów węgla, coraz częściej spotykana, związana jest 
z mniejszymi przekrojami czynnymi wyrobisk ścianowych (2–3m2) [17] oraz zwiększonym opo-
rem aerodynamicznym tych wyrobisk. Efektywność wentylacji przestrzeni pomiędzy calizną wę-
glową a obudową zmechanizowaną, uwzględniająca opóźnienia w likwidowaniu chodników przy-
ścianowych za frontem ściany, jest ograniczona i szacowana jest na około 70% [10]. Ponadto, roz-
rzedzenie metanu dopływającego do powietrza przepływającego przez ścianę nie zawsze może być 
dokonane odpowiednią ilością świeżego powietrza ze względu na przepisy ograniczające dopusz-
czalną prędkość powietrza w ścianie. Już teraz niektóre zakładu górnicze zmuszone są do składania 
wniosków o pozwolenie na odstępstwo i dopuszczenie zwiększenia maksymalnej prędkości prądu 
powietrza w wyrobisku ścianowym [17]. Należy jednak zwrócić uwagę, iż większa prędkość po-
wietrza powoduje zwiększone wnikanie powietrza w zroby. Skutkować to może podwyższeniem 
ryzyka pożarowego i bardziej intensywnym wymywanie metanu ze zrobów. Istotne znaczenie ma 
także długość wyrobiska ścianowego, powiązana ze zwiększeniem zasięgu strefy desorbcji z po-
kładów podebranych i nadebranych, co ma przełożenie na zwiększenie ilości metanu w powietrzu 
wentylacyjnym. Zakładając maksymalną dopuszczalną przepisami prędkość prądu powietrza 
(5 m/s) [15] oraz przyjmując długość przeciętnej ściany (ok. 200 metrów) [6], całkowite przewie-
trzenie wyrobiska zajmuje około 40 sekund. Przy mniejszych, często spotykanych w praktyce, pręd-
kościach powietrza czas ten ulega wydłużeniu. Może więc wystąpić sytuacja, że pomiędzy wystą-
pieniem niebezpiecznej koncentracji metanu w dowolnym miejscu ściany i jego wykryciem przez 
zgodny z obowiązującymi przepisami system bezpieczeństwa (metanometria automatyczna) i jego 
zadziałaniem wystąpić może niebezpieczna zwłoka. Przy obecności inicjału w ścianie, zapłon mo-
że nastąpić zanim metanometria automatyczna ma możliwość zareagować. Oprócz wymienionych 
wcześniej inicjałów może także wystąpić iskrzenie wywołane przemieszczaniem się względem się-
bie elementów obudowy zmechanizowanej lub przenośnika ścianowego. Z tego powodu niektóre 
kopalnie w ścianach o wysokim zagrożeniu metanowym instalują dodatkowe (ponad wymagane 
przepisami) czujniki stacjonarne. 

Wszystkie przytoczone wyżej argumenty skłaniają do dokładniejszego monitorowania stanu za-
grożenia metanowego w wyrobisku ścianowym. 
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3. MOŻLIWOŚCI WYKORZYSTANIA SYSTEMÓW LGMS 
 

W obecnej chwili przepisy określają minimalne, niezbędne zabezpieczenia metanometryczne 
w rejonie ścian wydobywczych – należy stosować po jednym metanomierzu w prądach powietrza 
dopływającym i wypływającym z eksploatowanego wyrobiska [15]. W praktyce jednak, w zależ-
ności od przewidywanego i obserwowanego zagrożenia metanowego, stosowane są różne rozwią-
zania wykraczające poza minimum określone przepisami. Dodatkowo, przepisy wskazują na ko-
nieczność kontrolowania przez zmianę pracującą w oddziale stężeń metanu w wyrobisku ściano-
wym z użyciem metanomierzy osobistych [15]. Do wad tego rozwiązania należą niejednoczesność 
pomiarów, ich okresowości oraz relatywnie długimi odstępami czasowymi pomiędzy pomiarami 
oraz ich niska powtarzalność. Zaletą są natomiast elastyczność i niski koszt. W niektórych kopal-
niach montowane są na sekcjach obudowy zmechanizowanej dodatkowe czujniki metanometrii au-
tomatycznej. Pozwala to na ciągły pomiar w wyrobisku, a dane pomiarowe są automatycznie gro-
madzone na stanowisku dyspozytorskim i od razu mogą być wykorzystywane do wyzwalania au-
tomatycznych wyłączeń energii. Koszty takiego rozwiązania są wyższe, samo rozwiązanie mniej 
elastyczne, a ponadto wymaga dodatkowej infrastruktury kablowej – osobno dla każdego czujnika. 
Rozwiązanie to jest stosowane przy wyższym zagrożeniu metanowym. 

Systemy LGMS stanowią jeszcze inne podejście do problemu. Opracowane specjalnie w tym 
celu, pozwalają na monitorowanie w czasie rzeczywistym całości wyrobiska ścianowego, dosto-
sowaną liczba czujników zapewniającą dużą rozdzielczość przestrzenną i czasową pomiarów. Po-
nadto, topologia magistrali pozwala dostosować system w do wymiarów wyrobiska zarówno na po-
czątku jak i w tracie życia ściany oraz rozbudowę systemu w razie potrzeb. Tak zaprojektowany 
system pozwala na szybsze wykrywanie niebezpiecznych stężeń metanu zarówno będącego efek-
tem mechanicznego urabiania węgla, jak i wypływów ze zrobów czy szczelin. 

Dodatkowym czynnikiem mogącym mieć pływ na poprawę bezpieczeństwa jest wykorzystanie 
danych zebranych przez systemy LGMS. Postęp techniczny w zakresie możliwości monitoringu róż-
nego rodzaju zjawisk pozwala na identyfikację nieznanych wcześniej korelacji (zależności) i tym 
samym rozszerzenie i wykorzystanie wiedzy o realizowanym procesie. Otwiera to także możliwość 
poprawy sprawności, w tym efektywności ekonomicznej realizowanego procesu przemysłowego. 

Występowanie, a właściwie współwystępowanie, zagrożeń naturalnych w podziemnych kopal-
niach węgla kamiennego istotnie ogranicza intensywność wydobycia węgla z pojedynczego przod-
ka (rys. 2). W ostatnich latach odnotowaną w kopalniach GZW spadek wydajności ogólnej oraz 
spadek dobowego wydobycia z jednej ściany – zjawisko to tłumaczone jest wzrostem głębokości 
eksploatacji i wynikającym z tego wzrostem poziomu zagrożeń naturalnych. Podobnie jak inne za-
grożenia górnicze, występowanie metanu jest czynnikiem stanowiącym ograniczenie dla możli-
wych rozwiązań technicznych i technologicznych lub może ograniczyć wydajność procesu wydo-
bywczego. Wiedza o przebiegu tego procesu pozwala na poszukiwanie najbardziej efektywnych 
rozwiązań technicznych [8, 11]. 

Efekt ekonomiczny uzyskany w procesie wydobycia węgla kamiennego jest zależny od pozio-
mu zagrożeń, oraz stosowanego systemu eksploatacji i jego koncentracji. Przy wybieraniu syste-
mem ścianowym dla zwiększenia koncentracji wydobycia dążono do wydłużania ścian, zwiększe-
nia prędkości urabiania maszyną (kombajnem, strugiem), a w przypadku kombajnów ścianowych 
także do zwiększenia zabioru. Jak wykazał Krause [7] są to czynniki powodujące zwiększenie in-
tensywności wydzielania się metanu w czasie urabiania. Niekiedy jednak poszczególne zagrożenia 
wymagają sprzecznych działań dla osłabienia ryzyka ich występowania, czyli poszukiwania roz-
wiązań kompromisowych. Przykładem może być prędkość przemieszczania się frontu ściany. Ze 
względu na zagrożenie pożarem endogenicznym pożądany jest wysoki postęp ściany. Jednocześnie 
postęp musi być ograniczony ze względu na zagrożenie metanowe i tąpaniami. Tego typu ograni-
czenia wpływają niekorzystnie na relacje ekonomiczne, a zwłaszcza ekonomiczną efektywność wy-
dobycia węgla. 
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Dane pomiarowe zebrane przez system gazowego monitoringu ścianowego mogą zostać wyko-
rzystane do poprawy efektywności ekonomicznej procesu, a działanie to może mieć efekt taktycz-
ny lub strategiczny. Taktycznie można wykorzystać te dane do efektywniejszego sterowania pracą 
maszyny urabiającej, natomiast strategicznie wykorzystanie obejmuje lepsze poznanie procesu wy-
dobywczego i powiązania z wydzielaniem metanu celem wyciągnięcia ogólniejszych wniosków 
i lepszego planowania strategii wydobycia. Jest to istotne, ponieważ, nie tylko, ze wzrostem głębo-
kości identyfikowane dotychczas zagrożenia (np. metanowe) zmieniają swój charakter, a znane 
i stosowane wcześniej metody profilaktyki okazują się zawodne lub nie w pełni skuteczne. 
 
 

 
 
Rys. 3. Zdolność produkcyjna jako logiczny iloczyn poziomu zagrożenia metanowego, systemu 
eksploatacji i jego intensywności (tzw. koncentracji). Źródło: opracowanie własne 
Figure 3. Production capacitance as logical miltiplication of methane hazard, exploitation 
system and exploitation intensity. Source: own materials 
 
 
4. ZASTOSOWANIA, PERSPEKTYWY, TRUDNOŚCI 
 

Głównym zadaniem stosowanych w kopalniach węgla kamiennego systemów gazometrycznych 
jest zapewnieni bezpieczeństwa górnikom, dlatego też pierwszym kierunkiem rozwoju systemów 
gazowego monitoringu ścianowego powinno być rozszerzenie ich możliwości o funkcje bezpie-
czeństwa. Jak argumentowano wcześniej, pozwoli to na skrócenie czasu reakcji na pojawienie się 
metanu w ścianie. Istniejące przepisy nie uwzględniają systemów LGMS, a struktura tych syste-
mów w sposób znaczący rożni się od systemów z zasilaniem centralnym. Z tego powodu, poza 
spełnieniem obecnie istniejących wymagań prawnych dla tzw. systemów bezpieczeństwa, należy 
dokładnie przeanalizować i określić działanie tych systemów, przede wszystkim kryteria wyłączeń 
energii elektrycznej oraz zachowanie w przypadku stanów awaryjnych [5]. Opracowanie takie po-
winno powstać przy współpracy inżynierów, naukowców oraz nadzoru górniczego, co umożliwi 
wykorzystanie go przy określaniu przepisów związanych z systemami LGMS. Stosowanie syste-
mów gazometrii ścianowej w charakterze systemów bezpieczeństwa, poza wyzwaniami technicz-
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nymi, staje także przed problemami natury praktycznej. Prawidłowa konserwacja czujników meta-
nu związana jest z trwającą kilka minut kalibracją przeprowadzaną co najmniej raz na tydzień [13]. 
Liczba będących w użyciu w polskich kopalniach metanomierzy przekracza 6000 sztuk, przy czym 
na niektórych kopalniach liczba ta idzie w setki sztuk, co powoduje że utrzymanie jakości działania 
systemu jest poważnym wyzwaniem logistycznym. Zastosowanie systemu LGMS zwiększy tę licz-
bę o kolejne kilkanaście czujników na ścianę – czujników do których dostęp jest utrudniony. Zmniej-
szenie tego obciążenia poprzez zastosowanie czujników IR, których okresy miedzykalibracyjne są 
dużo dłuższe jest obecnie niemożliwe – czas odpowiedzi tych czujników [3, 18] wyklucza możli-
wość ich zastosowania w systemach bezpieczeństwa zgodnie z obecnymi przepisami. Dodatkowo, 
pobór prądu obecnie stosowanych czujników pelistorowych i IR ogranicza praktyczność łatwiej-
szych w instalacji i utrzymaniu systemów z zasilaniem akumulatorowym i transmisją radiową. Ist-
nieją także obawy o sposób wykorzystania danych z szerszego niż obecnie monitoringu stanu ga-
zów w przodku ścianowym. Można wskazać, że dzisiejsze systemy monitoringu, będące w istocie 
systemami bezpieczeństwa, są wykorzystywane jako narzędzia kontroli przez organa nadzoru, 
a czasami, także jako materiał dowodowy w postępowaniu procesowym. W takim przypadku po-
tencjalne korzyści poznawcze i rozwojowe mogą zostać wyeliminowane przez obawy. 

Funkcjonalność stosowanych w polskim górnictwie systemów, poza pomiarami gazometrycz-
nym, obejmuje także pomiary aerologiczne oraz parametrów fizycznych powietrza. Trwają także 
intensywne prace nad pomiarem zapylenia w czasie rzeczywistym [12]. Rozszerzenie możliwości 
systemów LGMS o wspomniane pomiary pozwoli na stworzenie systemu monitorowania warun-
ków pracy, ze szczególnym uwzględnieniem komfortu klimatycznego górników. Ponieważ przepi-
sy nie określają specyficznych wymagań dla takiego zastosowania, trudności w osiągnięciu tej 
funkcjonalności będą ściśle techniczne. Zastosowanie tej samej infrastruktury do różnych celów 
nie musi być ograniczone tylko do zastosowań pomiarowych. Odpowiednio zaprojektowany i wy-
dajny system transmisyjny systemu LGSM może być wykorzystany dla celów łączności wewnątrz 
wyrobiska i jako przedłużenie łączności ogólnokopalnianej. Możliwe jest także wykorzystanie in-
frastruktury LGMS dla kontroli ruchu załogi w ścianie. Przykładem technicznych możliwości rea-
lizacji takich zastosowań jest wykorzystanie wirtualnych sieci lokalnych (VLAN), które są wyko-
rzystywane w górnictwie w chwili obecnej (np. [4]). 

Najbardziej skomplikowaną możliwością rozwoju systemów gazowego monitoringu ścianowe-
go jest ich współpraca z innymi systemami pomiarowymi i sterującymi w celu stworzenia w pełni 
zautomatyzowanych kompleksów ścianowych. Możliwe korzyści z użytkowania takich komplek-
sów obejmują: 
– Ograniczenie bądź całkowite wyeliminowanie obecności górników w strefach niebezpiecznych. 
– Wydłużenie efektywnego czasu pracy maszyny urabiającej. 
– Optymalna w stosunku do panujących warunków praca maszyny urabiającej. 

Możliwość realizacji zrobotyzowanych kompleksów ścianowych wymaga zapewnienia współ-
pracy w wielu aspektach, takich jak: 
– Logistyka – odstawa urobku, dostawa niezbędnych mediów i materiałów etc. 
– Sterowanie i monitorowanie pracy maszyn. 
– Monitorowanie zagrożeń. 

Systemy realizujące wyżej wymienione zadania w polskim górnictwie w wysokim stopniu wy-
korzystują osiągnięcia techniki komputerowej a ich praca jest zautomatyzowana. Ułatwia to ich po-
łączenie i osiągniecie korzyści płynących ze współpracy tych systemów w zautomatyzowanych 
kompleksach ścianowych. Systemy gazowego monitoringu ścianowego w kontekście wykorzysta-
nia z zautomatyzowanych kompleksach ścianowych pełnić będą rolę sprzężenia zwrotnego, po-
przez pomiar wydzielanego metanu, który z kolei zależy od ilość urobku. W tej chwili kopalniane 
systemy gazometryczne wykorzystują pomiar metanu jako sygnał sterujący w pętli ujemnego 
sprzężenia zwrotnego. To działanie ma jednak charakter zero-jedynkowy – system gazometryczny 
nie ma wpływu na pracę kompleksu ścianowego dopóki mierzone stężenia metanu pozostają poni-
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żej wartości alarmowych (rys. 4). Natomiast w przypadku przekroczenia tych wartości – następuje 
automatyczne wyłączenie energii, a system nie zezwala na załączenie do momentu spadku stężenia 
metanu poniżej wartości alarmowych. Takie działanie ma niekorzystne skutki, mogące mieć prze-
łożenie ekonomiczne: 
– Czasowe – przerwa w pracy maszyn, wycofanie i powrót załogi, ręczne załączenie energii po 

zezwoleniu od dyspozytora. 
– Techniczne – udary w sieci energetycznej związane z załączaniem dużych obciążeń, włączanie 

i wyłączanie maszyn. 
Działanie takie pod względem bezpieczeństwa jest zadowalające, jednak udział człowieka jest 

znaczny. Z tego powodu, dla zautomatyzowanej pracy kompleksu ścianowego, celowe jest wyeli-
minowanie przerw w pracy spowodowanych automatycznymi wyłączeniami energii. Jest to moż-
liwe do osiągnięcia poprzez zastosowanie pomiaru stężeń metanu do regulacji pracy maszyny ura-
biającej (rys. 4). Systemy gazometrii ścianowej mogą się przyczynić do tego w dwojaki sposób. 
Pomiar metanu na całej długości ściany poprawi zarówno dokładność jak i czas regulacji. Ponadto, 
istnieje możliwość wykorzystania danych pomiarowych stężeń metanu, wraz z innymi informacja-
mi, do predykcji wydzielania metanu, np. z zastosowaniem sieci neuronowych [1]. Predykcja teo-
retycznie pozwoli na całkowite zredukowanie czasu regulacji. Równolegle działałby system auto-
matycznych wyłączeń energii, realizowany przez LGMS lub gazometrię kopalnianą 

Warunkiem poprawnej predykcji jest jakość danych pomiarowych, zależna między innymi od 
poprawnej konserwacji systemu, a więc głównie kalibracji czujników. Ponadto jakość predykcji 
rośnie z ilością zgromadzonych danych. Ściany różnią się warunkami, więc predykcja przygoto-
wana dla jednej ściany nie może być wykorzystana gdzie indziej – a przynajmniej do czasu wycią-
gnięcia bardziej ogólnych wniosków na podstawie danych pochodzących z systemów LGMS. 
 
 

 
 
Rys. 4. Wykorzystanie systemu gazometrii ścianowej do regulacji pracy maszyny urabiającej. 
Źródło: opracowanie własne 
Figure. 4. Use of longwall gas monitoring system for regulation of work of shearer/plough. 
Source: own materials 
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Longwall Gas Monitoring Systems – Applications and Possibilities 
 

Measurement of methane concentration inside longwall creates opportunity in both workforce 
safety and evolution of coal longwall mining. Development of technical solutions for this purpose 
– longwall gas monitoring systems (LGMS) – is only natural. Whilst being an ample source of in-
formation and data, these systems are also a first step to develop fully automatized longwall sys-
tems. This will allow for reduction of required workforce in the proximity of longwall and, by in-
crease of daily time of work of shearer/plough, increase of economic efficiency of coal production. 
The article presents the idea of longwall gas monitoring systems and their application for increase 
of safety and exploitation efficiency. Possibilities of further development of LGMS systems are 
shown, with impact on automatized longwall systems. 
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STRESZCZENIE: W artykule zamieszczono opis modernizacji systemu ARAMIS M/E umożli-
wiający stosowanie zunifikowanego sprzętu do cyfrowej rejestracji sygnałów sejsmicznych i sej-
smoakustycznych podczas monitorowania zagrożeń. System nowej generacji spełnia oczekiwania 
użytkowników w zakresie transmisji danych z wykorzystaniem zarówno kopalnianych linii tele-
technicznych jak i światłowodowych. 
 
SŁOWA KLUCZOWE: Monitoring zagrożeń sejsmicznych, systemy sejsmiczne i sejsmoakustyczne 
 
 
 
1. WPROWADZENIE 
 

Obserwowany dynamiczny rozwój technologii informacyjnych, powstawanie coraz nowocze-
śniejszych generacji sprzętu komputerowego i pomiarowego wykorzystującego transmisję świa-
tłowodową, a także opracowywanie nowych i doskonalenie istniejących metod pozyskiwania da-
nych i ich analizy oraz zmieniające się podejście do struktury iskrobezpiecznych systemów bezpie-
czeństwa, z odejściem od centralnego zasilania zmusza twórców systemów także geofizycznych do 
ciągłej modernizacji sprzętu i programowania wykorzystywanego w systemach zgodnie z oczeki-
waniami użytkowników i zmieniającymi się wymaganiami rynku. Powstanie pierwszych systemów 
geofizycznych w Instytucie Technik Innowacyjnych EMAG datowane jest na przeszło 30 lat temu. 
Od tamtej pory do chwili obecnej powstają kolejne generacje systemów do monitorowania i oceny 
zagrożeń sejsmicznych. Zmiany dotyczą stosowanego w systemach sprzętu oraz metod kolekcjo-
nowania i analizy danych sejsmicznych i sejsmoakustycznych. Kamieniem milowym w moderni-
zacji systemów było zastąpienie analogowej (naturalnej transmisji z modulacją prądu) transmisją 
cyfrową. Transmisja analogowa posiadała niewystarczającą odporność na zakłócenia przemysłowe 
i zmienność parametrów linii transmisyjnej, co uniemożliwiało uzyskanie dużej dynamiki rejestra-
cji. Na rysunku 1 przedstawiono elementy sprzętowe systemu ARAMIS S z analogową transmisją 
danych. 
 
 
 
 
 

Szkoła Eksploatacji Podziemnej 2014, Materiały Konferencyjne 
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Rys. 1. System ARAMIS S – elementy struktury sprzętowej systemu 
Figure 1. ARAMIS S system – elements of the hardware structure of the system 
 
 
2. SYSTEMY MONITOROWANIA ZAGROŻEŃ SEJSMICZNYCH W KOPALNIACH. 
 

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom użytkowników w Instytucie Technik Innowacyjnych 
EMAG opracowana została nowa wersja systemu ARAMIS M/E o nazwie ARAMIS M/F. 

Obecnie do zastosowań w kopalniach jako systemy monitorowania zagrożeń sejsmicznych ofe-
rowane są trzy systemy: 
– ARAMIS M/E – system sejsmiczny z cyfrową transmisją sygnałów sejsmicznych DTSS – prze-

znaczony do oceny zagrożeń sejsmicznych w obszarze całej kopalni,  
– ARES -5/E – system sejsmoakustyczny do oceny zagrożeń tąpaniami – dedykowany rejonom 

szczególnie zagrożonym (ściana), 
oraz 
– ARAMIS M/F – system sejsmiczny i sejsmoakustyczny z cyfrową transmisją sygnałów DTSS 

– w zależności od potrzeb użytkowników mający zastosowanie do monitorowania i oceny za-
grożeń w obszarze całej kopalni lub nadzoru nad rejonami szczególnie zagrożonymi. 

 
 
3. SYSTEM ARAMIS M/F – CHARAKTERYSTYKA SYSTEMU 
 

System Aramis M/F jest systemem przeznaczonym do wizualizacji i przetwarzania informacji 
o zjawiskach sejsmicznych lub sejsmoakustycznych w kopalniach węgla kamiennego. 

Na rysunku 2 przedstawiono strukturę systemu. 
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Rys. 2. System ARAMIS M/F – struktura systemu 
Figure 2. ARAMIS M/F system – structure of system 

 
System składa się z części powierzchniowej i obiektowej zlokalizowanej na dole kopalni. 

Dwukierunkowa transmisja informacji z dołu kopalni na powierzchnię i z powierzchni na dół ko-
palni odbywa się za pośrednictwem linii światłowodowych. 

W części obiektowej systemu zlokalizowane są lokalne dołowe stacje SD/DTSS. Każda z nich 
ma możliwość obsługi 9 trójskładowych kanałów pomiarowych. Osiem kanałów pomiarowych wy-
korzystywanych jest do cyfrowego przesyłania danych pomiarowych z czujników, dziewiąty kanał 
umożliwia przekazywanie informacji o stanie pracy lokalnej stacji dołowej SD/DTSS. Opcjonalnie 
w systemie może pracować 5 stacji SD/DTSS co jest równoznaczne z zainstalowaniem 45 trójskła-
dowych kanałów pomiarowych. 

Stacje SD/DTSS umieszczane są w specjalnych ognioszczelnych obudowach pozwalających na 
pracę w atmosferze zagrożenia wybuchem metanu. Zapewniono iskrobezpieczne lokalne zasilanie 
stacji SD/DTSS umożliwiające bezprzerwową jej pracę przez okres 16 godzin. Zachowano bez 
zmian całą iskrobezpieczną stosowaną dotychczas w systemach ARAMIS M/E infrastrukturę czuj-
ników i nadajników. Zapewniono stosowanie lokalnie skrętek teletechnicznych do przesyłania cy-
frowo w sposób iskrobezpieczny danych z czujników instalowanych w rejonie ściany lub w odda-
lonych rejonach zabudowy sejsmometrów oraz dostarczania iskrobezpiecznego zasilania do nadaj-
ników, centralnie z koncentratora SD/DTSS.  

Jako czujniki pomiarowe w systemie wykorzystywane mogą być sejsmometry SPI-70 w sta-
cjach nadawczych SN/DTSS, sejsmometry w wersji CS/DTSS, geofony niskoczęstotliwościowe 
GVu, GHa i GVd oraz sondy geofonowe SG3 i SP-5.28/E. Czujniki sejsmiczne mogą być umiesz-
czane w odległości do 5 km od stacji SD/DTSS natomiast sejsmoakustyczne do 1 km. Transmisja 
pomiędzy stacjami SD/DTSS i czujnikami realizowana jest za pośrednictwem zwykłych linii tele-
technicznych. Rejestrowane sygnały próbkowane mogą być z częstotliwością (250–4000) Hz. 
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Bezkolizyjna transmisja pomiędzy stacjami SD/DTSS i powierzchnią możliwa jest dzięki za-
stosowaniu specjalnych mechanizmów buforowania danych na poziomie stacji. 

Część powierzchniowa systemu przeznaczona jest to zbierania informacji z części obiektowej 
systemu, ich archiwizacji, analizy oraz prezentacji danych i wyników analiz. Oprogramowanie 
części powierzchniowej systemu pracuje z wykorzystaniem komputerów klasy PC w środowisku 
Windows. 

Dzięki wykorzystaniu w części powierzchniowej systemu precyzyjnego odbiornika GPS jako 
zegara systemowego istnieje możliwość ustalenia jednolitej osi czasu dla wszystkich pomiarów 
zbieranych w stacjach dołowych SD/DTSS. 

Zaletą systemu ARAMIS M/F jest możliwość pracy w kopalniach na których nie ma możliwo-
ści wydzielenia wielu linii teletechnicznych do transmisji danych na powierzchnię (wymóg syste-
mu ARAMIS M/E). Dzięki rozszerzeniu zakresu pasma rejestrowanych częstotliwości system 
ARAMIS M/F w zależności od zainstalowanych czujników pomiarowych i oprogramowania może 
być stosowany zarówno do monitorowania i oceny zagrożeń sejsmicznych jak i sejsmoakustycz-
nych. W kopalniach posiadających lokalne iskrobezpieczne sieci Ethernet koncentratory SD/DTSS 
w tych sieciach widziane mogą być jako elementy pomiarowe o własnych adresach IP. 
 
 
4. SYSTEM ARAMIS M/E – CHARAKTERYSTYKA SYSTEMU 
 

System ARAMIS M/E jest w chwili obecnej najbardziej rozpowszechnioną wersją systemu na 
kopalniach zarówno w Polsce jak i za granicą. 

Na poniższym rysunku pokazano strukturę sprzętową systemu ARAMIS M/E. 

 

 
 
Rys. 3. System ARAMIS M/E – struktura systemu 
Figure 3. ARAMIS M/E system – structure of system 
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W części powierzchniowej systemu Aramis M/E pracują komputery klasy PC z oprogramowa-
niem specjalistycznym umożliwiającym archiwizację danych pomiarowych, ich przetwarzanie i pre-
zentację uzyskanych wyników. Ogniwem pośredniczącym pomiędzy powierzchnią i częścią doło-
wą systemu są kasety powierzchniowe transmisji SP/DTSS zlokalizowane w części powierzchnio-
wej systemu. W systemie mogą być stosowane dwie kasety SN/DTSS obsługujące łącznie 32 kana-
ły pomiarowe (trójskładowe lub jednoskładowe). 

Opracowana w ITI EMAG iskrobezpieczna transmisja sygnałów DTSS zapewnia centralne 
z powierzchni zasilanie nadajników dołowych, przetwarzanie sygnałów na postać cyfrową w po-
bliżu czujników oraz ich transmisję cyfrową na powierzchnię. Duża dynamika rejestracji 110 dB, 
pasmo rejestrowanych częstotliwości (0–150 Hz) oraz odporność cyfrowej transmisji na zakłócenia 
umożliwia prawidłową rejestrację zarówno słabych zjawisk sejsmicznych od 102 J jak i zjawisk 
o dużej energii bez nasycenia oraz identyfikację charakterystycznych faz przebiegów sejsmicz-
nych. W zależności od rozległości obiektu system wykorzystuje jako czujniki; sejsmometry SPI-70 
lub opcjonalnie geofony niskoczęstotliwościowe GVu, GHa i GVd oraz niskoczęstotliwościowe 
sondy geofonowe SG3. System wyposażony jest w iskrobezpieczną centralnie zasilaną z powierz-
chni cyfrową transmisję danych umożliwiającą przesyłanie po jednej linii teletransmisyjnej 1, 2 lub 
3 składowych rejestrowanej prędkości drgań X, Y, Z. 

Jedną z zalet systemu jest centralne z powierzchni zasilanie nadajników dołowych oraz iskro-
bezpieczna centralnie zasilana z powierzchni transmisja danych. Zwalnia to użytkownika systemu 
z konieczności zapewnienia ciągłości zasilania lokalnego (w systemie ARAMIS M/F – bateria 
akumulatorowa zapewnia lokalnie bezprzerwową pracę lokalnej stacji dołowej SD/DTSS i związa-
nej z nim grupy czujników przez czas 16 godzin). 
 
 
5. KONFIGURACJA PROGRAMOWA – MOŻLIWOŚCI FUNKCJONALNE SYSTEMU 
 

System sejsmiczny z cyfrową transmisją sygnałów DTSS w wersjach ARAMIS M/E [2-5] oraz 
ARAMIS M/F umożliwia lokalizację wstrząsów zaistniałych w rejonie kopalni, określanie ich 
energii oraz ocenę zagrożenia tąpaniami metodami sejsmologii i sejsmoakustyki zgodnie z instruk-
cjami opracowywanymi przez Główny Instytut Górnictwa przeznaczonymi do kompleksowej oce-
ny zagrożeń tąpaniami w kopalniach węgla kamiennego [1]. 

Oprogramowanie systemu realizuje następujące podstawowe funkcje użytkowe: 
– pobieranie zapisów z części obiektowej systemu w trybie ciągłym (automatycznym) z wstęp-

nym przetwarzaniem (oznaczaniem charakterystycznych faz sygnału, lokalizacją ogniska i wy-
liczaniem energii) i prezentacją sejsmogramów, 

– archiwizację pobranych zapisów w uporządkowanych katalogach oraz prezentację sejsmogra-
mów dla zarchiwizowanych zapisów, 

– przetwarzanie zapisów w trybie operatorskim (korekta ustawienia znaczników dla charaktery-
stycznych faz zapisu, lokalizacja i wyliczanie energii), 

– prezentacja wyniku lokalizacji na schematycznej mapie kopalni (przy lokalizacji w trybie ope-
ratorskim), 

– wprowadzanie i modyfikację opisu oczujnikowania, 
– programowanie parametrów procesu wykrywania zjawisk sejsmicznych, 
– deklarowanie danych dla przetwarzania (lokalizacji i energii), 
– współpracę z innymi programami: 

o z programem ARP 2000 stosowanym w systemie ARP 2000P/E (dowiązywanie danych 
z rejestracji na powierzchni w celu udokładnienia lokalizacji zjawisk), 

o oprogramowaniem do tomografii pasywnej, 
o z programem specjalistycznym do statystycznej analizy danych. 
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Moduł przetwarzający pracuje w oparciu o algorytmy obliczeniowe pozwalające na ustalanie 
lokalizacji wstrząsu i jego energii (zaimplementowane jest kilka metod umożliwiających uzyskanie 
najbardziej wiarygodnego wyniku). Wynik lokalizacji prezentowany jest na uproszczonej mapie 
kopalni lub na mapie schematycznej (format 2D lub 3D). Oprogramowanie specjalistyczne pozwa-
la na kompleksową analizę zarejestrowanych sygnałów sejsmicznych i sejsmoakustycznych (w tym 
analizę widmową i filtrację cyfrową wybranych zapisów). 

W przypadku sygnałów sejsmoakustycznych możliwe jest również określanie rozkładów ener-
gii umownej zjawisk sejsmoakustycznych oraz aktywności ich występowania oraz analiza reje-
strowanych danych w oparciu o metody statystyczne przy użyciu funkcji ryzyka. 

Dodatkowe oprogramowanie specjalistyczne na podstawie informacji o zebranych sygnałach 
sejsmicznych i sejsmoakustycznych ma za zadanie wspomaganie pracy stacji geofizycznej w za-
kresie wykonywania ocen zagrożenia tąpaniami w kopalniach węgla kamiennego. Oprogramowa-
nie pozwala na tworzenie różnego typu zestawień oraz przeglądanie i edycję danych o zaistniałych 
wstrząsach, wykonanych wierceniach oraz aktywności i energii wstrząsów. 

Ocena zagrożeń tąpaniami prowadzona jest w oparciu o zebrane dane pomiarowe oraz informa-
cje o wynikach wierceń małośrednicowych. 

Istnieje możliwość przeprowadzenia automatycznej oceny zagrożenia tąpaniami wg metody 
sejsmologicznej i wierceń małośrednicowych lub sejsmoakustycznej oraz automatycznej oceny za-
grożenia tąpaniami w/g metody sumarycznej i kompleksowej. 

System posiada przyjazny użytkownikowi interfejs programowy pozwalający na wprowadzanie 
parametrów pracy oraz informacji dotyczących struktury kopalni (nazwy pokładów rejonów, wy-
robisk, współrzędne wyrobisk, postęp zmianowy itp.) oraz drukowanie szerokiej gamy raportów 
w tym: raportu dziennego o zagrożeniu tąpaniami w wyrobisku oraz raportów sumarycznych o licz-
bie i energii wstrząsów w wyrobisku. 

Za realizację części funkcjonalnej systemu odpowiedzialnych jest kilka specjalistycznych pa-
kietów oprogramowania takich jak np: Aramis-Win, Ocena-Win, Analiza_Win, SystemAramisME. 

Stosowane metody analizy danych sejsmicznych i sejsmoakustycznych ulegają również zmia-
nom co stanowi jedną z przyczyn wprowadzania modyfikacji i rozszerzania zakresu funkcjonalne-
go oprogramowania systemu ARAMIS. 
 
 
6. DOŚWIADCZENIA EKSPLOATACYJNE 
 

Wkład pracy w modernizację systemów wynikający ze zmieniających się wymagań użytkow-
ników, postępu w technologii wytwarzania sprzętu, opracowywania nowych metod analizy danych, 
a także praw rynku odzwierciedla liczba wdrożeń systemów sejsmicznych i sejsmoakustycznych 
opracowywanych w ITI EMAG. Obecnie w kopalniach w Polsce i za granicą w systemach sej-
smicznych i sejsmoakustycznych pracuje ponad 500 kanałów pomiarowych. 

Do najbardziej znaczących wdrożeń do eksploatacji systemu Aramis z ostatnich 8 lat należą: 
– CHRL – 22 instalacje w kopalniach: HuaFeng, LaoHuTai, TangKou1, Yi Tai, Lu An, Qi Taine, 

Qian Qiu, JiXian, YueJin, KuanGou, XinAn, TangKou2, YangCun, Tashan, Gushan, LongJia-
Pu, GaoZhuang, TianChen, ChenManZhuang, HuJiaHe, XiaoHongGou, JianGou, 

– Polska – 15 instalacji lub modernizacji systemu w kopalniach: Jas-Mos, Rydułtowy, Makoszo-
wy, Wesoła, Marcel, Zofiówka, Jankowice, Bielszowice, Piast, Pokój, Wujek, Śląsk, Sośnica, 
Borynia-Zofiówka, Halemba-Wirek. W 2014 roku przewidywana jest modernizacja systemów 
między innymi na kopalniach Jankowice i Marcel, 

– Rosja – instalacja w kopalni Pierwomajska, 
– Ukraina – instalacja w kopalni Zasiadko. 

W przygotowaniu jest obecnie system dla kopalni GengCun - China (przewidywane wdrożenie 
luty 2014) oraz system dla kopalni XinJuLong - China (przewidywane wdrożenie marzec 2014). 
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Doświadczenia wynikające z eksploatacji systemów w kopalniach w Polsce i za granicą oraz 
analiza zebranych danych sejsmicznych i sejsmoakustycznych przyczyniają się również w znaczą-
cy sposób do weryfikacji poprawności pracy systemu i jego modyfikacji zarówno w części sprzę-
towej jak i programowej. 
 
 
PODSUMOWANIE 
 

Dotychczasowe doświadczenia związane z opracowywaniem i wdrażaniem systemu ARAMIS 
M/E oraz znajomość potrzeb rynku krajowego i zagranicznego upoważniają twórców systemu do 
wyrażenia przekonania, że również system ARAMIS M/F będzie cieszył się zainteresowaniem służb 
kopalnianych odpowiedzialnych za poprawę bezpieczeństwa w kopalniach węgla kamiennego i znaj-
dzie szerokie zastosowanie. Aktualnie przeprowadzona modernizacja systemu (związana głównie 
ze zmianą jego struktury i możliwości funkcjonalnych) klasyfikuje system na poziomie aktualnie 
obowiązującym w świecie i umożliwi zwiększenie wiarygodności oceny zagrożenia tąpaniami po-
przez rozwój i wdrażanie nowych metod analizy danych geofizycznych połączonych z zastosowa-
niem systemów pomiarowych nowej generacji. Opracowanie zmodernizowanej wersji systemu 
ARAMIS M/E systemu ARAMIS M/F nie zwalnia jednak twórców systemu od dalszych prac zwią-
zanych z modyfikacją zarówno części sprzętowej jak i oprogramowania systemu. 

Prace te mają na celu opracowanie wdrożenie do produkcji i stosowania kolejnych generacji 
systemów do monitorowania i prognozowania zagrożeń związanych z naruszeniem równowagi gó-
rotworu dla kopalń i dotyczą: 
– opracowywania nowych czujników i sond do rejestracji drgań górotworu oraz optymalnych ze 

względu na parametry metrologiczne sposobów ich mocowania w górotworze, w tym w dłu-
gich otworach stropowych, 

– opracowywania nowych metod kondycjonowania, przetwarzania sygnałów sejsmicznych z od-
powiednią dynamiką, wykrywania zjawisk, ich rejestracji, archiwizacji, wizualizacji oraz anali-
zy w celu wykrywania zagrożeń naturalnych takich jak tąpania lub zagrożeń skojarzonych tą-
pania i towarzyszący im metan, 

– rozpoznawania procesu pękania skał stropowych w aspekcie oceny zagrożenia tąpaniami, 
– opracowywania nowych metod kontroli i analizy zmian naprężeń w rejonie przed frontem ścia-

ny z wykorzystaniem do prześwietlania górotworu fali sejsmicznej,  
– opracowywania nowych metod oceny zagrożenia zjawiskami dynamicznymi w stropie, w tym 

lokalizacji i grupowania ognisk zjawisk mikrosejsmicznych oraz doskonalenia miary zagroże-
nia w formie obliczanej funkcji ryzyka wystąpienia wstrząsu, 

– doboru analitycznych, geomechanicznych i geofizycznych metod oceny i monitorowania zmian 
stanu zagrożenia tąpaniami w aspekcie możliwości prowadzenia ciągłego monitoringu pracy 
kompleksu ścianowego, 
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The Development of Intrinsically Safe System for Monitoring Seismic 
Hazards ARAMIS M/E, Meeting the Expectations of Users 
and Changing Requirements of the Market 
 

The paper describes the modernization of the ARAMIS M/E system, that allows to apply the 
unified equipment for digital recording of seismic and seismo-acoustic signals during monitoring 
of hazards. The new generation system meets the expectations of users in terms of data transmis-
sion with the use of telecommunication cables and optical fiber lines as well. 
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STRESZCZENIE: Na wstępie podano przyczynę podjęcia się opracowania systemowego monito-
rowania stężenia siarkowodoru w kopalniach rud miedzi KGHM Polska Miedź S.A. Następnie 
scharakteryzowano siarkowodór pod względem jego szkodliwego oddziaływania na organizm oraz 
skłonności do wybuchu oraz podano różne sposoby traktowania występowania tego gazu w kon-
tekście przepisów Prawa geologicznego i górniczego. W dalszej części opisano pochodzenie siar-
kowodoru w podziemnych kopalniach węgla kamiennego i rud miedzi oraz dotychczasowe sposo-
by kontroli jego stężeń. Przedstawiono koncepcję systemowego monitorowania siarkowodoru 
w kopalniach rud miedzi, opartą na trzech poziomach kontroli, tj.: monitoringu podstawowym, do 
którego zalicza się monitoring doraźny – realizowany przez wyznaczone osoby dozoru ruchu i po-
miarowców za pomocą indywidualnych przyrządów oraz monitoring osobisty indywidualnymi 
przyrządami wskaźnikowymi, kontrolę okresowo-ciągłą dróg odprowadzania powietrza zużytego – 
z wykorzystaniem mobilnego systemu kontroli – oraz kontrolę ciągłą strefy zagrożenia siarkowo-
dorowego – realizowaną za pomocą czujników stacjonarnych: sieciowych i czujników radiowych. 

 
SŁOWA KLUCZOWE: Górnictwo podziemne, zagrożenia naturalne, siarkowodór, monitoring 
 
 
 
1. WPROWADZENIE 
 
Wystąpienie siarkowodoru w kopalniach rud miedzi KGHM Polska Miedź S.A. zanotowano we 
wrześniu 2010 roku. Miało to miejsce w O/ZG „Polkowice-Sieroszowice” w obszarze górniczym 
„Sieroszowice”, w otworze badawczym Ra5 C-36 w warstwie cechsztyńskich anhydrytów dolnych 
A1d cyklotemu pierwszego (Werra) na wysokości 15 m powyżej kontaktu z poziomem skał wę-
glanowych Ca1 [6]. Wcześniej obecność siarkowodoru w anhydrytach identyfikowana była spora-
dycznie podczas profilowania rdzeni wiertniczych z fazy dokumentowania złoża rud miedzi, głę-
bienia szybów oraz wierceń w rejonie złóż gazu ziemnego monokliny przedsudeckiej po charakte-
rystycznej woni. Identyfikacja zawartości H2S w otworze badawczym Ra5 C-36 dokonana została 
metodami analitycznymi, a następnie potwierdzona została w zrobach dwóch oddziałów wydo-
bywczych oraz ich bezpośrednim sąsiedztwie. W późniejszym czasie wystąpienie siarkowodoru 
zanotowano także w zakładzie górniczym „Rudna”. 
 Znaczące oznaki występowania siarkowodoru stwierdzono w zrobach w jednym z oddziałów 
wydobywczych ZG „Polkowice-Sieroszowice”, gdzie po wykonaniu wierceń w stropie pojawiły 
się wypływy siarkowodoru z warstw anhydrytu położonych od kilku do kilkunastu metrów nad 
stropem wyrobisk. Jego stężenie było niskie, co uniemożliwiało rejestrowanie przez kopalniane 

Szkoła Eksploatacji Podziemnej 2014, Materiały Konferencyjne 
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przyrządy pomiarowe. Tylko charakterystyczna woń przy wylocie z otworu pozwalała stwierdzić 
jego tam występowanie [6]. 
 Kiedy w roku 2011 na jednej z kopalń KGHM zaistniał wypadek (jeden) ciężki, spowodowany 
zatruciem siarkowodorem stało się oczywiste, że tylko monitorowanie występowania tego gazu da 
możliwość oceny poziomu zagrożenia i dostosowania do tego odpowiednich środków profilaktycz-
nych. 
 
 
2. CHARAKTERYSTYKA SIARKOWODORU I JEGO WYSTĘPOWANIE 
 
 Siarkowodór, inaczej – sulfan, H2S, to nieorganiczny związek chemiczny, który w warunkach 
normalnych jest gazem bezbarwnym, palnym, o silnym, charakterystycznym zapachu zgniłych jaj, 
wyczuwalnym w bardzo niewielkich stężeniach – próg wyczuwalności siarkowodoru w powietrzu 
to od 0,0007 do 0,2 mg/m³. Powyżej 4 mg/m³ zapach jest odczuwany jako bardzo silny, jednak 
przy jeszcze wyższych stężeniach, przekraczających 300 mg/m³ staje się niewyczuwalny z powodu 
natychmiastowego porażenia nerwu węchowego. 
 Siarkowodór jest silnie trujący, a jako stężenie niebezpieczne dla zdrowia przyjmuje się 
6 mg/m³. Stężenie 100 mg/m³ powoduje uszkodzenie wzroku, natomiast przy stężeniu powyżej 
1 g/m³ śmierć może nastąpić już w wyniku zaczerpnięcia jednego oddechu. Dość dobrze rozpusz-
cza się w wodzie. Działa bezpośrednio toksycznie na komórki nerwowe. Objawy i mechanizm 
ostrego zatrucia są zbliżone do zatrucia cyjanowodorem. Przy dużych stężeniach gazu jego prze-
bieg jest gwałtowny – następuje nagłe zatrzymanie oddechu i utrata przytomności. Śmierć przez 
uduszenie następuje w ciągu kilku minut. Objawy lżejszych zatruć, to drapanie w gardle, kaszel, 
podrażnienie spojówek, mdłości i wymioty. Skutkami długotrwałego narażenia na małe ilości siar-
kowodoru mogą być: bóle i zawroty głowy, łatwe męczenie się, nudności. Często występują zmia-
ny zapalne układu oddechowego. Działanie toksyczne polega na porażaniu oddychania komórko-
wego przez blokowanie oksydazy cytochromowej, co prowadzi do ciężkiego niedotlenienia. Ha-
muje też działanie innych enzymów zawierających metale oraz wiąże hemoglobinę, zakłócając 
transport tlenu. Niezależnie od tego jest gazem wybuchowym w zakresie stężeń 4,3–45% – stęże-
nie stechiometryczne to 12,28%, a do jego samozapłonu dochodzi już w temperaturze 290oC. 
 W naturze siarkowodór występuje w wyniku rozkładu beztlenowego białek, w niektórych wo-
dach mineralnych oraz w gazach wulkanicznych, towarzyszy także złożom ropy naftowej. 
 W kopalniach węgla kamiennego siarkowodór występował głównie w okresie bardzo częstego 
stosowania eksploatacji pokładów węgla systemem z podsadzką hydrauliczną przy jednoczesnym 
stosowaniu elementów drewnianych do budowy tam podsadzkowych. Procesy gnilne drewna po-
wodowały gromadzenie się tego gazu głównie w wyrobiskach służących jako chodniki wodne przy 
stosowaniu tego systemu. Obecnie w kopalniach węgla gaz ten praktycznie nie występuje. 
 Inaczej sprawa się przedstawia kopalniach rud miedzi. Głównym jego źródłem są anhydryty, 
w których powstawał on przy udziale substancji organicznej na drodze reakcji termochemicznej na 
późnych etapach diagenezy i katagenezy [6]. Substancja organiczna pochodzi z poziomu łupków 
miedzionośnych i spągowej części skał węglanowych lub jest to autochtoniczna substancja zawarta 
w anhydrytach. Materiał organiczny jest pochodzenia morskiego (alginit, bituminit, mikrynit, bi-
tuminy stałe) i powstał z alg morskich, kolonii algowych oraz planktonu lub w wyniku ich rozkła-
du w warunkach anaerobowych [10]. Natomiast stałe bituminy są produktem wtórnym rozkładu li-
poidalnej materii organicznej i częściowo reprezentują migrujące węglowodory, które infiltrowały 
skałę, stanowiąc składowa spoiwa lub wypełnienie przestrzeni porowych. Skały anhydrytowe ze 
względu na zwartą strukturę wykazują większą szczelność dla węglowodorów. Związki siarkowe 
(organiczne oraz nieorganiczne) są generowane w każdej matrycy skalnej, w której znajdują się 
niezwiązane węglowodory ciekłe. Środowisko skał alkalicznych (łupku miedzionośnego, dolomi-
tu) uniemożliwia powstanie kwasowych lotnych związków siarkowych, sprzyja temu natomiast 
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bardziej kwasowe środowisko matrycy anhydrytu. Jednymi ze związków niepożądanych, tworzą-
cych się w tym procesie, są nieorganiczne oraz organiczne związki zawierające siarkę – siarkowo-
dór, siarka elementarna, merkaptany, tiofeny itp. 
 Spękania skał stropowych związane z eksploatacją złoża sięgają do warstwy anhydrytów dol-
nych A1d. Spękania te powodują wzrost przepuszczalności gazowej i prowadzą do rozszczelino-
wania górotworu [6]. Zachodzą wówczas warunki sprzyjające uwalnianiu się gazów wypełniają-
cych pory lub makroszczeliny i ich migracji w spękanym górotworze, co jest związane ze wzro-
stem przepuszczalności skał. Siarkowodór znajdujący sie w stropowym otoczeniu złoża rud miedzi 
w przypadku zwiększenia przepuszczalności gazowej uwalnia się, a jego ciśnienie powoduje ruch 
gazu w kierunku wyrobisk o ciśnieniu zbliżonym do ciśnienia atmosferycznego. 
 Podczas prowadzonych pomiarów i obserwacji udokumentowano pękanie spągu i tworzenie się 
szczelin, łuszczenie ociosów na głębokość 1,5 m, obwały stropu oraz rozwarstwienia półki skalnej 
miedzy stropem wyrobisk a chodnikiem [6]. Procesy deformacji ciągłych objęły warstwy skalne do 
wysokości 32 m od spągu cechsztynu, a wyższe warstwy chodnika nie uległy odkształceniom trwa-
łym zachowując pełną stateczność, czyli znalazły się w strefie ugięcia. Na tej podstawie, biorąc za 
poziom odniesienia strop wyrobiska, wysokość strefy spękań określa się na 8–9 wysokości wyro-
bisk eksploatacyjnych [3]. W północnej części OG Sieroszowice I i OG Głogów Głęboki Przemy-
słowy oraz północno-zachodniej OG Rudna, gdzie miąższość serii skał węglanowych wynosi poni-
żej 10 m, a lokalnie nawet do 3 m (na co wskazują obserwacje służby geologicznej), zasięg spękań 
eksploatacyjnych będzie obejmować znaczną część anhydrytów dolnych, co może skutkować obec-
nością siarkowodoru w zrobach. W szczególnych przypadkach, w strefach o obniżonej miąższości 
anhydrytów (15,4–25,2 m), spękania eksploatacyjne mogą dochodzić nawet do spągu soli kamien-
nej, zwiększając prawdopodobieństwo zagrożenia obecnością siarkowodoru. Tym bardziej, że zna-
ne są przykłady zarejestrowane przez służbę geologiczną potwierdzające występowanie anhydrytu 
w stropowej części wyrobisk, około 3 metrów nad stropem piaskowca. Oznacza to bliski kontakt 
poziomu anhydrytów dolnych jako nośnika siarkowodoru z wyrobiskami górniczymi i sprzyja po-
tencjalnym zagrożeniom gazowym związanym z obecnością spękań wywołanych eksploatacją i ich 
pionowym zasięgiem (rys. 1) [6]. 
 

 
 
Rys. 1. Przekrój geologiczny w strefie zmian miąższości skał węglanowych: Ca1 Cechsztyn – 
cyklotem Werra: A1g – anhydryty górne, Na1 – sól kamienna najstarsza, A1d – anhydryty dolne, 
Ca1 – skały węglanowe, Czerwony spągowiec: P1 – piaskowce (źródło: [6]) 
Fig. 1. Strata section in a zone of changes in thickness of carbonate rocks: Ca1 Permian limestone – 
the Werra cyclothem: A1g – upper anhydrites , Na1 – rock-salt – the oldest, A1d – lower anhydrites, 
Ca1 – carbonate rocks, Red sandstone: P1 – sandstones (sources: [6]) 
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 Badania stężeń siarkowodoru w rurociągach, które podpięte zostały do otworów wykazujących 
obecność siarkowodoru dla odprowadzenia gazów wskazują, że wypływy tego gazu z otworów po-
jawiają się w nich okresowo oraz w zmiennych ilościach (rys. 2) [16]. 
 

 
 
Rys. 2. Pomiar siarkowodoru w dniu 17.07.2012 r. z rurociągu (źródło [16]) 
Fig. 2. Measurement of hydrogen sulphide on 17.07.2012 from a pipeline (sources [16]) 

 
 Jest jeszcze jeden istotny czynnik, który może wpłynąć na poziom zagrożenia siarkowodoro-
wego – możliwość wystąpienia w górotworze kawern, w których – w szczególnych przypadkach 
może się znajdować siarkowodór. Podstawą do takiej hipotezy są udokumentowane przez służby 
geologiczne kawerny, jak choćby pokazana poniżej (fot. 1) odkryta w 2013 r. w ZG Lubin [2]. 
 

 
 
Fot. 1. Kawerna w skałach stropowych ZG Lubin (źródło [2]) 
Photo 1. Cavity in roof rocks at ZG Lubin (sources [2]) 
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 Znajduje się ona – co prawda – około 20–25 m nad stropem łupka miedzionośnego, jednak za-
sięg spękań skał stropowych przy stosowanym sposobie prowadzenia eksploatacji oraz przy me-
chanizmach występujących podczas ugięcia lub załamania skał stropowych możliwości przepływu 
z niej gazów do czynnych wyrobisk lub zrobów nie wyklucza. Jeśli do tego dodać, że długość 
wszystkich odgałęzień z tej kawerny wynosiła około 60 m, to można przyjąć, że objętość gazów, 
wśród których mógłby się znajdować siarkowodór stanowić może zagrożenie. 
 
 
3. SIARKOWODÓR W ASPEKCIE PRAWNYM I DZIAŁAŃ PROFILAKTYCZNYCH 
 
 W aktualnie obowiązujących przepisach występowanie siarkowodoru traktowane jest jako za-
grożenie naturalne. Stanowi o tym zapis w ustawie z dnia 11 czerwca 2011 roku. Prawo geologicz-
ne i górnicze [15], gdzie podano: 
 Art. 118. 1. Złoża, pokłady, wyrobiska, ich części oraz inne przestrzenie w zakładach górni-
czych, w których występują następujące zagrożenia naturalne: tąpaniami, metanowe, wyrzutami 
gazów i skał, wybuchem pyłu węglowego, klimatyczne, wodne, osuwiskowe, erupcyjne, siarkowo-
dorowe, substancjami promieniotwórczymi, podlegają zaliczeniu do poszczególnych stopni, kate-
gorii lub klas zagrożeń, według kryteriów określonych w przepisach wydanych na podstawie ust. 4. 
 2. Zaliczeń, o których mowa w ust. 1, dokonuje kierownik ruchu zakładu górniczego w oparciu  
o dokumentację określoną w przepisach wydanych na podstawie ust. 4, niezwłocznie po stwierdze-
niu okoliczności określonych w tych przepisach, uzasadniających zaliczenie do danego stopnia, ka-
tegorii lub klasy zagrożenia. 
 3. W przypadkach określonych w przepisach wydanych na podstawie ust. 4 zaliczeń, o których 
mowa w ust. 1, dokonuje się także w oparciu o wyniki badań przeprowadzonych przez rzeczoznaw-
cę do spraw ruchu zakładu górniczego oraz opinię tego rzeczoznawcy. 
 W obowiązującym rozporządzeniu w sprawie zagrożeń naturalnych [12] – wydanym na pod-
stawie ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. Prawo geologiczne i górnicze [14] nakazane jest zaliczanie: 

— do jednej z czterech kategorii zagrożenia siarkowodorowego dla otworów w wierceniu oraz 
odwiertów na złożach ropy naftowej lub gazu ziemnego, a parametrami decydującymi o ka-
tegorii są: 

— dla pierwszej kategorii – możliwy wypływ siarkowodoru większy od 120 m3/min., 
— dla drugiej kategorii – możliwy wypływ siarkowodoru przekraczający 18 m3/min, lecz nie 

jest większy niż 120 m3/min., 
— dla trzeciej kategorii – możliwy wypływ siarkowodoru przekraczający 6 m3/min, lecz nie 

jest większy niż 18 m3/min., 
— dla czwartej kategorii – możliwość wystąpienia zagrożenia toksycznego siarkowodorem 

o stężeniu powyżej 7 ppm, a maksymalny możliwy wypływ siarkowodoru nie przekracza 
6 m3/min. 

— do jednej z dwóch kategorii zagrożenia siarkowodorowego w zakładach górniczych wydo-
bywających siarkę, przy czym: 

— do pierwszej kategorii zalicza się te miejsca, w których przy normalnych warunkach pracy 
stężenie siarkowodoru w powietrzu nie przekracza wartości 7 ppm, ale istnieje możliwość 
okresowego wystąpienia zwiększonego stężenia w wyniku uszkodzeń instalacji lub urzą-
dzeń ochronnych, 

— do drugiej kategorii zalicza się te miejsca, w których istnieje możliwość występowania siar-
kowodoru w powietrzu o stężeniu przekraczającym 7 ppm. 

 
 Z kolei w rozporządzeniu [13] wydanym na podstawie obowiązującego Prawa geologicznego 
i górniczego, jednak z mocą obowiązywania od 1 stycznia 2015 r. zapisy wskazują (rozdział 10), 
że zaliczenia dokonuje się w stosunku do zagrożenia siarkowodorowego występującego: 
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— w zakładach górniczych wydobywających ropę naftową lub gaz ziemny oraz w zakładach 
prowadzących roboty geologiczne służące poszukiwaniu lub rozpoznawaniu złóż ropy naf-
towej lub gazu ziemnego, przy czym: 

— do I kategorii zalicza się otwór lub odwiert, z których wypływ siarkowodoru może mieć 
wydajność większą niż 120 m3/min, 

— do II kategorii, gdy wypływ siarkowodoru może mieć wydajność większą niż 18 m3/min, 
lecz nie większą niż 120 m3/min, 

— do III kategorii, gdy wypływ siarkowodoru może mieć wydajność większą niż 6 m3/min, 
lecz nie większą niż 18 m3/min, 

— do IV kategorii, gdy wokół otworu lub odwiertu jest możliwe powstanie stężenia siarkowo-
doru o wartości większej niż 5 ppm, a wypływ siarkowodoru z tego otworu lub odwiertu 
może mieć wydajność nie większą niż 6 m3/min. 

— w zakładach górniczych wydobywających siarkę, przy czym: 
— do I kategorii zagrożenia siarkowodorowego zalicza się przestrzeń, w której wartość stęże-

nia siarkowodoru w powietrzu nie jest większa niż 5 ppm, ale jest możliwe okresowe wystą-
pienie stężenia siarkowodoru w powietrzu, którego wartość jest większa niż 5 ppm, w wy-
niku awarii instalacji lub urządzeń ochronnych, 

— do II kategorii zagrożenia siarkowodorowego zalicza się przestrzeń, w której jest możliwe 
wystąpienie siarkowodoru w powietrzu o stężeniu, którego wartość jest większa niż 5 ppm. 

 Wynika z tego, że zagrożenie siarkowodorowe w zakładach górniczych wydobywających rudy 
miedzi nie podlega, co prawda, zaliczeniu, tym nie mniej w oparciu o zapisy Prawa geologicznego 
i górniczego [15], stanowiące, że: 
Art. 117. Przedsiębiorca jest obowiązany: 
1) rozpoznawać zagrożenia związane z ruchem zakładu górniczego i podejmować środki zmierza-
jące do zapobiegania i usuwania tych zagrożeń; 
2) posiadać odpowiednie środki materialne i techniczne oraz służby ruchu zapewniające bezpie-
czeństwo pracowników i ruchu zakładu górniczego; 
musiały zostać przez KGHM Polska Miedź S.A. podjęte odpowiednie działania. 
 W pierwszej kolejności zdefiniowano zagrożenie siarkowodorowe jako wystąpienie lokalnie 
w atmosferze kopalnianej mierzalnego stężenia siarkowodoru, a sporadycznie powyżej wartości 
NDS i NDSCh [4]. 
 Następnie wprowadzono „Zasady ciągłego indywidualnego monitoringu stanu zagrożenia siar-
kowodorem”, w każdym rejonie zagrożonym oddziaływaniem siarkowodoru zostały wydzielone 
„strefy objęte obowiązkiem użycia zestawu środków ochrony indywidualnej dróg oddechowych 
i oczu”, a zagrożona załoga została wyposażona w indywidualne środki ochrony dróg oddecho-
wych i oczu (półmaski i okulary) oraz w analizatory gazów do ciągłego monitorowania stanu za-
grożenia siarkowodorem. 
 Kolejnymi działaniami było wykonanie prac naukowo-badawczych, w wyniku których zostały 
opracowane „Wytyczne prowadzenia rozpoznania zagrożenia gazowego (pochodzenia naturalne-
go) oraz prowadzenia robót górniczych w warunkach wystąpienia tego zagrożenia w zakładach 
górniczych KGHM Polska Miedź S.A.” (opracowane przez Główny Instytut Górnictwa) oraz „Op-
racowanie koncepcji ciągłego monitoringu stężeń siarkowodoru w wyrobiskach dołowych oddziału 
wydobywczego G-63 w O/ZG „Polkowice-Sieroszowice, w których występuje zagrożenie gazowe 
oraz w wyrobiskach, którymi odprowadzane jest powietrze z tych rejonów do szybu, przy wyko-
rzystaniu istniejącej infrastruktury KGHM Polska Miedź S.A.” (opracowane przez konsorcjum In-
stytut Technik Innowacyjnych EMAG i Centrum Transferu Technologii EMAG). 
 Niezależnie od tego podejmowano szereg innych działań mających na celu rozpoznanie zagro-
żenia i zniwelowanie skutków występowania siarkowodoru. Między innymi rozpoznanie siarko-
wodoru prowadzi się otworami wiertniczymi, wykonywanymi w stropie wyrobisk, przewiercając 
warstwy dolomitu i około 2 m anhydrytu. W przypadku nawiercenia siarkowodoru jest on ujmo-
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wany w instalację odgazowującą i odprowadzany do prądu wylotowego z oddziału. Przykładem 
tego jest rozpoznanie prowadzone w polu XIX/1 w KGHM Polska Miedź S.A. ZG O/ „Rudna” już 
na etapie robót rozcinkowych [4]. Charakterystyczne przy tym było to, że wzdłuż całego frontu 
eksploatacyjnego, w odmiennej geometrii filarów technologicznych, wydzielono tzw. tunel wenty-
lacyjny, w którym zlokalizowano rurociąg odgazowujący. Z kolei po wykonaniu robót likwidacyj-
nych, zroby są izolowane, a wydzielający się tam gaz jest odprowadzany przez system wentylato-
rów do prądów wylotowych. 
 
 
4. WPŁYW STOSOWANEJ TECHNOLOGII EKSPLOATACJI RUD MIEDZI NA DOBÓR 
 SPOSOBU CIĄGŁEGO MONITOROWANIA ZAGROŻENIA SIARKOWODOROWEGO 
 
 Typowe systemowe monitorowanie zagrożeń gazowych jest powszechnie stosowane w kopal-
niach węgla kamiennego [9, 8]. Z uwagi na stosunkowo prostą strukturę wyrobisk w rejonie eks-
ploatacyjnym, gdzie wydobycie prowadzone jest systemem ścianowym, stosowanie systemowego 
monitorowania jest również stosunkowo proste – może ograniczać się do pomiarów w miejscach 
(rys. 3) wskazanych przez przepisy lub być bardziej rozbudowane systemowo (przykład – rys. 4). 
 
 

 
 
Rys. 3. Przykłady stosowania monitorowania zagrożeń gazowych w najczęściej 
stosowanych systemach wentylacji w kopalniach węgla kamiennego (źródło: [9]) 
Fig. 3. Examples of application of gas hazard monitoring in the most frequently 
used ventilation systems in hard coal mines (sources: [9]) 
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Rys. 4. Schemat rozmieszczenia urządzeń dołowych systemu w ścianie wydobywczej (źródło: [8]) 
Fig. 4. Layout scheme of underground equipment of the system in a working face (sources: [8]) 
 
 
 Ponadto, monitorowanie zagrożeń gazowych głównie koncentruje się na pomiarach stężenia 
metanu i stężenia tlenku węgla, co łącznie z realizowanymi pomiarami prędkości powietrza umoż-
liwia analizę poziomu zagrożenia i podejmowanie stosownych działań. 
 Struktura wyrobisk rejonów eksploatacyjnych w kopalniach rud miedzi jest zupełnie inna z uwa-
gi na stosowanie systemu komorowo-filarowego, w którym front eksploatacyjny jest rozczłonko-
wany. Ponadto głównym zagrożeniem gazowym jest obecność siarkowodoru w powietrzu. Czyn-
niki te powodują, że niemożliwe jest „przeniesienie wprost” typowego systemu monitorowania 
stosowanego w kopalniach węgla kamiennego do kopalń rud miedzi. Konieczne jest więc opraco-
wanie nowego sposobu monitorowania zagrożeń gazowych dla kopalń rud miedzi. 
 W kopalniach rud miedzi KGHM Polska Miedź S.A. – jak już wspomniano – powszechnie sto-
sowane są komorowo-filarowe systemy eksploatacji [11]. W systemach tych calizna złoża rozcina-
na jest komorami i pasami z wydzieleniem filarów technologicznych, które w wyniku działania ci-
śnienia eksploatacyjnego ulegają zniszczeniu, uzyskując strukturę słupowo-klinową. Tak wydzie-
lone filary pracują w polach eksploatacyjnych podobnie jak podatna obudowa podporowa w ko-
palniach węgla kamiennego stosowana w ścianach wydobywczych. Charakteryzując się odpowied-
nio dużą nośnością oraz odkształcając się w miarę osiadania stropu zasadniczego, filary technolo-
giczne pozwalają na zachowanie stateczności stropu, ograniczając jednocześnie rozwój rozwar-
stwień i nadmierne osiadanie stropu bezpośredniego. Jednak powstające zroby mają znacznie 
większe pole powierzchni kontaktowej z wyrobiskami, którym doprowadza i odprowadza się po-
wietrze. 
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 Odmian systemu filarowo-komorowego jest około dwudziestu, przy czym jedną z podstawo-
wych jest system komorowo-filarowy z ugięciem stropu – stosowany przy eksploatacji złoża małej 
i średniej miąższości – przy czym tworzące się zroby są odizolowywane od wyrobisk z opływo-
wym prądem powietrza (rys. 5). 
 

 
 
Rys. 5. Przykładowy sposób prowadzenia eksploatacji systemem 
komorowo-filarowymi z ugięciem stropu (źródło: [4]) 
Fig. 5. Exemplary method of board-and-pillar mining system 
with retarded caving (sources: [4]) 

 
 Istotnymi czynnikami utrudniającymi zabudowę i stosowanie systemu monitorowania w od-
dziale wydobywczym kopalni rud miedzi są: technika urabiania złoża, mechanizacja robót górni-
czych, sposób transportu oraz przewietrzanie. 
 Urabianie prowadzone jest techniką strzałową, która w zasadzie jest wyłączną metodą urabiania 
skał złożowych w górnictwie rud miedzi ze względu na ich znaczną wytrzymałość (15–170 MPa) 
oraz zróżnicowanie w furcie eksploatacyjnej, obejmującej trzy główne rodzaje skał: dolomity i pia-
skowce rozdzielone przewodnią warstwą łupków miedzionośnych. Stosowanie coraz lepszych 
środków strzałowych (materiałów wybuchowych i środków inicjujących) powoduje większe roz-
szczelinowywanie skał stropowych. To zaś skutkuje większą migracją gazów – siarkowodoru – z 
górotworu do wyrobisk i zrobów rejonu eksploatacyjnego. Prowadzenie robót strzałowych w ko-
morach odbywa się bez udziału załogi, stąd nie ma bezpośredniego zagrożenia siarkowodorem dla 
pracowników. Jednak liczba komór stanowiących front eksploatacyjny uniemożliwia kontrolę stę-
żenia tego gazu w miejscu bezpośredniego możliwego jego dopływu. 
 Z kolei coraz szersze stosowanie mechanizacji czynności uzbrajania otworów strzałowych 
z wykorzystaniem wozów strzałowych oraz wysoka mechanizacja robót górniczych – stosowanie 
wysokowydajnych samojezdnych maszyn górniczych – powoduje, że przemieszczanie się wozów 
utrudnia zabudowę systemu w samych przodkach wydobywczych. Podobnie jest w kilku pierw-
szych pasach przyfrontowych (do trzech), w których ruch maszyn i pojazdów jest intensywny. 
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 Stosowane technologie urabiania, odstawy urobku i transportu materiałów nie wymagają po-
nadto stosowania rozbudowanych linii zasilania, czy też transmisji telemetrycznych. To zaś unie-
możliwia stosowanie infrastruktury typowego systemowego monitorowania. Ponadto, przewietrza-
nie takiego rejonu eksploatacyjnego, w którym stosowany jest system komorowo-filarowy, jest 
z punktu widzenia monitorowania czujnikami stacjonarnymi dosyć skomplikowane. Powietrze 
przepływa bowiem przez kilka pasów przyfrontowych (maksymalna liczba utrzymywanych pasów 
nie może przekraczać osiem, zazwyczaj jest ich 3–5), a same komory (przodki bezpośrednie) 
przewietrzane są za pomocą wentylatorów swobodnych. Również w nietypowy dla innego rodzaju 
górnictwa jest stosowane kierowanie stropem, co omówiono wcześniej. Zabezpieczanie pracują-
cych przy wykonywaniu izolacji strefy zawałowej mieć będzie kapitalne znaczenie. 
 Kolejnym istotnym elementem jest odprowadzanie prądów powietrza ze stref zagrożonych, 
z występującym w powietrzu siarkowodorem, do szybu wentylacyjnego, w którym skutki tego za-
grożenia mogą się kumulować, przez co ma to decydujący wpływ na zaprojektowanie systemowe-
go monitorowania zagrożenia siarkowodorem. 
 
 
5. KONCEPCJA SYSTEMU MONITOROWANIA ZAGROŻENIA SIARKOWODOROWEGO 
 

5.1. System kontroli i monitorowania zagrożenia siarkowodorowego 
 

 Obecnie w KGHM Polska Miedź S.A. eksploatowany jest system kontroli i monitorowania za-
grożenia siarkowodorowego poprzez monitoring podstawowy oraz kontrolę okresowo-ciągłą dróg 
odprowadzania powietrza zużytego. 
 

5.1.1. Monitoring podstawowy 
 

 Pierwszym poziomem systemu kontroli i monitorowania zagrożenia siarkowodorowego jest 
monitoring podstawowy, w skład którego wchodzi: 

— kontrola doraźna, przeprowadzana przez wyznaczone osoby dozoru i pomiarowców, 
— monitoring osobisty, realizowany na bieżąco poprzez pomiar indywidualnymi przyrządami 

wskaźnikowymi, w które wyposażeni są pracownicy zatrudnieni w strefie zagrożenia. 
 Kontrola doraźna przeprowadzana jest w wyznaczonej przez kierownika działu wentylacji stre-
fie zagrożenia siarkowodorowego, która obejmuje miejsca wystąpienia mierzonych gazów szko-
dliwych – siarkowodoru i dwutlenku siarki – oraz wyrobiska, którymi odprowadzane jest z tych 
miejsc powietrze. Wyznaczona strefa oznakowana jest, przez dozór górniczy podległego rejonu, 
tablicami z napisem: „Uwaga! Możliwość wystąpienia zwiększonych zawartości gazów szkodli-
wych”. Kontrola ta polega na wykonywaniu w strefie zagrożenia siarkowodorowego pomiarów 
stężenia siarkowodoru i dwutlenku siarki na każdej zmianie roboczej, w miejscach ustalonych 
przez nadsztygara górniczego ds. wentylacji, w rejonie oddziału G-63, przez dwie przeszkolone 
osoby. 
 Pomiary wykonywane są zgodnie z poniższym schematem: 

— wykonanie pomiarów stężenia za pomocą analizatorów gazów, 
— w przypadku stwierdzenia stężenia powyżej NDS – wykonanie pomiarów analizatorem typu 

CMS. 
 W przypadku stwierdzenia stężenia gazów powyżej NDS wykonanych przyrządem CMS: 

— z rejonu, w którym stwierdzone zostaną stężenia gazów szkodliwych powyżej NDS wyco-
fana zostanie załoga, 

— zagrodzony i oznakowany zostanie dostęp do miejsca wystąpienia zagrożenia, 
— powiadomiony zostanie dyspozytor ruchu kopalni, który – stosownie do potrzeb uruchomi 

sygnalizację alarmowo-rozgłoszeniową w celu zdalnego wycofania innych zagrożonych pra-
cowników. 
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 Zarejestrowane wyniki pomiarów poddane są analizie pod kątem miejsc występowania stężeń 
mierzonych gazów w celu określenia działań profilaktycznych. 
 Monitoring osobisty, to ciągły indywidualny monitoring stężenia siarkowodoru w powietrzu 
kopalnianym realizowany w miejscach określonych przez kierownika ruchu zakładu górniczego. 
Pracownicy zatrudnieni w strefie zagrożenia siarkowodorowego posiadają przy sobie zestaw środ-
ków ochrony indywidualnej dróg oddechowych i oczu oraz wyposażeni są w indywidualne przy-
rządy do pomiaru stężenia siarkowodoru sygnalizujące przekroczenie określonych progów stężenia 
poprzez nadawanie charakterystycznych sygnałów alarmowych świetlnych i dźwiękowych. 
 W przypadku wykonywania pracy przez pracowników na stanowiskach pracy zlokalizowanych 
w tym samym miejscu dopuszczalne jest posiadanie przez brygadę pracowników jednego przyrzą-
du pomiarowego. Pracownik wyposażony w przyrząd pomiarowy zobowiązany jest do włączenia 
i wyłączenia przyrządu w chwili wejścia/wyjścia ze strefy zagrożenia siarkowodorem. 
 Każdy indywidualny przyrząd pomiarowy jest ustawiony na dwa progi alarmowe stanu zagro-
żenia, od których uzależniony jest sposób postępowania: 

— przy stężeniu siarkowodoru do 5 ppm – możliwa jest praca bez obowiązku stosowania środ-
ków ochrony indywidualnej dróg oddechowych i oczu, 

— przy stężeniu siarkowodoru powyżej 5 ppm – środki ochrony indywidualnej dróg oddecho-
wych i oczu muszą być bezwzględnie stosowane, 

— przy stężeniu siarkowodoru powyżej 7 ppm – pracownicy bezwzględnie wycofują się w 
miejsce bezpieczne, w którym stężenie H2S nie przekracza 7 ppm. 

 Pracownik, który wycofał się z miejsca pracy w wyniku wskazania przez przyrząd stężenia H2S 
powyżej 7 ppm zobowiązany jest do powiadomienia o tym fakcie współpracowników i swojego 
przełożonego (osobę dozoru). Przełożony (osoba dozoru) – po otrzymaniu informacji o takim fak-
cie, dokona pomiaru kontrolnego w wyrobiskach (na stanowiskach pracy). W przypadkach, gdy 
stężenie siarkowodoru utrzymuje się na poziomie przekraczającym wartość 7 ppm, przy prawidło-
wo działającej wentylacji, osoba dozoru wyznaczy i wygrodzi strefę zagrożenia, przy czym gdy to 
w istotny sposób ogranicza prowadzenie robót górniczych dyspozytor ruchu powiadomi kierowni-
ka ruchu zakładu górniczego. W takim przypadku KRZG podejmie decyzję w zakresie dalszego 
ruchu w miejscu (strefie) zagrożenia po konsultacji z kierownikiem działu wentylacji. 
 Gdy stężenie siarkowodoru utrzymuje się na poziomie nie przekraczającym wartości 7 ppm, o 
dopuszczeniu miejsca do pracy decyduje osoba dozoru. 
 
5.1.2. Kontrola okresowo-ciągła dróg odprowadzania powietrza zużytego 
 
 Kontrola okresowo-ciągła dróg odprowadzania powietrza zużytego polega na wykorzystaniu 
mobilnego systemu kontroli stężeń siarkowodoru firmy Dräger (X-zone® 5000) w wyrobiskach 
podziemnych na drogach z zużytym prądem powietrza, lub innych wyrobiskach. Mobilny system 
kontroli należy stosować zgodnie z opracowanymi procedurami przewidującymi postępowanie 
przy zabudowie i użytkowaniu systemu oraz postępowanie załogi w przypadku wskazania przez 
system stężeń kryterialnych. Zapisy stężeń siarkowodoru dokonywane przez system są wgrywane 
do części archiwizacyjnej stacjonarnego systemu, co umożliwia analizę rozkładu stężeń siarkowo-
doru w całej strefie zagrożenia. 
 
5.1.3. Kontrola ciągła strefy zagrożenia siarkowodorowego 
 
 Kontrola ciągła strefy zagrożenia siarkowodorowego powinna polegać [1] na stacjonarnej i qu-
asistacjonarnej kontroli zagrożenia stacjonarnym systemem monitorowania, którego zakresem ob-
jęte powinny być wyrobiska podziemne w strefie zagrożenia oraz drogi doprowadzające i odpro-
wadzające powietrze z takiej strefy. 
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 Część systemu kontroli i monitorowania stężenia siarkowodoru odpowiedzialna za kontrolę 
ciągłą strefy zagrożenia powinna się składać: 

— z części dołowej, 
— z części powierzchniowej, czyli głównie odpowiedniego oprogramowania umożliwiającego 

wizualizację oraz archiwizację danych pomiarowych. 
 Część dołowa systemu i część powierzchniowa powinny być połączone układem transmisyj-
nym. W jej skład wchodzą: 

— stacjonarne czujniki siarkowodoru, 
— radiowe czujniki siarkowodoru, 
— punkty dostępowe, 
— anemometry ultradźwiękowe, 
— czujniki ciśnienia, temperatury i wilgotności. 

 Ogólny zarys tej koncepcji przedstawia rysunek 6. 
 

 
 
Rys. 6. Schemat ideowy rozmieszczenia czujników stacjonarnego 
systemu monitorowania zagrożenia siarkowodorowego (źródło:[1]) 
Fig. 6. Schematic diagram of layout of sensors in hydrogen sulphide 
hazard stationary monitoring system (sources: [1]) 

 
 Jak z tej koncepcji wynika, stacjonarny system monitorowania zagrożenia siarkowodorowego 
da możliwość kompleksowej oceny poziomu zagrożenia. Można będzie określać dopływ siarko-
wodoru do pasów przyfrontowych oraz ze zrobów. Można też będzie kontrolować i określać przy-
rost stężenia siarkowodoru z frontu eksploatacyjnego oraz kontrolować stężenie w prądzie powie-
trza zużytego – w bliskiej odległości od frontu eksploatacyjnego oraz (jako zbiorcze) na wylocie ze 
strefy. 
 
 
PODSUMOWANIE 
 
 Zagrożenie siarkowodorem w polskim górnictwie węgla kamiennego występowało głównie do 
lat osiemdziesiątych ub. wieku, natomiast w kopalniach rud miedzi występuje dopiero od kilku lat. 
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 W kopalniach rud miedzi głównym źródłem siarkowodoru są anhydryty, w których powstawał 
on przy udziale substancji organicznej na drodze reakcji termochemicznej na późnych etapach dia-
genezy i katagenezy. 
 Według obowiązujących w Polsce przepisów tylko dla otworów w wierceniu oraz odwiertów 
na złożach ropy naftowej lub gazu ziemnego, a także w zakładach górniczych wydobywających 
siarkę wymaga zaliczania zagrożenia siarkowodorowego do odpowiedniej kategorii, dla kopalń rud 
miedzi takiego obowiązku nie ma. 
 Dotychczasowe sposoby monitorowania zagrożeń gazowych opracowane były dla kopalń wę-
gla kamiennego, w których struktura rejonów eksploatacyjnych jest stosunkowo prosta. 
 Struktura rejonu eksploatacyjnego w kopalniach rud miedzi jest zdecydowanie bardziej skom-
plikowana, co uniemożliwia bezpośrednie zastosowanie systemu monitorowania stosowanego w ko-
palni węgla kamiennego. 
 Opracowana wstępna propozycja założeń do rozwiązań ciągłego monitorowania stężeń siarko-
wodoru w oddziałach wydobywczych (strefach) objętych wpływem tego zagrożenia zawiera trój-
poziomowy sposób kontroli stężeń siarkowodoru, co umożliwia pełną analizę rozkładu tego gazu 
w strefie zagrożenia oraz natychmiastową ewakuację zagrożonej załogi. 
 Opracowana koncepcja nowego stacjonarnego i quasistacjonarnego systemu monitorowania 
zagrożenia siarkowodorowego dla kopalń rud miedzi uwzględnia specyfikę geometrii wyrobisk, 
system eksploatacji, technikę urabiania, stosowanie maszyn samojezdnych oraz sposób przewie-
trzania. 
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Hydrogen Sulphide Monitoring in the Mine Air 
 
 As an introduction there has been given a reason for development of a hydrogen sulphide con-
centration monitoring system in KGHM Polska Miedź S.A. copper mines. Next the hydrogen sul-
phide has been characterized as regards its harmful impact on living organisms and tendency to 
explosion. Various kinds of treatment of occurring this gas regarding the Geological and Mining 
Law have been given. The origin of hydrogen sulphide in underground coal and copper mines and 
existing methods for monitoring its concentration have been described in the next part of the paper. 
An idea of a system hydrogen sulphide monitoring in copper mines based on three levels of control 
has been presented, i.e.: basic monitoring, which includes the temporary monitoring – to be per-
formed by designated persons of mine supervision and measurement by means of individual in-
struments, and personal monitoring with use of individual indicators; a periodic-continuous control 
of return air roads with use of a mobile control system; and a continuous control of hydrogen sul-
phide hazardous zones to be made by means of stationary network and wireless sensors. 
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STRESZCZENIE: Eksploatacja współczesnych maszyn i urządzeń wymaga zastosowania nowo-
czesnych, zautomatyzowanych i bezpiecznych systemów transmisji danych oraz oprogramowania 
służącego do wspomagania decyzji organizacyjnych pracy dyspozytora oraz działu energomaszy-
nowego. Niniejsze opracowanie przedstawia realizację Centrum Nadzoru Energomechanicznego 
(CNE) w którym zintegrowano system dyspozytorski THOR z systemem monitorowania i wizuali-
zacji pracy maszyn DEMKop. 
 
SŁOWA KLUCZOWE: Centrum Nadzoru Energomechanicznego, THOR, DEMKop 
 
 
 
1. WPROWADZENIE 
 
 Podczas wdrażania systemów monitorowania maszyn i urządzeń pracujących na dole polskich 
kopalń, zapoczątkowano proces budowy dyspozytorni energo-mechanicznych jako elementu 
wspomagającego zarządzanie parkiem maszynowym w zakładzie górniczym. Nastąpiło to jako 
wynik przekonania, że przy postępującej koncentracji wydobycia oraz przy zwiększaniu wymagań 
odnośnie niezawodności i dyspozycyjności maszyn i urządzeń, obecny stan techniki pomiarowej 
oraz sterowania i przesyłania danych jest na wystarczającym poziomie, aby z wymaganą wiary-
godnością prowadzonych pomiarów i niezawodnością przesyłania danych, na bieżąco nadzorować 

Szkoła Eksploatacji Podziemnej 2014, Materiały Konferencyjne 
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pracę maszyn i urządzeń dołowych. Coraz powszechniej stawiane jest również wymaganie zdalne-
go (z powierzchni) sterowania maszyn i urządzeń oraz zdalnej parametryzacji sterowników kom-
puterowych. Istnieje przekonanie, poparte już wstępnymi decyzjami organizacyjnymi, że stawiane 
wymagania funkcjonalne i formułowane oczekiwania, zostaną zrealizowane poprzez budowę w 
każdej kopalni centralnej komórki nadzoru energo-mechanicznego. 
 Przedstawione opracowanie stanowi opis zrealizowanej w KW S.A. oddział KWK „PIAST” 
przez firmy SOMAR S.A. oraz SEVITEL Sp. z o.o. koncepcję budowy Centrum Nadzoru Ener-
gomechanicznego, stanowiącego zwieńczenie na powierzchni wszystkich dotychczasowych syste-
mów monitorowania maszyn i urządzeń dołowych, zawierających również elementy zdalnego ste-
rowania. 
 
 
2. MAGISTRALNA SIEĆ ŚWIATŁOWODOWA 
 

By można było mówić o Centrum Nadzoru Energomechanicznego, nie można pominąć istotne-
go elementu systemu jakim jest magistralna sieć światłowodowa, poprzez którą transportowane są 
dane o pracy maszyn, urządzeń i procesów technologicznych. 

 

 
 
Rys. 1. Szkielet sieci przesyłowej w KW S.A. Oddział KWK „PIAST” 
Figure 1. The skeleton of the transmission network in KW S.A. branch coal mine „PIAST” 
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Podstawowym celem realizacji magistralnej sieci światłowodowej jest przede wszystkim stwo-
rzenie bezpiecznego połączenia optycznego, łączącego powierzchnię zakładu z poziomami. Wyko-
nanie szkieletu sieci w formie pierścieni optycznych zapewnia możliwość integracji systemów au-
tomatyzacji produkcji oraz systemów wizualizacji procesów technologicznych, umożliwiając rów-
nocześnie zwiększenie poziomu bezpieczeństwa poprzez zastosowanie nowych systemów monito-
ringu wizyjnego. 

Szkielet sieci przesyłowej zbudowany jest w oparciu o przełączniki ethernetowe pracujące 
z szybkością 1 Gbit/s (rys. 1). 

Budowa w pełni funkcjonalnej sieci światłowodowej, wykorzystywanej jako medium transmi-
syjne dla przesyłanych danych, wiązała się z koniecznością spełnienia określonych wymagań. W ce-
lu spełnienia tych wymagań, wszystkie przełącznice przeznaczone do zabudowy w podziemnych 
wyrobiskach górniczych powinny być dopuszczone do pracy w podziemiach kopalń niemetano-
wych i metanowych, w których występuje prawdopodobieństwo wybuchu pyłu węglowego i meta-
nu. 

Zarządzanie i diagnostyka sieci światłowodowej jest możliwa min. poprzez: 
– przełączniki sieciowe, które przywracają działanie sieci po uszkodzeniu jednego z łączy świa-

tłowodowych w czasie nie dłuższym niż 50 ms, 
– informacja o aktualnym stanie sieci jest przesyłana do dyspozytora, 
– urządzenia są zdalnie zarządzane oraz dają możliwość zdalnej konfiguracji i zdalnego odłącza-

nia logicznego podłączonych urządzeń zewnętrznych. 
Opis funkcjonalny światłowodowej sieci telekomunikacyjnej: 

– topologia: samorekonfigurowalne pierścienie optyczne w czasie krótszym niż 50 ms, 
– protokół transmisji – TCP/IP, 
– informacja o aktualnym stanie sieci przesyłana do dyspozytora, 
– urządzenia zdalnie zarządzane z możliwością zdalnej konfiguracji i zdalnego odłączania logicz-

nego podłączonych urządzeń zewnętrznych, 
– typ włókna: jednodomowe, 
– stopień ochrony przełącznic: IP66, 
– kategoria oraz rodzaj zabezpieczenia górniczych przełącznic światłowodowych i światłowodo-

wych elementów transmismisyjnych: I M1. op is, 
– przepustowość magistralnej sieci światłowodowej: co najmniej 1 Gb/s. 
 
 
3. DOŁOWE MULTIMEDIALNE KONCENTRATORY DANYCH JAKO 

KLUCZOWE ELEMENTY SYSTEMU TRANSMISJI DANYCH 
 

Podstawowym celem podczas projektowania magistralnej sieci telekomunikacyjnej było skon-
struowanie zunifikowanej infrastruktury, która w sposób czytelny dla użytkownika potrafi przyjąć 
i przetransportować dane. Z tego punktu widzenia niezwykle odpowiedzialnym elementem magi-
stralnej sieci światłowodowej są lokalne i węzłowe koncentratory danych, odpowiedzialne za przy-
jęcie i agregację danych. Wyposażenie takich koncentratorów jest na tyle elastyczne, że zapewnia 
możliwość włączenia sygnałów z wszystkich maszyn i urządzeń. 

Podstawowe cechy funkcjonalne koncentratorów to: 
– możliwość pracy w fizycznym pierścieniu światłowodowym obejmującym urządzenia z po-

szczególnych poziomów kopalni, 
– możliwość stworzenia osobnego fizycznego pierścienia na każdym poziomie kopalni, 
– przywracanie działania sieci po uszkodzeniu jednego z łączy światłowodowych w czasie nie 

dłuższym niż 50 ms, 
– zdalne zarządzanie i informacja o aktualnym stanie sieci przesyłana do dyspozytora, 
– możliwość zasilania z dwóch niezależnych źródeł wraz z podtrzymaniem napięcia, 
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– szybkość przesyłu danych dla pierścieni sieci równa 1 Gbit/s, 
– cecha Ex „op is” w stosunku do urządzeń optycznych stanowiących elementy wyposażenia sta-

cji. 
 
 

 
 
Rys. 2. Koncentrator węzłowy 
Figure 2. Hub node 
 
 

Jako podstawowy element światłowodowej sieci telekomunikacyjnej zintegrowanego systemu 
monitorowania i wizualizacji procesów technologicznych DEMKop wykorzystano Multimedialny 
Koncentrator Danych typu MKD-1. Dodatkowo koncentrator ten pełni rolę lokalnego punktu 
akwizycji oraz redystrybucji danych w systemie. Podstawowym elementem wyposażenia koncen-
tratora jest zarządzalny przełącznik ethernetowy, umożliwiający realizację redundantnych i deter-
ministycznych sieci przemysłowych wykonanych w topologii pierścienia. Cechą charakterystyczną 
przełącznika ethernetowego jest możliwość łączenia sieci LAN lub VLAN bez użycia dodatkowe-
go routera. Pozwala to na kontrolowanie dostępu do różnych podsieci i konfigurowanie możliwości 
przesyłania danych pomiędzy tymi podsieciami W celu zwiększenia determinizmu sieci przełącz-
nik wyposażony jest w mechanizmy pozwalające określać priorytety różnym rodzajom danych 
przesyłanych przez sieć. O funkcjonalności koncentratora MKD-1 jako węzła sieci komunikacyjnej 
decyduje typ użytego przełącznika ethernetowego oraz zastosowane moduły rozszerzające. Z kolei 
o funkcjonalności koncentratora przeznaczonego do pracy w charakterze stacji agregującej dane 
decydują pozostałe moduły wyposażenia. Spośród tych modułów nadrzędną rolę pełnią urządzenia 
sieciowe dokonujące konsolidacji danych do postaci umożliwiającej ich przesył za pomocą świa-
tłowodowej sieci telekomunikacyjnej (rys. 2). 

Koncentrator MKD-1 wyposażony jest w serwery portów szeregowych, zapewniające możli-
wość komunikacji z urządzeniami zewnętrznymi bezpośrednio za pomocą interfejsów szerego-
wych RS-422/485 lub pośrednio za pomocą transmisji modemowej (przy wykorzystaniu dodatko-
wych modemów telefonicznych). Serwery portów szeregowych posiadają po 16 konfigurowalnych 
portów szeregowych (łącznie 32), które można przeznaczyć do realizacji transmisji szeregowej lub 
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do realizacji wyjść modemowych. Oprócz interfejsów komunikacyjnych, w koncentratorze zabu-
dowano również wejścia wizyjne, przeznaczone do odbioru elektrycznych i/lub optycznych sygna-
łów wizyjnych z kamer telewizyjnych. Maksymalną liczbę wejść wizyjnych ustalono na 16. W ra-
zie konieczności możliwe jest elastyczne dostosowanie konfiguracji sprzętowej koncentratora po-
przez zabudowę dodatkowych elementów o określonych cechach funkcjonalnych. W szczególności 
dotyczy to elementów wyposażenia dodatkowego, takich jak rozdzielacze sygnału wizji, dodatko-
we przełączniki ethernetowe itd. 
 
 
4. SYSTEM ISKROBEZPIECZNEJ TELEWIZJI PRZEMYSŁOWEJ 
 

Kolejnym istotnym elementem Centrum Nadzoru Energomechanicznego jest system telewizji 
przemysłowej, który pozwala na uzyskanie obrazów z pomieszczeń, gdzie obecność człowieka jest 
ograniczona przez różne zagrożenia, także w podziemnych zakładach wydobywczych. Kamery te-
lewizyjne zostały zabudowane na dwóch poziomach kopalni „PIAST” w newralgicznych punktach 
odstawy urobku. Obecność kamer w tych miejscach ułatwia prowadzenie nadzoru, a w razie zagro-
żenia pomaga przy przeprowadzeniu ewakuacji lub akcji ratowniczej (rys. 3). 

 

 
 
Rys. 3. Nadzór wizyjny przenośników 
Figure 3. Video conveyors inspection 

 
Podstawowe elementy systemu telewizji przemysłowej, charakteryzują się następującymi ce-

chami: 
– posiadają certyfikat badania typu WE, 
– kamery, jako podstawowe elementy systemu, umożliwiają identyfikację obecności załogi i urzą-

dzeń, 
– medium transmisyjne zrealizowane jest jako elektryczne i optyczne (jednomodowy światłowód). 
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5. CENTRUM NADZORU ENERGOMECHANICZNEGO 
ORAZ WYNIESIONE STACJE DOŁOWE 

 
 Realizując wyżej wymienione systemy, tj. bezpieczną magistralną sieć światłowodową z wyko-
rzystaniem której transmitowane są dane o pracy kompleksów ścianowych, przenośników taśmo-
wych oraz dane technologiczne magistralnej sieci PPOŻ, a także telewizję przemysłową, zasadne 
jest koncentrowanie wszystkich tych systemów w jednym miejscu. Idea taka jest zasadna, gdyż po-
zwala w sposób uniwersalny dla branży mechanicznej i elektrycznej określić kto i gdzie będzie 
nadzorował pracę maszyn i urządzeń oraz wspomagał organizacyjnie w zakresie usuwania ewentu-
alnych awarii. To właśnie ta idea przyświecała realizatorom podczas budowy Centrum Nadzoru 
Energomechanicznego, które swoje zadania realizuje od 1 stycznia 2014 roku. Aby móc bezpiecz-
nie i z odpowiednio dużą wiarygodnością realizować powierzone zadania należy mieć także na 
uwadze umiejscowienie stanowisk komputerowych w sieci teleinformatycznej. W tym celu przy 
realizacji zadania wyposażono pomieszczenie Centrum Nadzoru Energomechanicznego o stanowi-
ska komputerowe przyłączone bezpośrednio do przełącznika głównego, ze względu na ich umiesz-
czenie i charakter pracy uznawane są za komputery bezpieczne (na których instalowane jest jedy-
nie określone oprogramowanie) (rys. 4). 
 
 

 
 
Rys. 4. Centrum Nadzoru Energomechanicznego – sieć teleinformatyczna 
Figure 4. Energo-mechanic Supervision Center – IT network 
 
 

Dane o pracy maszyn wyświetlane są na tablicy synoptycznej złożonej z dziewięciu wielko-
formatowych ekranów LCD. Sieć komputerowa Centrum Nadzoru Energomechanicznego nie ma 
styku z innymi sieciami za wyjątkiem komputera lustrzanego. W związku z tym, wyeliminowana 
została możliwość bezpośredniego przesyłania informacji z tej sieci na zewnątrz, nie ma również 
możliwości przesłania informacji z zewnątrz do tej sieci. Komputery wewnątrz tej sieci mają na-
tomiast bezpośredni dostęp do serwera bazy danych oraz do serwera wideo. 
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Bezpośrednie sąsiedztwo CNE i Dyspozytorni Głównej jest tu bardzo istotnym elementem, po-
zwala zintegrować działania pionu energomechanicznego i górniczego. Dla pełnego obrazu sytua-
cji poszczególnych ciągów produkcyjnych niezbędna jest suma informacji górniczo-geologicznej 
od Dyspozytora Głównego oraz ciągu komplementarnych, specjalistycznych danych techniczno-
produkcyjnych z Centrum Nadzoru Energomechanicznego. Pomieszczenia obu komórek są auto-
nomiczne ale posiadają połączenie. Gwarantuje to odpowiedni komfort pracy w obu komórkach 
i jednocześnie daje możliwość natychmiastowej i bezpośredniej wymiany informacji (rys 5). 
 
 

 
 
Rys. 5. Centrum Nadzoru Energomechanicznego KW S.A. oddział KWK „PIAST” 
Figure 5. Surveillance Centre Electromechanical in KW S.A. branch coal mine „PIAST” 
 
 

Na stanowiskach komputerowych zainstalowano oprogramowanie DEMKop, które 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. 
Przy okazji integracji na jednej płaszczyźnie widokowej wykonano również synchronizację 

czasową wszystkich autonomicznych aplikacji wizualizacyjnych. 
 Dodatkowo podczas realizacji Centrum Nadzoru Energomechanicznego w celu zapewnienia na-
leżytej łączności, zdecydowano o rozbudowie centrali telefonicznej, systemu łączności i alarmo-
wania – HETMAN oraz systemu dyspozytorskiego THOR. 
 Pracownik CNE wykonujący powierzone zadania ma podgląd na cały ruch zakładu górniczego, 
przez co szybciej może skierować do usunięcia awarii pracownika z odpowiednimi kwalifikacjami. 
Dodatkowo służąc swoim doświadczeniem, oraz analizując zarejestrowane dane przed wystąpie-
niem awarii, wspomaga pracowników usuwających usterki, oraz zdalnie kontroluje stan wykona-
nych prac. 

Przejście do 
Dyspozytora 
Głównego 
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Rys. 6. Plansze synoptyczne oprogramowania DEMKop w KW S.A. oddział KWK „PIAST” 
Figure 6. Synoptic chart software in KW S.A. branch coal mine „PIAST” 
 
 
 
 Oprócz stanowisk komputerowych Centrum Nadzoru Energomechanicznego do sieci poprzez 
koncentrator MKD-1 dołączono – w charakterze stanowiska klienckiego – komputer dołowy po-
zwalający na wizualizację parametrów technologicznych wybranych procesów, oraz umożliwiają-
cy diagnostykę wszystkich systemów z dołu kopalni (rys. 7). 
 
 
 
 

 
 
Rys. 7. Komputer dołowy jako lokalne stanowisko klienckie sieci technologicznej 
Figure 7. Underground PC Computer 
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6. SYSTEM DYSPOZYTORSKI THOR 
 
` Zastosowany system dyspozytorski THOR jest kompleksowym rozwiązaniem przeznaczonym 
do pracy w dyspozytorniach obiektów takich jak kopalnie, kotłownie, przedsiębiorstwa przemy-
słowe a także inne obiekty, gdzie ważne są: rejestracja oraz wizualizacja danych parametrów śro-
dowiska, archiwizacja oraz raportowanie ułatwiające analizę zagrożeń występujących na monito-
rowanym obiekcie. 
 System THOR oparty jest o scentralizowany serwer bazodanowy (bądź grupę serwerów), który 
zapewnia archiwizację danych, wysoką dostępność dla wielu stanowisk, jednolitość i spójność da-
nych. Jego konfiguracja jest mocno skalowalna dzięki czemu możliwe jest dostosowanie jej do po-
trzeb użytkownika oraz możliwości finansowych przedsiębiorstwa. 

Odpowiednie aplikacje wchodzące w skład systemu zapewniają możliwość konfiguracji, stero-
wania oraz wizualizacji w postaci map obiektowych lub definiowalnych plansz pomiarowych. 
Dzięki nim możliwe jest ciągłe monitorowanie stanu pomiarów, alarmowanie stanów niebezpiecz-
nych, dostęp do archiwum danych pomiarowych i tworzenie dokumentacji w postaci raportów. 
 Podstawowym elementem struktury systemu THOR jest scentralizowana baza danych do której 
zapisywane są wszystkie dane rejestrowane przez drivery komunikacyjne. Są one przechowywane 
w sposób jednolity i niezależny od specyfikacji źródeł dostawcy. Drivery komunikacyjne odpo-
wiadają za dopasowanie danych pobieranych od dostawcy, formatowanie ich i za pośrednictwem 
usługi ładującej zapis do bazy danych. Istotną cechą systemu jest możliwość rozproszenia po-
szczególnych elementów struktury, a tym samym rozłożenie obciążenia na wiele komputerów za-
pewniając większą wydajność. Struktura systemu jest mocno skalowalna dzięki czemu możliwe 
jest dostosowanie do wymagań i możliwości klienta. 
 Przedstawioną strukturę systemu można podzielić na dwie części, dostawy danych oraz aplika-
cji klienckich. 

W jego skład wchodzą następujące aplikacje wymagane dla prawidłowego korzystania z sys-
temu:  
– ODYN – program konfiguracji systemu za pomocą którego użytkownik ma możliwość wpro-

wadzania danych do bazy i przygotowania systemu do swoich wymagań, 
– LOKI – program edycji projektów za pomocą którego istnieje możliwość tworzenia odpo-

wiednich plansz obiektowych, map, rysunków oraz „podpinania” danych z bazy celem wizuali-
zacji. Udostępnia on zestaw narzędzi do rysowania, konwersji z innych formatów oraz wstawia-
nie obiektów dostępnych w bazie określając jednocześnie sposób działania, 

– SKADI – program wizualizacji danych, udostępnia funkcje związane z dostępem do danych. 
 
 
PODSUMOWANIE 
 
 Opisany sposób budowy Centrum Nadzoru Energomaszynowego pozwala, poprzez komplek-
sowe monitorowanie różnych maszyn i urządzeń wykorzystanych w procesach przemysłowych za-
chodzących na dole kopalni, racjonalizować gospodarkę maszynową i wspomagać pracę służb 
utrzymania ruchu energomechanicznego. Prowadzony „on line” monitoring pracy urządzeń oraz 
właściwe metody przetwarzania pozyskanych danych pozwalają na uzyskanie natychmiastowego 
sygnału zwrotnego o stanie maszyny, co umożliwia podejmowanie na bieżąco właściwych decyzji 
i reagowanie na nieprawidłowości pojawiające się w czasie procesu produkcyjnego jak również, 
w perspektywie dłuższego czasu pozwala na prowadzenie działań analitycznych. Sytuacja ta za-
pewnia w krótkim horyzoncie czasowym możliwość aktywnego działania mającego na celu ogra-
niczenie czasu postojów awaryjnych. A w długiej perspektywie pozwala prowadzić działania pre-
wencyjne i przeciwdziałać sytuacjom awaryjnym. Co zdecydowanie poprawia wskaźniki awaryj-
ności i powoduje wydłużenie efektywnego czasu pracy maszyn. 
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Building of the Energo-Mechanic Supervision Centre as a Part 
of Dispatcher, Monitoring and Visualization of Technological 
Processes Systems Integration, Influencing on the Efficiency 
and Safety of Machines and Equipment 
 

Exploitation of modern machinery and equipment requires using modern, automated and se-
cured data transmission systems and software to support energo-mechanical department and dis-
patcher's decisions. This study describes implementation of the Energo-Mechanic Supervision Cen-
ter that integrates dispatching system THOR with monitoring system and visualization of machine 
DEMKop. 
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STRESZCZENIE: Ważnym elementem inteligentnej kopalni będzie oczujnikowanie tych elemen-
tów systemu eksploatacji i odstawy, które pozwalają na sterowanie i optymalizacje procesu pro-
dukcji. Ważnym elementem charakteryzującym to, co dzieje się w trakcie procesu eksploatacji jest 
koncentracja składników użytecznych w urobku. Informacja o koncentracji metalu w złożu otrzy-
mywana jest na podstawie opróbowania złoża. Informacja o sposobie pozyskiwania urobku, jego 
jakości, i czystości wybierania złoża pozyskiwana jest obecnie poprzez opróbowanie urobku znaj-
dującego się w trakcie odstawy. Porównanie jakości urobku i parametrów złożowych stanowi pod-
stawę do oceny organizacji pracy w oddziale eksploatacyjnym i ocenę stopnia wykonania zadań 
i planów. W ramach planu automatyzacji tego procesu w O/ZG „Rudna” zainstalowano pod ziemią 
analizator do pomiaru składu urobku na taśmie w czasie rzeczywistym. Jako pierwszą tego typu in-
stalację zastosowano analizator CNA firmy Sodern. Na podstawie zdobytych doświadczeń i prze-
prowadzono analizę i zaprojektowano system automatycznej i ciągłej kontroli jakości odstawy 
w czasie rzeczywistym. 
 
SŁOWA KLUCZOWE: Inteligentna kopalnia, jakość odstawy, pomiar w czasie rzeczywistym 
 
 
 
1. SYSTEM OPRÓBOWANIA UROBKU W TRAKCIE ODSTAWY 
 

1.1. Opróbowanie przenośników taśmowych w punktach kontrolnych 
 

Od roku 2002 w O/ZG „Rudna” wprowadzono system opróbowania urobku w trakcie odstawy. 
Powstał wydzielony dział kontroli jakości oraz zorganizowano punkty opróbowań. W trakcie orga-
nizacji testowano różne sposoby pobierania prób i elementy wyposażenia punktu. Obecnie przyjęto 
system pobierania prób co 100 ton urobku, maksymalnie do 8 prób na zmianę. Przeciętnie na jed-
nym punkcie pobiera się 24 próby na dobę. Próby są pobierane ręcznie, reprezentują przekrój ta-
śmy, mają przeciętnie 15 do 20 kg. Następnie są kruszone, przesiewane i pomniejszane. Próba po 
pomniejszeniu ma 25 do 30 dkg. Tak przygotowana próba jest transportowana do szybu, wywożo-

Szkoła Eksploatacji Podziemnej 2014, Materiały Konferencyjne 
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na i przekazywana do laboratorium CBJ. Aktualnie w O/ZG „Rudna” istnieje 61 stałych i doraź-
nych punktów opróbowania przenośników taśmowych. Po wykonaniu pomiaru wyniki są przeka-
zywane przez CBJ do kopalni. Wyniki są otrzymywane po sześciu godzinach od przekazania mate-
riału. Praktycznie informacja o wynikach opróbowania są dostępne dopiero na następny dzień. 

Wyniki są wpisywane do bazy danych i udostępniane poprzez system MOPRONA w formie 
raportów dla kierownictwa, służb i dozoru oddziałów produkcyjnych. Tak zorganizowany system 
pozwala na przekazywanie informacji w formie informacji zwrotnej, reagowania po dłuższym cza-
sie po wystąpieniu nieprawidłowości, nierzadko trudno wskazać konkretne osoby odpowiedzialne 
za wystąpienie nieprawidłowości. Nie istnieje też możliwość ingerencji w proces produkcyjny. 
 
1.2. Działania mające na celu skrócenie czasu pomiędzy pobraniem próby a przekazaniem wyniku 
 

W trakcie funkcjonowania systemu podejmowano próby nad skróceniem czasu pomiędzy po-
braniem próby a uzyskaniem informacji, która powinna dotrzeć do ośrodka kontrolnego i decyzyj-
nego. W latach 2008 do 2012 w komorze przy szybie R-I funkcjonowało dołowe laboratorium 
XRF. Próba była suszona, kruszona, mielona i mierzona przenośnym aparatem rentgenowskim 
NITON. Proces ten udało się skrócić do ok. 3–4 godzin. Pozostał jeszcze problem dowozu próbek 
do laboratorium, oraz przekazania wyników w formie wypełnionych arkuszy na górę i wpisania ich 
do systemu. System pozwalał na interwencję w wybranych przypadkach, kiedy informacja o serii 
wyjątkowo złych wyników mogła być przekazana przez obsługę laboratorium telefonicznie. 
Oczywiście miało to charakter doraźny a nie systemowy. 

W ramach tych działań przeprowadzano doraźnie pomiary aparatem NITON czy to urobku na 
kracie czy to urobku w pobliżu przodków. Działania takie miały charakter interwencyjny 
 
 
2. WYBÓR URZĄDZENIA DO POMIARU SKŁADU UROBKU NA TAŚMIE 
 

2.1. Przegląd dostępnych technologii pomiaru 
 

Należy przyznać, że w momencie powstania decyzji o automatyzacji procesu opróbowania ja-
kości urobku nie istniało na rynku urządzenie gotowe do zainstalowania na dole kopalni. Istniejące 
analizatory instalowane czy w cementowniach czy w zakładach wzbogacających mierzyły materiał 
pokruszony, w niedużej odległości od badanego materiału. Pomiar rudy surowej, niepokruszonej, 
takiej która tylko została rozbita młotem hydraulicznym na punkcie przesypowym i kracie o ocz-
kach ok. 40×40 cm, do tego transportowanej z prędkością 2,5 m/s nie jest łatwy. Do tego założono, 
że dla bezpieczeństwa i samego urządzenia, ale przede wszystkim samego systemu odstawy i za-
pobiegnięcia kosztownych przestojów przenośnika, elementy analizatora nie mogą być zbliżone od 
góry na odległość bliższą niż 60 cm od dna niecki taśmy. Odległość ta wnika z przepisów, a także 
jest podparta doświadczeniami w tym zakresie. Po rozmowach z producentami zdecydowano się na 
technologię opartą o emisje neutronów. W momencie przystępowania do procedury przetargowej 
nie istniało urządzenie XRF dające gwarancję poprawnego pomiaru. Należy przyznać, że nawet na 
etapie postępowania przetargowego producenci i dealerzy uczciwie wycofywali się z oferty po 
stwierdzeniu, że urządzenie przez nich proponowane nie dawało gwarancji spełnienia zadania. 

W ostatecznym rozwiązaniu zadania podjęła się firma Sodern, której przedstawicielem z Polsce 
jest firma PANalytical. Należy zaznaczyć, że nie można wykluczyć możliwości zastosowania tech-
nologii XRF do pomiaru rudy na taśmie, warunkiem jest tylko odpowiednia moc urządzenia i roz-
wiązania szczegółowe. 

Urządzenie firmy Sodern jest analizatorem opartym o emisję neutronów, które są generowane 
w tubie w wyniku bombardowania elektronami próbki trytu. Urządzenie to gwarantuje większą 
energie neutronów niż urządzenia oparte o izotopy, na przykład kaliforn Cf 252, oraz naświetla cały 
przekrój urobku na taśmie. 
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W trakcie prowadzonych prac nad pozyskaniem urządzenie CNA stwierdzono, że obiecującą 
i dostępną technologią są analizatory XRF QuarCon proponowane przez firmę IMA Engineering. 
Przeprowadzono wstępne rozmowy, jednak nie zdecydowano się na rozpoczynanie nowego projek-
tu do czasu uruchomienia analizatora CNA. 
 
2.2. Zakres zmian wykonanych w analizatorze CNA dla instalacji w O/ZG „Rudna” 
 

Urządzenie zainstalowane w O/ZG „Rudna” jest urządzeniem w konfiguracji „top out”, czyli 
bez elementów nad przenośnikiem taśmowym. Ustrój pomiarowy umieszczony jest w skrzyni po-
między taśmą nośną a taśmą zwrotną przenośnika. Pozwala to na umieszczenie detektorów w nie-
dużej odległości od mierzonego materiału. Wadą takiego rozwiązania jest konieczność przenikania 
promieniowania zwrotnego przez taśmę. Elementem komplikującym pomiar jest obecność w ta-
śmie przenośnika związków chloru, koniecznych dla zapewnienia niepalności taśmy. Jak wykaza-
no jednak w praktyce pomiar jest możliwy pomimo tej niedogodności. Analizator z umieszczonym 
obok siebie generatorem i detektorami jest jedynym tego typu rozwiązaniem pracującym pod zie-
mią i jednym z dwu na świecie. 
 
2.3. Zakres modyfikacji przenośnika taśmowego 
 

Dla zapewnienia warunków pracy analizatora CNA należało wykonać odpowiedni fundament 
betonowy, odciągnąć taśmę zwrotną dla uzyskania miejsca dla ustroju pomiarowego analizatora, 
zabudować system zabezpieczeń i czujników elektronicznych. Zainstalowano także dodatkowe ze-
stawy zasilające i instalację oświetleniową oraz system kamer przemysłowych. Dla zapewnienia 
komunikacji położono łącze światłowodowe, które podpięto do istniejącego systemu wymiany in-
formacji pomiędzy instalacją dołową a siecią LAN KGHM. 

Modyfikację przenośnika i instalację urządzenia przeprowadziła firma Zanam-Legmet. 
 
 
3. POMIAR W CZASIE RZECZYWISTYM I SPOSÓB PREZENTACJI WYNIKÓW 
 

Analizator podaje wyniki w formie agregacji sygnału z detektorów i wagi przenośnikowej 
w przedziale dwóch minut. Jest to najkrótszy możliwy przedział czasowy, który gwarantuje po-
prawność pomiaru. Analizatory tego typu są zwykle przeznaczone do dokładnego pomiaru parame-
trów średnich w dłuższych okresach czasowych. Charakter monitoringu jakości urobku wymaga 
jak najkrótszych możliwie okresów agregacji, po to aby wychwycić przybierkę skały płonnej i na-
głe obniżenie jakości urobku. W tym przedziale czasu przy przeciętnym obciążeniu przenośnika 
transportowane jest od 8 do 40 ton urobku. Wyniki podawane są w czasie rzeczywistym, zaraz po 
zakończeniu okresu agregacji w plikach archiwizujących i bazie danych Dostęp do nich poprzez 
interfejs mają osoby dozoru ruchu. Taki sposób dystrybucji informacji umożliwia budowę systemu 
zarządzania i monitoringu urobku. Ilustracja (rys. 1) pokazuje, w jaki sposób możliwa jest szybka, 
wizualna analiza poprawności składu urobku na taśmie. Oprócz wartości średniej, która powinna 
oscylować wokół parametrów zadanych w planach eksploatacyjnych, rzut oka na histogram po-
zwala na szybką ocenę nadreprezentatywności pomiarów niskiej koncentracji miedzi w urobku, 
a co za tym idzie nadmiernej obecności skały płonnej. Zróżnicowanie koncentracji składnika uży-
tecznego w złożu ma zwykle charakter logarytmiczno-normalny. Odchylenia od tego rozkładu 
i nieuzasadniony skok słupka dla skały płonnej stanowi przesłankę do identyfikacji nieprawidło-
wości i jednocześnie pozwala nie reagować na zwykłą losową obecność płonnych cząstek, które 
normalnie mogą zdarzyć się w granicach złoża. 

W przypadku rozbudowanego systemu analiza rozkładu może być przeprowadzona zaangażo-
wanymi metodami matematycznymi a nieprawidłowości wychwytywane przez system sztucznej 
inteligencji. 
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4. PROJEKT AUTOMATYCZNEGO SYSTEMU MONITORINGU PRODUKCJI ODDZIAŁU 
 

4.1. Organizacja transportu przenośnikami taśmowymi a lokalizacja punktów pomiaru 
 

Projekt monitoringu oddziału nie polega tylko na prostym zamontowaniu analizatorów za każ-
dą kratą. System odstawy przenośnikami taśmowymi jest systemem zależnym, nierzadko oddział 
nie tylko posiada kilka wysypów, ale i wysypy są zamontowane tak, że kilka oddziałów dokonuje 
odstawy na jeden ciąg przenośników. Nie jest możliwe proste opróbowanie każdego wysypu 
z osobna. Należy wyznaczyć priorytety i cele, jakie chcemy osiągnąć poprzez instalowanie syste-
mu. Z drugiej strony należy patrzeć na kopalnię, jako na organizm, w którym zachodzą ciągłe zmia-
ny. System transportu zmienią się wraz z zamykaniem i otwieraniem nowych pól eksploatacyj-
nych, zmianami w utrzymaniu wyrobisk transportowych i organizacji dróg odstawy. 
 
 

 
 
Rys. 1. Prezentacja wyników pomiaru w formie tabelarycznej, średnich i histogramu 
Figure 1. Data report, tables, statistic values, histogram 
 
 

Priorytetami dla systemu monitoringu nie mogą być proste uśrednione wyniki zmianowe dla 
poszczególnych oddziałów. Wprawdzie takie dane są najprostsze do zinterpretowania, lecz osią-
gnięcie takich danych wymagałoby dużego nakładu finansowego w postaci olbrzymiej ilości anali-
zatorów oraz wag przenośnikowych dla różnicowania ilości urobku w przypadku odstawy kilku 
oddziałów na jeden ciąg taśmowy. 

Priorytetami powinno być: 
– wykrycie skały płonnej, i 
– identyfikacja źródła, to jest przesypu, na który została odstawiona nadmierna statystycznie ilość 

skały płonnej. 
Aby zrealizować tak postawione zadanie należy przyjrzeć się systemowi odstawy, zidentyfiko-

wać poszczególne ciągi wraz z lokalizacją przesypów, oraz zaproponować lokalizację analizatorów 
wraz ze zdefiniowaniem funkcji, jakie będzie on pełnił. Jednocześnie w systemie monitoringu na-
leży zwrócić uwagę na zależności czasowe pojawienia się poszczególnych grup danych z poszcze-
gólnych analizatorów. 

System powinien też rejestrować fakt pojawienia się wozu na kracie, oraz monitorować czas 
pracy szuflady punktu przesypowego. Tylko kompleksowe wykorzystanie informacji z systemu au-
tomatyki, oraz elektroniczna identyfikacja wozu w czasie odstawy uzupełni brakujące dane syste-
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mowe a z drugiej strony zapewni poczucie, że praca konkretnego zespołu zmianowego jest indy-
widualnym, a nie anonimowym wkładem w produkcję całego Oddziału. 

Dla pełnego opróbowania i przypisania koncentracji miedzi w odstawie dla każdego pola eks-
ploatacyjnego i każdego punktu odstawczego, można myśleć o zastąpieniu analizatorami wszyst-
kich 61 punktów. W przypadku analizy przebiegu głównych ciągów taśmowych i punktów odsta-
wy można wydzielić kilkanaście punktów, opróbowanie których pozwala na monitorowanie pro-
dukcji. Wstępną lokalizację minimalnej liczby analizatorów przedstawia tabela (tab. 1). 
 
Tabela 1. Wstępna lokalizacja analizatorów dla monitoringu produkcji kopalni „Rudna” 
Table 1. Localization of analyzers for whole mine quality control, feasibility study 
 

Rejon/firma Lokalizacja Oddział 

R-IX W159 L-2 pc. 47 G12 
 W150 L-2 pc. 51 G14 i G12 
 W150 L-1 P.10 G11 
 W145 Sierpol 
 W145 Z-2 pc. 32 G17 
 T234 Z-1 K152 G15 
 T128 Sierpol 

R-VII N4 L-1 P 22 G24 
 N3 L-3 P 37 G23 
 N3 L-1 pc. 6 G26 

R-I U7 L2 K018 G1 
R-I T229 L2 G3 

 U3 L-2 G3 
 W 243 G2 
 T321 L-2 G7 

PeBeKa T169 i H20  
Rebeka 
i Kop. 

N3 pc. 58  

Pebeka W-159 L-1 pc. 51  

 
W tabeli 1 pogrupowano poszczególne wysypy według ciągów taśmowych, na których są zlo-

kalizowane. Część analizatorów ma za zadanie pełnić rolę kontroli materiału wchodzącego w rejon 
oddziału z kopalni Sieroszowice Polkowice, oraz z firm prowadzących roboty przygotowawcze. 
Kolejne mają za zadanie monitorowanie tak rudy, jak i zmian w składzie rudy. Różnicowanie oka-
zuje się konieczny w przypadku, kiedy nastąpi zmieszanie urobku odstawianego z różnych wysy-
pów na jednym ciągu. W przypadku stopniowego wprowadzania systemu automatycznej kontroli 
odstawy można myśleć o wprowadzeniu systemu etapami, poprzez wprowadzenie automatycznej 
kontroli poszczególnych rejonów i ciągów odstawy (rys. 2). 
 
4.2. Instalacje dodatkowe w miejscu instalacji analizatorów 
 

Stanowisko analizatora CNA zabudowanego w kopalni „Rudna” wyposażono w system telewi-
zji przemysłowej pozwalającej na podgląd materiału na taśmie i otoczenie analizatora oraz instala-
cję oświetleniową. System pomiaru analizatorem CNA może zostać zaburzony zbyt małym obcią-
żeniem taśmy, lub niepełnym jej wypełnieniem, to jest sytuacją, kiedy występują pryzmy urobku 
rozdzielone przerwami. W początkowym etapie zdobywania doświadczeń porównywano wyniki 
otrzymywane w formie rekordów i logów z obrazem urobku na taśmie otrzymywanym z kamery 
przemysłowej. W wyniku obserwacji ustalono, że minimalne obciążenie taśmy, które pozwala na 
otrzymanie poprawnego i reprezentatywnego pomiaru w dwuminutowym okresie agregacji danych 
to 8 ton. 
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Rys. 2. Jeden z wariantów rozmieszczenia analizatorów na ciągach transportowych kopalni 
Figure 2. localisation of analysers on the conveyer system, feasibility study 

 
System telewizji przemysłowej pozwala również na identyfikację rodzaju awarii w przypadku 

braku otrzymywania pomiaru oraz na wizualne stwierdzenie stanu ruchu taśmociągu i obecności 
jak i typu odstawy. Dodatkową funkcja jest zapewnienie bezpieczeństwa urządzeniu w miejscy je-
go lokalizacji. 
 
4.3. System zabezpieczeń i osłon przeciwpromiennych w miejscu instalacji analizatora 
 

Instalacja urządzeń pomiarowych na dole kopalni wiąże się z wprowadzeniem źródeł promie-
niowania przenikliwego. Wprowadza to konieczność spełnienia zapisów Prawa Atomowego a tak-
że wymogów bezpieczeństwa pracy. Źródło promieniowania użyte w analizatorze CNA pozwala 
na przerwanie emisji neutronów w momencie odcięcia zasilania. W tym zakresie jego funkcjonal-
ność jest podobna do funkcjonalności źródła promieniowania rentgenowskiego. Dla zapewnienia 
bezpiecznej obsługi i inspekcji taśmociągu bez przerywania pracy analizatora zastosowano zestaw 
osłon. Podstawą bezpieczeństwa pracy z analizatorami jest fakt, że w jego bezpośrednim, jak i dal-
szym otoczeniu nie ma wyznaczonych stałych miejsc pracy. Obecność ludzi jest krótka bądź incy-
dentalna, w związku z czym nie istnieje niebezpieczeństwo przekroczenia dopuszczalnych rocz-
nych dawek promieniowania. 
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Podstawą bezpiecznego obchodzenia się z urządzeniami jest ich zdalna obsługa oraz przeszko-
lenie pracowników działu taśmowego. Wizualna ocena stanu przenośnika nie wymaga długiego 
okresu czasu można, więc powiedzieć, że urządzenia tego typu instalowane na dole są całkowicie 
bezpieczne. Każdorazowa potrzeba inspekcji lub naprawy elementów w obrębie przestrzeni ogra-
niczonej osłonami wymaga wyłączenia zasilania analizatora. 

Nadzór nad analizatorem posiadają osoby z działu geologicznego – odpowiedzialnego za ja-
kość pomiaru – dyspozytorzy, automatycy i elektrycy. Dyspozytorzy mają za zadanie włączenie 
systemu po długich okresach braku napięcia, kiedy komputer sterujący może wyłączyć się z powo-
du wyczerpania baterii. Za stan taśmociągu i instalacji mechanicznych odpowiedzialni są pracow-
nicy działu taśmowego. Odpowiednio za stan automatyki i zasilania urządzenia odpowiadają auto-
matycy i elektrycy. 
 
 
5. ASPEKT EKONOMICZNY UŻYCIA ANALIZATORÓW DO KONTROLI ODSTAWY 
 

5.1. Efekt ekonomiczny związany z utrzymaniem koncentracji metalu w urobku 
 

Na samym początku trzeba postawić pytanie o konieczność stosowania kontroli koncentracji 
składnika użytecznego w odstawie urobku przenośnikami taśmowymi. Odpowiedź związana jest 
nie tylko z aspektem technicznym procesu pozyskiwania i odstawy rudy, ale przede wszystkim 
z aspektem społeczno-organizacyjnym. Wchodzi tu pod uwagę tak zróżnicowanie warunków geo-
logiczno-górniczych w poszczególnych oddziałach i polach eksploatacyjnych jak i problemy wy-
nikające z wpływu zrobów i obszarów już wyeksploatowanych na stabilność stropów. Nie należy 
również zapominać, że poziom wydobycia 12 milionów ton rudy rocznie jest osiągany wysiłkiem 
zbiorowym dużej liczby członków skomplikowanej i rozbudowanej społeczności. Tą wielkością 
wydobycia można objąć kilka kopalni mniejszych, gdzie rodzaj kontaktów, wymiany informacji 
i struktura organizacyjna jest dużo mniejsza. 

Trudności w eksploatacji, wypełniania planów wydobywczych, powodują, że często odbija się 
to negatywnie na koncentracji miedzi w urobku ze względu na przybieranie skały płonnej i mie-
szanie jej z urobioną rudą. 

Stan taki wymaga ciągłych wysiłków, aby wymagać od załogi wypełniania procedur i utrzyma-
nia produkcji miedzi na odpowiednim poziomie. 

Ekonomiczne uzasadnienie tych wysiłków wynika tak z ceny miedzi na rynku, jak i z wysokich 
kosztów ponoszonych na transport i przeróbkę każdej tony urobku. Przyjmując wartość miedzi 
w granicach kosztów produkcji tony miedzi przez O/ZG Rudna, wartość każdej dodatkowej 0,01% 
vol. Cu w nadawie to około 8 mln złotych rocznie. Redukcja zubożenia poprzez eliminację przy-
bierania skały płonnej o pięć procent, czyli podniesienie przeciętnych wartości koncentracji miedzi 
w urobku o około 0,86% to podniesienie parametrów przychodu o około 72 mln złotych rocznie. 
Można przyjąć, że efektywność działań w tym zakresie przekracza poniesione nakłady. Warun-
kiem jest skuteczność i racjonalność działań. Wyliczenia tego typu muszą być szacunkowe, gdyż 
nie można sobie pozwolić na zaprzestanie działań zmierzających do poprawy jakości urobku, jak 
też oszacować dokładnie wartość każdego z typu działań podejmowanych na rzecz redukcji zubo-
żenia wykonywanych obecnie. W proces ten oprócz działu kontroli jakości zaangażowani są tak 
geolodzy jak i dozór górniczy kopalni. 

Automatyczny pomiar w przeciwieństwie do działań obecnych nie podlega zmęczeniu i naci-
skom wynikającym z relacji i więzi społecznych. Można powiedzieć eufemicznie, że „analizator 
się nie męczy i nie zależy mu na przyjaźni”, poza tym podaje informacje w o wiele większym za-
kresie niż może to wykonać zespół ludzi, a wyniki są natychmiastowo dostępne. Pozwala to nie 
tylko na oddziaływanie poprzez negatywne komunikaty, dyscyplinowanie czy kary, ale poprzez 
bezpośrednią kontrolę i wprowadzenie zmian w działaniach oddziału czy pola rzeczywistego jesz-
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cze w ciągu tej samej zmiany. Co więcej pozwala na interwencję jeszcze w czasie trwania niepra-
widłowości a nie w okresie odwleczonym. 
 
5.2. Efekt ekonomiczny związany ze zmianami struktury organizacyjnej 
 

Zatrudnienie próbobiorców do pobierania prób wiąże się z zapewnieniem pełnego obłożenia 
punktów na cztery zmiany, oraz zapewnieniem pewnej ilości osób rezerwy związanej z kompensa-
cją absencji chorobowej i urlopowej. Organizacja jednego punktu automatycznego opróbowania, to 
redukcja przynajmniej czterech próbobiorców, którzy mogą być wykorzystani w dziale produkcyj-
nym. Wpisuje się to w praktykę stopniowej redukcji ilości osób zatrudnionych pod ziemią i zastę-
powania pracy ludzi maszynami i instalacjami sterowanymi elektronicznie i zdalnie. Pozwala to 
również na lepsze wykorzystanie osób dozoru i optymalizację systemu samej kontroli. Koszty in-
stalacji systemu wymagają dużej inwestycji jednorazowej, czy wieloetapowej związanej z pozy-
skaniem analizatorów i urządzeń. Koszt eksploatacji analizatorów i związanej z nią okresowych 
wymian źródeł promieniowania CNA czy XRF jest jednak niższy niż koszt utrzymania zespołu 
ludzkiego. Różnica ta pozwala już na zwrot nakładów w okresie kilkuletnim. 
 
 
WNIOSKI 
 

Dotychczasowe doświadczenia wykazują, ze analizator do pomiaru koncentracji urobku na ta-
śmie w czasie rzeczywistym jest urządzaniem w pełni spełniającym wymagania kontroli jakości 
odstawy produkcji górniczej w kopalniach rud. Ilość danych i ich jakość przewyższa wszystkie do-
tychczasowe osiągnięcia w tym zakresie. Dobór technologii pomiaru CNA czy XRF jest sprawą 
otwartą, należy przyjąć, że decydujący w wyborze jest dobór technologii do konkretnego miejsca 
i zadań, jakie są stawiane przed montowana instalacją. 

Zastosowanie systemu opróbowania urobku na taśmach jest wykonalne, jednak dla pełnej funk-
cjonalności system taki powinien wykorzystywać wiele innych informacji dostępnych z automaty-
ki urządzeń. System wymaga identyfikacji elektronicznej wozów i maszyn realizujących wysyp na 
kratę. Wstępna obróbka danych uzasadnia zastosowanie odpowiedniej klasy oprogramowania spe-
cjalistycznego. 

Działania na rzecz zastępowania systemu stosowanego obecnie systemem w pełni zautomaty-
zowanym jest uzasadnione ekonomicznie 
 
 
 

Automatized Grade-Control System Based on Online Cross-Belt 
Analyzers – Experiences of “Rudna” Mine, KGHM “Polish Copper” S.A. 
 

Very important element of smart mining or intelligent mining it is using the grade-control ana-
lyze of output ant it transport for steering and optimalisation of production. It is the important fac-
tor of exploitation characterization. Orebody sampling valuates the metal concentration in ore. 
Grade-control of output and excavation is done by the sampling of material on conveyers across 
the conveyer belt. The comparison of sampling is the mains factor evaluating the organization and 
efficiency of working teams and the production planning. The installation of SODERN CNA on-
line analyzer is the realization of the online grade-control plan. Using the experiences of its exploi-
tation the plan of all mine grade-control installation is done. 
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IBM – profil działalności 

 

Firma IBM w 2011 r. obchodziła stulecie swojego istnienia. W ofercie firmy znaj-

duje się szeroki zakres usług doradczych i informatycznych, oprogramowanie oraz 

systemy i technologie informatyczne. W ogłoszonej strategii biznesowej do 2015 

roku firma kładzie nacisk na analitykę biznesową, cloud computing, wzrost udzia-

łu 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 sys-

temy inteligentnych miast, inteligentnego zarządzania ruchem drogowym, czy in-

teligentnego przesyłu energii.  

Na polskim rynku IBM działa od 1991 roku. Główna siedziba firmy mieści się w 

Warszawie, a oddziały, między innymi, w Katowicach, Poznaniu, Wrocławiu i Kra-

kowie. 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 Centrum Kompetencyjno-

Wdrożeniowe  w Gdańsku.  

 

IBM współpracuje ściśle z klientami wszystkich najważniejszych sektorów gospo-

darki: finansowego, telekomunikacyjnego, przemysłowego, energetycznego, mo-

toryzacyjnego, administracji publicznej, rynku MSP i innych. 
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Wdrożenie systemu ITSM BMC Remedy Advicom Spółka z o.o. 
 
 
Przemysław Marek 
Advicom Sp. z o.o., Jastrzębie-Zdrój 
 
 
 
 
 
 
STRESZCZENIE: Artykuł zawiera opis wdrożenia w firmie Advicom Spółka z o.o. systemu 
ITSM, a w szczególności opis przekształceń, jakie firma musiała przejść, aby zgodnie z najlep-
szymi praktykami ITIL1, świadczyć usługi pozostałym podmiotom Grupy Kapitałowej JSW na 
najwyższym poziomie. 

Przedstawiony w artykule system ITSM2 obejmuje szeroki zakres procesów ITIL, które poma-
gają usprawnić działanie organizacji, a co za tym idzie zwiększyć jakość i dostępność usług pra-
cownikom Grupy Kapitałowej m.in. poprzez zmniejszenie wskaźnika MTTR3 oraz udostępnienia 
Portalu Użytkownika. Ponadto, na platformie udostępniono bazę wiedzy, z której mogą korzystać 
użytkownicy oraz pracownicy pierwszej i drugiej linii wsparcia Advicom. Ponadto udostępniono 
moduł powiadamiania o bieżących pracach serwisowych. 

Kluczowymi modułami systemu ITSM są: Zarządzanie Incydentami, Zarządzanie Problemami, 
Zarządzanie Poziomem Usług, Zarządzanie Wiedzą, Portal Użytkownika, Rejestracja Czasu Pracy 
oraz moduł raportujący, który umożliwia dostarczanie Klientom, Zarządowi oraz Radzie Nadzor-
czej informacji o jakości, dostępności oraz kosztach świadczonych usług. 
 
SŁOWA KLUCZOWE: Jastrzębska Spółka Węglowa S.A., JSW S.A., Service Management, 
ITSM, Service Request Management, ISO/IEC 20000, Service Level Management, Advicom Spół-
ka z o.o., Asset Management 
 
 
 
1. O FIRMIE 
 

Advicom Spółka z o.o. została założona w 1998 roku. Firma powstała na bazie służb informa-
tycznych Jastrzębskiej Spółki Węglowej SA w wyniku restrukturyzacji polskiego górnictwa. Od 
początku działalności realizujemy zadania związane z kompleksową obsługą informatyczną du-
żych i średnich przedsiębiorstw południowej Polski. Naszym kluczowym klientem jest Jastrzębska 
Spółka Węglowa S.A. 

Od czerwca 2009 roku Advicom Spółka z o.o. należy do Grupy Kapitałowej JSW i realizuje 
zadania związane z dostarczaniem usług IT całej Grupie Kapitałowej JSW, wraz z tą chwilą firma 
postawiła sobie trzy cele: 
– szybko identyfikować i rozwiązywać problemy, 
– sprawnie zarządzać kosztami IT, 
– efektywnie wykorzystywanie czasu pracowników. 
                                                            
1 ITIL – (Information Technology Infrastructure Library) – biblioteka najlepszych praktych dotyczących za-
rządzania usługami IT. 
2 ITSM – (Information Technology Service Management) – system do zarządzanie usługami IT. 
3 MTTR – (Mean Time To Repair) – wskaźnik średniego czasu rozwiązania zgłoszenia. 
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Jednak, aby spełnić powyższe cele firma musiała przejść proces gruntownej zmiany dotychcza-
sowego podejścia IT do biznesu. Zastosowano się do biblioteki najlepszych praktyk dotyczących 
zarządzania usługami ITIL v3. 
 
 
2. MODEL USŁUGOWY 
 

Na początku zewidencjonowano najważniejsze procesy w organizacji, tj. zarządzanie incyden-
tem, zarządzanie problemem i zarządzanie poziomem usług. Procesy te zostały dokładnie przeana-
lizowane i zamodelowane zgodnie z najlepszymi praktykami ITIL. Następnie zostały utworzone 
karty usług wewnętrznych świadczonych przez poszczególne działy Advicom oraz usług bizneso-
wych składających się właśnie z usług wewnętrznych. Pozwoliło to na stworzenie katalogu usług 
świadczonych przez Advicom. Dzięki temu dostawca ma jasno określone jakie usługi może świad-
czyć, a Klient wie jakie usługi może kupić. 

W 2011 roku Advicom Spółka z o.o. uzyskała certyfikat ISO 20000 oraz wdrożono system. Od 
tej chwili wszystkie zgłoszenia były kierowane do Centrum Wsparcia Advicom. Rola Centrum 
Wsparcia polega na rejestrowaniu oraz rozwiązywanie incydentów i zgłoszeń przesyłanych róż-
nymi kanałami przez użytkowników Grupy Kapitałowej JSW. Każde zgłoszenie jest odpowiednio 
kategoryzowane oraz ustalany jest właściwy priorytet zgodnie z podpisaną umową SLA. Zgłosze-
nia wymagające większych kompetencji lub uprawnień są eskalowane do drugiej linii wsparcia. 
 
 
3. MODUŁY ITSM 
 
3.1. Incident Management 
 

Pozwala w jednym miejscu wprowadzać wszystkie zgłoszenia. Umożliwia relacjonowanie zgło-
szeń, ich eskalowanie do innych grup wsparcia oraz monitorowanie. Bardziej skomplikowane 
zgłoszenia trafiają z kompletem informacji do drugiej linii wsparcia przez co nie traci ona czasu na 
kontakt z użytkownikiem, czy też rejestrowanie zgłoszenia. 
 
3.2. Problem Management 
 

Zgodnie z procesem zarządzania problemami, odpowiada za znajdowanie przyczyn powstawa-
nia incydentów oraz minimalizuje wpływ incydentów, którym nie można zapobiec. 
 
3.3. Service Level Management 
 

Moduł ten pozwala monitorować zapisy umów z Klientami oraz dostawcami. Ustalane są ka-
mienie milowe, po osiągnięciu których wysyłane są notyfikacje przypominające np. o upłynięciu 
75% czasu na rozwiązanie zgłoszenia zgodnie z SLA. Notyfikacje na różnych poziomach są prze-
syłane do odpowiednich grup wsparcia. Każdy miernik ma zamodelowany odpowiedni kalendarz 
biznesowy, tj. w jakich godzinach świadczone są usługi i w jakich godzinach mierzone są czasy re-
akcji i rozwiązania. Na podstawie tego modułu wysyłane są raporty dla koordynatorów ds. infor-
matyki poszczególnych firm. 
 
3.4. Portal Użytkownika 
 

Pozwala na rejestrowanie oraz monitorowanie swoich zgłoszeń. Dodatkowo możliwe jest pod-
glądanie zaplanowanych prac serwisowych poprzez tablicę ogłoszeń oraz odpisywanie notatek do 
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zgłoszeń. Użytkownik ma również wgląd do swoich zrealizowanych już zgłoszeń oraz dostęp do 
bazy wiedzy. 
 
3.5. Rejestracja Czynności 
 

Czas pracy niezwiązany z realizacją zgłoszeń jest zapisywany w module Rejestracja Czasu 
Pracy. W RCP oprócz czasu poświęconego na daną czynność zapisywana jest również informa-
cja o firmie, na rzecz której wykonana została praca oraz usługa, której dotyczyła czynność. Po-
zwala to zobrazować do jakich usług pracownicy poświęcają najwięcej czasu. Dzięki temu kierow-
nicy mogą zbadać i harmonogramować zapotrzebowanie pracowników w poszczególnych 
usługach i firmach. 
 
3.6. License Management 
 

Umożliwia wprowadzanie oraz monitorowanie terminów umów z dostawcami. Przed upłynię-
ciem terminu zakończenia każdej umowy odpowiednia osoba jest o tym automatycznie informo-
wana przez system. Pozwala to również sprawnie zarządzać licencjami, monitorować ich wykorzy-
stanie, a dzięki temu niwelować ryzyko posiadania nielegalnego oprogramowania lub niezgodnej 
ilości licencji. Zdecydowanie zwiększa komfort podczas audytów oprogramowania, wykonywa-
nych przez naszych dostawców. 
 
3.7. Knowledge Management 
 

Zarządzanie wiedzą polega na zapisywaniu instrukcji obejścia problemu w tzw. bazie wiedzy. 
Baza jest udostępniona dla pracowników Advicom, oraz dla użytkowników Grupy Kapitałowej 
JSW. Różnica polega na treści artykułów, te dla pracowników są bardziej techniczne. Dzięki temu 
użytkownik ma możliwość przed zarejestrowaniem zgłoszenia w Portalu Użytkownika na wyszu-
kania w bazie wiedzy rozwiązania swojego problemu. Jeżeli go nie znajdzie to dopiero zakłada 
zgłoszenie. 
 
3.8. Moduł raportujący BMC Analytics 
 

Moduł oparty na rozwiązaniu Business Objects. Umożliwia stworzenie świata obiektów, tzn. 
powiązana ze sobą wartości i zmiennych poszczególnych modułów ITSM. Umożliwia to sporzą-
dzanie bardzo efektownych i miarodajnych. 
 

 
 
Rys. 1. Ilość zgłoszeń zarejestrowanych 
Figure 1. All submitted requests and incidents 
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PODSUMOWANIE 
 

Zmiana podejścia w zarządzaniu przedsiębiorstwem pozwoliła na zrealizowanie zakładanych 
celów oraz osiągnięcia innych korzyści m.in.: 
– ułatwienie zarządzania czasem pracowników, a co za tym idzie zwiększenie efektywności pra-

cy pracowników, 
– motywacja pracowników poprzez ogólny dostęp do wszystkich zarejestrowanych działań, 
– skrócenie czasu rozwiązania zgłoszeń (wskaźnik MTTR) poprzez wprowadzenie nowego kana-

łu zgłaszania – Portal Użytkownika, 
– zmniejszenie ilości incydentów poprzez znalezienie i usunięcie przyczyn ich powstawania 

w module Problem Management, 
– brak kar za niegodności licencyjne, 
– zwiększenie świadomości użytkownika poprzez tablicę ogłoszeń oraz bazę wiedzy, 
– dla działów technicznych, analitycznych i innych wprowadzono jeden język – ITIL, 
– obniżenie kosztów IT. 

Wdrożenie systemu ITSM w Grupie Kapitałowej JSW znacznie usprawniło działanie poszcze-
gólnych działów w firmie Advicom. Utworzenie pojedynczego punktu kontaktu pozwala świad-
czyć spójne, wysokiej jakości wsparcie, które pozwolą użytkownikom działać na najwyższym, 
możliwym poziomie. Z kolei raporty dla Zarządu pozwalają w krótkim czasie sprawdzić, w którą 
stronę zmierza firma, jak wyglądają kluczowe wskaźniki efektywności i ile brakuje do spełnienia 
kluczowych czynników sukcesu. Użytkownik uzyskał dostęp do większej ilości informacji, przez 
to jest bardziej usatysfakcjonowany. 

Aktualnie trwają prace nad utworzeniem bazy CMDB, która pozwoli na sprawniejsze zarzą-
dzanie wszystkimi jednostkami konfiguracji w całej Grupie Kapitałowej, jak również zamodelo-
wanie usług biznesowych oraz określenia jakie komponenty infrastruktury informatycznej mają 
wpływ na jej dostępność. Następnie wprowadzony zostanie moduł Zarządzania Zmianą oraz moduł 
Zarządzania Wersjami i Wydaniami. 
 
 
 

The Implementation of ITSM System BMC Remedy in Advicom 
 

The paper contains the description of implementation the ITSM system in the Advicom Spółka 
z.o.o, and in particular, the description of changes, which the company had to accept, in accordance 
to the best ITIL practices, to provide high level services to the other parties of JSW Capital Group. 

The ITSM system presented in the article includes a wide scope of ITIL’s processes, which are 
helpful in the improvement of the organizational’s work, and in consequence, increase quality and 
availability of services to the Capital Group employees, for instance, by reduction of MTTR index 
and making the User’s Portal available. Moreover, the platform gives access to data base, which is 
available for users and employees of the Advicom’s first and second support line, and what is 
more, the module of informing about current maintenance works has also been released. 

The key modules of the ITSM systems are: Incident Management, Problem Management, Ser-
vice level Management, Data Management, User’s Portal, Work time registration, and also report 
module, which enables delivering the information about quality, availability and costs of provided 
services to the Customers and Board of Directors. 
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System informatyczny eRaport – nowoczesna komunikacja 
biznesowa w KGHM Polska Miedź S.A. Oddział Zakłady 
Górnicze „Polkowice-Sieroszowice” 
 
 
Jarosław Kuźniar 
Dyrektor KGHM Polska Miedź S.A. O/ZG „Polkowice-Sieroszowice” 
 
Paweł Hryniewicz 
Główny specjalista ds. komunikacji wewnętrznej KGHM Polska Miedź S.A. 
O/ZG „Polkowice-Sieroszowice” 
 
 
 
 
 
 
STRESZCZENIE: Rozwój umiejętności i sprawności organizacyjnej poprzez wprowadzenie jed-
nolitych standardów raportowania i kontroli to jeden z celów strategii KGHM Polska Miedź S.A. 
Dlatego sieć komputerowa na dole kopalni wyposażona w odpowiednie oprogramowanie raportu-
jące to konieczność w dobie dyskusji na temat nowoczesnego górnictwa. Użycie jednakowych da-
nych oraz doinformowanie dozoru zmianowego i menadżerów kopalni jest podstawą właściwej 
komunikacji biznesowej. Dlatego KGHM Polska Miedź S.A. O/ZG „Polkowice-Sieroszowice” za-
projektował i wdrożył system informatyczny eRaport. Jego podstawowy cel to usprawnienie rapor-
towania poprzez zastąpienie wypełnianych odręcznie przez dozór raportów zmianowych elektro-
nicznymi odpowiednikami. Dostępne na dole kopalni, możliwie najbliżej miejsca pracy kompute-
ry, pozwalają na zasilanie serwerów w dane, które następnie udostępniane są współpracującym 
jednostkom organizacyjnym zakładu górniczego do celów sprawozdawczych i analitycznych. 
 
SŁOWA KLUCZOWE: eRaport, KGHM, Polska Miedź, Polkowice-Sieroszowice, kopalnia, gór-
nictwo podziemne, system informatyczny, program, raportowanie, dane, komunikacja biznesowa, 
sieć teleinformatyczna, online 
 
 
 
 

1. CELE PROJEKTU eRAPORT 
 
1.1. Opis sytuacji 
 

KGHM Polska Miedź S.A. Oddział ZG „Polkowice-Sieroszowice” zatrudnia 4700 pracowni-
ków. Przy tak dużej liczbie zatrudnionych jednym z kluczowych elementów skutecznego zarzą-
dzania jest system sprawnej komunikacji wewnętrznej. W 2011 roku, w kopalni przeprowadzono 
audyt komunikacyjny, który pokazał poziom doinformowania pracowników oraz  obszary do po-
prawy. Szczególnym elementem komunikacji był przepływ danych biznesowych poprzez wielo-
działową strukturę kopalni. Działy biorące udział w wydobyciu, robotach przygotowawczych czy 
utrzymaniu ruchu zakładu górniczego stanowią niezależne jednostki organizacyjne, które są po-
wiązane usługowym modelem pracy. Wynika z tego potrzeba przekazywania wielu informacji, 
między innymi tak podstawowych jak: miejsce przebywania pracowników, liczba, rodzaj i stan 
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maszyn górniczych, efekty pracy (wydobycie), awarie itp. Drogą przekazu tego typu informacji by-
ły raporty papierowe, wypełniane przez pracowników na różnych szczeblach dozoru. Duża część 
informacji była duplikowana i przepisywana w każdym kolejnym raporcie tworzonym na kolejnym 
szczeblu hierarchii. Każdy z działów z racji swojej specjalizacji posiadał dostosowane do swoich 
potrzeb raporty, jednak istnieje grupa takich informacji, które są dystrybuowane pomiędzy działa-
mi i duplikowane. Ze względu na pracę wielozmianową, sztygar zmianowy otrzymywał informacje 
oraz komunikaty z opóźnieniem, często niepełne i zreinterpretowane. Nie bez znaczenia był ogra-
niczony kontakt z przełożonymi oraz bariery komunikacyjne w strukturze poziomej. 

Powyższa sytuacja wymagała usprawnienia. Jednym z celów przyjętej w 2012 roku strategii 
komunikacji wewnętrznej kopalni „Polkowice-Sieroszowice” było polepszenie przepływu infor-
macji poprzez udostępnienie wszystkim pracownikom dozoru komputerów w miejscu pracy, czyli 
na dole kopalni. Dostęp do domeny KGHM (email, intranet, zasoby sieciowe) powinien zapewnić 
lepszą komunikację pomiędzy pracownikami dozoru oraz możliwość użytkowania aplikacji specja-
listycznych mogących wpłynąć na jakość oraz bezpieczeństwo pracy (np. e-learning, obserwacja 
na ekranie komputera pracy maszyn, urządzeń itp.). Natomiast w zakresie komunikacji biznesowej 
zaistniała potrzeba stworzenia systemu informatycznego, który umożliwi szybszy dostęp do da-
nych i eliminację błędów w raportowaniu. Konieczne było wdrożenie rozwiązania, które pozwoli 
na uzyskiwanie w drodze raportowania faktycznych danych na poziomie podstawowym (dozór 
zmianowy) w celu przygotowania spójnych wniosków z pracy wszystkich działów. W celu realiza-
cji zadania powołano zespół projektowy, który w pierwszej fazie zidentyfikował wszystkie istnie-
jące raporty i przyjęte sposoby komunikacji. Następnie przeprowadził analizę zapotrzebowania po-
szczególnych grup odbiorców na  określone dane oraz wyznaczył założenia dla pracy systemu. Za 
kwestie techniczne przygotowania eRaportu, bo taką nazwę ustalono dla systemu, odpowiadał 
KGHM Polska Miedź S.A. O/COPI. 
 
1.2. Cele postawione przed systemem 
 

Celem systemu informatycznego eRaport jest usprawnienie raportowania poprzez zastąpienie 
wypełnianych odręcznie przez dozór raportów, ich elektronicznymi odpowiednikami. System eRa-
port ma za zadanie sprawną agregację danych wprowadzanych za pomocą komputera przez dozór 
zmianowy, udostępnianie danych (wizualizację na ekranie komputera) poprzez sieć informatyczną 
zakładu górniczego do celów sprawozdawczych współpracującym jednostkom organizacyjnym. 
Ponadto system ma na celu: 
a) ujednolicenie raportowania i uproszczenie przepływu informacji pomiędzy dozorem  zmiano-

wym współpracujących oddziałów wydobywczych, pomocniczych i utrzymania ruchu, 
b) wprowadzanie danych w miejscu ich powstania przez konkretną osobę – dozór, który z racji 

pełnionych obowiązków odpowiada za dany obszar w raportowaniu, 
c) eliminację redundancji informacji (brak duplikacji danych), 
d) umożliwienie korzystania dowolnej liczbie odbiorców - zgodnie z kompetencjami i przyjętym 

modelem uprawnień, 
e) wyświetlanie jednakowych danych na wszystkich poziomach zarządzania, 
f) szybszy dostęp do danych – śledzenie on-line, 
g) skrócenie czasu poświęconego przez dozór zmianowy na wypełnianie formularzy, 
h) ograniczenie ilości pomyłek,  
i) możliwość szybkiego dostępu do informacji w wybranym przedziale czasowym. 
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Rys. 1. Główne przypadki użycia systemu, (użytkownicy i ich role) 
Figure 1. Main cases of system implementation, (users and they roles) 
 
 
2. KONCEPCJA SYSTEMU I REALIZACJA PROJEKTU 
 
2.1. Struktura organizacyjna determinantem w projektowaniu systemu 
 

KGHM Polska Miedź S.A. Oddział Zakłady Górnicze „Polkowice-Sieroszowice” od kwietnia 
2013  roku posiada wielodziałową strukturę pionu produkcyjnego. Działy biorące udział w wydo-
byciu rudy miedzi stanowią niezależne jednostki organizacyjne, które są powiązane usługowym 
modelem pracy. Są to: 
– oddziały wydobywcze procesu przygotowania miejsca pracy (Dział Robót Górniczych) , 
– oddziały wydobywcze procesu urabiania (Dział Techniki Strzałowej), 
– oddziały wydobywcze procesu odstawy rudy (Dział Górniczy ds. Odstawy Oponowej). 
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Rys. 2. Schemat organizacyjny obejmujący oddziały wydobywcze 
KGHM Polska Miedź S.A. O/ZG „Polkowice-Sieroszowice” 
Figure 2. Organization chart including mining sections 
of KGHM Polska Miedź S.A. „Polkowice-Sieroszowice” Mine 
 
 

W nowej strukturze koniecznym stało się przekazywanie wielu informacji pomiędzy współpra-
cującymi jednostkami. Każdemu z działów współpracujących w procesie produkcji niezbędny był 
dostosowany do specjalizacji raport oraz narzędzie dystrybucji danych w strukturze poziomej 
w celu doinformowania dozoru zmianowego. Dodatkowo, w celu koordynowania i szybkiej anali-
zy raportowanych danych nieodzowne było przygotowanie „widoków” dla dyspozytorów ruchu, 
analityków oraz innych służb, które do tej pory korzystały z informacji pochodzących z oddziałów 
wydobywczych. Zespół projektowy  przyjął powyższe za priorytet w funkcjonalności systemu. 
 
2.2. Najważniejsze funkcjonalności systemu 
 

Ze względu na specyfikę pracy kopalni zmiana kolejna kontynuuje prace zmiany poprzedniej. 
Dlatego system eRaport został zaprojektowany tak aby automatycznie udostępniał wymaganą 
cześć informacji ze zmiany poprzedniej zmianie następującej po niej. 
 
 
 
 
 
 
 



 5

 
 
Rys. 3. Przepływ danych w wielozmianowym systemie pracy 
Figure 3. Data flow in multishift work system 
 
 

Ze względu na funkcjonujące w ZG „Polkowice-Sieroszowice” odrębne oddziały wydobywcze 
odpowiadające za proces produkcyjny, system eRaport umożliwia przygotowywanie raportów wła-
ściwych dla danej jednostki organizacyjnej. Oznacza to, że sztygarzy zarządzający na danej zmia-
nie  wydobyciem, wprowadzają do eRportu tylko informacje charakterystyczne dla danego proce-
su. Przykładowo, sztygar zmianowy oddziału wydobywczego procesu odstawy zasila system jedy-
nie w informacje związane z liczbą operatorów ładowarek i maszyn odstawczych, wykonanej przez 
te maszyny pracy, miejsca, w których pracowały maszyny oraz stany w jakich na koniec zmiany 
znajdowały się obsługiwane przez jego dział przodki. System zapewnia wyświetlanie danych na 
raportach innych działów, po tym jak zostaną one wprowadzone w raporcie źródłowym dla danego 
rodzaju informacji. 
 
 

 
 
Rys. 4. Przykładowy przepływ wybranych informacji pomiędzy procesami. 
Figure 4. Exemplary flow of chosen information between processes 
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System zachowuje ustandaryzowane dla całego O/ZG „Polkowice-Sieroszowice” nazewnictwo 
przodków i ich stanów co m.in. stanowi o łatwości jego stosowania przez osoby dozoru. System 
został zaprojektowany tak, że może być wykorzystywany przez dozór zmianowy na stanowisku 
komputerowym zarówno na dole kopalni (w miejscu podziału załogi) jak i na powierzchni. Dane 
z poszczególnych oddziałów, przesyłane w trakcie raportowania zasilają widoki zbiorcze poszcze-
gólnych rejonów kopalni. Ten typ raportów, zgodnie z zaplanowanym modelem uprawnień obsłu-
giwany jest przez osoby dozoru wyższego a raz wprowadzona informacja na poziomie podstawo-
wym jest nieedytowalna na żadnym z poziomów zarządczych. Kolejną ważną cechą programu, 
szczególnie istotną z punktu widzenia wprowadzającego dane, jest wykorzystanie szeregu słowni-
ków, dzięki którym, za pomocą listy wyboru, program „podpowiada” symbole lub treści  właściwe 
dla danej rubryki. Przykładowo listy wyboru zawierają nazwiska pracowników, którzy zgodnie 
z harmonogramem pracują w danym dniu na określonej zmianie a także maszyny górnicze dostęp-
ne dla konkretnego oddziału. Cały proces „podpowiadania” zachodzi automatycznie, ponieważ 
program korzysta ze źródeł zewnętrznych. 
 
2.3. Infrastruktura informatyczna i sprzęt 
 

System informatyczny eRaport nie mógłby być wykorzystywany w pełnym zakresie możliwo-
ści gdyby nie posiadana przez O/ZG „Polkowice – Sieroszowice” sieć teleinformatyczna z wydzie-
loną siecią biznesową na dole kopalni. Istniejąca infrastruktura połączeniowa oraz urządzania ak-
tywne sieci, umożliwiają obsługę urządzeń komputerowych w standardzie Ethernet, w dowolnym 
miejscu kopalni. Szkielet sieci teleinformatycznej opiera się na połączeniach światłowodowych 
z redundancją połączeniową oraz zasilaniem bateryjnym, zapewniającym nieprzerwaną pracę. 
Urządzenia końcowe podłączane są do sieci dołowej z wykorzystaniem standardu łączności DSL 
za pomocą wydzielonych połączeń teletechnicznych. 

Komputery w jakie zostały wyposażone poszczególne oddziały dołowe zostały zakupione przez 
KGHM Polska Miedź S.A. o/COPI. Procesor zainstalowany jest w obudowie monitora, odpornej 
na czynniki zewnętrzne. Sprzęt uzyskał pozytywną opinię jednostki certyfikującej na stosowanie 
pod ziemią. 
 
2.4. Architektura systemu 
 

Aplikacja działa w architekturze klient-serwer. Jako interfejs użytkownika została wybrana 
technologia Windows Forms co wymaga instalacji aplikacji na każdej stacji klienta.  Aplikacja 
kliencka łączy się z bazą danych SQL Server umieszczonej na serwerze, którym zarządza KGHM 
Polska Miedź S.A. O/COPI. 
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Rys. 5. Schemat przepływu przykładowych danych w systemie eRaport 
Figure 5. Flow scheme of chosen data in eRaport system 
 
 

Programu można używać z dowolnego komputera podłączonego do sieci i będącego w domenie 
KGHM. Może tego dokonać użytkownik posiadający nadane przez administratora systemu upraw-
nienia. Oznacza to, że widok właściwy dla danego użytkownika wyświetla się niezależnie od miej-
sca i wykorzystywanego urządzenia. System rejestruje czas i rodzaj wpisywanych informacji oraz 
dokonywane zmiany. 
 
2.5. Instalacja oprogramowania i autoaktualizacja aplikacji 
 

Oprogramowanie nie wymaga instalowania żadnych dodatkowych komponentów na stacji (wy-
starczy aby system operacyjny posiadał wszystkie aktualne poprawki, szczególnie NET Frame-
work 2.0 z SP1). Oprogramowanie działa na systemach operacyjnych Windows XP i wszystkich 
nowszych. Aplikacja zawiera mechanizm autoaktualizacji. Po poprawnym zainstalowaniu w menu 
„Start” oraz na pulpicie, zostanie utworzony skrót do aplikacji. Przy każdym uruchomieniu przez 
użytkownika program sprawdza czy na serwerze jest nowsza wersja aplikacji, jeżeli znajdzie now-
szą wersję proponuje użytkownikowi jej pobranie.  
 
 
3. WDROŻENIE SYSTEMU ERAPORT 
 
3.1. Harmonogram wdrożenia 
 

Przygotowanie do wdrożenia systemu informatycznego eRaport, począwszy od analizy sytuacji 
bieżącej, stworzenia koncepcji, wyboru i zakupu sprzętu komputerowego trwało od lipca do paź-
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dziernika 2012 roku. W dalszej kolejności (listopad, grudzień) przeprowadzono operację instalacji 
odpowiednich zasilaczy oraz połączeń sieciowych, poprowadzonych możliwie najbliżej frontu ro-
bót, czyli w miejscach podziału załogi oddziałów wydobywczych. Łącznie przygotowano infra-
strukturę dla 40 komputerów. W pierwszym kwartale 2013r. robocza wersja systemu eRaport zo-
stała zainstalowana na wszystkich stacjach dołowych oraz komputerach będących w dyspozycji 
dozoru na powierzchni. Równolegle ruszył cykl szkoleń, który wyjaśniał cel wprowadzenia pro-
gramu oraz możliwości jakie daje system. Była to okazja do zebrania szeregu praktycznych uwag 
mających wpływ na użyteczność systemu w rękach sztygara zmianowego. Można śmiało stwier-
dzić, że użytkownicy włączyli się w tworzenie eRaportu. 

W początkowym okresie program obejmował oddziały procesu produkcji, które zasilały real-
nymi danymi serwery, dzięki czemu o wiele prostsze okazało się tworzenie, w ramach programu, 
raportów dozoru wyższego takich jak: raport dyspozytora ruchu, raport nadsztygarów, raport działu 
analiz.  
 
 
Tabela 1. Zakres podstawowych danych wprowadzanych do systemu z poziomu dozoru 
zmianowego – sztygar oddziału wydobywczego procesu przygotowania miejsca pracy 
Table 1. Range of basic data put into the system at the level of shift foreman– head 
of mining section for underground mining operations preparation. 
 

Rodzaj danych zapisywanych przez system Sposób wprowadzenia danych. 

Nazwa oddziału 
Pola tekstowe – automatycznie wypełnione 
przez system po zalogowaniu użytkownika 

Data 
Zmiana 
Dozór prowadzący (imię i nazwisko, numer ewidencyjny) 
Dozór pomocniczy (imię i nazwisko, numer ewidencyjny) Pole tekstowe – zaznaczenie pozycji na liście wyboru. 

Pracownicy na zmianie (imię i nazwisko, numer ewidencyjny) 
Pola tekstowe – automatycznie wypełnione 
przez system – możliwość edycji 

Liczba pracowników na zmianie 
Pole liczbowe – automatycznie wypełniane 
przez system. 

Stan przodków (nazwa przodka, stan przodka po zmianie, typ 
maszyny, imię i nazwisko operatora, wykon, uwagi) 

Pola tekstowe – podpowiedź automatyczna systemu – 
sztygar uzupełnia dane z listy wyboru i zatwierdza 
stan przodka.  

Liczba przodków  odwierconych na zmianie/po zmianie 

Pola automatycznie wypełnione przez system na 
podstawie danych raportowanych w „stanie przodka” 

Liczba przodków strzelonych po zmianie 
Liczba przodków  załadowanych na zmianie/po zmianie 
Liczba odwierconych otworów 
Przodki czyste 
Liczba SRS Pole liczbowe – wpis sztygara 
Liczba zabudowanych kotew Pole liczbowe – wpis sztygara 
Inne roboty wykonane na zmianie 

Pola tekstowe - opisy i komentarze 
sztygarów zmianowych 

Uwagi dla zmiany następnej 
Uwagi z kontroli codziennej wyrobisk 
Uwagi z kontroli urządzeń elektrycznych 
Uwagi z kontroli sygnalizatorów alarmowych 
Uwagi (BHP; zdarzenia, pouczenia; braki typu: napięcie, 
woda; stan sprzętu gaśniczego, wentylacja, tamy, itd.) 
Uwagi wynikające z kontroli wskazań sygnalizatorów stropu 
/ stan obudowy/ kierowanie stropem 
Uwagi z kontroli wypływu wody / zagrożeń gazowych 
Uwagi dla sztygara oddziałowego 

Karta czasu pracy 

Pola niezbędne do wyliczenia czasu pracy 
i wynagrodzenia pracownika. Dane wczytywane 
automatycznie lub zaznaczane  przez użytkownika 
w listach wyboru 
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3.2. Pozwolenie na stosowanie 
 

W połowie 2013 roku decyzją Dyrektora KGHM Polska Miedź S.A. O/ZG „Polkowice-Się-
roszowice” system informatyczny eRaport stanowił obowiązkową formę raportowania z koniecz-
nością stosowania w restrykcyjności produkcyjnej. Równolegle dozór był zobligowany do prowa-
dzenia książek raportowych zgodnych z obowiązującymi przepisami . Było to działanie niezbędne 
do wyeliminowania wszelkich ewentualnych błędów programu mogących mieć wpływ na bezpie-
czeństwo przyszłego użytkowania, których rozpoznanie możliwe było tylko w przypadku pełnego 
obciążenia systemu. 

W grudniu 2013 roku KGHM Polska Miedź S.A. wystąpił do Prezesa Wyższego Urzędu Gór-
niczego w Katowicach z wnioskiem o zezwolenie na odstępstwo od postanowień § 4 ust. 2 rozpo-
rządzenia Ministra Gospodarki z dnia 28.06.2002r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy, 
prowadzenia ruchu oraz specjalistycznego zabezpieczenia przeciwpożarowego w podziemnych za-
kładach górniczych w zakresie oddziałowych książek raportowych na rzecz stosowania systemu 
eRaport. 30 grudnia 2013 roku Prezes WUG wyraził zgodę na użycie systemu jako formy raporto-
wania w KGHM Polska Miedź S.A. O/ZG „Polkowice-Sieroszowice” w oddziałach wydobyw-
czych. Obecnie użytkownikami programu jest ponad 750 pracowników kopalni. Oprócz dozoru 
oddziałów dołowych wydobywczych i energomechanicznych z systemu korzystają służby geolo-
giczno-miernicze, wentylacji, zwalczania zagrożeń, kadrowe oraz menadżerowie oddziału. 
 
 
4. OBSŁUGA I ZABEZPIECZENIE SYSTEMU 
 

Nadzór nad funkcjonowaniem sieci reguluje porozumienie pomiędzy kopalnią „Polkowice – 
Sieroszowice” a Centralnym Ośrodkiem Przetwarzania Informacji (COPI), Oddziałem należącym 
do KGHM Polska Miedź S.A. Zasady bezpieczeństwa aplikacji eRaport obejmują uregulowania 
dotyczące dostępu, ochrony przed nieautoryzowaną zmianą informacji oraz zabezpieczenia przed 
utratą danych. Aplikacja eRaport została wytworzona, przetestowana i dopuszczona do stosowania 
zgodnie z obowiązującymi procedurami w KGHM tj. Polityką Bezpieczeństwa Informacyjnego. 
Wszystkie dane wprowadzane do systemu przechowywane są w należących do KGHM centrach 
obliczeniowych (serwerownie) rozlokowanych w dwóch lokalizacjach: DC Lubin i Polkowice 
z zachowaniem pełnego procesu Disaster Recovery. Usługa udostępnienia Aplikacji eRaport wspie-
rana jest zgodnie z ustalonymi parametrami tj. dostępność, terminowość, kopia bezpieczeństwa 
oraz odpowiedzialność za dane itd. Wszystkie czynności decyzyjne realizowane są przez Użyt-
kowników posiadających indywidualny login i hasło. System identyfikuje użytkownika, dlatego 
eRaport dostępny jest tylko dla osób uprawnionych. Dane w postaci elektronicznej poza ww. two-
rzeniem kopii bezpieczeństwa w interwałach rocznych składowane będą na nośnikach jednokrot-
nego zapisu i archiwizowane w trzeciej lokalizacji. 
 
 
5. KIERUNKI ROZWOJU SYSTEMU 
 

System informatyczny eRaport został zaprojektowany tak aby mógł być rozbudowywany o ko-
lejne funkcjonalności w ramach prac rozwojowych. Aktualnie aplikacja przygotowywana jest do 
przejęcia raportów zmianowych oddziałów elektrycznych, klimatyzacji, szybowych oraz transportu 
poziomego i rurociągów. Wprowadzanie zmian odbywa się za pomocą wersji testowej. 

Jednym z kolejnych, kroków w rozwoju jest moduł zintegrowanej obsługi awarii. Dzięki inte-
gracji, informacje o czasie i przebiegu awarii automatycznie byłby uzupełniane w raportach zmia-
nowych dotkniętych awarią zespołów. Moduł taki pracowałby w oparciu o zmodyfikowane i do-
stosowane do potrzeb O/ZG „Polkowice-Sieroszowice” procesy typu Service Desk. Naturalnym 
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efektem gromadzenia danych poprzez eRaport staje się budowa narzędzia business inteligence. 
Zakres tego rozwiązania będzie ograniczony do analizy i tworzenia specyficznych raportów na po-
ziomie kierownika oddziału zarządzającego zespołem pracowników. Jednym z trudniejszych dla 
projektantów systemu wyzwań będzie jednak stworzenie modułu raportującego dla służb zwalcza-
nia zagrożeń. To zaawansowane rozwiązanie pozwoli między innymi na analizę danych wynikają-
cych z powiązania współrzędnych przodków z datą i ich stanem w wyznaczonym przedziale cza-
sowym. Zabrane informacje będą mogły służyć poprawie bezpieczeństwa. 
 
 
 

eRaport IT system – modern business communication in 
KGHM Polska Miedź S.A. “Polkowice-Sieroszowice” Mine 
 

Development of organizational skills and efficiency by introducing uniform standards of report-
ing and control is one of KGHM Polska Miedź S.A strategy aims. That is why underground com-
puter network equipped in suitable reporting software is a necessity whilst discussing modern min-
ing. Use of identical data as well as informing shift foremen and managers of the mine are the ba-
ses of proper business communication. Therefore KGHM Polska Miedź S.A “Polkowice-
Sieroszowice” Mine has designed and introduced eRaport IT system. Its basic aim is the reporting  
improvement through replacing manually written reports filled in  by shift foremen for their elec-
tronic equivalent. Computers available underground, as close to the work place as possible, allow 
the servers to receive data, which then is made available to cooperating organizational units of the 
mine for reporting and analytical purposes. 
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Wyznaczanie parametrów pracy złącza ciernego stosowanego 
w obudowie podatnej wyrobisk korytarzowych 
 
 
Jarosław Brodny 
Politechnika Śląska, Gliwice 
 
 
 
 
 
 
STRESZCZENIE: Złącze cierne jest zasadniczą częścią górniczej obudowy podatnej i ma decydu-
jący wpływ na podstawowe parametry jej pracy, czyli nośność i podatność, które w istotny sposób 
wpływają na bezpieczeństwo pracy całej obudowy. W artykule przedstawiono wyniki badań sta-
nowiskowych prostych złączy ciernych obciążonych statycznie i dynamicznie. Celem badań było 
wykreślenie charakterystyk pracy złączy ciernych i na tej podstawie wyznaczenie podstawowych 
parametrów ich pracy. Określono także wpływ wartości wstępnych sił osiowych w śrubach strze-
mion oraz energii udaru, w przypadku badań dynamicznych, na wartość maksymalnej siły przeno-
szonej przez złącze cierne oraz na wielkość zsuwu. 
 
SŁOWA KLUCZOWE: Górnicza obudowa podatna, złącze cierne, wyrobisko korytarzowe 
 
 
 
1. WSTĘP 
 
 Cechą charakterystyczną obudowy podatnej i jej istotną zaletą jest możliwość samoczynnej 
zmiany gabarytów w czasie pracy. Pod wpływem obciążenia zewnętrznego (od strony górotworu) 
mogą bowiem występować przemieszczenia (zsuwy) współpracujących kształtowników, po któ-
rych obudowa przechodzi w nowy stan równowagi i w dalszym ciągu może zapewniać ochronę 
wyrobiska [2, 3, 4]. 
 Możliwość wzajemnego przemieszczania się kształtowników odrzwi i stojaków ciernych pod 
wpływem obciążenia zewnętrznego zapewniają złącza cierne, w których wykorzystuje się zjawisko 
tarcia między współpracującymi kształtownikami. O poprawności pracy złącza ciernego w dużej 
mierze decydują strzemiona, które zapewniają odpowiednią siłę docisku współpracujących kształ-
towników. Wartość tej siły jest równa sumie wartości sił osiowych w śrubach strzemion. 
 W czasie montażu złączy ciernych siły osiowe w śrubach strzemion są wynikiem działania 
momentu skręcającego, z jakim są dokręcane ich nakrętki. Bardzo istotny wpływ na wartości tych 
sił mają także wartości współczynników tarcia w gwintach śrub i na powierzchniach oporowych 
nakrętek i kołnierzy jarzm strzemion. 
 Można więc przyjąć, że wartość siły, z jaką dociskane są współpracujące kształtowniki w złą-
czu ciernym oraz wartości współczynników tarcia statycznego i kinetycznego pomiędzy nimi mają 
decydujący wpływ na charakterystykę pracy złącza ciernego, a w dalszej kolejności na parametry 
pracy obudowy podatnej, jakimi są jej nośność i podatność. 
 Stosowana powszechnie w wyrobiskach korytarzowych obudowa podatna w czasie pracy nara-
żona jest na działanie obciążenia statycznego i dynamicznego. Szczególnie niebezpieczne, z punk-
tu widzenia zachowania funkcjonalności wyrobisk oraz bezpieczeństwa pracy załogi, jest obciąże-
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nie dynamiczne, źródłem którego są często występujące w czasie eksploatacji górniczej tąpania, 
odprężenia oraz wstrząsy w górotworze [2, 4, 5, 7]. 
 Przy obciążeniu dynamicznym obudowa podatna do momentu rozpoczęcia zsuwu pracuje jako 
sztywna. W czasie zsuwu nośność obudowy spada praktycznie do zera aż do chwili ponownego 
usztywnienia się. Taka charakterystyka pracy obudowy stanowi duże niebezpieczeństwo dla sta-
teczności wyrobisk, w których jest stosowana. 
 Przy obciążeniach statycznych do momentu wystąpienia pierwszego zsuwu następuje wzrost si-
ły przenoszonej przez obudowę. W czasie zsuwu siła ta spada aż do momentu ponownego zablo-
kowania się złączy ciernych. Następnie proces powtarza się, przy czym trudne do przewidzenia są 
zarówno wielkości zsuwów, czas ich wystąpienia, jak i wartości przenoszonych sił. 
 Można więc przyjąć, że to złącze cierne, a dokładniej parametry jego pracy, decydują o prawi-
dłowej pracy obudowy podatnej wpływając istotnie na stan bezpieczeństwa wyrobisk, w których 
obudowa ta jest użytkowana. 
 Dla pełniejszego poznania i opisu zjawisk zachodzących w złączu ciernym w czasie jego sta-
tycznego i dynamicznego obciążenia przeprowadzono badania stanowiskowe, wyniki których zo-
stały przedstawione w niniejszej pracy. Badaniom poddano proste złącza cierne wykonane z kształ-
townika V29 z dwoma strzemionami typu SDO29. 
 Celem badań było wyznaczenie podstawowych parametrów pracy prostych złączy ciernych ob-
ciążonego statycznie i dynamicznie oraz ustalenie, jaki wpływ na te parametry mają wartości 
wstępnych sił osiowych w śrubach strzemion, a w przypadku obciążenia dynamicznego energia 
udaru swobodnie spadającej masy. 
 
 
2. BADANIA PROSTYCH ZŁĄCZY CIERNYCH OBCIĄŻONYCH STATYCZNIE 
 
 Badania prostych złączy ciernych przy statycznym ściskaniu polegają na osiowym ich obciąże-
niu siłą, która jest wynikiem przemieszczania się ze stałą prędkością 0,017 m/s tłoka maszyny wy-
trzymałościowej [6]. 
 Zgodnie ze schematem przedstawionym na rysunku 1a, zewnętrzna siła czynna P, będąca wy-
nikiem przemieszczania się tłoka maszyny, działająca na złącze cierne, powoduje wystąpienie siły 
tarcia (T) pomiędzy współpracującymi kształtownikami. Do czasu, kiedy wartość siły zewnętrznej 
nie przekroczy maksymalnej wartości siły tarcia statycznego między współpracującymi kształtow-
nikami, pozostają one w spoczynku. W momencie, gdy wartość ta zostanie przekroczona, to siła 
tarcia statycznego przechodzi w siłę tarcia kinetycznego i w złączu dochodzi do zsuwu, czyli 
względnego przemieszczenia współpracujących kształtowników (z). 
 Pomijając sprężystość oraz tłumienie wewnętrzne kształtowników, można przyjąć, że wartość 
siły, z jaką złącze cierne działa na podłoże, jest równa jego reakcji (R) i będzie się zmieniać tak jak 
wartość siły tarcia między współpracującymi kształtownikami. 
 Wartość siły tarcia między współpracującymi kształtownikami będzie zależna od wartości siły 
(N) z jaką dociskane są kształtowniki (A i B) oraz od wartości współczynników tarcia statycznego 
i kinetycznego między ich powierzchniami. Siła docisku (N) jest równa sumie wartości sił osio-
wych w śrubach strzemion (C) (rys. 1a). 
 Przyjmując, że istotny wpływ na parametry pracy złącza ciernego ma siła, z jaką dociskane są 
współpracujące w złączu kształtowniki, badania przeprowadzono dla złączy o różnych wartościach 
wstępnych sił osiowych w śrubach strzemion, przy czym dla danego złącza wartości tych sił 
w każdej z jego śrub były takie same. 
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Rys. 1. Schemat złącza ciernego poddanego statycznemu osiowemu ściskaniu (a) 
i obciążonego udarem swobodnie spadającej masy (b) 
Figure 1. Scheme of friction joint subjected to static axial compression (a) 
and loaded with the impact of mass falling freely (b) 
 
 
 W wyniku przeprowadzonych badań wyznaczono przebiegi czasowe siły (R) przenoszonej przez 
złącze cierne, przemieszczenia (z) zsuwającego się kształtownika oraz sił osiowych (Qi) w śrubach 
strzemion. Wykorzystując te przebiegi wyznacza się charakterystyki pracy złączy ciernych określa-
jących zależność między przenoszoną przez złącze siłą (R), a wielkością przemieszczenia zsuwają-
cego się kształtownika (z). 
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Rys. 2. Zmiany wartości sił osiowych w śrubach strzemion, siły przenoszonej przez 
złącze oraz przemieszczenia zsuwającego się kształtownika w złączu ciernym 
Figure 2. A changes of values of axial forces in the bolts of stirrups, of the force transferred 
by a joint and the displacement of a yielding shaped section in the friction joint 
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 Na rysunku 2 przedstawiono czasowe przebiegi wyznaczanych wielkości dla złącza ciernego, 
dla którego wstępne wartości sił osiowych w każdej ze śrub wynosiły po 112,5 ±2,5 kN. Wstępna 
wartość siły, jaką były dociskane w tym złączu współpracujące kształtowniki, wyniosła więc: N = 
= 450 ±10 kN. 
 Uzyskane przebiegi umożliwiają wyznaczenie parametrów charakteryzujących nośność i po-
datność badanych złączy ciernych. 
 W celu określenia wpływu wartości wstępnej siły docisku współpracujących kształtowników na 
nośność złącza ciernego przeprowadzono badania złączy dla pięciu różnych wartości wstępnych sił 
osiowych w śrubach strzemion. 
 Na podstawie uzyskanych danych wyznaczono zależność pomiędzy maksymalną wartością siły 
przenoszonej przez złącze cierne (Rmax), a wartością wstępnej siły (N), z jaką były dociskane współ-
pracujące kształtowniki (rys. 3). 
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Rys. 3. Zależność maksymalnej wartości siły przenoszonej przez złącze cierne 
od sumarycznej wartości wstępnych sił osiowych w śrubach strzemion 
Figure 3. Relationship between the maximum value of the force transmitted by 
a friction joint and the total value of preliminary axial forces in the bolts of stirrups 
 
 
 Analizując wyznaczoną charakterystykę można stwierdzić, że wartości wstępnych sił osiowych 
w śrubach strzemion mają bardzo istotny wpływ na wartość maksymalnej siły przenoszonej przez 
złącze cierne (jego nośności). Wzrost wartości tych sił powoduje wzrost siły tarcia statycznego 
i kinetycznego w złączu, co przekłada się na wzrost jego nośności. W większości badanych przy-
padków (np. rys. 2) wartość maksymalnej siły, jaką przenosi złącze cierne jest równa wartości siły 
zrywającej złącze, czyli sile, przy której dochodzi w złączu do pierwszego zsuwu. 
 Oprócz nośności bardzo istotne znaczenie dla pracy złącza ciernego ma jego podatność. Pod-
stawowymi parametrami charakteryzującymi podatność złącza ciernego jest całkowita wartość zsu-
wu w złączu oraz maksymalna i średnia wartość pojedynczego zsuwu. 
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 Wykorzystując uzyskane przebiegi wyznaczono zależności między sumaryczną wartością wstęp-
nych sił osiowych w śrubach strzemion (N), a maksymalną (zmax) oraz średnią (zśr) wartością prze-
mieszczenia kształtownika w czasie pojedynczego zsuwu (rys. 4). 
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Rys. 4. Zależności między maksymalną oraz średnią wartością przemieszczenia kształtownika 
w czasie pojedynczego zsuwu a sumaryczną wartością wstępnych sił osiowych w śrubach strzemion 
Figure 4. Relationships between the maximum and average displacement value of the shaped section 
during single yield and the total value of axial forces in the stirrups bolts 
 
 
 Na podstawie uzyskanych wyników można stwierdzić, że wraz ze wzrostem wartości wstęp-
nych sił osiowych w śrubach strzemion w złączach rzadziej dochodzi do zsuwów, lecz pojedyncze 
wartości tych zsuwów są większe, co powoduje, że rosną także ich wartości średnie. 
 Analizując wyniki badań prostych złączy ciernych poddanych statycznemu osiowemu ściskaniu 
można stwierdzić, że fundamentalny wpływ na parametry ich pracy mają wartości wstępnych sił 
osiowych w śrubach strzemion. 
 
 
3. BADANIA PROSTYCH ZŁĄCZY CIERNYCH OBCIĄŻONYCH DYNAMICZNIE 
 
 Badania stanowiskowe złączy ciernych przy obciążeniu dynamicznym przeprowadzono na spe-
cjalistycznym stanowisku badawczym, którego schemat jest przedstawiony na rysunku 1b. 
 Badania polegały na osiowym obciążeniu złącza ciernego masą m1 spadającą z określonej wy-
sokości h. W czasie badań wielkość masy m1 była stała i wynosiła 4000 kg. Badania przeprowa-
dzono dla czterech różnych wysokości, z jakich dochodziło do spadku masy udarowej. Wysokości 
te były tak dobrane, aby charakterystyki wyznaczanych parametrów obejmowały jak najszerszy za-
kres zmian energii udaru. Udar spadającej masy na złącze następował poprzez trawersę o stałej ma-
sie m2 (1600 kg), która spoczywała na złączu ciernym. 
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 W badaniach wykorzystano układ pomiarowy umożliwiający rejestrowanie przebiegów czaso-
wych sił pod trawersą (1) i pod złączem ciernym (2), wartości sił w śrubach strzemion (3) oraz 
przemieszczenia zsuwającego się kształtownika (4) (przy pomocy kamery szybkoobrazkowej) 
(rys. 1b) [1]. 
 Głównym celem badań prostych złączy ciernych obciążonych udarem swobodnie spadającej 
masy było wyznaczenie ich dynamicznych charakterystyk pracy, dla różnych wartości energii uda-
ru oraz różnych wartości wstępnych sił osiowych w śrubach strzemion. 
 Energię udaru wyznaczono z zależności: 

 

1hgmE                                                                 (1) 
 

gdzie: m – wartość masy udarowej, h1 – wysokość, z jakiej spada masa udarowa. 
 
 Podobnie jak w przypadku badań złączy ciernych obciążonych statycznie wstępna wartość siły 
(N), z jaką były dociskane współpracujące kształtowniki, była równa sumie wartości wstępnych sił 
osiowych (Qi) w śrubach strzemion: 




n

i
iQN

1
                                                                 (2) 

gdzie: n – ilość śrub. 
 
 W wyniku przeprowadzonych badań wyznaczono czasowe przebiegi siły (R) przenoszonej 
przez złącze, przemieszczenia (z) zsuwającego się kształtownika oraz sił osiowych (Q) w śrubach 
strzemion. 
 Na rysunku 5 przedstawiono przebiegi siły (R) przenoszonej przez złącze oraz przemieszczenia 
(zc) zsuwającego się kształtownika, dla złącza ciernego obciążonego masą spadającą z wysokości 0,5 m, 
dla którego wartości wstępnych sił osiowych w każdej ze śrub strzemion wynosiły po 82 ±2 kN. 
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Rys. 5. Przebiegi czasowe siły (R) oraz przemieszczenia (zc) zsuwającego się kształtownika 
dla złącza ciernego obciążonego masą udarową spadającą z wysokości 0,5 m 
Figure 5. Time related courses of force (R) and displacement (zc) of the yielding shaped 
section of a friction joint loaded with impact mass falling from a height of 0.5 m 
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 Korzystając z wyznaczonych przebiegów można określić szereg parametrów opisujących prace 
badanego złącza ciernego. Najważniejsze z nich to maksymalna wartość siły przenoszonej przez 
złącze cierne (maksymalna dynamiczna nośność zsuwna) oraz całkowita wartość zsuwu w czasie 
badania. 
 Podobnie jak w przypadku badań złączy ciernych obciążonych statycznie głównym celem ba-
dań było określenie zależności pomiędzy maksymalną wartością siły (Rmax) przenoszonej przez 
złącze a wartością wstępnych sił osiowych w śrubach strzemion. W przypadku tych badań zależno-
ści te wyznaczono dla różnych energii udaru (rys. 6). 
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Rys. 6. Zależności maksymalnej wartości siły (Rmax) przenoszonej przez złącze cierne od wartości 
energii udaru (E) dla różnych wartości wstępnych sił osiowych (N) w śrubach strzemion 
Figure 6. Relationship between the maximum value of the force (Rmax) transmitted by a friction joint and 
an impact energy (E) value for different preliminary values of axial forces (N) in the bolts of stirrups 

 
 Analiza uzyskanych wyników jednoznacznie wskazuje, że wraz ze wzrostem energii udaru 
(wysokości, z jakiej spada masa udarowa) oraz wstępnych wartości sił osiowych w śrubach strze-
mion rośnie maksymalna wartość siły przenoszonej przez złącze cierne (maksymalna nośność dy-
namiczna złącza ciernego). 
 Bardzo istotnym parametrem charakteryzującym pracę złącza ciernego, który był wyznaczany 
w czasie badań, było przemieszczenie zsuwającego się kształtownika. Zastosowanie kamery szyb-
koobrazkowej umożliwiło obserwację stanu złącza ciernego w czasie zsuwu oraz rejestrację prze-
mieszczenia zsuwającego się kształtownika (rys. 5). Na tej podstawie wyznaczono zależności mię-
dzy całkowitą wartością przemieszczenia (zc) zsuwającego się kształtownika, a energią udaru (E) 
dla różnych wartości wstępnych sił osiowych w śrubach strzemion złącza ciernego (rys. 7). 
 Na podstawie uzyskanych wyników można stwierdzić, że wraz ze wzrostem energii udaru ro-
śnie całkowita wartość przemieszczenia kształtownika zsuwającego się w złączu ciernym, nato-
miast zwiększenie wartości wstępnych sił osiowych w śrubach strzemion powoduje zmniejszenie 
tego przemieszczenia. 
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 Można więc stwierdzić, że wzrost wartości wstępnych sił osiowych w śrubach strzemion złączy 
ciernych obciążonych udarem swobodnie spadającej masy powoduje wzrost ich nośności oraz 
ograniczenie wartości zsuwu (zmniejszenie podatności zsuwnej). 
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Rys. 7. Zależności między całkowitym przemieszczeniem (zc) zsuwającego się kształtownika 
a wartością energii udaru (E) dla różnych wartości wstępnych sił osiowych (N) w śrubach strzemion 
Figure 7. Relationships between the total displacement (zc) value of the yielding shaped section and 
the value of impact energy (E) for different preliminary values of axial forces (N) in the bolts of stirrups 
 
 
PODSUMOWANIE I WNIOSKI 
 
 Przeprowadzone badania i uzyskane wyniki jednoznacznie wskazują, że bardzo istotny wpływ 
na parametry pracy złączy ciernych mają wartości wstępnych sił osiowych w śrubach ich strzemion. 
Bezpośredni pomiar wartości tych sił umożliwił wyznaczenie parametrów pracy złączy w funkcji 
rzeczywistej siły, z jaką są dociskane współpracujące kształtowniki. 
 Zarówno w przypadku złączy ciernych obciążonych statycznie jak i dynamicznie wraz ze wzro-
stem wstępnej wartości siły, z jaką są dociskane współpracujące kształtowniki, następuje wzrost 
wartości siły przenoszonej przez złącze (jego nośność). W przypadku obciążenia statycznego wzros-
towi temu towarzyszą rzadziej występujące, ale o większej jednorazowej wartości, zsuwy, nato-
miast przy obciążeniu dynamicznych wartości zsuwów rosną. 
 Przeprowadzone badania dowiodły, iż dla obecnie stosowanych konstrukcji złączy ciernych 
trudny do przewidzenia jest czasu wystąpienia zsuwu oraz wartości nośności złącza, przy której on 
wystąpi. 
 Bardzo niekorzystnym i niebezpiecznym zjawiskiem występującym w czasie zsuwów w złą-
czach ciernych obciążonych statycznie i dynamicznie są znaczne spadki wartości siły przenoszonej 
przez złącze w czasie zsuwu. Powoduje to utratę nośności obudowy i może powodować także utra-
tę jej stateczności. Przyczyną tego są spadki wartości sił osiowych w śrubach strzemion powodują-
ce zmniejszenie siły, z jaką dociskane są współpracujące kształtowniki oraz przejście z tarcia sta-
tycznego w kinetyczne między przemieszczającymi się elementami złącza. 
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 Można więc przyjąć, że w celu ustalenia rzeczywistej wartości siły, z jaką dociskane są w złą-
czu ciernym współpracujące kształtowniki, konieczny jest bezpośredni pomiar wartości sił osio-
wych w śrubach strzemion. Zasada ta powinna być szczególnie przestrzegana w przypadku badania 
złączy ciernych, stojaków ciernych i odrzwi obudowy podatnej. W praktyce natomiast więcej uwa-
gi powinno przywiązywać się do stanu śrub oraz przyjmowanych wartości momentów, z jaki do-
kręca się ich nakrętki w czasie montażu. 
 Reasumując można stwierdzić, iż obecnie stosowane konstrukcje złączy ciernych charakteryzu-
ją się niestabilną pracą, która stwarza duże niebezpieczeństwo uszkodzenia elementów obudowy, 
co w dalszej kolejności może powodować zagrożenie dla zabezpieczanych wyrobisk. 
 Przedstawione wyniki powinny zostać wykorzystane przy projektowaniu, doborze i użytkowa-
niu obudowy podatnej wyrobisk korytarzowych. 
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Determination of Operating Parameters of Friction Joint 
Applied in Mining Yielding Supports of Dog Headings 
 
 Frictional joint is the basic part of the friction props and yielding steel frames of dog headings 
and have decisive influence on the their basic operational parameters, i.e. loading capacity and 
yielding capacity. In the paper results of stand tests of straight frictional joints, subjected to the 
static axial compression and impact of freely falling mass, were presented. The operation of fric-
tional joint has significant impact on the safety of entire yielding support. The aim of the tests was 
to determine the characteristic of operation of frictional joints and based on that determination of 
fundamental parameters of their operation. Also there were determined the impact values of initial 
axial forces in bolts of stirrups and impact energy, in a case of dynamical tests, on the maximum 
value of force transmitted by a frictional joint, and on the magnitude of yield. 
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Spoiwo mineralno-cementowe – klucz dla opanowania 
wyrobisk chodnikowych na głębokości > 800 m 
 
 
Thomas Labda, Michael Schmidt 
RAG Mining Solutions GmbH, Germany 
 
 
 
 
 
 
STRESZCZENIE: Wysokie wymogi techniczne stawiane obudowie chodnikowej w wymagających 
złożach węglowych RAG mogły zostać spełnione tylko przez zastosowanie spoiw mineralno-ce-
mentowych. Pierwsze zastosowania spoiw do wzmocnienia obudowy łukowej rozpoczęły się w ro-
ku 1969. Dzisiaj w roku 2014 sam rozwój spoiw i używanej do ich przeróbki infrastruktury osią-
gnął na całym świecie wyjątkowy stan. Poprzez systematyczne spojrzenie na zastosowanie spoiw 
w budowie chodników i zakładach eksploatacyjnych mogło zostać potwierdzone udane oddziały-
wanie tego elementu obudowy przy najtrudniejszych warunkach niemieckich złóż węgla kamien-
nego. 
 
SŁOWA KLUCZOWE: Spoiwo, popioły lotne węgla kamiennego, zaopatrzenie spoiwem, trans-
port pneumatyczny, transport hydrauliczny, wypełnienie pustki pomiędzy obudową a górotworem, 
obudowa chodnikowa, pas podsadzkowy, konwergencje 
 
 
 
1. WPROWADZENIE 
 
 RAG Mining Solutions jest 100% spółką córką RAG Aktiengesellschaft, która zajmuje się 
marketingiem używanych urządzeń górniczych, jak również wiedzy technicznej (know-how) RAG 
oraz oferuje na rynkach światowych szeroką ofertę usług konsultingowych, inżynieryjnych oraz 
szkoleń z następujących obszarów specjalistycznych: 
— Planowanie techniczne. 
— Logistyka. 
— Technika obudowy wyrobisk oraz robót przygotowawczych. 
— Technika materiałów budowlanych. 
— Technika wentylacji oraz klimatyzacji. 
— Wydzielanie gazu/Odmetanowanie. 
— Wydobycie. 
— Automatyzacja. 
— Badania i kontrole. 
— Bezpieczeństwo pracy, ochrona zdrowia oraz ochrona środowiska naturalnego. 
 Firma RAG Mining Solutions dysponuje kompleksowymi i sprawdzonymi rozwiązaniami słu-
żącymi optymalizacji procesów w podziemnym górnictwie węgla kamiennego. W myśl motta 
„Wiemy jak ... ponieważ robimy to sami” korzyści dla klienta znajdują się w centrum oferowanych 
przez nas usług. 
 
 

Szkoła Eksploatacji Podziemnej 2014, Materiały Konferencyjne 
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2. HISTORIA 
 
 Badania podatnej obudowy łukowej w chodnikach eksploatacyjnych podczas drugiej eksploat-
acji od pola wykazały wyraźnie, że można było pozytywnie wpłynąć na konwergencję tylko bez-
pośrednio na miejscu podczas drążenia chodnika i przy przejściu pierwszej ściany poprzez odpo-
wiednie środki techniczne obudowy. Szczególnie ważna jest ta sytuacja przy przejściu przez pierw-
szą ścianę. 
 Aby podczas drążenia chodnika przeciwdziałać rozluźnieniom górotworu i utrzymać nośność 
górotworu, obudowa chodnikowa powinna zostać zabudowana bezpośrednio po odkryciu górotwo-
ru. Szczególne znaczenie odgrywa kontakt pomiędzy obudową a górotworem – który należy za-
gwarantować poprzez jej właściwe ułożyskowanie w kontekście: obudowa/wypełnienie pustki po-
między obudową a górotworem. 
 Pierwsze próby wypełnienia spoiw mineralno-cementowych za obudową naturalnym anhydry-
tem w celu osiągnięcia wyłożenia obudowy chodnika, sięgają roku 1969. W przeciwieństwie do 
wypełnienia za obudową wykładką z kamienia mogło już wcześniej zostać osiągnięte oddziaływa-
nie w górotworze poprzez wyłożenie spoiwem. Przez to mogły zostać zredukowane rozluźnienia 
górotworu. Przed 25 latami, gdy nie było jeszcze wprowadzone w kopalniach zasilanie spoiwem 
wszystkich rejonów, zostały opracowane różne systemy, aby zapewnić częściowe wypełnienie spo-
iwem pustki za obudową. Zostały skonstruowane węże tkaninowe, które napełnione spoiwem umoż-
liwiały bezpośredni kontakt z górotworem. Przy tym wąż z tkaniny był kładziony na łuk podatny 
obudowy chodnikowej, następnie została na wąż nakładana opinka, poczym wąż został napełniany 
hydromechanicznie spoiwem (rys. 1). 

 

 
 
Rys. 1. Wypełnienie częściowe wężem Bullflex 
Figure 1. Partial filling with Bull flex tube 

 
 W ruchu zakładu okazało się jednak, że zastosowanie takiego procesu jest ze względów tech-
nicznych obudowy przy wysokim obciążeniu tylko częściowo możliwe [1]. Podsumowując można 
ustalić, że wąż wspierający wypełniony spoiwem zastępuje ręczną wykładkę kamienną, ale nie 
osiąga lepszej podporności obudowy. Jeżeli porówna się te dwa procesy można stwierdzić, że wy-
pełniony spoiwem wąż wspierający posiada większy stopień zmechanizowania niż „ręczna” wy-
kładka kamienna za obudową chodnikową. Powyższa zaleta prowadziła do trwale podwyższonego 
postępu drążenia chodników i znalazła w okresie ok. 5 do 8 lat szeroki zakres zastosowania w nie-
mieckim górnictwie węgla kamiennego. Jednakże poprzez obserwację chodników stwierdzono, że 
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ten system techniczny obudowy nie spełniał długotrwałych i wysokich wymagań przy wzrastającej 
głębokości i wymagających złożach. Szczególnie przy dużych deformacjach obudowy chodniko-
wej poprzez wsuwanie profilów nie mógł wypełniony betonem wąż zapobiec przedwczesnemu 
zawodzeniu działania podatnej obudowy łukowej. 
 Dopiero próby z pełnym wypełnieniem pustki spoiwem za obudową przyniosły oczekiwany 
sukces techniczny obudowy. Poprzez wdrożenie tego systemu mogła zostać zdefiniowana nowa 
klasa obudowy, ponieważ chodniki wykazywały długotrwałą redukcję konwergencji wynoszącą 
w granicach 33% w odniesieniu do wykładki kamiennej wywodzącym się z górotworu czy też wę-
ża wspierającego, wypełnionego materiałem budowlanym. 
 W dzisiejszych przodkach w RAG zmieniają się wymogi w zależności do szybkości wiązania 
się spoiw. Przy podatnej obudowie łukowej z wypełnieniem pustki spoiwem za obudową, należy 
stosować z reguły spoiwo wczesnopodporowy (rys. 2). 
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Rys. 2. Schemat klasyfikacji spoiw natychmiast-, wczesno-, późnopodporowych 
Figure 2. Diagram classification of building materials 

 
 Innym sposobem, aby pozytywnie wpłynąć na konwergencję jest zastosowanie technicznych 
metod wykorzystania spoiw mineralno-cementowych przy przejściu pierwszej ściany. Od lat 80. 
w ramach licznych projektów został dokładnie badany wpływ pasa ochronnego na chodniki ścia-
nowe. Wykazano przy tym, że zadaniem pasa ochronnego jest przede wszystkim zapobieganie 
wczesnemu obsunięciu się górotworu, jak również zagwarantowanie odpowiedniego podłoża dla 
obudowy łukowej, aby przez to zapewnić wsuwanie się złączy przesuwnych odrzwi, co miało de-
cydujące znaczenie dla stanu chodnika po przejściu ściany. 
 Z zastosowaniem spoiw w pasach podsadzkowych chodników ścianowych została potwierdzo-
na znaczna redukcja konwergencji w stosunku do zastosowania pustych lub pełnych kasztów 
drewnianych. Powyższe działanie zmniejszające konwergencję jest jednak bezpośrednio zależne 
od szybkości wiązania spoiw. Wysoka wydajność postępu w dzisiejszych ścianach w RAG wy-
maga z reguły zastosowania wczesnopodporowych spoiw. 
 
 
3. ROZWÓJ METOD TECHNICZNYCH 
 
 Zastosowanie spoiw mineralno-cementowych w niemieckim górnictwie węgla kamiennego 
wzrosło począwszy od początku lat 70., aż do maksymalnego zużycia w roku 1987, które było 
w granicach 1,4 miliona ton. W tym czasie zostały nie tylko ulepszane spoiwa i zwiększona gama 
produktów, lecz również wraz ze wzrastającym zastosowaniem wzmożony został rozwój maszyn 
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i urządzeń do mechanicznego dostarczania spoiwa na odległość i proces jego przetwarzania. Pod-
czas gdy transport rurociągowy ograniczał się z początku do pojedynczych oddziałów wydobyw-
czych, przy czym dostawa z powierzchni w pobliże rejonu eksploatacji następowała drogą szyno-
wą (Ilustracja 3), dalszy rozwój techniczny prowadził do zaopatrzenia całych pól wydobywczych. 
 Na początku lat 80. zapotrzebowanie na spoiwa było tak duże, że nie można było transportować 
ich drogą szynową. Opracowane zostały różne rozwiązania techniczne dla transportu spoiwa z po-
wierzchni na dół kopalni oraz jego wykorzystanie. Należy tutaj wymienić: 

— Transport pneumatyczny z otwartym bezpośrednim wylotem. 
— Transport pneumatyczny z pneumatycznymi maszynami do obróbki końcowej. 
— Transport pneumatyczny z hydromechaniczną obróbką końcową (wysokociśnieniowa pom-

pa do betonu). 
— Transport hydrauliczny, centralnie sterowany z powierzchni, z bezpośrednim wylotem na do-

le kopalni. 
 Wyżej wymienione metody rozwijały się równocześnie. Przy czym transport pneumatyczny z bez-
pośrednim wylotem był wtedy procesem najbardziej rozpowszechnionym. Ze względu na wciąż 
rosnące wymagania co do jakości spoiwa na dole kopalni zostały metody przetwarzania z otwar-
tym wylotem i pneumatyczna maszyna obróbki końcowej sklasyfikowane jako przestarzała techno-
logia i od roku 2005 nie są już stosowane. Z tego powodu zrezygnowano z dalszego opisu tych 
dwóch procesów. 
 
3.1. Transport pneumatyczny z hydromechaniczną obróbką końcową 
 (wysokociśnieniowa pompa do betonu) 
 
 Prawie równocześnie z rozwojem pneumatycznego wylotu spoiwa, stosowano w pracy pod 
ziemią pompy ślimakowe lub tłokowe. Ze względu na początkową niską wydajność tych maszyn 
ich zakres zastosowania był niewielki (rys. 3). Na początku lat 80. zostały wprowadzone do użytku 
pierwsze, napędzane hydraulicznie, wysokociśnieniowe pompy do betonu o wydajności ok. 10 m³/h 
mieszanki. 

 

 
 
Rys. 3. Maszyna do przetwarzania spoiwa 
Figure 3. Construction material processing machine 

 
 Spoiwo jest transportowane pneumatycznie do mobilnego zbiornika u odbiorcy końcowego. 
Wylot ze zbiornika połączony jest z mieszarką jednowałową, która zasila bezpośrednio pompę. 
Stąd gotowa mieszanka spoiwa zostaje pompowana krótkimi przewodami rurowymi (50–100 m) 
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do wylotu. Poprzez wymieszanie spoiwa z wodą i krótką drogą jego pompowania, mogły zostać 
osiągnięte wystarczające wartości wytrzymałościowe. W ramach projektów badawczo-rozwojo-wych, 
przeprowadzonych w RAG, zoptymalizowano zarówno urządzenia mieszające i agregaty pompow-
nicze, jak również spoiwo do tych metod (patrz dzisiejszy stan technologii). 
 
3.2. Centralnie sterowany, hydrauliczny transport z powierzchni 
  z bezpośrednim wylotem mieszanki na dole kopalni 
 
 Wraz z zastosowaniem spoiw magazynowanych w silosach, został w niektórych kopalniach 
wypróbowany też centralnie sterowany, hydrauliczny transport z powierzchni aż do miejsca użyt-
kowania i został doprowadzony do osiągnięcia pełnej przydatności ruchowej. Podczas tego procesu 
spoiwo zostaje wymieszane na powierzchni mieszarką napędzaną sprężonym powietrzem i dopro-
wadzane do szybu w konsystencji rzadkopłynnej (stosunek wody do materiału ok. 0,5) przy użyciu 
napędzanej sprężonym powietrzem pompy dwutłokowej (rys. 4). 

 

 
 
Rys. 4. Mieszarka turbo i pompa tłokowa 
Figure 4. Turbo mixer and piston pump 
 
 Dla transportu poziomego na dole kopalni wykorzystywane jest ciśnienie hydrostatyczne w ru-
rociągu szybowym. Ciśnienie to (do 200 bar) wystarcza do wysyłania spoiwa do odpowiednich 
oddziałów znajdujących się na dużych odległościach (do 6 km). Aby zasilać kilka oddziałów jed-
nym rurociągiem zostały w nim zabudowane zwrotnice, które musiały być ręcznie przestawiane 
w zależności od tego, który oddział miał być zaopatrzony w mieszankę spoiwa. 
 Regulacja niezbędnego stosunku wody do materiału podczas procesu mieszania na powierzchni 
było bardzo niedokładna. Nawet doświadczeni w obsłudze operatorzy, posiadając do dyspozycji 
urządzenia do ręcznej regulacji bez jakichkolwiek przyrządów pomiarowych, tylko z trudem mogli 
utrzymać niezbędną gęstość mieszanki. Prowadziło to często do przesadnej ostrożności operatora 
w celu uniknięcia zatkania się przewodu. Następstwem tzw. przewodnienia mieszanki spoiwa było 
nieosiągnięcie odpowiedniej wytrzymałości i wraz ze wzrastającymi odległościami transportowy-
mi następowała ciągła utrata jakości. 
 Przy wylocie mieszanka spoiwa była doprowadzana do przygotowanych oszalowanych pustych 
przestrzeni (np. pasów podsadzkowych chodników ścianowych albo tam zamykających chodniki). 
Przed wylotem mieszanki dodawano, przy pomocy odpowiedniej dyszy, sprężone powietrze jak 
również środek wiążący (szkło wodne). Ręczną regulację dozowania wykonywało się na podstawie 
doświadczenia. Podwyższenie ilości niezbędnego szkła wodnego prowadziło, z powodu jego che-
micznych właściwości, do pogorszenia się wytrzymałości mieszanki. 
 Z tego powodu hydrauliczny, centralnie sterowany transport, mógł zostać zastosowany tylko tam, 
gdzie nie istniała konieczność i wymaganie wczesnopodporowej właściwości stosowanego spoiwa. 
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 Aby tą metodę, również przy wzrastających wymogach dotyczących wytrzymałości, móc nadal 
wykorzystywać, zostały na podstawie doświadczeń w ruchu zakładu górniczego opracowane me-
tody technologiczne oraz prowadzono dalszy rozwój służących do tego urządzeń. 
 
 
4. DZISIEJSZY STAN TECHNOLOGII 
 
4.1. Spoiwo mineralno-cementowe 
 
 Głównymi składnikami spoiw stosowanych w górnictwie węgla kamiennego są cement (środek 
wiążący), popiół lotny węgla kamiennego oraz materiały dodatkowe. Popioły lotne węgla kamien-
nego, które posiadają różną jakość, są pozostałością spalania z elektrowni węglowych. Udział 
i odmiana cementu w mieszance decydująco wpływa na przebieg wytrzymałości oraz na wytrzy-
małość końcową. 
 Używane w górnictwie spoiwa są wykonane w oparciu o normy EN/DIN. Ze względu na wy-
sokie wymagania, opracowała RAG własne zestawienia danych dotyczące wymaganych właściwo-
ści w stosunku do spoiw i nadzorowania ich jakości. 
 Dzisiaj około 98,5% spoiw mineralnych zostaje dostarczonych na kopalnie do bezpośredniego 
magazynowania w silosach. Z czego około 60% jest transportowane do wyrobisk podziemnych 
urządzeniami pneumatycznymi, a 40% urządzeniami hydraulicznymi. Pozostałe 1,5% łącznego zu-
życia następuje dostawą w workach lub w formie big-bag. Stosunek spoiw ziarnistych do prosz-
kowych wynosi aktualnie 2% do 98%. 
 
4.2. Zdalne tłoczenie spoiwa 
 
 Transport pneumatyczny przeprowadzany jest szeroko rozgałęzioną siecią zbiorników ze spoi-
wem. Wymogi stawiane przenośnym i stacjonarnym zbiornikom są spełniane przez znormalizowa-
ną konstrukcję modułową, stworzoną w RAG (rys. 5). Elementy składowe pozwalają na zróżnico-
waną zabudowę zgodnie z miejscowymi warunkami. 

 

Stacjonarny zbiornik z pojemnością 12 m³

Przenośny zbiornik końcowy z pojemnością 12 m³

Stacjonarny zbiornik z pojemnością 20 m³

Przenośny zbiornik końcowy z pojemnością 8 m³

Stacjonarny zbiornik z pojemnością 12 m³

Przenośny zbiornik końcowy z pojemnością 12 m³

Stacjonarny zbiornik z pojemnością 20 m³

Przenośny zbiornik końcowy z pojemnością 8 m³

 
 
Rys. 5. Zasada konstrukcji zespołowej zbiornika dla spoiwa 
Figure 5. Modular concrete bunker 

 
 Aby transportować spoiwo na duże odległości od 1600 do 1800 m potrzebne są urządzenia sta-
cjonarne (rys. 6) z wydajnością przesyłu od 15 do 18 m³/h. 
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Rys. 6. Standardowe, stacjonarne urządzenie do przesyłu spoiwa 
Figure 6. Stationary standard bunker system 

 
 W miejscu końcowym znajduje się mobilne urządzenie o pojemności 8 do 12 m³, które jest po-
łączone poprzez system wylotu z maszyną do obróbki końcowej. Aktualnie stosowana jest wyso-
kociśnieniowa pompa do betonu, która została opracowana wraz z producentem i znajduje zasto-
sowanie również na innych rynkach światowych (rys. 7). 

 

 
 
Rys. 7. Standardowa wysokociśnieniowa pompa do betonu 
Figure 7. Standard high-pressure concrete pump 

 
 Dla centralnego transportu hydraulicznego zostały skonstruowane mobilne urządzenia kontene-
rowe do zastosowania na powierzchni (rys. 8), które umożliwiają przemieszczenie z jednego szybu 
do następnego bez większych nakładów. 
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Rys. 8. Mobilne urządzenie kontenerowe ze spoiwem 
Figure 8. Mobile construction material container installation 
 
 Urządzenia te są sterowane przez IPC oraz wyposażone w opracowaną przez RAG technikę po-
miarową i regulacyjną. Wszystkie dane procesowe niezbędne do centralnego przesyłu (dopływ 
wody, gęstość zawiesiny, strata ciśnienia, itp.) przedstawiane są obsługującemu w formie wizualnej 
(rys. 9) i zapisywane na komputerach tak, że optymalna jakość spoiwa jest dozowana i przesyłana. 
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Rys. 9. Wizualizacja wartości pomiarowych 
Figure 9. Visualization of measured values 
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4.3. Podstawy projektowania 
 
 Jako instrumenty planowania zostały stworzone, między innymi, następujące narzędzia. Do za-
planowania odległości transportowych i obliczenia zdolności produkcyjnej został skonstruowany 
program symulujący (rys. 10), który umożliwia wstępne zaplanowanie pneumatycznych prądów 
przepływu spoiwa do optymalnego wykorzystania w pełni zautomatyzowanych urządzeń. Symula-
cja ta umożliwia pewne zaplanowanie zasilania spoiwem, sterując je zgodnie z ustalonymi priory-
tetami i przypływem ilości dla poszczególnych odbiorców. Ważnym czynnikiem dla wydajnego 
transportu jest zaplanowanie przewodów rurowych. Do tego został w RAG również wykonany 
program obliczeniowy, który powstał na podstawie długoletnich doświadczeń z pneumatycznym 
transportem spoiwa na duże odległości (rys. 11). 

 

 
 
Rys. 10. Program symulacyjny hydraulicznego tłoczenia na odległość 
Figure 10. Simulation program pneumatic transport 
 
 

 
 
Rys. 11. Program obliczeniowy dla planowania przewodów transportujących 
Figure 11. Calculation program for the design of conveyor pipes 
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 Ponadto w przebiegu szeregu badań zleconych przez RAG zostało ustalone i przedstawione na 
matrycy zachowanie spoiwa podczas transportu w zależności od jego jakości i maksymalnego za-
sięgu transportu. Powyższe służy jako podstawa do obliczenia straty ciśnienia i osiągalnej przy tym 
wytrzymałości spoiwa. Dostępny jest również program obliczeniowy, który ustala zarówno stratę 
ciśnienia jak i osiągalne wytrzymałości i koszty spoiwa (rys. 12). 
 
Kopalnia WS

Nazwa zakładowego punktu pracy

Spoiwo / Średnica rurociągu / Wydajność

Różnica wysokości 1180 [m]

Maksymalna długość rurociągu 4.050 [m]

Gęstość spoiwa 1771 [kg/m³]

Maksymalna strata ciśnienia/100 m 3,80 [bar/100m]

Obliczona wytrzymałość na ściskanie 24,00 [N/mm²]

Koszty spoiwa

Roboty przygotowawcze 147.987 [€]

Oddział wydobywczy 0 [€]

HT2FH (DN50 / 15m³/h)

BH 5738

 
 
Rys. 12. Wynik programu obliczeniowego dla centralnego sterowania hydraulicznego 
Figure 12. Result of the calculation program for the hydraulic transport 
 
 
5. PODSUMOWANIE 
 
 Zastosowanie mieszanek mineralnych na bazie cementu i popiołu lotnego węgla kamiennego 
dla wypełnienia pustki za obudową, doprowadziły do wzrostu sił podtrzymujących obudowę chod-
nikową i przyczyniło się do 33% redukcji konwergencji w porównaniu do prowadzenia chodników 
bez wypełnienia pustki za obudową chodnikową. Na podstawie danych empirycznych uzyskanych 
w RAG powstał algorytm obliczeniowy, który określa zależności pomiędzy rodzajem skał oraz gę-
stością mieszanki i rodzajem spoiwa. Na kopalniach należących do RAG ok. 90% chodników jest 
wypełnianych mieszankami spoiw mineralno-cementowych. Na podstawie zebranych informacji 
została w RAG stworzona nowość w zaopatrzeniu kopalni w spoiwo mineralno-cementowe. Do-
świadczenia z ostatnich 35 lat w użytkowaniu spoiw doprowadziły do ich optymalizacji, która po-
zwoliła na wykorzystywanie popiołów lotnych węgla kamiennego jako głównego składnika spoi-
wa. Popiół lotny węgla kamiennego uzyskiwany jest jako odzysk z energetycznego obiegu: węgiel 
kamienny – elektrownia – filtracja. Dzisiejsze, znormalizowane częściowe lub w pełni automatycz-
ne zaopatrzenie w spoiwo jest planowane przy zastosowaniu istniejących w RAG programów obli-
czeniowych. 
 
 
7. ZAKRES USŁUG 
 
 Wydajne hydrauliczne, mobilne urządzenie kontenerowe do wytwarzania i podawania miesza-
nin, jak również procedury techniczne do zdalnego dostarczania mieszanin, są w RAG od wielu lat 
stosowane. W ramach projektów badawczych i rozwojowych RAG był ten system stale rozwijany 
i obecnie jest unikalnym systemem na świecie. 
 RAG jako jedyny operator górniczy na świecie posiada doświadczenie i know-how w obsłudze 
hydraulicznych, mobilnych urządzeń kontenerowych, ponieważ były one w ten sposób wyłącznie 
dla RAG budowane i przez RAG obsługiwane. 
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 Urządzenia do wytwarzania, transportu i procesu przetwarzania spoiwa jak i wiedza górnicza 
RAG są wprowadzane na rynki światowe przez RAG Mining Solutions, firmę córkę RAG. Ofero-
wany przez RAG Mining Solutions wachlarz usług kształtuje się następująco: 

— Studia wykonalności. 
— Rozpatrywanie i analiza rentowności. 
— Sprzedaż centralnych systemów dla tłoczenia spoiwa na odległość. 
— Planowanie technologii procesów przetwórczych. 
— Planowanie zakładowych środków produkcji dla centralnego zaopatrzenia spoiwem. 
— Doradztwo dotyczące zastosowania nieodzownych spoiw. 
— Obliczenia ilości i wielkości koniecznej infrastruktury (np. ilość sprężonego powietrza, prze-

kroje rurociągów). 
— Wielkość i zapotrzebowanie na materiał/spoiwo dla wypełniania pustki pomiędzy podatną 

obudową łukową a górotworem oraz pasa podsadzkowego w chodniku przyścianowym. 
— Szkolenie dotyczące techniki maszyn i technologii procesów przetwórczych. 
— Pomoc przy wdrażaniu oraz rozruchu centralnej stacji zaopatrzenia spoiwem. 
— Support i doradztwo w przypadku zakłóceń. 
— Rozwój oprogramowania. 

 Poza RAG Mining Solutions nie istnieje obecnie żadne przedsiębiorstwo, które byłoby w stanie 
przeprowadzić odpowiednie szkolenia na przedstawionym mobilnym urządzeniu kontenerowym 
w górnictwie oraz szkolenia załogi w ruchu zakładu górniczego. 
 
 
LITERATURA 
 
  [1] Junker, M. et al.: Strata control in in-seam roadways. Essen, Verlag Glückauf, 2006. 
 
 
 

Concrete as a Key for Strata Control in Roadways at a Depth of > 800 meter 
 
 Within German hard coal mining the positive development and the rate of output has been 
driven forward in particular by using advanced building materials. First use of these materials 
started in 1969. Today German state-of-the-art building materials and the related innovative ma-
chinery technology have succeeded in gaining a central position worldwide. Experience has shown 
that these high technology building materials and equipment prove their efficiency under the most 
difficult conditions of the German hard coal mining industry. 
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■ częściowe wypełnienie pustki nepłnionymi 

spoiwem wężami tkaninowymi (wykładka 

mechaniczna) 

 

 

 

 

 

■ maszyna do przetwarzania spoiwa w 

workach i Big-Bag 
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5. Napełnienie węża ograniczającego do 

uszczelnienia pustki pomiędzy obudową a 

górotworem 

■ Wypełnienie pustki w następujących krokach: 

- Obszar A i E włącznie 

- Obszar B i D włącznie 

- Obszar C 

Ta metoda podwaja podporność obudowy! 
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5 

Zasada pełnego wypełnienia  
Principle of backfilling 

Patrząc w 

kierunku przodka 
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1980 1990 2005 1985 1995 2000 2010 

Pneumatyczne tloczenie na odległość  
Pneumatic transport for long distances 
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Hydrauliczne tloczenie na odległość 
Hydraulic transport for long distances 
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Wytrzymałości spoiwa mineralno-cementowego 
Concrete classified on uniaxial compressive strength 
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Schemat pneumatycznego tłoczenia spoiwa 
Schematic Layout for the pneumatic concrete supply 
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Modułowe zborniki dla spoiwa 
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Stacjonarny zbiornik z pojemnością 12 m³ 

Przenośny zbiornik końcowy z pojemnością 12 m³ 

Stacjonarny zbiornik z pojemnością 20 m³ 

Przenośny zbiornik końcowy z pojemnością 8 m³ 

Modułowe zborniki dla spoiwa 
Modular concrete bunker systems 
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Standardowa pompa wysokiego ciśnienia dla betonu 
Standardized concrete pump 

Mieszarka 

Pompa tłokowa 

Agregat hydrauliczny 

■ Standard:      pompa tłokowa wysokiego ciśnienia 

■ Wydajność:    ~ 12 m³/h 

■ Odległość pompowania (poziomo): ~ 120 m  
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Czujnik 3 
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Layout for the hydraulic concrete supply 
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Przenośny zestaw kontenerów dla tłoczenia spoiwa  
Mobile container system for concrete supply 

■ Pojemność zbiornika: 70 m³ 

■ Wydajność przesyłowa urządzenia: 20 m³/h 

■ Maksymalna wielkość ziarna spoiwa: 2 mm 
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Podsumowanie 
Conclusion 

■ Zastosowanie mieszanek mineralnych w chodnikach na 

kopalniach RAG doprowadziło do redukcji konwergencji o 

1/3.  

■ Na podstawie danych empirycznych powstały algorytmy, 

które zapewniły optymalne zaopatrzenie kopalń w spoiwo 

mineralno-cementowe na głebokościach > 800m. 

■ Na podstawie zebranych informacji powstała nowość w 

optymalnym wykorzystaniu ilości oraz zapewnienia jakości 

spoiw mineralno-cementowych. 

■ Dzisiejsze, znormalizowane całkowite i częściowe 

zaopatrzenie spoiwem na odległość zapewnia wysoki 

poziom wydajności i jakości.   
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Określenie parametrów pola naprężeń w kopalni 
Polkowice-Sieroszowice na podstawie badań in-situ 
 
 
J. Butra 
Instytut Górnictwa, Politechnika Wrocławska 
 
R. Dębkowski 
KGHM Cuprum Sp. z o.o. CBR 
 
D. Pawelus 
Instytut Górnictwa, Politechnika Wrocławska 
 
 
 
 
 
 
STRESZCZENIE: W artykule przedstawiono badania dołowe, przeprowadzone w ZG Polkowice-
Sieroszowice w celu wyznaczenia parametrów pola naprężeń. Scharakteryzowano metodę pomia-
rową oraz stanowiska badawcze. Opisano technologię wykonania badań, przystosowaną do warun-
ków geologiczno-górniczych ZG Polkowice-Sieroszowice. Omówiono rozpoznane wartości i kie-
runki działania naprężeń głównych i naprężeń poziomych oraz ich znaczenie dla optymalizacji 
prowadzenia eksploatacji i poprawy bezpieczeństwa. 
 
SŁOWA KLUCZOWE: Badania dołowe naprężeń, cela pomiarowa CSIRO HI, metoda trepana-
cyjna, pole naprężeń górotworu 
 
 
 
1. WSTĘP 
 

Doświadczenia górnictwa światowego wskazują, że niejednokrotnie maksymalna składowa na-
prężeń poziomych w górotworze jest nawet kilkakrotnie większa od składowej pionowej [1, 4, 8]. 
Na podstawie różnorodnych obserwacji i pomiarów stwierdzono, że wartość pierwotnych naprężeń 
poziomych jest znacznie większa od przyjmowanych dotychczas wartości, uzależnionych tylko od 
współczynnika Poissona  [5, 6, 9, 10, 11]. Zauważono, że naprężenia pierwotne w skałach skoru-
py ziemskiej są wynikiem sumowania się pól naprężeń grawitacyjnych i tektonicznych [7], a inten-
sywność naprężeń poziomych jest funkcją: 

 wzajemnych oddziaływań na siebie poszczególnych jednostek tektonicznych, 
 ukształtowania powierzchni terenu, 
 zaangażowania tektonicznego górotworu, 
 głębokości w górotworze, 
 sztywności materiału skalnego, wyrażonej m.in. poprzez współczynnik Poissona  i moduł 

odkształcalności liniowej (moduł sprężystości podłużnej) E. 
Obserwacje prowadzone w kopalniach podziemnych na Świecie (m.in. Kanada, USA, Wielka 

Brytania) wskazują, że przyczyną utraty stateczności wyrobisk górniczych i niektórych zjawisk ze 
skutkami w wyrobiskach mogą być wzmożone naprężenia poziome (większe od wielkości wynika-

Szkoła Eksploatacji Podziemnej 2014, Materiały Konferencyjne 
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jących z działania siły grawitacji). Obserwowano często utratę stateczności przez wyrobiska (rysu-
nek 1), które wydrążono w strefie wpływu wzmożonych naprężeń poziomych, jak np.: 

 zawały stropu, 
 wypiętrzanie spągu, 
 odspajanie się fragmentów ociosów, 
 niszczenie obudowy górniczej. 

 
 

 
 
Rys. 1. Wyłamywanie stropu do wyrobiska górniczego na skutek 
działania wzmożonych naprężeń poziomych [11] 
Figure 1. Cutter roof caused by horizontal stress [11] 
 
 

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 
pełnych informacji o kierunku działania i wielkości naprężeń głównych w układzie przestrzennym, 
a część pozwala jedynie na oszacowanie tego kierunku dla dominującej składowej. Metody pomia-
rowe (badawcze) zasadniczo różnią się w zakresie niezbędnej aparatury pomiarowej, skali (zasięgu 
w górotworze) otrzymywanych wyników oraz wymagań technicznych i kosztów prowadzenia ba-
dań. 

W kopalniach podziemnych w Polsce, przed zaprojektowaniem rozmieszczenia wyrobisk gór-
niczych i doborem ich obudowy, nie prowadzi się rozpoznania kierunków i wartości pierwotnych 
naprężeń poziomych w górotworze. Dla złoża rud miedzi w rejonie Legnicko-Głogowskiego 
Okręgu Miedziowego (LGOM), eksploatowanego systemami komorowo-filarowymi, M. Fabjan-
czyk w 1996 roku sformułował pogląd, że w narożnikach prostokątnych pól eksploatacyjnych wy-
stępują obszary koncentracji poziomych naprężeń [5]. Założył, że istnieje wysokie prawdopodo-
bieństwo uwidocznienia się w kopalniach KGHM Polska Miedź S.A. wpływów działania składo-
wej poziomej naprężenia o znacznej wartości. Tego rodzaju poziome obciążenia są czynnikiem 
wpływającym na stateczność stropów w wyrobiskach górniczych [3]. Analizy numeryczne statecz-
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ności wyrobisk górniczych za pomocą programów komputerowych, opartych na metodzie elemen-
tów 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 rozpoznania kierunków i wartości naprężeń 
głównych w zakładach górniczych KGHM Polska Miedź S.A. oraz określenie wpływu wzmożo-
nych naprężeń poziomych na stateczność wyrobisk górniczych, zabezpieczanych obudową kotwo-
wą. Badania takie zrealizowano w kopalni Rudna i kopalni Polkowice-Sieroszowice w 2012 roku 
w ramach pracy badawczej pt. „Określenie wpływu kierunków i wielkości naprężeń pierwotnych 
na optymalną geometrię rozcinki udostępniającej i prowadzenie frontów eksploatacyjnych” [15]. 
 
 
2. OPIS BADAŃ DOŁOWYCH 
 

2.1. Metoda pomiarowa 
 

Do pomiarów dołowych w kopalni Polkowice-Sieroszowice zastosowano metodę trepanacyjną 
(overcoring), należącą do metod odprężeniowych. Metoda ta (zwana również metodą rdzeniowa-
nia) polega na odcinaniu 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), 
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 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 w postaci walca do badań laboratoryj-
nych (w celu wyznaczenia współczynnika Poissona  i modułu sprężystości podłużnej E), dokonu-
je się oględzin celi pomiarowej i ścianek otworu wiertniczego, w którym została zainstalowana cela 
pomiarowa 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 z powodzeniem 
w warunkach polskich kopalń rud miedzi (w ZG Rudna) w 1996 roku. 
 
 

 
 
Rys. 3. Sonda pomiarowa CSIRO HI [15] 
Figure 3. The CSIRO HI stress cell [15] 
 
 

Jako urządzenie pomiarowe w badaniach dołowych wykorzystano sondę typu CSIRO HI (rys. 
3), która jest wklejana w otworze specjalnym klejem o znanych parametrach odkształceniowych. 
Posiada ona 12 niezależnych tensometrów wklejonych po trzy sztuki w trzech „rozetach” oraz trzy 
tensometry wklejone obwodowo. Dzięki temu można uzyskać dostateczną ilość danych pomiaro-
wych oraz określić kompletnie składowe tensora naprężenia w układzie trójosiowym, na podstawie 
pojedynczego pomiaru. Wadą metody trepanacyjnej z użyciem celi pomiarowej CSIRO HI jest 
wrażliwość na występujące w otworze wiertniczym luźne odłamki skalne, które zakłócają prawi-
dłowe wklejenie sondy pomiarowej, efekty cieplne generowane podczas wiercenia oraz obecność 
wody w otworze [5]. 
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2.2. Opis stanowisk badawczych 
 

Głównym celem planowanych pomiarów w górotworze, w warunkach geologiczno-górniczych 
kopalń KGHM Polska Miedź S.A., było rozpoznanie rozkładu pierwotnych naprężeń w rejonach 
planowanych do eksploatacji w granicach obszaru górniczego „Głogów Głęboki-Przemysłowy”. 
Uwzględniając aktualny stan zaawansowania robót udostępniająco-przygotowawczych oceniono, 
że stanowiska pomiarowe powinny być zlokalizowane w północnym i północno-zachodnim rejonie 
ZG Polkowice-Sieroszowice. Uwzględniając m.in. aspekt kosztowy planowanych badań dołowych 
oraz mając do dyspozycji wiązki głównych wielonitkowych wyrobisk udostępniających najgłębsze 
partie złoża w kopalni Polkowice-Sieroszowice, wytypowano i uzgodniono 3 stanowiska pomia-
rowe (tabela 1). Ich szczegółowe lokalizacje wyznaczono po konsultacji ze służbami ds. Mechaniki 
Górotworu w ZG Polkowice-Sieroszowice, przy uwzględnieniu uwarunkowań technicznych, funk-
cji oraz gabarytów wyrobisk w wytypowanych lokalizacjach. 
 
 
Tabela 1. Charakterystyka stanowisk badawczych w ZG Polkowice-Sieroszowice 
Table 1. Characteristic of the measuring positions in the Polkowice-Sieroszowice mine 

Numer stanowiska Charakterystyka stanowiska 

Stanowisko badawcze nr 1 
OG „Sieroszowice I”, wiązka chodników T,W-360, na wysokości 
pomiędzy przecinkami nr 13 i 12 w chodniku T-360, lokalizacja 

na głębokości 966,0 m p.p.t. 

Stanowisko badawcze nr 2 
Oddział G-62, otwór badawczy wykonano w chodniku T-357 

w pobliżu przecinki nr P-84 

Stanowisko badawcze nr 3 
OG „Sieroszowice I”, wiązka upadowych E-14, we wnęce upadowej 

E-1, na wysokości przecinki nr 63, lokalizacja 
na głębokości 906,0 m p.p.t. 

 
 

Na podstawie dotychczasowych doświadczeń kopalń LGOM przyjęto, że zachowanie odległo-
ści minimum 400 m od stanowiska pomiarowego do miejsc prowadzonych robót górniczych lub 
zrobów powinno wyeliminować ich oddziaływanie na pole naprężeń pierwotnych (przedeksploata-
cyjnych) w danym rejonie kopalni. Stanowisko badawcze nr 2 wykorzystano do rozpoznania pola 
naprężeń w polu eksploatacyjnym w oddziale G-62. Wybrane pole charakteryzowało się zróżnico-
wanymi warunkami geologiczno-górniczymi. Pozostałe dwa stanowiska badawcze (do badań na-
prężeń pierwotnych) były oddalone od miejsc prowadzonych robót wybierkowych i stref zaanga-
żowania tektonicznego. Wszystkie stanowiska pomiarowe zlokalizowano na głębokości poniżej 
900 m z uwagi na planowane udostępnienie złoża i podjęcie w przyszłości w LGOM eksploatacji 
rud miedzi na dużych głębokościach (poniżej 1300 m) [15]. 
 
2.3. Technologia wykonania badań 
 

Pomiary dołowe w kopalni Polkowice-Sieroszowice, prowadzone w ramach pracy badawczej 
pt. „Określenie wpływu kierunków i wielkości naprężeń pierwotnych na optymalną geometrię roz-
cinki udostępniającej i prowadzenie frontów eksploatacyjnych” [15], wykonywał zespół złożony 
z pracowników KGHM Cuprum sp. z o.o. CBR, ZG Rudna, ZG Polkowice-Sieroszowice i Golder 
Associates Ltd. Po przeanalizowaniu warunków geologiczno-górniczych w kopalni Rudna i w ko-
palni Polkowice-Sieroszowice opracowano i wdrożono technologię wykonania pomiarów w zakła-
dach górniczych KGHM Polska Miedź S.A. [15], 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, 
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 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 godzin 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 wklejenia 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, który obowiązuje w polskich kopalniach rud miedzi należących do KGHM Polska 
Miedź S.A. 

Badania dołowe rozpoczęto w kopalni Polkowice-Sieroszowice 11 lipca 2012 roku i prowa-
dzono w następujących terminach: 

 stanowisko badawcze nr 1 – pomiary trwały od 11 do 14 lipca 2012 r., 
 stanowisko badawcze nr 2 – pomiary trwały od 18 do 20 lipca 2012 r., 
 stanowisko badawcze nr 3 – pomiary trwały od 24 do 27 lipca 2012 r. 

Wszystkie pomiary wykonano w stropowych skałach dolomitycznych, wiercąc nachylone 
otwory badawcze o długości około 9-11 m z ociosów wyrobisk korytarzowych. 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 gazu podczas prowadzonych ba-
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dań. Na stanowisku badawczym nr 1 i stanowisku badawczym nr 3 zaobserwowano wypływ wody 
z otworów rozpoznawczych, dlatego otwory pomiarowe (badawcze) wykonano pod mniejszym ką-
tem nachylenia. 

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 na-
prężenia w górotworze. Opisują go trzy składowe naprężeń normalnych (x, y, z) oraz sześć 
składowych naprężeń stycznych (xy, xz, yx, yz, zx, zy). Po przyjęciu dla prawoskrętnego układu 
współrzędnych x-y-z następujących założeń: 

 naprężenie działające w kierunku Wschód-Zachód: x = E-W, 
 naprężenie działające w kierunku Północ-Południe: y = N-S, 
 naprężenie pionowe: z = Pion, 
 naprężenie styczne Wschód-Zachód/Północ-Południe: xy = yx = E-W/N-S, 
 naprężenie styczne Wschód-Zachód/Pion: xz = zx = E-W/Pion, 
 naprężenie styczne Północ-Południe/Pion: yz = zy = N-S/Pion, 

otrzymano tensor naprężeń dla poszczególnych stanowisk badawczych. Parametry pola naprężeń 
głównych i naprężeń poziomych dla kopalni Polkowice-Sieroszowice przedstawiono w tabelach 
2-4. Przyjęto następujące 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 wartości naprężenia pionowego: 
 

v

hH
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                                                                                                (1) 

 
 maksymalnej wartości składowej naprężenia poziomego do wartości naprężenia pionowego: 
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 minimalnej wartości składowej naprężenia poziomego do wartości naprężenia pionowego: 
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 maksymalnej wartości składowej naprężenia poziomego do minimalnej wartości składowej 
naprężenia poziomego: 

 

h

H
Hh σ

σ
k                                                                                                       (4) 

 
gdzie: H – maksymalna wartość składowej naprężenia poziomego, h – minimalna wartość skła-
dowej naprężenia poziomego, v – wartość naprężenia pionowego. 
 
 
Tabela 2. Parametry  naprężeń górotworu w ZG Polkowice-Sieroszowice [15] 
Table 2. Parameters of stress in the Polkowice-Sieroszowice mine [15] 

Naprężenia 
Numer testu pomiarowego 

SM12 SM13 SM14 SM22 SM32 SM33 
x (E-W) [MPa] 23,27 25,35 17,37 26,34 16,62 15,59 
y (N-S) [MPa] 28,93 29,06 20,14 32,06 25,62 16,29 
z (Pion) [MPa] 27,71 27,87 22,75 24,71 27,59 18,24 

xy (E-W/N-S) [MPa] 2,34 1,90 1,28 -0,98 4,81 3,14 
xz (E-W/Pion) [MPa] 0,67 1,39 1,74 0,05 0,07 4,01 
yx (N-S/E-W) [MPa] 2,34 1,90 1,28 -0,98 4,81 3,14 
yz (N-S/Pion) [MPa] 1,13 -0,06 -0,62 -2,21 -0,47 1,28 
zx (Pion/E-W) [MPa] 0,67 1,39 1,74 0,05 0,07 4,01 
zy (Pion/N-S) [MPa] 1,13 -0,06 -0,62 -2,21 -0,47 1,28 

 
 
Tabela 3. Parametry  naprężeń głównych w ZG Polkowice-Sieroszowice [15] 
Table 3. Parameters of main stress in the Polkowice-Sieroszowice mine [15] 

Nr te-
stu 

Współczynnik 
korelacji 

1 2 3 
Wartość 
[MPa] 

Azymut 
[] 

Upad 
[] 

Wartość 
[MPa] 

Azymut 
[] 

Upad 
[] 

Wartość 
[MPa] 

Azymut 
[] 

Upad 
[] 

SM12 0,996 30,1 163,0 20,0 27,6 313,0 67,0 22,2 69,0 11,0 
SM13 0,995 30,0 333,0 17,0 28,1 203,0 64,0 24,1 69,0 19,0 
SM14 0,973 23,6 312,0 65,0 20,2 168,0 21,0 16,5 73,0 13,0 
SM22 0,990 32,8 8,0 15,0 26,2 276,0 10,0 24,0 153,0 72,0 
SM32 0,981 28,1 337,0 41,0 27,2 156,0 49,0 14,5 247,0 1,0 
SM33 0,999 21,3 288,0 48,0 18,1 161,0 28,0 10,7 54,0 28,0 

 
 

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) test SM14 uznano za 
niewiarygodny. 
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Tabela 4. Parametry  pola naprężeń poziomych w ZG Polkowice-Sieroszowice [15] 
Table 4. Parameters of horizontal stress field in the Polkowice-Sieroszowice mine [15] 

Parametr 
Numer testu pomiarowego 

SM12 SM13 SM14 SM22 SM32 SM33 
H [MPa] 29,9 29,9 20,6 32,2 27,7 19,2 
H [] 160,0 157,0 158,0 6,0 156,0 139,0 

h [MPa] 22,3 24,4 16,9 26,1 14,5 12,8 
h [] 70,0 67,0 68,0 96,0 66,0 49,0 

v [MPa] 27,7 27,9 22,7 27,7 27,6 18,2 
k [-] 0,94 0,97 0,83 1,05 0,76 0,88 
kH [-] 1,08 1,07 0,91 1,16 1,00 1,05 
kh [-] 0,81 0,87 0,74 0,94 0,53 0,70 
kHh [-] 1,34 1,22 1,22 1,23 1,91 1,50 

 
 

Kierunki działania (azymuty) maksymalnej składowej naprężenia poziomego H różnią się za-
leżnie od stanowiska. Dla stanowiska badawczego nr 2 (stanowisko zlokalizowane w strefie wpły-
wów eksploatacji górniczej) azymut działania H maksymalnej składowej różni się zasadniczo od 
azymutów wyznaczonych na pozostałych stanowiskach. Generalnie składowa maksymalna naprę-
żeń poziomych zorientowana jest w kierunku PÓŁNOCNY ZACHÓD–POŁUDNIOWY WSCHÓD. 
W skali obszaru górniczego azymuty naprężeń poziomych w kopalni Polkowice-Sieroszowice wska-
zują sensowny, spójny trend. 
 

Parametry pola naprężeń głównych i naprężeń poziomych w kopalni Polkowice-Sieroszowice 
są zróżnicowane. Na podstawie analizy wyników można wnioskować, że: 

 największą wartość naprężenia głównego 1 wyznaczono dla testu SM22 (32,8 MPa, sta-
nowisko zlokalizowane w strefie wpływów eksploatacji górniczej), a najniższą dla testu 
SM33 (21,3 MPa), 

 najwyższą wartość naprężenia głównego 3 wyznaczono dla testu SM13 (24,1 MPa), a naj-
niższą dla testu SM33 (10,7 MPa), 

 średnie naprężenia poziome, które były większe od naprężeń pionowych, zaobserwowano 
tylko dla testu SM22 (większe o 5%, stanowisko zlokalizowane w strefie wpływów eks-
ploatacji górniczej), 

 maksymalne naprężenia poziome, które były większe od naprężeń pionowych, zaobserwo-
wano dla wszystkich testów, oprócz testu SM14 (test uznany za niewiarygodny), wśród te-
stów wiarygodnych największa różnica wystąpiła w teście SM22 (różnica o 16%, stanowi-
sko zlokalizowane w strefie wpływów eksploatacji górniczej) i w teście SM12 (różnica o 8%, 
stanowisko zlokalizowane poza strefą wpływów eksploatacji górniczej), 

 największa różnica miedzy naprężeniami poziomymi (H i h) wystąpiła w teście pomiaro-
wym SM32 (91%). 
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Rys. 4. Porównanie maksymalnych i minimalnych naprężeń poziomych oraz naprężeń pionowych występują-
cych w ZG Rudna i ZG Polkowice-Sieroszowice 
Figure 4. The comparison of the maximum and minimum horizontal stress and the vertical stress in the Rudna 
mine and the Polkowice-Siroszowice mine 
 
 

Parametry naprężeń głównych i naprężeń poziomych, wyznaczone w ramach pracy badawczej 
pt. „Określenie wpływu kierunków i wielkości naprężeń pierwotnych na optymalną geometrię roz-
cinki udostępniającej i prowadzenie frontów eksploatacyjnych” w kopalni Polkowice-Sieroszowice 
i kopalni Rudna, pozwoliły zobrazować pole naprężeń pierwotnych w LGOM w oparciu o stano-
wiska badawcze (rys. 4). Generalnie na wszystkich stanowiskach (oprócz testu SM32 w ZG Rudna 
i testu SM14 w ZG Polkowice-Sieroszowice) wyznaczone wartości maksymalnej składowej naprę-
żenia poziomego H są większe od składowej naprężenia pionowego v. Największe wartości na-
prężeń poziomych (testy uznane za wiarygodne) wyznaczono dla stanowisk badawczych, które 
znajdowały się w strefie wpływów eksploatacji górniczej (stanowisko nr 1 w ZG Rudna, test 
SM13: H = 30,8 MPa i stanowisko nr 2 w ZG Polkowice-Sieroszowice, test SM22: H = 32,2 
MPa). W przeciwieństwie do kopalni Rudna (stanowisko SM22 i stanowisko SM43) na wszystkich 
stanowiskach pomiarowych w kopalni Polkowice-Sieroszowice minimalna składowa naprężenia 
poziomego h zawsze była mniejsza od składowej naprężenia pionowego v. 
 
 
PODSUMOWANIE 
 

Wykonane badania dołowe w celu wyznaczenia wartości i kierunków naprężeń w LGOM po-
zwoliły zweryfikować poglądy na temat pierwotnego pola naprężeń w górotworze kopalń KGHM 
Polska Miedź S.A. Wytypowanie do badań metody rdzeniowania było wynikiem optymalizacji, 
uwzględniającej możliwości techniczne adaptacji konkretnej metodyki pomiarowej do lokalnych 
warunków geologiczno-górniczych. W oparciu o charakterystykę uwarunkowań techniczno-rucho-
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wych w kopalniach rudy miedzi i ich korelację z wymaganiami technicznymi, koniecznymi do 
spełnienia w przypadku wykorzystania danej metody, przeanalizowano korzyści związane z zakre-
sem informacji uzyskiwanych z jednego cyklu pomiarowego i prognozowanym stopniem ich wia-
rygodności. 

Przeprowadzone pomiary dołowe w ramach pracy badawczej pt. „Określenie wpływu kierun-
ków i wielkości naprężeń pierwotnych na optymalną geometrię rozcinki udostępniającej i prowa-
dzenie frontów eksploatacyjnych” jednoznacznie udowodniły, że w warunkach polskich kopalń rud 
miedzi maksymalna składowa naprężenia poziomego H może być większa od składowej napręże-
nia pionowego v. Dla testów uznanych za wiarygodne w kopalni Polkowice-Sieroszowice różnica 
waha się od 1% do 16%, a w kopalni Rudna od 11% do 19%. Obliczone wartości wskaźnika k po-
twierdziły przypuszczenia, że średnie naprężenia poziome mogą być większe od naprężeń piono-
wych. 

Wyznaczone wartości naprężeń głównych, ich kąty upadu i azymuty oraz wartości naprężeń 
poziomych i ich azymuty stały się istotnymi informacjami dla służb kopalnianych odpowiedzial-
nych za projektowanie i geomechaniczne zabezpieczenie eksploatacji. Pozwoliły zobrazować rze-
czywiste warunki, jakie panują w górotworze objętym robotami górniczymi. Przeprowadzone w 
2012 roku pomiary dołowe i analiza pola naprężeń w kopalni Rudna i kopalni Polkowice-
Sieroszowice umożliwiają dobór do warunków geologiczno-górniczych kopalń KGHM Polska 
Miedź S.A. optymalnych metod poprawy stateczności wyrobisk górniczych oraz wytycznych dla 
zminimalizowania negatywnych wpływów wzmożonych naprężeń poziomych na stateczność wy-
robisk podziemnych. 
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Determination of Parameters of in-situ Stress Field 
in the Polkowice-Sieroszowice Mine 
 
The paper presents results from underground research in the Polkowice-Sieroszowice mine which 
were used to determine stress field parameters. Measurement method and measuring positions were 
characterized. The technology of study adapted to geological and mining conditions in the Pol-
kowice-Sieroszowice mine was described. In the article discussion of the recognized value and di-
rection of principal and horizontal stresses was done and their importance for the optimization of 
the mining operation and safety improve was depicted. 
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STRESZCZENIE: Dobór obudowy przecinek ścianowych stanowi istotny element w projektowa-
niu wyrobisk eksploatacyjnych przy wybieraniu pokładów węgla systemem ścianowym. Dobrze 
zaprojektowana obudowa i technologia wykonania przecinki powinna zapewnić stateczność, bez-
pieczeństwo wykonania, użytkowania i rozruchu. W referacie przedstawiono analizę doboru obu-
dów przecinek ścianowych w zróżnicowanych warunkach KWK „PIAST” uwzględniając uzyskane 
doświadczenia praktyczne wytyczające nowe kierunki rozwoju. 
 
SŁOWA KLUCZOWE: Eksploatacja, obudowa, dobór obudowy przecinek ścianowych 
 
 
 
1. WSTĘP 
 

Przecinki ścianowe należą do podstawowych wyrobisk przygotowawczych eksploatacyjnych 
wykonywanych w systemie eksploatacji ścianowej dla uzbrojenia ściany wydobywczej w niezbęd-
ne urządzenia dla ciągłego urabiania, odstawy urobku i zabezpieczenia stropu. 
 W polskim górnictwie węgla kamiennego do charakterystycznych cech przecinek ścianowych 
należą: 
– krótkotrwały charakter istnienia wyrobiska, 
– znaczna szerokość wyrobiska często powyżej 6,0 m (dochodząca nawet do 8,7 m), 
– lokalizacja w rejonach niekorzystnych w strefach oddziaływania krawędzi, uskoków, 
– stosowanie obudowy o różnorodnych kształtach wymagających wzmocnienia odrzwi na szero-

kości, co w znacznym stopniu utrudnia zbrojenie ściany. 
Doboru (projektowania) obudów przecinek ścianowych powinno się dokonywać przy uwzględ-

nieniu szeregu czynników, do których należy zaliczyć: 
– warunki geologiczno-górnicze i hydrogeologiczne, 
– zagrożenia górnicze, 
– zaburzenia tektoniczne, 
– stan naprężeniowo deformacyjny górotworu wokół projektowanego wyrobiska, 
– gabaryty przekroju poprzecznego zależne od wyposażenia, 
– rodzaj obudowy, 
– czas istnienia wyrobiska, 
– technologia wykonania (drążenia) przecinki, 

Szkoła Eksploatacji Podziemnej 2014, Materiały Konferencyjne 
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– technologia zbrojenia przecinki, 
– technologia rozruchu ściany i likwidacji przecinki, 
– inne czynniki związane z lokalnymi warunkami. 

Dobór właściwego rozwiązania jak wykazały doświadczenia wymaga w praktyce przeprowa-
dzenia analizy wielu rozwiązań przy uwzględnieniu: 
– doświadczeń ze stosowania w danych warunkach określonych rozwiązań obudów, 
– obliczeń obciążeń i analizy wytrzymałościowych projektowanych rozwiązań, 
– warunków bezpiecznego zastosowania rozwiązania w wszystkich fazach pracy. 
 
 
2. PRZEGLĄD ZASTOSOWANYCH OBUDÓW PODPOROWYCH W KOPALNI „PIAST” 
 
 Obudowy typowe ŁP przecinek ścianowych są wykonywane z odrzwi obudowy z typoszeregu 
ŁP o wielkości większej od 12 lub większej. Podstawowym mankamentem przy ich stosowaniu 
jest konieczność wykonywania kasztowania przestrzeni między stropnicową obudowy przecinki, 
a stropnicą sekcji obudowy zmechanizowanej. Konieczność dobrego rozparcia stropnicy obudowy 
zmechanizowanej o strop wymaga wykonania bardzo solidnego wykasztowania o małej ściśliwo-
ści. Brak wykasztowania stropu lub jego niska jakość (powodowana np. opadem stropu w trakcie 
drążenia przecinki) przy konieczności manewrowania sekcją może być przyczyną obrotu sekcji na 
czoło ściany. Istotną wadą obudowy ŁP jest ponadto konieczność znacznej przybierki skał stropo-
wych płonnych przy małej grubości wybieranego pokładu. Między innymi z tych przyczyn dla 
przecinek ścianowych poszukiwane są rozwiązania obudów spłaszczonych i prostych podporowo- 
-kotwiowych. 
 Obserwowany w ostatnich latach zwiększony zakres zastosowania obudów łukowych spłasz-
czonych wynika między innymi z następujących ich cech ruchowych: 
– większa możliwość dobrania optymalnego kształtu wyrobiska dla spełnienia wymagań użytko-

wych przodku ścianowego wyposażonego w obudowę zmechanizowaną, przenośnik i kombajn, 
– znaczne zmniejszenie przybierki skał stropowych przy wykonywaniu przecinki w pokładzie 

cienkim, 
– prosty sposób rozparcia obudowy zmechanizowanej o spłaszczony strop wyrobiska dla podję-

cia rozruchu ściany. 
Wśród wielu stosowanych rozwiązań obudów spłaszczonych w warunkach kopalni „PIAST” 

zastosowano: 
– obudowy odrzwiowe z typoszeregu ŁPrP – czteroelementową ŁPrP-V29/4, 
– obudowy odrzwiowe z typoszeregu ŁPrw – V32, 
– obudowy odrzwiowe z typoszeregu ŁPKO – V32/4, 
– obudowy proste z przykotwieniem ze stropnic SPK z kształtowników zimno giętych 2x120, 
– obudowy łukowe spłaszczone typu ŁPSp-V32/4 – stosowane praktycznie od 2011 roku [1, 2]. 
 Przy występowaniu korzystnych stabilnych skał stropowych istnieje możliwość stosowania 
obudów z typoszeregu ŁPrP bez dodatkowych wzmocnień w postaci stojaków budowanych w osi 
przekroju. Jednak już przy małej koncentracji naprężeń od pozostawionych krawędzi, uskoku, 
wpływu frontu ściany czy chodnika dodatkowe obciążenia mogą prowadzić do szybkiej utraty sta-
teczności obudowy przez wytworzenie trzech przegubów plastycznych, które przekształcają strop-
nicę w układ statyczny kinematyczne zmienny prowadzące do przegięcia stropnicy i utraty statecz-
ności wyrobiska. Doświadczenia wykazały, że wymagane jest wprowadzanie w tych warunkach 
dodatkowego wzmocnienia obudowy za pomocą podciągów i stojaków podporowych których za-
budowa i utrzymanie w strefie manewrowej kombajnu jest znacznie utrudnione. 
 Istotną inną wadą tych konstrukcji jest konieczność obcinania stropnic przed wyjazdem sek-
cjami obudowy zmechanizowanej. 
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 Konstrukcja łuków dla odrzwi obudowy ŁPrw jest wykształtowana z łuków giętych jednym 
promieniem (łuki stropnicowe, i ociosowe) i łuku giętego trzema promieniami – łuk ociosowy gór-
ny. Promienie łuku ociosowego górnego na jego odcinkach końcowych odpowiadają promieniom 
łuków stropnicowych i ociosowych (R = 12,0 m), a promień środkowy ma małą wartość wynoszą-
cą R = 0,8 m. Rozwiązanie takie pozwala wykształtować kształt odrzwi o zbliżonej szerokości na 
wysokości odrzwi. Kształt obudowy ŁPrw jest zatem silnie spłaszczony, z przejściem na łuki ocio-
sowe małym promieniem (R = 0,8 m). Łuki ociosowe górne (kolankowe) łączą się z łukami strop-
nicowymi i ociosowymi na długości zakładki 600 mm przy małej możliwości uzyskania zsuwu na 
złączach. Połączenie łuku stropnicowego z kształtownika V32 z łukiem specjalnym z kształtowni-
ka typu J36 lub JŁ36 wymaga stosowania specjalnych strzemion, które w DTR obudowy są przed-
stawione w trzech wykonaniach: 
– strzemię z jarzma górnego strzemienia SD łączone na dwie śruby, 4 strzemiona, 
– strzemię z kabłąka skręcanego poprzez otwory w łuku specjalnym z kształtownikiem V32, 
– strzemię z śrubami hakowymi. 

Połączenie łuku stropnicowego z łukiem specjalnym wzmacniającym wymaga skręcenia 16 na-
krętek. Zapewnienie właściwej wytrzymałości i zespolenia stropnic wymaga użycia wysokiego 
momentu dokręcenia nakrętek, co przy ich znacznej liczbie i często ręcznym skręcaniu nie daje 
gwarancji właściwego wykonania. Dla montażu konstrukcji obudowy ŁPrw istnieje konieczność 
skręcenia 48 śrub momentem rzędu od 400 do 450 Nm. 

Największa masa łuku odrzwi dla przykładowej wielkości ŁPrw – 32/V32 (7,2x3,8 m) wynosi: 
– dla łuku stropnicowego z kształtownika V32 5,3 m – masa 169,6 kg, 
– dla łuku stropnicowego specjalnego z kształtownika J36 o długości 3,9 m – masa 195 kg, 

Znaczne wzmocnienie łuku stropnicwego przez zastosowanie kształtownika typu J36 zapewnia 
obudowie dużą podporność. Deformacja odrzwi nastepuje na łukach kolankowych przez rozwiera-
nie się pojedynczego kształtownika korytkowego. Obudowa wymaga stosowania dwóch rodzajów 
rozpór, specjalnych zawiesi dla podwieszania kolejek transportowych. Technologia wznoszenia 
obudowy jest utrudniona przez ciężkie elementy oraz przez konieczność zabudowy łuków kolan-
kowych bezpośrednio w przodku. Zaletą jest możliwość dobrego rozparcia odrzwi oraz wyjazdu 
sekcji. 
 Konstrukcja obudowy ŁPKO jest projektowana z łuków ociosowych odrzwi obudowy ŁP trzy-
częściowej o wielkości 8, 9, 10, 11 uzyskując zróżnicowane gabaryty. Obudowa w części stropni-
cowej ma płaski odcinek i przy słabych stropach i zwiększonych naprężeniach wymaga dodatko-
wego wzmocnienia np. stojakiem podporowym. Mankamentem obudowy jest konieczność obcina-
nia łuków stropnicowych przy wyjeździe ze ściany. 

Doświadczenia praktyczne ze stosowania obudowy podporowej prostej przykotwionej wyko-
nanej ze stropnic typu SPK z zimnogiętych kształtowników wykazały takie mankamenty jak: 
– problemy transportowe przy dużej długości jednoelementowej stropnicy dochodzącej do 6,2 m, 
– konieczność odsłaniania stropu o długości do ok. min 6,4 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, 

– konieczność stosowania wysokiego kotwienia bezpośrednio w przodku minimum dwoma ko-
twiami strunowymi o długości rzędu 6 m, co prowadziło do zmniejszenia postępu drążenia, ko-
nieczności utrzymywania sprzętu do kotwienia, który przy znacznym zawodnieniu skał wyka-
zywał zwiększoną awaryjność i potrzebę częstej konserwacji i naprawy. 

– w warunkach zwiększonego obciążenia górotworu zwłaszcza w rejonach ociosu obudowa pod-
porowo-kotwiowa wymagała stosowania lokalnych wzmocnień stropnicy za pomocą podciągu 
i stojaków podporowych. 
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– deformacja środników ceowników zimnogiętych stropnicy pod obciążeniem kotwą poprzez: 
– podkładkę, 
– podłużne wyginanie stropnicy od działającego obciążenia ociosowego z równoczesnym jej 

skręcaniem, 
– problem wytworzenia samoistnego zawału stropu po wyjeździe sekcjami zmechanizowany-

mi z przecinki (przykotwione stropnice SPK kotwiami strunowymi wydłużają znacznie 
wspornik skalny wytwarzając pierwszy zawał po odjeździe sekcjami na odległość od 20 do 
30 m. Utrzymywanie się niezarabowanego odcinka wyrobiska ścianowego przy dużym za-
grożeniu metanowym jest szczególnie niebezpieczne). 

 Obudowa łukowa podatna spłaszczona ŁPSp powstała na podstawie doświadczeń ze stosowa-
nia istniejących rozwiązań obudów łukowych spłaszczonych takich jak ŁPrP, ŁPrw, ŁPKO i in-
nych w konstrukcji. 

Przez wprowadzenie szeregu zmian ukształtowano nową konstrukcją obudowy poprzez: 
– nadanie konstrukcji kształtu łukowego spłaszczonego ze wzmocnioną częścią stropową, uzy-

skane przez zwiększenie długości zakładki łuków stropnicowych. Wytworzony łuk stropnicowy 
zapewnia korzystną pracę obudowy i ogranicza możliwość przeginania obudowy, 

– zaprojektowanie łukowego kształtu obudowy na ociosach tak, aby przy zwiększonych obciąże-
niach na łukach ociosowych występowały na złączach łuków ociosowych i stropnicowych zsu-
wy zapewniające podatność i wysoką podporność obudowy bez nadmiernego deformowania 
(spłaszczania się obudowy na łukach stropnicowych), 

– obudowa powinna wykazywać korzystną podporność na obciążenia ociosowe oraz podatność. 
 W rozwiązaniu podstawowym odrzwia obudowy ŁPSp są wykonane jako czteroczęściowe przy 
zastosowaniu siedmiu strzemion na złączach z których trzy są budowane na złączu łuków stropni-
cowych, a po dwa strzemiona na złączu łuku ociosowego ze stropnicowym. 

Istotnym założeniem projektowanej obudowy spłaszczonej było uzyskanie rozwiązania, które 
może być stosowane w zróżnicowanych warunkach geologiczno-górniczych we wszystkich wyro-
biskach górniczych kopalni. 

Na bazie konstrukcji odrzwi obudowy spłaszczonej ŁPSp-V32/4 opracowano typoszereg pięciu 
rodzajów konstrukcji odrzwi: 
– odrzwia podstawowe typu ŁPSp-V32/4 – zakładka łuków stropnicowych wraz z szerokością 

odrzwi zwiększa się, co korzystnie wpływa na wytrzymałość i pracę odrzwi o dużej szerokości, 
– odrzwia wzmocnione typu ŁPSpW-V32/5 – łuki stropnicowe są na zakładce łuków stropnico-

wych wzmocnione dodatkowym łukiem środkowym zwiększającym wytrzymałość odrzwi, 
– odrzwia asymetryczne typu ŁPSpA-V32 w których poprzez zrożnicowanie długości łuków ko-

rzystnie zmniejszono odcinek łuku od strony wjazdu sekcją obudowy zmechanizowanej do 
ściany, 

– odrzwia obudowy ŁPSpP – V32 z przegubem na złączu łuku ociosowego i stropnicowego sto-
sowane łącznie z przykotwieniem odrzwi poprzez łuk stropnicowy lub podciąg od strony prze-
gubu, 

– odrzwia niesymetryczne typu ŁPSpN-V32 ze stropnicą, przystosowaną do bezpośredniego przy-
kotwienia i odchylonym prostym stojakiem ociosowym w stronę calizny węglowej oraz łukową 
częścią odrzwi obudowy do połowy jej szerokości. 

 Nowe rozwiązania obudowy łukowej podatnej spłaszczonej ŁPSp-V32/4 wykonywane są w ko-
palni „PIAST” przy szerokościach od 6,5 m do 6,85 m i wysokości do 3,8 m. 
 W kopalni „PIAST” obudowę spłaszczoną ŁPSp-V32/4 stosuje się powszechnie w przecinkach 
zbrojeniowych bez stosowania podpór środkowych w postaci stojaków, uzyskując wysoką statecz-
ność wyrobisk mimo występowania w stropie słabych skał iłowcowych (Rc = ok. 20 MPa). Czte-
roelementowe odrzwia zapewniają prostą zabudowę i porównywalny postęp jak przy drążeniu wy-
robisk korytarzowych, a ukształtowanie obudowy zapewnia prosty wyjazd sekcjami obudowy zme-
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chanizowanej bez potrzeby obcinania stropnic czy pracochłonnego kasztowania znaczną ilością 
drewna przestrzeni między sekcją obudowy zmechanizowanej, a obudową przecinki. 
 Ściany, których rozruch odbywał się z przecinki zbrojeniowej wykonanej w obudowie ŁPSp to 
między innymi: Śc. 372 pokład 209 partia XI, Śc 354, 355, 356, 358 pokład 209 partia V, Śc 641 
pokład 206/1-2 partia II, Śc. 150, 151, 151a pokład 205/1-2 partia I, Śc. 366 pokład 209 partia XV, 
Śc. 981, 982, 983 pokład 211/1 partia VI. 
 
 
3. WARUNKI GEOLOGICZNO-GÓRNICZE W REJONIE 

WYKONYWANYCH PRZECINEK ŚCIANOWYCH 
 

Uwarunkowania geologiczne wymusiły podział złoża obszaru górniczego KWK „PIAST” na 16 
partii (rys. 1) oddzielonych od siebie licznymi uskokami. Eksploatacja aktualnie prowadzona jest 
lub planowana w pokładach: 205/1-2, 209 partia I, 206/1-2 partia II, 209 partia V, 211/1 partia VI, 
209 partia XIV, 209 partia XVI. Złożone warunki geologiczno-górnicze górotworu, które nasilają 
się na granicach partii oddzielonych uskokami oraz występujące w złożu silnie zawodnione war-
stwy piaskowców różnoziarnistych powodują potrzebę stałego poszukiwania rozwiązań i technolo-
gii obudów w zakresie utrzymania chodników przyścianowych jak również przecinek zbrojenio-
wych dla ścian wydobywczych. 
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Rys. 1. Podział Obszaru Górniczego „Bieruń II” na partie 
Fig. 1. „Bieruń II” Mine Area Division 
 
 
 Przykładowe przekroje geologiczne w których prowadzona jest eksploatacja dla wybranych 
partii i pokładów przedstawiono w tablicy 1. 
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Przykładowe przekroje geologiczne dla wybranych partii i pokładów. 
 
Tablica 1. Przykładowe przekroje geologiczne w których prowadzona 
jest eksploatacja dla wybranych partii i pokładów 

Partia I, pokład 209, 
poziom 650 

Partia I, pokład 205/1-2, 
poziom 500 

 
Partia V, pokład 209, 
poziom 500 

 
 
Partia VI, pokład 211/1, 
poziom 650 

 
 
 

Partia XI, pokład 209, 
poziom 500 

 
 

Partia XV, pokład 209, 
poziom 650 

 
 Charakterystyczną cechą profili geologicznych kopalni „PIAST” jest występowanie w bezpo-
średnim otoczeniu pokładów węgla skał iłowcowych o zmiennej grubości i wytrzymałości na ścis-
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kanie od 18 do 22 MPa. Powyżej występują warstwy piaskowca często o znacznej grubości od 15 
do 100 m silnie zawodnione o wytrzymałości na ściskanie od 20 do 28 MPa. Lokalnie piaskowce 
występują bezpośrednio nad pokładem węgla. Węgiel w pokładzie ma wytrzymałość na ściskanie 
od 15 do 30 MPa i występują pokłady w których wytrzymałość na ściskanie węgla jest większa od 
wytrzymałości piaskowców. 
 
 
4. UWARUNKOWANIA DOBORU OBUDOWY ZWIĄZANE Z WYPOSAŻENIEM ŚCIAN 

W SEKCJE OBUDOWY ZMECHANIZOWANEJ 
 
 Uwarunkowania doboru obudowy związane z wyposażeniem ścian w sekcje obudowy zmecha-
nizowanej przedstawiono na przykładzie wrysowania w przekrój obudowy łukowej spłaszczonej 
typu ŁPSp stosowanych sekcji: 
– usytuowanie sekcji obudowy GLINIK 21/46-POz w odrzwiach obudowy ŁPSp-V32/4/6,85x3,5 

(rys. 2), 
– usytuowanie sekcji obudowy GLINIK 21/46-POz w odrzwiach obudowy ŁPSp-V32/4/7,2x3,5 

(rys. 3), 
– usytuowanie sekcji obudowy GLINIK 12/24-POz w odrzwiach obudowy ŁPSp-V32/4/6,5x2,8 

(rys. 4), 
– usytuowanie sekcji obudowy GLINIK 12/24-POz w odrzwiach obudowy ŁPSpA-V32/4/6,5x2,8 

(rys. 5). 
 
 
 
 

 

Rys. 2. Usytuowanie sekcji obudowy GLINIK 21/46-POz 
w odrzwiach obudowy ŁPSp-V32/4/6,85x3,5: 
1 – wyprostowana stropnica sekcji, 2 – położenie stropnicy 
sekcji po wypięciu łuku ociosowego, 3 – położenie stropni-
cy sekcji po jej zabudowie bez wypiętego łuku ociosowego, 
 
Fig. 2. GLINIK 21/46-POz powered roof support 
position in ŁPSp-V32/4/6,85x3,5 steel sets: 
1 – straightened canopy of support, 2 – canopy position 
after steel arch side section dismantling, 3 – canopy 
position after its assembly without steel arch side 
section dismantling 

 Rys. 3. Usytuowanie sekcji obudowy GLINIK 21/46-POz 
w odrzwiach obudowy ŁPSp-V32/4/7,2x3,5: 
1 – wyprostowana stropnica sekcji, 2 – położenie stropnicy 
sekcji po wypięciu łuku ociosowego, 3 – położenie stropni-
cy sekcji po jej zabudowie bez wypiętego łuku ociosowego 
 
Fig. 3. GLINIK 21/46-POz powered roof support 
position in ŁPSp-V32/4/7,2x3,5 steel sets: 
1 – straightened canopy of support, 2 – canopy position after 
steel arch side section dismantling, 3 – canopy position after 
its assembly without steel arch side section dismantling 
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Rys. 4. Usytuowanie sekcji obudowy 
GLINIK 12/24-POz w odrzwiach 
obudowy ŁPSp-V32/4/6,5x2,8 
 
Fig. 4. GLINIK 12/24-POz powered 
roof support position in 
ŁPSp-V32/4/6,5x2,8 steel sets 

 
Rys. 5. Usytuowanie sekcji obudowy 
GLINIK 12/24-POz w odrzwiach 
obudowy ŁPSpA-V32/4/6,5x2,8 
 
Fig. 5. GLINIK 12/24-POz powered 
roof support position in 
ŁPSpA-V32/4/6,5x2,8 steel sets 

 
 
 Przykłady wpisania sekcji obudowy zmechanizowanej w odrzwia obudowy ŁPSp wykazują 
możliwość ich korzystnego rozparcia przy stosowaniu małej ilości drewna. Wysokość odcinka łu-
ku stropnicowego odrzwi obudowy po wypięciu łuku ociosowego jak wykazała praktyka może być 
wygięty przez sekcję obudowy i nie jest wymagane jego obcinanie. 
 
 
5. WSKAŹNIKOWA I EKONOMICZNA ANALIZA DOBORU 

OBUDÓW PRZECINEK ŚCIANOWYCH 
 
 Uwzględniając uwarunkowania w postaci: 
– dużej zmienności warunków geologiczno-górniczych w rejonie wykonywanych przecinek, 
– znacznej liczby rozwiązań obudów, które mogą być zastosowane w danych warunkach geolo-

giczno-górniczych, 
dobór rozwiązania obudowy przecinki ścianowej powinien być wykonany w sposób alternatywny 
w postaci zaprojektowania kilku rozwiązań z przeprowadzoną analizą doboru obudowy. 
 Analiza doboru obudowy może być przeprowadzona w dwojaki sposób: 
– metodą wskaźnikową z przypisanymi wagami do określonych rozwiązań przecinek, 
– metodą ekonomiczną z obliczeniem kosztów zastosowania danego rozwiązania. 
 Przeprowadzenie analizy doboru obudowy przecinki ścianowej w przypadku metody wskaźni-
kowej powinno obejmować co najmniej następujące czynniki: 
– Masa całkowita stali na 1 m wyrobiska. 
– Rozstaw odrzwi. 
– Pracochłonność wykonania (postęp drążenia). 
– Liczba elementów odrzwi. 
– Bezpieczeństwo wykonania. 
– Technologia zbrojenia. 
– Technologia rozruchu. 
– Technologia likwidacji. 
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Przy przypisaniu poszczególnym czynnikom wielkości liczbowych istnieje konieczność przez 
ich zsumowanie określenie najbardziej korzystnego rozwiązania obudowy przecinki. 
 Przy metodzie ekonomicznej obliczane są koszty, a kryterium najmniejszego kosztu danego roz-
wiązania obudowy może stanowić podstawowy czynnik jej doboru. W metodzie ekonomicznej du-
żym problemem jest obliczenie (oszacowanie) kosztów bezpieczeństwa wykonania. Pomocnymi 
elementami może być analiza uwzględniająca minimalizację ryzyka wystąpienia zagrożenia i po-
noszonych dodatkowych kosztów. 
 Przeprowadzenie analizy doboru obudowy przecinki ścianowej w przypadku metody ekonomicz-
nej powinno co najmniej uwzględniać: 
– Koszt obudowy ostatecznej łącznie ze wzmocnieniami, 
– Koszt robocizny ponoszonej na wszystkie czynności związane z wykonaniem przecinki, 
– Koszt zapewnienia bezpieczeństwa robót przy niskim ryzyku, 
– Koszt zbrojenia związany z łatwością transportu, montażu sekcji itp., 
– Koszt technologii rozruchu, 
– Koszt technologii likwidacji przecinki i odzysku materiałów. 
 Zdaniem autorów proponowane podejście przeprowadzenia analizy kilku rozwiązań doboru 
obudowy przecinki powinno prowadzić do uzyskania oszczędności jak również zwiększyć bezpie-
czeństwo. Doświadczenie praktyczne wykazało, że w warunkach KWK „PIAST”, przeprowadzona 
analiza wskaźnikowa i ekonomiczna doboru obudowy dla przecinek ścianowych korzystnie kształ-
tuje się dla rozwiązań obudowy łukowej podatnej spłaszczonej wykonywanej z kształtownika V32 
o średnim rozstawie co 0,75 m (odrzwia obudowy ŁPSp-V32/4). 

Dokonywanie doboru obudowy przecinek ścianowych wraz z analizą ich rozwiązań powinno 
być prowadzone przy udziale rzeczoznawców celem ograniczenia standardowego podejścia do prob-
lemu. 
 
 
 
WNIOSKI 
 
 1. Dotychczasowe doświadczenia ze stosowania różnych rozwiązań obudów podporowych i pod-

porowo-kotwiowych wykazały w zróżnicowanych warunkach geologiczno – górniczych kopal-
ni „PIAST” szereg mankamentów utrudniających ich bezpieczne użytkowanie. Konstrukcje 
obudów typu ŁP, ŁPrP, ŁPrw, ŁPKO, podporowo-kotwiowych ze stropnicami typu SPK wy-
kazują przy wzmożonych obciążeniach konieczność ich dodatkowego wzmacniania zwiększa-
jącego pracochłonność i koszty wykonania. W praktyce w wielu przypadkach stwierdza się, że 
rozwiązania konstrukcji są niedostatecznie przystosowane dla drążenia i użytkowania wyrobisk 
o znacznej szerokości w wyłomie i wysokości dostosowanej do grubości pokładu. Rozruch 
ścian w tych konstrukcjach jest utrudniony i pracochłonny. 

 2. W warunkach kopalni PIAST obszar górniczy jest podzielony w sposób naturalny na 16 par-
tii, a eksploatacja prowadzona jest na poziomie 500 i 650 w pokładach 207, 209, 211/1, gdzie 
w stropie występują słabe iłowce o zmiennej grubości, a nad lub pod nimi silnie zawodnione 
piaskowce. Wytrzymałość skał na ściskanie w otoczeniu pokładu węgla jest często mniejsza od 
wytrzymałości na ściskanie węgla. Silnie zawodnione piaskowce po przerwaniu warstw iłowca 
powodują znaczne jego osłabienie i zwiększone obciążenia od strony górotworu. Częsta lokali-
zacja przecinek ścianowych w rejonach stref uskokowych, krawędzi pokładów sąsiednich, wy-
myć pokładów utrudnia dobór obudowy zarówno dla chodników eksploatacyjnych jak i przeci-
nek ścianowych zbrojeniowych. 

 3. Liczne doświadczenia oraz przeprowadzona analiza doboru obudów przecinek ścianowych 
pozwoliła stwierdzić, że zastosowane rozwiązanie obudowy łukowej podatnej spłaszczonej 
ŁPSp-V32/4 wykonanej ze stali wzmocnionej typu S480W są korzystne ze względu na: 
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 stateczność wyrobiska – nie jest wymagane stosowanie dodatkowego wzmocnienia stojaka-
mi 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 
obudowy ŁPSp. 

4. Projektowanie obudów górniczych, a zwłaszcza przecinek powinno być prowadzone wielo-
wariantowo z analizą wszystkich czynników uwzględniających złożone warunki geologiczno-
hydrogeologiczne, warunki i wymagania górnicze, zagrożenia górnicze, pracochłonność wyko-
nania, bezpieczeństwo pracy, technologię drążenia, technologię zbrojenia, technologię rozruchu 
ściany, technologię likwidacji ściany i inne parametry. Oceny rozwiązań można dokonać zarów-
no metodą wskaźnikową jak i metodą ekonomiczną poprzez minimalizację kosztów z uwzględ-
nieniem minimalizacji ryzyka wystąpienia zagrożenia i ponoszonych dodatkowych kosztów. 
W celu optymalnego zaprojektowania przecinki ścianowej dla zapewnienia funkcjonalności wy-
robiska na etapie wykonawstwa, zbrojenia i rozruchu ściany należy dokonać wszechstronnej 
analizy pozwalającej na bezpieczny i skuteczny sposób uruchomienia ściany. 
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Analysis of Longwall Entries Steel Support Choice 
in KW S.A. “PIAST” Mine 
 

Longwall entry roof support choice is the essential part in headings design using longwall sys-
tems. Well designed steel support and entry heading technology should assure staidness and safety 
performance, use and start-up. In the paper a support choice was analyzed in diversified “PIAST” 
mine conditions considering practical experiences pointing development directions. Alternative de-
sign of longwall entries support for a specific geological and mining conditions was proposed ba-
sed on rating and economy analysis, helping to find the best solution for ensuring staidness, func-
tionality, safety and economy. 
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Zastosowanie układów „softstart” do rozruchu 
napędów silnikowych SN dużej mocy 
 
 
Artur Żeligowski 
KGHM Polska Miedź S.A. O/ZG „Lubin” 
 
Marek Świątek 
KGHM Polska Miedź S.A. O/ZG „Lubin” 
 
 
 
 
 
 
STRESZCZENIE: W referacie przedstawiono proces modernizacji i zastosowanie układów „soft-
start” do rozruchu napędów silnikowych SN dużej mocy w pompowni głównego odwadniania Za-
kładów Górniczych „Lubin”. 
 
 
 
1. RYS HISTORYCZNY 
 

Do rozruchu silników pierścieniowych 6 kV typu SBUd-144r o mocy 1600 kW, napędzających 
pompy głównego odwadniania w O/ZG Lubin, stosowane były do 1998 roku rozruszniki elektroli-
tyczne typu ARWb -6. Z eksploatacją rozruszników elektrolitycznych wiązało się wiele proble-
mów eksploatacyjnch m.in. ze względu na długoletnią pracę przecieki kadzi i awarie mechanizmów 
napędowych. W 1998 roku rozruszniki wiroprądowe zostały wymienione na rozruszniki wiroprą-
dowe typu WIRLEG prod. Partner Servis. Dotychczas stosowane silniki pierścieniowe generowały 
znaczne koszty związane z ich remontami, naprawami (uzwojone wirniki i głowice pierścieniowe) 
i bieżącą eksploatacją. Dodatkowo do chłodzenia panewek silników stosowana była instalacja ole-
jowa chłodzona wodą, kłopotliwa w utrzymaniu i generująca dodatkowe koszty związane z wy-
mianą oleju i energią do zasilania pompek olejowych i wodnych chłodzenia oleju. Zgodnie ze stra-
tegią Grupy KGHM w zakresie poprawy efektywności poprzez modernizację infrastruktury podję-
to decyzję o kompleksowej wymianie silników napędowych i układów rozruchowych. Zakup silni-
ków klatkowych 6 kV i modernizacja układu sterowania zostały ujęte w planie ruchu zakładu. 
W roku 2011 zostały zakupione i zabudowane 2 pierwsze silniki z wirnikiem klatkowym produkcji 
EMIT ŻYCHLIN S.A. typu Sh-560 H4B o mocy 1600 kW nowej konstrukcji, energooszczędne 
o wysokiej sprawności, posadowione na łożyskach tocznych i posiadających dopuszczenie Wyż-
szego Urzędu Górniczego do stosowania w podziemnych zakładach górniczych. Do przeprowa-
dzenia łagodnego rozruchu silnika 6 kV z wirnikiem klatkowym po raz pierwszy w podziemiach 
kopalń w Polsce została zastosowana rozdzielnica ST-7.2 (szafa soft-startu) produkcji Elektromon-
taż Energetyka z Wrocławia, dla której także zostało wydane dopuszczenie WUG. Na początku 
2014 roku zmodernizowano ostatni zestaw pompowy. W ten sposób wszystkie zestawy pompowe 
w ilości 6 sztuk napędzane są nowymi silnikami serii Sh-560 H4B z wykorzystaniem układów roz-
ruchowych „softstart” typu ST-7.2. 
 
 
 

Szkoła Eksploatacji Podziemnej 2014, Materiały Konferencyjne 
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2. STAN PRZED MODERNIZACJĄ 
 

Silniki pierścieniowe 6 kV typu SBUd-144r zasilane były bezpośrednio z pól rozdzielczych 
głównej rozdzielni poziomowej 6 kV Rdg-2, a w obwodzie wirnika pierścieniowego zainstalowany 
był rozrusznik wiroprądowy typu WIRLEG, który po czasie rozruchu zwierany był stycznikiem 
próżniowym SV-500. 

 

 
 
Rys. 1. Widok silnika pierścieniowego SBUd-144r wraz z rozrusznikiem 
WIRLEG w O/ZG Lubin przed modernizacją. 
Figure 1. An SBUd-144r slip-ring motor with a WIRLEG starter 
in the Lubin mine before moernization 

 

 
 
Rys. 2. Rysunek zespołu pompowego wraz z silnikiem pierścieniowym 
SBUd-144r i rozrusznikiem WIRLEG przed modernizacją 
Figure 2. A pump unit with an SBUd-144r slip-ring motor 
and a WIRLEG starter before modernzation 
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3. STAN PO MODERNIZACJI 
 

W wolnym miejscu komory głównej rozdzielni poziomowej 6 kV Rdg-2 zabudowano szafy so-
ftstarterów typu ST-7,2 służące do przeprowadzenia łagodnego rozruchu silników asynchronicz-
nych typu Sh-560 H4B o mocy 1600 kW zabudowanych w komorze pompowni głównego odwad-
niania. Zastosowana wersja górnicza rozdzielnicy średniego napięcia typu ST-7,2 (szafa softstart) 
produkcji firmy Elektromontaż Energetyka posiada dopuszczenie WUG: nr GE 147/10. Istniejące 
kable 6kV z pól rozdzielni 6kV Rdg-2 wypięto, skrócono i wpięto do odpływów w szafach soft-
starterów. Zasilanie softstarterów przeprowadzono nowymi odcinkami kabli 6 kV odpowiednio dla 
poszczególnych silników z osobnych pól. 
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Rys. 3. Schemat zasilania 6 kV silników Sh-560 H4B z głównej rozdzielni 
poziomowej Rdg-2 po modernizacji 
Figure 3. 6kV power supply circuit diagram for Sh-560HB motor drives 
from an Rdg-2 switching station after modernization 

 
Podstawowe parametry techniczne silnika typu Sh-560 H4B: 

– Moc silnika: 1600 kW, 
– Praca: S1, 
– Prędkość obrotowa: 1493 obr/min, 
– Prąd znamionowy: 177 A, 
– cos φ: 0,89, 
– Klasa izolacji: F, 
– Stopień ochrony obudowy: IP 55, 
– Napięcie znamionowe: 6 kV, 
– Częstotliwość : 50 Hz, 
– Sprawność: 97,5%, 
– Masa: 8450 kg. 
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Rys. 4. Widok silnika Sh-560 H4B z wirnikiem klatkowym wraz 
z pompą MHK250/6 w O/ZG Lubin po modernizacji 
Figure 4. An Sh560H4B motor drive and a squirrel cage rotor 
with an MHK250/6 pump in the Lubin mine after modernization 

 
Charakterystyka rozdzielnicy ST-7,2 (szafy softstartu) 
 

Zastosowanie rozdzielnicy ST-7,2 charakteryzuje się ograniczeniem wartości prądu rozrucho-
wego silników asynchronicznych klatkowych. Uzyskuje się to poprzez zastosowanie układu soft-
start, który ogranicza wartość prądu rozruchu zgodnie z zadanymi parametrami przez użytkownika. 

Praca rozdzielnicy ST-7,2 przewidziana jest do współpracy tylko i wyłącznie z polem silniko-
wym, z którego to jest zasilana za pomocą kabli elektroenergetycznych. 
 

 
 
Rys. 5. Widok rozdzielnicy ST-7.2 (szafy softstarterów) 
w O/ZG Lubin po modernizacji 
Figure 5. An ST-7.2 switchgear (soft starters switch cabine) 
in the Lubin mine after modernization 
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Podstawowe parametry techniczne rozdzielnicy ST-7,2: 
– Napięcie znamionowe: 7,2 kV. 
– Napięcie robocze: 6 kV. 
– Poziom znamionowy izolacji: 
– Napięcie probiercze udarowe 60 kV, 
– Napięcie probiercze 1 min. 50 Hz, 20 kV. 
– Częstotliwość znamionowa: 50 Hz. 
– Znamionowy prąd ciągły pola 180 A. 
– Znamionowy prąd szczytowy – do 31,5 kA. 
– Znamionowy prąd 1s: do 12 kA. 
– Odporność łukowa: 12 kA/1 s, Stopień ochrony: IP 54. 
– Masa celki wyposażonej: 600 kg. 
 
Wyposażenie rozdzielnicy ST-7,2 
 

Przedział średniego napięcia 
W wydzielonym przedziale średniego napięcia umiejscowione są niżej wymienione aparaty: 

– przekształtniki tyrystorowe 180/360/600A (1503E – PPKT/PPKA/PPKC) – przeznaczone są do 
przeprowadzania łagodnego płynnego rozruchu silnika asynchronicznego. Charakteryzują się 
korzystną, programowalną charakterystyką rozruchową, 

– styczniki próżniowe firmy Rockwell (1502-VD4DBDA-0/1502-VC8DBDA-0) – charakteryzu-
je się korzystnymi parametrami technicznymi i długotrwałą, niezawodną pracą. W rozdzielnicy 
zastosowano styczniki, jako obejście przekształtników tyrystorowych po przeprowadzeniu roz-
ruchu silnika (stycznik bypass), 

– przekładniki prądowe firmy Rockwell (80022-188-01) – zakres znamionowych prądów pierwot-
nych tych przekładników obejmuje prądy od 200 do 600 A. Znamionowy prąd wtórny wynosi 5 A, 

– płyta pomiaru napięcia VSB (1503E-VSK) – zastosowana do pomiaru napięcia na przekształt-
nikach tyrystorowych, 

– ransformator potrzeb własnych firmy Rockwell (80022-153-04), 0,5 kVA, 6000/230 V (115 V) 
lub transformator potrzeb własnych typu TWP 6/7,2, 2,5 kVA, 6000/230 V. 

 

 
 
Rys. 6. Widok przedziału średniego napięcia rozdzielnicy ST-7.2 (szafy softstartu) 
Figure 6. A medium voltage compartment of an ST-7.2 switchgear (soft starters switch cabinet) 
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Przedział niskiego napięcia 
W skład obwodów wtórnych rozdzielnicy ST-7,2 wchodzą: 

– płyta interfejsu modułu SMC FLEX – przeznaczona jest do montażu modułu SMC FLEX, jak 
również do „zbierania” sygnałów z przekształtników tyrystorowych (kable światłowodowe), prze-
kładników prądowych, płyt pomiaru napięcia, 

– moduł SMC FLEX – moduł sterowniczy, odpowiedzialny za przeprowadzenie procesu rozru-
chu silnika jak również realizuje operację załączenia stycznika obejściowego (bypass), 

– sterownik IntelliVAC – przeznaczony jest do sterowania i kontrolowania stanów stycznika 
obejściowego (bypass), 

– przekaźniki przemysłowe R15 – wykorzystywane w obwodach sterowniczych, 
– wskaźnik napięcia SN-30 – przeznaczony do sygnalizowania obecności napięcia 6 kV na zasi-

laniu przekształtników tyrystorowych, 
– zabezpieczenie ZŁ-2 – przeznaczone do ochrony pola ST-7,2 od zakłóceń zaistniałych w polu 

(detekcja palenia się łuku elektrycznego). 
Przedział komory dekompresyjnej 

 Komora dekompresyjna posiada połączenie z przedziałem średniego napięcia. Gazy powstałe 
podczas palenia się łuku elektrycznego rozprężają się do komory dekompresyjnej, ograniczając 
w ten sposób nadmierny wzrost ciśnienia w przedziale średniego napięcia. 
 
 

 
 
Rys. 7. Widok przedziału niskiego napięcia rozdzielnicy ST-7.2 (szafy softstarterów) 
Figure 7. A low voltage compartment of an ST-7.2 switchgear (soft starters switch cabinet) 
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Charakterystyki rozruchowe silników pierścieniowych i klatkowych 6 kV 1600 kW zastosowa-
nych w Pompowni Głównego Odwadniania w ZG „Lubin”. 

 

 
 
Rys. 8. Przebieg prądu rozruchowego przy zastosowaniu rozrusznika 
wiroprądowego WIRLEG dla silnika pierścieniowego SBUd-144r 
Figure 8. The starting current function for an SBUd-144r slip-ring motor 
when a WIRLEG eddy current starter is used 

 

 
 
Rys. 9. Przebieg prądu rozruchowego przy zastosowaniu Softstartera ST-7.2 
dla silnika klatkowego Sh-560 H4B 
Figure 9. The starting current function for an Sh560H4B squirrel cage motor 
when an ST-7.2 soft starter is used 
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4. CEL, ZAKRES I ZAŁOŻENIA PLANOWANEJ MODERNIZACJI 
 

Celem modernizacji Pompowni Głównego Odwadniania w latach 2011–2014 było zwiększenie 
niezawodności odwadniania kopalni przy zoptymalizowaniu kosztów inwestycyjnych i eksploata-
cyjnych. Zakres modernizacji obejmował wymianę silników z pierścieniowych o mocy 1600 kVA 
typu SBUd-144r na silniki z wirnikiem klatkowym o mocy 1600 kVA typu Sh-560 H4B wraz 
z przynależnymi układami łagodnego rozruchu typu Softstart (szafy ST-7.2), oraz układem stero-
wania. 

Podstawowe założenia dotyczące realizacji zadania sformułowano następująco: 
– Modernizacja miała być prowadzona przy ruchu pompowni i zachowaniu pewności zasilania 

(w planowanych trzech etapach). 
– Zastosowanie nowoczesnych i niezawodnych rozwiązań. 
– Maksymalne skrócenie czasu modernizacji pompowni w przypadku awarii, np. innego zestawu 

pompowego i ograniczyć koszty eksploatacji w przyszłości. 
– Modernizacja miała być zgodna ze strategią Grupy KGHM w zakresie poprawy efektywności 

poprzez modernizację infrastruktury – zmniejszenie energochłonności i kosztów eksploatacji. 
 
 
5. REALIZACJA STEROWANIA SOFTSTARTEM 
 

Rozruch silnika realizowany jest automatycznie ze stanowiska operatorskiego na powierzchni 
kopalni. Po kliknięciu przycisku start zestawu pompowego sterownik Simatic wystawia rozkazy 
między innymi do zalania, odpowietrzenia pompy, kontroluje stan czujników na pompie i silniku, 
jak również sprawdza stan rezystancji izolacji obwodów sterowniczych. Po spełnieniu wymaga-
nych warunków technologicznych sterownik wystawia sygnał do załączenia stycznika 6 kV w polu 
rozdzielczym w rozdzielni Rdg-2. Stycznik zostaje załączony i podaje napięcie do pola rozdzielni-
cy ST-7.2 (szafa softstartu). Załączenie do pracy przekształtników tyrystorowych odbywa się au-
tomatycznie po przez moduł SMC FLEX w przedziale nn. Moduł ten został zaprogramowany pod-
czas prac kontrolno-rozruchowych rozdzielnicy softstartera, a program zapisany w pamięci trwałej 
modułu. Moduł SMC FLEX może realizować różne sposoby rozruchów np. miękki rozruch (soft-
start), rozruch z forsowaniem (kickstart), rozruch z ograniczeniem prądu z forsowaniem, rozruch 
z przełączaniem rampy (dual ramp) i wiele innych. W przypadku rozruchu silników SH-560H4B 
w pompowni ZG LUBIN jest realizowany miękki rozruch. Polega on na ustawieniu wartości mo-
mentu początkowego w zakresie 0–90% momentu znamionowego silnika. Począwszy od wartości 
napięcia odpowiadającej wartości nastawionego momentu początkowego napięcie wyjściowe z so-
ftstartu rośnie liniowo do wartości znamionowej w ustawionym czasie rampy. Jeżeli silnik osiągnie 
prędkość znamionową załączany zostaje stycznik obejściowy i silnik zasilony jest bezpośrednio 
z sieci. 
 
 
PODSUMOWANIE 
 

Zastosowanie nowych napędów i softstarterów do łagodnego rozruchu silników klatkowych 
6 kV o mocy 1600 kVA poprawiło o około 2% wskaźniki wydajności zestawów pompowych i ob-
niżyło koszt zużycia energii elektrycznej w stosunku do wypompowywanej ilości wody. Znacząco 
poprawiły się również parametry w sieci średniego napięcia, co widać na rysunkach 8 i 9. Podczas 
rozruchów z zastosowaniem rozruszników wiroprądowych można zaobserwować, że w przypadku 
trwania rozruchu w końcowej jego fazie następuje znaczący wzrost wartości prądu, co w niektó-
rych przypadkach skutkowało zadziałaniem zabezpieczeń nadprądowych i wyłączeniem pól zasila-
jących w rozdzielni 6 kV. Takich sytuacji nie ma przy zastosowaniu softstartów, widać łagodne na-
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rastanie wartości prądu w czasie, podczas trwania całego cyklu rozruchowego i łagodne opadanie 
prądu do ustabilizowania się silnika pod pełnym obciążeniem. Jako dodatkowy aspekt ekonomicz-
ny przy nowym rozwiązaniu jest wykonywanie przeglądów rocznych, który trwa jedną zmianę. Przy 
starszym rozwiązaniu przegląd pierścieniowego silnika trwał około trzech dni, wiązał się z zdej-
mowaniem osłon i często wyciąganiem wirnika w celu czyszczenia i mycia, ponieważ pył z elek-
troszczotek zmieszany z wyciekającym olejem do chłodzenia panewek penetrował do uzwojeń sto-
jana i wirnika, co znacząco pogarszało stan rezystancji izolacji maszyny (IP 23). Stosując silniki 
z łożyskami tocznymi została wyeliminowana gospodarka olejami mineralnymi na pompowni 
i ograniczono zagrożenie pożarowe na dole kopalni (szyby L-I, II wdechowe). 
 
 

 
 
Rys. 10. Wykres wskaźników zestawów pompowych przed i po modernizacji 
Figure 10. A diagram of pump unit indicators before and after modernization 
 
 
 

The Application of Soft Start Systems for Starting 
High-Power MV Motor Drives 
 
The paper focuses on the modernization and application of soft start systems for starting high-po-
wer MV motor drives in the main drainage pumping station of the “Lubin” mine. 
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Dzia  Technologii Górniczych ABB
Do wiadczenie

Projektowanie, produkcja i dostawa 
kompletnych maszyn wyci gowych od 
1937 roku.

Dostarczenie ponad 700 maszyn 
wyci gowych do ponad 30 krajów 

ABB jest najwi kszym na wiecie 
dostawc  maszyn wyci gowych ze 
sprz eniem ciernym

Kristineberg, Boliden 
Szwecja 1937

LKAB Kiruna, 
wyci g B13
Szwecja 2008
.
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Dzia  Technologii Górniczych ABB
Do wiadczenie

ABB jako pierwsza firma na wiecie 
zastosowa a hamulce tarczowe w 
maszynach wyci gowych 

Ponad 45 lat do wiadczenia w 
projektowaniu i instalowaniu systemów 
hydraulicznych hamulców tarczowych

Ponad 300 kompletnie wyposa onych 
stojaków hamulcowych wyprodukowanych 
i zainstalowanych w ci gu ostatnich 5 lat

Zespo y sterowniczo – zasilaj ce 
zapewniaj ce hamowanie bezpiecze stwa 
ze sta ym lub regulowanym momentem 
hamuj cym 
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Dzia  Technologii Górniczych ABB
Dostawca kompletnych systemów wyci gowych

ABB jako jedyna firma tego typu na 
wiecie projektuje i dostarcza kompletne 

systemy wyci gowe tj.:
Wyposa enie mechaniczne

ko a p dne, b bny (pojedyncze i 
podwójne)
wa y

yska
uk ady hamulcowe
ko a linowe i odciskowe 

Wyposa enie elektryczne i sterowanie
rozdzielnie zasilaj ce
transformatory
urz dzenia nap dowe DC i AC
silniki 
Uk ad sterowania maszyny oraz 

USsz (równie  budowy Ex)
Inne elementy wyci gów szybowych jak 

skipy, klatki, zawiesia linowe, urz dzenia 
za adowcze, itp.



Dzia  Technologii Górniczych ABB
Lista referencyjna - Polska
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Kopalnia Typ 
wyci gu

ilo Rodzaj 
nap du

Silnik

[kW]

Pracuj cy od / 
uruchomienie

KWK Ziemowit # III pn cierny 1 DC 2x3400 1997

KGHM O/ZG Lubin # LII wsch. cierny 1 DC 3000 1997

KGHM O/ZG Lubin # LII zach. cierny 1 DC 3000 1999

KWK „Ziemowit” # III pd cierny 1 DC 2x3400 2000

KGHM O/ZG Polkowice-
Sieroszowice # PII wsch.

cierny 1 DC 3000 2000

KWK Weso a # Karol pn cierny 1 DC 3x3400 2003

KGHM O/ZG Rudna # RIX cierny 1 DC 2400 2003

KGHM O/ZG Rudna # RII pd. cierny 1 DC 2x3600 2004

KWK Jankowice # VIII wsch. cierny 1 DC 2400 2004



Dzia  Technologii Górniczych ABB
Lista referencyjna - Polska
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Kopalnia Typ 
wyci gu

ilo Rodzaj 
nap du

Silnik

[kW]

Pracuj cy od / 
uruchomienie

KGHM O/ZG Polkowice-
Sieroszowice # SG-1.

cierny 1 DC 2000 2006

KWK Jankowice # VIII zach. cierny 1 DC 2400 2006

KGHM O/ZG Rudna # RII pn. cierny 1 DC 2x3600 2006

KWK Pniówek # Ludwik pn. cierny 1 DC 2x2900 2006

KGHM O/ZG Rudna # RXI 1-b bnowy 1 DC 315 2007

Nowy L d # L1 1-b bnowy 1 AC 75 2007

KGHM O/ZG Rudna # RI cierny 1 DC 3900 2009

KGHM O/ZG Polkowice-
Sieroszowice # SW-1.

cierny 1 DC 3900 2009

KGHM O/ZG Polkowice-
Sieroszowice # P-VI.

cierny 1 DC 3900 2013

KW S.A. KWK Ziemowit cierny 1 DC 1500 2013
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Wybrane realizacje
KGHM O/ZG Rudna # R-II
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Wybrane realizacje
KGHM O/ZG Rudna # R-II
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Wybrane realizacje
KGHM O/ZG Rudna # R-II



© ABB Group 
February 14, 2014 | Slide 14

Zainstalowana baza
Podstawowe parametry

rednica ko a p dnego – do 6,7m (Grangesberg, Szwecja)

Ilo  lin no nych – do 10

Masa u yteczna (transport materia ów) – do 64t (Majuba, RPA)

Masa u yteczna (transport urobku) – do 50t (Krivoj Rog, Ukraina)

Pr dko  ci gnienia – do 20m/s (O/ZG Rudna, #R-II, Polska)

Moc nap du – do 11 200 kW (Newcrest Telfer, Australia)

boko  ci gnienia – do 2100 m

Sumaryczna masa zawieszona (wyci g wie owy) – 301t (Krivoj 
Rog, Ukraina)

Sumaryczna masa zawieszona (wyci g zr bowy) – 270t (Telfer 
Australia)

Linowe prowadzenie naczy  wyci gowych – do 1470 m 
(Pyhasalmi Finlandia)
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Nowoczesne, 
energooszcz dne systemy 
nap dowe maszyn 
wyci gowych oparte na 
technologii AC DTC
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Historia rozwoju nap dów
Uk ad Leonarda

(-) Niska sprawno  uk adu.

(-) Du a ilo  elementów mechanicznych (wiruj cych) 

(-) Du y koszt zainstalowania i eksploatacji

(+) Mo liwo  kompensacji mocy biernej
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Historia rozwoju nap dów
Przekszta tnik tyrystorowy DC

(+) Wysoka sprawno .  

(+) Dobre w asno ci regulacyjne

(-) Du y pobór mocy biernej

(-) Generowanie wy szych harmonicznych
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Historia rozwoju nap dów
Cyklokonwerter

(+) Wysoka sprawno .  
(+) Dobre w asno ci regulacyjne
(-) Du y pobór mocy biernej
(-) Generowanie wy szych harmonicznych
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Wp yw nap du na sie  zasilaj  
Przekszta tnik tyrystorowy DC / cyklokonwerter

Typowy cykl pracy maszyny wyci gowej  
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Wp yw nap du na sie  zasilaj
Przekszta tnik tyrystorowy DC / cyklokonwerter

Maszyny wyci gowe maj  znacz cy wp yw na sie , z której 
 zasilane

Zapotrzebowanie mocy z sieci stale si  waha

Nap dy pr du sta ego i cyklokonwertery:

generuj  znaczne ilo ci i warto ci harmonicznych

powoduj  nisk  warto  wspó czynnika mocy w sieci

Powoduj  wahania i spadki napi cia w sieci

Poprawa parametrów sieci wymaga instalowania 
kosztownych urz dze  takich jak:

Kompensatory mocy biernej

Filtry wy szych harmonicznych

Kompensatory synchroniczne i SVC



© ABB Group 
February 14, 2014 | Slide 21

Wp yw nap du na sie  zasilaj
Przekszta tnik tyrystorowy DC / cyklokonwerter

Odbiorcy indywidualni wymagaj  wysokiej jako ci energii 
elektrycznej w sieciach przesy owych

Nie akceptuj  spadków czy waha  napi cia w sieci

W dzisiejszych czasach wzros y równie  wymagania w 
stosunku do sieci wewn trzzak adowych, z których 
zasilane s  takie urz dzenia jak: komputery, urz dzenia 
biurowe, aparatura kontrolno-pomiarowa, itp.

Istotne parametry wp ywaj ce na rachunek kosztów:

zawarto  harmonicznych (THD)

pobór mocy biernej

nak ady na popraw  ww. parametrów sieci

nak ady na eliminacj  migotania napi cia w sieciach 
zasilaj cych urz dzenia przekszta tnikowe
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Nap d AC DTC

Nowy nap d ABB oparty na technologii 
AC DTC

Nie wymaga korekcji wspó czynnika 
mocy

Nie wymaga filtrów wy szych 
harmonicznych

Wywo uje minimalne spadki i 
wahania napi cia

Dost pna moc – do 18 MW

Moc szczytowa – do 27MW
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ACS6000SD
Struktura

IFU – zespó  filtra 
wej ciowego

ARU – aktywny zespó  
prostowniczy (pojedyncze 
modu y 7 lub 9 MVA lub kilka 
modu ów równoleg ych)

CBU – zespó  baterii 
kondensatorów

INU – zespó  falownika 
(pojedyncze modu y 7 lub 9 
MVA lub kilka modu ów 
równoleg ych)

EXU – zespó  wzbudzenia

WCU – zespó  ch odzenia 
wodnego

COU – zespó  steruj cy
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ACS6000SD
Budowa
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ACS6000SD
Budowa
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AC DTC vs DC / Cyklo
Przyk ad dla mocy nap du 4MW 
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Smax = 7,5 MVA

Maksymalny spadek 
napi cia 4,9%

Maksymalny spadek 
napi cia 0,78%

AC DTC
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Zalety nap du AC DTC

Niska emisja harmonicznych

Brak poboru mocy biernej

Ma e spadki napi cia

Mo e by  zasilany ze „s abszej” sieci

Nie s  wymagane filtry do redukcji wy szych 
harmonicznych oraz kompensacji mocy biernej

Nie s  wymagane wy czniki szybkie w obwodzie g ównym

Wymagana jest mniejsza moc transformatorów 

Wymagana jest mniejsza ilo  kabli zasilaj cych
i o mniejszym przekroju

Szybsza i dok adniejsza regulacja pr dko ci (DTC)

Mniejsza powierzchnia zabudowy
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Nap dy AC DTC w maszynach wyci gowych

Przemienniki cz stotliwo ci niskonapi ciowe serii ACS800 –
stosowane do nap dów o mocy do 1,5 MW (silniki asynchroniczne 
z przek adni  mechaniczn )

Przemienniki cz stotliwo ci rednionapi ciowe serii ACS6000SD –
stosowane do nap dów o mocy powy ej 1,5 MW (silniki 
synchroniczne, nap d bezpo redni)
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Nap dy AC DTC w maszynach wyci gowych
Do wiadczenie

Pierwsza instalacja AC DTC (3,15kV) 2001r.

Ilo  nap dzanych silników ~120

Sumaryczna moc zainstalowana >400 MW

Kilkaset instalacji AC DTC w innych ga ziach 
przemys u: cementowym, metalurgicznym, ropy i gazu
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Wybrane realizacje
LKAB Kiruna, Szwecja

LKAB przygotowuje si  do zwi kszonej produkcji

Wzrost z 37 do 52 mln ton na rok poprzez uruchomienie 
nowych poziomów transportowych zarówno w kopalni 
Kiruna jak i Malmberget.
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Wybrane realizacje
LKAB Kiruna, Szwecja

Wzrost produkcji z 26,5 do 
33mln ton na rok

Transport pionowy 2-
etapowy: 
705m + 804m

W sumie 5 + 7 = 12 
wyci gów szybowych

W pe ni zautomatyzowany 
transport od za adunku do 
poci gów a  do wy adunku 
na powierzchni

Kopalnia LKAB 
Kiruna, schemat 
eksploatacji
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Wybrane realizacje
LKAB Kiruna, Szwecja

Kontrakt z LKAB obejmowa :

Przebudow  (modernizacj ) 4 maszyn wyci gowych z 
technologii DC na technologi  AC oraz dostaw  jednej 
dodatkowej maszyny, równie  w technologii AC

budow  jednej dodatkowej maszyny wyci gowej na 
powierzchni, w technologii DC na bazie „u ywanych 
elementów” odzyskanych z przebudowy ww. maszyn 
wyci gowych. Taki sam nap d DC jak w istniej cych 6 
maszynach na powierzchni. Cz  mechaniczna –
nowa.  
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Wybrane realizacje
LKAB Kiruna, Szwecja

Dane wyci gów szybowych:

lokalizacja: powierzchnia poziom 802m

ilo  wyci gów 6 + 1 nowy 4 + 1 nowy

rednica ko a p dnego [m] 3,25 3,25

Ilo  lin 4 / 6 6

Droga jazdy [m] 802 705

wydobycie dwustr./jednostr. dwustronne

Masa u yteczna [t] 24 / 40 33,4

Pr dko  jazdy [m/s] 17 17

Moc silnika [kW] 4300 5 600

System nap dowy DC AC DTC
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Wybrane realizacje
LKAB Kiruna, Szwecja

6+1 7 maszyn

4+1 5 maszyn

d = 802 m

d = 705 m

Ca kowita moc zainstalowana w 
wyci gach 58 000 kW
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Wybrane realizacje
LKAB Kiruna, Szwecja

Dlaczego LKAB wybra a maszyny wyci gowe  z 
technologi  AC DTC?

Czynniki wp ywaj ce na decyzj :

Wspó czynnik mocy – nap d pracuje ze wspó czynnikiem 
mocy = 1

Niskie spadki napi cia – maszyny wyci gowe mog  
startowa  jednocze nie

Wymagana mniejsza moc transformatorów

Niski poziom harmonicznych wprowadzanych do sieci

Wy sza sprawno
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Wybrane realizacje
LKAB Kiruna, Szwecja

Nowa maszyna 
wyci gowa B7 (na 
powierzchni). Moc 
silnika DC – 3400kW
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Wybrane realizacje
LKAB Kiruna, Szwecja

Nowa maszyna 
wyci gowa B11 (na 
poziomie 802m). Moc 
silnika AC – 5600kW
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Wybrane realizacje
LKAB Kiruna, Szwecja

Nowe maszyny 
wyci gowe B11- B14 
(na poziomie 802m). 
Moc silników AC –
5600kW ka dy
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Wybrane realizacje
LKAB Kiruna, Szwecja

Przemiennik 
cz stotliwo ci 
ACS6000SD
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Wybrane realizacje
LKAB Kiruna, Szwecja

Pomieszczenie 
operatora maszyn 
wyci gowych –
budynek dyrekcji
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Synergia górnictwa i energetyki 
na przykładzie grupy JSW S.A. 
 
 
Jerzy Borecki, Kazimierz Gatnar 
Jastrzębska Spółka Węglowa S.A. 
 
 
 
 
 
 
STRESZCZENIE: W referacie przedstawiono grupę JSW S.A. obejmującą segmenty: węglowy, 
koksowy i energetyczny w aspekcie specyfiki, zakresu działania oraz wzajemnych powiązań w ob-
szarze dostaw paliw i energii do procesów technologicznych. Bazując na danych z roku 2013 przed-
stawiono potrzeby energetyczne oraz stopień ich pokrycia produkcją własną w poszczególnych 
segmentach. Na przykładzie powiązań pomiędzy Jastrzębską Spółką Węglową S.A. (JSW) a Spół-
ką Energetyczną Jastrzębie S.A. (SEJ) zaprezentowano wzajemne relacje dostawy paliwa (węgiel, 
odpady powęglowe, metan z odmetanowania kopalń) do układów produkcyjnych Spółki Energe-
tycznej oraz odbioru produkcji (energia elektryczna, ciepło, „chłód”, sprężone powietrze) przez ko-
palnie segmentu węglowego. Przykład tych relacji stanowi wzajemną synergię energetyki i górnic-
twa w obszarze dostaw paliw i energii. W segmencie koksowym analogiczna sytuacja dotyczy ga-
zu koksowniczego jako paliwa do produkcji energii elektrycznej, ciepła (pary) wykorzystywanej 
w technologii produkcji koksu. Podsumowanie jest próbą oceny wzajemnych powiązań w grupie 
oraz przedstawienia korzyści ekonomicznych uzyskanych dzięki synergii górnictwa i energetyki 
w ramach jednej grupy kapitałowej (w tym przypadku JSW S.A.). Dotychczasowe efekty uzyskane 
w tym obszarze stanowią podstawę do opracowania docelowego modelu energetycznego grupy po-
zwalającego uzyskać maksymalne efekty ekonomiczne w obszarze zaopatrzenia w energię. 
 
SŁOWA KLUCZOWE: Górnictwo, energetyka, Grupa Kapitałowa, synergia 
 
 
 
I. GRUPA KAPITAŁOWA 
 
I.1. Skład Grupy Kapitałowej JSW (GK JSW) 
 

Działalność Grupy Kapitałowej obejmuje działalność podstawową, tj. wydobycie węgla i pro-
dukcję koksu oraz wspomagającą, tj. energetyka, informatyka, logistyka materiałowa, przewozy 
węgla, remonty, laboratoria. W interesującym nas obszarze w referacie zostaną przedstawione trzy 
podstawowe segmenty: 
– Węglowy – Jastrzębska Spółka Węglowa S.A. 
– Energetyczny – Spółka Energetyczna „Jastrzębie” S.A. 
– Koksowy – Koksownia „Przyjaźń” S.A. (przykładowo). 
 
 
 
 
 

Szkoła Eksploatacji Podziemnej 2014, Materiały Konferencyjne 
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I.2. Jastrzębska Spółka Węglowa S.A. (JSW) [1], [4] 
 

 
 
Rys. 1. Obszar Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A. 
Fig. 1. Mining areas JSW S.A. 
 

 
 

Grupuje 4 kopalnie (rys. 1), których obszar górniczy wynosi ok. 170 km2 w rejonie miast Ja-
strzębie-Zdrój, Żory i Ornontowice. Jedna z nich to kopalnia zespolona „Borynia-Zofiówka-Jastrzę-
bie” z Ruchami: Borynia, Zofiówka i Jas-Mos oraz kopalnie: Budryk, Krupiński i Pniówek. Eks-
ploatacja obejmuje złoże węgla koksowego stąd produkcja kopalń to węgiel typu 35,1 i 35,2 oraz 
węgiel typu 34 z pogranicza węgli koksowych i energetycznych. W roku 2013 wydobycie wynio-
sło 13,6 mln Mg, a w tym: 
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– węgiel koksowy   – 9,8 mln Mg 
– węgiel energetyczny – 3,8 mln Mg 

Warunki tektoniczne złoża powodują, że występują znaczne ilości metanu stad w wszystkich 
kopalniach prowadzone jest odmetanowanie. W roku 2013 odmetanowaniem ujęto 131,5 mln m3 
CH4 który w 78% został wykorzystany do celów energetycznych w instalacjach własnych kopalń 
oraz Spółki Energetycznej „Jastrzębie” S.A. i Zakładu Produkcji Ciepła „Żory” Sp. z o.o. do pro-
dukcji energii elektrycznej, ciepła i „chłodu”. 
 
I.3. Spółka Energetyczna „Jastrzębie” S.A. (SEJ) [2], [5] 
 

Została utworzona przez JSW 1.11.1995 roku na bazie Elektrociepłowni „Moszczenica”, „Zo-
fiówka” i Ciepłowni „Pniówek”. W podmiocie tym do dnia dzisiejszego 100% akcji obejmuje JSW. 
W skład Spółki SWJ wchodzą: 
 Elektrociepłownia „Moszczenica” – 36 MWel i 165 MWt. 
 Elektrociepłownia „Zofiówka” – 64 MWel i 350 MWt. 
 Zespół Elektrociepłowni Kogeneracyjnych: 

Elektrociepłownia Suszec – 6,9 MWEl, 
Elektrociepłownia Pniówek  – 14,3 MWEl, 
Elektrociepłownia Moszczenica – 4,0 MWEl. 

SEJ zrealizowała szereg inwestycji w układach energetycznych w tym zabudowę układów ko-
generacyjnych i trójgeneracyjnych na bazie silników gazowych wykorzystujących gaz z odmotano-
wania kopalń JSW. Układy energetyczne (elektro energetyczny i cieplny) JSW i SEJ są ze sobą 
ściśle powiązane. 
 
I.4. Koksownia „Przyjaźń” S.A. (KP) 
 

Jednostką wiodącą w segmencie koksowym jest Koksownia „Przyjaźń”. Oprócz niej w skład 
tego segmentu wchodzi Kombinat koksochemiczny „Zabrze” z koksowniami: Radlin, Jadwiga 
i Dębieńsko, od 1.01.2014 roku tworząc z KP JSW KOKS S.A. oraz Wałbrzyskie Zakłady Kokso-
chemiczne „Victoria” S.A. W dalszej części referatu synergia w zakresie energetyki zostanie przed-
stawiona na przykładzie Koksowni „Przyjaźń”. 
 
 
II. RELACJE ENERGETYCZNE JSW S.A. – SEJ S.A. [2], [3], [5] 
 
II.1. Układy elektroenergetyczne 
 

Jak już wspomniano układy elektroenergetyczne JSW i SEJ są ze sobą ściśle powiązane w sta-
cjach 110/6 kV, a kopalnie JSW są zasilane w energię elektryczną z następujących źródeł: 
– sieci przesyłowej 110 kV TURON. Dystrybucja od strony Elektrowni Rybnik (stacja „Wielopo-

le”) i Elektrowni Łaziska (stacja „Żabieniec” i „Suszec”). Stacje 110/6 kV przy kopalniach bę-
dące ich własnością są wzajemnie połączone liniami 110 kV będącymi własnością TAURON 
Dystrybucja. Wyjątek stanowi linia 110 kV łącząca stacje „Zofiówka” i „Pniówek”, która jest 
własnością JSW; 

– elektrociepłowni „Moszczenica” i „Zofiówka” (SEJ) o mocach elektrycznych zainstalowanych 
odpowiednio 36 MWel i 64 MWEl; 

– elektrociepłowni kogeneracyjnych (SEJ) o mocy zainstalowanej 25,2 MWEl; 
– ZPC Żory Sp. z o.o. – silniki gazowe o mocy 5,0 MWel zasilające kop. „Budryk”, 
– źródeł własnych JSW – silniki gazowe zasilane gazem z odmetanowania, 
o następujących mocach znamionowych: 
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– Ruch „Borynia” – 1,8 MWEl, 
– kopalnia „Krupiński” – 4,0 MWEl. 

 
II.2. Układy ciepłownicze 
 

Również układy ciepłownicze są ze sobą ściśle powiązane ponieważ źródła SEJ przed wydzie-
leniem w odrębną Spółkę stanowiły integralną część kopalń. Budowane nowe układy energetyczne 
również opierały się o istniejącą infrastrukturę przesyłową ciepła. Kopalnie JSW są zasilane w cie-
pło z następujących źródeł: 
– Elektrociepłowni „Moszczenica” i „Zofiówka” (SEJ) o mocach zainstalowanych odpowiednio 

165 MWt i 350 MWt, 
– Kotłowni węglowo-gazowych (SEJ) na terenie kop. „Pniówek” i kop. „Krupiński”, 
– kotłowni węglowo-gazowej (ZPC Żory Sp. z o.o.) na terenie kop. „Budryk”, 
– jedynego źródła własnego (JSW) tj. kotłowni gazowej 2 x 1,2 MWt na terenie Ruchu Borynia. 
 
II.3. Pozostałe media 
 
II.3.1. Sprężone powietrze 
 

Ze względu na zagrożenie metanowe na dole kopalni jest wykorzystywane sprężone powietrze 
(niskoprężne). Źródłami są centralne sprężarkownie na powierzchni oraz lokalne sprężarki na dole 
kopalni. 

Dostawa sprężonego powietrza jest realizowana z: 
– własnych sprężarkowni powierzchniowych (JSW) – Ruch „Borynia”, Ruch „Jas-Mos” Kop. 

„Krupiński”, 
– sprężarkowni SEJ – Ruch „Zofiówka”, kop. „Pniówek”, 
– sprężarkowni Marani Sp. z o.o. – kop. „Budryk”. 

Produkcja sprężonego powietrza na dole jest realizowana sprężarkami własnymi (JSW). 
 
II.3.2. Energia „chłodu” 
 

Energia „chłodu”, tj. odbiór ciepła z urządzeń klimatyzacyjnych jest realizowana w zależności 
od sposobu schładzania powietrza w wyrobiskach dołowych w formie klimatyzacji indywidualnej, 
grupowej i centralnej. Klimatyzacja indywidualna i grupowa jest na dole realizowana przez JSW 
natomiast centralna wspólnie z SEJ. 

Powierzchniowa część klimatyzacji centralnej w kop. „Pniówek” jest eksploatowana przez SEJ, 
która na podstawie zawartej umowy dostarcza „chłód” do tej kopalni. Jest to układ trójgeneracyjny, 
w którym na bazie gazu z odmetanowania kopalni produkowana jest energia elektryczna i ciepło, 
które z kolei w chłodziarkach absorpcyjnych wykorzystywane jest do wytworzenia chłodu. Takie 
rozwiązanie pozwala uzyskać sprawność średnioroczną na poziomie 86%. Wielkość zapotrzebo-
wania kop. „Pniówek” na chłód” wynosi ok. 48 000 MWh rocznie. 
 
III. EFEKTY SYNERGII JSW–SEJ [4], [5] 
 
III.1. Wspólny układ pomiarowo-rozliczeniowy energii elektrycznej 
 

Energia elektryczna generowana w źródłach SEJ i wprowadzana do stacji 110/6 kV jest wyko-
rzystywana przez odbiory kopalniane oraz w części wymieniana z TAURON Sprzedaż i TAURON 
Dystrybucja (moc). Taki układ przy rozliczeniu całości Spółki (JSW) – sumator i zasadzie „per 
saldo” na wymianie pozwala: 
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JSW 
– obniżyć opłatę z tytułu mocy zamówionej (jedna dla całości Spółki), 
– wykorzystać moc generowaną w źródłach (SEJ) do obniżenia mocy zamówionej z zewnątrz 

(TAURON), 
– zamienić część płatności względem TAURON na płatność względem SEJ (z tytułu „per saldo”), 
– częściowo realizować płatności względem SEJ dostawami paliw (węgiel, gaz z odmetanowania). 
 
SEJ 
– uzyskiwać korzystną cenę dla energii elektrycznej – „per saldo” w rozliczeniach z JSW i wy-

mianie z TURON, 
– uzyskiwać przychód z tytułu gwarantowanej mocy w źródłach, 
– zagospodarować całość energii przy maksymalizacji produkcji w dni robocze i optymalizacji 

w dni wolne, 
– przesyłać energię ze źródeł liniami JSW (6 i 110 kV) do kopalni Pniówek Ruchu Borynia i Re-

jonu Bzie – Dębina (w budowie) Ruchu „Zofiówka”. 
Wykorzystanie wspólnego układu pomiarowo rozliczeniowego JSW – TAURON – SEJ do ob-

niżenia opłat za energię elektryczną przyniosło efekt dla JSW w roku 2012 na poziomie 17,3 mln 
złotych. Rozpływ energii elektrycznej w roku 2012 przedstawia poniższy wykres Sankeya [MWh]. 
 
 
 

UKŁAD ELEKTROENERGETYCZNY JSW S.A. 

Produkcja SEJ S.A. 

Pobór z TAURON

367 559 539 935

zapłacono za 
378 171 

oddano 
z produkcji SEJ 

161 764 

Zużycie JSW 
745 730 

28% 
Zużyto z 

produkcji SEJ 
205 795 

do TAURON 
161 764 

 
 
Wykres 1. Rozpływ energii w układzie JSW – TAURON – SEJ w roku 2012 
Graph  1. Distribution of energy in the system JSW – TAURON – SEJ in 2012 
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Moc zamówioną i pobraną przez JSW w TAURON oraz gwarantowaną przez SEJ w latach 
2010–2012 przedstawia tabela nr 1 [MW]. 
 
Tabela 1. Moce w latach 2010–2012 
Table 1. Power in 2010–2012 

Okres 
Moc z TAURON Moc 

gwarantowana 
SEJ zamówiona pobrana 

2010 
I kw 

81,0 78,0 41,0 

2011 
styczeń 

80,0 79,0 41,5 

2012 
styczeń 

80,0 77,0 41,5 

 
Jak widać z powyższego zestawienia gwarantowanie mocy przez SEJ pozwala JSW zamawiać 

moc z zewnątrz na poziomie bardzo bliskim rzeczywistego poboru. 
 
III.2. Dostawa paliwa – odbiór energii elektrycznej, ciepła i „chłodu” 
 

Według danych za lata 2012–2013 wzajemne relacje w zakresie dostawy paliwa z JSW do SEJ 
i odbioru produkcji przedstawia tabela nr 2. 
 
Tabela 2. Dostawa paliwa i odbiór produkcji w latach 2012–2013 
Table 2. Fuel delivery and reception of production in 2012–2013 

Rok jednostka 2012 2013 

Paliwo    

Węgiel tys. Mg 229,7 225,0 

Gaz z odmetanowania tys. m3 70,1 69,1 
    

Produkcja    

Energia elektryczna tys. MWh 367,6 390,8 

Ciepo tys. GJ 581,3 513,8 
Sprężone powietrze tys. Nm3 619,7 623,6 

„chłód” MWh 38,1 33,6 

 
III.3. Wykorzystanie gazu z odmetanowania kopalń w układach energetycznych [1], [4], [5] 
 

Wykorzystanie gazu z odmetanowania kopalń JSW w układach energetycznych SEJ jest bardzo 
ważnym obszarem synergii obu spółek. Już w momencie powołania JSW S.A. opracowano wielo-
letni program wykorzystania metanu jako lokalnego paliwa w układach energetycznych własnych 
(JSW) i Spółki Energetycznej „Jastrzębie” S.A. Program ten jest na bieżąco aktualizowany i reali-
zowany w obszarach: 
– modernizacji, rozbudowy i budowy nowych jednostek wytwórczych, 
– modernizacji i budowy stacji odmetanowania, 
– modernizacji i budowy sieci przesyłowych gazu, 
– budowy układów energetycznych kogeneracyjnych i trójgeneracyjnych, 
– wykorzystania metanu w innych technologiach (LNG, CNG). 
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Inwestycje są realizowane samodzielnie przez obie spółki np. sieci przesyłowe gazu (SEJ), sta-
cje odmetanowania (JSW) lub wspólnie – układ centralnej klimatyzacji kop. „Pniówek” część do-
łowa (JSW), część powierzchniowa (SEJ) Zakres rzeczowy i finansowy inwestycji przedstawia 
Tabela nr 3 
 
Tabela 3. Inwestycje w wykorzystanie metanu w układach energetycznych 
Table 3. Investments in the use of methane in energy systems 

Inwestycja Nakłady 
[mln zł] 

  I.  Układy kogeneracyjne 
    1997  Silnik  TBG632   V16   o mocy 3,0 MWel nr 1 w kop. „Krupiński” 
    2005  Silnik  TCG2032 V16   o mocy 3,9 MWel nr 2 w kop. „Krupiński” 
    2006  Silnik  TCG2032 V16   o mocy 3,9 MWel nr 3 w kop. „Pniówek” 
    2008  Silnik  JMS 612 GS       o mocy 1,8 MWel w kop. „Borynia” 
    2011  Silniki G3520 C CMM  o mocy 2 x 2,0 MWel w kop. „Krupiński” 
    2011  Silnik  TCG2032 V16   o mocy 4,0 MWel w kop. „Pniówek” 
    2011  Silnik  TCG2032 V16   o mocy 4,0 MWel w EC „Moszczenica”    
 II.  Układ centralnej klimatyzacji kop. „Pniówek” 
    2000  Silniki TBG632 V16 o mocy 2×3,2 MWel wraz z układem 
     centralnej klimatyzacji o mocy 5 MWch 

III.  Budowa i modernizacja stacji odmetanowania 
2005   Budowa stacji odmetanowania przy szybie VI kop. „Jas-Mos” 
2005   Modernizacja stacji odmetanowania kop. „Pniówek” 
IV.  Inne działania 
1998   Zabudowa kotłów gazowych o mocy 2×1,2 MWt w kop. „Borynia” 
2004   Budowa gazociągu „Pniówek” – „Zofiówka” 
2005   Budowa gazociągu „Zofiówka” – EC „Moszczenica” 
2007   Budowa gazociągu kop. „Borynia” – sieć SEJ S.A. 

 
8,5 
10,0 
10,0 
5,8 
12,7 
11,5 
11,6 

 
53,0 

 
 

3,6 
9,0 

 
1,2 
5,5 
15,0 
1,4 

 Razem 158,8 
 

Na dzień dzisiejszy SEJ eksploatuje 7 silników gazowych w tym 3 w układzie centralnej klima-
tyzacji kop. „Pniówek”, natomiast JSW 3 silniki: 1 w Ruchu Borynia i 2 w kop. „Krupiński”. 
Energia elektryczna i ciepło z tych układów są w pełni wykorzystywane przez kopalnie JSW. 
Układ energetyczny oparty na silnikach gazowych wykorzystujących metan z odmetanowania kop. 
„Budryk” został zrealizowany przez Zakład Produkcji Ciepła Żory Sp. z o.o. 

Wykorzystanie gazu z odmetanowania kopalń pozwala: 
JSW 
– sprzedać mieszanki metanowe, które ze względu na zmienny skład i brak oczyszczenia nie mo-

gą być przedmiotem obrotu handlowego, 
– uzyskać przychód z tej sprzedaży, 
– uzyskać tańszą energię (elektryczną, ciepło, chłód) wytworzoną na bazie tego paliwa, 
– w przypadku układów energetycznych własnych uzyskać energię po kosztach wytwarzania. 
 
SEJ 
– pozyskać tanie, lokalne paliwo, które wykorzystane w układach energetycznych generuje krót-

kie okresy zwrotu nakładów na inwestycje, 
– uzyskiwać przychody ze sprzedaży całej produkcji do bezpośredniego odbiorcy, po atrakcyjnej 

cenie, 
– uzyskiwać efekty związane z generacją rozproszoną (brak lub niskie koszty związane z przesy-

łem). 
Należy zwrócić uwagę, że wykorzystanie metanu z odmetanowania to nie tylko aspekt ekono-

miczny ale również ekologiczny. 
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W tabeli nr 4 przedstawiono ilość zużytego gazu z odmetanowania kopalń w I półroczu 2013 r. 
 
 
Tabela 4. Wykorzystanie metanu w I półroczu 2013 
Table 4. The use of methane in the first half of 2013 

Odbiór 
Ilość 

[tys. m3 CH4] 
Odbiór produkcji 

JSW   
         Ruch „Borynia”  - silnik   1 485 en.  elektr. + ciepło - kopalnia 
                                     - kotły      537 ciepło                       - kopalnia 
   
       Kop. „Krupiński” - silnik   3 106 en.  elektr. + ciepło - kopalnia 
                                    - suszarnia   2 777 ciepło                       - kopalnia 
Razem   7 905  
SEJ   
          EC „Moszczenica”   4 819 en. elektr + ciepło - kopalnia 
          EC „Zofiówka”   7 968 en. elektr + ciepło - kopalnia + TAURON 
          ZEK 14 276 en. elektr + ciepło/chłód - kopalnia 
          Kotły   5 493 ciepło                      - kopalnia 

Razem 32 556  

 
 
IV. SYNERGIA W SEGMENCIE KOKSOWYM 

(na przykładzie Koksowni „Przyjaźń”) 
 

W Koksowni „Przyjaźń” występuje synergia koksownictwa i energetyki przy czym następuje to 
w ramach jednego przedsiębiorstwa a celem jest zapewnienie w pierwszym etapie samowystar-
czalności energetycznej a w drugim wyjście z energią elektryczną na rynek tej energii. Program re-
alizowany w tym obszarze to wykorzystanie gazu koksowniczego jako paliwa do układów energe-
tycznych wytwarzających energię elektryczną i ciepło/parę które z kolei są wykorzystywane w te-
chnologii produkcji koksu. Pierwszy etap, tj. samowystarczalność został praktycznie osiągnięty na-
tomiast trwa realizacja drugiego etapu, tj. budowy bloku o mocy 71 MW, którego uruchomienie 
przewidziano w II półroczu 2014 r. 

Moc źródeł jest następująca: 
Cieplna ogółem: 349 MWt, 
w tym: 

– kotły odzysknicowe Instalacji Suchego 
Chłodzenia Koksu (JSChK) – 237 MWt, 

– kocioł parowo-gazowy – 80 MWt, 
– kocioł rezerwowy – 32 MWt. 

Elektryczna ogółem: 39 MWEl, 
w tym: 

– turbiny kondensacyjno – upustowe TG 2 i TG 3 – 33 MWEl, 
– turbina przeciwprężna TG 1 – 6 MWEl. 

Z zewnątrz koksowania zasilana jest w energię elektryczną z dwu stacji: 220/6 kV Koksoche-
mia i 110/6 kV Węglokoks. 
 
 
 
 



 

 9

IV.1. Zaopatrzenie w media energetyczne (autoprodukcja) 
 

Mediami zużywanymi w technologii produkcji koksu są: para, ciepło grzewcze, sprężone po-
wietrze i energia elektryczna. Stopień zaspokojenia potrzeb własnych autoprodukcją przedstawia 
tabela nr 5. 
 
Tabela 5. Stopień zaspokojenia potrzeb autoprodukcją 
Table 5. The degree to meet the needs autoproduction 

Wyszczególnienie Stopień zaspokojenia % 

Para wodna ogółem 100 
                      w tym  
                     ISChK 59 
                     EC 41 
Ciepło grzewcze 100 

Sprężone powietrze 100 

Energia elektryczna 96 

 
Decydujące znaczenie w zaspokojeniu potrzeb na energię elektryczną ma jej produkcja na bazie 

dostępnego gazu koksowniczego. 
 
IV.2. Produkcja energii elektrycznej z gazu koksowniczego 
 

Wielkość produkcji energii elektrycznej i stopień pokrycia potrzeb własnych w roku 2012 
przedstawia tabela nr 6. 
 
Tabela 6. Wielkość produkcji energii elektrycznej oraz stopień pokrycia potrzeb w 2012 
Table 6. Electricity production and coverage of needs in 2012 

Wyszczególnienie Jednostka Wielkość 
Produkcja własna ogółem 

w tym: TG 1 i TG 2 
TG 3 

MWh 
278 659 
129 628 
149 031 

Zużycie MWh 289 808 
Stopień pokrycia ogółem 

w tym: TG 1 i TG 2 
TG 3 

% 
96 
47 
53 

 
 
V. STRATEGIA ENERGETYCZNA GK JSW [3] 
 

Strategia energetyczna GK JSW określa cel w dwu horyzontach czasowych: 
– krótkookresowym (2014–2020) maksymalne pokrycie potrzeb energetycznych w oparciu 

o własne źródła wykorzystujące własne paliwa (węgiel, gaz z odmetanowania, gaz koksowni-
czy, odpady produkcyjne), 

– długookresowy (do 2030) na bazie własnych paliw budowa energetyki do komercyjnej pro-
dukcji energii elektrycznej i ciepła oraz wykorzystanie wiedzy i kompetencji dla realizacji nie-
konwencjonalnych instalacji energetycznych (np. OZE, CNG, LNG). 
Dla realizacji celu zostały opracowane modele energetyczne w poszczególnych segmentach 

i jednostkach, które uwzględniają optymalną synergię między potrzebami części produkcyjnej 
a możliwością ich zaspokojenia przez część energetyczną Grupy. Zasadą było wykorzystanie wła-
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snego paliwa do produkcji energii na własne potrzeby. W przypadkach gdy ilość własnego paliwa 
(np. gaz z odmetanowania, gaz koksowniczy) umożliwiała uzyskanie produkcji ponad potrzeby 
własne, modele uwzględniają wyjście z tą energią na rynek. Poszczególne zadania w zależności od 
uwarunkowań lokalnych są realizowane samodzielnie w jednostkach Grupy lub poprzez segment 
energetyczny (SEJ). Takie rozwiązanie umożliwia elastyczne wykorzystanie potencjału finanso-
wego i wykonawczego poszczególnych jednostek oraz sprawiedliwy podział korzyści ekonomicz-
nych uzyskiwanych z realizowanych przedsięwzięć. 
 
 
PODSUMOWANIE 
 
1 Synergia górnictwa i energetyki w GK przynosi wymierne ekonomicznie korzyści dla obu stron. 
2 Górnictwo ma możliwość zbytu węgla energetycznego i produktów ubocznych (gaz z odmeta-

nowania, odpady poprodukcyjne) praktycznie w miejscu ich powstania oraz uzyskania tańszej 
energii wytworzonej na bazie tych paliw również w miejscu zużycia tej energii. 

3 Energetyka uzyskuje tańsze paliwo (praktycznie bez kosztów transportu), które pozwala racjo-
nalizować koszty wytwarzania i oferować przy zapewnieniu własnego zysku tańszą energię ko-
palniom. 

4 Wzajemne technologiczne połączenie układów elektroenergetycznych i ciepłowniczych dodat-
kowo wzmacnia efekt synergii. 

5 Prowadzenie działalności w ramach Grupy Kapitałowej umożliwia optymalną formę finanso-
wania przedsięwzięć tak w obszarze górnictwa jak energetyki. 
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Synergy of Mining and Power Industry. 
The Example of the JSW S.A. Group 
 

The paper presents a JSW S.A. Group including coal, coke and energy segments in terms of 
specifics, the scope and interrelationships in the field of fuel and energy supplies for technological 
processes. The energy needs and the degree of their coverage with own production in individual 
segments is based on data from 2013. Relation between Jastrzębska Spółka Węglowa S.A. (JSW) 
and Spółka Energetyczna Jastrzębie S.A. (SEJ) has been presented to show mutual fuel supply (coal, 
post-carbon waste, methane from methane drainage) to the production systems of the Energy 
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Company and receipt of production (electricity , heat, “cold”, compressed air) by coal mines. An 
example of these relationships is mutual synergy of energy and mining in the area of fuel and ener-
gy supplies. In the coke segment analogous situation applies to coke oven gas as fuel to produce 
electricity, heat (steam) used in the coke production. The summary is an attempt to assess the inter-
connectedness in the group and to present the economic benefits resulting from the synergy of min-
ing and energy within one group (in this case JSW). Previous results achieved in this area are the 
basis for the development of the target energy model of the group to allow for maximum economic 
impact in the area of energy supply. 
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Osiowe wentylatory ze zmiennym kątem ustawienia łopatek – 
przykład zastosowania w Zakładzie Górniczym Janina 
 
 
Władysław Witkowski 
Południowy Koncern Węglowy S.A. Zakład Górniczy Janina 
 
 
 
 
 
 
STRESZCZENIE: W Zakładzie Górniczym Janina w Libiążu należącym do Południowego Kon-
cernu Węglowego S.A. zastosowano osiowy wentylator ze zmianą wydajności poprzez zmianę ką-
ta ustawienia łopatek. Zastosowano osiowy typu MF1-315YQ-DHR. Regulacja kąt ustawienia ło-
patek odbywa się za pomocą siłownika o ruchu obrotowym typu SM4, który przez przekładnie pla-
netarną i wieniec zębaty zmienia kąt łopatek. Piasta wirnika wentylatora osadzona jest bezpośred-
nio na wale silnika 6 kV typu dSLfr 800H8C-E. Rewersja realizowana jest poprzez zmianę usta-
wienia kąta łopatek i zmianę kierunku obrotu wentylatora. 

Układ sterowania został opracowany w oparciu o system sterowania, wizualizacji i rejestracji 
pracy wentylatorów o nazwie PogressFAN. 
 
SŁOWA KLUCZOWE: Osiowy wentylator ze zmianą kąta ustawienia łopatek 
 
 
 

Wraz z rozwojem Zakładu Górniczego Janina rozrastała się sieć wentylacyjna kopalni, co spo-
wodowało wzrost zapotrzebowania na powietrze. Istniejące w centralnym rejonie kopalni przy 
szybie „Janina I” wentylatory głównego przewietrzania typu WOK-4d i WOK-4du przestały od-
powiadać potrzebą kopali. W trakcie analizy założeń projektowych do budowy nowej stacji wenty-
latorów głównego przewietrzania musiano uwzględnić między innymi warunki techniczne takie 
jak ograniczone miejsce pod zabudowę nowej stacji wśród istniejącej infrastruktury Zakładu Gór-
niczego Janina , zmienną w bliskim horyzoncie czasowym wydajność stacji wentylatorów od 6000 
m3/min do 12 000 m3/min oraz bardzo wysokie wymagania dotyczące emisji hałasu (stacja zlokali-
zowana w bezpośrednim sąsiedztwie biurowca i cechowni). Równie ważnymi czynnikami decydu-
jącymi o wyborze rozwiązań nowej stacji wentylatorów głównych były czynniki ekonomiczne ta-
kie jak niskie koszty eksploatacji oraz racjonalne koszty budowy nowej stacji wentylatorów głów-
nego przewietrzania. 

W Zakładzie Górniczym Janina w Libiążu należącym do Południowego Koncernu Węglowego 
S.A. zdecydowano się zastosować pierwszy raz w polskim górnictwie węglowym osiowy wentyla-
tor ze zmianą wydajności poprzez zmianę kąta ustawienia łopatek. Zastosowano osiowy typu MF1-
315YQ-DHR w wykonaniu przeciwwybuchowym grupy I kategorii M2. Wentylator MF1-315YQ-
DHR posiada następujące podstawowe parametry: 
– Wydajność objętościowa: – praca normalna – 200,5 m3/s. 
– Wydajność objętościowa: – praca rewersyjna – 160 m3/s. 
– Zapotrzebowanie mocy: 1050 kW. 
– Moc silnika: 1200 kW. 

Rewersja realizowana jest poprzez zmianę ustawienia kąta łopatek i zimne kierunku obrotu wen-
tylatora. 

Szkoła Eksploatacji Podziemnej 2014, Materiały Konferencyjne 
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Rys. 1. Widok nowej stacji wentylatorów głównych od strony południowo-zachodniej 
Figure 1. View of the new fans station from the south-west 
 
 

Regulacja kąt ustawienia łopatek odbywa się za pomocą siłownika o ruchu obrotowym firmy 
ECKART typu SM4, który przez przekładnie planetarna i wieniec zębaty zmienia kąt łopatek. Pia-
sta wirnika wentylatora osadzona jest bezpośrednio na wale silnika 6 kV typu dSLfr 800H8C-E 
produkcji EMIT Żychlin. Rewersja realizowana jest poprzez zmianę ustawienia kąta łopatek i zim-
ne kierunku obrotu wentylatora. 

Stacja wentylatorów głównych MF1 przy szybie „Janina I” składa się z następujących głów-
nych obiektów i urządzeń: 
– Budynku depresyjnego konstrukcji żelbetowej zabudowanego bezpośrednio nad otwartym szy-

bem, przystosowanego do zabudowy wyciągu ratowniczego przeznaczonego do kontroli rury 
szybowej, kół linowych przeznaczonych dla pomostu do ewentualnych napraw obudowy szybu. 

– Dwu lunet wentylacyjnych konstrukcji stalowej łączących budynek depresyjny z wentylatorem. 
Każda z lunet wentylacyjnych odcięta jest od budynku depresyjnego wielopłaszczyznowymi 
przepustnicami z napędem elektrycznym typu AUMA. Pomiędzy lunetami wentylacyjnymi za-
budowano pomieszczenie zapasowego elementu wirującego wentylatora. 

– Budynku stacji wentylatorów w którym zabudowano dwa wentylatory typu MF1-315YQ-DHR 
wraz z urządzeniami pomocniczymi. Częściowo nad budynkiem stacji wentylatorów zainstalo-
wano wspólny dla obu wentylatorów tłumik wylotu (dyfuzor). Budynek dla potrzeb stacji wen-
tylatorów zaadoptowano po byłej maszynie wyciągowej zlikwidowanej w latach osiemdziesią-
tych XX wieku. 

– Tłumik wylotu konstrukcji stalowej, wykonany ze stali o podwyższonej odporności korozyjnej, 
perforowanej blachy nierdzewnej oraz folii i wełny mineralnej o podwyższonych własnościach 
tłumiących hałas. Tłumik wylotu posiada możliwość odcięcia od każdego wentylatora tamami 
dyfuzorowymi za pomocą wielopłaszczyznowych przepustnic z napędem elektrycznym typu 
AUMA. W dyfuzorze istnieje możliwość zabudowy wymienników ciepła do odzysku ciepła 
z powietrza wylotowego za wentylatorem. Tłumik spełnić musiał szczególnie wysokie wyma-
gania związane z emisja hałasu do środowiska z uwagi na lokalizacje stacji wentylatorów. 
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– Budynek sterowni w którym zlokalizowano urządzenia sterujące oraz rozdzielnię niskiego na-
pięcia potrzeb własnych stacji wentylatorów głównych MF1 przy szybie „Janina I”. 

– Rozdzielnia zasilająca 6 kV RSW-1 zlokalizowana jest poza budynkiem stacji wentylatorów, 
zasilanie zrealizowane jest dwoma niezależnymi torami. 

 
Wentylator osiowy ze zmiennym kątem ustawienia łopatek typu MF1-315YQ-DHR składa się 

z następujących podstawowych podzespołów: 
– Elementy konstrukcyjne wentylatora. 
– Silnik indukcyjny trójfazowy klatkowy typu dSLfr 800 H8C-E 1200 kW, 6 kV, 746 obr/min. 
– Hydrauliczny hamulec tarczowy typu SBR50H-AK. 
– Piasta wirnika z łopatkami i z mechanizmem zmiany kąta ustawienia łopatek. 
– Dwa wentylatory uszczelniająco-chłodzące typu WP 38/2. 
– Stacja olejowa podstawowa. 
– Stacja olejowa rezerwowa (wspólna dla obu wentylatorów). 
 

Elementy konstrukcyjne wentylatora, obudowy, przegrody wykonane są ze stali o podwyższo-
nej odporności na korozje i pokryte na powierzchniach mających kontakt z powietrzem kopalnia-
nym specjalnymi powłokami lakierniczymi. Z zewnątrz wentylator posiada zabudowane wytłumie-
nie. Specjalna konstrukcja obudowy stanowi także system chłodzenia silnika zabudowanego we-
wnątrz wentylatora jak również izolacji od środowiska kopalnianego silnika. Powietrze z zewnątrz 
stacji wentylatorów jest tłoczone kanałami do komory silnika, chłodzi silnik a następnie jest wy-
dmuchiwane do dyfuzora. 
 

Silnik indukcyjny trójfazowy klatkowy typu dSLfr 800 H8C-E wyposażony jest w dwa wały 
zdawcze. Na wale przednim zabudowano piastę wirnika z łopatkami, na wale tylnym tarcze ha-
mulcową, która stanowi jednocześnie impulsator enkodera prędkości obrotowej silnika. Silnik jest 
konstrukcji przeciwwybuchowej dostosowany do warunków pracy z cechą I M2 Ex d I Mb oraz 
II 2 G Ex d II (CH4) Gb, wyposażony jest w zdublowane czujniki drgań oraz temperatury łożysk, 
oraz czujniki temperatury poszczególnych faz stojana silnika. Rozruch silnika bezpośredni bez 
urządzeń rozruchowych lub falownika. 
 

Hydrauliczny hamulec tarczowy typu SBR50H-AK jest hamulcem typu aktywnego, tj. akcja ha-
mowania następuje po podaniu ciśnienia , w stanie bezciśnieniowym następuje samoczynne odha-
mowanie. Podstawowym zadaniem hamulca jest skrócenie czasu wybiegu wirnika wentylatora 
w przypadku rewersji oraz zabezpieczenie postoju wirnika w czasie przebywania ludzi w wentyla-
torze w trakcie kontroli lub remontu wentylatora. 
 

Piasta wirnika z łopatkami i z mechanizmem zmiany kąta ustawienia łopatek osadzona jest bez-
pośrednio na wale silnika, średnica wirnika wraz z łopatkami wynosi 3150 mm. Piasta wirnika wy-
posażona jest w 18 sztuk łopatek. Każda łopatka jest indywidualnie łożyskowana i wyposażona 
w przeciwwagę kompensującą siłę odśrodkową. Piasta wirnika jest konstrukcją spawaną, wewnątrz 
piasty zabudowano przekładnie planetarną z kołem talerzowym mechanizmu zmiany kąta ustawie-
nia łopatek. Komora łożyskowania łopatek wypełniona jest całkowicie olejem. Na wirniku po 
przeciwnej stronie wału silnika zabudowany jest siłownik o ruchu obrotowym tłoka typu SM4, któ-
ry jest elementem napędowym mechanizmu zmiany kata ustawienia łopatek. Skok siłownika i prze-
łożenie przekładni planetarnej jest tak dobrane, że w skrajnych położeniach tłoka łopatki ustawiają 
się w kącie –20 i +2180 co pozwala na łatwą kalibrację kata ustawienia łopatek. Wentylator pracuje 
w zakresie kątów ustawienia łopatek od 0 do 360 dla pracy normalnej, oraz 1800 do 2160 (0 do –360) 
dla pracy rewersyjnej. 
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Rys. 2. Przekrój piasty wirnika wentylatora typu MF1-315YQ-DHR 
Figure 2. Cross section of the fan rotor hub MF1-315YQ-DHR type 

 
Siłownik SM4 zasilany jest za pośrednictwem głowicy zasilająco- sterującej. Głowica zasilają-

co-sterująca posiada trzy kanały: zasilanie, powrót oraz przelewy a ponadto czujnik indukcyjny po-
łożenia tłoka siłownika. Głowica jest jedynym statycznym, nie obrotowym elementem wirnika. 
 

Wentylatory uszczelniająco-chłodzące typu WP 38/2 realizują funkcje izolacji komory silnika 
od atmosfery kopalnianej przez wytworzenie nadciśnienia w komorze silnika a zarazem funkcje 
chłodzenia silnika. Dla każdego wentylatora głównego zabudowano zespół dwóch wentylatorów ty-
pu WP38/2. Podczas pracy wentylatora głównego, pracuje jeden wentylator uszczelniający, a drugi 
stanowi rezerwę na wypadek awarii lub remontu. Przełączanie przepływu powietrza pomiędzy 
wentylatorami uszczelniającymi odbywa się automatycznie na trójniku zamontowanym na kanałach. 
Każdy wentylator pomocniczy posiada wydajność 3 m3/s, nadciśnienie 5 kPa, wyposażony jest 
w silnik SIEMENS 1LA92072WA60 o mocy 37 kW. Wymagane nadciśnienie do pracy wentylato-
ra głównego wynosi 2 kPa. 
 

Stacja olejowa podstawowa posiada dwa zębate zespoły pompowe o mocy 4 kW, hydroakumu-
lator o pojemności 20 l, zbiornik olejowy wyposażony w grzałki, filtry, przetworniki ciśnienia oraz 
elektrozawory sterujące kątem łopatek i pracą hamulca. Prąd wysterowania elektrozaworu propor-
cjonalnego kąta ustawienia łopatek jest zależny od zadanego kąta z panela operatorskiego i jest kon-
trolowany w sposób aktywny z zadana dokładnością. Stacja olejowa posiada również możliwość 
sterowania lokalnego z pominięciem panela operatorskiego i sterownika. 
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Stacja olejowa rezerwowa zasilana jest zębatą pompa o mocy 4 kW, posiada hydroakumulator 
o pojemności 20 l, zbiornik olejowy wyposażony w grzałki, filtry, przetworniki ciśnienia oraz elek-
trozawory sterujące pracą hamulców poszczególnych wentylatorów. Jest wykorzystywana tylko do 
hamowania w przypadku awarii stacji podstawowej lub do zahamowania wentylatora do prac re-
montowych. 
 

Układ sterowania stacji wentylatorów typu MF1-315YQ-DHR został opracowany w oparciu 
o system sterowania, wizualizacji i rejestracji pracy wentylatorów o nazwie PogressFAN. 

Wentylator może być sterowany w dwóch konfiguracjach pracy: 
– Konfiguracja ze sterownika (normalny stan pracy) w trybie lokalnym ze sterowni lub w trybie 

zdalnym z dowolnego uprawnionego komputera. 
– Awaryjnie (wykorzystywany przypadku awarii sterownika PLC). 

 

 
 
Rys. 3. Sterownia stacji wentylatorów- widok szaf sterowania i wizualizacji pracy 
Figure 3. Fans control station –the view of control cabinet and visualization work 

 
Układ sterowania ZE STEROWNIKA realizuje następujące funkcje sterujące i kontrolne: 

– Ciągły monitoring wentylatora na postoju w celu określenia jego gotowości do rozruchu. 
– Automatyczny rozruch silnika. 
– Pomiar i kontrola parametrów pracy wentylatorów takich jak: temperatury łożysk i stojana sil-

nika wentylatora, drgania łożysk silnika wentylatora, prąd, napięcie, moc czynna i bierna silni-
ka wentylatora, temperatury łożysk i stojana silników wentylatorów chłodzących silnik główny, 
ciśnienie powietrza w komorze silnika głównego, prędkość obrotowa wentylatora, ciśnienie ole-
ju w instalacji aparatu przestawiania łopatek wentylatora. 

– Pomiar i kontrola parametrów wentylacyjnych takich podciśnienia statycznego w szybie (de-
presji), temperatury powietrza w kanałach szybowych, prędkości przepływu powietrza w kana-
łach szybowych, ciśnienia powietrza przed i za tamami odcinającymi w kanałach szybowych, 
stężenia CO w powietrzu kopalnianym wyciąganym przez wentylator (w kanałach szybowych). 
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– Wyświetlanie na monitorze komputera przemysłowego aktualnych parametrów pracy wentyla-
tora. 

– Przedstawianie parametrów w formie wykresów z dowolnego okresu czasowego. 
– Wyświetlanie informacji o urządzeniach pomocniczych wentylatora (wentylatory chłodzące, 

agregat przestawiania łopatek wentylatora, hamulec wentylatora, klapy odcinające). 
– Wyświetlanie informacji o stanie pracy układu. 
– Wyświetlanie informacji o stanie rozdzielnicy 6 kV. 
– Wyświetlanie komunikatów ostrzegawczych i awaryjnych. 
– Sterowanie sygnalizacją alarmową i ostrzegawczą – buczek i dzwonek. 
 

Układ sterowania AWARYJNY realizuje następujące funkcje sterujące i kontrolne: 
– Ciągła kontrola parametrów niezbędnych do uruchomienia i bezpiecznej pracy wentylatora 

przy założeniu, że awarię sterownika należy usunąć możliwie jak najszybciej. 
– Wszystkie informacje są pokazane na lampkach i miernikach cyfrowych lub analogowych. 
– -Sterowanie urządzeniami odbywa się przyciskami na skrzynkach sterowania lokalnego lub ele-

wacji pól nastawni. 
 
 
PODSUMOWANIE 
 

Stacja wentylatorów głównego przewietrzania z osiowymi wentylatorami ze zmianą wydajno-
ści wentylatora poprzez zmianę kąta ustawienia łopatek typu MF1-315YQ-DHR spełniają w Za-
kładzie Górniczym Janina zakładane zadania. Ponadto stanowią ciekawy przykład architektoniczny 
wykorzystania obiektu, który stracił swoje poprzednie funkcje użytkowe. 

Wentylatory osiowe ze zmiennym katem łopatek i silnikiem asynchronicznym klatkowym za-
budowanym wewnątrz wentylatora cechują się: 
– zwartą budową (brak wałów i łożysk pośrednich, brak kanałów i klap rewersyjnych), 
– prostym układem zasilania (bezpośredni rozruch), 
– prostym sposobem rewersji (wykorzystanie układu zmiany kąta ustawienia łopatek), 
– pełną regulację wydajności poprzez zmianę kąta ustawienia łopatek. 
 
 
 

Axial Fans with Variable Angle Vanes Settings – the Example 
of Application in the Mining Plant Janina 
 

The Mining Plant Janina in Libiąż belonging to the Southern Coal Concern SA applied axial fan 
with the change of capacity by changing the angle of the blades. Axial type MF1-315YQ-DHR was 
applied. Adjusting the angle of the blades is done using the rotary actuator type SM4 that through 
the planetary gear and ring gear changes the angle of the blades. The hub impeller is mounted di-
rectly on the motor shaft 6 kV dSLfr 800H8C-E. The reversion is achieved by changing the angle 
of the blades and changing the direction of the fan rotation. The control system has been developed 
based on a system of control, visualization and registration of the fans work called PogressFAN. 
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Nowa maszyna wyciągowa B-1500/EX/AC-2m/s przeznaczona 
do stosowania w przestrzeniach zagrożonych wybuchem. 
The new hoisting machine B-1500/EX/AC-2m/s designed to use 
in explosion hazard spaces. 
 
Michał Kobylecki,   
MWM Elektro Spółka z o.o., Trzebinia 
 
Leszek Kowal   
ITG KOMAG, Gliwice 
 
 
STRESZCZENIE: W artykule omówiono budowę nowej maszyny wyciągowej B-1500/Ex/AC-
2m/s przewidzianej do głębienia i pogłębiania szybów. Maszyna zaprojektowana została w sposób 
umożliwiający jej zastosowanie w przestrzeniach zagrożonych wybuchem metanu oraz pyłu 
węglowego. Gabaryty maszyny umożliwiają jej zainstalowanie w wyrobiskach podziemnych 
w pobliżu pogłębianego szybu, a segmentowa konstrukcja umożliwia jej transport wyrobiskami 
podziemnymi. 
ABSTRACT: The article discusses the construction of a new hoisting machine B-1500/Ex/AC-
2m/s provided to shaft sinking and shaft deepening. The machine has been designed to allow its 
use in spaces potentially explosive methane and coal dust. Overall dimensions allow it to install in 
underground excavation near the deepening shaft, segmented structure allows the transport of 
underground excavations. 
 
SŁOWA KLUCZOWE: maszyna wyciągowe, przestrzeń zagrożona wybuchem, metan, pył 
węglowy, pogłębianie szybu, głębienie szybu, bezpieczeństwo. 
KEYWORDS: hoisting machine, explosion hazard spaces, coal dust, methane, shaft deepening, 
shaft sinking, safety. 
 
1. WPROWADZENIE 
 
W związku z rosnącą potrzebą wykonywania pogłębień szybów w polskim górnictwie, firma 
MWM Elektro Sp. z o.o. wspólnie z ITG KOMAG opracowała maszynę wyciągową, przewidzianą 
do stosowania zwłaszcza w wyrobiskach podziemnych, w pomieszczeniach „a”, „b” i „c” 
zagrożenia wybuchem metanu i klasy „A” i „B” zagrożenia wybuchem pyłu węglowego. Maszyna 
może być również instalowana na powierzchni zakładów górniczych. 
Na etapie projektowania szczególną uwagę zwrócono na zagadnienia związane  
z funkcjonalnością i niezawodnością maszyny wyciągowej oraz bezpieczeństwem prowadzenia 
ruchu górniczym wyciągiem szybowym, uwzględniając specyfikę pracy wyciągu podczas 
głębienia czy też pogłębiania szybu. 
Maszyna wyciągowa typu B-1500/Ex/AC-2m/s (rys. 1) przeznaczona jest do napędu górniczych 
wyciągów szybowych jednokońcowych w szybach i szybikach o głębokości do 400 m przy 
zastosowaniu liny o średnicy 25 mm. Możliwe jest zwiększenie głębokości ciągnienia przy 
zastosowaniu liny o mniejszej średnicy i zabudowie dopasowanej do liny wykładziny bębna 
nawojowego przy zachowaniu dopuszczalnych parametrów ruchowych – zwłaszcza 
maksymalnego ciśnienia wywieranego na płaszcz bębna. Maszyna B-1500/Ex/AC-2m/s jest 
elementem wyciągu przewidzianym przede wszystkim do głębienia, pogłębiania, zbrojenia 
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i przezbrajania szybów. Ponadto może być stosowana w innych górniczych wyciągach szybowych 
i szybikowych. 
Maszyna wyciągowa z bębnem nawojowym o średnicy 1500 mm napędzana jest poprzez 
przekładnię zębatą, silnikiem asynchronicznym o mocy 132 kW. Maszyna wyposażona jest  
w hamulec tarczowy z elektrohydraulicznym zespołem sterowniczo-zasilającym typu  
H-C MWM-7Ex. W układzie hamulcowym zastosowano urządzenie ZWDSO-Ex umożliwiające 
udrożnienie dodatkowej drogi spływu oleju i wywołanie spadku ciśnienia w instalacji 
hydraulicznej hamulca powodując bezpieczne zatrzymanie wyciągu. Przedmiotowa maszyna 
przystosowana jest do zasilania z sieci 500V z 2 niezależnych źródeł, celem zapewnienia 
niezawodności pracy. Silnik napędowy zasilany jest poprzez przemiennik częstotliwości. 
W maszynie wyciągowej zastosowano cyfrowy regulator jazdy GRZ-13-A (w wersji dla wyciągów 
jednokońcowych), pełniący równocześnie funkcję kompletnego układu kontroli prędkości. Całość 
układów sterowania, regulacji i zabezpieczeń zrealizowano w oparciu o ognioszczelny zespół 
sterowników programowalnych MWM–OZSP. Wszystkie ważne funkcje odzwierciedlające stany 
pracy maszyny wyciągowej objęte są układem wizualizacji ekranowej typu HMI-SCADA. 
 

 
 

Rys. 1 Maszyna wyciągowa B-1500/Ex/AC-2m/s 
Fig. 1. Hoisting machine B-1500/Ex/AC-2m/s 

 
2. CHARAKTERYSTYKA TECHNICZNA MASZYNY WYCIĄGOWEJ B-1500/EX/AC-2M/S 
 
Maszyna przeznaczona jest do pracy w sterowaniu ręcznym lub w trybie zdalnego uruchamiania 
z regulacją prędkości.  
 
Parametry maszyny wyciągowej: 
- typ maszyny     B-1500/Ex/AC-2m/s; 
- usytuowanie maszyny    na zrębie, na podszybiu, na poziomie, 
- śr. nawojowa liny w 1 warstwie na bębnie  1500 mm, 
- liczba lin nośnych    1, 
- maksymalna siła w linie (warunki ruchowe): 50 kN, 
- dopuszczalne ciśnienie wywierane przez linę 
 nośną na płaszcz bębna    7,5 MPa, 

- maksymalna siła zrywająca linę nośną   440 kN, 
- średnica liny nośnej   16-25 mm, 
- maksymalna liczba warstw liny na bębnie   5 (dla liny o średnicy ø25 mm), 
    9 (dla liny o średnicy ø16 mm), 
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- głębokość ciągnienia    400 m (dla liny o średnicy ø24 mm), 
    1200 m (dla liny o średnicy ø16 mm), 
- hamulec     tarczowy odwodzony hydraulicznie, 
- liczba tarcz hamulcowych   2, 
- siłowniki hamulcowe    BSFG 405, 
- liczba par siłowników    4 pary, 
- zespół sterowniczo - zasilający hamulca  H-C MWM-7Ex (MWM Elektro Sp. z o.o.), 
- prędkości jazdy:     2,0 m/s,  
- przyspieszenie ruchowe     0,4 m/s2, 
- opóźnienie ruchowe    0,4 m/s2, 
- zasilanie     500 V, 
- napęd      przekształtnikowy, 
- silnik napędowy    typu dSg 315M4A, 
- moc silnika      P = 132 kW 
- znamionowa prędkość obrotowa silnika  nn = 1487 obr/min, 
- minimalna i maksymalna odległość usytuowania  
  maszyny względem koła linowego w szybie Amin = 10 m - Amax = 38 m, 
- gabaryty maszyny (szer.×dł.×wys.)  3100×4100×2100, 
- całkowita masa maszyny    15500 kg. 
 
3. BUDOWA CZĘŚCI MECHANICZNEJ 
 
Głównymi elementami części mechanicznej są: 
zestaw wału głównego (rys. 2) w skład którego wchodzą: 
- linopędnia - bęben nawojowy, 
- wał główny, 
- łożyska główne – łożyska toczne, 
zespół napędowy w skład którego wchodzą: 
- silnik napędowy - asynchroniczny, 
- przekładnia, 
- sprzęgło elastyczne, 
hamulec w skład którego wchodzą: 
- zespół napędowo roboczy – siłowniki hamulcowe, 
- elektrohydrauliczny zespół sterowniczo – zasilający,  
- instalacja hydrauliczna. 

 
Bęben nawojowy konstrukcji spawanej – dzielonej w strefie nawojowej liny o szerokości 450 mm 
wyłożony jest stalową wykładziną typu Lebus. Wykładzina z rowkami równoległymi  
i dwoma przejściami skośnymi gwarantuje prawidłowe wielowarstwowe nawijanie liny. Bęben 
nawojowy połączony jest śrubami pasowanymi z wałem głównym maszyny. Wał osadzony jest  
w łożyskach tocznych baryłkowych dwurzędowych firmy SKF. Jeden koniec wału ukształtowany 
jest w sposób umożliwiający bezpośrednie osadzenie na nim przekładni zębatej kątowej B3KH 
wielkość 13 o przełożeniu nominalnym 56 z wałem drążonym. Przeniesienie ruchu obrotowego 
z przekładni na wał główny odbywa się poprzez połączenie wielowypustowe. Przekładnia zębata 
połączona jest poprzez sprzęgło elastyczne RUPEX RWB 228 z wałem silnika napędowego. 
Przekładnia, wraz z silnikiem zamocowana jest na wspólnej ramie napędu połączonej z ramą 
główną maszyny (rys. 3). 
Maszyna wyposażona jest w 4 pary siłowników BSFG 405 zamocowanych na 4 stojakach 
hamulcowych współpracujących z 2 tarczami hamulcowymi.  
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Rys. 2. Zestaw wału głównego 

Fig. 2. Main shaft 
 
 

         

 
Rys. 3. Zespół napędowy 

Fig. 3. Power unit 
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4. UKŁAD NAPĘDU, STEROWANIA I ZABEZPIECZEŃ MASZYNY WYCIĄGOWEJ 
 
Głównymi członami części elektrycznej są: 
- układ napędowy, 
- układ sterowania i regulacji, 
- układy zabezpieczeń, 
- układ wizualizacji i sygnalizacji stanów pracy poszczególnych podzespołów maszyny. 
 
4.1. Ognioszczelny zespół przemiennika i zasilania (OZPiZ)  

 
Do zasilania napędu oraz urządzeń pomocniczych zastosowano ognioszczelny przemiennik 
częstotliwości typu VSD-630/690/4Q. Urządzenie wyposażone jest w następujące odpływy 500V: 
- odpływ z przemiennikiem częstotliwości do zasilania silnika głównego, 
- odpływ dla wentylatora silnika głównego, 
- odpływy dla silników pomp elektrohydraulicznego zespołu sterowniczo-zasilającego H-C 

MWM-7Ex (podstawowej i rezerwowej), 
- odpływy dla zasilania układu chłodzenia elektrohydraulicznego zespołu sterowniczo-

zasilającego H-C MWM-7Ex (pompa, wentylator), 
- odpływ wewnętrzny dla zasilania układu chłodzenia przemiennika częstotliwości, 
- odpływ dla zasilania ognioszczelnego zespołu sterowników programowalnych (OZSP). 
Każdy z odpływów wyposażony jest w zabezpieczenia zwarciowe, przeciążeniowe, kontroli 
rezystancji izolacji, kontroli temperatury silnika oraz kontroli ciągłości żyły ochronnej. 
Ognioszczelny przemiennik częstotliwości wyposażony jest w układ iskrobezpiecznych 
wejść/wyjść cyfrowych, licznikowych i analogowych oraz w magistrale komunikacyjne 
przeznaczone do sterowania, parametryzacji oraz wizualizacji pracy układu. 
Przemiennik częstotliwości serii VSD-630/690/4Q jest urządzeniem zasilająco-rozdzielczym, 
przeznaczonym dla górnictwa podziemnego do zdalnego sterowania elektrycznych napędów 
maszyn i urządzeń górniczych o regulowanej prędkości obrotowej, zasilanych z sieci trójfazowej 
prądu przemiennego z izolowanym punktem gwiazdowym transformatora. 
Wszystkie aparaty w przemienniku można dostosować do napięcia roboczego od 500V do 690 V. 
Przemiennik częstotliwości umożliwia hamowanie elektryczne zasilanego silnika, przy czym 
energia hamowanego silnika jest zwracana do sieci elektrycznej zasilającej przemiennik. 
Podwyższony stopień bezpieczeństwa funkcjonalnego uzyskiwany jest poprzez odpowiedni ciąg 
połączeniowy zabezpieczeń przeciążeniowo-zwarciowych, kontroli rezystancji izolacji obwodów 
odpływowych z przemiennika, kontroli ciągłości żyły uziemiającej zasilanego odbioru (do 
wykorzystania przez użytkownika), temperatury zasilanych odbiorników, przekaźników 
pomiarowych i sterujących, odłączników oraz urządzeń do zdalnej komunikacji przewodowej. 
Pokrywa komory głównej wyposażona została w czworokątny pulpit sterowniczy z wziernikiem 
umożliwiającym podgląd wszystkich parametrów pracy przemiennika na wewnętrznym monitorze 
oraz wszystkich odbiorników zasilanych z urządzenia. 
Przemiennik częstotliwości posiada zintegrowany zewnętrzny wymiennik ciepła ciecz-powietrze 
z zamkniętym obiegiem cieczy chłodzącej.  
Przemiennik częstotliwości umożliwia wektorowe sterowanie napędu w otwartej lub zamkniętej 
pętli sprzężenia zwrotnego oraz sterowanie napędów w trybie U/f. 
Zasadnicze komponenty przemiennika to: 
 przełącznik rozłącznikowy, 
 bezpieczniki szybkie umożliwiające identyczną konstrukcję mocująca i łączeniową do napięć 

roboczych od 500V do 690 V oraz trzy ograniczniki prądu dla toru zasilania pozostałych 
urządzeń przyłączonych do przemiennika, 
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 elektroniczne zabezpieczenia pełniące funkcje:  
a) zabezpieczenia nadmiarowo-prądowego z członami chroniącymi od skutków zwarć  

i przeciążeń na odpływach (typu OSC3); 
b) zabezpieczenia upływowego blokującego (typu ER-100im); 
c) zabezpieczenia temperaturowego (typu TMA-100Am oraz D1072D); 
d) zabezpieczenia ciągłości żyły uziemiającej (typu PMS-*); 

 maksymalnie siedem odpływów  siłowych; 
 karty sygnalizacji LED oraz monitor LCD dające pełną i przejrzystą informację  

o funkcjonowaniu przemiennika i zakłóceniach - informacje te można przesyłać w formie 
cyfrowej przewodowej lub optoelektronicznej na zewnątrz do dalszego wykorzystania np. do 
transmisji danych na powierzchnię, 

 pulpit sterowniczy z indywidualnymi programowo przypisanymi funkcjami sterowniczymi, 
 swobodnie programowalny sterownik PLC do realizacji zadanego algorytmu sterowania  

i uzależnień czasowych. 
 
4.2. Ognioszczelny zespół sterowników programowalnych (OZSP) 

 
Ognioszczelny zespół sterowników programowalnych wykonano w oparciu o urządzenie MWM-
OZSP produkcji MWM Elektro Spółka z o.o. 
Ognioszczelny zespół sterowników programowalnych MWM-OZSP wyposażony jest 
w następujące bloki funkcjonalne: 
- blok zasilania 500VAC/230VAC z wyłącznikiem głównym, 
- blok zasilania, sterowania i zabezpieczeń odpływów 230VAC, 
- blok zasilania napięciem 24VDC dla zasilania wewnętrznych obwodów sterowania, 
- blok zasilania, sterowania i zabezpieczeń odpływów 24 VDC, 
- blok separacji zewnętrznych obwodów iskrobezpiecznych, 
- blok sterowników wyposażony w 2 sterowniki programowalne PLC serii S7-300, 
- blok obwodu bezpieczeństwa. 
Całość urządzenia zamknięta jest w obudowie ognioszczelnej składającej się  
z następujących komór: 
- komora przyłączeniowa dopływowa, 
- komora układów zasilania, 
- komora przyłączeniowa odpływowa, 
- komora główna. 
OZSP realizuje funkcje sterownicze, zabezpieczeniowe i diagnostyczne maszyny wyciągowej. 
 
4.3. Zespół sterowania hamulca tarczowego 

 
Elektrohydrauliczny zespół sterowniczo-zasilający H-C MWM-7Ex (rys. 4) przeznaczony jest do 
stosowania w maszynach wyciągowych z hydraulicznie odwodzonym hamulcem tarczowym. 
W jego budowie można wyróżnić podstawowe elementy: 
- agregat hydrauliczny, 
- szafę wyposażenia elektrycznego, 
- zespół elementów kontrolnych i pomiarowych rozmieszczonych na siłownikach 

hydraulicznych i stojakach hamulcowych oraz w ich pobliżu. 
Na elementy wyposażenia elektrycznego składają się: 
- silniki napędowe pomp agregatu hydraulicznego (podstawowy i rezerwowy) budowy 

ognioszczelnej, 
- czujniki i przetworniki budowy iskrobezpiecznej, 
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- rozdzielacze elektrohydrauliczne i elektrozawory budowy przeciwwybuchowej. 
Elektrohydrauliczny zespół sterowniczo-zasilający H-C MWM-7Ex realizuje sterowanie 
hydraulicznie odwodzonym hamulcem tarczowym maszyny wyciągowej. Zespół umożliwia 
sterowanie siłownikami hamulca tarczowego maszyny wyciągowej, służącymi do mechanicznego 
jej hamowania. 
Zespół sterowniczo – zasilający poprzez zmianę wartości ciśnienia oleju umożliwia realizowanie 
następujących funkcji: 
 
Hamowanie manewrowe: 
- w sterowaniu ręcznym - wykonywanego przez maszynistę wyciągowego poprzez manipulacje 

dźwignią (nastawnikiem) hamulca, 
- w trybie zdalnego uruchamiania - poprzez realizację hamowania zatrzymującego (STOP) po 

otrzymaniu decyzji o zatrzymaniu. 
- po zakończeniu awaryjnego zatrzymania napędem - poprzez realizację hamowania 

zatrzymującego (STOP). 
Maszynista wyciągowy mając do dyspozycji dźwignię hamulca w każdej chwili ma możliwość 
użycia manewrowej drogi spływu oleju. Podczas hamowania bezpieczeństwa stanowi ona 
asekuracyjną drogę spływu oleju. 
 
Hamowanie bezpieczeństwa: 
- wykonywanego samoczynnie, z jedną wartością momentu hamującego hamowania 

bezpieczeństwa. Początkowa wartość momentu hamującego utrzymywana jest podczas 
wytracania prędkości w trakcie hamowania bezpieczeństwa, zapewniając bezpieczne 
wyhamowanie wyciągu do prędkości mniejszej od 1,0 m/s. Całkowita wartość momentu 
hamującego wysterowana jest przed zatrzymaniem wyciągu szybowego, poprzez spadek 
ciśnienia oleju do zera i wytworzenie tym samym pełnej siły sprężyn siłowników. Ma to na 
celu zapewnienie wymaganego statycznego współczynnika pewności trzymania nadwagi 
podczas postoju wyciągu. Niezależnie od przebiegu hamowania bezpieczeństwa, po 
przekroczeniu najdłuższego obliczeniowego czasu hamowania bezpieczeństwa następuje 
wysterowanie całkowitej wartość momentu hamującego. 
 

W przypadku awaryjnego wyłączenia napięcia zasilania 500 VAC, zespół sterowniczo – zasilający 
zapewnia niezawodny przebieg hamowania bezpieczeństwa. Stan taki zapewnia struktura 
hydrauliczna urządzenia i sposób działania. 
Elektrohydrauliczny zespół sterowniczo – zasilający umożliwia dwustronne zasilanie siłowników 
hamulcowych z funkcją przepłukiwania komór siłowników na postoju.  
 
W skład elektrohydraulicznego zespołu sterowniczo-zasilający H-C MWM-7Ex wchodzą: 

- agregat hydrauliczny typu LA H-C MWM-7Ex, 
- szafy wyposażenia elektrycznego, 
- zespół elementów kontrolnych i pomiarowych rozmieszczonych na siłownikach 

hydraulicznych. 
-  

Agregat hydrauliczny typu LA H-C MWM-7Ex składa się z: 
- podzespołu zbiornika oleju, 
- podzespołu kontroli ciśnienia, 
- podzespołu zasilania hydraulicznego, 
- podzespołu hamowania manewrowego, 
- podzespołu hamowania bezpieczeństwa, 
- podzespołu akumulatora hydraulicznego, 
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- zaworu dławiącego, 
- podzespołu filtracji powrotnej, 
- bocznikowego podzespołu chłodząco-filtrującego, 
- instalacji elektrycznej. 

 

 
Rys. 4. Elektrohydrauliczny zespół sterowniczo-zasilającego H-C MWM-7Ex 

Fig. 4. Electrohydraulic control-power unit H-C MWM-7Ex 
 
4.4. Pulpity sterownicze  

 
Iskrobezpieczny pulpit sterowania maszyny wyciągowej – część pionowa (IP1). 
Zastosowano stację lokalną iskrobezpiecznego systemu MDJ315-2DPEx. Stacja wyposażona jest 
w dwuadresowy zespół wejść/wyjść, wyświetlacz i klawiaturę dla konfiguracji i diagnostyki 
uszkodzeń stacji oraz tablicę synoptyczną diodową realizującą funkcje lampek sygnalizacyjnych 
i wskaźnika głębokości. 
 
Iskrobezpieczny pulpit sterowania maszyny wyciągowej – część prawa (IP2) i lewa (IP3). 
Zastosowano uniwersalne pulpity sterownicze typu OBIU.  
Pulpit IP2 wyposażony jest w przyciski i przełączniki związane z sterowaniem maszyny 
wyciągowej oraz w nastawnik prędkości. 
Pulpit IP3 wyposażony jest w przyciski i przełączniki związane z urządzeniem sygnalizacji  
i łączności szybowej oraz w nastawnik hamulca. 
 
4.5. Enkodery inkrementalne (B1, B2) 
 
W maszynie zastosowano iskrobezpieczne enkodery inkrementalne IEI-1 o rozdzielczości 1024 
imp/obr. W maszynie zastosowano dwa enkodery: jeden zabudowany na wale silnika, drugi 
zabudowany na wale bębna nawojowego. Sygnały z enkoderów wprowadzone są do OZSP oraz 
OZPiZ poprzez separatory i karty powielające sygnały.  
 
4.6. Łączniki w szybie (SKorG, SKorD, WKrG, WKrD) 
 
Jako łączniki korekcji SKorG, SKorD zastosowano iskrobezpieczne czujniki magnetyczne typu 
KFM. Łączniki korekcji zabudowane są poniżej poziomu głównego stanowiska sygnałowego oraz 
powyżej krańcowego dolnego położenia technologicznego. 
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Jako wyłączniki krańcowe zastosowano nadajniki sygnałów, wyłączniki krańcowe typu KFS. 
Łączniki krańcowe zabudowane są w skrajnym górnym i skrajnym dolnym położeniu 
technologicznym. W przypadku zmiennego położenia dolnego łącznika korekcji lub wyłącznika 
krańcowego dolnego (zmieniającego się wraz z postępem głębienia) stosuje się wirtualne łączniki 
cyfrowego regulatora jazdy GRZ-13-A, którego nastawa zmieniana jest z poziomy wizualizacji. 
 
4.7. Ognioszczelny komputer systemu sterowania i wizualizacji (KW) 
 
Jako komputer systemu sterowania i wizualizacji zastosowano ognioszczelny komputer górniczy 
MDJ7001 z zainstalowanym pakietem oprogramowania wizualizacyjnego. 
 
4.8. Aparat rejestrujący typu RG-3/Ex 
 
Dodatkowo, jako niezależne urządzenie zastosowane w maszynie wyciągowej  
B-1500/Ex/AC-2m/s firma MWM Elektro Sp. z o.o. zaprojektowała aparat rejestrujący. 
Aparat rejestrujący typu RG-3/Ex w wykonaniu przeciwwybuchowym, w osłonie ognioszczelnej 
stanowi nową jakość w budowie aparatów rejestrujących dla przemysłu wydobywczego.  
Dzięki zastosowaniu osłony ognioszczelnej renomowanego producenta, zapewniono pełną 
ognioszczelność podzespołów zamontowanych we wnętrzu obudowy urządzenia.  
Aparat rejestrujący RG-3/Ex jest rozwiązaniem otwartym pod względem liczby i typu 
rejestrowanych sygnałów stanów pracy maszyny wyciągowej, lub wyciągu szybowego oraz 
ekonomicznym i prostym w obsłudze. Zastosowanie komunikacji opartej na protokole 
transmisyjnym PROFIBUS-DP oraz przesyłanie tego protokołu po fizycznym łączu 
światłowodowym wielomodowym, zapewnia pełne bezpieczeństwo wymiany danych  
z zewnętrznymi systemami automatyki maszyn górniczych, szczególnie w strefach zagrożenia 
wybuchem metanu i/lub pyłu węglowego. 
W przypadku zastosowania aparatu rejestrującego, w nowoczesnym wyciągu górniczym, możliwe 
jest podłączenie aparatu rejestrującego RG-3/Ex do głównej magistrali transmisyjnej systemu 
sterowania. Połączenie aparatu rejestrującego RG-3/Ex z systemem sterowania odbywa się 
poprzez: 
- iskrobezpieczne wejścia dwustanowe dla kontroli zewnętrznych, iskrobezpiecznych styków 

bezpotencjałowych, 
- iskrobezpieczne przełączalne zestyki bezpotencjałowe dla zewnętrznych iskrobezpiecznych 

obwodów sterowniczych, 
- łącza transmisji szeregowej w standardzie RS485 z protokołem PROFIBUS-DP przesyłanym 

po fizycznym łączu światłowodowym wielomodowym, do połączenia z zewnętrznymi 
systemami automatyki maszyn górniczych,  

- komunikację w standardzie ETHERNET TCP/IP po fizycznym łączu światłowodowym 
jednomodowym, dla wymiany danych ze zewnętrznymi systemami teleinformatycznymi 
zakładów górniczych, na przykład z aplikacjami typu SCADA lub komputerem PC. 

Aparat rejestrujący RG-3/Ex przystosowany jest do przesyłania danych do stanowiska 
komputerowego zlokalizowanego poza obrębem maszyny wyciągowej w celu uzyskania 
szczegółowych obrazów graficznych zarejestrowanych sygnałów oraz wykonania ewentualnego 
wydruku.  
Aparat rejestrujący RG-3/Ex stanowi zintegrowany system mikrokomputerowy, który 
przeznaczony jest do rejestracji sygnałów wymaganych i określonych przepisami, oraz 
dodatkowych sygnałów wyznaczonych przez użytkownika górniczego wyciągu szybowego. 
Aparat rejestrujący może być stosowany na powierzchni oraz w podziemiach zakładów 
górniczych, w polach nie metanowych i metanowych, w wyrobiskach zaliczonych do stopnia „a”, 
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„b” lub „c” niebezpieczeństwa wybuchu metanu oraz w wyrobiskach zaliczonych do klasy „A” lub 
„B” zagrożenia wybuchem pyłu węglowego. 
Aparat rejestrujący RG-3/Ex umożliwia rejestrowanie sygnałów z maszyny wyciągowej oraz 
urządzenia sterowniczo-sygnałowego, lub urządzenia sygnalizacji szybowej i spełnia wymagania 
zawarte w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 30 kwietnia 2004r. w sprawie dopuszczenia 
wyrobów do stosowania w zakładach górniczych (Dz. U. Nr 99, poz. 1003, Dz. U. z 2005r. Nr 80, 
poz. 695 oraz Dz. U. z 2007r. Nr 249, poz.1853). 
Parametry: 
- typ rejestratora      RG-3/Ex, 
- napięcie zasilania     230VAC ± 10%, 50Hz, 
- temperatura otoczenia w trakcie pracy   5°C ÷ +40°C, 
- waga       ~230kg, 
- wymiary      970x725x457mm, 
- stopień ochrony osłony     IP54, 
- częstotliwość rejestracji     min. czas próbkowania: 20ms, 
- rodzaj budowy przeciwwybuchowej   I M2 Ex d ia op is I Mb. 
 
5. PODSUMOWANIE 

 
Projekt i budowa nowej, nowoczesnej maszyny wyciągowej przeznaczonej do stosowania 
w przestrzeniach zagrożonych wybuchem było innowacyjnym wyzwaniem technicznym.  
Założono, że maszyna odpowiadać będzie technicznie pod względem bezpieczeństwa prowadzenia 
ruchu i niezawodności działania nowoczesnym maszynom wyciągowym stosowanym na 
powierzchni zakładów górniczych. Podczas realizacji projektu napotykano i rozwiązano szereg 
problemów, niespotykanych przy budowie maszyn wyciągowych stosowanych w przestrzeniach 
niezagrożonych wybuchem. Szczególną uwagę zwrócono na sprawy związane z transportem i 
zabudową maszyny w ograniczonej przestrzeni wyrobisk podziemnych. Zoptymalizowano układ 
zarówno pod kątem modułowej budowy, gabarytów poszczególnych segmentów, zapewnieniu 
nieprzerwanej pracy uwzględniając spodziewane temperatury otoczenia jak i jakość powietrza 
zewnętrznego w wyrobiskach. 
MWM Elektro Spółka z o.o. postawiła sobie za cel, by przy zachowaniu wszystkich aspektów 
związanych z bezpieczeństwem użytkowania maszyny wyciągowej była ona przede wszystkim 
funkcjonalnym narzędziem w wykonywaniu zadań do których została przeznaczona. 
 
LITERATURA 
 
[1] Topolski R., Kobylecki M., Długaj J. 2013: Dokumentacja techniczna maszyny wyciągowej 
B-1500/Ex/AC-2m/s. 
[2] Michalski W., Ryndak P. 2013: Dokumentacja techniczno-ruchowa. Elektrohydrauliczny zespół 
sterowniczo zasilający H-C MWM-7Ex. 
[3] Barańska H., Kowal L. 2013: Dokumentacja techniczno-ruchowa. Maszyna wyciągowa 
B-1500/Ex/AC-2m/s (część mechaniczna). 
[4] Radowski R., Madej M., Długaj J. 2013: Ognioszczelny zespół sterowników programowalnych typu 
OZSP-Ex. 
[5] Tracz W., Kobylecki M., Radowski R., Długaj J. 2013: Aparat rejestrujący RG-3/Ex 



 1

Modernizacja Stacji Elektroenergetycznej KLG 110/6 kV 
 
 
Tomasz Kostka 
KGHM Polska Miedź S.A. O/Zakłady Górnicze „Lubin” 
 
Piotr Barański 
KGHM Polska Miedź S.A. O/Zakłady Górnicze „Lubin” 
 
 
 
 
 
 
STRESZCZENIE: W referacie przedstawiono proces modernizacji trzysekcyjnej napowietrznej głów-
nej stacji elektroenergetycznej Zakładów Górniczych „Lubin” – KLG 110/6 kV, począwszy od wy-
darzeń determinujących podjęcie decyzji, poprzez wszystkie etapy tego skomplikowanego zadania, 
którego podstawowym założeniem była wymiana całej aparatury pierwotnej 110 kV oraz zabez-
pieczeń elektroenergetycznych i rekonfiguracja układu połączeń sieci rozdzielczej 110 kV zasilają-
cej kopalnię. Modernizacja musiała przebiegać podczas normalnego ruchu kopalni, na istniejącym, 
ograniczonym terenie stacji. 
 
 
 
1. DECYZJA 
 

W drugiej połowie stycznia 2007 r. nad Europą szalał huragan „Cyryl”. Spowodował on straty 
materialne sięgające 8 milionów euro. Szacuje się, że powalił m.in. 62 miliony drzew, z których 
wiele runęło na pracujące linie elektroenergetyczne. Huragan nie ominął także Dolnego Śląska, 
gdzie w nocy z 18 na 19 stycznia prędkość wiatru dochodziła w porywach do 160 km/h. Rekord 
pomiaru prędkości wiatru odnotowano na Śnieżce, gdzie na wiatromierzu zabrakło skali sięgającej 
do 250 km/h. Łącznie do godziny 1300 dnia 19 stycznia 2007 na terenie Polski naliczono 6 ofiar 
śmiertelnych i 36 rannych w wyniku oddziaływania huraganu. 

Zasilanie Zakładów Górniczych Lubin jest realizowane przez trzy napowietrzne stacje trans-
formatorowo-rozdzielcze 110/6 kV: KLG, KLW, KLZ. W czasie huraganu Stacja KLG 110/6 kV 
była zasilana trzema liniami 110 kV: S-404, S-401, S-402b, które zostały awaryjnie wyłączone 
z ruchu. Pod napięciem pozostała jedynie Stacja KLW 110/6 kV zasilana linią S-465 ze stacji 
220/110 kV w Czarnej, która pomimo wahań napięcia i działania SPZ umożliwiła zasilenie urzą-
dzeń podstawowych zakładu górniczego, poprzez sieć 6 kV pomiędzy stacjami KLW, KLG i KLZ. 
Dzięki temu ewakuacja załogi z dołu kopalni odbyła się bez zakłóceń, przy zachowaniu odpowied-
nich parametrów wentylacji i przy utrzymaniu odwadniania kopalni. Nikt wtedy nie był w stanie 
przewidzieć jak długo będzie trwał kataklizm i kiedy nastąpi restytucja zasilania umożliwiająca 
przywrócenie normalnej pracy kopalni. 
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Rys. 1. Schemat zasilania 110 kV O/ZG „Lubin” przed modernizacją 
Figure 1. Scheme of power supply 110 kV for O/ZG “Lubin” before modernization 
 
 

Podobne perturbacje w układach zasilania 110 kV spotkały inne Oddziały KGHM Polska Miedź 
S.A., dlatego rychło po huraganie władze spółki zorganizowały szereg spotkań i dyskusji w gronie 
osób odpowiedzialnych za utrzymanie i rozwój systemów elektroenergetycznych, także przy współ-
udziale przedstawicieli Firmy EnergiaPro. W efekcie tych działań przystąpiono do formalnego pla-
nowania zadań inwestycyjnych sprzyjających podniesieniu poziomu bezpieczeństwa zasilania od-
działów KGHM w energię elektryczną na najbliższe dziesięciolecia, a jednym z nich stało się za-
danie pt. „Modernizacja Stacji Elektroenergetycznej KLG 110/6 kV”. 
 
 
2. STAN PRZED MODERNIZACJĄ 
 

Stacja KLG 110/6 kV była oddawana do eksploatacji etapowo sekcjami w latach 1968–1971. 
Do momentu rozpoczęcia modernizacji schemat rozdzielni 110kV stacji przedstawiał się jak na ry-
sunku 2. 

Zasilanie stacji KLG odbywało się trzema liniami 110 kV: 
– sekcja 1 zasilana linią S-404 ze stacji KLZ, 
– sekcja 2 zasilana linią S-401 ze stacji 220/110 kV Polkowice, 
– sekcja 3 zasilana linią S-402b, odczep linii S-402 stacja POL Polkowice – stacja CRN Czarna. 
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Rys. 2. Schemat rozdzielni 110 kV stacji KLG 110/6 kV przed modernizacją 
Figure 2. Scheme of 110 kV for KLG110/6 kV station before modernization 
 
 

Zasilanie transformatorów – odpowiednio: 
– T-1 z sekcji 1 110 kV, 
– T-2 z sekcji 2 110 kV, 
– T-3 z sekcji 3 110 kV. 

Przed modernizacją każda z trzech sekcji część napowietrznej stacji KLG była wyposażona w: 
– odłącznik liniowy z uziemnikiem, 
– odłącznik szyny obejściowej, 
– wyłącznik 110 kV typu MHD 123-1M, In = 1250 A, Un = 123 kV, 25 kA – 1s, 
– przekładniki prądowe typu J-110-3a w polach 110 kV transformatorów, o przekładni 150-300- 

-600/5/5/5 A, 
– przekładniki napięciowe typu UO-110c, 110: 3/0,1: 3 /0,1: 3 kV, 
– ograniczniki przepięć GXAS-96, 
– transformatory typu TRD 31500/110 110±15%/6,6 kV, 31,5 MVA. 

Poszczególne sekcje 110 kV były połączone sekcjonowaną szyną obejściową: między sekcją 1 
i 2 – pole sprzęgłowe 110 kV wyposażone w: 
– wyłącznik typu MHD 123-1M, In = 1250 A, Un = 123 kV, 25 kA – 1s, 
– przekładniki prądowe typu J-110-4a 150-300-600/5/5/5/5 A, 
– odłącznik Nr 1 110 kV. 

Między sekcją 2 i 3: 
– odłącznik sekcyjny Nr 2 110 kV. 
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Rys. 3. Widok rozdzielni 110 kV stacji KLG 110/6 kV przed modernizacją 
Figure 3. View on 110 kV distribution center of KLG110/6 kV station before modernization 
 
 

Pod koniec wieloletniego okresu eksploatacji Stacji KLG 110/6 kV przed modernizacją stan 
techniczny elementów mechanizmów napędów łączników rozdzielni 110 kV zaczął ulegać pogor-
szeniu. Występowanie niepokojących zjawisk potęgowało się zwłaszcza w trakcie trudnych wa-
runków atmosferycznych, często zimą. Sytuacja ta wymagała od służb energetycznych kopalni za-
angażowania coraz większej ilości czasu i środków w celu utrzymania stacji na poziomie pozwala-
jącym prowadzić ruch. 

W związku z powyższym, w celu przedłużenia żywotności stacji, w latach 1994–1995 wymie-
niono wyłączniki 110 kV – w polach transformatorowych T1 i T2 – VEL 110 (Skoda), a w polu T3 
i sprzęgła – S1/S2 – 4VMM 110 (Skoda), na wyłączniki MHD 123-1M, a w latach 1995–1996 
przeprowadzono także wymianę wyłączników 6 kV, małoolejowych SCJ-4 na wyłączniki z SF6 ty-
pu LF-1 i HA-1, oraz wymianę elektromechanicznych elementów automatyki zabezpieczeniowej 
na zintegrowane zabezpieczenia cyfrowe typu SEPAM 2000 produkcji Schneider Electric. 
 
 
3. CEL, ZAKRES I PODSTAWOWE ZAŁOŻENIA PLANOWANEJ MODERNIZACJI 
 

Celem modernizacji Stacji KLG w latach 2009–2012 było zwiększenie niezawodności układu 
zasilania kopalni przy zoptymalizowaniu kosztów inwestycyjnych i eksploatacyjnych. Zakres mo-
dernizacji miał obejmować całą rozdzielnię 110 kV wraz z przynależnymi układami zabezpieczeń 
elektroenergetycznych. Transformatory, rozdzielnia 6 kV i pozostała infrastruktura stacji miała po-
zostać bez zmian z wyjątkiem nawiązań do części modernizowanej. 

Podstawowe założenia dotyczące realizacji zadania sformułowano następująco: 
– Modernizacja miała być prowadzona na ruchu stacji przy zachowaniu pewności zasilania za-

kładu górniczego zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. 
– Ograniczony dostępny teren do modernizacji – teren obecnej stacji plus ewentualnie przyległy 

parking. 
– Zastosowanie nowoczesnych i niezawodnych, ale sprawdzonych i opartych o doświadczenia 

rozwiązań. 
– Zabudowa wyłączników w polach liniowych. 
– Rozwiązania miały skrócić do minimum czas wyłączenia w przypadku zdarzeń losowych, np. 

huraganów, umożliwić prowadzenie eksploatacji bez konieczności przerw w zasilaniu oraz og-
raniczyć koszty eksploatacji w przyszłości. 

– Modernizacja miała być zgodna ze strategią Grupy KGHM w zakresie poprawy efektywności 
poprzez modernizację infrastruktury – zmniejszenie energochłonności i eksploatacji. 
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Decyzję dotyczącą wyboru typu rozwiązania podjęto na podstawie analizy czynników, której 
w uproszczenie przedstawiono w tabeli 1. 

 
Tabela 1. Schemat analizy czynników decyzyjnych dla poszczególnych rozwiązań 
Table 1. Scheme of analysis the decision factors for individual solutions 

Czynniki 
decyzyjne 

Rozwiązanie 
KONWENCJONALNE 

Rozwiązanie 
MODUŁOWE 

Rozwiązanie 
GIS SF6 

Koszty 
inwestycyjne 

100% 100% 160% 

Koszty 
eksploatacyjne 

100% 80% 40% 

Teren 100% 
70% 

(bez dodatk. terenu) 
20% 

(nowy teren) 
Czas 
modernizacji 

100% 80% 60% 

 
Ostatecznie, na podstawie dokonanych studiów i analiz zdecydowano się na rozwiązanie modu-

łowe pozwalające wybudować nową rozdzielnię 110 kV w wymaganym układzie w granicach ist-
niejącej rozdzielni, bez konieczności rozszerzania kosztem parkingu i utrzymując rezerwy miejsca 
na ewentualną rozbudowę.  

Do założeń projektowych przyjęto moduł COMPASS produkcji ABB: 
– Napięcie znamionowe: 123 kV. 
– Prąd znamionowy: 1600 A. 
– Prąd zwarciowy 1-sekundowy: 40 kA. 
– Moc zwarciowa: 6920 MVA. 

Niezawodne elementy modułu – komora wyłącznika LTB, napęd sprężynowy, przekładnik prą-
dowy, sprawdzone w różnych warunkach klimatycznych na całym świecie i w Polsce stanowiły 
kluczowy czynnik, decydujący o tym wyborze. Dodatkowo istotnym argumentem w aspekcie bez-
przerwowej pracy stacji było to, że obsługa serwisowa modułu Compass nie wymaga wyłączania 
spod napięcia szyn rozdzielni 110 kV. Moduł GAMA – zintegrowany wyłącznik z przekładnikiem 
prądowym – jest opuszczany ręcznie bloczkami na dół pod napięciem na szynach. 
 
 
4. PRZEBIEG MODERNIZACJI STACJI 
 

Wymóg prowadzenia robót podczas normalnej pracy zakładu górniczego oraz koordynacja prac 
z innymi robotami prowadzonymi w tym czasie w systemie 110 kV zasilającym O/ZG Lubin spo-
wodowały konieczność podziału procesu modernizacji na etapy. Etap podstawowy w roku 2009 sta-
nowiły konsultacje z Urzędem Górniczym do badań Urządzeń Energomechanicznych (dzisiaj Spe-
cjalistyczny Urząd Górniczy) przygotowanie kompletnej dokumentacji technicznej oraz uzyskanie 
niezbędnych zezwoleń. 

Kolejne trzy etapy, zamykające się w cyklach rocznych 2010, 2011 i 2012 dla każdej z trzech 
sekcji dotyczyły: 
– demontażu całych sekcji rozdzielni 110 kV wraz z fundamentami, 
– budowy nowych fundamentów i na nich konstrukcji wsporczych: pod bramki liniowe, moduły 

Compass, przekładniki napięciowe, szyny zbiorcze, most szynowy, 
– budowy nowych bramek liniowych 110 kV, 
– montażu aparatury wysokiego napięcia nowej rozdzielni 110 kV na nowych konstrukcjach 

wsporczych i fundamentach, 
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– wykonania połączeń pomiędzy nową aparaturą i nową aparaturą, a istniejącymi elementami sta-
cji (wprowadzenia liniowe, transformatory mocy), 

– wykonania i rekonstrukcje siatki uziemiającej, 
– budowy kanalizacji technicznej dla obwodów sterowania i sygnalizacji, 
– instalacji obwodów wtórne wraz z urządzeniami EAZ, 
– wykonania nowych podjazdów drogowych do aparatury. 

 

 
 
Rys. 4. Schemat ideowy – etap 1 – likwidacja sekcji R3 i zabudowa modułów w polu linii S-465, 
transformatora T3 i sprzęgła S2/S3 oraz przekładnika napięciowego dla S3 
Figure 4. Schematic diagram – Stage 1 – liquidation section R3 and building modules 
in the line S-465, transformer T3 and coupler S2/S3 and voltage transformer S3 

 

 
 
Rys. 5. Schemat ideowy – etap 2 – likwidacja sekcji R2 i zabudowa modułów w polu linii S-401, 
transformatora T2, sprzęgła S1/S2 oraz zabudowa przekładnika napięciowego dla S2 
Figure 5. Schematic diagram – S tage 2 – liquidation section of R2 and building modules 
in the line S-401, transformer T2, coupler S1/S2 and fittings voltage transformer S2 
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Rys. 6. Schemat ideowy – etap 3 – likwidacja sekcji R3 i zabudowa modułów 
w polu linii S-404, transformatora T1 oraz przekładnika napięciowego dla S1 
Figure 6. Schematic diagram – Stage 3 – liquidation section R3 and building modules 
in the line S-404, transformer T1 and voltage transformer S1 
 
 
5. STACJA PO MODERNIZACJI 
 
– Parametry zwarciowe na szynach 110 kV stacji KLG: 
– Maksymalna moc zwarciowa (Tauron): 3500 MVA. 
– Maksymalny prąd cieplny 1-sek. (Tauron): 16,72 kA. 
– Moc zwarciowa: 2282 MVA. 
– Prąd zwarciowy Izw (3f): 11,98 kA. 
– Prąd zwarciowy Izw (2f) 10,37 kA. 
– Prąd zwarciowy Izw (1f): 10,19 kA. 
– Prąd cieplny 1 sekundowy 11,98 kA. 

W ramach działań komplementarnych do modernizacji stacji KLG 110/6, w celu umożliwienia 
rekonfiguracji układu zasilania 110 kV, w rozdzielni 110 kV stacji KLW 110/6 kV dobudowano 
w polu liniowym linii S-465 wyłącznik 110 kV. 

Układ rozdzielni 110 kV stacji KLG po jej modernizacji jest dzisiaj następujący: 
– do sekcji 1 przyłączona jest linia S-404 kier. KLZ, T-1, 
– do sekcji 2 przyłączona jest linia S-401 kier. POL, T-2, 
– do sekcji 3 przyłączona jest linia S-465 kier. CRN, T-3, 
– sprzęgło nr 1 łączy sekcje S1-S2, 
– sprzęgło nr 2 łączy sekcje S2-S3. 
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Rys. 7. Schemat zasilania 110 kV O/ZG „Lubin” po modernizacji 
Figure 7. Scheme of power supply 110 kV for O/ZG “Lubin” after modernization 
 
 
5.1. Aparatura pierwotna 
 

Nowa rozdzielnia 110 kV, oparta o moduły COMPASS produkcji ABB, składa się z trzech 
sekcji linia – transformator z możliwością łączenia sąsiednich sekcji łącznikami szyn. Aparatura 
łączeniowa WN składa się z 8 modułów, zawierających w sobie wszystkie łączniki WN danego po-
la, jak również pięciordzeniowe przekładniki prądowe. W ramach obwodów sterowniczych modu-
łów COMPASS ujęto również blokady wewnątrz polowe. Blokady między polowe obejmują wza-
jemne blokady odłączników i uziemnika danej sekcji. Każda sekcja wyposażona jest w czterouzwo-
jeniowe przekładniki napięciowe realizujące pomiar napięcia dla pomiarów energii, zabezpieczeń 
i istniejących kolumn synchronizacyjnych. Aparatura obwodów wtórnych dla pomiarów napięć 
znajduje się w szafkach obwodów napięciowych FSU, zamontowanych na konstrukcji przekładni-
ków. 

Moduł COMPASS (123 kV, 1600 A, 40 kA) produkcji ABB integruje w sobie: 
– wyłącznik typu LTB, z medium gaszącym SF6, z napędem typu BLK 222, 
– odłącznik z napędem typu STL11, 
– dwa uziemniki z napędem elektrycznym typu STC, 
– przekładnik prądowy 300-600/1/1/1/1/1 A w izolacji SF6 pięciordzeniowy, z zaciskami liniowy-

mi w postaci sworznia Ø40, izolatory kompozytowe, 
– ograniczniki przepięć typu R096-YH123. 

Wraz z każdym modułem dostarczono: 
– konstrukcją wsporczą, szafką sterowania, okablowanie wewnętrzne. 

Dla każdej z trzech sekcji dostarczono także napowietrzne przekładniki napięciowe 123 kV 
w izolacji SF6, typu TVI-123 produkcji ABB. 
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Rys. 8. Moduł COMPASS produkcji ABB 
Figure 8. COMPASS switchyard module by ABB 
 

 
 
Rys. 9. Schemat ideowy – docelowy rozdzielni 110 kV stacji KLG po modernizacji 
Figure 9 Scheme of 110 kV for KLG110/6 kV station expected after modernization 
 

 
 
Rys. 10. Rzut poziomy rozdzielni 110 kV stacji KLG przed/po modernizacji 
Figure 10. Horizontal view on 110 kV distribution center of KLG110/6 kV 
station before/after modernization 
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5.2. Obwody wtórne 
 

Nowe elementy automatyki zabezpieczeniowej zainstalowano w szafach w nastawni stacji, de-
dykowanych dla każdego pola oddzielnie. W każdej z nich, oprócz sterownika polowego (REF545) 
i pozostałych zabezpieczeń, znajdują się: przycisk awaryjnego wyłączenia pola, analizator parame-
trów sieciowych PECA 15, przełączniki trybu pracy układu LRW, przełącznik trybu sterowania 
oraz elementy sterowniczo-sygnalizacyjne służące do sterowania łącznikami WN i odwzorowania 
ich położenia. W szafach przekaźnikowych transformatorów znajdują się także urządzenia sterow-
niczo-sygnalizacyjne do obsługi przełącznika zaczepów, układu chłodzenia transformatora, łączni-
ków strony 6 kV transformatora, sprzęgła poprzecznego sekcji 6 kV danego transformatora. W sza-
fach przekaźnikowych pól linii znajdują się również, niezależne dla każdej sekcji 110 kV, moduły 
sygnalizacji centralnej MSA-8, stanowiące system awaryjnej sygnalizacji rezerwujący SSiN w za-
kresie podstawowych sygnałów o awaryjnych wyłączeniach, awarii zabezpieczeń i zaników napięć 
sterowniczych. 

Automatyka zabezpieczeniowa 
Dla pól linii zainstalowano zabezpieczenia: 

 zabezpieczenie odległościowe linii REL 670, 
 zabezpieczenie zwarciowe nadprądowe i ziemnozwarciowe kierunkowe REF 545, 
 zabezpieczenie odcinkowe linii RED 670 (tylko dla linii S-465). 

Dla pól transformatorów zainstalowano zabezpieczenia: 
 zabezpieczenie różnicowe transformatora RET 670, 
 zabezpieczenie zwarciowe nadprądowe i ziemnozwarciowe kierunkowe REF 545, 
 autonomiczne zabezpieczenie nadprądowe ODR-2WA stanowiące rezerwę dla działania zabez-

pieczeń RET 670 i RET 545, 
 zabezpieczenie zwarciowe bezzwłoczne i przeciążeniowe SEPAM 2000 w rozdzielni 6 kV, dzia-

łające na wyłączenie po stronie 6 kV. 
Dla pól sprzęgieł zainstalowano zabezpieczenia: 

 zabezpieczenie odległościowe linii REL 670, 
 zabezpieczenie zwarciowe nadprądowe i ziemnozwarciowe kierunkowe REF 545. 

Układ LRW 
Układ lokalnej rezerwy wyłącznikowej jest realizowany jako funkcja wewnętrzna sterowników 

polowych (REF545). Automatyka pobudza się, gdy wyłącznik pola nie otworzy się pomimo za-
działania zabezpieczenia.  

Obwody zasilania pomocniczego 
Do zasilania obwodów pomocniczych wykorzystano odpływy w istniejących rozdzielniach po-

trzeb własnych. Obwody napędów i ogrzewania modułów COMPASS poszczególnych pól zasilane 
są indywidualnie z RPZ 400/230. 

System telemechaniki 
System telemechaniki stworzono w oparciu o przełączniki sieciowe typu RGS 2100, połączone 

w układzie pętli dla zapewnienia redundancji systemu. Na ich bazie zbudowana jest sieć o topolo-
gii gwiazdy, do której przyłączone są terminale sterowniczo-zabezpieczeniowe z poszczególnych 
pól rozdzielni 110 kV. Komunikację zabezpieczeń z systemem nadrzędnym oparto o standard IEC 
61850. Przełączniki sieciowe komunikują się niezależnymi torami z jednostką centralną – sterow-
nikiem obiektowym RTU560, który realizuje również funkcję akwizycji danych na karty wejść bi-
narnych. Na moduł komunikacyjny zostały wprowadzone dane po interfejsie RS485 z nadajników 
położenia transformatorów 110/6 kV oraz z kolumn synchronizacyjnych. Zebrane w RTU560 dane 
są przetwarzane i przesyłane do systemu nadzoru dyspozytorskiego SYNDIS. 
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Zasilanie urządzeń 
Urządzenia systemu sterowania i nadzoru w szafie FT zasilono z dwóch obwodów potrzeb wła-

snych 110 VDC. Do zasilenia obwodów wejść dwustanowych w RTU560 zastosowano dwa redun-
dantne zasilacze 110/48 VDC firmy Merawex. 

Rejestracja zakłóceń i zdarzeń 
Dla rejestracji prądów i napięć oraz działania zabezpieczeń w rozdzielni 110 kV i 6 kV w sta-

nach zakłóceniowych zastosowano rejestratory MRZ-2.5 Firmy ZPUA Wrocław. 
 
 
PODSUMOWANIE 
 

Proces wymiany rozdzielni 110 kV stacji KLG 110/6 kV może stanowić wzorcowy przykład 
dla podobnych projektów, gdzie wymagana jest wysoka pewność zasilania odbiorów. Podczas ca-
łego trzyletniego okresu modernizacji, w systemie elektroenergetycznym Zakładów Górniczych „Lu-
bin” nie miały miejsca ani jedno zakłócenie lub awaria z powodu prowadzonych prac. 

Dzięki nowej rozdzielni 110 kV oraz zmianie układu sieci zasilającej 110 kV uzyskano większą 
manewrowość i elastyczność w pracy stacji KLG, zmniejszono także znacząco podatność układu 
zasilania na niekorzystne zjawiska atmosferyczne, w związku z czym wzrosła pewność zasilania 
kopalni w energię elektryczną. 
 
 

 
 
Rys. 11. Widok rozdzielni 110 kV stacji KLG 110/6 kV po modernizacji 
Figure 11. View on 110 kV distribution center of KLG110/6 kV station after modernization 
 
 
 

Modernization of he Electric Overhead Station 110/6 kV KLG 
 

The paper describes the process of upgrading the electric overhead station 110/6 kV KLG – the 
main electric supply for KGHM Polska Miedź S.A. “Lubin” Mine, ranging from events which de-
termine the decision through all phases of this complex task, where the basic target of the Exchan-
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ge was the old elements of the system 110 kV, its reconfiguration and exchanging entire additional 
equipment related with this. Modernization had to be carried out during normal activity of the 
mine, in the existing and limited area of the station. 
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do zastosowania w wyrobiskach pionowych z uwzględnieniem 
stosowanych powłok ochronnych kabli w tym PCV, 
a dotychczasowe rozwiązania i wymagania przepisów 
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STRESZCZENIE: Dotychczasowy sposób mocowania kabli i przewodów w wyrobiskach kopal-
nianych o kącie nachylenia powyżej 45° opiera się zasadniczo na dwóch odmiennych konstrukcjach. 
Pierwszą z nich stanowią uchwyty wykonane ze stali niestopowej zabezpieczonej antykorozyjnie, 
wyposażone w drewniany element klinujący (tzw. UKS-y). Drugą stanowią dwuczęściowe uchwy-
ty wykonane ze stali nierdzewnej, które przemieszczają się względem siebie zgodnie ze zwrotem 
siły osiowej działającej na kabel, czego efektem jest samo zaciskanie się kabla (przewodu) w uch-
wycie. Innowacyjne rozwiązanie konstrukcyjne to współpraca wieszaka kablowego i uchwytu mo-
cującego kabel/przewód, wyposażonego w niezależny element dociskowy, który działając z okre-
śloną siłą na element dociskowy uchwytu zapewnia jego właściwe umocowanie. W celu właściwe-
go doboru uchwytu uwzględnia się indywidualne parametry techniczne kabla oraz wykonuje się 
próby jednoosiowego rozciągania zestawu „uchwyt–odcinek kabla–uchwyt na stanowisku” pomia-
rowym. 
 
SŁOWA KLUCZOWE: Szybowy uchwyt kablowy, wieszak kablowy, kable i przewody 
 
 
 
1. OPIS STOSOWANYCH ROZWIĄZAŃ SPOSOBU MOCOWANIA KABLI 

I PRZEWODÓW W WYROBISKACH PIONOWYCH 
 
 Potrzeba prowadzenia kabli i przewodów w wyrobiskach pionowych i o kącie nachylenia po-
wyżej 45° (zwanych dalej wyrobiskami pionowymi) wynika z konieczności wykonania instalacji 
łączności, przesyłania danych oraz energii elektrycznej niezbędnej do zasilania maszyn i urządzeń 
znajdujących się w dole kopalni. Szyby są najczęściej jedynymi wyrobiskami łączącymi powierz-
chnię z wyrobiskami dołowymi. Instalując kabel lub przewód w stromym wyrobisku, istnieje ko-
nieczność zawieszenia go na wieszakach kablowym za pośrednictwem szybowych uchwytów ka-
blowych z efektem samo zaciskania się pod wpływem sił osiowych działających na kabel. Uchwy-
ty są zawieszone na wspornikach/wieszakach mocowanych do obmurza wyrobiska/szybu. Wspor-
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nik do mocowania uchwytów szybowych to najczęściej konstrukcja wykonana z stalowego pła-
skownika, zamocowana w określonych odstępach za pomocą kotew do obmurza wyrobiska. Na 
wieszaki mocowane są uchwyty szybowe, przy czym często jeden wieszak służy do zawieszenia 
kilku uchwytów szybowych. Możliwość utrzymania kabli i przewodów w uchwytach szybowych 
w pozycji pionowej realizuje się dzięki wywieraniu bezpośredniego nacisku elementów opasają-
cych uchwytu na powierzchnię zewnętrzną kabla/przewodu. Skuteczność trzymania kabla przez 
uchwyt zależy m.in. od wypadkowej siły, będącej składową nacisku, jaki elementy opasające uch-
wytu wywierają na uchwyt oraz tarcia powstającego pomiędzy powierzchnią zewnętrzną kabla 
a powierzchnią styczną uchwytu. 
 
1.1. Uchwyty kablowe szybowe typu UKS 
 
 Najbardziej rozpowszechnionym rozwiązaniem uchwytów szybowych to tzw. UKS-y. Budowa 
jego określona jest w normie branżowej [2] „Uchwyty do mocowania kabli w szybach kopalń”. 

 

  
 
Rys. 1. Uchwyt kablowy i klin drewniany typu UKS [2] 
Figure 1. Cable clamp of the UKS type and wooden wedge [2] 

 
 Zasada działania tych uchwytów oparta jest o konstrukcję nośną wykonaną z metalowych ele-
mentów pozwalających na przemieszczanie się wewnątrz klina drewnianego w środku którego wy-
drążony jest otwór o średnicy zbliżonej do średnicy wiszącego kabla lub przewodu. Klin drewnia-
ny jest nacięty w wzdłuż powierzchni zaciskania na szerokość 3 milimetrów, co pozwala na uzy-
skanie siły nacisku jego powierzchni na powłokę kabla lub przewodu tym samym utrzymanie jego 
masy. To rozwiązanie jest stosowane z powodzeniem od kilkudziesięciu lat. Wadą jest starzenie się 
uchwytów zarówno pod względem korozji konstrukcji (najczęściej zabezpieczonej przez cynko-
wanie) jak i materiału klina drewnianego (dąb, buk), które przy zmiennych warunkach temperatury 
i wilgotności powietrza kopalnianego, powoduje konieczność dodatkowego zabijania klina. 
 
1.2. Uchwyt do kabli szybowych ze stali nierdzewnej 
 
 Innym rozwiązaniem rozpowszechnianym od kilku lat to uchwyty szybowe wykonane z stali 
nierdzewnej o konstrukcji samozaciskowej. Uchwyt taki składa się z dwóch odpowiednio ukształ-
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towanych elementów metalowych, opasających kabel lub przewód, których przemieszczenie się 
względem siebie powoduje efekt samo zaciskania.. Elementy metalowe są profilowane, co ma po-
prawiać kontakt powierzchni metalowej z izolacją kabla/przewodu. Uchwyty te wykonane są w ty-
poszeregu dla kolejnych wielkości zakresów średnic zewnętrznych kabli/przewodów, co nie zaw-
sze pozwala na objęcie zmiennych rzeczywistych średnic występujących kabli. 
 

 
 
Rys. 2. Uchwyt do kabli szybowych ze stali nierdzewnej samozaciskowy 
Figure 2. Self-clamping cable clamp for mineshafts made from stainless steel 

 
1.3. Uchwyty kablowe stosowane w telefonii komórkowej 
 
 Rozwój telefonii komórkowej spowodował konieczność rozbudowy systemu anten w celu za-
pewnienia objęcia zasięgiem sieci jak największego obszaru. Dla realizacji tego przedsięwzięcia 
zaistniała potrzeba prowadzenia pionowo kabli na masztach do wysokości kilkudziesięciu metrów. 
Warunki pracy urządzeń nadawczych, w tym kabli zawieszonych na uchwytach w pionie, są 
zmienne i zależne m.in. od klimatu rejonu, w jakim są zainstalowane. Pracują w szerokim zakresie 
temperatur średnich i przy dużych amplitudach temperatur w ciągu doby. Przykładowe rozwiąza-
nie firmy FI.MO.TEC. Sp. A. Milano pokazuje, że nie stosuje się uchwytów samozaciskowych, 
lecz działających w oparciu o wkładkę dociskową dokręcaną za pomocą śruby. Charakterystycz-
nym dla tej konstrukcji jest zastosowanie wkładki dociskowej z tworzywa sztucznego o karbowa-
nej powierzchni, dopasowanej do średnicy mocowanego kabla. Siła docisku może być regulowana 
poprzez dokręcenie śruby z odpowiednim momentem. 
 

 
 
Rys. 3. Uchwyt kablowy stosowany w masztach antenowych telefonii komórkowej 
Figure 3. Cable clamp applied in phone masts 
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1.4. Innowacyjne rozwiązanie szybowych uchwytów kablowych 
z niezależnym elementem klinującym 

 
 Podstawowym założeniem powstania tej koncepcji była potrzeba zaproponowania takiego 
uchwytu którego konstrukcja eliminowałaby niedogodności eksploatacyjne stosowanych dotych-
czas rozwiązań. Konstrukcja ta ma zapewnić wymaganą siłę docisku uchwytu do kabla bez prze-
mieszczania się części dociskowej uchwytu wzdłuż powierzchni zewnętrznej kabla. Wielkość uch-
wytu powinna być dobierana do średnicy rzeczywistej kabla w całym jego zakresie. Efekt samo 
zaciskania się kabla w uchwycie został zachowany, jednak w tym rozwiązaniu jest traktowany jako 
działanie ostateczne. 
 

  
 
Rys. 4. Szybowy uchwyt kablowy z niezależnym elementem dociskowym 
Figure 4. Cable clamp for mineshafts with the independent clamp insertion 

 
 Autorzy rozwiązania proponują konstrukcję uchwytu, w której wkładka dociskowa i klin są wy-
odrębnione jako osobne elementy, w celu zapewnienia żądanej siły docisku na mocowanym kablu 
bez konieczności przemieszczania się wkładki dociskowej uchwytu wzdłuż powierzchni kabla 
(podobnie w rozwiązaniu uchwytów telefonii komórkowej). Szybowy uchwyt kablowy z wkładką 
dociskową może być wykonany ze stali nierdzewnej lub stali niestopowej zabezpieczonej antyko-
rozyjnie przez cynkowanie. 
 Szybowy uchwyt kablowy (SUK) złożony jest z dwóch głównych członów Pierwszy człon (nie-
ruchomy) stanowi uchwyt stały z zaczepem na wspornik/wieszak szybowy, który jest dobierany do 
wymiarów wspornika/wieszaka. Drugi człon (ruchomy) składa się z trzech elementów: wkładki 
dociskowej, obejmy oraz klina posiadającego zębate krawędzie, które mają na celu uniemożliwie-
nie mu ruchu (powrotu) w górę. 
 
 
 

1. Uchwyt stały z zaczepem na wspornik/wieszak szybowy 
2. Obejma 
3. Wkładka dociskowa 
4. Klin zębaty 
5. Zawleczka 
6. Podkładka 
7. Element łączący (linka/pasek/sznurek) 
8. Kabel mocowany w uchwycie  
9. Wspornik/wieszak szybowy 

 
 
Rys. 5. Rysunek części składowych szybowego uchwytu kablowego 
do mocowania na wsporniku/wieszaku szybowym 
Figure 5. Drawing showing components of cable clamp for mineshafts to be fixed on holder 
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 Zastosowanie uchwytu z wkładką dociskową do mocowania kabla/przewodu, zapewnia uzyska-
nie wymaganej siły docisku powodującej utrzymanie odcinka kabla z odpowiednim współczynni-
kiem bezpieczeństwa. Sposób dociskania kabla do konstrukcji stałej uchwytu nie powoduje nie-
bezpieczeństwa uszkodzenia zewnętrznej powłoki ochronnej kabla (izolacji). Konstrukcja uchwytu 
realizuje funkcję samo zaciskania się kabla w uchwycie podczas eksploatacji – w przypadku prze-
mieszczania się kabla pod wpływem jego ciężaru następuje samoczynne zaciskanie się części ru-
chomej uchwytu. 
 Przedmiotowe szybowe uchwyty kablowe dobierane są do zmierzonego zakresu średnic posia-
danego kabla. Przykładowo SUK 30–38 oznacza możliwość stosowania takiego uchwytu do mo-
cowania kabli/przewodów o rzeczywistej średnicy minimalnej 30 mm i maksymalnej 38 mm. Dla 
jednoznacznego określenia wymaganych parametrów nośnych uchwytów wymaga się od przyszłe-
go użytkownika przekazania odcinka kabla, który będzie w nich mocowany celem poddania go 
próbom mechanicznym na przygotowanym do tego stanowisku. Po wykonaniu prób podaje się no-
śność uchwytu dla danego typu kabla. 
 

 
 
Rys. 6. Rysunek stanowiska do badania szybowych uchwytów kablowych 
Figure 6. Drawing of the stand for testing cable clamps for mineshafts  
 

  
 
Rys. 7. Zdjęcia zabudowanego szybowego uchwyty kablowego typu SUK 40-45 na wieszaku w szybie 
Figure 7. Photos of cable clamp for mineshafts type SUK 40-45 fixed on the holder in mineshaft 
 
 
2. WYMAGANIA PRAWNE DLA KONSTRUKCJI UCHWYTÓW SZYBOWYCH 
 
 Ustawodawca określa pewne wymagania w zakresie sposobu zawieszania kabli i przewodów 
w wyrobiskach pionowych i o nachyleniu powyżej 45°, które przedstawiają się następująco: 
2.1. Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 28 czerwca 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny 
pracy, prowadzenia ruchu oraz specjalistycznego zabezpieczenia przeciwpożarowego w podziemnych za-
kładach górniczych[1]: Załącznik nr 4: 
5.15.10.1.Rurociągi, kable i lutniociąg i lokalizuje się w tarczy szybu, w sposób uniemożliwiający 
kolidowanie z wrotami na przyszybiach, zabudową zbrojenia szybowego i przedziału drabinowe-
go. 
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5.15.10.2. Rurociągi, kable i lutniociągi układa się na całej głębokości szybu w płaszczyźnie prze-
chodzącej przez oś szybu i własną oś geometryczną położoną zgodnie z wymaganiami określony-
mi w pkt 5.15.10.1. 
5.15.10.3. Głębokość zamurowania wspornika do uchwytu kablowego powinna wynosić co naj-
mniej 200 mm. Wsporniki do uchwytów kablowych powinny wykazywać współczynnik bezpie-
czeństwa o wartości większej lub równej 6 w stosunku do obciążenia ich masą uchwytów kablo-
wych oraz kabli o długości co najmniej 2 odstępów między wspornikami. 
5.15.10.4. Odstęp punktów zawieszenia kabli w szybie należy dostosować do rozstawu dźwigarów 
szybowych. W szybach nieuzbrojonych oraz głębionych odstęp ten nie może przekraczać 10 m. 
5.15.10.5. W szybach głębionych uchwyty mocujące rurociągi oraz kable rozmieszcza się w odle-
głości nie większej niż 16 m. 
5.15.10.6.Niedopuszczalne jest mocowanie kabli na elementach zabudowanych w szybie narażo-
nych na wstrząsy. 
7.3.11. Kable w wyrobiskach pionowych i o nachyleniu ponad 45° mocuje się w uchwytach samo-
zaciskowych, oraz: 

1) powinny mieć budowę przystosowaną do takiego montażu, 
2) uchwyty powinny być rozmieszczone w odstępach nie większych niż 6 m. 

7.3.12. W przypadkach szczególnych kierownik działu energomechanicznego może zezwolić na 
stosowanie, w wyrobiskach pionowych i o nachyleniu ponad 45°, przewodów ze specjalnymi ele-
mentami nośnymi.  
2.2. Norma Branżowa BN-89-0321-01 Uchwyty do mocowania kabli elektrycznych w szybach ko-
palnianych. Wymiary i wymagania. Dotyczy uchwytów typu UKS.[2]. 
2.3. Poradnik Instrukcja Elektroenergetyczne linie kablowe w wyrobiskach podziemnych zakładów 
górniczych, wydanie II1(17) 2004 r. wydany przez Centrum Elektryfikacji i Automatyzacji Górnic-
twa EMAG[3]. 
 
 
3. WYMAGANIA TECHNOLOGICZNE DLA KONSTRUKCI UCHWYTÓW SZYBOWYCH 
 
3.1. Wpływ zmiennej średnicy zewnętrznej i rodzaju powłoki kabli 

lub przewodu na parametry nośne uchwytów szybowych 
 
 Większość produkowanych aktualnie kabli i przewodów przeznaczonych do zabudowy w wy-
robiskach pionowych posiada izolację zewnętrzną wykonaną z polwinitu (PCV). Powierzchnia ze-
wnętrzna kabla styka się bezpośrednio z elementami opasającymi uchwytu szybowego (uchwytem 
stałym i wkładką dociskową) i w dużej mierze od jej rodzaju i stanu zależy wartość siły tarcia po-
między izolacją kabla a elementami stalowymi uchwyt. Izolacja obecnie produkowanych kabli 
charakteryzuje się stosunkowo niższą wartością współczynnika tarcia w porównaniu do kabli star-
szego typu, co niekorzystnie przekłada się na trzymanie kabla w uchwycie. Kolejnym problemem 
jest rzeczywisty zakres średnic zewnętrznych kabla w porównaniu do wartości podawanych przez 
producenta, a także fakt, że rzadko zdarza się, aby przekrój poprzeczny kabla był idealnym kołem. 
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Rys. 8. Karta katalogowa przykładowego kabla szybowego [4] 
Figure 8. Exemplary catalogue card of a cable clamp for mineshafts [4] 

 
 Producent kabli szybowych, które dostarczane są do użytkownika podaje średnicę orientacyjną. 
W rzeczywistości podczas pomiarów przypadkowo wybranego odcinka kabla okazuje się, że może 
ona odbiegać od podanej średnicy o kilka milimetrów. Przykładowo przeprowadzono pomiary śred-
nic zewnętrznych odcinka (1,4 m) kabla YTKGXFoyn 100x2x0. Za pomocą suwmiarki wykonano 
ok. 120 pomiarów średnicy zewnętrznej kabla w różnych jego miejscach. Uzyskane wartości śred-
nic mieszczą się w zakresie od 40,17 mm do 44,81 mm – orientacyjna średnica podawana przez 
producenta w karcie katalogowej to 45,9 mm [4]. 
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Rys. 9. Wyniki pomiarów średnic przykładowego kabla YTKGXFoyn 100x2x0,8 
Figure 9. Results of diameter measurements for cable YTKGXFoyn 100x2x0,8 

 
 Na podstawie powyższych pomiarów można postawić wniosek, że dobór odpowiednich uchwy-
tów szybowych wiąże się z koniecznością podania zakresu minimalnej i maksymalnej średnicy ka-
bla. Dla określenia parametrów pracy szybowych uchwytów kablowych typu SUK wymaga się od 
zamawiającemu podania w formie oświadczenia, niezbędnych danych dotyczących: typu kabla, 
producenta, planowej odległości zawieszenia między uchwytami, parametry wieszaka szybowego 
oraz przesłania odcinka kabla celem przeprowadzenia prób wytrzymałościowych. Podczas prób 
określa się czy wymagana siła trzymania danego kabla w uchwycie jest wystarczająca dla rzeczy-
wistej masy dwóch odcinków pomiędzy wieszakami dla zadanej odległości nie większej niż 6 m 
i przyjętym współczynniku bezpieczeństwa „6”. 
 
3.2. Dobór materiału ze stali nierdzewnej wykonywanych uchwytów szybowych 
 
 Autorzy dokonali badania próbek odporności korozyjnej szybowych uchwytów kablowych. 
Badaniom poddano kilka próbek. Jedną z badanych próbek był kompletny uchwyt kablowy typu 
SUK 14-18 wykonany z ze stali nierdzewnej w gatunku DIN 1.4301/AISI 304 odpowiadającemu 
polskiemu gatunkowi 0H18N9. Próbki zostały umieszczone w naczyniu szklanym i zalane 5% roz-
tworem soli NaCl w taki sposób, aby wszystkie elementy uchwytu były w połowie zanurzone. 
W wyniku parowania, poziom cieczy uzupełniano dolewając do naczynia zwykłej wody. Badanie 
trwało 5 miesięcy i zostało przeprowadzono w temperaturze pokojowej. Próbki nie były poddawa-
ne żadnym mechanicznie. 
 Po wyjęciu próbek z roztworu i ich osuszeniu stwierdzono, że przedmiotowy uchwyt ze stali 
nierdzewnej DIN 1.4301/AISI 304 wykazał brak istotnego mierzalnego działania korozyjnego w stwo-
rzonym środowisku. Powstały na powierzchni próbki nalot udało się zmyć pod bieżącą wodą za 
pomocą stylonowej szczotki. 
 

   
 
Rys. 10. Zdjęcia próbek po badaniu odporności korozyjnej 
Figure 10. Photos of specimens after corrosion resistance test 
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4. DOBÓR KONSTRUKCJI WIESZAKÓW DLA UCHWYTÓW SZYBOWYCH 
  
 Wieszaki szybowe najczęściej projektuje się do zawieszenia większej ilości kabli lub przewo-
dów. Konstrukcja takiego wieszaka wykonana jest odpowiednio wygiętego płaskownika stalowego 
o wymiarach wynikających z jego funkcji. 

 

  
 
Rys. 11. Przykładowy rysunek wieszaka kablowego 
Figure 11. Exemplary drawing of cable clamp for mineshafts 

 
 Na powyższym rysunku znajduje się przykład doboru wieszaka wykonanego z płaskownika 
8x100x864 który służy do zawieszenia dwóch kabli światłowodowych Ø25 mm, dwóch kabli sy-
gnalizacyjnych Ø25 mm, dwóch kabli teletechnicznych Ø20 mm, oraz dwóch kabli teletechnicz-
nych Ø55 mm. Wieszaki kablowe tego typu będą zabudowane od zrębu szybu do głębokości 650 m 
w odstępach w pionie co 5 m. Wieszak jest zabezpieczony antykorozyjnie poprzez ocynkowanie. 
Dobór wieszaka jest poprzedzony wykonaniem niezbędnych obliczeń sprawdzających jego para-
metry mechaniczne, takie jak nośność maksymalną. Wieszak mocowany jest do obmurza szybu 
najczęściej za pomocą kotew. Na wieszaku planuje się rozmieszczenie uchwytów szybowych za-
chowując wymagane odległości minimalne pomiędzy poszczególnymi uchwytami. Z względu na 
fakt, iż wieszaki szybowe należą do trwałego wyposażenia szybów zasadnym byłoby wykonywać 
je również z stali nierdzewnej. W takim przypadku należałoby liczyć się z wzrostem kosztów ma-
teriału wieszaka, co w długotrwałej eksploatacji kilkudziesięciu lat i tak byłoby uzasadnione eko-
nomicznie. 
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Innovative Constructions for Secure Fixing Cables for Implementation 
in Vertical Mineshafts with the Consideration of Usually Applied 
Protective Coatings Including PCV, and Actually Used Solutions 
and Requirements of Law Regulations 
 
 So far the way of fixing cables in mineshafts and pits with the angle of inclination of 45º or 
more is generally based on two different constructions. First is the implementation of clamps made 
of non-alloy steel with the anticorrosion coating, equipped with the wooden wedge (so called UKS). 
The second is implementation of clamps consisting of two elements made from stainless steel 
which can move past each other in the direction of axial force applied to cable, resulting in self-
clamping of the cable in the clamp. Innovative design is the way in which two parts of the clamp 
(cable clamp and holder) operate together, equipped with the independent pressing part which acts 
with the determined force to the clamp assuring its secure fixing. Proper choice of the size of 
clamp is performed with the regard to cable technical parameters and special tests are made for 
single axis stretch of the set „clamp–cable–clamp” on measuring stand. 
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Działalność Instytutu EMAG w zakresie zwiększania 
bezpieczeństwa – lokalizacja uszkodzeń kabli 
w strefach zagrożonych wybuchem 
 
 
Piotr Wojtas, Artur Kozłowski, Marek Kryca, Julian Wosik, Tomasz Gąsior 
Instytut Technik Innowacyjnych EMAG, Katowice 
 
 
 
 
 
 
STRESZCZENIE: W referacie przedstawiono działalność Instytutu EMAG w zakresie poprawy 
bezpieczeństwa pracy, szczególnie w strefach zagrożonych wybuchem. Omówiono przykładowe 
rozwiązania opracowane w Instytucie. Zaprezentowano udział Instytutu (w konsorcjum z innymi 
podmiotami) w projekcie strategicznym związanym z poprawą bezpieczeństwa pracy w górnic-
twie, w tym uczestnictwo w zadaniu dotyczącym lokalizacji uszkodzeń w kablach i przewodach 
oponowych w strefach zagrożonych wybuchem. Opisano proponowaną metodę oraz realizacje po-
miarów wraz z przyjętymi założeniami i parametrami. W podsumowaniu zawarto wnioski z reali-
zacji projektu oraz wskazano celowość kontynuacji podobnych przedsięwzięć. 
 
SŁOWA KLUCZOWE: Zasilanie, lokalizacja uszkodzeń, kable i przewody oponowe 
 
 
 
1. WPROWADZENIE 
 

W ciągu prawie 40 lat działalności w Instytucie EMAG opracowano wiele rozwiązań mających 
na celu m.in. zwiększanie poziomu bezpieczeństwa osób pracujących w zakładach górniczych, 
przede wszystkim w strefach zagrożonych wybuchem metanu i/lub pyłu węglowego. Szeroki za-
kres kompetencji umożliwił realizację opracowań w zakresie bezpiecznego zasilania wyrobisk 
górniczych w energię elektryczną oraz ich monitorowania i kontrolowania zagrożeń naturalnych, 
jak również istotnych z punktu widzenia bezpieczeństwa innych zagrożeń. 

Wśród rodzajów zagrożeń występujących w przemyśle wydobywczym, wymienić można przy-
kładowo następujące zagrożenia: 
- zagrożenia wybuchem pyłu węglowego, działaniem pyłów szkodliwych dla zdrowia, wodne, ra-

diacyjne naturalnymi substancjami promieniotwórczymi, klimatyczne, 
- zagrożenia metanowe, pożarami endogenicznymi, 
- zagrożenia tąpaniami, wyrzutami gazów i skał. 

Przykładem rozwiązań opracowanych w Instytucie EMAG i stosowanych w zakładach górni-
czych jest kompleksowy sposób monitorowania wyrobisk z zastosowaniem systemów gazometrycz-
nego oraz metanometrycznego (SMP-NT, SEMP), systemów sejsmologii i sejsmoakustyki (ARA-
MIS i ARES), a także systemu łączności alarmowo-rozgłoszeniowej (STAR). 

System zapewnia: alarmowanie lub alarmowanie z ewakuacją załogi w przypadku wystąpienia 
zjawisk sejsmicznych i w przypadku przekroczenia dopuszczalnej zawartości metanu, a także wy-
przedzające wyłączenie zasilania w przypadku przekroczenia dopuszczalnych zawartości metanu 
oraz wystąpienia wstrząsów sejsmicznych. 

Szkoła Eksploatacji Podziemnej 2014, Materiały Konferencyjne 
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Dla optymalnego wykorzystania wyników pomiarów generowanych przez systemy monitoro-
wania niezbędne jest określenie dla każdego zagrożenia: 
- poziomu statycznego,  
- poziomu tolerowalnego zmian,  
- kryterialnych parametrów poziomu awaryjnego,  
- kryterialnych parametrów poziomu krytycznego 
oraz opracowanie odpowiednich procedur dla stanów dynamicznych, tj. awaryjnych i krytycznych. 

Dyspozytorzy, szczególnie ds. metanometrii i ds. geofizyki otrzymują dedykowane dla nich in-
formacje o wynikach pomiarów i przeprowadzają diagnozę stanu nadzorowanego procesu. Sto-
sownie do określonych poziomów podejmowane są odpowiednie decyzje, a poprzez elementy wy-
konawcze są one realizowane w układzie technologicznym. 

W Instytucie EMAG realizowane są również prace wynikające z zaleceń komisji powypadko-
wych powoływanych przez Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego.  

Z 26 prac naukowo badawczych realizowanych w latach 2001-2009 wymienić można np. opra-
cowanie szybkiego pomiaru zawartości części niepalnych w pyle węglowym, bezpośrednio w wy-
robisku podziemnym, które zakończyło się wdrożeniem urządzenia pn. Fotopylox. 

Przenośny miernik zawartości części niepalnych FOTOPYLOX przeznaczony jest do pomiaru 
zawartości części niepalnych w pyłach kopalnianych. Przeznaczony jest do eksploatacji w pod-
ziemnych wyrobiskach zakładów górniczych (w pomieszczeniach) ze stopniem „a”, "b" i "c" nie-
bezpieczeństwa wybuchu metanu oraz klasy A i B zagrożenia wybuchem pyłu węglowego. 

Zawartość części niepalnych stałych w pyle kopalnianym w strefie zabezpieczającej, powinna 
wynosić, co najmniej: 
 70% w polach niemetanowych, 
 80% w polach metanowych. 

W wyrobiskach korytarzowych, w pokładzie zaliczonym do IV kategorii zagrożenia metano-
wego, zawartość części niepalnych stałych w pyle kopalnianym poza strefami zabezpieczającymi 
powinna wynosić co najmniej 50%. 

Miernik zawartości części niepalnych FOTOPYLOX jest urządzeniem grupy I kategorii M1. 
 
 
 

     Przenośny miernik zawartości części niepal-
nych FOTOPYLOX przeznaczony jest do pomia-
rów zawartości części niepalnych stałych w py-
łach kopalnianych w strefach zabezpieczających 
oraz wyrobiskach w pokładach zaliczonych do 
IV kategorii zagrożenia metanowego. 
     Pomiar miernikiem wykonywany jest bezpo-
średnio w wyrobisku podziemnym. Miernik za-
silany jest z akumulatora, o pojemności umoż-
liwiającej wykonanie około 1000 pomiarów. Wy-
magana do pomiaru granulacja mierzonej próbki 
to 0–1 mm, natomiast wilgotność mierzonej prób-
ki powinna pozwalać na swobodne przesianie jej 
przez sito o oczku 1 mm. Próbki nie mogą za-
wierać pyłu dymnicowego. 
 

Miernik powinien być na wyposażeniu służb 
do zwalczania zagrożenia wybuchem pyłu wę-
glowego. 
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Do zalet przyjętej metody pomiarowej należy zaliczyć: 
– brak sztucznego źródła promieniowania (izotopu), co było nieodłącznie związane z metodami 

stosowanymi w dotychczas wytwarzanych przyrządach pomiarowych – czyni to urządzenie 
oparte na wymienionej metodzie całkowicie bezpiecznym z punktu widzenia ochrony radiolo-
gicznej (wykluczenie wypadku radiacyjnego), 

– rozwiązanie techniczne wymagające bardzo niskiego napięcia zasilania, co ma znaczący wpływ 
na bezpieczeństwo pracy, 

– konstrukcję urządzenia opartą na metodzie zapewniającej możliwość stosowania bardzo prostej 
procedury wykonania pojedynczego pomiaru a także możliwość wykonania dużej ilości pomia-
rów w krótkim czasie. 
Dzięki zaangażowaniu Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego powołany został Zespół Interdy-

scyplinarny, który w okresie grudzień 2009–luty 2010 r. określił najpilniejsze zagadnienia do reali-
zacji przez jednostki naukowe w zakresie poprawy bezpieczeństwa pracy w kopalniach. W efekcie 
tego dalsze działania Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego doprowadziły do powołania Komite-
tu Sterującego projektem strategicznym oraz do ogłoszenia przez Narodowe Centrum Badań i Roz-
woju konkursu na rozwiązanie konkretnych zadań. Między innymi drugi konkurs dotyczył zdarze-
nia w KWK Wujek Ruch „Śląsk” (wnioski te sformułowane zostały w raporcie końcowym w 2010 
roku). 

Przyjmując, że cele zakładane w każdym z zadań badawczych zostaną osiągnięte, to powstałe 
w ten sposób rozwiązania powinny zostać wdrożone do praktyki. Sprzyjać temu będzie podjęte 
przez Prezesa WUG wyzwanie, by doprowadzić do obligatoryjnego stosowania rozwiązań powsta-
łych w wyniku realizacji wniosków komisji. 

Realizacja wniosków komisji powypadkowych w ramach projektu strategicznego „Poprawa 
bezpieczeństwa pracy w kopalniach” daje możliwość opracowania rozwiązań wszystkich najistot-
niejszych zagadnień dotyczących bezpieczeństwa.  

Spośród ośmiu realizowanych zadań badawczych Instytut EMAG był liderem jednego i uczest-
nikiem – jako konsorcjant – w kolejnych dwóch zadaniach badawczych, czym potwierdza możli-
wości rozwiązywania problemów dla polskiego górnictwa. 
 
 
2. USZKODZENIA KABLI I PRZEWODÓW OPONOWYCH 
 

W podziemnych zakładach górniczych kable i przewody elektroenergetyczne są narażone na 
szereg uszkodzeń w wyniku trudnych warunków geologiczno-górniczych oraz trudnych warunków 
ruchowych. Największym narażeniom podlegają przewody zasilające maszyny i urządzenia rucho-
me, takie jak np. kombajny ścianowe, chodnikowe i inne. W kopalniach węgla kamiennego urzą-
dzenia te pracującą w warunkach zagrożenia wybuchem pyłu węglowego oraz – bardzo często – 
wybuchem metanu. 

Technika lokalizacji uszkodzeń przewodów elektrycznych rozwinęła się głównie w odniesieniu 
do kabli elektroenergetycznych. Istnieje szereg metod i urządzeń umożliwiających dokładne okre-
ślenie miejsca dowolnego rodzaju uszkodzenia linii kablowej. 

W zakresie lokalizacji uszkodzeń przewodów oponowych stosowanych powszechnie w górnic-
twie nie opracowano do tej pory konkretnych metod i aparatury diagnostycznej, które znalazłyby 
zastosowanie w podziemiach kopalń, w szczególności w strefach zagrożonych wybuchem. Brak 
takiej aparatury pomiarowej skutkuje stosowaniem różnych czasochłonnych a czasem także nie-
bezpiecznych metod wykrywania i lokalizacji uszkodzeń, co prowadzi do postojów kompleksu wy-
dobywczego, a tym samym również strat ekonomicznych. 

Często też w wyniku uszkodzenia izolacji przewodu i niemożności zlokalizowania miejsca 
uszkodzenia, przystępuje się do jego wymiany na nowy wzdłuż całej długości ściany wydobyw-
czej, co jest kosztowne i czasochłonne. Wymiana oponowego przewodu ekranowanego na ścianie 
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o średniej długości 200÷300 m prowadzona jest przez kilkanaście osób i trwa dłużej niż jedną 
zmianę roboczą. Ponadto, metody takie nie zawsze są bezpieczne, co pokazuje tragiczne w skut-
kach zdarzenie zaistniałe 18 września 2009 r. w kopalni Wujek Ruch Śląsk. Doszło tam do zapale-
nia i wybuchu metanu zainicjowanego prawdopodobnie na skutek zwarcia w przewodzie zasilają-
cym urządzenia chłodnicze w ścianie 5 w pokładzie 409, które zaistniało w wyniku podania napię-
cia na uszkodzony przewód. 

Po tragedii zaistniałej w dniu 18 września 2009 r. w KHW S.A. KWK Wujek Ruch Śląsk ko-
misja powołana przez Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego dla zbadania przyczyn i okoliczności 
zapalenia i wybuchu metanu sformułowała wnioski, spośród których jeden dotyczył konieczności 
opracowania przyrządu do przeprowadzanie pomiarów oraz diagnozowania kabli i przewodów 
elektroenergetycznych w podziemnych wyrobiskach górniczych, w tym także zagrożonych wybu-
chem metanu i/lub pyłu węglowego. W ślad za tym, w ramach projektu strategicznego „Poprawa 
bezpieczeństwa w kopalniach”, zainicjowanego przez Prezesa WUG, ogłoszony został przez Naro-
dowe Centrum Badań i Rozwoju konkurs m.in. na zadanie badawcze nr 6 pt. „Opracowanie roz-
wiązań wraz z aparaturą pomiarową umożliwiającą przeprowadzenie pomiarów oraz diagnozowa-
nie kabli i przewodów elektroenergetycznych w wyrobiskach zagrożonych wybuchem metanu i/lub 
pyłu węglowego”. Wynikiem tego konkursu było przyznanie finansowania konsorcjum naukowo-
przemysłowemu, w składzie: Instytut Technik Innowacyjnych EMAG – lider konsorcjum i lider 
projektu, Instytut Tele- i Radiotechniczny, Politechnika Śląska, Główny Instytut Górnictwa, PPHU 
Martech-Plus Spółka z o.o., dla realizacji tego zadania. 

Postawione zadanie było niezwykle trudne do realizacji, gdyż dotychczas na całym świecie nie 
było takiego urządzenia, które można by było stosować w warunkach zagrożenia wybuchem meta-
nu i/lub pyłu węglowego. Stąd też osoby zajmujące się tematyką tego typu pomiarów i diagnostyką 
zostały postawione przed trudnym do rozwiązania problemem z koniecznością osiągnięcia zakła-
danego celu projektu. 

Wymagania postawione przed realizatorami zadania badawczego nr 6 pt. Opracowanie roz-
wiązań wraz z aparaturą pomiarową umożliwiającą przeprowadzenie pomiarów oraz dia-
gnozowanie kabli i przewodów elektroenergetycznych w wyrobiskach zagrożonych wybu-
chem metanu i/lub pyłu węglowego były niezwykle trudne: 
– opracowanie prototypu aparatury pomiarowej wraz z lokalizatorem uszkodzeń przewodu sieci 

elektroenergetycznej niskiego i średniego napięcia, stosowanego w podziemnych zakładach 
górniczych, z uwzględnieniem możliwości stosowania w wyrobiskach zagrożonych wybuchem 
metanu i/lub pyłu węglowego, 

– analiza możliwości zastosowania określonych metod pomiarowych dla różnych poziomów na-
pięcia zasilania w obecności określonych zagrożeń, 

– zaprojektowanie aparatury możliwej do wbudowania do stosowanych w podziemnych zakła-
dach górniczych urządzeń zasilających i łączeniowych, takich jak stacje kompaktowe, stacje 
transformatorowe i pola rozdzielcze. 
Konkursodawca zakładał przy tym, że wynikiem realizowanego zadania badawczego, dla sto-

sowania w zakładach górniczych ze szczelnym uwzględnieniem wyrobisk zagrożonych wybuchem 
metanu i/lub pyłu węglowego, będą następujące rezultaty główne: 
– opracowane metody pomiarowe dla niskich i średnich poziomów napięcia zasilania, pozwalają-

cych na przeprowadzenie pomiarów oraz diagnozowanie kabli i przewodów elektroenergetycz-
nych, 

– opracowane założenia parametrów i właściwości funkcjonalnych prototypu aparatury do pomia-
rów oraz diagnozowania kabli i przewodów elektroenergetycznych – dla wybranych, najczę-
ściej stosowanych typów kabli i przewodów elektroenergetycznych, opracowany prototyp apa-
ratury do pomiarów oraz diagnozowania kabli i przewodów elektroenergetycznych, wraz z do-
kumentacją techniczną prototypu wykonaną po przeprowadzeniu niezbędnych badań ATEX-
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owych i uwzględniającą zmiany, jakie w wyniku badań należało wprowadzić do konstrukcji apa-
ratury, 

– opracowane dla użytkownika aparatury „Zasad użytkowania aparatury przy przeprowadzaniu 
pomiarów oraz diagnozowaniu kabli i przewodów elektroenergetycznych w wyrobiskach za-
grożonych wybuchem metanu i/lub pyłu węglowego”. 
Dla zrealizowania zadania badawczego dokonano podziału zakresu prac pomiędzy następują-

cych konsorcjantów: Wydział Górnictwa i Geologii Politechniki Śląskiej, Główny Instytut Górnic-
twa KDB Barbara, Instytut Tele- i Radiotechniczny i Przedsiębiorstwo Produkcyjno- Handlowo-
Usługowe ”Martech-Plus” Marcin Mistarz Spółka Jawna. 
 
 
3. LOKALIZACJA USZKODZEŃ – ROZWIĄZANIA PRZYJĘTE W PROJEKCIE 
 

W projekcie, zgodnie z ogłoszonymi założeniami, przeanalizowano na wstępnie, znane i stoso-
wane metody pomiarowe pod kątem możliwości zastosowania przy diagnozowaniu strefy i lokali-
zacji uszkodzeń przewodów oponowych ekranowanych z uwzględnieniem szeregu aspektów, np. 
środowiska wyrobisk zakładu górniczego, czy wymagań bezpieczeństwa ze szczególnym 
uwzględnieniem budowy przeciwwybuchowej. Dodatkowo uwzględniono rozwiązania konstruk-
cyjne, charakter eksploatacji oraz charakter występujących uszkodzeń. Drugi wielowątkowy 
aspekt, to uwz-ględnienie w projekcie mikroklimatu środowiska górniczego, wymagającego urzą-
dzeń przystosowanych do pracy w podwyższonej temperaturze otoczenia oraz wilgotności względ-
nej sięgającej 95%. Ponadto: zagrożenia mechaniczne (wstrząsy, wibracje, udary), ograniczona 
przestrzeń robocza, hałas, słabe oświetlenie, obecność dużej ilości uziemionych elementów meta-
lowych, ograniczona możliwość zasilania urządzeń z istniejącej sieci elektroenergetycznej, możli-
wość występowania wody, zanieczyszczeń powietrza przewodzącym pyłem węglowym. Z powyż-
szego wynikało, że istnieje wiele elementów i czynników, które skutecznie – jak dotąd – eliminują 
stosowanie całego szeregu znanych metod i urządzeń pomiarowych. 

Kolejnym bardzo istotnym zagadnieniem, które uwzględniono, to przygotowanie miejsca uszko-
dzenia do badań. Aktualnie stosowane metody lokalizacji wymagają obniżenia względnie zwięk-
szenia rezystancji przejścia w miejscu uszkodzenia. Dla kabli elektroenergetycznych osiąga się to 
drogą tzw. dopalania lub wypalania miejsca uszkodzenia łukiem elektrycznym. Stosowane metody 
oparto na doprowadzeniu do miejsca uszkodzenia energii elektrycznej prądu przemiennego 
względnie stałego ze specjalnych urządzeń dopalających. Co prawda zadowalające rezultaty osiąga 
się przy doprowadzeniu do rezystancji uszkodzenia mocy o wartości w zakresie od 0,5 do 1 kW, 
jednak uwzględniając wymagania bezpieczeństwa wybuchowego, pożarowego i rażeniowego, do-
palenie miejsca uszkodzenia w przewodach ekranowanych nie może znaleźć zastosowania w wy-
robiskach kopalń. 

Opracowana w ramach projektu metoda lokalizacji wykorzystuje zjawisko zmiany rezystancji 
uszkodzenia pod wpływem zmiany siły docisku oddziaływującej na miejsce uszkodzenia. Dla za-
obserwowania zjawiska włącza się miedzy uszkodzoną żyłę a powłokę przewodzącą omomierz do 
pomiaru rezystancji. Jeżeli na miejsce uszkodzenia będzie oddziaływać się siłą zewnętrzną (ude-
rzenie w kabel lub jego odgięcie) to przyrząd pokaże gwałtowne zmiany rezystancji co przedsta-
wiono na rysunku 1. 
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Rys. 1 Zmiana sygnału pomiarowego będąca wynikiem 
uderzania w przewód w miejscu uszkodzenia 
 
 

Zgodnie z założeniami projektu wykonano prototyp zestawu urządzeń wraz z przynależnym 
oprogramowaniem. Stanowią go dwa elementy – RAKn i RAKo. 

RAKn jest urządzeniem pomiarowym w wykonaniu iskrobezpiecznym przeznaczonym do po-
miaru rezystancji upływności do zastosowań w diagnostyce kabli i przewodów elektrycznych śred-
niego i niskiego zainstalowanych w przestrzeniach zagrożenia wybuchem. W urządzeniu wbudo-
wany jest również obwód nadajnika radiowego pracującego w zakresie dolnego zakresu fal długich 
służący do zawiadamiania personelu obsługującego za pośrednictwem urządzenia odbiorczego 
RAKo o zaistniałej zmianie rezystancji na skutek oddziaływania mechanicznego na kabel. Urzą-
dzenie te może być stosowane w podziemnych zakładach górniczych w polach niemetanowych i me-
tanowych zaliczonych do stopnia ”b” i ”c” niebezpieczeństwa wybuchu metanu oraz klasy A, B, 
niebezpieczeństwa wybuchu pyłu węglowego. Realizuje ono następujące zadania: 
– pomiaru wartości rezystancji izolacji i nadawanie sygnałów radiowych, 
– współpraca z urządzeniem RAKo,  
– sygnalizacja akustyczna zmiany wartości rezystancji, 
– pomiar temperatury wewnątrz urządzenia podawane na wyświetlaczu, 
– pomiar napięcia i wizualizacja na wyświetlaczu, 
– pomiar napięcia na wyjściu iskrobezpiecznego źródła zasilania, 
– realizacja transmisji informacji o zmianach rezystancji mierzonej poprzez płaszcz badanego 

kabla. 

 

 
 
Fot. 1. Nadajnik RAKn z zestawem przewodów pomiarowych 



 7

RAKo jest przenośnym urządzeniem do odbioru sygnałów z modulacją AM z dolnego zakresu 
fal długich. Dostrojony jest do częstotliwości nośnej, który to sygnał podłącza się do ekranu odłą-
czonego od zasilania kabla lub przewodu elektrycznego. Obudowa przeznaczona jest do przypięcia 
do pasa lub przewieszenia przez ramię tak, aby nie blokować rąk operatora. Antena do lokalizacji 
wstępnej posiada 2-metrowy przewód przyłączeniowy. 

 

 
 
Fot. 2. Odbiornik RAKo z anteną pomiarową 

 
Urządzenia RAKo i RAKn tworzą system nadawczo-odbiorczy i są zamontowane w obudowie 

wykonanej z tworzywa sztucznego, dopuszczonego do stosowania w przestrzeniach zagrożonych 
wybuchem. Obudowa posiada stopień ochrony przed dostępem do części czynnych, wnikaniem 
obcych ciał stałych i wnikaniem wody, który jest określony na IP54. Urządzenie posiada sygnaliza-
tor akustyczny i siedmiosegmentowy wyświetlacz diodowy do sygnalizacji optycznej poziomu na-
pięcia sygnału fali nośnej generowanej w urządzeniu RAKn. Dwu przyciskowa klawiatura służy do 
załączania zasilania i do zmiany trybu pracy. Urządzenie realizuje następujące zadania: 
– współpraca z urządzeniem RAKn, 
– sygnalizacja akustyczna zmiany wartości rezystancji, 
– pomiar wartości amplitudy dobieranego sygnału na wyświetlaczu, 
– pomiar temperatury wewnątrz urządzenia podawane na wyświetlaczu, 
– pomiar napięcia wizualizowany na wyświetlaczu, 
– pomiar napięcia na wyjściu iskrobezpiecznego źródła zasilania. 

 
Tablica 1. Parametry techniczne urządzenia 

Wykonanie I M2 Ex ib I 

warunki środowiskowe 
temperatura otoczenia podczas pracy 
temperatura otoczenia podczas przechowywania 
wilgotność względna bez kondensacji 
narażenie na zanieczyszczenia 

 
040°C 

-20˚C … +60˚C 
< 95% w temp. 40°C 

2 zgodnie z IEC 61010-1 
stopień ochrony obudowy IP54 
klasa środowiska przemysłowego B 
stopień zanieczyszczenia 2 
wymiary 160 mm × 160 mm × 90 mm 
masa urządzenia ok. 2 kg 
napięcie zasilania 12 V (akumulator ZZI-12E) 
pobór mocy < 0,72 W 

czas pracy przy naładowanym akumulatorze < 10 godzin 

rozdzielczość pomiarowa temperatury 1˚C 
automatyczne wyłączenie zasilania 11 V (11,5 V na akumulatorze) 
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Badania aparatury przeprowadzone w warunkach ruchowych, charakterystycznych dla zakła-
dów górniczych, dowiodły jej przydatności, jednocześnie jednak wykazały, że uzyskanie pełnej 
wiedzy na temat optymalnego sposobu użytkowania aparatury będzie możliwe dopiero po pewnym 
okresie jej eksploatacji przez służby elektryczne kopalń w warunkach ruchowych. Wynika to z ogra-
niczonego dostępu, w warunkach naturalnych ,do uszkodzonych w wyniku rzeczywistej eksploata-
cji kabli i przewodów różnych typów, różnorodności występujących w praktyce uszkodzeń, nie-
możliwych do zaobserwowania w trakcie badań laboratoryjnych oraz różnic w sposobie prowadze-
nia kabli i przewodów, co wymusza różne sposoby wykonywania udarów mechanicznych. Prze-
prowadzone badania, poza wnioskami dotyczącymi działania aparatury (konieczność przeprogra-
mowania czy też zmian sprzętowych), wykazały, że z punktu widzenia efektywności badań lokali-
zacyjnych istotny jest również m.in. sposób ułożenia badanego kabla (przewodu) oraz siła oddzia-
ływania mechanicznego (udarów) na kabel. Lepsze efekty lokalizacji uzyskano, kiedy badany od-
cinek zawieszony jest pomiędzy kolejnymi punktami podparcia – odpowiada to najczęstszemu 
sposobowi prowadzenia kabli tzn. na zawiesiach (uchwytach) kablowych. Ułożenie odcinka bez-
pośrednio na ziemi (spągu) powoduje mniejsze odkształcenia mechaniczne izolacji pod wpływem 
udarów oraz odbicie kabla od podłoża, co zniekształca przebieg zmian mierzonej rezystancji. 

Aparatura przeszła pozytywnie badania laboratoryjne, badania kompatybilności elektromagne-
tycznej i badania środowiskowe oraz badania w ruchu zakładu górniczego, dzięki czemu możliwe 
będzie bezpieczne wykonywanie pomiarów i diagnozowanie kabli i przewodów w warunkach real-
nego zagrożenia wybuchowego w podziemnych wyrobiskach górniczych. 
 
 
PODSUMOWANIE 
 

W polskich kopalniach węgla kamiennego występuje wiele zagrożeń, z których dziewięć pod-
lega ocenie pod względem poziomu występowania a następnie procedurze zaliczenia, lub klasyfi-
kacji do odpowiedniej kategorii, klasy stopnia, grupy. Instytut EMAG uczestniczy w sposób ciągły 
w pracach związanych z rozwojem metod pomiarowych, urządzeń, czy systemów mających za za-
danie zwieszanie bezpieczeństwa osób pracujących w szeroko rozumianym przemyśle wydobyw-
czym. 

W prezentowanym rozwiązaniu dotyczącym lokalizacji uszkodzeń w kablach i przewodach 
oponowych, należy podkreślić, że z uwagi na przyjęte przy realizacji projektu nowatorskie podej-
ście do zagadnienia lokalizacji oraz brak wcześniejszych doświadczeń ze stosowania podobnej 
aparatury, pełna ocena właściwości użytkowych aparatury oraz ustalenie optymalnego sposobu jej 
efektywnego wykorzystania jest możliwe dopiero po pewnym okresie czasu jej eksploatacji w wa-
runkach ruchowych, przy różnych uszkodzeniach dla różnych typów kabli i przewodów opono-
wych. Szczególną rolę odgrywać powinni przede wszystkim użytkownicy aparatury, których opi-
nie i uwagi dotyczące jej działania będą uwzględnione przez producenta. Uczestniczący w pracach 
nad niniejszym projektem mają przekonanie, ze opracowana metoda pomiarowa będzie rozwijana i 
doprowadzi w najbliższych latach do budowy grupy urządzeń zapewniających bezpieczną i efek-
tywną lokalizację uszkodzeń w kablach i przewodach elektroenergetycznych w wyrobiskach za-
grożonych wybuchem metanu i/lub pyłu węglowego. 
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The Activities of the Institute EMAG in Improving Safety in Coal Mines 
 

The paper presents activities of the Institute EMAG in improving safety, particularly in hazard-
ous areas in coal mines. The authors discussed examples of solutions developed at the Institute, 
particularly results of the project carried out within a consortium with other entities, concerning 
method and devices for location of faults in cables and wires in potentially hazardous areas. This 
project was a part of strategic program for improvement of working safety in the mining industry. 
The authors described the proposed method along with the results and parameters of the project. 
The paper contains also some conclusions of the project and indicates desirability of continuation 
of similar projects. 
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Zarządzanie projektami w górnictwie 
 
 
 
 

Pod patronatem 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
Wszystkie referaty zaprezentowane w tej sesji dostępne będą na stronie interne-

towej Szkoły Eksploatacji Podziemnej 2014 (www.szkolaeksploatacji.pl) 
po zakończeniu konferencji 

* 
 
 



Czy polska szkoła zarządzania 
zdroworozsądkowego wygra ze 

światowymi standardami?  
czyli zarządzanie projektami w górnictwie 



Ważne pytania 

Czy zarządzanie projektami 

• jest potrzebne górnictwu? 

• sprawdzi się w polskich kopalniach?  

 

Co wdrożyć? 

 

Jak tanio i szybko wdrożyć? 

2 



Trendy w górnictwie 

3 



Trudne czasy 

 

• Spadki cen surowców 

• Wahania kursów walut 

• Coraz trudniejsze warunki i lokalizacje 

• Rosnące koszty 

• Kurcząca się marża – mniej kapitału na inwestycje 

• Nacisk akcjonariuszy na szybki zwrot 

 
4 



Według światowych badań…. 

5 



 
 

 

„Firmy sektora wydobywczego  

nie mogą utrzymywać obszernego 

portfela inwestycji, zakładających 

ekspansję (np. projektów 

eksploracyjnych), gdy tylko kilka  

z nich ma biznesowy sens.  

Powinny się skupić na kilku 

projektach, które mają największe 

szanse na dostarczenie 

zadawalającego zwrotu.” 
 

"Tracking the trends 2013. The top 10 issues mining companies may face in the coming 

year”, Deloitte (tłumaczenie własne) 
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Źródło: Credit Suisse First Boston, data Stream raporty firm 



 

„Do tej pory, przekroczenia 

budżetów projektów i czasu ich 

realizacji postawiły pod znakiem 

zapytania zdolność firm z sektora 

wydobywczego do przygotowania 

rzetelnych uzasadnień 

biznesowych dla inwestycji 

kapitałowych.” 

 
"Tracking the trends 2013. The top 10 issues mining companies may face  

in the coming year”, Deloitte (tłumaczenie własne) 
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Źródło: opracowanie Deloitte 



 

„Koszty 20 największych projektów 

(oszacowane po ich zakończeniu) 

zostały przekroczone o 20-140%.  

Te wzrosty były głównie 

spowodowane zmianami kursu 

walutowego, założeń technicznych 

oraz wzrostem kosztu pracy  

i materiałów“ 

 

 
Metal Economics Group   

 
8 

Źródło: BREE, kwiecień 2012 



Dlatego 

 

Kluczowym dla górnictwa jest umiejętność identyfikacji  

i wyboru właściwych projektów  

 

oraz zdolność do realizacji projektów według planów 

 

9 



Definicje 

10 



 

Pytanie „co to jest projekt” jest nieprawidłowe. 

  

Należy pytać „jakim typem zadań warto zarządzać przy 

użyciu metod projektowych” 
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Projekt 

 

• Praca do wykonania (zadanie) 

• Ograniczenia (czas, budżet) 

• O dużym komponencie niepewności i unikatowości 

• Przedmiot dostawy 

• Wymierny cel 

• Zasoby 
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Portfel 

 

Grupy projektów utworzone dla osiągnięcia efektu synergii, 

najlepszego użycia ograniczonych zasobów  

 

Portfele gromadzą projekty prowadzące do wspólnego celu lub 

korzyści biznesowej  
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Projekt zarządzany i niezarządzany 
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Zarządzany Niezarządzany 

Cel – uzgodniony, mierzalny, określony w czasie, zgodny  

z zakresem projektu 

Cel uzgodniony ale niezapisany (może ulegać interpretacjom), 

niemierzlany, brak terminów  

Zakres określony szczegółowo, ulega zmianom wg procedur 
Określony ogólnie, ulega pełzaniu, częsta konieczność 

decydowania czy coś jest w zakresie czy poza 

Przedmiot dostawy – uzgodniony, opisane kryteria jakościowe  

i ilościowe 

Przedmiot dostawy jest powodem dyskusji  (konfliktów) 

podczas prac oraz odbiorów 

Podejście przemyślane, zoptymalizowane pod zadanym kątem 
Podejście ewolucyjne, zadania są dodawane spontanicznie, 

czasem z narażeniem budżetu, harmonogramu, spójności 

Budżet ustalony, zgodny ze zoptymalizowanym podejściem. 

Częsta zgodność budżetu początkowego i końcowego. 

Budżet ustalony, lecz mocno niepewny  

(rozbieżność nawet 300%). 



Typowy początek 
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Polska Szkoła Zarządzania 
Zdroworozsądkowego 

 

Postulaty programowe: 

• Kompetencje techniczne w zarządzaniu wystarczą,  

• Ludzie są przewidywalni – wystarczy im wydać polecenie aby 

pracowali po nowemu 

• Czas od polecenia szefa do jego realizacji = 0 

• Unikanie decyzji i odpowiedzialności jest atrybutem sprawnego 

menedżera: dlatego należy tworzyć komitety, komisje, zespoły 

opiniujące 
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Dlaczego PSZZ nie lubi  
zarządzania projektami? 

 

 Teoria, której nie da się zastosować w praktyce 

 

 Biurokracja utrudniająca pracę uczciwym ludziom 

 

A poza tym… 
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Dawniej nie nazywano „tego” w ten sposób i nie takie rzeczy się 
robiło (choć było to 30 lat temu, w innym systemie…) 

 

Do tej pory projekty nam wychodziły  
(choć nie mamy prawie danych aby to udowodnić) 

 

U nas wdrożono zarządzanie projektami praktycznie  
(najczęściej wysłano kilka osób na szkolenia) 

 

U nas jest specyfika górnicza i to się nie sprawdzi  
(tak jak się sprawdza na całym świecie…)  
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Najważniejsze 

 

Przekonać kadrę, że zmiana jest konieczna teraz 

 

Sprawić, że będzie się opłacało stosować nowe metody 

zarządcze 

 

 

19 



Co wdrożyć? 
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Dwa typy rozwiązań 

Zarządzanie projektami  

• Fundament dla portfolio 

• Zapewnia spójność 

• Daje możliwość porównania 

• Projekty na czas, w budżecie 
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Zarządzanie portfelami 

• Zapewnia, że realizujemy 

projekty właściwe 

• Dba o efekty projektów po ich 

zakończeniu 

• Uniemożliwia kanibalizację 

projektów 

• Umożliwia dynamiczne 

sterowanie zasobami  

 



Jak wdrożyć? 
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Tanio i szybko… 



„Wdrożyć” 

 

Sprawić by ludzie stosowali sprawdzone na świecie reguły  

nie z powodu przymusu, ale ponieważ je poznali, zrozumieli, 

zaakceptowali i uważają za prawidłowe.  

 

Sprawić by organizacja (przepisy, struktura) nie działała wbrew 

systemowi zarządzania  
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Dobre praktyki 

 

Rozpocznij wdrożenie, gdy nie jest jeszcze za późno… 

 

Utrzymaj dynamikę wdrożenia 
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Dobre praktyki 

 

• Przemyśl korzyści biznesowe, dla których wdrażasz i określ 

czas na ich wypracowanie 

• Oddeleguj ludzi (przyszłe PMO) 

• Przekonaj najpierw szefów – ich podwładni mniej się będą 

sprzeciwiać 

• Wybierz prostą i skalowalną metodykę 

• Nie zaczynaj od systemu IT 
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Dobre praktyki 

Przygotuj się na opór  

(nikt nie lubi pracować szybko, jak może wolno; tanio) 

Zaplanuj działania wieloaspektowe 

• szkolenia 

• modyfikacja metodyki 

• pomoc projektom 

• modyfikacja systemów (płacowych) 

• zmiana procedur (zakupowych) 
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Dobre praktyki 

 

Opieraj się o standardy światowe –  

nie eksperymentuj z tanimi doradcami  

i nie wymyślaj koła na nowo… 
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Plan prezentacji

� Wprowadzenie do XML – dokument XML, technologie XML

� Dlaczego GML?

� Kategorie języków powiązanych z GML – Profile i Aplikacje

� Standardy OGC i normy ISO serii 19100

� Sensory, czujniki, pomiary i obserwacje

� Schematy aplikacyjne INSPIRE

� GeoScience Markup Language

� Earth Resource Markup Language

� Coverage GML

� NcML/GML

� GPlates Markup Language

� Zależności pomiędzy aplikacji GML

� Poziomy interoperacyjności
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Wprowadzenie do XML

� XML (eXtensible Markup Language) – Rozszerzalny Język Znaczników

� uniwersalny język formalny służący do opisania danych w sposób ustrukturyzowany, ich 
przechowywania oraz wymiany

� wywodzi się od języka SGML (Standard Generalized Markup Language)

� 1996 – początki XML, 1998 – oficjalna rekomendacja W3C dla ver 1.0, aktualnie ver 1.1

� Główne założenia języka XML:

✔ oddziela dane od sposobu ich prezentacji;

✔ dane przechowywane są jako prosty format tekstowy;

✔ jest interoperacyjny – niezależny od oprogramowania i sprzętu;

✔ dzięki formatowi tekstowemu umożliwia swobodną wymianę danych przez

Internet między niekompatybilnymi platformami;

✔ może być odczytany przez różne aplikacje, które nie współpracują ze sobą;

✔ umożliwia swobodne unowocześnianie sprzętu i oprogramowania, bez potrzeby 
konwertowania i bez zagrożenia utraty danych;

✔ dane są dostępne dla wielu różnych aplikacji i możliwe jest zastosowanie tych
samych zbiorów w różnych dziedzinach;

✔ umożliwia definiowanie własnych znaczników – dostosowanie do własnych
potrzeb, tworzenie kolejnych aplikacji;

✔ język samoopisujący się oraz w pełni zgodny ze standardem UNICODE.
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Dokument XML

� znaczniki XML opisują jedynie strukturę i znaczenie dokumentu, nie opisują
w żaden sposób jak on wygląda

� każdy dokument XML posiada strukturę logiczną i fizyczną

� fizycznie dokument składa się z jednostek zwanych encjami

� logicznie dokument składa się z:

deklaracji, komentarzy, instrukcji przetwarzania i innych

� syntaktyka XML obejmuje pojęcia: element, argument elementu, zawartość
elementu, typ elementu, elementy proste, elementy złożone, przestrzeń
nazw

� dokument XML musi posiadać:

Prolog, przynajmniej jeden Element i opcjonalnie zakończenie

� znaczniki wyznaczające elementy:

znacznik początkowy  <>TEKST</> znacznik końcowy

� elementy tworzą hierarchię (często wielopoziomową)

� dokument ma postać drzewa
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Kodowanie w języku XML

[Iwaniak A., 2013]
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Technologie XML

� XML jest formatem reprezentacji danych nie zawiera więc informacji o tym jak: 

- wyświetlać dane;

- przetwarzać dane.

� Można wykorzystać do tego dedykowane aplikacje lub wykorzystać powiązane 
technologie XML m.in.:

DTD (Document Type Definition) – definiuje typ dokumentu

XML Schema – strukturyzuje oraz waliduje dokumenty XML

CSS (Cascading Style Sheets) – kaskadowe arkusze stylów, służący do opisu formy 
prezentacji (wyświetlania) stron WWW

XSL Tranformations – transformuje i przetwarza dokumenty XML

XLink – umożliwia łączenie całych dokumentów lub ich fragmentów
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Dlaczego GML?

� GML (Geography Markup Language) – Język znaczników Geograficznych

� "(...) reprezentacja języka XML służąca do transportu i przechowywania geoinformacji
łączącej zarówno właściwości przestrzenne jak i nieprzestrzenne obiektów 
geograficznych (…)„

� nośnik geoinformacji w infrastrukturach informacji przestrzennych (w tym w INSPIRE)

� utworzony w 1999 r. i rozwijany w OGC, oparty na serii norm ISO 19100

� GML to standard OGC (Open Geospatial Consortium) opisany normą ISO 19136:2007, 
aktualna wersja GML 3.2.1

� GML – to język otwarty, stale rozwijający się i stanowiący jednocześnie bazę dla innych 
języków, w stosunku do niego pochodnych

� Podstawowe założenia GML:

✔ możliwość efektywnego przesyłania geoinformacji w heterogenicznych, 
rozproszonych środowiskach systemowych;

✔ możliwość transferu informacji niezależnie od stopnia agregacji (obiekty, warstwy, 
mapy ...);

✔ możliwość operowania na geoinformacji opartej na różnych układach odniesień;

✔ zapisywanie geoinformacji niezależnie od skali, w jakiej będzie wizualizowana.
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Czy nie jest GML !!!

� GML nie jest językiem prezentacji danych przestrzennych:
– GML nie definiuje sposobu wyświetlania danych przestrzennych. 
– Aplikacje mogą dowolnie interpretować i wyświetlać zawartość plików GML!

� GML nie jest językiem przetwarzania danych przestrzennych: 
– GML jest oparty na XML, który jest tylko językiem opisu. 
– Nie można za jego pomocą przeprowadzać analiz przestrzennych.

[Iwaniak A., 2013]
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Kategorie języków powiązanych z GML – Profile

� Profil to zawężenie zbioru elementów zawartych w schematach do podzbioru 
zawierającego tylko te elementy, które są potrzebne w konkretnym zastosowaniu.

� GML Point Profile – najbardziej uproszczony profil, ograniczony tylko do punktów 
opisanych przy pomocy par współrzędnych.

� GML Simple Features Profile – profil ograniczony tylko do punktów, krzywych i 
wieloboków złożonych z odcinków prostych opisanych przy pomocy par współrzędnych 
punktów w wybranym układzie odniesienia. Nawiązujący do pierwowzoru języka GML
(SF-XML – Simple Feature XML).

� GeoRSS-GML – profil pośredni podzbiór GML Simple Feature Profile i nadzbiór GML 
Point Profile. Przeznaczony do określania położenia w informacjach przesyłanych przez 
systemy RSS.

� GML–JPEG2000 – profil przeznaczony do opisu obrazów lub danych macierzowych 
zapisanych w formacie JPEG2000 np. zdjęć lotniczych, obrazów satelitarnych, modeli 
powierzchni terenu.
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GML Simple Feature Prifile
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Kodowania w języku GML

<gml:Polygon>

<gml:outerBoundaryIs>

<gml:LinearRing>

<gml:coordinates>0,0 100,0 100,100 0,100 0,0</gml:coordinates>

</gml:LinearRing>

</gml:outerBoundaryIs>

</gml:Polygon>

<gml:Point>

<gml:coordinates>100,200</gml:coordinates>

</gml:Point>

<gml:LineString>

<gml:coordinates>100,200 150,300</gml:coordinates>

</gml:LineString>
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Kategorie języków powiązanych z GML – Aplikacje i inne kategorie

� Aplikacja to rozszerzenie zbioru pełnego lub ograniczonego profilem o takie 
elementy, które tam nie występują i są niezbędne dla konkretnego zastosowania np. 
geologii czy hydrogeologii.

� Poza profilami i aplikacjami języka GML można jeszcze wyróżnić inne języki mniej lub 
bardziej z nim powiązane np. KML.

� Profile aplikacyjne (Application Pfofile) – tworzone tylko dla określonych aplikacji 
języka GML i służące tylko tym aplikacją. Często „Profilem aplikacyjnym” nazywa się
także schemat aplikacyjny, który jest budowany na bazie profilu.

http://www.ogcnetwork.net/gmlprofiles (37 aplikacji i profili)

http://en.wikipedia.org/wiki/GML_Application_Schemas (19 aplikacji)

http://inspire.ec.europa.eu/schemas (34 tematy danych przestrzennych)
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Sensory, czujniki, pomiary i obserwacje w standardach OGC

� O&M (Observations and Measurements) – międzynarodowy standard, który określa kodowanie 
koncepcyjnego schematu dla obserwacji i pomiarów, a także dla funkcji związanych z pobieraniem 
próbek podczas dokonywania obserwacji.
O&K opracowano pod kątem geoinformacji, jednakże nie ogranicza się on tylko do danych 
przestrzennych.
Kodowanie XML w O&M jest bardzo ogólne, w tym sensie, że wynik obserwacji lub pomiarów może 
być „spakowany” w dowolną strukturę określoną w formacie XML. 
O&M jest jednym z podstawowych standardów OGC (Open Geospatial Consortium).

� SensorML – jest zatwierdzonym standardem OGC (Open Geospatial Consortium).
SensorML udostępnia standardowe modele i kodowanie XML do opisu czujników i procesów 
pomiarowych.
SensorML można opisać szeroką gamę czujników, w tym zarówno czujników mobilnych lub 
stacjonarnych jak i czy wykonujących pomiary „in-situ” lub na odległość.
SensorML nie koduje pomiary dokonywane przez czujniki, pomiary mogą być reprezentowane w 
TransducerML, O&M lub w innych formach np. IEEE 1451.
Przykładowe typy czujników obsługiwanych w SensorML:
- stacjonarny wykonujący pomiar „in-situ” => np. metanometr, termometr, grawimetr
- stacjonarny wykonujący pomiar na odległość => np. Lidar, radar Dopler’owski
- mobilny wykonujący pomiar „in-situ” => czujniki do pomiaru warstwy ozonowej na samolocie, 
odbiornik GPS
- mobilne wykonujący pomiar na odległość => kamera do wykonywania zdjęć lotniczych, skanery 
satelitarne.
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Schematy aplikacyjne INSPIRE

� I - 8. Hydrografia – Prezes KZGW

Elementy hydrograficzne, w tym obszary morskie lub inne części wód oraz związane z nimi obiekty, 
łącznie z dorzeczami i zlewniami. W odpowiednich przypadkach zgodnie z definicjami zawartymi w 
tzw. dyrektywie wodnej

� II - 4. Geologia (z hydrogeologią) – Główny Geolog Kraju

Geologia charakteryzowana na podstawie składu i struktury. Obejmuje podłoże skalne, warstwy 
wodonośne i geomorfologię.

� III - 8. Obiekty produkcyjne i przemysłowe – Główny Geodeta Kraju

Zakłady przemysłowe, w tym obiekty objęte dyrektywą dotycząca zintegrowanego zapobiegania 
zanieczyszczeniom i ich kontroli oraz urządzenia poboru wody, miejsca wydobycia i składowiska.

� 11. Gospodarowanie obszarem/strefy ograniczone/regulacyjne oraz jednostki 
sprawozdawcze – Główny Geodeta Kraju

Obszary zarządzane, regulowane lub wykorzystywane do celów sprawozdawczych …. Obejmują
również wysypiska śmieci, obszary o ograniczonym dostępie wokół ujęć wody pitnej, strefy zagrożone 
przez azotany, uregulowane drogi wodne na morzach lub wodach śródlądowych o dużej powierzchni, 
obszary przeznaczone pod wysypiska śmieci, strefy ograniczeń hałasu, obszary wymagające 
zezwolenia na poszukiwania i wydobycie, obszary dorzeczy, odpowiednie jednostki sprawozdawcze i 
obszary zarządzania strefą brzegową.

� III - 20. Zasoby energetyczne – Główny Geolog Kraju

Zasoby energii, w tym węglowodory, energia wodna, bioenergia, energia słoneczna, wiatrowa itd., w 
odpowiednich przypadkach łącznie z informacjami dotyczącymi głębokości/wysokości i rozmiarów 
danych zasobów.

� III - 21. Zasoby mineralne – Główny Geolog Kraju

Zasoby mineralne, w tym rudy metali, minerały przemysłowe itd., w odpowiednich przypadkach 
łącznie z informacjami dotyczącymi głębokości/wysokości i rozmiarów danych zasobów.
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GeoSciML – GeoScience Markup Language

� GeoSciML został zainicjowany w 2003 r, pod auspicjami IUGS Commission for the Management & 
Application of Geoscience Information (CGI) – obecnie CGI Interoperability Working Group.

� GeoSciML w założeniach miał wspierać interoperacyjności informacji geologicznych udostępnianych 
głównie przez służby geologiczne. Przy czym nacisk kładziony był na „interpretowaną informację
geologiczną”, która w sposób tradycyjny przedstawiana jest na mapach geologicznych. Przy czym 
pojęcie „mapa geologiczna” w GeoSciML jest rozumiane dość szeroko i nie ogranicza się tylko do 
tradycyjnej kartografii semi-poziomej (2D). GeoSciML może być wykorzystywany także w 
przypadku przekrojów,  profili, sondowań, wierceń itp. Natomiast połączenie GeoSciML z innymi 
schematami zewnętrznymi pozwalają na opis danych pomiarowych i pochodzących z obserwacji.

� Obecnie projekt GeoSciML nastawiony jest na wspieranie portali publikujących dane dla klientów w 
ramach zestandaryzowanych serwisów sieciowych oraz na wymianę danych między organizacjami 
geologicznymi, które używają różnych systemów bazodanowych.

� GeoSciML wykorzystywany jest w różnych projektach, w tym w OneGeology Europe i OneGeology. 
Celem projektu OneGeology jest stworzenie „żywej” internetowej mapy geologicznej Świata (w 
ramach usługi WMS i WFS), poprzez dostarczanie danych z poszczególnych krajowych służb 
geologicznych.

� GeoSciML to także standard wymiany danych w INSPIRE, US Geoscience Information Network oraz 
Canadian Groundwater Information Network (GWML).

� W grudniu 2012 r. wydano aktualną wersję schematu – 3.1. Natomiast już w styczniu 2013 w OGC, 
w współpracy z CGI, została zainicjowana standaryzacyjna grupa robocza (Standards Working
Group), której celem jest opracowanie wersji 4.

� Aktualna wersja GeoSciML zawiera standardy ISO, OGC, w tym GML v 3.2, SWE Common v 2, 
Observation & Measurements v 2.

� GeoSciML = 22 pakiety/13 grup, 36 klas FeatureType, 28 klas Type, 22 klas DataType i 43 klas 
CodeList
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Dlaczego GeoSciML?
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Boreholes

O&M
(Observations & 
Measurements)

GeoSciML
(Geoscience Markup Language)

GML
(Geography Markup Language)

• geologic unit
• geologic structure
• Earth material

(NADMC1)

XMML
eXploration and Mining 

Markup Language

Ogólna koncepcja GeoSciML
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Schematy aplikacyjne INSPIREGeoSciML = 13 pakietów powiązanych ze sobą modułów                    1/2

� GeoSciML-Core określa zestaw elementów opisujących podstawowe informacje geologiczne, w 
tym jednostki i struktury geologiczne, litologie i skład mineralny, relacje pomiędzy obiektami 
geologicznymi oraz opis geoprzestrzenny obiektów geologicznych reprezentowanych na mapach.

� Collection pakiet zawiera klasy, które ułatwiają funkcjonowanie usługi WFS.

� Borehole określa zestaw elementów opisujących odwietry geologiczne. Wykorzystuje komponenty 
standardu zewnętrznego O&M. Zawiera 4 klasy <<CodeList>> opisujące: metody wiercenia, typ 
wiercenia (orientację przestrzenną), cel wiercenia i lokalizacja początku otworu.

� GeologicAge zawiera klasy wspierające opis wieku geologicznego i wydarzeń. Wiek geologiczny 
jest związany z konkretnym wydarzeniem geologicznym (GeologicEvent), podczas którego działanie 
jednego lub więcej procesów geologicznych zmienia obiekt geologiczny. Zawiera 1 klasę
<<CodeList>> opisująca proces lub procesy, które miały miejsce podczas danego zdarzenia np. 
osadzanie, fałdowanie, erupcja itp.

� GeologicTime (skala czasu geologicznego – tablica stratygraficzna) zawiera elementy stosowane 
do opisu klasyfikacji czasu geologicznego: terminy, granice czasu, relacje między nimi, zgodnie z 
definicją Międzynarodowej Komisji Stratygraficznej. Zawiera 1 klasę <<CodeList>> eon, era, 
okres, epoka, wiek.

� TemporalReferenceSystem rozszerzenie ISO19108 Temporal Schema

� PhysicalProperties umożliwia opis właściwości fizycznych skał, jednostek i struktur 
geologicznych. Korzysta z modelu SWECommon dla opisania ilościowych wartości pomiarów 
parametrów fizycznych tj. gęstość, porowatość, przepuszczalność, wł. magnetyczne i inne 
właściwości geofizyczne. Poszczególne fizyczne pomiary wykonane na obiektach takich jak okazy, 
wychodnie i odwierty dostarczane są za pomocą modelu ISO19156 O&M.
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Schematy aplikacyjne INSPIREGeoSciML = 13 pakietów powiązanych ze sobą modułów                    2/2

� EarthMaterial pakiet zawiera klasy reprezentujące opis substancji naturalnie występującej w 
Ziemi. 6 klas <<CodeList>> opisujących: dominujące procesy geologiczno-mineralogiczne, 
strukturę skał, genezę skał, litologię i skład mineralny.

� GeologicUnit zawiera klasy służące do opisu hipotetycznych jednostek geologicznych, obejmujące 
zarówno jednostki formalne (tzn. formalnie przyjęte i nazwane w oficjalnym leksykonie), jednostki 
nieformalne oraz nienazwane.

� Geomorfology opisuje funkcje, które składają się na kształt i charakter powierzchni terenu (tzw. 
formy rzeźby terenu). Służy do opisu zarówno naturalnych form rzeźby, powstałych na skutek 
procesów naturalnych (np. dolina rzeki, plaża, odsyp sródkorytowy, morenowa), jak i 
antropogenicznych – wytworzonych na skutek działalność człowieka (np. pogłębiony kanał, 
kamieniołom).

� Laboratory Analysis & Geologic Specimen rozszerza schemat ISO19156 dla obserwacji, 
pomiarów i pobierania próbek. Opisuje procesy i wyniki związane z analizą próbek (geologicznych) 
za pomocą instrumentów, najczęściej w środowisku laboratoryjnym. Projekt tego pakietu jest 
oparty na modelu MOLES v3.

� CGI Utilities pakiet elementów użytkowych, w tym definicje tekstu, typów wartości 
numerycznych, typów wartości specjalistycznych dla pomiarów struktur geologicznych i wartości 
wieku geologicznego.

� Fossil pakiet jest używany jedynie w celach informacyjnych – nie jest kodowany jako część
schematów GeoSciML. Skamieniałości mogą być opisane jako części składowe skał lub okazy (O&M
– opis okazu, wynik obserwacji preparatu).

� GeologicStructures
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Schematy aplikacyjne INSPIREGeoSciML – Pakiet GeologicalStructuresGeoSciML – Pakiet GeologicalStructures
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Geological Time Systems
(UML model with encodings in XML and RDF/OWL)

� Model skali czasu geologicznego kodowany w GeoSciML zgodny z międzynarodową
tabelą stratygraficzną. 

� Opis tabeli stratygraficznej przy pomocy normy ISO 19108 Temporal Reference System 
oraz O&M (Obserwations & Measurements) dla celów GeoSciML.

� Model posiada także ontologię
RDF (Resource Description Framework) opisaną
za pomocą OWL (Web Ontology Language).

� https://www.seegrid.csiro.au/wiki/CGIModel/GeologicTime
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[https://www.seegrid.csiro.au]

W lutym 2013 r. wydano GeoSciML-Portlayar w wersji 2 opisujący nieznormalizowaną prezentację
mapową (dla serwisów WMS i WFS) prostych obiektów (wyróżnień) geologicznych tj. jednostek 
geologicznych, kontaktów struktur geologicznych, uskoków i otworów wiertniczych.

GeoSciML – PortlayarGeoSciML – Portlayar
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[http://www.onegeology.org ]

Projekty OneGeology i OneGeologyEurope – zastosowanie GeoSciML
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[http://www.onegeology.org ]

One Geology – Mapa Geologiczna Polski 1:1M
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Earth Resource ML

[http://www.earthresourceml.org ]

� EarthResourceML v2 to najnowsza wersja standardu CGI-IUGS (Interoperability Working Group
(IAG) dla wymiany danych o złożach i zasobach mineralnych oraz związanych z nimi działań
górniczych.

� ERML stanowi podstawę dla wytycznych INSPIRE w zakresie tematu Zasoby mineralne. Obecna 
wersja obejmuje także, zgodnie z wymogami UE, kwestie poszukiwania złóż oraz aspekty 
środowiskowe tj. odpadów pogórnicze. Dwa podstawowe składniki skupiające się na opisie kwestii 
potencjalnej wartości ekonomicznej oraz metodyce prowadzonej eksploatacji.

� EarthResourceML posiada również formalną strukturę raportowania zasobów i rezerw, które są
zgodne z krajowymi i międzynarodowymi kodami sprawozdawczych.

� EarthResourceML v2 jest zgodny z GeoSciML v 3.
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Earth Resource ML – pakiety zależne
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Earth Resource ML – Pakiet <<Mine >>
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Earth Resource ML – Pakiet <<MineralOccurrence >>
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Pakiet MineralOccurrence opisuje powszechnie stosowane sposoby opisu zasobów 
mineralnych w bazach danych.

Ponadto opisuje sprzężenia sub-ekonomiczne lub gospodarcze dotyczące surowców, które 
mogą, ale nie muszą, być związane z działalnością górniczą. 

Główne cechy pakietu:
1. opisuje zasoby niezależnie od związanych z nimi działalnościami człowieka (np. 

górnictwa);
2. przeznaczony dla opisu zasobów przy użyciu modeli złóż kopalin, które opisują

struktury geologiczne formacji złożowych, ich skład litologiczny i mineralny oraz genezę
(procesy związane z genezą formacji złożowych).

3. wykorzystuje elementy GeoSciML do opisu i prezentacji danych przestrzennych;
4. umożliwia opis zasobów surowcowych w sposób formalny lub nieformalny. 



Portal AuScope – zastosowanie Earth Resource ML
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Coverage GML

� Model dla opisu wielowymiarowych danych czasoprzestrzennych (4D x/y/z/t) i relacji 
pomiędzy nimi, wykraczający poza kwestie dotyczące obrazów rastrowych (zdjęć lot. i 
obrazów sat.).

� Obejmują także chmury punktów i krzywoliniowe siatki.
� Jest spójny z:

normą ISO 19123 – Schema for coverage geometry
and functions oraz OGC Abstract Specification Topic 6.

[Michalak J., 2003]

geocellular
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NcML/GML – NetCDF (Network CommonData Form) & GML

� NcML/GML – aplikacja, która wiąże ze sobą dwa języki NcML i GML (w wersji 3.1.1)
� Język NcML jest przeznaczony do zapisu danych NetCDF (Network CommonData Form).

Model danych NetCDF zakłada, że są to dane w postaci macierzowej o dowolnej liczbie 
wymiarów i głównie ukierunkowane na zastosowania w naukach o Ziemi.

http://model3d.pgi.gov.pl/

3DGP – Model budowy
geologicznej Polski
w skali 1:500 000

od pow. terenu
do 6.000 m p.p.m

Maciej R. Rossa :: Zastosowanie języka GML … XXIII Szkoła Eksploatacji Podziemnej :: Kraków :: 24-28.02.2014



GPML – GPlates Markup Language

� GPML (GPlates Markup Language) – aplikacja dla celów geologicznych, przeznaczona 
do zapisu informacji o tektonice płyt zgodnie z modelem GPGIM (GPlates Geological
Information Model) – dla numerycznego modelowania (prognozy i rekonstrukcje).

� wykorzystuje siatki Coverage GML, kodowanie GeoSciML oraz Geological Time Systems
(a UML model, with encodings in XML and RDF/OWL)

� http://www.earthbyte.org/Resources/GPGIM
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Zależności pomiędzy aplikacji GML

[Michalak J., 2008, 2010 i 2012]
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Semantic
(data content)

Schematic
(data structure)

Syntax
(data language)

Systems
(data services)
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Stan aktualny

Różne standardy

Struktury danych
poszczególnych organizacji

Formaty danych
producentów oprogramowania

Katalogi, pliki, DVD
Systemy operacyjne

Stan pożądany

WMS  WFS  WCS

XML GML

GeoSciML ERML
GWML O&M

Ontologie (OWL)
Kontrolowane tezaurusy

np. GEMET
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Poziomy
interoperacyjności
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Plan prezentacji

� Wprowadzenie do XML – dokument XML, technologie XML

� Dlaczego GML?

� Kategorie języków powiązanych z GML – Profile i Aplikacje

� Standardy OGC i normy ISO serii 19100

� Sensory, czujniki, pomiary i obserwacje

� Schematy aplikacyjne INSPIRE

� Water ML

� Ground Water ML

� Coverage GML

� NcML/GML

� Zależności pomiędzy aplikacji GML

� Poziomy interoperacyjności
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Wprowadzenie do XML

� XML (eXtensible Markup Language) – Rozszerzalny Język Znaczników

� uniwersalny język formalny służący do opisania danych w sposób ustrukturyzowany, ich 
przechowywania oraz wymiany

� wywodzi się od języka SGML (Standard Generalized Markup Language)

� 1996 – początki XML, 1998 – oficjalna rekomendacja W3C dla ver 1.0, aktualnie ver 1.1

� Główne założenia języka XML:

✔ oddziela dane od sposobu ich prezentacji;

✔ dane przechowywane są jako prosty format tekstowy;

✔ jest interoperacyjny – niezależny od oprogramowania i sprzętu;

✔ dzięki formatowi tekstowemu umożliwia swobodną wymianę danych przez

Internet między niekompatybilnymi platformami;

✔ może być odczytany przez różne aplikacje, które nie współpracują ze sobą;

✔ umożliwia swobodne unowocześnianie sprzętu i oprogramowania, bez potrzeby 
konwertowania i bez zagrożenia utraty danych;

✔ dane są dostępne dla wielu różnych aplikacji i możliwe jest zastosowanie tych
samych zbiorów w różnych dziedzinach;

✔ umożliwia definiowanie własnych znaczników – dostosowanie do własnych
potrzeb, tworzenie kolejnych aplikacji;

✔ język samoopisujący się oraz w pełni zgodny ze standardem UNICODE.
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Dokument XML

� znaczniki XML opisują jedynie strukturę i znaczenie dokumentu, nie opisują
w żaden sposób jak on wygląda

� każdy dokument XML posiada strukturę logiczną i fizyczną

� fizycznie dokument składa się z jednostek zwanych encjami

� logicznie dokument składa się z:

deklaracji, komentarzy, instrukcji przetwarzania i innych

� syntaktyka XML obejmuje pojęcia: element, argument elementu, zawartość
elementu, typ elementu, elementy proste, elementy złożone, przestrzeń
nazw

� dokument XML musi posiadać:

Prolog, przynajmniej jeden Element i opcjonalnie zakończenie

� znaczniki wyznaczające elementy:

znacznik początkowy  <>TEKST</> znacznik końcowy

� elementy tworzą hierarchię (często wielopoziomową)

� dokument ma postać drzewa
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Kodowanie w języku XML

[Iwaniak A., 2013]
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Technologie XML

� XML jest formatem reprezentacji danych nie zawiera więc informacji o tym jak: 

- wyświetlać dane;

- przetwarzać dane.

� Można wykorzystać do tego dedykowane aplikacje lub wykorzystać powiązane 
technologie XML m.in.:

DTD (Document Type Definition) – definiuje typ dokumentu

XML Schema – strukturyzuje oraz waliduje dokumenty XML

CSS (Cascading Style Sheets) – kaskadowe arkusze stylów, służący do opisu formy 
prezentacji (wyświetlania) stron WWW

XSL Tranformations – transformuje i przetwarza dokumenty XML

XLink – umożliwia łączenie całych dokumentów lub ich fragmentów
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Dlaczego GML?

� GML (Geography Markup Language) – Język znaczników Geograficznych

� "(...) reprezentacja języka XML służąca do transportu i przechowywania geoinformacji
łączącej zarówno właściwości przestrzenne jak i nieprzestrzenne obiektów 
geograficznych (…)„

� nośnik geoinformacji w infrastrukturach informacji przestrzennych (w tym w INSPIRE)

� utworzony w 1999 r. i rozwijany w OGC, oparty na serii norm ISO 19100

� GML to standard OGC (Open Geospatial Consortium) opisany normą ISO 19136:2007, 
aktualna wersja GML 3.2.1

� GML – to język otwarty, stale rozwijający się i stanowiący jednocześnie bazę dla innych 
języków, w stosunku do niego pochodnych

� Podstawowe założenia GML:

✔ możliwość efektywnego przesyłania geoinformacji w heterogenicznych, 
rozproszonych środowiskach systemowych;

✔ możliwość transferu informacji niezależnie od stopnia agregacji (obiekty, warstwy, 
mapy ...);

✔ możliwość operowania na geoinformacji opartej na różnych układach odniesień;

✔ zapisywanie geoinformacji niezależnie od skali, w jakiej będzie wizualizowana.
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Czy nie jest GML !!!

� GML nie jest językiem prezentacji danych przestrzennych:
– GML nie definiuje sposobu wyświetlania danych przestrzennych. 
– Aplikacje mogą dowolnie interpretować i wyświetlać zawartość plików GML!

� GML nie jest językiem przetwarzania danych przestrzennych: 
– GML jest oparty na XML, który jest tylko językiem opisu. 
– Nie można za jego pomocą przeprowadzać analiz przestrzennych.

[Iwaniak A., 2013]
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Kategorie języków powiązanych z GML – Profile

� Profil to zawężenie zbioru elementów zawartych w schematach do podzbioru 
zawierającego tylko te elementy, które są potrzebne w konkretnym zastosowaniu.

� GML Point Profile – najbardziej uproszczony profil, ograniczony tylko do punktów 
opisanych przy pomocy par współrzędnych.

� GML Simple Features Profile – profil ograniczony tylko do punktów, krzywych i 
wieloboków złożonych z odcinków prostych opisanych przy pomocy par współrzędnych 
punktów w wybranym układzie odniesienia. Nawiązujący do pierwowzoru języka GML
(SF-XML – Simple Feature XML).

� GeoRSS-GML – profil pośredni podzbiór GML Simple Feature Profile i nadzbiór GML 
Point Profile. Przeznaczony do określania położenia w informacjach przesyłanych przez 
systemy RSS.

� GML–JPEG2000 – profil przeznaczony do opisu obrazów lub danych macierzowych 
zapisanych w formacie JPEG2000 np. zdjęć lotniczych, obrazów satelitarnych, modeli 
powierzchni terenu.
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GML Simple Feature Prifile
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Kodowania w języku GML

<gml:Polygon>

<gml:outerBoundaryIs>

<gml:LinearRing>

<gml:coordinates>0,0 100,0 100,100 0,100 0,0</gml:coordinates>

</gml:LinearRing>

</gml:outerBoundaryIs>

</gml:Polygon>

<gml:Point>

<gml:coordinates>100,200</gml:coordinates>

</gml:Point>

<gml:LineString>

<gml:coordinates>100,200 150,300</gml:coordinates>

</gml:LineString>
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Kategorie języków powiązanych z GML – Aplikacje i inne kategorie

� Aplikacja to rozszerzenie zbioru pełnego lub ograniczonego profilem o takie 
elementy, które tam nie występują i są niezbędne dla konkretnego zastosowania np. 
geologii czy hydrogeologii.

� Poza profilami i aplikacjami języka GML można jeszcze wyróżnić inne języki mniej lub 
bardziej z nim powiązane np. KML.

� Profile aplikacyjne (Application Pfofile) – tworzone tylko dla określonych aplikacji 
języka GML i służące tylko tym aplikacją. Często „Profilem aplikacyjnym” nazywa się
także schemat aplikacyjny, który jest budowany na bazie profilu.

http://www.ogcnetwork.net/gmlprofiles (37 aplikacji i profili)

http://en.wikipedia.org/wiki/GML_Application_Schemas (19 aplikacji)

http://inspire.ec.europa.eu/schemas (34 tematy danych przestrzennych)
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Sensory, czujniki, pomiary i obserwacje w standardach OGC

� O&M (Observations and Measurements) – międzynarodowy standard, który określa kodowanie 
koncepcyjnego schematu dla obserwacji i pomiarów, a także dla funkcji związanych z pobieraniem 
próbek podczas dokonywania obserwacji.
O&K opracowano pod kątem geoinformacji, jednakże nie ogranicza się on tylko do danych 
przestrzennych.
Kodowanie XML w O&M jest bardzo ogólne, w tym sensie, że wynik obserwacji lub pomiarów może 
być „spakowany” w dowolną strukturę określoną w formacie XML. 
O&M jest jednym z podstawowych standardów OGC (Open Geospatial Consortium).

� SensorML – jest zatwierdzonym standardem OGC (Open Geospatial Consortium).
SensorML udostępnia standardowe modele i kodowanie XML do opisu czujników i procesów 
pomiarowych.
SensorML można opisać szeroką gamę czujników, w tym zarówno czujników mobilnych lub 
stacjonarnych jak i czy wykonujących pomiary „in-situ” lub na odległość.
SensorML nie koduje pomiary dokonywane przez czujniki, pomiary mogą być reprezentowane w 
TransducerML, O&M lub w innych formach np. IEEE 1451.
Przykładowe typy czujników obsługiwanych w SensorML:
- stacjonarny wykonujący pomiar „in-situ” => np. metanometr, termometr, grawimetr
- stacjonarny wykonujący pomiar na odległość => np. Lidar, radar Dopler’owski
- mobilny wykonujący pomiar „in-situ” => czujniki do pomiaru warstwy ozonowej na samolocie, 
odbiornik GPS
- mobilne wykonujący pomiar na odległość => kamera do wykonywania zdjęć lotniczych, skanery 
satelitarne.
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Schematy aplikacyjne INSPIRE

� I - 8. Hydrografia – Prezes KZGW

Elementy hydrograficzne, w tym obszary morskie lub inne części wód oraz związane z nimi obiekty, 
łącznie z dorzeczami i zlewniami. W odpowiednich przypadkach zgodnie z definicjami zawartymi w 
tzw. dyrektywie wodnej

� II - 4. Geologia (z hydrogeologią) – Główny Geolog Kraju

Geologia charakteryzowana na podstawie składu i struktury. Obejmuje podłoże skalne, warstwy 
wodonośne i geomorfologię.

� III - 8. Obiekty produkcyjne i przemysłowe – Główny Geodeta Kraju

Zakłady przemysłowe, w tym obiekty objęte dyrektywą dotycząca zintegrowanego zapobiegania 
zanieczyszczeniom i ich kontroli oraz urządzenia poboru wody, miejsca wydobycia i składowiska.

� 11. Gospodarowanie obszarem/strefy ograniczone/regulacyjne oraz jednostki 
sprawozdawcze – Główny Geodeta Kraju

Obszary zarządzane, regulowane lub wykorzystywane do celów sprawozdawczych …. Obejmują
również wysypiska śmieci, obszary o ograniczonym dostępie wokół ujęć wody pitnej, strefy zagrożone 
przez azotany, uregulowane drogi wodne na morzach lub wodach śródlądowych o dużej powierzchni, 
obszary przeznaczone pod wysypiska śmieci, strefy ograniczeń hałasu, obszary wymagające 
zezwolenia na poszukiwania i wydobycie, obszary dorzeczy, odpowiednie jednostki sprawozdawcze i 
obszary zarządzania strefą brzegową.

� III - 20. Zasoby energetyczne – Główny Geolog Kraju

Zasoby energii, w tym węglowodory, energia wodna, bioenergia, energia słoneczna, wiatrowa itd., w 
odpowiednich przypadkach łącznie z informacjami dotyczącymi głębokości/wysokości i rozmiarów 
danych zasobów.

� III - 21. Zasoby mineralne – Główny Geolog Kraju

Zasoby mineralne, w tym rudy metali, minerały przemysłowe itd., w odpowiednich przypadkach 
łącznie z informacjami dotyczącymi głębokości/wysokości i rozmiarów danych zasobów.
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WaterML v2

� standard OGC w zakresie reprezentacji danych obserwacji hydrologicznych ze 
szczególnym naciskiem na pomiary czasowe np. wymiany danych hydrologicznych dla 
operacyjnych programów monitorowania i zarządzania kryzysowego.

� WaterML2.0 jest zaimplementowany jako schemat aplikacji GML v 3.2.1 i O&M
� korzystając z OGC Obserwacji i Pomiarów standardów . WaterML2.0 jest zaprojektowany 
� standard określa ramy czasowe, w jakich mogą być wymieniane odpowiednie metadane, 

aby umożliwić prawidłową interpretację urządzeń, a tym samym właściwego 
wykorzystania ich do dalszej analizy.

� WaterML2 został zainicjowany i realizowany przez okres kilku lat przez grupę
największych krajowych i międzynarodowych organizacji z sektora publicznego i 
prywatnego, jak CSIRO, CUAHSI, USGS, BOM, NOAA, Kisters i innych.

� WaterML2 został opracowany w ramach Hydrology Domain Working group OGC i 
posiada mandat przez WMO (World Meteorological Organization).

� Cele WaterML2: 
- zapewnienie wspólnego formatu wymiany dla hydrologicznych serii czasowych;
- opierać się na istniejących standardach, takich jak GML i O&M;
- zapewnić możliwość przechowywania informacji, w tym pełnych informacji na temat: 
jakości, ważności / interpolacji oraz uwagi;

Obecnie nie jest celem WaterML, aby zapewnić kompleksowy format wymiany danych 
hydrologicznych z minimum znaków.
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� Hydrology DWG (Domain Working Group OGC)
=>> Joint Working Group of the World Meteorological Organisation (WMO) and the OGC.

� Groundwater Interoperability Experiment 2 (GW2IE) - celem tego eksperymentu w zakresie 
interoperacyjności (IE) jest rozwijanie międzynarodowego modelu informacji i schematu 
aplikacyjnego GML dla danych hydrogeologicznych (wód podziemnych), poprzez ujednolicenie i 
rozbudowę istniejących inicjatyw takich jak GWML, model hydrogeologia dla INSPIRE i innych.

� GW2IE został zainicjowany na sesji Hydrology DWG OGC w Delft, 12 kwietnia 2011 r.

http://external.opengis.org/twiki_public/Hydrology
DWG/GroundwaterInteroperabilityExperiment2
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http://external.opengis.org/twiki_public/Hydrology
DWG/GroundwaterInteroperabilityExperiment2
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� 5-02-2013 r. J. Michalak rozpoczął dyskusję …
http://external.opengis.org/twiki_public/Hydrology
DWG/GroundwaterInteroperabilityExperiment2
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� 9-04-2013 r. J. Michalak opublikował pierwotną wersję modelu UML dla GWML2 jako przyczynek do 
dalszej dyskusji.

 pkg GWML2_Initial

GWML2_Initial

+ Base

+ Simple

+ Extensions

+ PlaceholdersForWaterML

+ Examples

(from GW2IE_UML_Model)

«ApplicationSchema»
Simple

+ HGS_Aquifer

«Leaf»
AbstractFeatures

+ HGA_HydraulicBoundary

+ HGA_HydrogeologicEnvironment

+ GH_HydrogeologicFeatureAppearance

+ HGA_Aqiuclude

+ HGA_Aquifer

+ HGA_AquiferSystem

+ HGA_Aquitard

+ HGA_GroundWaterBody

+ HGA_GroundWaterFlowSystem

+ HGA_HydrogeologicFeature

+ HGA_HydrogeologicSystem

(from Base)

Extensions

+ Extension

+ Extension2

«ApplicationSchema»
Extension

+ HGE_CompoundAquifer

+ HGE_FracturedAquifer

+ HGE_KarsticAquifer

+ HGE_PorousAqifer

(from Extensions)

«ApplicationSchema»
Extension2

(from Extensions)

«Informative»
Vocabularies

+ DrasticCategory

+ PurposeOfInjection

+ AquiferMediaType

+ AquiferType

+ AquiferType

+ ConditionOfGrounwater

+ ConditionOfGrounwater

+ GeometrySource

+ I_ActiveWellTypeValue

+ I_AquiferMediaTypeValue

+ I_AquiferTypeValue

+ I_HydroGeochemicalRockTypeValue

+ I_StatusCodeTypeValue

+ I_WaterPersistenceValue

+ MediaType

+ Mineralization

+ NaturalObjectType

+ ObservationType

+ StationLevel

+ StationType

+ TypeOfSourceForGeometry

+ WaterPersistence

+ WaterType

+ WaterUseCode

+ WellPurposeCode

+ WellStatus

(from Base)

«Leaf»
Base_DataTypes

+ HG_DynamicBoolean

+ HG_DynamicCategory

+ HG_DynamicCount

+ HG_DynamicQuantity

+ HG_DynamicQuantityRange

+ HG_HorizintalExtent

+ HG_Vulnerabil ityToPollution

+ HG_Geometry

+ HG_GridCoverageGeometry

+ HG_Identifier

(from Base)

Examples

Name: GWML2_Initial
Author: Janusz Michalak
Version: 2.0.initial
Created: 2013-03-19 13:50:53
Updated: 2013-04-09 19:26:35

«ApplicationSchema»
Base

+ AbstractFeatures

+ Base_DataTypes

+ Base_Imported

+ Vocabularies

+ HydrogeologicObjects

+ HydrogeologicObservations

«import»

«import»

«import»

 class ColorCodes

Classes from O&M v2:
ISO 19156:2011
(204/255/255)

Classes from Sampling v2
(255/255/156)

Classes from
SWE Common v2
(255/217/179)

Classes from
WaterML v.2
(209/209/233)

Classes from
GML3.2
(255/213/213)

Classes of GWML v2
(default: 252/242/227)

Name: ColorCodes
Author: Janusz Michalak
Version: 2.0.initial
Created: 2013-03-19 19:11:20
Updated: 2013-04-09 19:26:35

Classes from other
ISO schemas
(223/255/180)

Other OGC classes
(227/210/236)

GeoSciML v2 classes with 
no or only minor change in 
GeoSciML v3.
(204/255/204)

Classes new in GeoSciML 
v3, or with significant change 
from GeoSciML v2.
(233/233/255)

 class LinksToWaterML

«FeatureType»
PlaceholdersForWaterML::

HY_WaterBodySegment

HGA_HydrogeologicFeature

«FeatureType»
HGA_GroundWaterFlowSystem

«voidable»
+ conditionOfGroundwater:  HG_DynamicCategory

Name: LinksToWaterML
Author: Janusz Michalak
Version: 2.0.initial
Created: 2013-04-08 16:05:47
Updated: 2013-04-09 19:26:35

«FeatureType»
PlaceholdersForWaterML::

HY_WaterBody

«FeatureType»
PlaceholdersForWaterML::

HY_Lake

«FeatureType»
PlaceholdersForWaterML::

HY_Riv er

1..*

+waterBody

1

+gainingWaterBody 0..*

+discharginingWater 0..* +recharginingWater 0..*

+losingWaterBody 0..*

 class AbstractFeatures

«FeatureType»
HGA_Aqiuclude

+ hasLargeHorizontalExtend:  boolean

«estimatedProperty, voidabl e»
+ verticalExtent:  Quanti tyRange

«voidabl e»
+ orderNumberFromSurface:  Count

«FeatureType»
HGA_Aquifer

+ hasLargeHori zontalExtend:  Boolean
+ i sExploi ted:  Bool ean
+ IsMai nInSystem:  Bool ean

«estimatedProperty, voi dable»
+ permeabil ityCoeff ici ent:  Qantity
+ vul nerabili tyToPollution:  HG_VulnerabilityToPol lut ion

«voi dabl e»
+ orderNumberFromSurface:  Count
+ aquiferType:  Category

«FeatureType»
HGA_AquiferSystem

«voidabl e»
+ i sLayered:  Boolean
+ i sComplex:  Boolean

«FeatureType»
HGA_Aquitard

«estimatedProperty, voidabl e»
+ permeabi lityCoefficient:  Quantity

«FeatureType»
HGA_GroundWaterBody

«voidable»
+ mineralizati on:  WaterType
+ conditi onOfGroundwater:  HG_Dynami cCategory

«FeatureType»
HGA_GroundWaterFlowSystem

«voi dable»
+ condi tionOfGroundwater:  HG_DynamicCategory

«FeatureType»
HGA_HydraulicBoundary

«FeatureType»
HGA_HydrogeologicEnvironment

«voidable»
+ verti calExtent:  QuantityRange

«FeatureType»
HGA_HydrogeologicFeature

{root}

«voi dable»
+ identi fier:  HG_Identifier
+ descri pti on:  PT_FreeText
+ name:  PT_FreeText

«estimatedProperty, voi dable»
+ approximateExtent:  HG_Horizintal Extent

«FeatureType»
GH_HydrogeologicFeatureAppearance

{root}

+ sourceOfGeometry:  Category [1..*]

«union»
+ geometry:  HG_Geometry

«voidabl e»
+ descript ion:  PT_FreeText

«FeatureType»
HGA_HydrogeologicSystem

«voi dable»
+ i sMain:  Bool ean

Name: AbstractFeatures
Author: Janusz Mi chal ak
Version: 2.0.init ial
Created: 2013-03-19 15:26:54
Updated: 2013-04-09 19:26:35

«FeatureType»
GeologicFeature::MappedFeature

+ observationMethod:  Category [1..*]

«estimatedProperty, voidabl e»
+ positi onalAccuracy:  Quanti ty

«voidabl e»
+ resolutionScale:  MD_Representati veFraction

ScopedName or HG_Identif ier?
(JM)

+aquifer
«voidable»

1..*

+aquiferSystem
«voidable»

1

+aquitard
«voidabl e»

0..*
+aquiferSystem
«voi dable»

1

+groundWaterBody
«voidable»

1..*

+f lowSystem
«voi dable»

1

+hydrogeologi cSystem
«voidable»

1

+boundary
«voi dable»

1..*

+systemBoundary
«voidable»

1..*

+aqi uclude
«voi dable» 1..*

+mappedFeature
«voidable»

0..* +hydrogeologicFeature

1
+appearance
«voidabl e»

0..*

+flowSystem
«voidable»

1
+hydrogeologicSystem
«voidable»

1

+aqui ferSystem
«voidable» 1

+hydrogeol ogicSystem
«voidabl e»

1

 class LinksToGeoSciML

«FeatureType»
GeologicFeature::MappedFeature

+ observationMethod:  Category [1..*]

«estimatedProperty, voidable»
+ positionalAccuracy:  Quantity

«voidable»
+ resolutionScale:  MD_Representati veFraction

«FeatureType»
Borehole::MappedInterval

::MappedFeature
+ observationMethod:  Category [1..*]

«estimatedProperty, voidable»
::MappedFeature
+ positionalAccuracy:  Quantity

«voidable»
::MappedFeature
+ resolutionScale:  MD_Representati veFraction

«FeatureType»
Borehole::Borehole

::SF_SpatialSamplingFeature
+ positi onalAccuracy:  DQ_PositionalAccuracy [0..2]
::SF_SamplingFeature
+ parameter:  NamedValue [0..*]
+ l ineage:  LI_Lineage [0..1]

«FeatureType»
GeologicFeature::GeologicFeature

+ purpose:  DescriptionPurpose = instance

«voidable»
+ observationMethod:  Category [1..*]

«FeatureType»
GeologicUnit::GeologicUnit

«FeatureType»
GeologicStructure::GeologicStructure

HGA_HydrogeologicFeature

«FeatureType»
HGA_HydrogeologicEnvironment

«voidable»
+ verti calExtent:  Quanti tyRange

Name: LinksToGeoSciML
Author: Janusz Michalak
Version: 2.0.initial
Created: 2013-03-20 19:38:54
Updated: 2013-04-09 19:26:35

«type»
Geometry root::GM_Object

{root}

«FeatureT ype»
samplingCurv e::

SF_SamplingCurve

SF_SamplingFeature

«FeatureType»
spatialSamplingFeature::

SF_SpatialSamplingFeature

HGO_HydrogeologicObjectManMade

«featureType»
HydrogeologicObjects::HGO_Well

«voidable»
+ wellStatus:  Category

+sampl ingFrame

1

+shape 1

Geometry

+shape

+geologicStructure
«voidable»

0..*
+geologicUni t
«voidable»

0..*

+relatedFeature
«voidable» 1..*

+borehole 1

+logElement
«voidable» 1..*

+specification

1

Description

+occurrence 0..*

 class HydrogeologicObservatio...

from WaterMLfrom O&M (ISO19156)

Name: HydrogeologicObservations
Author: Janusz Michalak
Version: 2.0.initial
Created: 2013-04-08 19:07:45
Updated: 2013-04-09 19:26:36

HGO_Well

«featureType»
HydrogeologicObjects::HGO_ObservationWell

«voidable»
+ observationType:  Category [1..*]

«FeatureType»
observation::OM_Observ ation

+ phenomenonTime:  TM_Object
+ resultT ime:  TM_Instant
+ validTime:  TM_Period [0..1]
+ resultQuality:  DQ_Element [0..*]
+ parameter:  NamedValue [0..*]

«FeatureType»
timeSeriesObservation::

OM_TimeSeriesObserv ation

::OM_Observation
+ phenomenonTime:  TM_Object
+ resultT ime:  TM_Instant
+ validTime:  TM_Period [0..1]
+ resultQuality:  DQ_Element [0..*]
+ parameter:  NamedValue [0..*]

«FeatureType»
cov erageObserv ation::

OM_DiscreteCov erageObserv ation

«FeatureType»
Timeseries Observ ation::
TimeseriesObserv ation

«FeatureType»
Monitoring Point::MonitoringPoint

+ descriptionReference:  GenericName [0..*]
+ localDatum:  CD_VerticalDatum [0..*]
+ monitoringType:  GenericName [0..*]

It needs clarification
(JM)

It needs 
clarification too.
(JM)

+monitoringPoint1

Domain

+featureOfInterest 1

+observation 1..*

+featureOfInterest 1

 c lass OM_Fi...

 c lass Figure 2: Observ ation Co...

«FeatureType»
OM_Observation

+ phenomenonTime:  TM_Object
+ resul tTime:  TM_Instant
+ val idTime:  TM_Period [0..1]
+ resul tQual i ty:  DQ_Element [0..*]
+ parameter:  NamedValue [0..*]

constraints
{observedProperty shal l  be a phenomenon associated 
wi th the feature of interest}
{procedure shal l be sui table for observedProperty}
{resul t type shall  be suitable for observedProperty}
{a parameter.name shall  not appear more than once}

«FeatureType»
OM_Process

«FeatureType»
GFI_Feature

MD_Metadata

«type»
Any

{root}

«metaclass»
GF_FeatureType

«DataType»
NamedValue

+ name:  GenericName
+ value:  Any

«metaclass»
GF_PropertyType

{root}

Observ ationContext

+ role:  GenericName

+resul t

Range

0..* +relatedObservation
0..*

+generatedObservation 0..*

ProcessUsed

+procedure1

+propertyValueProvider

0..*

Domain
+featureOfInterest

1

Metadata

+metadata 0..1

+carrierOfCharacteristics

0..*

+theGF_FeatureType 1 «instanceOf»

Phenomenon

+observedProperty

1
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Coverage GML

� Model dla opisu wielowymiarowych danych czasoprzestrzennych (4D x/y/z/t) i relacji 
pomiędzy nimi, wykraczający poza kwestie dotyczące obrazów rastrowych (zdjęć lot. i 
obrazów sat.).

� Obejmują także chmury punktów i krzywoliniowe siatki.
� Jest spójny z:

normą ISO 19123 – Schema for coverage geometry
and functions oraz OGC Abstract Specification Topic 6.

[Michalak J., 2003]

geocellular
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NcML/GML – NetCDF (Network CommonData Form) & GML

� NcML/GML – aplikacja, która wiąże ze sobą dwa języki NcML i GML (w wersji 3.1.1)
� Język NcML jest przeznaczony do zapisu danych NetCDF (Network CommonData Form).

Model danych NetCDF zakłada, że są to dane w postaci macierzowej o dowolnej liczbie 
wymiarów i głównie ukierunkowane na zastosowania w naukach o Ziemi.

http://model3d.pgi.gov.pl/

3DGP – Model budowy
geologicznej Polski
w skali 1:500 000

od pow. terenu
do 6.000 m p.p.m
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Zależności pomiędzy aplikacji GML

[Michalak J., 2008, 2010 i 2012]

Maciej R. Rossa :: Zastosowanie języka GML … XXIII Szkoła Eksploatacji Podziemnej :: Kraków :: 24-28.02.2014



Semantic
(data content)

Schematic
(data structure)

Syntax
(data language)

Systems
(data services)

S
p
o
łe

cz
n
o
ść

O
p
e
n
G

IS
S
ta

n
d
a
rd

y 
O

G
C

S
p
o
łe

cz
n
o
śc

i 
b
ra

n
żo

w
e

S
ta

n
d
a
rd

y 
b
ra

n
żo

w
e

Stan aktualny

Różne standardy

Struktury danych
poszczególnych organizacji

Formaty danych
producentów oprogramowania

Katalogi, pliki, DVD
Systemy operacyjne

Stan pożądany

WMS  WFS  WCS

XML GML

GeoSciML ERML
GWML O&M

Ontologie (OWL)
Kontrolowane tezaurusy

np. GEMET

Maciej R. Rossa :: Zastosowanie języka GML … XXIII Szkoła Eksploatacji Podziemnej :: Kraków :: 24-28.02.2014

Poziomy
interoperacyjności



Dziękuję za uwagę

Maciej Roland Rossa
maciej_rossa@is.pw.edu.pl

Zakład Informatyki i Badań Jakości Środowiska www.ziibjs.is.pw.edu.pl



 

 1

Skanowanie wyrobisk górniczych w warunkach KGHM 
Polska Miedź S.A. Oddział Zakłady Górnicze „Lubin” 
 
 
Grzegorz Patykowski 
KGHM Polska Miedź S.A. Oddział Zakłady Górnicze "Lubin" 
 
Wiktor Kumosiński 
KGHM Polska Miedź S.A. Oddział Zakłady Górnicze "Lubin" 
 
 
 
 
 
 
STRESZCZENIE: W ciągu minionego roku rozwój technologii naziemnego skaningu laserowego 
w KGHM Polska Miedź S.A. Oddział Zakłady Górnicze „Lubin” nabrał dużego tempa. Autorzy 
referatu podjęli próbę rozwiązania pojawiających się w tym czasie problemów. Przedstawiono opis 
kilku interesujących zadań wykonanych z zastosowaniem skanera laserowego Leica C5. Optymali-
zacja procesu skanowania polegająca między innymi na dokładnym planowaniu każdego pomiaru 
oraz doborze odpowiednich parametrów skanera w zależności od specyfiki obiektu, zaowocowała 
skróceniem czasu pozyskania danych z wyrobisk górniczych przy jednoczesnym zwiększeniu efek-
tywności. W rezultacie otrzymujemy zorientowaną w geodezyjnym układzie współrzędnych chmu-
rę punktów, która jest podstawą tworzenia produktów końcowych, takich jak przekroje czy modele 
3D. Podstawowym zadaniem pozostaje dziś praca nad maksymalnym skróceniem czasu kameral-
nego opracowania danych, związana przede wszystkim z automatyzacją procesu wektoryzacji. 
 
SŁOWA KLUCZOWE: Naziemny skaning laserowy, wyrobiska górnicze 
 
 
 
1. WSTĘP 
 

Niniejszy referat jest kontynuacją tematu poruszonego podczas zeszłorocznej edycji Szkoły 
Eksploatacji Podziemnej. Podjęliśmy próbę rozwiązania problemów, które pojawiły się w ciągu 
kilku pierwszych miesięcy wykorzystywania technologii naziemnego skaningu laserowego w wa-
runkach kopalnianych. Na przestrzeni ostatniego roku rozwój tej nowoczesnej technologii pomiaru 
w O/ZG „Lubin” nabrał dużego tempa. Na bazie doświadczeń wykonanych pod koniec 2012 roku 
rozpoczęliśmy skaning laserowy na szeroką skalę. Inwentaryzacji poddano około 30 km. wyrobisk 
oraz wiele zróżnicowanych obiektów infrastruktury technicznej kopalni. Rosnące z każdym pomia-
rem doświadczenie spowodowało, iż większy nacisk został położony na osiągnięcie efektu finalne-
go jakim, w naszym przypadku, jest przetworzona chmura punktów w postaci zwektoryzowanych 
ociosów, bądź przekrojów czy też modeli 3D. Znajdując nowe zastosowania dla wykorzystania 
technologii skanowania laserowego nieustannie dążymy do optymalizacji procesu pomiaru i auto-
matyzacji etapu opracowania danych. 
 
 
 
 

Szkoła Eksploatacji Podziemnej 2014, Materiały Konferencyjne 
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2. SKANOWANIE LASEROWE W KGHM POLSKA MIEDŹ S.A. 
 

2.1. Produkty skaningu 
 

Bardzo duża ilość danych uzyskanych w procesie skanowania stwarza praktycznie nieograni-
czone możliwości ich przetwarzania do końcowych produktów i zastosowania w konkretnych ce-
lach. W zależności od potrzeb oraz oczekiwanych efektów, chmurę punktów, zorientowaną w geo-
dezyjnym układzie odniesienia, możemy przetwarzać do wielu popularnych formatów wymiany 
danych. Szerokie spektrum zastosowania umożliwia nam tworzenie trójwymiarowych modeli do-
wolnych obiektów oraz poddawanie ich późniejszym analizom i pomiarom. 
 
 

 
 
Rys. 1. Model 3D (TIN) wyrobisk w okolicy szybika 
Fig. 1. 3D model of mine drifts 
 
 

Chmura punktów może być zapisana w kilku formatach umożliwiających odczytanie jej w śro-
dowisku programów typu CAD. Podczytując w nich chmurę punktów możemy generować prze-
kroje, tworzyć obiekty 3D jak i 2D, dokonywać obliczeń i pomiarów na danym obiekcie. Rezultaty 
pracy mogą być prezentowane w formie rysunków, plików pdf 3D czy trójwymiarowych modeli. 
PDF 3D oferuje szereg usług które są dostępne dla każdego użytkownika standardowego Adobe 
Readera. 
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Rys. 2. Pdf 3D – przekrój przez model zbiornika kruszarki 
Fig. 2. Pdf 3D – section of crusher’s retention tank 
 
 

 
 
Rys. 3. Wymiarowanie wyrobiska w pdf 3D 
Fig. 3. Dimensions in pdf 3D 
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Można tu przytoczyć możliwość oglądania obiektów w 3D, generowania przekrojów w dowol-
nych płaszczyznach, wykonywanie podstawowych pomiarów w jednostkach rzeczywistych. Jest to 
istotne z punktu widzenia odbiorcy produktu, do prezentacji efektów pracy nie jest bowiem po-
trzebne żadne profesjonalne oprogramowanie inżynierskie. 

Ciekawą opcją jest możliwość eksportu skanów do formatu Leica TruView. Umożliwia to 
umieszczenie danych na serwerze dostępnym, np. za pomocą Internetu. Wymaga to tylko zainsta-
lowania darmowej wtyczki do przeglądarki internetowej. Użytkownik serwera w dowolnym 
momencie, bez konieczności wykonywania wizji lokalnej, może wybrać się na „wirtualny spacer” 
po zinwentaryzowanym obiekcie i wykonać proste pomiary, czy importować, na dysk swojego kom-
putera, wybrane punkty zorientowane w geodezyjnym układzie współrzędnych. W swojej funkcjo-
nalności przypomina to działanie coraz bardziej popularnego Google Street View. 
 
 
 

 
 
Rys. 4. Wtyczka Leica TruView – widok na komorę pomp 
Fig. 4. Leica TruView plugin – pump chamber view 
 
 
 

TruView stwarza możliwość udostępnienia chmury punktów szerszej grupie użytkowników bez 
konieczności inwestowania w zakup specjalistycznego oprogramowania. 

Użytecznymi produktami skanowania laserowego są różnego typu opracowania mapowe po-
wstałe w procesie wektoryzacji. 
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Rys. 5. Automatycznie wygenerowane przekroje w środowisku 3D 
Fig. 5. Automatically generated sections in 3D enviroment 

 
Jest to proces uwzględniający przestrzenne położenie punktów. Istotnym elementem etapu wek-

toryzacji jest jego automatyzacja, co znacząco skraca ogólny czas kameralnego opracowania da-
nych. Łącząc skaner laserowy z aparatem fotograficznym dostajemy możliwość tworzenia koloro-
wych tekstur obiektów oraz generowania różnego typu opracowań ortofoto, które mogą zostać 
poddane dalszemu przetwarzaniu w celu wygenerowania profili czy przekrojów. 

 

 
 
Rys. 6. Ortofoto z komory mechanicznej 
Fig. 6. Orthophoto image of mechanical chamber 
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2.2. Skanowanie wyrobisk górniczych 
 

W ciągu roku użytkowania skanera laserowego Leica C5 w Zakładach Górniczych „Lubin” 
udało nam się zgromadzić już ponad 500 GB danych. To setki milionów punktów posiadających 
współrzędne geodezyjne w układzie kopalni. 
 
 

 
 
Rys. 7. Skan rejonu podszybia O/ZG Lubin 
Fig. 7. Scan of drifts situated nearby shaft station 
 
 

Podczas pomiarów wyrobisk dokonaliśmy modyfikacji podejścia do geoorientacji pozyskanych 
skanów. Tradycyjnie nawiązanie do układu współrzędnych odbywało się poprzez skanowanie okrą-
głych tarcz HDS, które wcześniej zostały zamierzone tachimetrycznie. Wiązało się to z konieczno-
ścią wykonania dodatkowego pomiaru, co zwiększało czas procesu skanowania, oraz wymagało 
zaangażowania większej ilości osób oraz dodatkowego sprzętu. Rozpoczęliśmy prace nad nowym 
sposobem nadawania skanom współrzędnych geodezyjnych. W celu optymalizacji czasu pracy po-
stanowiliśmy zmienić sposób goeorientacji skanów, oszczędzając na czasie i ilości niezbędnych 
osób i sprzętu. Rezultaty dokładnościowe są rzędu kilku centymetrów, co w zupełności spełnia wy-
magania tworzenia czy aktualizacji map wyrobisk górniczych, określone przez obowiązujące prze-
pisy prawne. Proces wzajemnego łączenia skanów pozostaje bez zmian, czyli polega na badaniu re-
lacji geometrycznych pomiędzy identycznymi sferycznymi celami widocznymi na łączonych chmu-
rach punktów. Udało się w ten sposób zwiększyć efektywność pracy przy jednoczesnym skróceniu 
czasu pomiaru. Nie oznacza to całkowitej rezygnacji ze standardowego podejścia z wykorzysta-
niem tarcz HDS. Nadal jest ono stosowane gdy skany wyrobisk czy elementów infrastruktury pod-
ziemnej wymagają milimetrowej dokładności pomiaru. Dość dużo czasu w trakcie pomiaru pozwa-
la zaoszczędzić odpowiedni dobór rozdzielczości, w jakiej skanowane są obiekty. Ma to miejsce 
już na etapie planowania pomiaru, podobnie jak określenie ilości i rozmieszczenia stanowisk ska-
nera. 

Pozyskane dane wykorzystujemy do aktualizacji map oraz w celu tworzenia różnego typu do-
kumentacji projektowych, obliczeń czy pomiarów inżynierskich. 



 

 7

 
 
Rys. 8. Automatyczna wektoryzacja 3D wyrobisk 
Fig. 8. Automatic vectorization 3D of mine drifts 

 
Podstawowym założeniem opracowania chmury punktów jest optymalizacja i automatyzacja jej 

opracowania. Etap przetwarzania chmury jest bowiem najbardziej pracochłonnym procesem ab-
sorbującym dużo czasu. Podczas wektoryzacji 3D wyrobisk górniczych wykorzystujemy aplikacje 
MDL, które umożliwiają automatyczne wygenerowanie przestrzennego modelu wyrobiska w po-
staci siatki trójkątów (TIN), a w dalszej części opracowania umożliwia całkowicie automatyczne 
pozyskanie szczegółów sytuacyjno-wysokościowych z ociosów, spągu i stropu wyrobiska. Należy 
tutaj dodać, że chmura punktów musi zostać odpowiednio przygotowana do procesu wektoryzacji. 
Szczególną uwagę należy przyłożyć do „czyszczenia” wszelkiego rodzaju szumów i elementów, 
które mogą „przekłamywać” obraz automatycznej wektoryzacji 3D. 

Z naszych dotychczasowych doświadczeń wynika iż, ilość danych poddanych postprocessin-
gowi w środowisku CAD jest dość mocno ograniczona. Mamy do czynienia zarówno z ogranicze-
niem ilości punktów, jakie mogą zostać zaimportowane do środowiska pracy (w przypadku skano-
wania laserowego ich liczba wyraża się w milionach) oraz ograniczeniem sprzętowym. Swobodne 
opracowanie chmury punktów wymaga zastosowanie stacji roboczej o dużej wydajności. 

W połowie 2013 roku przystąpiliśmy do skanowania wyrobisk, w rejonie których po uzyskaniu 
koncesji jeden z oddziałów rozpoczął eksploatację złoża. Pomiar miał na celu zeskanowanie głów-
nych wyrobisk w celu wykonania wektoryzacji ociosów, które następnie posłużą do aktualizacji 
mapy. Wynikiem procesu skanowania będą także przekroje podłużne i poprzeczne które wejdą 
w skład dokumentacji projektowej robót przewidywanych do realizacji. 
 
2.3. Inwentaryzacja wyrobisk o utrudnionym dostępie 
 

W celu uzupełnienia dokumentacji projektowej zbiornika kruszarki wykonaliśmy pomiar in-
wentaryzacyjny z wykorzystaniem skanera laserowego. Uzyskana w tym procesie chmura punktów 
została zorientowana w geodezyjnym układzie współrzędnych obowiązującym w Zakładach Gór-
niczych „Lubin”. Uzupełnienie danych nastąpiło w oparciu o chmurę punktów wyeksportowaną do 
środowiska CAD. 
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Rys. 9. Zeskanowany zbiornik 
kruszarki – model siatkowy 
Fig. 9. Scanned crusher’s 
retention tank – TIN model 

 
Rys. 10. Przekroje przez model 
Fig. 10. Sections of the model 

 
 
 
2.4. Model wyrobisk górniczych jako doskonała forma przedstawienia trudnych warunków 

geologicznych w rejonie południowo-zachodniej partii złoża kopalni „Lubin” 
 

W celu zobrazowania trudnych warunków geologicznych przeprowadzono skanowanie wyro-
bisk eksploatacyjnych w rejonie południowo-zachodnim złoża rudy miedzi eksploatowanego przez 
O/Zakłady Górnicze „Lubin”. Było to pierwsze zastosowanie skanera laserowego Leica C5 w nie-
sprzyjających warunkach klimatycznych. Podwyższona temperatura i wilgoć nie przeszkodziły 
w zebraniu materiału, który następnie posłużył do wykonania modelu 3D ze zobrazowaniem wyro-
bisk i płaszczyzny złoża. 
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Rys. 11. Model złoża 
Fig. 11. Model of a copper ore deposit 

 
2.5. Skanowanie urządzeń infrastruktury technicznej wyrobisk górniczych 
 

Skanowanie wyrobisk górniczych w O/Z G „Lubin” stanowi najważniejszy element zastosowa-
nia skanera laserowego. Nie jest to jednak jedyna płaszczyzna na której podjęliśmy próby wyko-
rzystania technologii skanowania laserowego. Dość ciekawe zadanie związane z bardzo ważnym 
elementem infrastruktury technicznej kopalni wykonaliśmy podczas awarii jednego z transformato-
rów żywicznych. 

 

 
 
Rys. 12. Zeskanowany transformator żywiczny 
Fig. 12. Scan of a resin transformator 
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Polegało ono na zeskanowaniu obiektu i wygenerowaniu chmury punktów w formacie określo-
nym przez producenta transformatora. Posiadał on elementy które musiały być wiernie odwzoro-
wane po wykonaniu naprawy. Chmura punktów została dostarczona jeszcze w tym samym dniu, 
w którym odbyło się skanowanie. Wykorzystanie chmury umożliwiło producentowi przygotowanie 
elementów pod wymiar bez konieczności czekania na dostarczenie samego obiektu co znacznie 
przyspieszyło cały proces naprawy i wymiany. 

Postanowiliśmy także wykorzystać skaner do wypełnienia obowiązku pomiaru krzeseł szybo-
wych. W środowisku zebranych chmur punktów wykonaliśmy niezbędne przekroje, które następ-
nie zostały zwymiarowane. Pozwoliło to nam na zbadanie pionowości i prostoliniowości prowad-
ników kątowych ich wychyleń oraz odstępów ruchowych. 

Innym interesującym przykładem wykorzystania skanera laserowego w warunkach kopalnia-
nych jest skanowanie wywrotu w celu określenia jego warunków geometrycznych. Na powstałej 
w wyniku pomiaru chmurze punktów wygenerowano przekroje a następnie wykonano badanie rów-
noległości osi poszczególnych kół napędowych i rolek podtrzymujących oraz badanie warunku 
jednopłaszczyznowości wybranych elementów mających wpływ na płynną pracę wywrotu. 
 
 

 

 
 
Rys. 13. Opracowanie chmury punktów                               Rys. 14. Określenie geometrii wywrotu 
Fig. 13. Effect of a point cloud processing                           Fig. 14. Geometry of a dump 
 
 
PODSUMOWANIE 
 

Naziemny skaning laserowy poprzez swoją bezkonkurencyjność pod względem ilości i jakości 
zebranych w trakcie pomiaru danych stanowi doskonałe uzupełnienie klasycznych metod pomiaro-
wych stosowanych w Dziale Mierniczym KGHM Polska Miedź S.A. O/ZG „Lubin”. Podczas kil-
kunastu miesięcy użytkowania skanera laserowego Leica C5 udało się nam zrealizować kilka cie-
kawych zadań. Aktualizacja i tworzenie map wyrobisk górniczych, pomiar obiektów o utrudnionym 
dostępie oraz inwentaryzacja urządzeń infrastruktury technicznej kopalni to tylko niektóre z nich. 
Pomiar wszelkiego rodzaju składowisk, włączając w to okresowe pomiary hałdy urobku wykonu-
jemy już tylko metodą skanowania laserowego. 

Cały czas prowadzimy prace mające na celu optymalizację procesu skanowania i zwiększanie 
jego efektywności. Codzienne doświadczenia związane z praktycznym wykonywaniem pomiarów 
pozwoliły nam wprowadzić pewne modyfikacje, które zwiększyły wydajność pobierania danych 
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z wyrobisk górniczych. Poprzez indywidualne podejście do każdego obiektu mamy możliwość wy-
korzystania skanera laserowego w sposób zapewniający doskonałą jakość pomiaru a co za tym 
idzie otrzymanie w efekcie rzutów, przekrojów, modeli i bardzo dokładnych map oraz rysunków 
opartych o wektoryzację 3D. 

Bardzo ważne znaczenie ma dla nas racjonalne gospodarowanie zgromadzonymi danymi. Bu-
dowa bazy danych opartej o kilkaset milionów punktów i zarzadzanie taką baza wymaga systema-
tyki i zorganizowania oraz przede wszystkim odpowiednio wydajnych sprzętowo stacji roboczych 
i sporych przestrzeni dyskowych. 

Najbardziej istotnym zagadnieniem jest dla nas opracowanie chmury punktów. Posiadamy świa-
domość rezultatów, jakie można osiągnąć pracując w środowisku 3D. Jednocześnie należy zwrócić 
uwagę, że jest to najbardziej czasochłonny i jednocześnie najbardziej znaczący etap całego procesu 
skanowania. W związku z tym, najważniejsze stało się dla nas dążenie do jak najwyższego stopnia 
automatyzacji procesu kameralnego opracowania danych. Zastosowanie do zrealizowania danego 
zadania odpowiednich programów, postępowanie według określonej, sprawdzonej procedury oraz 
stosowanie aplikacji potrafiących autonomicznie analizować chmurę punktów to priorytety, któ-
rymi będziemy się kierować w najbliższych miesiącach wykonując pomiary i opracowania z wyko-
rzystaniem technologii naziemnego skaningu laserowego. 
 
 
 

Scanning of Mine Drifts in KGHM Polska Miedź S.A. 
Oddział Zakłady Górnicze “Lubin” 
 

During the last year, the development of terrestrial laser scanning technology in KGHM Polska 
Miedź S.A. Oddział Zakłady Górnicze “Lubin” gained a high pace. Authors of the paper have 
made an attempt to solve problems encountered at this time. Several interesting tasks realized by 
Lei-ca C5 Laser Scanner were presented. Optimization of laser scanning process, consisting of ac-
curate measurement planning and appropriate scanner settings, depending on object’s specificity, 
bore fruit as faster underground data acquisition and simultaneously increasing efficiency. As a re-
sult we obtain a point cloud in geodetic coordinates system. It is a basis of generating final prod-
ucts in the form of sections or 3D models. Our fundamental objective today is to work on maximal 
limitation of data post-processing time, involving vectorization process automation. 
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Wydajność w górnictwie 

....”Centralizacja, wizualizacja, symulacja, optymalizacja, 

automatyzacja i komunikacja to słowa powiązane z 

technologiami, które w przekonaniu wiodących firm 

przemysłowych z całego świata mogą radykalnie zmienić 

górnictwo w nadchodzącej dekadzie”......Rio Tinto.  
(Highgrade article 28-07-2010) 

Te obszary technologii są podstawowymi kierunkami 
działania Bentley Solution   
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Rozwiązania dla górnictwa 

Asset 

Rekultywacja 

Poszuki 

wania 

Projektowanie 

Budowa 

Wydobycie 

geodezja  / 
miernictwo 

planowanie 
produkcji 

infrastruktura 

instalacje 

transport  urobku 

szyby 

energetyka 

gospodarka 
wodno-ściekowa 

dane 
górnicze 
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Rozwiązania sewerowe dla 

całego przedsiębiorstwa 

Współdzielenie / udostępnianie  danych 

Rozwiązania desktopowe 

dla zespołów roboczych 
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• Intra-operacyjne portfolio oprogramowania 

• Usługi profesjonalne i szkolenia 

• Współpracę w społecznościach profesjonalnych 

Cechy rozwiązań Bentley Systems 

• Całościowe spojrzenie na procesy i  zadania – od projektu do 
uruchomienia obiektu,  

• Globalny obieg dokumentów i zadań 

• Interoperacyjność – z wieloma platformami  oprogramowania 

• Integracja z wykonawstwem – 4D, 5D 

– Planowanie i śledzenie postępów prac 

– Płynność dostaw / dostępności materiałów, sprzętu, zasobów ludzkich 

 

 

Otwarta i skalowalna strategia 
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      Asset  

Lifecycle Mngt 

Vizualization 

 & Simulation 

Piping 

Geotech 

Mine Geo Mine Plant  Mine BMH Mine Power Mine Civil Mine Plan Mine Shaft Mine Water 

Aplikacje Bentley dla górnictwa 
Ancillary Infrastructure   Core Infrastructure Product 

Map 

2D Layout/ 

Schematics 

3D Design 

Structural 

Electrical 

Geospatial 

Mine Data 

Platform 

Web Portal 

Bentley Cadastre 

AXSYS.Process 

InRoads Suite 

Bentley Navigator 

Bentley Substation 

promis.e 

ProjectWise 

MicroStation 

ProjectWise Lifecyle Server 

Geospatial Server 

Geo Web Publisher 

OpenPlant P&ID 

OpenPlant Modeller 

i-Model Composer 

PlantWise 

ProStructures 

Structural Modeler 

STAAD PRO 

WaterCAD 

Bentley Rail Track 
FlowMaster 

Data Sheets 

Data Manager 

OpenPlant Isometrics 

PondPack 

PowerCivil 

Bentley Map 

gINT  

AutoPipe and PlantFlow 

ConstructSim 

AssetWise 

Bentley I&W 

WaterGEMS 

Bentley Rebar 

Bentley  Descartes 

PondPack CloudWorks 
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Mine Geo 

Mine 
Plan 

Mine 
Civil 

Mine 
Plant 

Mine 
BMH 

Mine 
Shafts 

Mine 
Power 

Mine 
Water 

Mining 

& 

Metals 

Restore 

Explore 

Design 

Develop 

Extract 

Rozwiązania dla: 

•  zarządzanie terenem  

 i nieruchomościami 

•  ochrona środowiska 

•  monitoring produkcji  

•  otwory wiertnicze i pomiary wyrobisk 

•  zarządzanie bezpieczeństwem 

  

Korzyści  

 

• spójne mapy i możliwości publikacji danych 

•śledzenie i dokumentowanie zmian 

• interoperacyjność z innymi platformami GIS  

 
Referencje : Anglo Coal  

 

 

Rozwiązania dla geomatyki górniczej 



10    |   WWW.BENTLEY.COM    |    ©  2013 Bentley Systems, Incorporated 

 

Geodezja górnicza 

• Obecnie rozwiązanie Bentley jest nowoczesnym, przyjaznym dla 
użytkownika i intuicyjnym interfejsem, który pozwala użytkownikowi 
pozyskiwać, łączyć i operować danymi geodezyjnymi z różnych źródeł 
w jednym spójnym modelu. 

  

 

Rozwiązania 
geodezyne 

Bentley 

Total 
Station Data 

GPS Data 

LIDAR/Point 
Cloud Data 

Existing 
Digital Data 

DEM Data 

Raster Data 

SHP/TAB 
Data 
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Geodezja górnicza (opracowanie 2014 we współpracy z firmami górniczymi)  

Model Geologiczny 

Zarządzanie zasobami złoża (MRM) 

Geologia Geodezja  Planowanie  

Model Zasobów Model Geodezyjny 
Harmonogram i  
Optymalizacja 

Projekt kopalni 

Identyfikacja Opracowanie Pomiary/Kontrola Zoptymalizowany Plan Wydobycia 
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Rozpoznanie złoża 

Projektowanie 

eksploatacji 

Harmonogramo 

-wanie produkcji Pomiary 

geodezyjne 

Model geologiczny 

złoża 

Planowanie produkcji górniczej  
- premiera rozwiązania w 2014 
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Mine Geo 

Mine 
Plan 

Mine 
Civil 

Mine 
Plant 

Mine 
BMH 

Mine 
Shafts 

Mine 
Power 

Mine 
Water 

Mining 

& 

Metals 

Restore 

Explore 

Design 

Develop 

Extract 

Wizualizacja kopalni przy użyciu MicroStation V8i  

Planowanie produkcji górniczej  
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Dynamiczne projektowanie kopalni 
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Mine Geo 

Mine 
Planning 

Mine 
Civil 

Mine 
Plant 

Mine 
BMH 

Mine 
Shafts 

Mine 
Power 

Mine 
Water 

Mining 

& 

Metals 

Restore 

Explore 

Design 

Develop 

Extract 

Rozwiązania dla: : 

• Pochylnie upadowe i rampy 

• Standardowe drogi wewnętrzne,  

• Tamy, wysypiska & składowiska 

• Drążenie wyrobisk 

• Geodezja górnicza 

• Inwentaryzacja Skaningiem Laserowym 

Korzyści 

•  scentralizowany model danych dla wszystkich prac 

modelowania terenu– ścisła  integracja ProjectWise 

• Łączy miejsce wydobycia, powierzchnię, drenaż 

jako zintegrowany, spójne rozwiązanie dla 

kształtowania terenu i modelowania. 

Ref :  Captive market  in LatAm EPCs 

Rozwiązanie: inżynieria górnicza 
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Rozwiązanie: Odstawa i transport urobku (BMH) 

…jest kluczowym połączeniem pomiędzy wydobyciem 
a przetwarzaniem i składowaniem 

Rozwiązania Bentley BMH 

• Umożliwiają dokładny i szybki projekt wstępny  z 

wieloma wariantami 

• Udostępnia inteligentne modelowanie 3D  

• Umożliwia dokładniejsze oszacowanie kosztów 

przed rozpoczęciem inwestycji 

 

• indywidualne katalogi,  

• przestrzeń robocza (workspace) 

• tablice kontrolne 
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Zautomatyzowany 

kreator 

projektowania 

przenośnika 

Kreator 

konstrukcji 

wsporczej 

przenośnika 

 

Biblioteki i 

parametryczne 

urządzenia 

 

Kreator 

konstrukcji 

stalowych 

Cyfrowy 

model 

terenu 

Projektowanie układu przenośników 

Biblioteki aparatów i urządzeń –  

standardowe i definiowane  przez użytkownika: 
Rom Bins / Rock Breaker / Vibrating Grizzly / Apron feeders / Dribble 

conveyor / Jaw Crushers / Cone Crushers / Tramp Metal Magnet Station / 

Transfer Station / Bins and Chutes / Screens etc.  

Bibliotki i katalogi dostawców: 
 

Idlers / Bearing Housing / pulleys / Motors / etc.  
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Projektowanie układu 

• Drogi szynowe, osprzęt 

• Instalacje kablowe i rurociągi 

• Ścieżki, podbudowa, drenaż 

Kompletny model 3D 

• Wizualizacja projektu 

• Dokładne oszacowanie kosztów 

inwestycji 

• Szczegółowy plan wyposażenia  

i konserwacji  

Stosowany w  

• Pracach projektowych 

• Pracach remontowych 

 

 

transport kolejowy 
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• Zawiera solidne narzędzia dla: 

– Wprowadzanie danych 
pomiarowych i ich analiza 

– Projektowanie terenu - nasypy, 
zbiorniki, odwodnienie 
powierzchniowe i inne... 

– Poziome i pionowe profile 

– Projektowanie dróg 

– Projektowanie drenażu i 
odwodnienia 

– Produkcja planów 

– Export do konstrukcji 

Drogi i modelowanie terenu 
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Górnicze instalacje wodno-ściekowe i hydroinżynieria 
 

• Systemy projektowania i analizy 
sieci kanalizacji burzowej i 
systemów  odwodnienia 

• Systemy projektowania i analizy 
sieci wód górniczych i ścieków 

• Systemy projektowania i analizy 
sieci wody użytkowej i 
przeciwpożarowej 

• Interoperacyjność z systemami 
hydrologicznymi, mapowymi i GIS 
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Mine 
Geospatial 

Mine Plan 

Mine Civil 

Mine Plant 

Mine BMH 

Mine 
Shafts 

Mine 
Power 

Mine Water 

Mining 

& 

Metals 

Restore 

Explore 

Design 

Develop 

Extract 

Rozwiązania dla:  

Projektowanie i konstrukcja szybów gdzie szybki 

dostęp do złoża jest kwestią krytyczną. 

 

Projektowanie inżynierskie pod presją czasu oraz 

rozmiaru zadania 

 

 

 

 

Korzyści 

   Wydajne i dokładne projektowanie, weryfikacja i analiza 

kolicji z pełną dokładnością (fabrykacja)   

 

 Skanowanie wyrobisk komorowych jest często potrzebne w 

celu skorygowania kształtu komory uzyskanego w wyniku 

nieprecyzyjnych strzelań górniczych. Umożliwia ono 

precyzyjne zaplanowanie następnych strzelań. 

Ref :  Anglo American, Hatch  

 

Szyby górnicze 
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Narzędzia projektowe 
1. MicroStation – podstawowe modelowanie 3D 

2. Bentley Structural i STAAD analizy wytrzymałościowej 

3. Navigator do symulacji transportu, montażu i wizualizacji 

4. Instalacje rurociągowe, wodne, wentylacja,  

5. Point Tools - skany laserowe w MicroStation 
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Rozwiązania serwerowe Bentley’a 
 

obejmują operacje projektowe / na zasobach infrastruktury 
Zarządzanie wydajnością 

zasobów 
(operacje i utrzymanie ruchu) 

Zarządzanie wydajnością 
projektów 

(projektowanie i budowa) 

Przekazuje nowe zasoby do ruchu 

na czas, w budżecie i jakości 

Optymalizuje zwrot z inwestycji w zasoby – 

zapewnia, że pracują bezpiecznie i wydajnie 

Stała wymiana  

informacji 

ProjectWise AssetWise 
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Utrzymanie zasobów w stanie 

produkcyjnym , bieżąca konserwacja 

Stała wymiana informacji 

i kontrola jakości danych 

Firma wykonawcza Firma górnicza 

Zarządzanie zasobami 
„jak zbudowano” 

(utrzymanie  ruchu i remonty) 

przekazanie danych 

ProjectWise do 

ProjectWise 

Zarządzanie wydajnością 
projektów 

(projektowanie i budowa) 

Zarządzanie wydajnością 
zasobów 

(operacje i utrzymanie ruchu) 
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Operacje na zasobach infrastrukturalnych 

Zarządzanie cyklem życia zasobów 

Projekt 

ERP kadry finanse 
Zarządzanie 

incydentami 

Zarządzanie 

wymaganiami 

Utrzymanie ruchu / 

remonty 

Projekt 

Projekt 
Projekt 

Optymalizacja 

projektu 

Zatwierdzanie 

dokumentów 
Analizy 

Projekty infrastrukturalne 

• rozbudowa 

• renowacja 

• unowocześnienie 

• modernizacja 

• ulepszenie 

• projektowanie 

Operacje na zasobach 

• Utrzymanie  

• Naprawy 

• Zgodność 

• Bezpieczeństwo 

• Inspekcje 

• Wymiana 

•  •  
Platforma zarządania cyklem życia zasobów 

AssetWise 

Optymalizacja 

projektu 
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Operacje na zasobach infrastrukturalnych 

Zarządzanie cyklem życia zasobów 

Projekt 

ERP kadry finanse 
Zarządzanie 

incydentami 

Zarządzanie 

wymaganiami 

Utrzymanie ruchu / 

remonty 

Projekt 

Projekt 

Optymalizacja 

projektu 

Operacje na zasobach 

• Utrzymanie  

• Naprawy 

• Zgodność 

• Bezpieczeństwo 

• Inspekcje 

• Wymiana 

•  •  

ProjectWise Integration Server 
ProjectWise 

Lifecycle Server 

Platforma zarządania cyklem życia zasobów 

AssetWise 

Optymalizacja 

projektu 

Zatwierdzanie 

dokumentów 

Analiza danych i 

import 

ProjectWise Integration Server  

• Zarządzanie dokumentacją 

• Współpraca inżynierska 

• Konfiguracja aplikacji projektowych 

ProjectWise Lifecycle Server 
• Analiza jakości danych 

• Etapy realizacji zgodnie z projektem 
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AssetWise (eB) dla Górnictwa 

Modelowanie informacji  |  Spójność informacji  |  Usługi informacyjne 

 

Górniczy model informacji (eB Insight) 

 

B
H

P
 

Z
ar

zą
d

za
n

e 
ry

zy
ki

em
 

śr
o

d
o

w
is

ko
w

ym
 

A
u

d
iy

ty
  i

  n
o

rm
y 

 

 S
zk

o
le

n
ia

 i 
ce

rt
yf

ik
at

y 

Z
ar

zą
d

za
n

e 
in

fo
rm

ac
ją

 o
 

sp
rz

ęc
ie

 

P
o

zw
o

le
n

ia
  

Z
ar

zą
d

za
n

e 
o

p
er

ac
yj

n
e 

E
lli

p
se

 

Kontrola dokumentów 

Zarządzanie zdarzeniami 

Zarządzanie bazą wiedzy 

 

Zarządzanie wymaganiami 

Zarządzanie  konfiguracją 

platforma 

aplikacje 

i  

usługi On-line 
Z

ar
zą

d
za

n
e 
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Doskonałość w eksploatacji i utrzymaniu ruchu 

• Wprowadzenie procesów 
biznesowych do zarządzania 
wydajnością zasobów (APM) 

• Wspierane przez: 
– Praktyki niezawodności 

– Technologię AssetWise Ivara 

– Metodologię implementacji Bentley 
APM 

• Rozwijanie kompetencji 

• Zarządzanie zmianami 

• Zapewnienie stabilności produkcji 

– Zarządzanie informacją 

Proces Bentley APM 
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Informacja o zasobach ze skonsolidowanych źródeł danych 
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Redukcja kosztów 

– Wydłużenie efektywnego czasu życia zasobów 

– Utrzymanie wysokiego poziomu usług 

– Optymalizacja kosztów operacyjnych jak inwestycji 

Redukcja Ryzyka 

– Spełnienie wymagań określonych przepisami 

– Zwiększenie bezpieczeństwa kopalni 

– Zapewnia dostęp do “pewnej” informacji 

Poprawa wydajności usług operacyjnych 

– Zwiększenie poziomu usług i wiedzy 

– Skrócenie okresów remontów i planowanych wyłączeń 

– Poprawa wydajności obsługi serwisowej 

Korzyści dla Górnictwa 

Lepsze 

informacje 

Polepsza 

usługi 

Redukuje  

Koszty 

Redukuje 

Ryzyko 
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Rozwiązania dla górnictwa 

Asset 

Rekultywacja 

Poszuki 

wania 

Projektowanie 

Budowa 

Wydobycie 

planowanie 
produkcji 

infrastruktura 

instalacje 

transport  urobku 

szyby 

energetyka 

gospodarka 
wodno-ściekowa 

geodezja  / 
miernictwo 

dane 
górnicze 

Asset 

ProjectWise 
Współpraca,  
Koordynacja,  
Zarządzanie budową 
-Modele inżynierskie 

-Dane konstrukcyjne 

-Dokumentacja inżynierska 

-Wizualizacja 

 

AssetWise 
Zarządzanie 
informacją o cyklu 
życia zasobów 
- zarządzanie konfiguracją 

- kontrola dokumentów 

- zarządzanie zdarzeniami 

- działania naprawcze 

- wydajność zespołów 

- zarządzanie wiedzą 
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Przestrzenna inwentaryzacja wież szybowych na przykładzie 
doświadczeń O/ZG "Polkowice-Sieroszowice" 
 
 
Tomasz Lipecki 
AGH w Krakowie, Wydział Geodezji Górniczej i Inżynierii Środowiska 
 
Wojciech Matwij 
AGH w Krakowie, Wydział Geodezji Górniczej i Inżynierii Środowiska 
 
Wojciech Skobliński 
KGHM Polska Miedź SA, ZG „Polkowice-Sieroszowice” 
 
 
STRESZCZENIE: W referacie przedstawiono doświadczenia kopalni ZG Polkowice-Sieroszowice 
w inwentaryzacji przestrzennej wież szybowych. Wykonywane corocznie badania realizowane 
były geodezyjnymi metodami klasycznymi, które z czasem uzupełniono wdrażaniem 
nowoczesnych technologii – tachimetrii laserowej a ostatnio panoramicznego skaningu 
laserowego. Zwrócono uwagę na problemy w interpretacji przepisów dotyczących wyznaczenia 
wychylenia wieży szybowej. Zaprezentowano kilka przykładów dotyczących obserwacji różnego 
typu wież (basztowych, kozłowych, jednozastrzałowych), opisując sposób wykonania pomiarów i 
opracowania wyników. Szczegółowo opisano możliwości wykorzystania skaningu laserowego 
przy interpretacji zmian geometrii obiektów, udowadniając ich przydatność do tego rodzaju prac 
mierniczych. Na podstawie analizy zmian wychylenia wież szybowych w okresie 2011-2013 
zwrócono uwagę na wpływ różnych czynników oddziałujących na badane konstrukcje. 
 
SŁOWA KLUCZOWE: Monitoring geodezyjny, inwentaryzacja wież szybowych, skaning 
laserowy 
 
 
SPATIAL INVENTORY OF HEADFRAMES ON EXAMPLE OF THE EXPERIENCE 
“POLKOWICE-SIEROSZOWICE” MINE. 

 
The paper presents experience in spatial inventory of headframes in ZG Polkowice - Sieroszowice 
mine. Geodetic studies were conducted every year by conventional methods and sometimes 
supplemented by modern technologies like tacheometry or terrestrial laser scanning. Attention has 
been paid to the interpretation of the law in terms of designation of the tower inclination. Several 
examples of different types of observation towers were presented, describing how to perform 
measurements and analysis of results. The possibility of using laser scanning were described in 
details in interpreting changes in the geometry of objects.  It proves the suitability of laser scanning 
technology for this kind of surveying work. Based on the analysis of changes in the inclination of 
mine shaft towers in 2011-2013, the impact of various factors affecting the investigated structures 
was noticed. 
 
KEY WORDS: geodetic monitoring , inventory of headframes , laser scanning, terrestrial laser 
scanning 

Szkoła Eksploatacji Podziemnej 2014, Materiały Konferencyjne 
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Pomiar inwentaryzacyjny wieży szybowej 
przy użyciu techniki skanowania laserowego 
 
 
Paweł Ćwiąkała 
Katedra Geodezji Inżynieryjnej i Budownictwa 
Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie 
 
Mateusz Jabłoński 
Studenckie Koło Naukowe KNGK Geoinformatyka, Naukowa Sieć Studentów 
Geoinformatyki, Wydział Geodezji Górniczej i Inżynierii Środowiska 
Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie 
 
 
 
 
 
 
STRESZCZENIE: W referacie przedstawiono proces geodezyjnej inwentaryzacji wieży szybowej 
przy użyciu techniki skanowania laserowego oraz algorytm oceny jej wychyleń i zachowania geo-
metrii pod kątem aktualnie obowiązujących przepisów. Na potrzeby opracowania tematu przepro-
wadzono pomiar naziemnym skanerem laserowym. Dalsze czynności obliczeniowe prowadzono 
w miarę możliwości przy użyciu oprogramowania na wolnych licencjach. 

Do analizy wychyleń i geometrii wieży zdefiniowano funkcje aproksymujące dyskretne zbiory 
punktów, które powstały przez wydzielenie osobnych chmur punktów dla każdego analizowanego 
elementu. To pozwoliło na obliczenie wartości kątowych różniących kierunki osi głównych ele-
mentów wieży. 

W tezie referatu założono, że technika skanowania laserowego daje możliwość ekonomicznego 
przeprowadzenia pomiarów inwentaryzacyjnych wieży szybowej przy zachowaniu wymaganych 
dokładności. Efektem dodatkowym projektu jest ocena przydatności programów typu open source 
do opracowań inżynierskich dla górnictwa oraz analiza różnych typów aproksymacji. 
 
SŁOWA KLUCZOWE: Skanowanie laserowe, wieża szybowa, inwentaryzacja 
 
 
 
1. WSTĘP 
 

Jednym z podstawowych elementów działalności podziemnego zakładu górniczego jest spraw-
na wieża szybowa i jej poprawna kooperacja z maszyną wyciągową oraz szybem. To z jej pomocą 
odbywa się transport ludzi, urobku oraz sprzętu. Pozwala ona na szybką akcję ratunkową oraz za-
pewnia szybką ewakuację zagrożonych pracowników. 

W celu zapewnienia jej ciągłej sprawności należy wykonywać pomiary inwentaryzacyjne. Po-
miary takie mają zwykle określić, czy stwierdzone zmiany geometrii obiektu mieszczą się w okre-
ślonych przepisami tolerancjach. 

Geodeta mierzy zwykle cały zespół urządzenia wyciągowego, łącząc pomiar wieży szybowej 
z pomiarem maszyny wyciągowej. W czasie pomiaru mierniczemu należy zapewnić bezpieczne 
warunki do pracy, a w celu uzyskania miarodajnych wyników analizy należy zatrzymać ruch w wie-
ży szybowej. Biorąc pod uwagę koszty wyłączenia wieży szybowej z ruchu, potrzebne jest narzę-

Szkoła Eksploatacji Podziemnej 2014, Materiały Konferencyjne 
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dzie pozwalające na szybkie i dokładnie wykonanie obserwacji. Możliwość wykonania pomiarów 
bez konieczności markowania znaków celowniczych pozwala na nie narażanie pracowników na 
zagrożenia wynikające z bezpośredniego zbliżania się do niebezpiecznych elementów. Urządze-
niem wydającym się spełniać powyższe wymagania jest skaner laserowy. Dodatkowym jego atu-
tem jest minimalizacja zespołu pomiarowego potrzebnego do wykonania tego typu zadania. 
 
 
2. PRZEPISY PRAWNE 
 

Aktualnie obowiązującym jest Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 28 czerwca 2002 
roku w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy, prowadzenia ruchu oraz specjalistycznego zabez-
pieczenia przeciwpożarowego w podziemnych zakładach górniczych. Z aktu tego wynika, iż dla 
wież szybowych należy określić następujące warunki [7]: 
– dopuszczalne wychylenie wieży szybowej nie większe niż 1/500 wysokości wieży zmierzonej 

od osi górnego koła linowego lub osi koła albo bębna pędnego maszyny wyciągowej na wieży 
szybowej do belek podtrzonowych wieży szybowej (§469.1) [11]; 

– posadowienie kół linowych na pomostach tak, aby spełnione zostały warunki dotyczące górni-
czych wyciągów szybowych (punkty 5.11.21 do 5.11.25) [12]; 

– osiadanie wieży (punkt 5.11.27) [12]; 
– stwierdzenie czy posadowienie wieży zapewnia prostoliniowość i ciągłość płaszczyzn prowa-

dzenia naczyń wyciągowych (punkt 5.11.29) [12]. 
Dodatkowo, przy połączeniu pomiaru wieży szybowej z pomiarem maszyny wyciągowej, ist-

nieje możliwość obliczenia kątów tarcia liny na kołach linowych. W niniejszym opracowaniu wy-
konano taką analizę [9]. 
 
 
3. KLASYCZNE METODY INWENTARYZACJI WIEŻ SZYBOWYCH 
 

Pomiary inwentaryzacyjne aktualnie wykonuje się metodami klasycznymi. Wymagają one za-
angażowania kilku osób do pomiaru, wyłączenia na dłuższy czas wieży szybowej z działania. 
W przypadku niektórych metod wymagane są zezwolenia na wejście na wieżę na czas pomiaru, 
konieczne są zatem dodatkowe uprawnienia do pracy na wysokości. Jest to niekorzystne z punktu 
widzenia ekonomiki oraz bezpieczeństwa pomiarowych. Stosowane obecnie techniki pomiaru to [7]: 
– pionowanie mechaniczne, optyczne lub laserowe wzdłuż pionowych elementów wieży szybo-

wej. Metody wymagają wejścia na wieżę szybową przynajmniej jednej osoby do obsługi pio-
nów mechanicznych lub pionownika laserowego [2], 

– rzutowanie w ustalonych profilach na przymiary liniowe. Metoda umożliwia szybkie wyzna-
czenie składowych wektora wychylenia całkowitego. Należy jednak mierzyć do konkretnego, 
dobrze oznaczonego punktu na górze wieży, aby kolejni pomiarowi odnosili się do tych samych 
elementów. W przeciwnym razie wynik pomiaru jest niemiarodajny [4], 

– obserwacje kątowo-liniowe do punktów charakterystycznych wież. Rozporządzenie nakazuje 
zamontowanie na stałe punktów kontrolnych, które mogą służyć do wyznaczania przemieszczeń 
oraz jako punkty odniesienia (punkt 5.11.27) [12]. 

– pomiary GNSS i GNSS RTK pozwalają wyznaczyć aktualne położenia wierzchołka wieży, ślad 
wychyleń (i przemieszczeń poziomych) oraz drgania wierzchołka wieży [8]. 

 
 
 
 
 



 3

4. PRACE TERENOWE 
 

4.1. Opis obiektu 
 

Tekst artykułu obejmuje wieżę jednozastrzałową z dwoma kołami linowymi, których osie usy-
tuowane są na jednym poziomie (rys. 1 i 2). Zasadniczymi elementami analizowanej wieży są: 
trzon prowadniczy, zastrzały oraz głowica wieży [9,10], przy czym trzon prowadniczy i głowica 
wieży są obiektami o niezależnych konstrukcjach [7]. 

 

 
 
Rys. 1. Wieża jednozastrzałowa i jej podstawowe elementy [10] 
Figure 1. Brace tower and its elements [10] 

 
4.2. Technologia pomiaru 
 

Problemem klasycznych metod pomiarowych jest rejestracja ograniczonej liczby obserwacji 
pozwalających na przedstawienie warunków geometrycznych badanego obiektu. Rejestracja da-
nych nadliczbowych lub kolejny, niezależny pomiar tych samych punktów niesie za sobą wydłuże-
nie czasu pomiaru. Technologia skanowania laserowego wydaje się odpowiednia do inwentaryzacji 
tak złożonego obiektu jak wieża szybowa. Jest to technologia umożliwiająca dyskretyzację otocze-
nia w postaci chmury punktów o bardzo wysokiej rozdzielczości, co daje możliwość analiz na du-
żej liczbie punktów definiujących interesujące mierniczych podzespoły obiektu. Dodatkowo meto-
da pozwala badać odkształcenia elementów, co przy pomiarach klasycznych nie jest brane pod 
uwagę ze względu na czas trwania podobnego pomiaru. Kolejne analizy można wykonywać na da-
nych w dowolnym czasie, bez potrzeby powtórnego pomiaru. 
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Prekursorem badań nad użyciem tej technologii w odniesieniu do obiektów i urządzeń szybo-
wych jest dr hab. inż. Tomasz Lipecki. W swojej monografii udowadnia, że skanowanie laserowe 
przewyższa pod wieloma względami klasyczne metody pozyskiwania danych, spełniając jednocze-
śnie wymogi dokładnościowe pomiaru [7]. 

Na potrzeby opracowania przeprowadzono pomiar, do którego użyto zintegrowanego systemu 
firmy Trimble, składającego się z tachymetru typu Total Station S8 oraz odbiornika GNSS R6. 
Samą wieżę pomierzono z dziewięciu stanowisk skanerem laserowym TX5 3D. Używano także 
specjalnego zestawu dużych i małych sfer jako punktów łącznych. Pozwoliło to na późniejsze łą-
czenie chmur punktów z kolejnych stanowisk w specjalistycznym oprogramowaniu. Stanowiska 
skanera pokrywały się z punktami osnowy (rys. 2), służącej do pomiaru wieży szybowej metodami 
klasycznymi. Dodatkowo wykonano pomiar z dachu jednego z pobliskich budynków (po połu-
dniowo-zachodniej stronie wieży, stanowisko nr 9 na rysunku 2), co znacznie poprawiło jakość 
uzyskanego materiału pomiarowego od strony zastrzałów i budynku maszyny wyciągowej. Dzięki 
temu uzyskano znaczący stopień odwzorowania kół linowych i lin, co dodatkowo pozwoliło na ob-
liczenie kątów tarcia. Z drugiej (północnej) strony wieży problemem okazały się zabudowania 
w bliskiej odległości od budynku nadszybia oraz brak możliwości wejścia na ich dach, co znacząco 
utrudniło pomiar, szczególnie wyższych partii trzonu wieży. W efekcie na wysokości około 20 m 
uzyskano zbyt małą liczbę punktów do późniejszych analiz, szczególnie na nodze północno-za-
chodniej (NW). 

Cały pomiar przy użyciu skanera oraz przy pomiarze osnowy wyniósł 5 godzin. 
 
 

 
 
Rys. 2. Szkic pomiaru i rozmieszczenie stanowisk skanera laserowego 
Figure 2. Sketch of the measurement and positions of the laser scanner 
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5. OPRACOWANIE DANYCH 
 

Opracowanie danych rozpoczęto od połączenia chmur punktów w programie Faro Scene. Ska-
ny połączono ze średnim błędem wpasowania chmury w sfery na poziomie 2,8 mm [14]. Do uzy-
skania tej dokładności wystarczyło łączenie wyłącznie na same sfery. 

Jednym z założeń projektu było opracowanie danych, w granicach możliwości, w oprogramo-
waniu na wolnych licencjach. Miało to na celu wdrożenie prezentowanej technologii opracowania 
pomiaru oraz wskazanie możliwość używania oprogramowania typu open source. 

Zaplanowano podział całego obiektu na następujące podzespoły: nogi wieży, przy czym analizę 
zaplanowano w dwóch płaszczyznach: XY, XZ oraz kąty tarcia liny na kołach wyciągowych. 
W poszczególnych elementach, reprezentowanych przez zbiory punktów, w programie R odnale-
ziono linie regresji, czyli funkcję liniową aproksymującą dany zbiór, której parametry posłużyły do 
analiz geometrycznych. R jest darmowym programem używanym do analiz statystycznych i po-
zwala na operowanie na dużych zbiorach danych, głównie w zagadnieniach związanych z ekono-
mią, statystyką i bioinformatyką. Następnie operując na znanych współczynnikach funkcji linio-
wej, w programie SMath Studio, wykonano analizę zależności geometrycznych pomiędzy zada-
nymi elementami. Jako ostatnią czynność wykonano porównanie uzyskanych z modelowania war-
tości z wartościami liniowymi znanymi ze specyfikacji technicznej lub innego, niezależnego po-
miaru, np. suwmiarką. Powyższej analizie podlegały średnica liny oraz grubość dwuteownika. 

W celu napisania i przetestowania skryptów, stworzono w programie Microstation V8i ss3 3D 
uproszczony model wektorowy wieży szybowej, a następnie opisano na każdym jej elemencie kil-
kanaście punktów. Dla tak uproszczonych dyskretnych zbiorów punktów w programie R napisano 
skrypty odszukujące funkcje aproksymujące zbiory danych. Następnie zbiory odpowiednio powięk-
szano i zaburzano, aby sprawdzić czy skrypty działają prawidłowo. 

Na rysunku 3a wrysowano dyskretny zbiór punktów P(x,y) oraz funkcję aproksymującą ów 
zbiór określoną wzorem y = ax + b. 
 
 
 

a)              b)  
 

 

 
 
Rys. 3. a) Dyskretny zbiór punktów P(x, y) oraz funkcja aproksymująca ów zbiór 
danych y = ax + b, b) Schemat inercjalizacji zbioru do równoległego do osi x. 
Figure 3. a) Discrete set of point P(x, y) and function approximating this set of 
data y = ax + b, b) Harvesting of inertialization scheme for parallel to the axis x. 
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Suma kwadratów odchyłek punktów od funkcji musi dążyć do zera. Sprawdzono więc warunek 
na ciągłość funkcji, różniczkując po szukanych parametrach (wzory 1-2) [6]: 
 

 
 (1) 

 
 

 (2) 
 

 
gdzie: a, b – parametry funkcji, xi, yi – i-te punkty (a, b – function parameters, xi, yi – i-points). 

 
Równania przekształcono do zaprezentowanej poniżej formy (wzory 3–4): 
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gdzie: oznaczenia jak we wzorach 1–2, meaning as in formulas 1–2. 

 
Następnie rozwiązuję układ macierzy równaniem (wzór 5): 

 

BAX 1                                                                                                                                (5) 
 

gdzie: A, B, X – kolejne macierze ze wzoru 4, A, B, X – matrices from the formula 4. 
 

Problem w aproksymacji tego typu zbioru prezentuje rysunek 3b. Odległości punktów od funk-
cji, które otrzymano, nie są najmniejsze. Aby uzyskać prawdziwą linię regresji zbioru, potrzebne są 
odległości geometryczne, czyli zastosowanie regresji ortogonalnej. Efekt taki można osiągnąć, in-
ercjalizując układ badanego elementu (lub pary elementów, jak w przypadku liny i koła) do równo-
ległego do osi poziomej i aproksymując po wartościach X. 

Pierwszym etapem prac na chmurze punktów jest wyodrębnienie punktów z interesujących nas 
elementów wieży (nogi wieży, koła wyciągowe, liny) i przygotowanie ich do odpowiedniego for-
matu dla programu R [3]. Wyodrębnione i oczyszczone z błędów grubych zbiory punktów zaim-
portowano do R, gdzie wpasowano funkcje liniowe. 

Następnie sprawdzono, jak dobrze znaleziona funkcja liniowa (a w zasadzie jej parametry) opi-
suje wydzielony, dyskretny zbiór. Obliczono wskaźniki RSS i TSS, które świadczą o wariancji 
w modelowaniu błędów i danych, a następnie wartości współczynnika korelacji wielorakiej R2 li-
czonego ze wzoru 6, który informuje o jakości wpasowania linii regresji w zbiór punktów (tabe- 
la 1) [5]. Oznaczenia z tabeli 1 wyjaśniono na rysunku 6. 
 

TSS

RSS
R  12                                                                                                                         (6) 

 
 
 

0))((2: 



iii xybax
a

F

0)(2: 



ii ybax
b

F



 7

Tabela 1. Zestawienie wartości współczynnika korelacji wielorakiej 
Table 1. Summary of the multiple correlation coefficient 

Element 
Noga 
SE 

Noga SW Noga NE 
Lina 

wschodnia 
Lina za-
chodnia 

Koło 
wschodnie 

Koło za-
chodnie 

R2 0,9711 0,9585 0,9471 0,9996 0,9989 0,9807 0,9765 
 
 

W celu identyfikacji obserwacji odstających, dla każdego punktu obliczono odległość Cooka, 
która pomaga oszacować wpływ poszczególnych danych na wyniki analizy regresji metodą naj-
mniejszych kwadratów (rys. 4). Z wykresu odczytano zależność między wartością bezwzględną 
reszt standaryzowanych (oznaczona poziomą linią odniesienia wartość -2 i 2 odpowiada prawdo-
podobieństwu testowemu 0,05) a wartościami wprowadzonymi do analizy (pionowe linie odniesie-
nia oznaczają dwu- i trzykrotną wartość średniej obserwacji). Im bardziej punkty na wykresie są 
skupione, tym bardziej spójny pomiar wykonano. W wielotysięcznych zbiorach naturalne będą ob-
serwacje odstające. Promień okręgu jest wprost proporcjonalny do odległości Cooka. Wyniki prze-
sortowano malejąco od najbardziej odstającego. Na tej podstawie odrzucono punkty najbardziej 
odstające (potraktowano je jako błędy grube). 

 

 
 
Rys. 4. Wykres wpływu poszczególnych obserwacji na wyniki analizy regresji 
metodą najmniejszych kwadratów (odległości Cooka) wykonany dla liny wschodniej 
Figure 4. Plot of the influence from each observation to the result of analysis 
of the least square regression (Cook’s distance) made for eastern rope 

 
Punkty odstające można usunąć ręcznie, co jest bardzo kłopotliwe dla wielotysięcznych obser-

wacji, jak w przypadku danych ze skanowania laserowego. Pozostaje więc stosowanie funkcji tłu-
mienia, np. Hubera czy Bisquare (rys. 5a, 5b) [11]. R posiada także biblioteki dla wielu innych 
funkcji, które trzeba przeanalizować indywidualnie dla każdego modelu [3]. W celu wyboru naj-
lepszej funkcji tłumienia wykonano dodatkową analizę: do zbioru dodano obserwacje odstające 
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(punkty oddalone od zbioru reprezentującego linę wschodnią o około 10 cm) i przeprowadzono 
funkcje tłumienia Hubera oraz Bisquare. Następnie sprawdzono, które punkty zostały zidentyfiko-
wane jako odstające i jakie parametry przybrała funkcja aproksymująca po ich zwagowaniu przy 
pomocy funkcji tłumienia. Dla zadanego zbioru stwierdzono, że najlepsza jest radykalna funkcja 
tłumienia Hubera (rys. 5a), która nadaje małe wagi punktom odstającym, osiągając zbliżone do 
wyjściowych parametry funkcji aproksymującej. 

 
a)           b) 

  
Rys. 5. Wykresy wag nadawanych przy zastosowaniu funkcji tłumienia z modelem: a) Hubera b) Bisquare 
Figure 5. Charts of weights broadcast using the dumping function of the model: a) Huber b) Bisquare 

 
Końcową fazę analizy przeprowadzono w SMath Studio.  Na podstawie otrzymanych parame-

trów funkcji obliczono wychylenie wieży od pionu, ekstrapolując wynik do poziomu mocowania 
kół linowych, czego wymaga Rozporządzenie [7, 12]. 

Następnie obliczono wartość dopuszczalnego wychylenia wieży (dla wysokości 29,86 m jest to 
1/500 tej wartości, zatem dopuszczalne jej wychylenie wynosi 59,7 mm) i porównano ją z warto-
ścią obliczoną na podstawie parametrów funkcji liniowej. Z powodu problemów z analizą strony 
północnej wieży, wychylenia obliczono jedynie dla trzech nóg: SW, SE, NE. Uzyskane wyniki 
prezentuje tabela 2 i rysunek 6. 

Dodatkowo obliczono kąty pozorne tarcia liny o koło wyciągowe (tab. 3) [9]. 
 
 
Tabela 2. Zestawienie wartości wychyleń nóg wieży szybowej 
Table 2. Summary of the legs of the shaft tower deflections 
 

Oznaczenie nogi (rys. 5) ix [mm] iy [mm] ε [mm] 
SE 16,8 11,2 20,2 
SW 16,6 22,7 28,1 
NE 18,1 13,7 22,7 

 
 
Tabela 3. Zestawienie wartości kątów tarcia na kołach linowych 
Table 3. Summary of the angles of friction on wheels 
 

Oznaczenie koła linowego 
i liny wyciągowej 

Wartość obliczonego
kąta [g] 

a1 0,1003g

a2 0,1121 
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Rys. 6. Szkic pomierzonej wieży szybowej z oznaczeniem analizowanych elementów [9] 
Figure 6. Sketch of measured tower shaft with its analyzed elements [9] 

 

 
 
Rys. 6. Wykresy wychyleń nóg wieży w poszczególnych płaszczyznach oraz wychylenie wypadkowe 
Figure 6. Plot of the deflection of the shaft towers legs in each profiles and primary 

 
Jako ostatnią przeprowadzono analizę dokładności wpasowania modelowanych elementów 

w chmurę punktów. Sprawdzono wartości liniowe otrzymane z modelowania zeskanowanych ele-
mentów i porównano je z wartościami projektowymi i z pomiaru suwmiarką. Zbadano w ten spo-
sób linę wyciągową i dwuteownik – I240. Pomierzona w 10 losowych miejscach wartość średnicy 
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liny z pomiaru na modelu i wartości projektowej różni się średnio o 1,9 mm (tab. 4), co może być 
spowodowane odkształceniem ze względu na rozciąganie pod ciężarem własnym i klatki szybowej, 
odkształceniem miejscowym lub rozproszeniem wiązki laserowej [1]. Na dwuteowniku błąd rośnie 
wraz z odległością od stanowiska skanera, aby osiągnąć na ponad 30 m celowej wartość 2,3 mm 
(tab. 4). Warto zwrócić uwagę, że w przypadku dwuteownika rozbieżności na zaprezentowanym 
przykładzie mogą być spowodowane na przykład nierównomiernie rozprowadzoną warstwą farby. 
Próbki w tabeli 4 były pobierane systematycznie, powiększając długość celowej od stanowiska do 
elementu o około 2 m. Dla dwuteownika i liny były to podobne wartości celowych. Biorąc pod 
uwagę przedstawione analizy, oceniono błąd wyznaczenia położenia sytuacyjnego punku na około 
2 mm, co jest zgodne z podawanym przez producenta błędem położenia punktu [15] i zbieżne 
z wartościami podawanymi w literaturze [7]. 

 
Tabela 4. Różnice  między wartościami projektowymi a otrzymanymi z modelowania [mm] 
Table 4. The differences between the values obtained from design and point cloud [mm] 
 

Obserwacja 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 max średnia 
I240 1,1 1,4 1,3 1,6 1,6 1,9 2,0 1,8 2,0 2,3 2,3 1,7 
Φ liny 1,8 2,3 2,2 2,0 2,1 2,3 2,4 1,0 0,6 1,9 2,4 1,9 

 
 
PODSUMOWANIE I DYSKUSJA WYNIKÓW 
 

Technika skanowania laserowego jest jedną z najnowocześniejszych technologii używanych 
w geodezji. Łączy w sobie pomiary klasyczne (bezlustrowy pomiar biegunowy), odwzorowując 
przestrzeń na poziomie uzyskiwanym dotychczas jedynie metodami fotogrametrycznymi. Zacho-
wuje przy tym niezbędne dla analiz dokładności. Technologia zyskuje na popularności w przemy-
śle, również kopalnianym, ze względu na coraz niższe ceny sprzętu i coraz większą liczbę wykwa-
lifikowanych do pracy z chmurami punktów pracowników. Jednym z potencjalnych zastosowań 
jest pomiar skanerem laserowym wież szybowych oraz elementów maszyny wyciągowej. 

Sprawą kluczową dla zachowania odpowiednich dokładności jest założenie osnowy o optymal-
nym kształcie. W wypadku prezentowanego pomiaru nie udało się pomierzyć z jednakową roz-
dzielczością wszystkich ważnych dla analizy elementów. Osnowę należy prowadzić w pewnym 
oddaleniu od wieży, aby umożliwić obserwację jej wyższych partii, ale na tyle blisko, aby nie tra-
cić dokładności pomiaru. Stanowiska powinny znaleźć się również w pobliżu wejść do budynku 
nadszybia, aby możliwe było zaobserwowanie dolnych partii nóg wieży. W miarę możliwości na-
leży wykonać pomiar z dachów okolicznych budynków, co zapewni odpowiedni kąt odbicia wiązki 
lasera (zbliżony do kąta prostego) od elementów konstrukcyjnych na wyższych partiach wieży. 

Do analiz wykorzystano oprogramowanie na wolnych licencjach (R i SMath Studio). Przedsta-
wiono algorytm obliczania wychylenia wieży szybowej oraz obliczania kątów tarcia liny na kole 
wyciągowym. Wykazano, że oprogramowanie typu open source spisało się w obliczeniach, nawet 
dla wielotysięcznych zbiorów punktów. Obliczone parametry funkcji liniowej dają możliwość eks-
trapolowania na wysokość wymaganą przez ustawodawcę (do osi górnego koła linowego oraz do 
poziomu belek podtrzonowych) oraz obliczania kątów przecięcia funkcji (w tym wypadku kątów 
tarcia). 

Jak udowodniono w artykule, technika skanowania laserowego nadaje się do inwentaryzacji 
wieży szybowej. Jest bezpieczna, angażuje niewielki zespół pomiarowy i zapewnia wystarczającą 
liczbę obserwacji do przeprowadzenia analiz, przy zachowaniu wystarczającej dokładności. 

Kolejnym krokiem prac nad systemem jest automatyzacja procesu oraz rozszerzenie pomiaru 
o maszynę wyciągową, która tworzy całość urządzenia wyciągowego wraz z wieżą szybową. 
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Measurement Inspection of a Headframe with the Usage of Laser Scanning 
 

The paper presents the process of measurement inspection of a headframe with the usage of la-
ser scanning. Due to current law regulations in this work a special algorithm calculating inclination 
and geometry changes was created. The measurement has been made with terrestrial laser scanner. 
Further calculations have been made on open source applications. 

For the analysis of the tower, functions approximating a discrete set of points was defined.  For 
each element a separate point cloud was defined what made it possible in the next step to calculate 
an angular directions of the principal axes of different parts of the shaft tower. 

In the paper it has been assumed that laser scanning technique gives a possibility to perform in-
ventory measurements of shaft tower with required precision. Additionally effect of this report is to 
evaluate the usefulness of open source applications in mining industry. 
 
 



Jadwiga Maciaszek 
Cezary Toś 
Jacek Szewczyk 
 

Od modelu do 

numerycznej mapy 

przestrzennej  
(na przykładzie Kopalni Soli „Wieliczka”) 
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MODELE  PRZESTRZENNE 



KONSTRUKCJA   MODELI  
PRZESTRZENNYCH 

W zależności od zastosowanych algorytmów graficzno – 
obliczeniowych, sposób prezentacji modeli przestrzennych 
może się znacząco różnić. Dotyczy to także sposobu 
pozyskiwania dodatkowych informacji o obiekcie z zakresu 
parametrów geometrycznych, takich jak: powierzchnia 
obiektu w rzucie na dowolną płaszczyznę, kształt i pole 
dowolnego przekroju przez model, czy objętość, niezbędna 
przy kosztorysowaniu prac likwidacyjnych wyrobisk, ich 
monitoringu itp. W związku z tym modele przestrzenne  
dzielimy na:  

a) krawędziowe, 
b) powierzchniowe, 

c) bryłowe. 



RODZAJE   MODELI: 

  A – krawędziowy (szkieletowy) – przy jego 

pomocy buduje się szkielety brył o wyraźnie 

określonych krawędziach (stosowany m. in. 

w fotogrametrii cyfrowej do tworzenia modeli 

wektorowych w przestrzeni 3D) – model ten 

umożliwia ukazanie powłoki obiektu wraz z 

elementami rozmieszczonymi w jego 

wnętrzu. Stosowany  w geodezji  górniczej 

dla mapy 3D wyrobisk  górniczych. 



MODELOWANIE 



    w którym kształt modelu odwzorowany jest w postaci 
przylegających do siebie płaszczyzn (siatki trójkątów) 
lub powierzchni siatkowych budujących geometrię  
obiektu. W przypadku modeli powłokowych, 
najczęściej stosowanych w wizualizacji przestrzennej, 
możliwe jest ukazanie obiektu w plastyczny sposób  (z 
wykorzystaniem  renderingu) wraz z dostępem do 
elementów, stanowiących istotne informacje dla 
określonego opracowania (np. elementy wyposażenia 
wnętrza obiektu, systemy zabezpieczeń itp.). Wiele 
programów graficznych pozwala  generować dowolne 
zarysy przekrojów na jego powierzchni oraz 
wyznaczać kubaturę przestrzeni zamkniętą wewnątrz 
tej powierzchni, traktując ją jako konglomerat 
przylegających do siebie wirtualnych  
prostopadłościanów  i graniastosłupów. 

B – powierzchniowy 
(powłokowy) 



  
Model  powierzchniowy zespołu 

 komór M. Saurau w K.S. „Wieliczka” 

za pomocą siatek triangulacyjnych 

ipowierzchni Coons’a 



C – bryłowy  

    złożony z typowych brył prostych, tj.: prostopadłościanów  lub 
graniastosłupów, które stanowią modele „pełne”, 
przypominające klocki. Konstruowanie modelu przestrzennego 
przypomina budowanie określonego obiektu z klocków, które 
posiadają parametry fizyczno-geometryczne, takie jak: środek 
ciężkości, masa, moment bezwładności, pole powierzchni jego 
ścian oraz objętość. W odróżnieniu od modeli powłokowych, 
modele bryłowe nie wymagają stosowania dodatkowego 
oprogramowania związanego z analizą kształtu na etapie 
generowania dowolnych przekrojów przez bryłę, co 
realizowane jest w środowisku CAD przy pomocy 
podstawowych funkcji edycyjnych brył. W przypadku modeli 
bryłowych możliwe jest cieniowanie, powlekanie teksturami 
ściany pojedynczych brył, ukrywanie krawędzi zlokalizowanych 
w głębi obiektu (przysłoniętych elementami pierwszego planu), 
lub dokonywanie modyfikacji ich kształtu na zasadzie 
odejmowania bądź dodawania różnych, przenikających się lub 
przystających modeli jednostkowych.  



Model 
„plastrowy” 

(bryłowy) 

 

przedstawiający 
obiekt w formie 
plastrów 
przestrzennych, 
często stosowany 
w wizualizacji 
kopalń 
odkrywkowych i 
rzeźby terenu, ale 
również nadający 
ciekawą formę 
plastyczną 
wyrobiskom 
podziemnym   



Model  3D kopalni  odkrywkowej  



SIATKI 



„rozpinanej” na dowolnie rozmieszczonych 
punktach w przestrzeni o określonych 
współrzędnych XYH, otrzymanych z pomiaru 
przy zachowaniu zasady m.in. łączenia 
punktów sobie najbliższych. W powstałym  
modelu nie zawsze układ budowanych 
płaszczyzn odpowiada rzeczywistemu kształtowi 
obiektu. Ten sposób obróbki danych 
preferowany jest przez większość programów 
autorskich do obróbki danych skaningowych np. 
3D Real Works firmy Trimble,  Cyklone firmy 
Leica, Rhinoceros firmy Robert McNeel & 
Associates;  

A.  Metoda nieregularnej 
 siatki   triangulacyjnej 

http://pl.wikipedia.org/w/index.php?title=Robert_McNeel_%26_Associates&action=edit&redlink=1
http://pl.wikipedia.org/w/index.php?title=Robert_McNeel_%26_Associates&action=edit&redlink=1
http://pl.wikipedia.org/w/index.php?title=Robert_McNeel_%26_Associates&action=edit&redlink=1
http://pl.wikipedia.org/w/index.php?title=Robert_McNeel_%26_Associates&action=edit&redlink=1
http://pl.wikipedia.org/w/index.php?title=Robert_McNeel_%26_Associates&action=edit&redlink=1
http://pl.wikipedia.org/w/index.php?title=Robert_McNeel_%26_Associates&action=edit&redlink=1
http://pl.wikipedia.org/w/index.php?title=Robert_McNeel_%26_Associates&action=edit&redlink=1


K.S. Bochnia – 

tachimetr skanujący 



B.   Metoda regularnej 
 siatki GRID  

 tworzonej przy wykorzystaniu określonego 
matematycznego algorytmu obliczeniowego. 
Opracowania sporządzane w oparciu o tę metodę, 
stosowane są powszechnie między innymi do 
tworzenia modelu terenu (DMT – Digital Terrain 
Model) przy użyciu programów CAD i Surfera, 
monitoringu powierzchni terenów górniczych, 
deformacji powierzchni wielkokubaturowych 
obiektów inżynierskich lub deformacji strukturalnych 
wyrobisk górniczych. W modelu tym lokalne 
nieciągłości w formie skarp i rowów ulegają 
„rozmyciu” na etapie interpolacji, zwłaszcza  jeżeli 
wielkość siatki interpolacyjnej przewyższa odległości 
między sąsiednimi punktami pomierzonymi na 
powierzchni analizowanego obiektu.  



c) 
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a 

 Model  powierzchniowy 

terenu 

(stropu, spągu i.t.p. 

pokładu)  sporządzany 

najczęściej w oparciu o 

regularne siatki 

triangulacyjne rozpinane 

na siatkach GRID  



ANIMACJA   MODELU 



Rysunki przestrzenne różnych obiektów, między innymi 
fragmentu kopalni, pojedynczego wyrobiska, przekroju 
geologicznego, blokdiagramu, powierzchni terenu itp. 
umożliwiają szybką wizualną analizę kształtu danego 
obiektu i jego rozmieszczenia w przestrzeni, a także 
łatwiejsze wykonanie  wielu projektów. Powinny one 
charakteryzować się wysoką jakością plastyczną, na którą 
składają się takie cechy rysunków przestrzennych, jak: 
przestrzenność (plastyczność)  i  przejrzystość (jasność). 
Cechy te zależą od: 

rodzaju  zastosowanego rzutu, 

doboru parametrów w ramach przyjętego rzutowania, 

właściwości geometrycznych obiektu przedstawionego na 

rysunku (stopień złożoności geometrycznej obiektu). 



Rzuty: 
• W praktyce dobór odpowiedniego rodzaju rzutu 

odbywa się na drodze intuicyjnego „wyczucia 
estetycznego” lub też jest uzależniony od 
posiadanego oprogramowania. Najczęściej 
stosowanymi rzutami proponowanymi przez firmę 
Autodesk w programie AutoCAD lub firmę Bentley 
w programie Microstation jest aksonometria z jej 
odmianami (izometria, dimetria ukośna lub 
prostokątna, trimetria) oraz rzut środkowy (zwany 
też perspektywą środkową). Nie bez znaczenia w 
wyborze tych programów jest fakt ciągłego 
doskonalenia wersji oprogramowania przez 
producentów lub też tworzenia polskich aplikacji 
na platformie tych programów, np. polski program 
GEO-LISP opracowany przez dr. inż. M. Poniewierę. 

• Rzut wektorowy i afiniczny był do tej pory często 
stosowany w górniczej mapie 3D. 

 



ZASADY DOBORU RZUTU  

I  JEGO 

OPTYMALNYCH 

PARAMETRÓW 

AKSONOMETRIA 

RZUT AFINICZNY 

RZUT  WEKTOROWY 



 Rzutowanie  

aksonometryczne 

ZNIEKSZTAŁCENIA   KĄTÓW  I 

DŁUGOŚCI W RZUTACH  

PRZESTRZENNYCH 



Mapa przestrzenna wyrobisk górniczych w 
aksonometrii: a ) dimetrycznej,   

b )  izometrycznej  

Szyb

45°

Powierzchnia

Poziom I

Poziom II

Poziom III

Przecznica

Chodnik podstawowy

Szyb

30°30°

Powierzchnia

Poziom I

Poziom II

Poziom III

Chodnik podstawowy

Przecznica

a) 
b) 



a)  Fragment mapy zasadniczej,  

b) rysunek perspektywiczny 

fragmentu mapy  



MAPA    PRZESTRZENNA 

 



Jeżeli rysunek przestrzenny sporządzony jest w 

odpowiednim układzie współrzędnych, w odpowiedniej 

skali wraz z zachowaniem znaków umownych, 

charakterystycznych dla map, można nazwać go mapą 

przestrzenną.  

Kartografii cyfrowej towarzyszy automatyzacja 

pozyskiwania danych wyjściowych do  tworzenia 

map, w tym map przestrzennych.  Należy zauważyć, 

że pozyskanie materiałów wyjściowych za pomocą 

nowych metod pomiarowych (np. skanowania 

laserowego) stwarza nowe możliwości 

dokładnościowe, obliczeniowe i interpretacyjne w 

zakresie monitoringu obiektów.  



Wykorzystanie map analogowych 
do stworzenia mapy   przestrzennej 

SKANER  MAPA 
ANALOGOWA 

 ZAMIANA 

MAPY  NA  

RASTER 

OPRACOWANIE  

NUMERYCZNE powoduje przenoszenie 
wszystkich błędów i 
niedokładności na nową mapę.  



Narzędzia potrzebne do osiągnięcia 

przedstawionych celów 

• AutoCAD 

• CADRaster 

• Microstation 

 

TRADYCYJNE  PRZYBORY  KREŚLARSKIE 

LUB 



 

CENTRALNA CZĘŚĆ 

K.S.WIELICZKA W 

RZUCIE AFINICZNYM 

OPRACOWANIE: J. SIEMBAB,  

J. MACIASZEK, J. SZEWCZYK 



 

Rys. 10.9.  Przykład wizualizacji fragmentu infrastruktury kopalnianej Kopalni Soli 

„Wieliczka” w programie AutoCAD sporządzonej w rzucie wektorowym 

 

Fragment  wyrobisk 

K.S. Wieliczka w 

rzucie wektorowym 



SKANER  SURPHASER w K.S. Wieliczka 2007 r. 

J.Maciaszek (55 mln punktów, Komora św. Kingi) 



 K.S. Bochnia 2007 r.- wizualizacja  
szczegółów 



Definicja   mapy  numerycznej: 
 • Mapa numeryczna (komputerowa): wielowarstwowa, tematyczna baza 

danych o charakterze geometrycznym oraz opisowym, zapisanych w postaci 
numerycznej, zawierająca możliwie pełną tekstowo-graficzną informację o 
wszelkich obiektach, występujących na powierzchni (dla map górniczych: o 
obiektach pod ziemią oraz o istotnych zjawiskach związanych z prowadzoną 
eksploatacją złoża). Powinna zawierać: wizualizację wybranego fragmentu, 
programy wspomagające pracę geodety, programy aktualizacji i edycji bazy 
danych oraz zabezpieczenie przed przypadkową lub celową ingerencją w jej 
zawartość - klasyczna definicja; 

• Mapa numeryczna  to zbiór danych numerycznych (zebranych w bazach 
danych), który po zastosowaniu ściśle określonych algorytmów i 
odpowiednich środków technicznych umożliwia przedstawienie mapy w 
formie graficznej (Preweda E);  

• Mapa numeryczna  to wielowarstwowa, tematyczna baza danych o 
charakterze geometrycznym oraz opisowym, zapisanych w postaci 
numerycznej (Leszczewicz Z.). 

• Mapa numeryczna przestrzenna to trójwymiarowy  obraz obiektów 
lub fizycznej powierzchni terenu zbudowany w sposób umożliwiający 
automatyczne lub półautomatyczne projektowanie oraz budowanie 
systemów informatycznych opartych na elementach znajdujących się na tej 
mapie.  



Z BAZY  DANYCH  DO 

MAPY  3D 



Baza danych gromadzi dane 

przestrzenne i opisowe, a także 

relacje pomiędzy obiektami. 

 

 Mapa jest wówczas tylko 

wizualizacją (wydrukiem) danych 

zawartych w bazie. 



Wiele dostępnych przestrzennych 

baz danych 

Oracle 

PostgreSQL 

SQLite 

SQL Serwer Spatial 

ArcGIS 

I wiele innych… 



Architektura systemów 

Wersja jednostanowiskowa 

Desktop GIS 

Na jednym komputerze:  

• Dane 

• Moduły przetwarzania danych 

• Interfejs użytkownika 

 

 

program  

Typu DesktopGIS 

Analizy i wizualizacja 

Przestrzenna baza danych 

Geodatabase 



Rozwiązania sieciowe 
optymalne dla dużego 
przedsiębiorstwa 
przykładowo: 

• Dane na serwerze 

• Moduły przetwarzania 
danych na serwerze 

• Interfejs użytkownika 
na komputerze przez 
stronę WWW 

Architektura systemów 

Przestrzenna baza danych 

Geodatabase 

Rozwiązanie sieciowe typu główny serwer  

Serwer bazy danych 

 przestrzennych 

Przeglądarka WWW 

wizualizacj
a 

Przeglądarka WWW 

wizualizacja 

Przeglądarka WWW 

wizualizacja 

Analizy 

Serwer aplikacji z oprogramowaniem GIS 



W bazie danych zawarta jest nie 

tylko geometria, ale także zestaw 

danych opisowych 

Pełny opis komory zawarty w tabeli danych 



PRAKTYCZNE  

ROZWIĄZANIE  DLA  K.S. 

WIELICZKA 



ZESTAWIENIE CHODNIKÓW ZE 

WZGLĘDU NA STATUS DOCELOWY 

  



Zestawienie rodzajów obudowy 



Możliwe jest tworzenie kwerend 

(zapytań) 

Komory podsadzone podsadzką suchą. 



Model 2,5D lub 3D 

Model 2,5D 

• Każdy poziom rysowany jako płaski, ale na innej 
wysokości 

• Łatwy do utworzenia. 

• Zbliżony do tradycyjnej mapy  

 

Model 3D wiernie odtwarza rzeczywistość 

• Trudny do aplikacji 

• Czy zawsze TEN MODEL jest potrzebny? 

• Przykład: filmik 



2,5D poziomy 2,3,4,6 widok z góry 



2,5D poziomy 2,3,4,6 widok z boku 



KOMORY PODSADZONE ORAZ ICH 

UŻYTKOWANIE  



Szyby i szybiki 



PODSUMOWANIE 

  



 Przyszłość kartografii w nowoczesnej 
kopalni  uzależniona jest od właściwego 
sporządzania baz danych i uzupełniania na 
bieżąco tych baz, rezygnacji z graficznego 
przedstawiania części map tematycznych 
(utrzymywaniu treści tych map w postaci 
zakodowanej w bazach danych) oraz od 
wprowadzenia technologii 3D do prezentacji 
obiektów i zjawisk zachodzących w kopalni i 
na jej powierzchni. 

  Z części tych informacji korzystać będzie 
mogła administracja terenowa, władze 
górnicze i jednostki nadrzędne nad 
przedsiębiorstwem górniczym oraz wielu 
innych użytkowników. 

 



 

Rozwój górniczej kartografii 

cyfrowej polega między innymi na: 

 • automatyzacji sporządzania map na podstawie 

informacji zawartych w bazach danych, 

• umożliwieniu   systematycznego   uzupełnienia   baz  

danych (co czyni mapy niemal stale aktualnymi), 

• zapewnieniu przejrzystości i czytelności ich treści, 

• szerszym wprowadzeniu modeli przestrzennych 

dużych fragmentów kopalni, 

• zastosowaniu nowych technik pomiarowych (m.in. 

skanowania laserowego) w pozyskiwaniu danych do 

tworzenia map 3D. 

 



Dziękuję  za uwagę 



 

 

 
Sesja: 

 

Transport i odstawa urobku 
 
 
 

Pod patronatem 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Wszystkie referaty zaprezentowane w tej sesji dostępne będą na stronie interne-

towej Szkoły Eksploatacji Podziemnej 2014 (www.szkolaeksploatacji.pl) 
po zakończeniu konferencji 

* 
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Zastosowanie napędu zębatego w kolejkach podwieszonych 
z napędem własnym w JSW S.A. KWK „Borynia-Zofiówka- 
-Jastrzębie” Ruch „Zofiówka” 
 
 
Czesław Kubaczka, Jacek Pawlas 
JSW S.A. KWK „Borynia-Zofiówka-Jastrzębie” 
 
Wojciech Zasadni, Józef Rusinek 
Becker-Warkop Sp. z o.o. 
 
 
 
 
 
STRESZCZENIE: Zmieniające się warunki geologiczno-górnicze zmuszają do stosowania coraz to 
nowszych rozwiązań w systemach transportu. Wprowadzenie napędu zębatego do kolejek podwie-
szonych zmieniło sposób prowadzenia transportu. Napęd ten może występować samodzielnie jako 
zębaty lub współpracować z napędem ciernym jako cierno-zębaty. Rozwiązania te zostały wpro-
wadzone do stosowania w JSW S.A. KWK „Borynia-Zofiówka-Jastrzębie” Ruch „Zofiówka”. Co-
raz częściej spotyka się krótkie odcinki dróg transportowych, gdzie nachylenie spągu wyrobiska 
wynosi od 10–30º. Zastosowanie napędu zębatego w sposób zdecydowany usprawniło prowadze-
nie transportu i przyczyniło się do podniesienia poziomu bezpieczeństwa. Przykłady zastosowa-
nych rozwiązań omówiono w artykule. Autorzy uważają, że napęd zębaty może być stosowany na 
całej długości trasy transportu lub na odcinkach gdzie warunki bezpieczeństwa tego wymagają. 
 
SŁOWA KLUCZOWE: Systemy transportu kolejkami podwieszonymi z napędem własnym, cią-
gniki podwieszone z napędem zębatym 
 
 
1. WSTĘP 
 
 Eksploatacja pokładów węgla prowadzona jest na coraz większych głębokościach. Często robo-
ty eksploatacyjne prowadzone są poniżej poziomu udostępnienia. Około 44% wydobycia węgla 
kamiennego w roku 2012 pochodziło z rejonów poniżej poziomu udostępnienia. W 2012 roku na 
31 czynnych kopalń, w 22 eksploatowano 69 ścian poniżej poziomu udostępnienia [8]. Różnice 
między poziomem udostępnienia, a głębokością prowadzenia robót przekraczają 100 m. Koncen-
tracja wydobycia stawia coraz wyższe wymagania poszczególnym ogniwom ciągu technologiczne-
go. Wśród tych ogniw na szczególną uwagę zasługuje transport materiałów i urządzeń oraz załogi 
realizowany kolejkami podwieszonymi z napędem własnym. Zmieniające się warunki geologicz-
no-górnicze wymuszają, aby w systemach transportu stosować rozwiązania odpowiednie do istnie-
jących warunków. Od rozwiązań tych wymaga się, aby zapewniały bezpieczeństwo w stosowaniu 
oraz odpowiednią wydajność w użytkowaniu. Restrukturyzacja techniczna rozpoczęta w latach 90. 
ubiegłego wieku doprowadziła do zmian w stosowanych systemach transportu. Na podstawie [5] 
oraz [8] transport w wyrobiskach poziomych i o nachyleniu do 45º w kopalniach węgla kamienne-
go prowadzony był przez: 
 lokomotywy (kopalnianej kolei podziemnej), 
 kolejki szynowe linowe (podwieszone i spągowe), 

Szkoła Eksploatacji Podziemnej 2014, Materiały Konferencyjne 
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 kolejki szynowe podwieszone z napędem własnym, 
 kolejki szynowe spągowe z napędem własnym. 
 Dla ww. transportu przeanalizowano ilość pracujących środków oraz długość tras transportu w 
latach 2007–2012 i stwierdzono, że wytworzył się trend zachodzących zmian. Zmiany ilości środ-
ków transportowych kształtują się następująco: 
 lokomotywy zmniejszenie o 89 szt., tj. 9,1%, 
 kolejki szynowe linowe zmniejszenie o 326 szt., tj. 60,4%, 
 kolejki szynowe podwieszone z napędem własnym zwiększono o 260 szt., tj. 223,2%, 
 kolejki szynowe spągowe z napędem własnym zwiększono o 15szt., tj. 23,4%. 
 Zmiany długości tras transportu kształtują się następująco: 
 lokomotywy – wydłużenie się tras o 42,8 km, tj. 6,6%, 
 kolejki szynowe linowe – skrócenie tras o 289,9 km, tj. 62,7%, 
 kolejki szynowe podwieszone z napędem własnym – wydłużono o 285.9 km, tj. 34,6%, 
 kolejki szynowe spągowe z napędem własnym – zwiększono o 15 szt., tj. o 27,8%. 
 Największą dynamiką zmian dotyczącą wzrostu ilości środków transportu cechują się kolejki 
podwieszone z napędem własnym, natomiast długość trasy uległa największemu skróceniu dla ko-
lejek szynowych z napędem linowym. Na koniec roku 2012 w 31 kopalniach węgla kamiennego 
wykonywany był transport na trasach o długości 1753,4 km. Średnia długość trasy transportu przy-
padająca na kopalnię wynosi 56,5 km. Procentowy udział w długości tras transportu przypadający 
na poszczególne środki transportu wynosi dla: 
 lokomotyw – 38,1%, 
 kolejek szynowych linowych – 9,3%, 
 kolejek szynowych podwieszonych z napędem własnym – 46,1%, 
 kolejek szynowych spągowych z napędem własnym – 6,5%. 
 Reasumując transport kolejkami szynowymi z napędem własnym prowadzony jest na 52,6% 
długości tras transportu. Istotnym warunkiem bezpiecznej i wydajnej pracy kolejek podwieszonych 
jest sposób przenoszenia siły uciągu. Siła ta przenoszona jest za pomocą silników hydraulicznych 
współpracujących z trasą. Przenoszenie napędu może być realizowane w sposób cierny, zębaty lub 
cierno-zębaty. Z ruchowego punktu widzenia pewność działania napędu bez względu na panujące 
warunki zapewnia napęd zębaty. Zapewnia on właściwą współpracę z trasą kolejki (bez możliwo-
ści powstania tzw. uślizgu). Autorzy uważają, że napęd zębaty może być stosowany w dwu warian-
tach jako: 
 I samodzielny, 
 II współpracujący z napędem ciernym. 
 W obu przypadkach uzyskujemy ten sam efekt poprawy poziomu bezpieczeństwa i pewności 
działania w każdych warunkach. Potwierdzeniem stosowania powyższych wariantów jest JSW 
S.A. KWK „Borynia-Zofiówka-Jastrzębie” Ruch „Zofiówka”. 
 
 
2. ANALIZA STOSOWANEGO TRANSPORTU W JSW S.A. 

KWK „BORYNIA-ZOFIÓWKA-JASTRZĘBIE” RUCH „ZOFIÓWKA” 
 
 Kopalnia „Zofiówka” została oddana do eksploatacji w roku 1969, a w 1993 weszła w skład 
JSW S.A. W roku 2011 została połączona z kopalnią „Borynia” tworząc podmiot JSW S.A. KWK 
„Borynia-Zofiówka”. Natomiast w roku 2013 utworzono kopalnię zespoloną JSW S.A. KWK „Bo-
rynia-Zofiówka-Jastrzębie”. 
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2.1. Charakterystyka długości tras transportu oraz ilości stosowanych środków 
 
 W 2007 roku wprowadzono do transportu kolejki podwieszone zębate spalinowe. Natomiast 
w 2011 roku rozpoczęto eksploatację kolejek podwieszonych spalinowych cierno-zębatych. W ta-
blicy 1 przedstawiono stosowane rodzaje transportu oraz długość ich tras w latach 2009–2013. 
 
 
Tablica 1. Długość tras transportu 
Table 1. Track length 

Rodzaj środka transportu 
Długość trasy [km] 

2009 r. 2010 r. 2011 r. 2012 r. 2013 r. 

Kolejki podwieszone spalinowe 0,75 5,47 15,15 17,80 19,31 

Kolejki podwieszone linowe 20,82 17,98 13,30 9,46 8,27 

Kolejki spągowe linowe 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Kolejki spągowe spalinowe 4,00 5,22 4,45 3,90 3,89 

Kolejki spągowe elektryczne 0,00 0,00 0,45 0,45 0,38 

Przewóz kołowy 20,86 20,23 20,23 20,52 19,81 

Razem 46,43 48,90 53,58 52,12 51,66 

 
 
 Długość tras transportu wydłużyła się z 46,43 km w 2009 r. do 51,66 km w 2013 r., tj. o 11,2%. 
Dla kolejek podwieszonych spalinowych nastąpił wzrost z 0,75 km do 19,31 km, tj. o 2475%. Ko-
lejki podwieszone linowe – nastąpił zdecydowany spadek z 20,82 km do 12,85 km, tj. o 38,3%. 
Kolejki spągowe spalinowe i elektryczne utrzymują się na stałym poziomie rzędu 7,1%. 
 Przewóz kołowy zmniejsza swoją długość o 5%. 
 Dla scharakteryzowanych środków transportu w tablicy 2 przedstawiono ich liczbę w 2013 r. 
 
 
Tablica 2. Liczba środków transportu w 2013 r. 
Table 2. Amount of means of transport as at 2013 

Rodzaj środka transportu Liczba 

Kolejki podwieszone spalinowe 15 
Kolejki podwieszone linowe 9 

Kolejki spągowe linowe 0 

Kolejki spągowe spalinowe 4 

Kolejki spągowe elektryczne 2 

Przewóz kołowy 23 

 
 
 Na podstawie tablicy 1 i 2 w roku 2013 średnie długości tras transportu przypadającej na jeden 
środek transportu wynosił dla: 
 kolejki podwieszonej spalinowej 1287 m, 
 kolejki podwieszonej linowej 918 m, 
 kolejki spągowej spalinowej 975 m, 
 przewozu kołowego 861 m. 
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 Aktualnie w KWK „Borynia-Zofiówka-Jastrzębie” Ruch „Zofiówka” eksploatowanych jest: 
 pięć ciągników podwieszonych spalinowych typu KPZS-S, 
 pięć ciągników podwieszonych spalinowych typu KPCZ-148, 
 pięć ciągników podwieszonych spalinowych typu KP-96. 
 
2.2. Parametry tras kolejek podwieszonych z napędem własnym 
 
 Dla kolejek z napędem zębatym i cierno-zębatym w tablicach 3 i 4 przedstawiono trasy trans-
portu z ich długością oraz maksymalnym nachyleniem spągu wyrobiska. 
 
 
Tablica 3. Parametry tras kolejek podwieszonych z napędem zębatym 
Table 3. Parameters of suspended monorails tracks with toothed drive 

Lp. Typ ciągnika Trasa transportu 
Długość 

trasy 
[m] 

Nachyl. 
max 
[º] 

1. KPZS-S DZ 1500 
Z przekopu C poz. 830 do pokł.502/1  i do poz. 900 2010 25 

2. KPZS-S DZ 1500 
3. KPZS-S DZ 1500 

Z poziomu 900 do poziomu 1110 3975 12 
4. KP-96 
5. KPZS-S DZ 1500 

W rejonie pokładów 406/1 i 405/1łg 2055 23 
6. KPZS-S DZ 1500 

 
 
Tablica 4. Parametry tras kolejek podwieszonych z napędem cierno-zębatym 
Table 4. Parameters of suspended monorails tracks with frictional-toothed drive 

Lp. Typ ciągnika Trasa transportu 
Długość 

trasy 
[m] 

Nachyl. 
max 
[º] 

1. KPCZ-148 Z przekopu F-kołowego poz. 900 do pokł. 406//1 1930 18 
2. KPCZ-148 

Z podszybia szybu IVz na „N” poz. 900 
do pokł. 410 i do przekopu D-taśm. poz. 900 

4965 20 3. KPCZ-148 
4. KP-96 

5. KPCZ-148 
Z przecinki G-2 pokł. 413/2 
do pokł. 412łg+łd i 412łg 

1165 16 

6. KPCZ-148 
Z przekopu wentyl. E poz. 705 do rejonu ściany E-2

pokł. 412łg+łd i 412łg 
620 20 

7. KP-96 
Z przekopu H-koł. poz. 900 do pokł. 412łg+łd 

i 412łg i do poz. 705 
840 30 

8. KP-96 Z przekopu C-1a poz. 705 do pokł.502/1 
i do poz. 705 

1750 25 
9. KP-96 

 
 
 Kolejki podwieszone z napędem zębatym prowadzą transport w trzech rejonach pięcioma cią-
gnikami, gdzie maksymalne nachylenie spągu jest w przedziale od 12° do 25°. Kolejki podwieszo-
ne z napędem cierno-zębatym prowadzą transport w sześciu rejonach dziewięcioma ciągnikami, 
gdzie maksymalne nachylenie spągu zawiera się w przedziale od 16° do 30°. 
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2.3. Rodzaje tras dla kolejek podwieszonych z napędem własnym 
oraz urządzenia stosowane w zestawach transportowych 

 
 Do transportu stosowane są trzy rodzaje torów jezdnych, urządzenia do transportu specjalnego, 
urządzenia dźwignicowe oraz wózki hamulcowe. 
 
2.3.1. Tor jezdny 
 
 Trasę zębatą stanowi uniwersalny tor jezdny typu BWTU 50/120 dla kolejek podwieszonych 
firmy Becker-Warkop. Łączna długość czynnej trasy zębatej wynosi 8485 m. Trasę cierną tworzą 
szyny DRK typ „3” i typ „16” oraz trasa typu ZD 24D. Łączna długość użytkowanej trasy ciernej 
wynosi 10825 m. 
 
2.3.2. Urządzenia do transportu specjalnego stosowane w zestawach transportowych 
 
 Urządzeniami tymi są: 
 hydrauliczny zestaw nośny HMZ TDS 10DUO – 2100 kN, 
 modułowy zestaw nośny MZN. 
 
2.3.3. Urządzenia dźwignicowe stosowane w zestawach transportowych 
 
 Urządzeniami tymi są: 
 belka nośna UiK-DURALIFT-80 – maksymalny udźwig 80 kN, 
 zespół belek nośnych typu ZBN-24,0 t/C – max. 24,0 t, 
 wciągnik przejezdny transportowy WPT 3,0, 
 wciągnik przejezdny transportowy WPT 3,2, 
 wciągnik przejezdny transportowy WPT 4,0, 
 wciągnik hydrauliczny transportowy typu HPV TDS 120. 
 
2.3.4. Wózki hamulcowe zabezpieczające zespoły transportowe kolejek podwieszonych 
 
 Do zabezpieczenia transportu przed niekontrolowanym przemieszczaniem służą wózki hamul-
cowe typu WHR-1, WHR-1/N 52 kN i WHR-1/N 78 kN. 
 
 
3. CHARAKTERYSTYKA CIĄGNIKÓW STOSOWANYCH W TRANSPORCIE 

KOLEJKAMI PODWIESZONYMI Z NAPĘDEM WŁASNYM 
 
 Aktualnie Ruch „Zofiówka” w transporcie kolejkami podwieszonymi spalinowymi eksploatuje 
trzy typy ciągników: KPZS-S, KPCZ-148 i KP-96. 
 
3.1. Charakterystyka techniczna ciągnika KPZS-S 
 
 Parametry techniczne: 
— moc silnika spalinowego: 80 kW, 
— liczba aktywnych napędów hydraulicznych: 3 lub 4, 
— znamionowa siła pociągowa: 

— dla czterech napędów hydraulicznych: 100 kN, 
— dla trzech napędów hydraulicznych: 75 kN, 
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— maksymalna prędkość ciągnika: 
— dla czterech napędów hydraulicznych: 1,5 m/s, 
— dla trzech napędów hydraulicznych: 2,0 m/s, 

— hamulce: 
— bezpieczeństwa, 
— postojowy i manewrowy hamulec płytkowy o statycznej sile hamowania min. 150 kN. 

 
 Jednym z elementów składowych zespołu transportowego kolejki KPZS jest hydrauliczny na-
pęd zębaty HZA. Maksymalna siła uciągu dla jednego napędu wynosi 27,5 kN (±10%). Głównym 
elementem napędu jest silnik hydrauliczny, którego moment obrotowy jest przenoszony na szynę 
przez koło zębate dociskane do listwy zębatej szyny. Napęd wyposażony jest w hydraulicznie lu-
zowany sprężynowy hamulec wielopłytkowy cierny, spełniający funkcję hamulca bezpieczeństwa 
i postojowego, którego siła hamowania wynosi co najmniej 41,25 kN. 
 
3.2. Charakterystyka techniczna ciągnika KPCZ-148 
 
 Praca ciągnika oparta jest o silnik spalinowy (wysokoprężny), 6 cylindrowy, rzędowy, z turbo-
doładowaniem. 
 Parametry techniczne: 

— moc: 148 kW, 
— całkowita pojemność skokowa: 7146 cm3, 
— znamionowa siła uciągu ciągnąco-pchająca ciągnika działająca na sprzęgi zespołu transpor-

towego oraz złącza szyn toru jezdnego dostosowana jest do wytrzymałości toru jezdnego: 
max 120 kN, 

— siła uciągu napędu zębatego: max 38 kN, 
— siła uciągu napędu ciernego: max 20 kN, 
— prędkość maksymalna: 2,5 m/s, 
— statyczna siła hamowania: min. 1,5 wartości siły uciągu, 
— dopuszczalne nachylenie toru jezdnego: ±30°, 

 Ciągnik KPCZ-148 wyposażony jest w napęd cierny, zębaty i cierno-zębaty. 
 Napęd cierny jest podstawowym elementem ciągnika. Przeniesienie napędu następuje dzięki 
sprzężeniu ciernemu koła napędowego z szyną. 
 Przeniesienie napędu zębatego następuje dzięki zazębieniu koła napędowego z zębatką szyny. 
Napęd wyposażony jest w hydraulicznie luzowany sprężynowy hamulec wielopłytkowy cierny, 
spełniający funkcję hamulca bezpieczeństwa i postojowego, którego siła hamowania wynosi co 
najmniej 57 kN. 
 
3.3. Charakterystyka techniczna ciągnika KP-96 
 
 Ciągnik KP-96 może być zbudowany w zależności od zastosowanych konstrukcji napędów 
w trzech wersjach jako: 

— KPCS – ciągnik wyposażony w napędy cierne, 
— KPZS – ciągnik wyposażony w napędy zębate typu HZA, 
— KPCZ – ciągnik wyposażony w napędy cierne i zębate. 

 Praca ciągnika oparta jest o silnik spalinowy (wysokoprężny), 4-cylindrowy, rzędowy z turbo-
doładowaniem. 
 Parametry techniczne: 

— moc 96 kW, 
— całkowita pojemność skokowa 4400 cm3, 
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— znamionowa siła uciągu ciągnąco-pchająca ciągnika działająca na sprzęgi zespołu transpor-
towego oraz złącza szyn toru jezdnego dostosowana jest do wytrzymałości toru jezdnego: 
max 120 kN, 

— siła uciągu napędu zębatego typu HZA: max 30 kN, 
— siła uciągu napędu zębatego: max 30 kN, 
— siła uciągu napędu ciernego: max 20 kN, 
— prędkość maksymalna: 2,5 m/s, 
— statyczna siła hamowania: min. 1,5 wartości siły uciągu, 
— dopuszczalne nachylenie toru jezdnego: ±30°. 

 Działanie ciągnika analogiczne jak opisano w punkcie 3.2. 
 
 
4. PRZYKŁADY ZASTOSOWANIA NAPĘDU ZĘBATEGO W TRANSPORCIE 

MATERIAŁÓW I URZĄDZEŃ ORAZ ZAŁOGI 
 
 Przedstawione przykłady dotyczą transportu materiału i urządzeń oraz jazdy ludzi w wyrobi-
skach o nachyleniu od 12º do 25º. 
 
4.1. Transport materiałów 
 
 Układ transportu kolejką podwieszoną spalinową z podszybia szybu IVz na „N” poz. 900 do 
pokładu 410 i do przekopu D-taśmowego poz. 900 obsługują trzy ciągniki spalinowe: dwa ciągniki 
KPCZ-148 i jeden ciągnik KP-96. Długość trasy transportu wynosi 4965 m (w tym 115 m trasy zę-
batej). Trasa jest wydłużana wraz z postępem w drążeniu poszczególnych wyrobisk. Maksymalne 
nachylenie wynosi 20°. W tym układzie transportu eksploatowanych jest dziesięć stacji nadawczo-
odbiorczych. Jeden zespół transportowy z ciągnikiem KPCZ-148 składa się z dwóch kabin opera-
tora, czterech napędów ciernych, jednego napędu zębatego, części silnikowej, części pomocniczej, 
dwóch wózków hamulcowych typu WHR w układzie DUO oraz sześciu wciągników HPV TDS-
-120. 
 Drugi zespół transportowy z ciągnikiem KPCZ-148 składa się z dwóch kabin operatora, czte-
rech napędów ciernych, jednego napędu zębatego, części silnikowej, części pomocniczej, dwóch 
wózków hamulcowych typu WHR w układzie DUO oraz trzech belek nośnych UiK DURA-
LIFT-80. W skład zespołu transportowego z ciągnikiem KP-96 wchodzą: dwie kabiny operatora, 
cztery napędy cierne, jeden napęd zębaty, część silnikowa, dwa wózki hamulcowe typu WHR 
w układzie DUO oraz dwie belki nośne UiK DURALIFT-80. 
 
4.2. Jazda ludzi 
 
 Dotyczy dwóch przykładów jazdy ludzi z przekopu C poz. 830 do pokładu 502/1 oraz z pozio-
mu 900 do poziomu 1110. 
 
4.2.1. Układ transportu do jazdy ludzi z przekopu C poz. 830 do pokładu 502/1 
 
 Jazda ludzi kolejką podwieszoną spalinową prowadzona była z przekopu C poz. 830 do pokła-
du 502/1. Trasę transportu stanowi uniwersalny tor jezdny typu BWTU 50/120 dla kolejek podwie-
szonych firmy Becker-Warkop. Łączna długość trasy do jazdy ludzi wynosiła 1700 m a maksy-
malne nachylenie wynosiło 25°. Transport załogi oprowadzony był ciągnikiem podwieszonym ty-
pu KPZS-S firmy Becker-Warkop. Zespół transportowy przeznaczony do jazdy ludzi składał się 
z dwóch kabin operatora, czterech napędów zębatych, części maszynowej, jednostki z instalacją 
elektryczną i chłodnicą oleju, dwóch wózków hamulcowych typu WHR w układzie DOU, kabiny 
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osobowo-sanitarnej typu UiK KOS-A i czterech kabin osobowych typu UiK KO-8-A. W kabinie 
osobowej znajduje się 8 siedzeń a nośność użytkowa kabiny wynosi (8 osób 100 kg) 800 kg. 
Wsiadanie i wysiadanie ludzi z kabin osobowych odbywało się na trzech stacjach osobowych. 
 
4.2.2. Układ transportu do jazdy ludzi z poziomu 900 do poziomu 1110 
 
 Jazda ludzi prowadzona jest aktualnie w upadowej równoległej do poz. 1110. Trasę do trans-
portu stanowi uniwersalny tor jezdny typu BWTU 50/120 dla kolejek podwieszonych firmy Bec-
ker-Warkop. Długość trasy wynosi 1900m a maksymalne nachylenie 12°. Transport załogi odbywa 
się za pomocą ciągnika podwieszonego typu KP-96 firmy Becker-Warkop. Zespół transportowy 
przeznaczony do jazdy ludzi składa się z dwóch kabin operatora, czterech napędów ciernych, jed-
nego napędu zębatego, części silnikowej, dwóch wózków hamulcowych typu WHR i czterech ka-
bin osobowych typu TDS-100/KO firmy TDS ZAMPRA. W kabinie osobowej znajduje się 8 sie-
dzeń a nośność użytkowa kabiny wynosi (8 osób 100 kg) 800 kg. Wsiadanie i wysiadanie ludzi 
z kabin osobowych odbywa się na czterech stacjach osobowych. 
 
4.3. Transport sekcji obudowy zmechanizowanej 
 
 Dotyczy dwóch przykładów transportu sekcji obudowy zmechanizowanej: z przekopu F-koło-
wego poz. 900 do pokładu 405/1łg, oraz z przekopu H-kołowego poz. 900 do pokładu 412łg+łd 
i 412łg. 
 
4.3.1. Transport sekcji do ściany F-4 pokład 405/1łg prowadzony 

jest z przekopu F-kołowego na poziomie 900 
 
 Do transportu sekcji służy uniwersalny tor jezdny typu BWTU 50/120 dla kolejek podwieszo-
nych firmy Becker-Warkop. Łączna długość trasy zębatej do ściany F-4 pokładu 405/1łg wynosi 
710 m a maksymalne nachylenie 18°. Transport kompletnej sekcji odbywa się za pomocą podwie-
szonego ciągnika spalinowego typu KPZS-S. Zespół transportowy składa się z dwóch kabin opera-
tora, części pomocniczej, części maszynowej, czterech napędów zębatych, wózków hamulcowych 
WHR w układzie duo i zestawu nośnego HMZ TDS 10 DUO. Maksymalna nośność zestawu HMZ 
TDS 10 DUO wynosi 2100 kN. 
 
4.3.2. Transport sekcji z przekopu H-kołowego poz. 900 do pokładu 412łg+łd i 412łg 
 
 Podczas zbrojenia ściany G-4 pokł. 412łg+łd i 412łg trasa transportu przebiegała przez prze-
cinkę z przekopu H-kołowego poz. 900 do przekopu H-taśmowego poz. 900 o maksymalnym na-
chyleniu 30°. W ww. przecince zabudowano trasę zębatą. Siła uciągu ciągnika KPCZ-148 z czte-
rema napędami ciernymi i jednym napędem zębatym wynosiła 100 kN, co umożliwiło transport 
elementów sekcji obudowy zmechanizowanej do zbrojonej ściany. 
 Zastosowanie napędu zębatego spełniło oczekiwania użytkownika. 
 
 
5. WADY I ZALETY KOLEJEK PODWIESZONYCH Z NAPĘDEM WŁASNYM 
 
 Analizę porównawczą dotyczącą kosztów zakupu i eksploatacji kolejek z napędem ciernym 
i zębatym dla długości tras 1000 m, 2000 m i 3000 m przedstawiono w [4]. Na podstawie analizy 
porównawczej stwierdzono, że amortyzacja ciągników różni się o 10%, natomiast wzrastająca dłu-
gość trasy z 1000 m do 3000 m podwyższa koszt amortyzacji trasy z napędem zębatym o 100% 
w stosunku do trasy dla ciągników z napędem ciernym. 
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 Porównując koszt wymiany kół w ciągniku z napędem ciernym w stosunku do ciągnika z napę-
dem zębatym to różnica ta przekracza wartość 500 tys. w okresie amortyzacji. 
 Analizując koszty łączne wymiany kół i amortyzacji kolejki wraz z trasą to dla długości trasy 
1000 m różnica jest większa na korzyść KPZS, natomiast przy długości trasy 2000 m różnica ta 
zmniejsza się o 50%. Natomiast przy długości trasy 3000 m wartości te się pokrywają. Analizę 
przeprowadzono na podstawie dotychczasowych doświadczeń z zastosowania kolejek w podzie-
miach kopalń od roku 2009 [4]. W odniesieniu do doświadczeń uzyskanych przez stosowanie na-
pędu zębatego w ciągnikach podwieszonych z napędem własnym w JSW S.A. KWK „Borynia-
Zofiówka-Jastrzębie” Ruch „Zofiówka” można przedstawić następujące wady i zalety zastosowa-
nych rozwiązań. 
 
5.1. Ciągnik z napędem zębatym 
 
 Zalety: 
 brak uślizgu, 
 pewność zatrzymania ciągnika na pochylni, 
 większa siła ciągnąca jednego napędu, 
 dłuższy czas eksploatacji napędu, 
 w stosunku do tras ciernych nieduże zużycie szyn zębatych. 
 Wady: 
 wyższa cena zakupu i zabudowy (pracochłonność trasy zębatej), 
 podczas dłuższego użytkowania przy ciężkich transportach występuje wysuwanie się tulejek 

w dolnych gniazdach. 
 
5.2. Ciągnik z napędem cierno-zębatym 
 
 Zalety: 
 zwiększenie bezpieczeństwa jazdy na nachyleniach i upadach, 
 eliminuje uślizg kół w przypadku zawilgocenia i zapylenia, co wpływa na większą żywotność 

kół napędowych, 
 zwiększenie możliwości transportu większych ciężarów na nachyleniach i upadach. 
 Wady: 
 wyższy koszt zakupu odcinków tras zębatych, 
 wyższa cena ciągnika przy zastosowaniu napędu zębatego (ok. 50 tys. zł). 
 
5.3. Analiza porównawcza 
 
 Analiza dotyczy częstotliwości wymian kół napędowych w ciągnikach KPZS i KPCZ. W pię-
ciu ciągnikach KPZS, z których każdy posiada po 4 napędy HZA w ciągu 5 lat wymieniono 4 na-
pędy. Koszt wymiany jednego napędu wynosi 40 000zł. Koszt wymiany napędów wyniósł łącznie 
200 000 zł. 
 W pięciu ciągnikach KPCZ, z których każdy posiada 4 napędy cierne i 1 napęd zębaty wymie-
niano tygodniowo po 8 kół ciernych. Koszt wymiany jednego koła wynosił 1242 zł. Koszt tygo-
dniowy wymiany kół wynosi 9936 zł. Natomiast roczna kwota ponoszona na wymianę kół napę-
dowych wynosi 516 672 zł. 
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WNIOSKI 
 
 Na podstawie wieloletnich doświadczeń związanych ze stosowaniem napędu zębatego w kolej-
kach podwieszonych z napędem własnym można sformułować następujące wnioski: 

1. Zwiększająca się liczba wyrobisk nachylonych do 30º, w których prowadzony jest transport 
zmusza użytkowników do stosowania coraz doskonalszych rozwiązań w systemach trans-
portu kolejkami podwieszonymi z napędem własnym. 

2. Dynamicznie rozwija się transport kolejkami podwieszonymi z napędem własnym eliminu-
jąc kolejki linowe. 

3. Zastosowanie napędu zębatego w transporcie kolejkami podwieszonymi z napędem wła-
snym przyczyniło się do poprawy bezpieczeństwa jak i wzrostu wydajności w transporcie. 

4. Napęd zębaty stosowany jest w wyrobiskach o dużym zapyleniu i zawilgoceniu oraz nachy-
leniach dochodzących do 30º. 

5. Napęd zębaty eliminuje tzw. uślizg w transporcie kolejkami podwieszonymi z napędem 
własnym. 

6. Stosowanie napędu zębatego może odbywać się na całej trasie transportu, bądź tylko na 
wyznaczonym odcinku trasy. 

7. Napęd zębaty może być stosowany jako samodzielny lub współpracować z napędem cier-
nym. 

8. W JSW S.A. KWK „Borynia-Zofiówka-Jastrzębie” Ruch „Zofiówka” trasy kolejek z napę-
dem zębatym przekraczają 1/3 długości trasy, na której prowadzony jest transport. 

9. Zastosowanie ciągników z napędem zębatym zostało zweryfikowane pozytywnie w warun-
kach JSW S.A. KWK „Borynia-Zofiówka-Jastrzębie” Ruch „Zofiówka”. 
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Application of Toothed Drive in Self Propelled Suspended Monorails Used 
in ,,Borynia-Zofiówka-Jastrzębie” Department ,,Zofiówka” Coal Group 
 
Due to variable geological-mining conditions we are forced to apply more and more modern solu-
tions in transport systems. Introducing of toothed drive into suspended monorails changed the way 
of how the transport is conducted. This drive can be considered as a toothed drive itself or as 
a drive which can co-operate with frictional drive as a frictional-toothed drive. These solutions 
were put into effect on ”Borynia-Zofiówka-Jastrzębie” Department ,”Zofiówka” Coal Group. We 
meet more and more often short transport distances where floor inclination is about 10÷30 deg. 
Application of toothed drive improved decidedly conducting of transport and contributed to higher 
safety level. Examples of applied solutions have been described in article. Authors think that 
toothed drive can be applied along entire track length or on distances where the safety conditions 
require using it. 
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Zastosowanie elementów Total Productive Maintenance 
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STRESZCZENIE: Niniejszy artykuł zawiera opis wykonanych prac w ramach projektu badawczo-
rozwojowego „Adaptacja i implementacja metodologii Lean kopalniach miedzi” z zakresu metody 
Total Productive Maintenance. Prace badawczo-rozwojowe rozpoczęły się od ustandaryzowania 
nazewnictwa awarii i napraw maszyn dołowych, dzięki której następnie przeprowadzono analizę 
częstości występowania awarii oraz wytypowano obszar pilotażowy do dalszych prac. Na tej pod-
stawie realizowano kolejne działania polegające na opracowaniu standardu przeprowadzania jednej 
z często występujących napraw wozów odstawczych. Opracowano również standard wykonywania 
oceny codziennej wozu odstawczego za pomocą metody MTM. Ponadto przygotowano koncepcję 
adaptacji istniejącej wnęki w Komorze Maszyn Ciężkich zgodnej z zasadami TPM i 5S, która 
zostanie przeznaczona dla mechaników zajmujących się wozami odstawczymi.  
 
SŁOWA KLUCZOWE: TPM, komora maszyn ciężkich, kopalnia, wóz odstawczy 
 
 
1. WSTĘP 
 
 W niniejszym artykule przedstawione zostaną wyniki prac dotyczących adaptacji i implemen-
tacji narzędzi pochodzących z metody Total Productive Maintenance (TPM) zrealizowanych w Ra-
mach projektu badawczo-rozwojowego „Adaptacja i implementacja metodologii Lean w kopal-
niach miedzi” finansowanego przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju. Za główny cel projektu 
przyjęto „zaadoptowanie metodologii Lean Production do warunków przemysłu wydobywczego 
oraz analizę i weryfikację przydatności poszczególnych metod i narzędzi Lean”, w tym metody 
TPM. Projekt realizowany był przez trzech partnerów w ramach powstałego Konsorcjum. Liderem 
projektu była Politechnika Wrocławska, która do projektu wniosła wiedzę i doświadczenie z za-
kresu stosowania metodologii Lean Production, głównie w branży motoryzacyjnej. Beneficjentem 
projektu było KGHM Polska Miedź S.A. Przedsiębiorstwo to wniosło do projektu wiedzę prak-
tyczną z zakresu systemów wydobywczych, dostarczyło danych potrzebnych do realizacji projektu 
oraz umożliwiło weryfikacje praktyczną wypracowanych rozwiązań. W trakcie prac projektowych 
korzystano z doświadczeń, konsultacji i ekspertyz trzeciego partnera Konsorcjum, pełniącego rolę 
eksperta w zakresie przemysłu miedziowego – KGHM Cuprum sp. z o.o. – Centrum Badawczo 
Rozwojowe. 

Szkoła Eksploatacji Podziemnej 2014, Materiały Konferencyjne 
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2. TPM 
 
 TPM (ang. Total Productive Maintenance) w tłumaczeniu dosłownym oznacza całkowite 
produktywne utrzymanie ruchu i definiowane jest jako obsługa konserwacyjna maszyn i urządzeń, 
realizowana przez operatorów tych maszyn i dział utrzymania ruchu danego przedsiębiorstwa. 
TPM to koncepcja, której celem jest wzrost produktywności i efektywności procesów związanych  
z utrzymaniem ruchu dzięki zwiększeniu konstruktywnego zaangażowania pracowników biorących 
udział w tych procesach [1]. Celem podejścia TPM jest maksymalne wykorzystanie zdolności 
produkcyjnych maszyn, które osiągnąć można przez wprowadzenie planowych przeglądów 
maszyn, a także przerzucenie podstawowych działań związanych z obsługą i konserwacją maszyn 
na ich operatorów. Wszyscy pracownicy od najwyższego kierownictwa do pracowników 
produkcyjnych powinni być zaangażowani w dążeniu do osiągnięcia sukcesu Błąd! Nie można 
odnaleźć źródła odwołania.. 
 Głównym celem TPM jest osiągnięcie poziomu trzech zer: zero awarii, zero defektów wy-
nikających z pracy maszyny oraz brak wypadków przy pracy. Kiedy awarie i defekty zostaną wy-
eliminowane, tempo operacyjne maszyn wzrośnie, koszty zostaną zredukowane, produkcyjność 
wzrośnie Błąd! Nie można odnaleźć źródła odwołania., Błąd! Nie można odnaleźć źródła 
odwołania..  
 TPM jest metodą opartą na pięciu głównych filarach: poprawa środowiska pracy, autonomiczne 
utrzymanie, planowane utrzymanie, opracowanie standardów oraz utrzymanie TPM. Każdy z tych 
filarów składa się z kolejnych kroków umożliwiając osiągnięcie poszczególnych zadań. Całość 
wsparta jest na praktykach 5S i pracy grupowej zorientowanej na ciągłe doskonalenie i zmianę 
świadomości. Ważnym, a nawet niezbędnym aspektem staje się tu program szkoleń pracow-
niczych. Wszystkie te działania przebiegają wielowymiarowo na różnym stopniu organizacji, a co 
więcej, są od siebie zależne.  
 

 
Rys. 1.  Filary TPM 
Figure 1. Pillars of TPM 
 
 Dążąc, do jak najbardziej efektywnego wykorzystania maszyn górniczych, bez których żaden 
proces górniczy nie może przebiegać sprawnie, należy określić pojęcie wartości, jaka powstaje  
w procesie udostępniania maszyn i zidentyfikować marnotrawstwo - straty jakie mogą występować 
w tym procesie. Definiowanie wartości z punktu widzenia użytkownika usługi sprowadza się do 
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określenia tych jej cech, które użytkownik uważa za kluczowe i niezbędne do sprawnego 
przeprowadzenia danego procesu górniczego. 
 W tym kontekście „wartością jest usługa dostarczenia odpowiedniej, w pełni sprawnej, funk-
cjonalnej, przygotowanej do pracy i sprawdzonej przez operatora maszyny górniczej, wraz z ope-
ratorem w odpowiednie miejsce i na czas uzgodniony z zamawiającym” [5]. 
 Stratą jest to wszystko, co nie przyczynia się do powstania lub dodania wartości z punktu wi-
dzenia odbiorcy usługi i powoduje, że jest ona niekompletna lub opóźniona. Stratę należy rozumieć 
jako każde działanie, które jest wykonywane, ale które nie dodaje wartości do produktu. Zgodnie 
z terminologią stosowaną w podejściu Lean Manufacturing wszelkiego rodzaju straty nazywa się 
marnotrawstwem. Zjawisko marnotrawstwa może występować w wielu obszarach procesu dostęp-
niania maszyn, począwszy od prac na Komorze Maszyn Ciężkich, związanych z przygotowaniem 
maszyn do pracy – tak zwaną obsługą codzienną, przywróceniem im funkcjonalności poprzez 
naprawy i remonty, jak i w obszarze pracy udostępnionych już maszyn. 
 
 

3. ELIMINACJA PROBLEMÓW GŁÓWNYCH 
 
 Z uwagi na zróżnicowanie maszyn pracujących w procesie eksploatacji oraz duży zakres prac,  
w tym obszarze zdecydowano się do prac pilotażowych wybrać jedną grupę maszyn. Analiza 
danych zebranych w kopalni w okresie styczeń – marzec 2012 na jednej z Komór Maszyn Ciężkich 
wykazała, że najbardziej awaryjne są wozy odstawcze, dlatego też zdecydowano, że dalsze prace 
pilotażowe będą prowadzone dla wozów odstawczych. Dodatkowym czynnikiem przemawiającym 
za wyborem tej grupy maszyn jest fakt, że w przypadku wybranej komory wozy odstawcze 
stanowiły najliczniejszą grupę maszyn oraz występował tylko jeden typ i producent tych maszyn.   
 W ramach prac na eliminacja problemów głównych przeprowadzono analizę danych zebranych  
w okresie obserwacji pilotażowych, dotyczącą awaryjności wozów odstawczych. Dane te następnie 
zostały uzupełnione o analizę wyników prac powołanych grup roboczych „Zapobieganie Awa-
riom”. W efekcie stworzono spójny dokument zawierający standardowe nazewnictwo awarii i od-
powiadające im nazwy napraw z podziałem na zespoły funkcjonalne maszyny – uzupełniony 
później o czasochłonność, liczbę osób wymaganych do przeprowadzenia danej awarii, wykaz 
części zamiennych oraz narzędzi. 
 W dalszym toku opracowany został formularz zbierania danych, stanowiący narzędzie do 
gromadzenia informacji o czasie wystąpienia awarii, maszynach na których wystąpiły, typach 
awarii i uszkodzonych częściach\podzespołach, potencjalnej przyczynie uszkodzenia, czasie jaki 
maszyna oczekiwała na wykonanie naprawy, przyczynie oczekiwania, czasie naprawy i uwagach 
wpisującego. Przy tworzeniu formularza uczestniczyli pracownicy dozoru mechanicznego wy-
branej do obszaru pilotażowego Komory Maszyn Ciężkich. Dzięki zastosowaniu formularza moż-
liwe było uzyskanie informacji nie tylko o występujących typach awarii, ale również jakiego Kon-
kretnego podzespołu ona dotyczy, przyczynach wystąpienia ponad to czy maszyna była na-
prawiana czy oczekiwała na naprawę oraz z jakiego powodu i ile czasu trwała naprawa. Na 
podstawie tego formularza możliwe było dokonanie wyboru zakresu naprawy do dalszych analiz. 
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Rys. 2. Zakres arkusza zbierania danych w okresie pilotażowym - przykład 
Figure 2.  The scope of the data collection sheet during the pilot - an example 
4. AUTONOMICZNE UTRZYMANIE RUCHU 
 
 Drugie w kolejności zadanie z zakresu TPM odnosiło się do autonomicznego utrzymania ruchu, 
czyli grupy działań, których celem było włączenie operatorów w utrzymanie i konserwacje 
obsługiwanych przez nich pojazdów, niezależnie od działań mechaników. W ramach tego zadania 
opracowano materiały szkoleniowe TPM/5S dla pracowników oraz przeprowadzono szkolenie  
z tego zakresu.  
 Podczas prac wdrożeniowych przygotowano, krótkie szkolenia dla wszystkich pracowników 
dołowych pracujących w obszarze pilotażowym. Czas trwania wynosił ok. 15 min, i został tak 
dostosowany, aby szkolenie to nie kolidowało z bieżącymi pracami. Najlepszym okresem był 
moment przejęcia zmian, co pozwoliło na udział wszystkich pracowników podczas szkolenia. Ze 
względu na fakt, iż w kopalni brakuje odpowiednich warunków do przeprowadzenia szkolenie 
należało zaadaptować istniejące miejsce zbiórek. Prezentacja w postaci arkuszy A0 przedstawiana 
była przez pracowników projektu nie należących bezpośrednio do kadry zakładów górniczych. 
Przygotowano, krótką prezentację pokazującą miejsce i rolę jaką odgrywa metoda 5S w szczupłej 
organizacji, przedstawienie metody TPM z jej pięcioma filarami oraz wykazem dobrych praktyk. 
Metoda 5S jest podstawowym i najbardziej rozpowszechnionym narzędziem wykorzystywanym 
przy wprowadzeniu zasad Lean w organizacji i pozwala na organizację bezpiecznego, czystego, 
wydajnego i humanitarnego miejsca pracy. Oprócz tego, każdy mechanik i operator otrzymał pre-
zentację w formie papierowej, aby mógł jeszcze raz zapoznać się z jej treścią. Podczas prezentacji 
zaprezentowano dobre praktyki stasowane w branżach produkcyjnych oraz przedstawiono miejsca 
potencjalnych wdrożeń na kopalni, co stanowiło główny punkt dyskusji. 
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Rys. 3. Materiały szkoleniowe z zakresu TPM i 5S dla pracowników dołowych  
Figure 3. Materials about TPM and 5S for underground workers 
1. STANDARYZACJA WYKONYWANIA NAPRAWY  
 
 Kolejne zadanie zrealizowane w ramach części projektu dotyczącej TPM polegało na 
przygotowaniu standaryzacji wykonywania naprawy wraz z opisem procedury jej powstawania 
oraz opracowaniem szablonu dokumentu. W ramach tej części projektu członkowie zespołu odbyli 
zjazd do kopalni w celu obserwacji usuwania awarii piasty, wymiany łożysk, uszczelnień, tarczy 
hamulcowej i zbloczy hamulcowych jednego z wozów odstawczych. Przebieg wykonywania 
naprawy został udokumentowany za pomocą nagrania filmowego, dokumentacji zdjęciowej oraz 
opisu słownego wszystkich wykonywanych przez mechaników czynności. Następnie przeprowa-
dzono wstępną analizę danych zebranych podczas wykonywania naprawy oraz przygotowano 
schemat procedury opisu standardu. W dalszej kolejności opracowano zakres oraz wygląd sza-
blonu, w którym zapisany zostanie standard przeprowadzania naprawy. Całość analizy materiałów 
filmowych, zdjęciowych oraz notatek członków zespołu podzielono na dziewięć etapów m.in. 
zdejmowanie koła, demontaż piasty, czyszczenie itp., z kolei każdy etap składał się z szeregu róż-
nych czynności. Opis wszystkich 65 czynności składających się na naprawę awarii piasty zawiera 
informacje o miejscu wykonywania pracy, ilości wymaganych osób, czasu potrzebnego na 
realizacje zadania, wymagane części zamienne i narzędzia. Dodatkowo w celu zobrazowania opisu 
dodano stosowną ilustrację. Całość opracowania zawiera wykaz wszystkich niezbędnych narzędzi, 
części zamiennych, materiałów, płynów i smarów oraz mediów niezbędnych do przeprowadzenia 
naprawy.  
 Podczas przygotowywania dokumentu opisującego standard przeprowadzania naprawy opraco-
wana została procedura przygotowywania standardu naprawy. Uznano iż schemat formularza jest 
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na tyle uniwersalny, iż można z powodzeniem stosować do go opisu innych napraw oraz czynności 
związanych z remontami i przeglądami maszyn dołowych w kopalni. 

 

 
 
Rys. 4. Pierwsze strony dokumentu opisującego standard naprawy 
Figure 4. First pages of document describing the repair standard 

 
 
Rys. 5. Przykład opisu czynności dla standardu przeprowadzania naprawy 
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Figure 5. Example of repair standard’s description steps. 
 
 
2. STANDARYZACJA OBSŁUGI CODZIENNEJ WOZÓW ODSTAWCZYCH 
 
 W ramach realizacji zadania „Przeprowadzenie standaryzacji i usprawnienia wyznaczonych 
i zmapowanych procesów” opracowano standard wykonywania obsługi codziennej (OC) wozów 
odstawczych, który jest zespołem czynności kontrolnych wykonywanych przed wyjazdem Maszy-
ny do prac wydobywczych. 
 Do określenia normatywu czasu oraz zapisu przebiegu tej kontroli posłużono się narzędziem 
MTM (UAS). Pomiar czasu pracy w MTM opiera się na analizie ruchów wykonywanych podczas 
danego zadania. Systemy czasów elementarnych wychodzą z założenia, że metoda określa czas 
wykonania pracy – zatem dzięki dokładnej analizie sposobu wykonywania operacji i podziale tejże 
na odpowiednio małe bloki, istnieje możliwość przypisania każdemu z tych bloków standardowej 
wartości czasu potrzebną na jego poprawne wykonanie. Do przeprowadzenie analizy wykonania 
posłużono się zapisem wideo przebiegu obsługi codziennej wykonanej przez operatora wozu oraz 
dokumentacją techniczno-ruchową wozu. Przeprowadzona analiza przebiegu tego procesu ma 
zasadnicze znaczenie dla wyznaczenia ram czasowych i ustalenia obowiązującego standardu wy-
konania OC. Obiektywne określenie limitu czasu potrzebnego na wykonanie tych czynności umoż-
liwia poprawne wykonanie kontroli, która pozwala jeszcze na etapie oddania wozu do prac eks-
ploatacyjnych, wykryć i wyeliminować usterki, a to z kolei wpływa na późniejsze podwyższenie 
współczynnika czasu między awariami, a także poprawie bezpieczeństwa środowiska pracy. Drugą 
kwestią wynikająca z zastosowaniem metodologii UAS, jest ustalenie standardu wykonania OC. 
Sama informacja z dokumentacji techniczno-ruchowej sygnalizuje tylko punkty kontrolne bez po-
dania odpowiedzi na pytanie w jaki sposób wykonać daną czynność. Wykonana analiza pozwoliła 
na wyznaczenie optymalnego przebiegu OC przez operatora począwszy od zapoznania się z książ-
ką pracy maszyny, poprzez dokonanie oględzin różnych podzespołów wozu, aż po dokonanie 
wpisu do Książki Pracy Maszyn. 
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Rys. 6. Kolejność wykonywania czynności podczas OC określona za pomocą MTM 
Figure 6. Order of operations in OC determined by MTM method 
 
 
3. WYKONANIE PROJEKTU WNĘKI WARSZTATOWEJ ZGODNIE Z ZASADAMI 5S 
 
 Kolejne zadanie zrealizowane w ramach prac w obszarze TPM to wykonanie projektu wnęki 
warsztatowej. Po zdefiniowaniu i klasyfikacji sprzętu niezbędnego do wykonywania powierzonych 
prac wykonano projekt adaptacyjny wnęki, dedykowanej dla mechaników odpowiedzialnych za 
wozy odstawcze. Wnęka ta znajduje się na terenie analizowanej Komory Maszyn Ciężkich. Projekt 
adaptacyjny wnęki polegał na doborze szafki narzędziowej wraz z pełnym wyposażeniem dla 
mechanika wozów odstawczych, projekcie wykonawczym szaf brygadowych i pracowniczych oraz 
regału na węże hydrauliczne, a także sposobu przechowywania elementów łącznych. Układ war-
sztatu wypracowany został wspólnie z sugestiami pracowników kopalni, wymaganiami technicz-
nymi w zgodzie z przyjętą praktyką 5S oraz zasadami BHP. Przedstawiona została propozycja 
rozmieszczenia wyposażenia oraz sposób przechowywania narzędzi, elementów łącznych, części 
zamiennych i węży wraz z podaniem maksymalnych i minimalnych poziomów zapasów. Realizac-
ja projektu pozwoli na wydzielenie dedykowanego miejsca pracy, które umożliwi sprawne i bez-
pieczne działanie służb odpowiedzialnych za obsługę wozu, co przełoży się później na zwiększenie 
rzeczywistej dostępności do maszyn, a w konsekwencji wzrost wydobycia. Obecnie trwają prace 
nad wykończeniem zaprojektowanej wnęki – zainstalowany został już regał na węże hydrauliczne 
oraz część innego wyposażenia. 
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Rys. 7. Projekt wnęki dla mechaników wozów odstawczych 
Figure 7. Haulage vehicles mechanics’ warehouse project 
 
 
 Drugi filar 5S opiera się na systematyce, będącej podstawą standaryzacji, a jednym z etapów jej 
implementacji jest zastosowania sygnałów wizualnych (visual controls). W związku z tym opra-
cowano wytyczne dotyczące oznakowania poziomego i pionowego na Komorze Maszyn Ciężkich 
zgodnego z zasadami 5S oraz przepisami BHP, normą dot. transportu wewnątrzzakładowego oraz 
technicznym wymaganiom dla dróg ewakuacyjnych 
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Rys. 8. Przykład oznakowania kanału serwisowego i słupów 
Figure 8. Example of service pit and pillars marking 
 
 
PODSUMOWANIE 
 
 W artykule przedstawiono wybrane wyniki prac nad adaptacją niektórych metod Total Pro-
ductive Maintenance do warunków przemysłu wydobywczego. Prace te były realizowane w ra-
mach projektu badawczo-rozwojowego „Adaptacja i implementacja metodologii Lean w kopal-
niach miedzi”. W artykule omówiono podstawowe zagadnienia związane z TPM oraz nowo-
przyjętą definicję wartości i marnotrawstwa w procesie udostępniania maszyn dołowych w prze-
myśle wydobywczym. Opisane zostały zadania związane ze standaryzacją nazewnictwa, przepro-
wadzania napraw, wykonywania oceny codziennej wozów odstawczych oraz przygotowywania 
innych standardów za pomocą opracowanych procedur. Przedstawiono także koncepcję adaptacji 
specjalnego pomieszczenia przeznaczonego dla mechaników związanych z utrzymaniem wozów. 
 Opracowana w ramach realizacji zadań projektowych metodyka postępowania w zakresie TPM 
jest na tyle uniwersalna, iż istnieje możliwość zaadaptowania jej w innych przedsiębiorstwach 
przemysłu wydobywczego, zarówno specjalizujących się w eksploatacji podziemnej jak i odkryw-
kowej. 
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Application of Total Productive Maintenance Elements 
in Heavy Machinery Chamber in Copper Mine 
 
 
 This paper presents the description of the work carried out within the framework of R&D pro-
ject “Adaptation and implementation of Lean methodology copper mines” within the scope of the 
Total Productive Maintenance method. The research began from an attempt to standardize names 
of failure and repairs of underground machinery and was followed by an analysis of the incidence 
of failures, thus the pilot area was selected. On this basis, further activities were carried out aiming 
in developing the standard of conduct one of the frequently occurring repairs of haulage vehicles 
(HV) including the preparation methods of carrying out such standardization, so that it will be 
possible to develop other standards repairs. Also a standard of HV’s OC (daily control) was deve-
loped using the MTM method. An adaptation of the concept of special warehouse for HV’s me-
chanics was made in accordance with the principles of TPM and 5S. Additionally the description 
of conducted training for underground workers in the field of TPM and 5S method was provided. 
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1. WSTĘP 
 

Upadowa odstawczo-transportowa w KWK „Marcel” została oddana do eksploatacji 13.03.2008 
roku. Do końca ubiegłego roku przenośnikami zainstalowanymi na trasie odstawy przetransporto-
wano 17.566.961 ton urobku brutto. W czasie dotychczasowej eksploatacji nie doszło do żadnych 
awarii. Zaistniały natomiast stany awaryjne, które udało nam się odpowiednio wcześniej zdiagno-
zować i usunąć w czasie przerw technologicznych, w dni wolne od wydobycia. W artykule prag-
niemy podzielić się spostrzeżeniami z pracy przede wszystkim przenośnika PT-2 (Pioma-1400 – 
3×860 kW) długości 1860 m. Przedstawimy zabiegi kopalni w utrzymaniu w sprawności taśmy 
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z linkami stalowymi typu 1400 ST 4500 10+8 1W/0, technologie i częstość wymiany połączeń ta-
śmy, prowadzonej diagnostyki za pomocą badań magnetycznych i pomiaru zużycia okładek. Ponad-
to zostaną przedstawione ogólne metody monitorowania pracy napędu przenośnika wraz z wnio-
skami z ich eksploatacji, co ma bezpośredni wpływ na podejmowanie działania naprawczo-serwi-
sowe. Przedstawiony zostanie również sprzęt zainstalowany po uruchomieniu odstawy, który w du-
żym stopniu przyczynił się do niezawodnej pracy odstawy. W szczególności dotyczy to prasy wul-
kanizacyjnej z samoregulującym, ceramicznym systemem grzewczym KLIV firmy WAGANER 
SCHWELM, system monitoringu przekładni FAG ProCheck oraz separatora elektromagnetyczne-
go SEM – 4Ex/1. 

Celem tej pracy jest również znalezienie wytycznych do projektowania i stawiania wymagań 
innym przenośnikom taśmowym dużej mocy, w perspektywie przedłużenia transportu urobku 
w części marklowickiej kopalni do poziomu 600 m. 
 
 
2. RYS HISTORYCZNY 
 

KWK „Marcel” jest kopalnią dwupolową, składa się z części tzw. macierzystej, gdzie eksploat-
owane 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 wydo-
bywczych oraz 3–4 ścianach eksploatacyjnych. Kopalnia produkuje w ciągu roku ponad 2700 tys. 
ton węgla typu 32, 33 oraz 34. Głównym odbiorcą węgla koksowego są koksownie, a odbiorcami 
węgla energetycznego są cementownie i energetyka zawodowa. Znaczny udział produkcji sprze-
dawany jest w eksporcie. 
 
 

 
 
Rys. 1. Obszar górniczy KWK „Marcel” 
Figure 1. KWK „Marcel” mining area 
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Historia upadowej w kopalni „Marcel” sięga lat 90. XX w., kiedy kopalnia zmierzała do zbu-
dowania jak najprostszego układu transportu urobku. Roboty górnicze przy drążeniu upadowej 
rozpoczęto w lipcu 2002 od poz. 400 m, a w maju 2003 od strony powierzchni. Budowa upadowej 
trwała 5 lat i 8 miesięcy. Uruchomienie upadowej nastąpiło 13 marca 2008 roku. 
 
 

 
 
Rys. 2. Widok na upadową odstawczo-transportową od strony koksowni „Radlin” 
Figure 2. Haul-transport dip road (view from „Radlin” coke plant) 
 
 
3. SCHEMAT CIĄGU TRANSPORTOWEGO. 
 

Upadowa odstawczo-transportowa jest wyrobiskiem pochyłym łączącym poziom 400 m. w częś-
ci marklowickiej z powierzchnią kopalni i dalej poprzez pomost łączący z ZPMW. Nachylenie 
upadowej wynosi 12 stopni, przy długości 1850 m, z tego odcinek w nadkładzie długości 217 m, 
wykonano w obudowie żelbetowej, zaś pozostałą część w obudowie ŁP V-25/10. Upadowa spełnia 
funkcje odstawy urobku i transportu materiałów. 

Układ odstawy urobku składa się z następujących elementów: 
 przenośnika taśmowego PT nr 1 Pioma-1400, długości 110 m i mocy 2x160 kW w pomoście 

łączącym wylot z upadowej z budynkiem nadszybia szybu III, 
 przenośnika taśmowego PT nr 2 Pioma-1400, długości 1860 m, mocy 3x860 kW i sterowaniem 

przemiennikami częstotliwości (falowniki), 
 przenośnika taśmowego PT nr 3 Pioma-1200 dł. 850 m. i mocy 2x250 kW, łączącego upadową 

ze zbiornikiem retencyjnym, 
 zbiornika retencyjnego o objętości 700 m3 wraz z zespołem dozowników zgrzebłowych pod 

zbiornikiem, które sprzężone są z wagą taśmową na przenośniku PT-3, co pozwala regulować 
nadawę według zapotrzebowania ZPMW. 
W czasie zmiany wydobywczej układ transportu obsługuje 4 pracowników. 
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Rys. 3. Schemat odstawy taśmowej upadową odstawczo-transportową z poz. 400 m do ZPMW 
 
 
4. PRZENOŚNIK PODSTAWOWY PT-2 
 

Zabudowany w upadowej (PT nr 2) jest jednym z najdłuższych przenośników (1860 m) pracu-
jących w polskim górnictwie podziemnym, przy nachyleniu 12°; różnica wysokości pomiędzy sta-
cją zwrotną i stacją wyspową wynosi 384 metry. 
a) Napęd: 
 parametry: 

Moc napędu 3x860 kW jest największą zainstalowaną mocą w polskim górnictwie podziem-
nym (silniki elektryczne asynchroniczne firmy Breuer-Motroen o napięciu zasilania 690 V – 
łącznie 2,58 MW). Napęd wyposażono w przekładnie zębate stożkowo-walcowe firmy Prein-
falk o mocach obliczeniowych po 1000 kW oraz bębny napędowe Ø1400x1600 mm. Przekład-
nie współpracują z zintegrowanymi sprzęgłami jednokierunkowymi i ogranicznikiem momentu 
obrotowego firmy Ringspann wraz zespołem hamulcowym typu ZRMT5. Zastosowane stero-
wanie przemiennikami częstotliwości umożliwia rozruch i pracę przenośnika nawet przy odłą-
czonym jednym napędzie a także pełną regulację prędkości taśmy przenośnika w zakresie od 
0,6 do 4,2 m/s, 

 diagnostyka i wizualizacja, 
Dla nadzoru pracy całego ciągu technologicznego wyznaczono specjalne pomieszczenie (dys-
pozytornię upadowej), które umieszczono w budynku rozdzielni 6 kV. 
Na system diagnostyki przenośnika PT-2 i pozostałych elementów systemu odstawy urobku skła-

da się: 
 system nadzoru wizyjnego – rozmieszczone na stanowiskach obsługi przenośników przystoso-

wane do warunków pracy pod ziemią kamery, z których obraz jest wyświetlany w czasie rze-
czywistym w dyspozytorni i dodatkowo archiwizowany, 

 system monitoringu, wizualizacji i archiwizacji firmy SOMAR Sp. z o.o., 
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Przenośnik PT 2 został wyposażony w szereg niestandardowych systemów czujników pozwala-
jących na odczyt i rejestrację monitorowanych parametrów: 
– temperatura oleju przekładni, 
– prędkość drgań przekładni i silników elektrycznych, 
– temperatura węzłów łożysk bębnów, 
– prędkość drgań łożysk bębnów, 
– temperatura uzwojeń i łożysk silników napędowych, 
– prąd obciążenia silników napędowych, 
– prędkość taśmy przenośnika, 
– liczba obrotów silników napędowych, 
– masa urobku podawanego na przenośnik ze zbiornika dolnego, 
– czas pracy, 
– stan pracy samoczynnego urządzenia gaśniczego (SAGA), 
– włączenie lub wyłączenie wyłączników awaryjnych, 
– ciśnienie medium w stacji napinającej, 
– położenie stacji napinającej. 

Dodatkowo monitorowane są przemienniki częstotliwości układu zasilania przenośnika: 
– napięcie zasilania, 
– prąd obciążenia, 
– częstotliwość napięcia wyjściowego, 
– temperatury radiatorów elementów mocy. 

System umożliwia tworzenie dziennego raportu z przebiegu dobowego wybranych (monitoro-
wanych) parametrów, a także informacji dotyczących wydobycia i czasu pracy przenośnika. 
 

b) Taśma 
Charakterystyka taśmy zabudowanej na przenośniku Pioma-1400: 

 w przenośniku zainstalowano trudnopalną taśmę gumową 1400 ST 4500 10+8 TG 1 W/O o sze-
rokości 1400 mm i wytrzymałości 4500 kN/m produkcji firmy Sempertrans Bełchatów-Ro-
gowiec, 

 rdzeń taśmy składa się z 84 linek stalowych o średnicy 9,3 mm i podziałce 16 mm, 
 grubości okładek wynosi odpowiednio 10 mm – nośnej oraz 8 mm – bieżnej, 
 taśma posiada wzmocnienie metaliczne umieszczone w okładce nośnej, składające się z po-

przecznie ułożonych linek stalowych o średnicy 1,55 mm. Wzmocnienie umieszczone jest nad 
rdzeniem, co jest gwarantem dobrej współpracy wzmocnienia z gumą i zwiększa odporność ta-
śmy na przebicia i przecięcia. 
Okładki taśmy są wykonane z tworzywa na bazie kauczuku chloroprenowego. 

– Połączenia taśmy: 
Łączenia taśmy typu 1400 ST 4500 10+8 1W/O: 

– łączenie wykonane jest metodą wulkanizacji na gorąco, 
 połączenie poszczególnych segmentów taśmy jest trzystopniowe, długość stopnia „C” wynosi 

800 mm, długość całkowita połączenia „D” wynosi 2800 mm, 
 linek stalowych nie łączy się bezpośrednio ze sobą, połączenie wykonuje się przez zawulkani-

zowanie nowego odcinka taśmy wewnątrz którego linki wychodzące z obydwu końców zacho-
dzą między siebie, 

 wszystkie wykonane połączenia posiadają zawulkanizowane wkładki z wzmocnieniem stalo-
wym, 

 zabudowana taśma na przenośniku Pioma 1400 składa się z odcinków taśmy które są łączone 
co 200 m. metodą wulkanizacji. Masa 200 m. odcinka taśmy wynosi 16 Mg, a cała taśma waży 
320 Mg, 
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 w fazie początkowej na długości taśmy występowało 19 połączeń, co 200 m. każde. W chwili 
obecnej funkcjonują 24 połączenia, z tego 13 połączeń wymieniono, 5 połączeń dodano, 6 połą-
czeń pracuje od czasu zabudowania taśmy, 

 w pierwszej fazie montażu stosowano olejową prasę wulkanizacyjną typu PIOMA-PWD18 wy-
produkowaną w firmie PIOMA z Piotrkowa Trybunalskiego. 

 
 

 
 
Rys. 4. Złącze trzystopniowe 
Figure 4. 3-stage connection 
 
 

 
 
Rys. 5. Wykonanie połączenia taśmy sposobem wulkanizacji na gorąco 
Figure 5. Execution of telt connection with use of heat vulcanization 
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 Diagnostyka taśmy: 
 urządzenie BEPROS-S1 do wykrywania wzdłużnych rozcięć taśmy – zainstalowano na PT-2 

w upadowej. Wewnątrz taśmy co 100 m. zawulkanizowano linki miedziane w formie pętli. 
Wskutek przecięcia takiej pętli, które jest równoznaczne z rozcięciem wzdłużnym taśmy, de-
tektor generuje sygnał wyłączający napęd przenośnika. Zapobiega to propagacji wzdłużnych 
uszkodzeń taśmy i tym samym jej dewastacji. 

 badanie magnetyczne taśmy z linkami stalowymi - za pomocą defektografów magnetycznych 
składających się z dwóch rejestratorów głowicy segmentowej.  
Celem badania jest określenie stanu technicznego: 

 taśmy w trakcie eksploatacji, 
 zwulkanizowanych połączeń, 
 linek stalowych wzdłużnych. 

Badaną taśmę w zależności od szerokości dzieli się na taką liczbę sekcji pomiarowych, która 
zapewni badanie taśmy w całym jej przekroju poprzecznym. Liczba ta wyznaczana jest jako ilo-
czyn szerokości przenośnika i połowy szerokości obwodu magnetycznego głowicy. Każda sekcja 
pomiarowa obejmuje w zależności od konstrukcji taśmy od 10 do 14 linek stalowych. Przy jednym 
położeniu obwodu magnetycznego i pełnym obiegu taśmy badany jest stan linek w dwóch sek-
cjach. Metodą magnetyczną można również ocenić stan połączeń taśmy. 
 systematycznie dokonywane są miesięczne pomiary grubości taśmy urządzeniem typu TA-

STERFORM K400. Nominalna grubość taśmy wynosi 29,3 mm. Minimalna zmierzona grubość 
taśmy wynosi 28,6 mm. W okresie sześciu lat eksploatacji zużycie taśmy wyniosło maksymal-
nie 0,7 mm, 

 
 

 
 
Rys. 6. Urządzenie typu TASTERFORM K400 do pomiaru grubości taśmy 
Figure 6. Device of TASTERFORM K400 type used for belt thickness measurement 
 
 
 badania przeprowadzano przez dwóch wykonawców: 
 dr. hab. inż. Jerzego Kwaśniewskiego profesora Akademii Górniczo-Hutniczej pracującego na 

wydziale Inżynierii Mechanicznej i Robotyki, 
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 firmę „Laboratory LRM” reprezentowaną przez dr. Romana Martynę, 
 dotychczasowe badania nie wykazały występowania uszkodzeń najbardziej niebezpiecznych, tj. 

usytuowanych w jednej płaszczyźnie przekroju poprzecznego. Nie stwierdzono zmian stanu 
technicznego, taśma nadaje się do dalszej eksploatacji. 

 
 
5. DODATKOWE WYPOSAŻENIE SYSTEMU TRANSPORTU UROBKU UPADOWEJ 
 
a) Prasa wulkanizacyjna 
 samoregulujący ceramiczny system grzewczy, 

Równomierność temperatury osiągana bez urządzeń regulujących. 
 hydromechaniczna zasada równomiernie-ciśnieniowa, 

Wytwarzanie ciśnienia – mechaniczne – przez napinanie sworzni ściągających. Rozdzielanie 
ciśnienia – równomierne – za pomocą elementów hydrauliki oraz kompensatorów linii prze-
cięć, 

 elementowy system składania, 
Łatwość transportu oraz możliwość dostosowania prasy do wielkości wulkanizowanej powierz-
chni. 

 
 

 
 
Rys. 7. Wykonanie połączenia taśmy z użyciem prasy wulkanizacyjnej 
Figure 7. Execution of belt connection with use of vulcanization press 
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b) Diagnostyka FAG ProCheck przekładni K2SH630 
 system monitoringu FAG ProCheck został zainstalowany w 2009 roku jako uzupełnienie istnie-

jącego systemu monitorowania przenośnika (firmy SOMAR Sp. z o.o.). Służy do wczesnego 
wykrywania uszkodzeń pracujących przekładni poprzez kontrolę sumarycznego poziomu drgań 
(prędkości i przyspieszeń) oraz widma sygnału drganiowego wyselekcjonowanych pasm czę-
stotliwości, 

 pięć przewodów z czujników z każdej przekładni zostało podłączonych do skrzynki rozgałęźnej 
firmy Bartec, a z niej wychodzi główny przewód, który przekazuje dane do komputera przemy-
słowego ProCheck, gdzie te dane są przetwarzane. Komputer ten znajduje się na powierzchni 
lecz posiada zabezpieczenia w postaci barier Zenera. Za pomocą modułu Profibusa komputer 
przemysłowy zawiera aktualne prędkości i moc silników napędzających przekładnie, jak rów-
nież przesyła dane dalej do komputera w rozdzielni upadowa, gdzie można je przeanalizować. 

 
 

 
 
Rys. 8. Schemat poglądowy systemu monitoringu FAG ProCheck 
Figure 8. Pictured Scheme of FAG ProCheck monitoring system 
 
 
c) Separator elektromagnetyczny SEM-4Ex/1 firmy Damel S.A. 

Zainstalowany w lutym 2013 na PT3, wyłapuje poprzez chwytak elektromagnetyczny materiały 
ferromagnetyczne ze strugi urobku, eliminując ryzyko uszkodzenia taśmy metalowymi zanie-
czyszczeniami urobku, jak m.in.: siatki obudowy, złącza, krążniki, śruby, blachy. Zanieczysz-
czenia automatycznie są zgarniane i transportowane do wozu kopalnianego, służącego jako 
zsyp. Miejsce pracy jest monitorowane przez kamerę telewizji przemysłowej. Jest to pierwsze 
tego typu urządzenie zastosowane w górnictwie podziemnym. 
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Rys. 9. Separator elektromagnetyczny SEM-4Ex/1 
Figure 9. Electromagnetic classifier SEM-4Ex/1 
 
 
d) System smarowania i chłodzenia przekładni typu K2SH630 

Do końca 2012 r. układ smarowania przekładni zasilany był za pomocą pompy zabudowanej na 
jej korpusie, napędzanej poprzez parę kół zębatych z wału II stopnia. Przy takim rozwiązaniu op-
tymalne smarowanie przekładni występuje przy prędkości taśmy 3,15 m/s. W czasie prac kontrol-
nych i konserwacyjnych, które odbywają się przy mniejszych prędkościach taśmy, wydajność 
pompy smarującej jest dużo mniejsza od wymaganej, więc nie zapewnia ona dostatecznego sma-
rowania przekładni. Zabudowane wewnątrz przekładni, wodne chłodniczki oleju nie zdawały eg-
zaminu, gdyż zasilane były wodą przemysłową która powodowała szybkie zarastanie ich kanałów. 
Zmniejszony przekrój kanałów powodował niedostateczny przepływ wody chłodzącej, a przez to 
nadmierny wzrost temperatury oleju. W celu wyeliminowania zagrożenia uszkodzenia przekładni 
przeprowadzono rozbudowę układów smarowania oraz chłodzenia oleju poprzez: 
 zabudowę zamkniętego układu chłodzenia z zastosowaniem agregatu chłodniczego, 
 zmianę sposobu smarowania przekładni na niezależny od prędkości pracy przenośnika, 
 wyprowadzenie poza przekładnię układu filtrowania i chłodzenia oleju co pozwoliło na lepszą 

kontrolę ich pracy oraz sprawniejsze i szybsze usuwanie ewentualnych awarii. 
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Rys. 10. Schemat układu smarowania i chłodzenia oleju trzech przekładni K2SH630 
Figure 10. Scheme of lubrication and oil cooling system of 3 k2sh630 
 
 
WNIOSKI NA PRZYSZŁOŚĆ 
 
a) Łagodny rozruch przenośnika 

Przenośniki taśmowe dużej mocy oraz o strategicznym znaczeniu dla ciągu transportowego i cyk-
lu produkcyjnego, powinny być wyposażone w urządzenia gwarantujące łagodny i równomierny 
rozruch przenośnika z uwzględnieniem odpowiedniego rozdziału momentu rozruchowego przez 
wszystkie jednostki transportowe. Rozruch naszego przenośnika za pomocą przemienników czę-
stotliwości w pełni zaspokaja nasze potrzeby i oczekiwania. Jedyną alternatywą wydaje się być 
rozruch za pomocą sprzęgieł hydrokinetycznych o regulowanym przepływie. Rozwiązanie tańsze 
niezawodne ale do wykorzystania tylko pod warunkiem stałej prędkości taśmy przy transporcie 
urobku. 
 
b) Praca ciągła przenośnika 

Rozwiązanie z dozowaniem urobku za pomocą przenośników zsynchronizowanych z wagą ta-
śmową, jest rozwiązaniem optymalnym, niestety wymaga zastosowania zbiornika retencyjnego co 
znacznie podraża koszt ciągu transportowego. Niewątpliwie warto przeprowadzić analizę korzyści 
płynących z jego zastosowania. 

Zabezpieczenie przed mechanicznym uszkodzeniem taśmy 
Zastosowanie separatora elektromagnetycznego typu SEM-4Ex/1 w znacznym stopniu ograni-

cza możliwość przedostania się ostrych elementów stalowych mogących uszkodzić taśmę. Dodat-
kowo chroni nie tylko konkretny przenośnik, ale cały ciąg transportowy łącznie z zakładem prze-
róbki mechanicznej węgla. Dodatkowy atut to pozbycie się niebezpiecznych przedmiotów przy 
prowadzeniu jazdy ludzi przenośnikami – aspekt bezpieczeństwa. 
 
c) Połączenie taśmy 

Należy zadbać o jakość połączeń taśmy. Połączenie za pomocą wulkanizacji są droższe w wy-
konaniu ale o wiele trwalsze, a przy tym pozwalają stosować skuteczne systemy czyszczenia taśmy 
(trwałość konstrukcji krążników, zanieczyszczeniu trasy). Jakość wulkanizacji zależy przede wszyst-
kim od technologii ich wykonania. Bezsprzecznie stosowane prasy wulkanizacyjne najnowszej ge-
neracji zapewniają niezawodność połączeń. 
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d) Diagnostyka przenośników 
W aspekcie doświadczeń KWK „Marcel” nie ulega wątpliwości zasadność prowadzenia roz-

wiązań przedstawionych w referacie. Traktując przenośnik jak obiekt podstawowy kopalni upo-
dobniamy więc to urządzenie do wyciągów szybowych. 
 
 
 

Haul – Transport Dip Road in KWK “Marcel” Coal Mine – 
6 Years’ Experience of Exploitation 
 

Haul – transport dip road in KWK “Marcel” coal mine was set to mine out on 13.03.2008. By 
the end of last year, conveyors installed on the haulage route transported 17,566,961 gross tons of 
ore. During current operation, there were no failures observed. However, states of emergency oc-
curred, but we were able to diagnose them earlier and eliminate during maintenance breaks in days 
off from mining. In this article we want to share our insights from PT – 2 conveyor (PIOMA-1400 
– 3x860 kW) work, 1860 meters long. We will present treatments used to maintain the efficiency 
of steel rope belt of 1400 ST 4500 10 1W 8/0 type, technologies and frequency of belt connections 
exchange, conducted diagnostics using magnetic testing and measuring the consumption of covers. 
In addition, drive belt monitoring methods will be presented with conclusions of their operation, 
which have a direct impact on repair and maintenance activities. Equipment installed after haulage 
start will also be shown, since it largely contributed to the reliable operation of haulage. In particu-
lar, the volcanic press with self-adjusting, ceramic heating system KLIV of WAGANER SCHWELM 
company, transmission monitoring system FAG PROCHECK and electromagnetic separator SEM 
– 4ex/1. The aim of this work is also to find the guidelines for designing and requirements setting 
of high power belt conveyors, in prospect of the ore transport extension to the level of 600 m in 
Marklowice mine part. 
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STRESZCZENIE: Artykuł podzielono na trzy części, w którym opisano: 
I. Ogólną charakterystyka systemów transportu stosowanych w KWK „Ziemowit”. 
II. Transport zespołów kompleksu ścianowego: 

1. Transport ciężkich zespołów, tj. kombajnu ścianowego, przenośnika zgrzebłowego pod-
ścianowego, ścianowego i urządzenia przekładkowego przy zastosowaniu kolejki spali-
nowej podwieszonej ze ściany likwidowanej 914 do zbrojonej ściany 912. 

2. Transport sekcji liniowych i skrajnych przy zastosowaniu kolejki spalinowej spągowej 
oraz podwieszonej, ze ściany likwidowanej 914 do zbrojonej ściany 912. 

III. Wnioski i kierunki rozwoju systemów transportowych, stosowanych szczególnie przy zbroje-
niu i przezbrajaniu kompleksów ścianowych uwzględniające bezpieczeństwo pracy. 
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I. Systemy transportu stosowane w KWK „Ziemowit” do zbrojenia 
i przezbrajania kompleksów ścianowych 

 
W procesie rozwoju i projektowania poszczególnych rozwiązań i etapów transportu, wykorzy-
stuje się wiedzę i doświadczenia z zakresu mechaniki i szeroko pojmowanych zagadnień logi-
stycznych, tak aby prace transportowe wykonać bezpiecznie, ekonomicznie oraz bez powodo-
wania dezorganizacji w innych produkcyjnych ogniwach kopalni. 
Złożone i zróżnicowane systemy transportu służące do zbrojenia i przezbrajania kompleksów 
ścianowych kopalni, wymagają stosowania odpowiednich rozwiązań na każdym etapie trans-
portu, zmierzających do poprawy ich niezawodności. W związku z rosnącymi gabarytami oraz 
masą maszyn i urządzeń kompleksu ścianowego, ich transport i zabudowa staje się prawdzi-
wym wyzwaniem dla służb technicznych kopalni. Każdy system, mimo swej złożoności, po-
winien być optymalizowany poprzez rozwój posiadanych środków technicznych, nawet w przy-
padku występowania istotnych ograniczeń związanych, w przypadku KWK „Ziemowit”, mię-
dzy 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 projek-
towania wyrobisk przed ich drążeniem, mając na uwadze ich przyszłe funkcje (również trans-
portowe). Proces tworzenia i modernizowania stosowanych systemów transportu zapoczątko-
wany jest w momencie projektowania kompleksu ścianowego. Dla prostych i małogabaryto-
wych 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 szcze-
gólnie przy transportach kompleksów ścianowych. System taki wymaga indywidualnych roz-
wiązań już na etapie projektu tj. podziału poszczególnych elementów na jednostki transporto-
we ze względu na kryterium ciężaru jak i gabarytów. Nadrzędnym celem w procesie wdraża-
nia nowych rozwiązań jest bezpieczeństwo pracowników a w drugiej kolejności ciągłe poszu-
kiwanie rozwiązań zmierzających do eliminacji transportu linowego, przy jednoczesnym 
uwzględnieniu rachunku ekonomicznego wprowadzanego procesu modernizacyjnego syste-
mów transportu. 
 
 

II. Transport zespołów kompleksu ścianowego z przezbrajanej ściany 914 
po zakończonej eksploatacji do ściany 912 w pokładzie 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 914 do zbrojonej ściany 912. 

2. Transport sekcji liniowych i skrajnych (rys. 2) przy zastosowaniu kolejki spalinowej spą-
gowej i podwieszonej ze ściany likwidowanej 914 do zbrojonej ściany 912. 
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Rys. 1. Schemat transportu ciężkich zespołów wyposażenia ściany przy zastosowaniu 
kolejki spalinowej podwieszonej ze ściany likwidowanej 914 do zbrojonej ściany 912 
Fig. 1. Scheme of transporting heavy equipment assemblies wall using diesel monorail 
from the wall of the liquidated 914 to reinforced wall 912 
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Rys. 2. Schematy technologiczne transportu sekcji FAZOS 22/45 POz 
ze ściany likwidowanej 914 do zbrojonej ściany 912 
Fig. 2. Flowsheets transport section FAZOS 22/45 POz from liquidated wall 914 to reinforced walls 912 

 
1. Transport elementów ciężkich, tj. zespołów przenośnika zgrzebłowego podścianowego, 

ścianowego i urządzenia przekładkowego przy zastosowaniu kolejki spalinowej 
powieszonej ze ściany likwidowanej 914 do zbrojonej ściany 912 

 
Wykonanie chodnika wygrodzeniowego przez zastosowanie kombajnu chodnikowego typu 
AM 50, pozwoliło na wcześniejsze wytransportowanie transportem podwieszonym kolejkami 
spalinowymi do następnej ściany (trasę transportu przedstawiono na rys. 1): 
1. urządzenia przekładkowego typu SZN Waran,  
2. przenośnika zgrzebłowego podścianowego typu GROT 1100 wraz z kruszarką typu SCOR-

PION 3000P, 
3. napędu głównego, wyspowego i napędu tylnego przenośnika ścianowego typu RYBNIK 

1100 (jednostki napędowe wydano na powierzchnię do przeglądu również z zastosowa-
niem kolejki podwieszonej spalinowej na etapie pomiędzy ścianą a stacją materiałową 
zlokalizowaną w rejonie przekopu), 

4. kombajnu 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). 

 
Pozostałe zespoły i elementy przenośnika ścianowego ze ściany likwidowanej do ściany zbro-
jonej, dzięki podwieszeniu na specjalnych uchwytach (przestawiono na rys. 3) trasy kolejki 
pod stropnicami sekcji obudowy zmechanizowanej rozpartej w likwidowanej ścianie również 
przetransportowano kolejką podwieszoną spalinową. Uchwyty przystosowano konstrukcyjnie 
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do regulacji skokowej o podziałkę ogniwa łańcucha technicznego 18x64 w płaszczyźnie pio-
nowej. Godnym podkreślenia jest fakt, iż w likwidowanej ścianie rynny podzielono na pakiety 
po dwie kompletne rynny z prowadnicami kablowymi. W takich pakietach wykonano trans-
port do ściany zbrojonej. Sposób podwieszenia przedstawiono na rys. 4. Jak wynika z powyż-
szego, ilość zaoszczędzonych roboczodniówek już z samego faktu montażu i demontażu pro-
wadnic kablowych jest bardzo wymowna.  

 
 

 
Rys. 3. Uchwyty montażowe trasy kolejki podwieszonej 
Fig. 3. Mounting brackets suspended monorail line 
 
 

 
 
Rys. 4. Sposób podwieszenia trasy kolejki. 
Fig. 4. The method of suspending the route for diesel monorail. 
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2. Transport sekcji liniowych i skrajnych przy zastosowaniu kolejki 
spalinowej spągowej ze ściany likwidowanej 914 do komory 
przeładunkowej z kolejki spągowej na kolejkę podwieszoną 

 
Po wytransportowaniu z rejonu ściany likwidowanej maszyn i urządzeń przystąpiono do za-
budowy urządzeń służących do „rabowania” i transportu, ze ściany 914 do ściany 912, sekcji 
liniowych typu FAZOS 22/45 POz i sekcji skrajnych typu FAZOS 22/45 POz BSN. Do ra-
bunku i transportu sekcji obudowy zmechanizowanej (bez jej demontażu) zastosowano urzą-
dzenia eliminujące transport kołowy linowy tj.: 
 
1. Kolejkę spągową zębatą z napędem spalinowym. Pomiędzy ścianą rabowaną a komorą 

służącą do przeładunku z kolejki spągowej na kolejkę podwieszoną (trasa z typowych 
przęseł o rozstawie 900 mm). Całkowita długość trasy kolejki spągowej – 1180m. 

2. Urządzenie stanowiące element trasy kolejki spągowej w likwidowanej ścianie spełniające 
następujące zadania: 
 obrót wyrabowanej sekcji i przemieszczenie jej w kierunku urządzenia załadow-

czego; 
 załadunek sekcji na przedmiotowe urządzenie; 
 przemieszczenie sekcji na platformę 350 kN zestawu transportowego kolejki spali-

nowej; 
 transport sekcji do komory przeładunku z kolejki spągowej na kolejkę podwieszo-

ną. 
3. Transport sekcji liniowych i skrajnych przy zastosowaniu kolejki spalinowej podwieszo-

nej w chodniku 042 do komory przeładunkowej z kolejki podwieszonej na kolejkę spą-
gową przy rozcince badawczej ściany 912. Całkowita długość trasy kolejki –  1980 m. 
 

Dla realizacji transportu sekcji liniowych typu FAZOS 22/45 POz o masie 24 420 kg oraz sek-
cji skrajnych typu FAZOS 22/45 POz BSN o masie 27010 kg w całości w chodniku 042 za 
pomocą kolejki podwieszanej zaprojektowano zespół transportowy, składający się z ciągnika 
spalinowego typu DZ1500 2+2 i belki wysokoobciążalnej SLG 8.2 produkcji SMT SCHARF 
oraz z 3 wózków hamulcowych typu WHR-1/N w układzie potrójnym TRIO (rys. 5).  

 
 

 
 
Rys. 5. Zestaw transportowy do transportu sekcji obudowy zmechanizowanej 
Fig. 5. Transport set for the transport of powered roof support sections 
 
 

Głównym problemem występującym podczas prowadzenia prac transportowych podwieszo-
nym ciągnikiem spalinowym, była utrata wymaganego współczynnika tarcia pomiędzy okła-
dziną koła ciernego a środnikiem szyny. Sytuacja taka miała miejsce w skutek znacznego na-
chylenia chodnika 042 na odcinku długości ok. 300 m (sięgające 9°), silnego zabrudzenia trasy 
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oraz wystąpienia wysokiej wilgotności. Alternatywą zatem dla kół ciernych, gwarantującą 
pewne przeniesienie siły uciągu niezależnie od stanu powierzchni szyny, było zastosowanie 
napędów zębatych. System taki, wymagał jednak zabudowy trasy z listwą zębatą, ale jedynie 
na odcinku 300 m, a nie na całym odcinku przejazdu ciągnika, co było uzasadnione ekono-
micznie.  
Wszystkie podzespoły napędu zębatego zostały tak skonstruowane, by umożliwić ich montaż 
w już pracujących ciągnikach z napędem ciernym, bez konieczności ich modernizacji. Szyny 
z listwą zębatą, umożliwiają bezkolizyjny przejazd w trybie ciernym. Głównym elementem 
systemu jest szyna najazdowo-zjazdowa (rys. 6). Dzięki swej konstrukcji, zazębienie i wyzę-
bienie koła zębatego przy przejściu z szyny ciernej w odcinek trasy z zainstalowaną listwą zę-
batą realizowane jest bez konieczności zatrzymania ciągnika spalinowego. Proces zmiany try-
bu jazdy nie wymagał wykonania żadnych czynności przełączających przez operatora. Zaletą 
tego systemu jest również sekwencyjna zmiana trybu jazdy (cierny/zębaty) poszczególnych 
jednostek napędowych ciągnika, zapewniając utrzymanie stałej siły uciągu. 
 
 

 
 
Rys. 6 Szyna najazdowo-zjazdowa 
Fig. 6 Congressional-incursion rail 

 
 
Optymalnym rozwiązaniem stało się więc zastosowanie hybrydy, pozwalającej wykorzystać 
zalety napędów ciernych oraz zębatych.  
Ciągnik DZ1500 2+2, wyposażono w koła zębate montowane bezpośrednio na kole ciernym, 
nie powodując wydłużenia zespołu transportowego, a transport sekcji realizowany był w trybie 
mieszanym, zarówno w trybie ciernym (rys 7) jak i zębatym (rys. 8). 

 
 

 
 
Rys. 7 Napęd cierno-zębaty DZ1500 w trybie ciernym z trasą Neuhäser (I140V) 
Fig. 7 The Scharf DZ1500 with friction wheel drive. 
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Rys. 8. Napęd cierno-zębaty DZ1500 w trybie zębatym 
Fig. 8. The Scharf DZ1500 with rack-and-pinion drive 
 

Najważniejsze właściwości ciągnika spalinowego kolejki podwieszonej DZ1500 z napędem 
cierno-zębatym: 

 pewne przeniesienie siły uciągu, niezależnie od stanu powierzchni szyny; 
 możliwość stosowania trasy zębatej lokalnie, jedynie w miejscach występowania po-

ślizgu kół ciernych; 
 automatyczna zmiana trybu ciernego na zębaty, oraz zębatego na cierny; sekwencyjna 

zmiany trybu jazdy; 
 możliwość montażu kół zębatych w już pracujących ciągnikach z napędem ciernym, 

bez konieczności ich modernizacji; 
Drugim z głównych elementów zespołu transportowego była belka wysokoobciążalnej typu 
SLG 8.2. (rys. 9). 
 

 
 
Rys. 9. Belka wysokoobciążalna SLG 8.2. 
Fig. 9. Highly load beam SLG 8.2 

 
Belka SLG 8.2 jest ośmiowózkową belką, o hydrauliczną udźwigu 28 ton. W czasie prowa-
dzenia prac transportowych wykorzystano ramę obejmującą, mocowaną do trawers za pomocą 
łańcuchów. Umożliwiła ona optymalne podwieszenie sekcji, a tym samym równomierny roz-
kład obciążeń przenoszonych na trasę. Mocowanie sekcji do ramy zrealizowano za pomocą 
łańcuchów zakończonych hakami. Długość łańcuchów oraz ich punkt zaczepienia do ramy do-
pasowano do gabarytów sekcji i płożenia uchwytów transportowych.  
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Podstawowe parametry techniczne belki: 
 

Dane Wartość  
Udźwig nominalny  28000 kg 
Prędkość podnoszenia ładunku 1,5 m/min 
Długość (między osiami sprzęgów) 13280 Mm 
Odległość pomiędzy trawersami poprzecznymi: 
   - z zastosowaną ramą obejmującą: 
   - bez ramy obejmującej 

 
7240 
5080-9400 

 
mm 
mm 

Masa własna 
   - z zastosowaną ramą obejmującą: 
   - bez ramy obejmującej 

 
5640 
3665 

 
kg 
kg 

Olej hydrauliczny HFC, HLP  
Ciśnienie robocze 120 bar 
Wydajność układu zasilającego 24 l/min 
Dopuszczalna siła działająca na sprzęg:  maks. 120 kN 

 
Najważniejsze właściwości belki wysokoobciążalnej SLG 8.2: 

 optymalny rozkład obciążenia na trasę, poprzez zastosowanie 8 wózków nośnych 
o rozstawie 1810 mm, 

 system kompensacji umożliwiający łagodne pokonywanie zakrętów, muld i wypię-
trzeń rys. 10 (ruchome wózki przewojowe łańcucha, wózki trawers poprzecznych), 

 możliwość opuszczenia ładunku w trybie awaryjnym (ręcznym) w przypadku braku 
zasilania, bez konieczności demontażu elementów belki lub wciągarki, 

 bezpieczna obsługa spoza strefy bezpośredniego zagrożenia za pomocą rozdzielaczy 
wyposażonych w łańcuszki (możliwość dostosowania długości łańcuszków w zależ-
ności od wysokości wyrobiska), 

 konstrukcja belki umożliwia osłonięcie przewodów transmisyjnych, zabezpieczając je 
przed uszkodzeniem, 

 koła łańcuchowe wózków przewojowych zapewniają osiowe wprowadzenie łańcucha 
ładunkowego do wciągnika, 

 modułowa konstrukcja – powtarzalność podzespołów urządzenia – pozwala na zmia-
nę konfiguracji i budowę belek o innych parametrach oraz specyfikacji (możliwość 
dostosowania w zależności od bieżących zadań transportowych). 
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Rys. 10. System kompensacji belki SLG 8.2 
Fig. 10. Beam compensation system SLG 8.2 

 

  
 
Rys. 11. Załadunek i transport sekcji – Ciągnik DZ1500 2+2 z belką SLG 8.2 
Fig. 11. Loading and transport powered roof support sections – 
Monorail transport systems DZ1500 2 +2 with SLG 8.2 beam 
 
 
4. Transport sekcji liniowych i skrajnych przy zastosowaniu kolejki spalinowej spągowej z 

chodnika 042 do rozcinki badawczej zbrojonej ściany 912. 
 
Po przeładunku w chodniku 042 sekcje obudowy zmechanizowanej transportowano do rozcin-
ki badawczej zbrojonej ściany kolejką spągową zębatą z napędem spalinowym. Zestaw trans-
portowy składał się z: 

 kolejki spągowej zębatej, 
 platformy o nośności 320 kN, 
 trasy z typowych przęseł o rozstawie 900 mm. 
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5. Wnioski i kierunki rozwoju systemów transportowych, stosowanych szczególnie 
przy zbrojeniu i przezbrajaniu kompleksów ścianowych 
uwzględniające bezpieczeństwo pracy 

 
1. Projektowanie nowych wydajnych maszyn i urządzeń kompleksów ścianowych wymaga jed-

noczesnego projektowania ergonomicznych, bezpiecznych systemów transportowych, a przede 
wszystkim wymaga sukcesywnej modernizacji istniejącej infrastruktury systemów transporto-
wych w zakładzie górniczym z uwzględnieniem aspektów ekonomicznych. 

2. 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 niezbęd-
ne remonty tych urządzeń. Przyczyniło się to do osiągnięcia krótkiego czasu przezbrojenia, tj. 
około 3 miesięcy, w tym alokacji sekcji w czasie 19 dni (średnio 4 sekcji na dzień). 

3. Wyeliminowanie czynników niebezpiecznych występujących w czasie procesu zbrojenia i li-
kwidacji poprzez wprowadzanie urządzeń wypierających technologie z wykorzystaniem trans-
portu kołowrotami linowymi.  

4. Transport obudowy zmechanizowanej o masie powyżej 27 ton za pomocą kolejki podwieszo-
nej z napędem spalinowym i belką wysokoobciążalna SLG (VARIO) bez konieczności de-
montażu sekcji, całkowicie wyeliminowała budowę komór demontażowych.  

5. Brak typowych awarii występujących w trakcie transportu sekcji obudowy zmechanizowanej, 
takich jak uszkodzenia wciągarek hydraulicznych czy deformacja trawers, zwiększył efektyw-
ny czas dyspozycyjności belki eliminując przestoje w pracy oraz obniżył koszty realizacji za-
dania transportowego.  

6. Zastosowanie systemu cierno-zębatego ciągnika DZ1500 2+2, nie wymagało zabudowy trasy 
z listwą zębatą na całym odcinku przejazdu ciągnika, a jedynie w tych obszarach gdzie wystę-
powało ryzyko poślizgu kół ciernych.  

7. Warunkiem osiągnięcia zamierzonego celu w tego rodzaju przedsięwzięciu jest staranne i pre-
cyzyjne zaplanowanie całego ciągu operacji, tj. zaprojektowanie kompleksu ścianowego, mo-
dernizacji 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 odpowied-
nio 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. 

8. Należy dalej poszukiwać nowych rozwiązań zmierzających do unowocześnienia transportu 
przy zbrojeniu sekcji obudowy zmechanizowanej. 
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Transport Systems Used in Coal Mine “Ziemowit” to Transport 
the Powered Support with 1,75 M Scale with Use 
of High-Load Beam SLG VARIO 
 
 The paper was divided into three parts in which it was described: 
I. General characteristic of transport systems which are in use in Coal Mine „Ziemowit”. 
II. The transport of coal face systems: 

1. The transport of heavy complexes such as coal cutter, chain conveyor and conveyor trans-
fer machine with use of diesel-powered monorail locomotive from liquidating longwall 
no.914 to armouring longwall no.912, 

2. The transport of powered support units with use of diesel-powered floor locomotive and 
diesel-powered monorail locomotive from liquidating longwall no.914 to armouring lon-
gwall no.912. 

III. Conclusions and the direction of transport systems development which are particularly used to 
armouring and re-armouring  coal face systems,  giving consideration to work safety. 
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STRESZCZENIE: Przenośniki taśmowe stanowią kluczowe ogniwo transportowe zarówno w pol-

skich kopalniach odkrywkowych węgla brunatnego jak i podziemnych kopalniach rud miedzi. Nie-

zależnie od struktury kopalni, problem związany z utrzymaniem ruchu przenośników taśmowych 

z punktu widzenia całego procesu technologicznego kopalni ma istotne znaczenie z wielu powo-

dów, np.: (a) przenośniki są rozproszone przestrzennie na stosunkowo rozległym obszarze, (b) two-

rzą logicznie powiązaną sieć transportową złożoną z ciężkich i wielkogabarytowych podzespołów, 

(c) są eksploatowane w skomplikowanych, kopalnianych warunkach środowiskowych, (d) awaria 

któregokolwiek przenośnika skutkuje przestojem całej linii produkcyjnej lub jej większej części. 

Artykuł dotyczy problematyki utrzymania przekładni zębatych stosowanych w układach napędo-

wych odstawy taśmowej. Autorzy opracowali system klasy CMMS w technologii GIS do wspoma-

gania zarządzania eksploatacją sieci przenośników. Jego zasadniczą rolą jest podejmowanie wła-

ściwych decyzji eksploatacyjnych dotyczących wymiany komponentów przekładni lub dopuszcze-

nia ich do dalszej pracy. Tak zdefiniowane zadanie wymaga określenia złożonych reguł decyzyj-

nych oraz wyznaczenia właściwych wartości progowych parametrów diagnostycznych. W artykule 

przedstawiono procedury określania progów decyzyjnych bazujące na statystycznym modelowaniu 

danych diagnostycznych oraz ich wielowymiarowym grupowaniu. Wybór właściwego rozkładu 

danych, selekcja odpowiednich parametrów statystycznych cechy diagnostycznej, przeprowadzenie 

wielowymiarowej analizy pozwala określić optymalne wartości progowe na potrzeby efektywnego 

określania stanu technicznego podzespołów maszyn oraz szacowania optymalnego czasu ich bez-

piecznej eksploatacji.  

 

SŁOWA KLUCZOWE: Przenośniki taśmowe, zarządzanie eksploatacją, diagnostyka, modelowa-

nie danych 
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1. WPROWADZENIE 

 

Odstawa taśmowa polskich kopalń rudy miedzi odgrywa zasadniczą rolę w ich transporcie po-

ziomym – zarówno w odstawie oddziałowej jak i głównej. Dlatego jako główny środek transportu 

w wymiernym stopniu wpływa bezpośrednio na wielkość i koszty produkcji oraz bezpieczeństwo 

pracy przedsiębiorstwa. Z tego też względu niezwykle istotny pozostaje aspekt właściwej eksploat-

acji kompleksu odstawy taśmowej, a przede wszystkim zarządzania tym złożonym procesem. Za-

rządzanie procesem eksploatacji przenośników jest szczególnie skomplikowanym przypadkiem. 

Kilkadziesiąt przenośników taśmowych połączonych ze sobą tworzy kilkudziesięciokilometrową 

sieć transportową o złożonej szeregowo-równoległej strukturze. Zatem niespodziewana awaria 

jednego podzespołu może spowodować niepożądane zatrzymanie ciągu technologicznego, co skut-

kuje spadkiem wydajności kopalni [2,8-10]. Przestojowość odstawy taśmowej generuje zazwyczaj 

ogromne straty finansowe, a oprócz tego może stanowić poważne zagrożenie dla bezpieczeństwa 

pracowników. W praktyce znanych jest kilka sposobów utrzymania maszyn technicznych , tj. 

(a) eksploatacja do wystąpienia awarii, (b) eksploatacja czasowo-zapobiegawcza oraz (c) najefek-

tywniejsza - eksploatacja zależna od stanu maszyny (tzw. eksploatacja z nadzorem diagnostycz-

nym). Eksploatacja kopalnianą siecią przenośników taśmowych – z punktu widzenia diagnostyki 

technicznej - wydaje się złożonym problemem, wymagającym wieloaspektowego podejścia. Uza-

sadnia to m.in. znaczna ilość jednostek napędowych rozproszonych terytorialnie na stosunkowo 

rozległej powierzchni, o dużym zróżnicowaniu form ich zmiany stanu – częstokroć występujących 

jednocześnie – oraz znacznym i zmiennym obciążeniem eksploatacyjnym. Dodatkowo należy uwz-

ględnić złożoną i wielkogabarytową konstrukcję obiektów technicznych transportu ciągłego, skom-

plikowane kopalniane warunki pracy (wysoka wilgotność, temperatura, zapylenie, zasolenie), a prze-

de wszystkim obecność wielu czynników wpływających na procesy zużycia jednostek napędo-

wych. Takie uwarunkowanie ogranicza możliwość zastosowania klasycznych technik diagnostycz-

nych. Dostępność obecnych rozwiązań informatycznych i technologicznych sprawia, że możliwe 

staje się opracowanie inteligentnego systemu zorientowanego na fuzję danych z wielu źródeł 

[12, 14]. System informatyczny poprzez wstępną walidację, przetworzenie i usystematyzowanie da-

nych w odpowiednich strukturach bazodanowych, oraz adaptację zaawansowanych metod data mi-

ningu (inspirowanych m.in. sztuczną inteligencją) pozwala na szeroko rozumianą ekstrakcję/syn-

tezę wiedzy nt. czynników wpływających na wystąpienie nieoczekiwanych zdarzeń, czy zjawisk 

opisujących zachowania zarówno pojedynczego obiektu technicznego, jak i zbioru elementów ze 

wszystkimi interakcjami. Integracja danych opisujących różne zjawiska i procesy zachodzące 

w maszynach oraz właściwa interpretacja kontekstu zawartego w ich wielowymiarowej przestrzeni 

umożliwia detekcję nieznanych wcześniej wzorców, prawidłowości, współzależności, a tym sa-

mym umożliwia modelowanie procesu eksploatacji, określenie bieżącego i prognozowanie stanu 

maszyn w wybranym horyzoncie czasowym. Autorzy są przekonani, że to wieloaspektowe podej-

ście pozwoli otrzymać szerokie spektrum możliwości prowadzenia właściwej polityki utrzymania 

parku maszynowego (docelowo ukierunkowanej na poprawę niezawodności, ograniczenie awaryj-

ności, wzrost bezpieczeństwa, efektywności produkcji, redukcji kosztów napraw etc.) [10,13-15]. 

 

 

2. OPIS SYSTEMU POMIAROWEGO I DANYCH WYJŚCIOWYCH 

 

Proces monitorowania stanu technicznego podzespołów układów napędowych oparty jest na 

akwizycji danych diagnostycznych za pomocą metod wibroakustycznych. Z punktu widzenia prze-

strzennego rozproszenia jednostek napędowych oraz ich liczby, niezbędne było zbudowanie pery-

feryjnego modułu do okresowej akwizycji i przetwarzania danych drganiowych mierzonych rów-

nolegle z pomiarem zmienności obciążenia eksploatacyjnego. Schemat funkcjonalny modułu akwi-

zycji danych jest dwuczęściowy i składa się z: (a) laptopa pełniącego funkcje sterująco-pomiarową 
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oraz (b) warstwy czujników w postaci akcelerometrów i sondy tachometrycznej. Pomiar wykony-

wany jest na jednostce napędowej pracującej pod obciążeniem eksploatacyjnym. Obciążenie eks-

ploatacyjne przenośnika wyrażone jest za pomocą prędkości obrotowej wału wejściowego prze-

kładni wyznaczonej na podstawie rejestracji i przetwarzania sygnału tacho. Rejestracja pomiaru 

w zależności od analizowanego obiektu uwzględnia odpowiadającą mu konfiguracje techniczną 

[10, 13]. Ogólny schemat funkcjonalny z przykładową lokalizacją czujników został zilustrowany 

na rysunku 1. 

 

 
 

Rys. 1. Ogólny schemat systemu akwizycji sygnałów drganiowych 

wraz z przykładową lokalizacją punktów pomiarowych 

Figure 1. Diagram of the vibration data acquisition module with 

an example arrangement of the measurement points. The measuring 

module consists of a portable computer and sensors 

 

 
 

Rys. 2. A) Fragment pomiaru tacho i cechy diagnostycznej DF2, B) Wykres zmienności cechy DF2 

w funkcji czasu, C) Wykres zmienności obciążenia eksploatacyjnego w funkcji czasu, 

D) Wykres cechy DF2 w funkcji obciążenia eksploatacyjnego 

Figure 2. A) The fragment of tacho measurement and diagnostics feature DF2, B) Graph of DF2 

variation in time function, C) Graph of the changes of operating load in time function, 

D) DF2 characteristics chart as a function of the operating load 
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W ten sposób pozyskane surowe sygnały zostają poddane procesowi segmentacji i analizie 

widmowej w celu wyznaczenia cech diagnostycznych. Docelowo po ich przetworzeniu uzyskuje 

się średnie prędkości obrotowe i cechy diagnostyczne DF1, DF2, DF3 opisujące kolejno stan pracy 

wałów, kół zębatych i łożysk tocznych. Każdorazowy pomiar pojedynczej cechy jest próbkowany 

co sekundę w czasie 1 min na 3 kanałach akwizycji drganiowej równolegle z pomiarem prędkości. 

Przykładowy pomiar obciążenia eksploatacyjnego i cechy diagnostycznej DF2 wykonany na prze-

nośniku L227 (przekładnia L227p2) został zestawiony na rysunku 2. Rysunek 3 przedstawia ze-

staw danych wejściowych opracowanych na podstawie 119 pomiarów badanych przekładni tego 

samego typu. 
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Rys. 3. Zestaw danych wejściowych: 119 pomiarów (60 prób na pomiar w funkcji prędkości obrotowej) 

Figure 3. The input data set: 119 measurements (60 samples of DF2 and rotational Speer 

per single measurement) 

 

 

3. METODOLOGIA BADAŃ – ALGORYTMY MODELOWANIA DANYCH 

 

W przypadku maszyn górniczych, takich jak przenośniki taśmowe, podejmowanie decyzji dia-

gnostycznych na podstawie porównania widma jednego sygnału może być nieuzasadnione z uwagi 

na obecność licznych zakłóceń w tych złożonych systemach maszynowych. Z tego też względu 

podczas definiowania progów decyzyjnych, wydaje się uzasadnione wykorzystanie dużej populacji 

pomiarów i przeprowadzenie na ich zbiorze analizy statystycznej w celu określenia jego podsta-

wowych parametrów [1]. 

Statystyczne podejście w rozpoznawaniu dwustanowym (stan prawidłowy – stan nieprawidło-

wy) bazuje na wyznaczeniu funkcji gęstości prawdopodobieństwa dla danej cechy pozyskanych dla 

stanu prawidłowego i nieprawidłowego. Następnie na ich podstawie wyznacza się wartość pozio-

mu alarmowego (rys. 4a). Niestety, w pewnych przypadkach maszyn niemożliwa jest separacja 

stanów ze względu na efekt nakładania się funkcji gęstości (rys. 4b). Problem nakładania się cha-

rakterystyk jest związany głównie z silną zależnością cech diagnostycznych bazujących na widmie 
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sygnału od wartości obciążenia eksploatacyjnego maszyny. Z tego też względu proponuje się uwz-

ględnienie w procesie wnioskowania wartości cech diagnostycznych oraz warunków eksploatacyj-

nych, dla jakich wykonano pomiar [3-4,7]. 

W rozpatrywanym przypadku wymagane jest ustalenie dwóch wartości progowych: poziomu 

ostrzegawczego i alarmowego (rys. 4c), co prowadzi do jeszcze bardziej złożonego zagadnienia. 

Ustalenie wartości progowych w niniejszej pracy będzie oparte na modelowaniu rozkładów 

cech oraz analizie zmienności parametrów statystycznych tych rozkładów dla poszczególnych po-

miarów. Ostateczna wartość progu będzie efektem wielowymiarowego grupowania danych, tj. pa-

rametrów rozkładów cech z uwzględnieniem zmienności warunków eksploatacyjnych. 

 

 
 

Rys. 4. Koncepcja ustalania wartosci progowych dla wnioskowania statystycznego: a) przypadek 

klasyfikacji dwustanowej z odpowiednio separowalnymi i b) nieseparowalnymi zbiorami, 

c) przypadek klasyfikacji trójstanowej z nakładaniem się cech (rozpatrywany w artykule) 

Figure 4. The concept of setting threshold values for statistical inference: A) case of two-state 

classification of properly separable, B) not separable sets, C) classification of tri-state case 

with overlapping probability density of diagnostics features (at issue in presentation) 

 
Rysunek 5 przedstawia empiryczną funkcję gęstości każdej chmury punktów dla poszczegól-

nych przekładni. Empiryczna gęstość została wyznaczona z wykorzystaniem estymatora jądrowego 

z jądrem Gaussowskim [11]. Tak jak się spodziewano, wyróżnienie trzech separowalnych gruproz-

kładów nie jest możliwe ze względu na nakładanie się funkcji gęstości. 
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Rys. 5. Wykres gęstości prawdopodobieństwa cechy DF2 dla 119 pomiarów wykonanych na 

przekładni typu KA-134. Nakładanie się gęstości empirycznych uniemożliwia separację stanów 

Figure 5. Chart probability density of DF2 feature for 119 measurements performed on the gears type 

KA-134. The presence of overlapping effect of empirical density prevents separation of the states 
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Zakładając Gaussowski charakter każdego z rozkładów, wszystkie przypadki opisano dwiema 

prostymi statystykami, tj. wartość średnia i odchylenie standardowe z 60 prób cechy diagnostycz-

nej DF2, dla każdego pomiaru. Dodatkowo wyznaczono wartość średnią i odchylenie standardowe 

z wartości prędkości obrotowej, przy której zarejestrowano sygnały diagnostyczne. Tutaj również 

założono Gaussowski charakter danych. 

Finalnie zbiór parametrów opisujących każdy z przypadków miał wymiar 4×119 (4 parametry, 

119 przypadków) – rysunek 6. Taki zbiór poddano grupowaniu. 

W celu grupowania danych wykorzystano tutaj metodę k-średnich (ang. k-means), w której 

grupowanie polega na wstępnym podzieleniu populacji na z góry założoną liczbę klas. Następnie, 

uzyskany podział jest poprawiany w ten sposób, że niektóre elementy są przenoszone do innych 

klas, tak, aby uzyskać minimalną wariancję wewnątrz uzyskanych klas. Metoda ta wykorzystywa-

na jest do wstępnej analizy danych. Pozwala ona na wyodrębnienie jednorodnych grup (subpopula-

cji), które podlegają osobnej dalszej analizie statystycznej. Metoda k-średnich służy także do eks-

ploracji danych (ang. data mining), gdzie grupowanie używane jest do podziału analizowanych 

czynników na podgrupy. Jest ona także wykorzystywana do wyszukiwania informacji i jej głów-

nym zadaniem jest uporządkowanie i uproszczenie dostępu do informacji [5]. 

Przeprowadzenie analizy pozwoliło zdefiniować stałe, niezależne od obciążenia eksploatacyj-

nego wartości progowe dla stanu ostrzegawczego na poziomie 610≤DF2≤1100 oraz dla stanu alar-

mowego na poziomie DF2>1100. Wynik grupowania w postaci chmur punktów (cechy diagno-

styczne = f(prędkość obrotowa)) w trzech kolorach (odpowiadających odpowiednio stanom prawi-

dłowy, ostrzegawczy i alarmowy) przedstawiono na rysunku 7. 
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Rys. 6. Dane wejściowe do wyznaczania progów decyzyjnych 

Figure 6. The input data to determine the decision thresholds 
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Rys. 7. Progi decyzyjne wyznaczone na podstawie grupowania wartości średniej i odchylenia standardowego 

cechy diagnostycznej DF2 oraz wartości średniej i odchylenia standardowego prędkości obrotowej 

Figure 7. Graph diagnostics feature DF2 in rotational speed function presented decision thresholds 

determined based on k-mean clustering by using µspeed ,σspeed, µDF2, σDF2 

 
W metodzie przyjęto upraszczające założenie o Gaussowskim modelu rozkładu cech. W prak-

tyce inżynierskiej przybliżenie rzeczywistości rozkładem Gaussowskim jest często stosowane. 

W kolejnym kroku podjęto próbę weryfikacji tego założenia i doboru odpowiedniego rozkładu do 

danych i na tej podstawie dokonano grupowania. Po wnikliwej analizie okazało się, że rozkład 

Gaussowski nie może być zastosowany jako najbardziej pasujący do danych, gdyż obserwujemy 

tutaj tzw. zachowania potęgowe. Oznacza to, że ogon dystrybuanty 1 - F(x) = P(X > x) zachowuje 

się jak funkcja potęgowa 
x dla pewnego parametru α. Na Rys. 8 pokazano empiryczny ogon dla 

przykładowych danych opisujących cechę diagnostyczną wraz z dopasowaną funkcją potęgową 
x , w której parametr α wyznaczono metodą najmniejszych kwadratów porównując empiryczny 

ogon rozkładu danych i teoretyczną funkcję potęgową. 
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Rys. 8. Empiryczny ogon dla przykładowych danych i dopasowana funkcja potęgowa 
x  dla α = 29.29 

Figure 8. Empirical tail for the sample data and matched exponential function for α = 29.29 
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Zatem wykorzystując zachowania potęgowe zaproponowano tutaj teoretyczny rozkład, który 

także posiada taką własność. Oprócz tego dane są nieujemne, a zatem do ich opisu proponuje się 

rozkład Pareto, którego gęstość dana jest następującym wzorem: 

.,)(
1










x
x

xf  

Parametr α>0 nazywany jest parametrem kształtu, podczas gdy λ>0 nazywany jest parametrem 

skali. Rozkład Pareto jest wykorzystywany w wielu różnych zastosowaniach, takich jak ubezpie-

czenia czy monitorowanie procesów produkcyjnych [6]. 

Dla każdego ze 119 zbiorów danych wyestymowano parametry α i λ wykorzystując metodę 

największej wiarogodności. Analogicznie jak w poprzednim przypadku, utworzono zestaw danych 

i poddano je grupowaniu w celu znalezienia miar podobieństwa. W tym wypadku procedurę 

k-means zastosowano do następujących parametrów: wyestymowanych wartości α i λ z danych 

opisujących cechy diagnostyczne DF2 oraz wartości µ i σ dla odpowiednich prędkości obroto-

wych. Warto wspomnieć, że prędkości obrotowe nie wykazują własności potęgowych, dlatego wy-

korzystano tutaj założenie o rozkładzie Gaussowskim, który całkowicie jest scharakteryzowany przez 

wartość średnią i odchylenie standardowe. 

Zbiór parametrów opisujących, każdy z przypadków ma wymiar 4×119 (4 parametry: µpręd. obr., 

σpręd. obr., αDF2, λDF2 dla 119 przypadków) (rys. 9). 

 

0 20 40 60 80 100 120
900

950

1000

numer pomiaru


 (

p
rę

d
. 

o
b
r.

)

średnia arytmetyczna prędkości obrotowej

0 20 40 60 80 100 120
0

5

numer pomiaru


 (

p
rę

d
. 

o
b
r.

)

odchylenie standardowe prędkości obrotowej

0 20 40 60 80 100 120
0

20

40

numer pomiaru

a
lf
a
 D

F
2

  (DF2)

0 20 40 60 80 100 120
0

1000

2000

numer pomiaru


 (

D
F

2
)

lamda DF2

 
 

Rys. 9. Dane wejściowe do wyznaczania progów decyzyjnych 

Figure 9. The new input data to determine the decision thresholds 

 
Następnie przeprowadzono wielowymiarową analizę grupowania k-means dla czterech ww. 

zmiennych. Okazuję się, że w 29 przypadkach wynik grupowania nie był zgodny z wynikiem gru-

powania parametrów µ i σ dla cechy DF2 i prędkości obrotowej. Wynik analizy grupowania para-

metrów µpręd. obr., σpręd. obr., αDF2, λDF2 wyklucza zdefiniowanie stałych wartości progowych dla cechy 

diagnostycznej DF2. 
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Zgodnie z wcześniejszą pracą autora [1] w maszynach górniczych obserwuje się silny wpływ 

obciążenia eksploatacyjnego (tutaj odwrotność prędkości obrotowej wału wejściowego) na wartość 

cech diagnostycznych. Co więcej, wpływ ten narasta w miarę wzrostu procesu degradacji układu 

napędowego i w przypadku maszyn ze stanem alarmowym ma on charakter silnie nieliniowy. Za-

leżność ta jest dobrze widoczna na rysunku 10 w zakresie prędkości obrotowej wału wejściowego 

przekładni na poziomie 947–986 rpm. 

Pomiary charakteryzujące prędkość obrotowa >985 rpm zostały wykonane na przenośnikach 

o niewielkim obciążeniu eksploatacyjnym. Okazuje się, że w 70% tych pomiarów niewielkie ob-

ciążenie eksploatacyjne wynika z dużego ilorazu całkowitej mocy ich jednostek napędowych do 

długości przenośnika – P/L (np. P/L80=1.28, P/L81=1.28, P/L97=0.93, P/L98=0.93, P/L99=6.5, 

P/L100=6.5, P/L102=1.28, P/L43=0.78, P/L44=0.78, P/L45=0.78 – podczas, gdy w pozostałych przy-

padkach średnia wartość P/L wynosi ~0.43). Zdaniem autorów wpływ obciążenia zewnętrznego na 

wartość cechy diagnostycznej dla tych jednostek napędowych może być dużo mniejszy w porów-

naniu do innych ze względu na relatywnie mały stopień wykorzystania mocy napędu. Z punktu wi-

dzenia charakterystyki silnika taka sytuacja wskazuje na pracę pod niewielkim obciążeniem eks-

ploatacyjnym. Przypadek ten będzie przedmiotem dalszej pracy badawczej autorów. 

 

 
 

Rys. 10. Wynik grupowania dla parametrów µpręd. obr., σpręd. obr., αDF2, λDF2 
Figure 10. Graph diagnostics feature DF2 in rotational speed function presented decision 

thresholds determined based on k-mean clustering by using µspeed ,σspeed, αDF2, λDF2 

 

 

WNIOSKI 

 

W pracy przedstawiony został problem określania progów decyzyjnych w zarządzaniu eksploa-

tacją układów napędowych transportu taśmowego. W pracy wykorzystano statystyczne modelowa-

nie danych diagnostycznych pozyskanych za pomocą peryferyjnego systemu akwizycji drganio-

wej. Racjonalne utrzymanie ruchu odstawy taśmowej wymaga zdefiniowania optymalnych reguł 

decyzyjnych dla mierzonych cech diagnostycznych oraz ich wartości progowych określających 

stan techniczny poszczególnych podzespołów jednostek napędowych. Dotychczasowe podejście 

bazowało na wyznaczeniu stałych wartości progowych. Jak wykazano jednak w pracy [1] maszyny 
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górnicze należy traktować jako szczególny przypadek wykluczający stosowanie tradycyjnego po-

dejścia. Uzasadnia to na przykład silna zależność cech diagnostycznych od obciążenia eksploata-

cyjnego, co skutkuje efektem nakładania się gęstości rozkładów dla danych cech. Rozszerzeniem 

tradycyjnego podejścia jest zastosowanie metod bazujących na parametrach odpowiedzialnych za 

rozkład prawdopodobieństwa cech diagnostycznych, ale także obciążenia eksploatacyjnego. Prze-

prowadzone badania pokazały jednak, że powszechnie stosowany rozkład Gaussowski nie może 

być wykorzystany do opisu rozkładu prawdopodobieństwa cech diagnostycznych. Do opisu roz-

kładu zaproponowano tutaj rozkład Pareto. Na podstawie wyestymowanych parametrów tego roz-

kładu dla poszczególnych cech diagnostycznych oraz parametrów rozkładu Gaussowskiego dla 

prędkości obrotowych wyznaczono wartości progowe, w oparciu o wynik grupowania danych z wy-

korzystaniem procedur klasteryzacji. Dodatkowo, do grupowania danych zastosowano metodę k-means, 

która nie wymaga dodatkowego założenia o rozkładzie prawdopodobieństwa analizowanych da-

nych. 
 

Zadanie współfinansowane ze środków na działalność statutową B300 43 (Paweł Stefaniak). 
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Procedures for Decision Thresholds Finding in Maintenance Management 

of Belt Conveyor System – Statistical Modelling of Diagnostics Data 
 

Conveyor belts are a key component in material transport chain in both opencast lignite mining 

and underground copper mines in Poland. Regardless of the structure of the mine, the problem of 

maintenance of belt conveyors is important (from the entire mining process point of view) for 

many reasons, such as: (a) conveyors are spatially distributed over a large area, (b) they create log-

ically structured form of a complex and heavy components, (c) they are used in harsh mining envi-

ronmental conditions , (d) failure of any conveyor might stop of in the entire production line or its 

parts. The paper discuss the issue of maintenance of gearboxes used in the conveyor belt drive sys-

tems. The authors have developed a CMMS-class system using GIS technology to support man-

agement of conveyors’ network. Its fundamental role is to make the right decisions for the ex-

change of components of the transmission or release them to continue their work. Such defined 

problem requires the determination of complex decision rules and the definition of the relevant 

threshold values of diagnostic parameters. The article presents the procedure for determining the 

decision thresholds, based on statistical modelling of diagnostic data and multidimensional data 

clustering. By selection of suitable distribution of the data and appropriate statistical parameters, 

multidimensional data analysis has been carried out to determine the optimal threshold values for 

the effective identification of the status of machines and their components. 

 

 



 1

Oszacowanie kosztów wymian taśm w kopalni podziemnej 
z uwzględnieniem konsekwencji awarii taśm 
i wdrożenia urządzeń prewencyjnych 
 
 
Leszek Jurdziak 
Instytut Górnictwa Politechniki Wrocławskiej 
 
Ryszard Błażej 
Instytut Górnictwa Politechniki Wrocławskiej 
 
 
 
 
 
 
STRESZCZENIE: Na bazie danych z jednej z podziemnych kopalń rud miedzi określono regresję 
trwałości taśm względem długości przenośnika dla taśm zdejmowanych prewencyjnie z przyczyn 
związanych z procesem narastającego zużycia. Zbadano również częstości wymian awaryjnych po 
uszkodzeniach mechanicznych o charakterze nagłym i losowym. Zaproponowano model symula-
cyjny procesu wymian taśm uwzględniający zauważone zależności. Model pozwala oszacować 
roczne koszty wymian taśm z uwzględnieniem strat produkcji na skutek awarii taśm oraz koszty 
wymian planowych. Model pozwala również oszacować korzyści z zastosowania urządzeń diagno-
stycznych do oceny stanu taśm i zapobiegania awariom katastroficznym. Uwzględnia również sku-
teczności identyfikacji uszkodzeń i pozwala na optymalizację łącznych nakładów na badanie stanu 
taśm i zapobieganie ich awariom, w tym koszty wymian taśm i strat produkcyjnych. 
 
SŁOWA KLUCZOWE: Taśma przenośnikowa, metody symulacyjne, trwałość taśm, metoda Mon-
te Carlo, straty produkcji 
 
 
 
1. WPŁYW DŁUGOŚCI PRZENOŚNIKA NA TRWAŁOŚĆ TAŚMY 
 

1.1. Czynniki „liniowe” i „punktowe” w procesie zużycia taśm przenośnikowych 
 

Jednym z podstawowych czynników różnicujących trwałość taśm przenośnikowych jest dłu-
gość przenośnika na którym taśmy pracują. Wynika to ze zmiany proporcji udziału czynników „li-
niowych” i „punktowych” przyczyniających się do zużywania się taśm [11]. 

Część czynników działa na całej trasie przenośnika, dlatego skutki ich oddziaływania są pro-
porcjonalne do drogi pokonanej przez odcinek taśmy (iloczynu liczby obiegów i długości pętli ta-
śmy), a inne do liczby cykli (obiegów) taśmy wokół przenośnika. Do czynników ‘liniowych” mo-
żemy zaliczyć tarcie taśmy o urobek na trasie oraz tarcie taśmy o obrzeża i krążniki. Do procesów 
oddziaływujących „punktowo” można zaliczyć: procesy zmęczeniowe związane z przeginaniem 
taśmy na bębnach zwrotnych i odchylających oraz, tarcie o urobek przyspieszany w miejscu nada-
wy, przebicia od uderzeń spadającego urobku itp. Punktem szczególnie silnie działającym na taśmę 
jest nadawa. To tu taśma jest przebijana, ścierana i rozcinana bardzo intensywnie. Na krótkich 
przenośnikach taśma wielokrotnie przechodzi pod nadawą i przez to szybciej ulega zużyciu. Na 
długich przenośnikach liczba przejść taśmy pod nadawą spada, a do głosu dochodzą czynniki dzia-

Szkoła Eksploatacji Podziemnej 2014, Materiały Konferencyjne 
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łające na taśmę na całej trasie. Taśma zużywa się wolniej. Różnice w trwałości przekładają się na 
koszty transportu [4], gdyż koszty wymian taśm, oprócz kosztów energii, stanowią istotny składnik 
kosztów operacyjnych transportu kopalnianego. Nic więc dziwnego, że powszechną tendencją jest 
wydłużanie tras przenośników tam gdzie jest to możliwe. Aby nie mnożyć punktów nadawy nau-
czono się konstruować przenośniki zakrzywione oraz zaczęto stosować napędy pośrednie. 

Prognozując koszty wymian taśm dla rozpatrywanego układu transportowego należy uwzględ-
nić wpływ długości przenośników oraz wynikającą z niej liczbę punktów nadawy. Im więcej punk-
tów nadawy i im częściej odcinki taśm przebiegają pod koszem zasypowym tym większe jest 
prawdopodobieństwo powstania uszkodzeń katastroficznych takich jak rozcięcie wzdłużne taśmy. 
Awarie tego typu spowodowane są najczęściej rozcięciem taśmy przez metalowy element (kotew, 
oderwany element konstrukcji) wbity w taśmę w miejscu nadawy. Wydłużanie tras przenośników 
nie tylko wydłuża trwałość taśm poprzez zmniejszenie intensywności oddziaływań w miejscu na-
dawy, lecz również redukuje zagrożenie rozcięciem wzdłużnym. Z tym ostatnim wiążą się nie tyl-
ko koszty skrócenia trwałości taśmy (rozcięcie mogą dotyczyć w równym stopniu taśm nowych jak 
i zużytych), lecz również koszty wymian awaryjnych (obejmujących koszty usunięcia rozsypanego 
urobku i koszty wymiany rozciętej na znacznej długości taśmy) oraz strat produkcyjnych spowo-
dowanych wydłużającym się postojem. Wymiany prewencyjne w okresie postojów planowych nie 
niosą za sobą tak wysokich kosztów. Niestety nawet najlepsze urządzenia diagnostyczne nie są w 
stanie przewidzieć wszystkich uszkodzeń. Ich zastosowanie z pewnością jednak zwiększa trwałość 
taśmy i redukuje liczbę postojów awaryjnych. Może też istotnie ograniczyć rozmiar skutków w 
momencie ich pojawienia się. 
 
1.2. Identyfikacja wpływu długości przenośnika na trwałość taśm. 
 

Badania taśm w jednej z kopalń rud miedzi pod koniec lat osiemdziesiątych [2] pozwoliły zi-
dentyfikować udział czynników „punktowych” i „liniowych” w procesie zużywania się taśm w ko-
palni oraz określić funkcję pozwalającą na prognozę trwałości taśmy w oparciu o znajomość dłu-
gości przenośnika. Oryginalną metodę określania trwałości taśm w zależności od różnych parame-
trów technicznych taśmy i przenośnika oraz warunków eksploatacji przedstawił prof. T. Żur w pra-
cach [10-12]. To właśnie on wprowadził podział czynników powodujących zużywanie się taśmy na 
działające „punktowo" (tzn. w konkretnych miejscach przenośnika np. nadawa, urządzenia czysz-
czące, napęd itp.) i działające „liniowo" (wzdłuż całej trasy przenośnika np. tarcie o krążniki i og-
raniczenia boczne itp.). Opierając się na założeniu, że suma uszkodzeń „punktowych" jest propor-
cjonalna do liczby obiegów taśmy wokół przenośnika, a suma uszkodzeń „liniowych" jest propor-
cjonalna do drogi odbytej przez wybrany przekrój taśmy zaproponował wzór na obliczenie trwało-
ści taśmy, mierzonej czasem jej pracy tt: 
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                                                                                  (1) 

 

gdzie: L
t
    - całkowita długość taśmy przenośnikowej ( 2 Lp), m, 

  Lp  - długość przenośnika, m, 

  At   - praca którą należy włożyć aby taśma uległa zużyciu, J/m, 

  Ap
p
   - suma prac uszkodzeń "punktowych", J, 

  A
j
    - praca uszkodzeń liniowych, J/m, 

  v    - prędkość taśmy, m/s. 
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Wzór (1) przekształcono do postaci bezwymiarowej i zweryfikowano statystycznie [2]: 
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                                                                                        (2) 

 
Trwałość taśmy, mierzona ilością cykli nc, przedstawiona została jako funkcja długości pętli ta-

śmy oraz współczynników określających udział prac uszkodzeń „punktowych" i „liniowych" w zu-
życiu taśmy w trakcie jednego jej obiegu wokół przenośnika. Wyniki przeprowadzonej weryfikacji 
dla danych z drugiej połowy lat osiemdziesiątych potwierdziły charakter zależności i pozwoliły na 
oszacowanie obu współczynników na podstawie danych eksploatacyjnych. 
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Wartości parametrów a i b (3) dla średniej liczby cykli (regresji empirycznej) estymowano mo-

delem hiperbolicznym w programie Statgraphics Centurion XVI. Wyniki z obu okresów zestawio-
no w tabeli 1. 
 
 
Tabela 1. Wartości parametrów modelu hiperbolicznego 
Table 1. Estimated parameters of reciprocal model 

Rozpatrywana rodzina krzywych 
Parametry modelu regresji empirycznej 

Wyniki z końca lat 
osiemdziesiątych [2] 

Wyniki współczesne 

Model hiperboliczny (2) 
a = 9.2643 E-4 a =  4.34156 E-7 

b = 9.22916 E-6 b = 5.66278 E-9 
r = 0.731137 r = 0.92971 

 
 

Badania przeprowadzenie współcześnie na podstawie zebranych danych [8] wykazały, że udział 
czynników liniowych nieznacznie wzrósł, a „punktowych” nieznacznie spadł w stosunku do po-
przednich badań (rys. 1). 

Niewielkie zmiany sugerują, że udział obu czynników na proces zużywania taśm jest stabilny 
i niezależny od trwałości taśm, która w międzyczasie istotnie wzrosła (rys. 2). Niewielkie zmiany 
udziałów mogą wskazywać na poprawę odporności taśmy na przebicia lub poprawę sposobu po-
dawania urobku na taśmę, co mogło wpłynąć na nieznaczne zmniejszenie wpływu czynników 
„punktowych”. Pomimo znacznego wzrostu trwałość taśm (od 64% do 80% – więcej dla krótkich 
przenośników) proporcje udziałów są wyjątkowo stabilne, co potwierdza słuszność podejścia ener-
getycznego do zużywania się taśm. 
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Rys. 1. Procentowy udział „punktowych” i liniowych” czynników uszkadzających 
w procesie zużywania się taśmy w zależności od długości przenośnika 
Figure 1. Variation of percentage contribution of “local” and “linear” damaging 
agents in conveyor belt wear process as a function of conveyor length 
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Rys. 2. Zmiany trwałości taśm przenośnikowych mierzonej liczbą cykli (po lewej) i czasem 
kalendarzowym (po prawej) w zależności od długości przenośnika w dwóch okresach analizy 
Figure 2. Changes in conveyor belts durability measured by number of cycles (left) and by 
calendar time (right) depending on the length of the conveyor in two periods of analysis 
 
 
2. KOSZTY WYMIAN TAŚM NA PRZENOŚNIKACH 
 

2.1. Identyfikacja wpływu długości przenośnika na trwałość taśm 
 

Oszacowaną trwałość taśm mierzonej liczbą cykli w zależności od długości przenośnika można 
wyrazić wzorem: 
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Po przekształceniach trwałość można wyrazić czasem kalendarzowym: 
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Załóżmy, że w hipotetycznym systemie transportowym mamy N przenośników o znanej długo-

ści Lpi (gdzie i=1, ..,N). Taśmy w strategii eksploatacji do awarii (eda) będą się zużywać w sposób 
naturalny osiągając średnią trwałość Tt(Lpi), co przy znanym koszcie zakupu taśmy Kt. pozwoli 
oszacować roczne koszty wymian taśm. Rocznie zdarzać się będzie Nwa(Lpi) awaryjnych posto-
jów (gdzie Nwa to częstość awarii katastroficznych na jednostkę długości przenośnika) wymagają-
cych wymiany fragmentu uszkodzonej taśmy. Średnie koszty wymiany awaryjnej uwzględniające 
koszty nowej taśmy i usuwania urobku to Kwa, a średnie straty związane z postojem awaryjnym 
wynoszą TpaKpa (gdzie Tpa to średni czas postoju awaryjnego, a Kpa to średnia strata na jednostkę 
czasu pracy). Przy takich założeniach roczne koszty utrzymania taśm wraz ze stratami spowodo-
wanymi ich uszkodzeniami przy strategii eksploatacji do awarii wyniosą: 
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                                                     (7) 

 
2.2. Określenie zmienności 
 

Przedstawiona metoda wyznaczania trwałości taśmy pozwala określić oczekiwaną trwałość dla 
przyszłych wymian na przenośnikach o danej długości pracujących w podobnych warunkach i uży-
wających podobnych taśm. Na zużywanie się taśm wpływa jednak tak wiele różnych czynników, 
że precyzyjne określenie trwałości taśmy nie jest możliwe i dlatego warto traktować ją jako zmien-
ną losową o dużej zmienności możliwych wyników. Taśmę zdejmuje się bowiem nie tylko w wy-
niku  kumulującego się procesu naturalnego zużycia obejmującego wycieranie się okładek, obrze-
ży i procesy zmęczeniowe w rdzeniu, lecz również w wyniku rozcięć, rozpruć, wielokrotnych 
przebić i innych losowych uszkodzeń mechanicznych, które mogą się przydarzyć taśmie w różnym 
wieku, co wydatnie przyczynia się do dużej zmienności trwałości. 

Z drugiej strony duża liczba przenośników i długość zamontowanych taśm powodują, że ilość 
wymienianych odcinków jest duża i w związku z tym precyzja prognoz opartych na zidentyfiko-
wanych zależnościach statystycznych może być wysoka. Trudno przewidzieć losy konkretnego od-
cinka taśmy, znacznie łatwiej określić globalne zapotrzebowanie na taśmy, czy ilość wymian i kosz-
ty z tym związane. Dlatego wzór 7 może dawać dobre przybliżenie, jednak w praktyce eksploata-
cja do awarii jest rzadko stosowaną strategią wymian taśm, zwłaszcza tam, gdzie dostęp do taśm 
i ich wymiana są utrudnione (np. w wyrobiskach podziemnych)  oraz tam, gdzie postoje awaryjne 
mogą wiązać się z dużymi stratami. W kopalniach węgla kamiennego firmy Consol Energy osza-
cowano, że minuta pracy systemu ścianowego generuje przychód w wysokości $1000/min., a usz-
kodzenie taśmy na przenośniku odstawy głównej zatrzymuje wydobycie na minimum 4 godz., co 
prowadzi do utraty przychodu w wysokości $240 000 na jedno uszkodzenie [9]. 
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2.3. Wizualna ocena stanu taśm 
 

Aby nie kierować się wyłącznie wskazaniami statystycznymi, które jedynie w dużym przybli-
żeniu określają moment zużycia konkretnego odcinka taśmy użytkownicy przenośników po-
wszechnie stosują strategię wymian prewencyjnych w oparciu o stan taśm oceniany wizualnie. 
Oceny takie są subiektywne, jednak poprzez zastosowanie różnych technik w tym np. wykorzysta-
niem zbiorów rozmytych, można je zobiektyzować [3,5,7]. 

Wizualna inspekcja pozwoli zidentyfikować tylko część groźnych uszkodzeń. Trudno liczyć, że 
uda się zauważyć wszystkie, gdyż ocenie podlegają jedynie okładki taśmy i bez zastosowania spe-
cjalistycznych urządzeń do oceny stanu rdzenia identyfikacja wszystkich uszkodzeń jest niemożli-
wa. Skuteczność wykrywania zagrożeń awariami swza będzie zależała od częstości inspekcji oraz 
liczby osób zaangażowanych, a więc i nakładów. Można przyjąć, że funkcja swza=swza(Ko) będzie 
monotonicznie rosnącą funkcją nakładów Ko asymptotycznie dążącą do ułamka dziesiętnego przed-
stawiającego maksymalną skuteczność, którą można osiągnąć poprzez wizualną ocenę np. 0.6. 
Roczne koszty obsług w strategii wymian prewencyjnych w oparciu o stan (wpos) wraz ze stratami 
spowodowanymi ich uszkodzeniami, przy określonej skuteczności wykrywania i zapobiegania usz-
kodzeniom katastroficznym swza, można wyznaczyć ze wzoru: 
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              (8) 

 
Koszty wymiany awaryjnej będą oczywiście istotnie wyższe niż koszty wymiany prewencyjnej, 

nawet wtedy, gdy pominiemy straty produkcyjne spowodowane postojem i koszty usuwania urob-
ku. Przy wymianie prewencyjnej wymianie ulega tylko zużyta taśma, podczas gdy przy wymianie 
awaryjnej również taśma mało zużyta, która została uszkodzona w wyniku awarii taśmy pracującej 
pod obciążeniem (np. rozcięcie lub rozprucie taśmy w skutek zahaczenie obrzeża lub wystających 
fragmentów taśmy o konstrukcję trasy przenośnika). 
 
2.4. Ocena stanu przy użyciu urządzeń diagnostycznych 
 

Obecnie w dobie automatyzacji pojawiają się również urządzenia diagnostyczne, które pozwa-
lają zwiększyć dokładność prognoz losów pojedynczego odcinka, dzięki temu, że w sposób cy-
kliczny lub ciągły poddawany jest on ocenom stanu. Pozwalają one wskazywać niezbędne naprawy 
oraz wybrać właściwy moment wymiany prewencyjnej nim dojdzie do  uszkodzenia mechaniczne-
go pod obciążeniem. Jeśli nawet urządzenia te nie zapobiegają losowym awariom, to mogą znacz-
nie ograniczyć ich skutki.  

Możemy przyjąć, że dzięki ich pracy wzrasta nie tylko skuteczność wykrywania uszkodzeń 
sdwza > swza i spada liczba uszkodzeń awaryjnych na jednostkę długości przenośnika (Ndwa(Lpi)< 
<Nwa(Lpi)), lecz zwiększa się również trwałość taśm (Ttd(Lp)>Tt(Lp)), bo naprawom prewencyj-
nym poddaje się również taśmy z niewidocznymi z zewnątrz uszkodzeniami rdzenia, które wykry-
ły urządzenia diagnostyczne. Istotną różnicę stanowi redukcja kosztów pracy obsługi przenośni-
ków, którą w dużej części zastępują urządzenia diagnostyczne (KoLpi >KodLpi). 
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Porównując hipotetyczne rocznych kosztów wymian taśm i strat przy wizualnej ocenie i zasto-

sowaniu diagnostyki można określić korzyści jakie może przynieść zastosowanie diagnostyki 
i sprawdzić, jaki budżet można przeznaczyć na urządzenia diagnostyczne. Istotną korzyścią z za-
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stosowania urządzeń diagnostycznych  jest redukcja liczby pracowników prowadzących wizualną 
inspekcję. Koszty płac w kopalniach podziemnych sięgają 60% wszystkich kosztów kopalni, dlate-
go ich racjonalizacja w obrębie obsługi transportu taśmowego jest jak najbardziej wskazana. 
 
 
3. OBLICZENIA KOSZTÓW DLA HIPOTETYCZNEGO ODDZIAŁU KOPALNI 
 

Załóżmy, że w hipotetycznym oddziale mamy po 6 przenośników o długościach: 50 m, 100 m, 
500 m i 1000 m. Łączna długość taśm wynosi w przybliżeniu 20 km. Wykorzystując formuły na 
oszacowanie średniej trwałości zależnej od długości przenośnika można wyznaczyć, że oczekiwa-
ne czasy pracy będą się zmieniać od 3.1 do 7.30 lat, przy czym rocznie będzie się wymieniać około 
3 km taśm (2987 m). Roczne wymiany taśm na tym poziomie długości wskazują, że średni czas 
pracy wynosi 6.63 lat. Rzeczywiste czasy pracy mogą się jednak znacznie różnić, bo na wpływ 
długości przenośnika nakłada się jeszcze duża losowa zmienność procesu zużywania się taśmy 
oraz możliwość pojawienia zupełnie losowych uszkodzeń typu katastroficznego. 

Przyjęto, że oczekiwana liczba cykli taśmy zmienia się wraz z długością przenośnika wg esty-
mowanej regresji II rzędu (tab. 1, rys. 2). Na rysunku 3 pokazano rozrzut wyników wokół wartości 
oczekiwanej, którego zmienność opisano rozkładem normalnym z odchyleniem standardowym dla 
przenośnika o długości 1000 m wynoszącym ok. 30% wartości oczekiwanej. 
 

 
 
Rys. 3. Zmienność liczby cykli taśmy dla przenośnika o długości 1000 m: względem 0 - (N(0,=50 tys.) 
i wartości oczekiwanej liczby cykli wynoszącej ok. 164 tys. - N(164 tys., =50 tys.) 
Figure 3. The variability of the number of belt cycles for a 1 000 m conveyor: relative to 0 - N(0,=50 tys.) 
and the expected number of cycles - approximately 164 thousand - N(164 tys., =50 tys.) 
 

Dla przenośników krótszych zmienność rosła (nawet do 80–100% wart. oczekiwanej), co uwz-
ględniono w modelu symulacyjnym. Uzyskane trwałości w cyklach przeliczono na czasy pracy 
i obliczono oczekiwaną długość taśm wymienianych co roku na poszczególnych przenośnikach. 
Założono, że taśmy są jednakowe, co pozwoliło oszacować oczekiwane roczne zapotrzebowanie 
dla oddziału oraz roczne koszty (rys. 4). 

Jak widać rozkłady są identyczne, gdyż łączne koszty oszacowano mnożąc długość wymienia-
nej taśmy przez hipotetyczną cenę 700 zł/mb. Model pozwala różnicować taśmy z uwagi na typ 
i cenę, gdyż obliczenia prowadzi się w nim indywidualnie dla każdego z przenośników z osobna. 
Widać, że rozkłady nie są symetryczne. Długiego „ogonu” z prawej strony można uniknąć wyko-
rzystując do prognozy zmienność średnich trwałości taśm, a nie indywidualnych czasów pracy po-
szczególnych  odcinków, gdyż ta jest zdecydowanie większa. Z uwagi na małą próbę wyznaczenie 
średnich w poszczególnych latach analizy nie było możliwe i posłużono się zmiennością indywi-
dualnych czasów pracy, która przeszacowuje wpływ i prawdopodobieństwo pojawienia się rzad-
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kich zdarzeń przedwczesnego zużycia/wymiany taśmy i ich konsekwencji. Dotyczy to zwłaszcza 
długich przenośników, w których pętla składa się z wielu odcinków. Można tego uniknąć przyjmu-
jąc do prognozy wartość średnią z kilku losowań (tylu ile jest odcinków w pętli) lub losując trwa-
łość indywidualnie dla każdego odcinka w pętli nawet z uwzględnieniem dotychczas przepracowa-
nego czasu pracy (wartość pozostałego czasu pracy do wymiany). Jest to możliwe w kopalniach 
węgla brunatnego w których aktualizuje się stan taśm w pętli na każdym przenośniku w specjali-
zowanych bazach danych wspomagających prowadzenie gospodarki taśmami w kopalni. Dla prze-
nośników krótkich, w których w pętli jest niewiele odcinków przeszacowanie jest niewielkie. 
 

 
 
Rys. 4. Histogram  łącznej długości taśm wymienianych co roku oraz kosztów tych wymian. 
Figure 4. Histogram of the total length of annually replaced belts and the cost of these replacements. 
 

Przyjęto, że rocznie dla ok. 10 km przenośników będzie się pojawiać ok. 46 awarii typu kata-
stroficznego, których średni koszt wynosi 250 000 zł (zmienna losowa o rozkładzie trójkątnym 
w przedziale 125–375 tys.) na jeden postój awaryjny (w Consol Energy oszacowano koszt takiego 
postoju na poziomie $240 000 [8]). Dane są jedynie hipotetyczne i określenie rzeczywistych kosz-
tów postojów wymagałoby odrębnych badań, bo na ten koszt wpływa wiele różnych czynników 
takich jak sytuacja rynkowa (popyt na wydobywany surowiec, w przypadku trudności ze zbytem 
zamiast wydobycia na skład można przeprowadzić remont), możliwości zmiany trasy urobku (re-
wersja, ciągi rezerwowe, inne trasy, itp.), istnienie zbiorników wyrównawczych (ich położenie 
i wielkość), podpisane kontrakty na dostawy i ich terminy, kary umowne za niewywiązanie się 
z dostaw itp. Jeśli elastyczność jest wysoka to koszty postojów mogą być niskie, gdy plany są na-
pięte – bardzo wysokie. Przyjęta częstość awarii też jest hipotetyczna i określona dla warunków 
eksploatacji taśm do awarii, czyli bez prewencyjnych wymian lub napraw taśm. W miarę wzrostu 
nakładów na obsługi w tym na przeglądy przenośników powiązane z oceną wizyjną stanu taśmy 
lub zakupami kolejnych urządzeń diagnozujących stan w sposób automatyczny ilość awarii będzie 
spadać, bo większa część tras będzie monitorowana. Zwiększając nakłady można też zwiększyć 
skuteczność identyfikacji zagrożeń wybierając lepsze, ale droższe urządzenia. Możliwości badania 
jak koszty urządzeń i ich skuteczność wpływają na efekty ekonomiczne zostały uwzględnione 
w modelu i przy zasileniu go rzeczywistymi danymi (po identyfikacji składników kosztów i badań 
statystycznych trwałości taśm i częstości awarii) powinny pozwolić oszacować efekt ekonomiczny 
działań diagnostycznych. 

Na wykresie 5 przedstawiono oczekiwane wartości kosztów i nakładów jakie można ponieść 
w celu redukcji kosztów awarii i strat produkcji. Efekt w postaci obniżania łącznych kosztów 
obejmujących również straty produkcji potwierdził wcześniejsze hipotetyczne rozważania pokazu-
jące, że zwiększanie nakładów może przynieść redukcję kosztów, ale rozumianych szerzej włącz-
nie ze stratami produkcji i kosztami usuwania awarii [6]. Przyjęty poziom kosztów nie odzwiercie-
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dla rzeczywistych kosztów kopalni, choć wiele elementów modelu określono dla danych rzeczywi-
stych. 

Łączne koszty

Nakłady na obsługi 
i diagnostykę taśm

Koszty wymian 
prewencyjnych

Koszty awarii 
i postojów
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Koszty wymian 
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oraz wymian prewencyjnych

 
 
Rys. 5. Analiza wpływu wzrostu nakładów na diagnostykę taśm na zmianę łącznych kosztów 
z uwzględnieniem strat produkcji na skutek postojów awaryjnych przenośników 
z uwagi  na uszkodzenia taśm 
Figure 5. Analysis of the impact of increased spending on belt diagnostics on changes 
in total costs including losses of production due to conveyors emergency shutdowns 
caused by belt failures 
 
 

Przeprowadzone symulacje pokazały, że zwiększając nakłady na urządzenia monitorujące stan 
taśm i wyposażając w nie kolejne przenośniki można istotnie zredukować koszty postojów i awarii 
obejmujące straty produkcyjne. Taśmy, które wcześniej ulegały katastroficznym uszkodzeniom na-
leży naprawić lub wymienić prewencyjnie, co oczywiście też pociąga za sobą wydatki, ale dużo 
mniejsze. W miarę wzrostu nakładów coraz większą liczbę zagrożeń eliminuje się aż do całkowitej 
eliminacji przy dużo droższych urządzeniach diagnostycznych, ale zapewniających 100% skutecz-
ność. Oczywiście żadne urządzenie nie jest tak perfekcyjne, dlatego na krzywej kosztów można 
odnaleźć punkt odpowiadający rzeczywistej skuteczności dostępnych na rynku lub specjalnie opra-
cowywanych na potrzeby kopalni urządzeń. Jak widać minimum łącznych kosztów wcale nie jest 
osiągane przy 100% skuteczności, bo krańcowy koszt wzrostu skuteczności urządzeń przyrasta 
znacznie szybciej niż korzyści ze zwiększonej skuteczności.  

Przy użyciu opisanego modelu można zbadać skutki i konsekwencje wielu działań. Nim będzie 
można zbadać praktyczne rezultaty należy przeprowadzić analizę kosztów i zbadać trwałość taśm 
i awaryjność układu transportowanego oraz oszacować koszty postojów. Prace takie dla kopalń 
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odkrywkowych węgla brunatnego zostały już podjęte [1]. Warto przeprowadzić je dla kopalń pod-
ziemnych. 
WNIOSKI 
 

Opracowany model, wykorzystujący wiele rzeczywistych zależności potwierdził, że zwiększając 
nakłady na obsługę przenośników i diagnostykę taśm można osiągnąć pozytywny efekt ekonomiczny 
[6]. Trzeba jednak na koszty transportu spojrzeć szerzej i uwzględnić straty produkcyjne i koszty po-
stojów awaryjnych. Taśmy i złącza są częstą przyczyną katastroficznych zdarzeń i pomijanie kosztów 
zewnętrznych i skupianie się wyłącznie na oszczędnościach nakładów na obsługę i wymianę taśm 
(odkładanie momentu wymiany taśmy z uwagi na redukcję budżetu na zakup nowych, redukcja eta-
tów w obszarze przeglądów stanu taśm, brak inwestycji w urządzenia diagnostyczne) może prowa-
dzić do przeciwnych skutków, czyli zwiększenia kosztów kopalni pomimo oszczędności w wydat-
kach na transport urobku.  Innym pozytywnym efektem, który może nie być dostrzeżony od razu jest 
zwiększenie trwałości taśm. Lepsza dbałość o taśmy (szybkie usuwanie uszkodzeń zidentyfikowa-
nych urządzeniami monitorującymi stan taśmy) z pewnością wydłuży czas pracy taśm do momentu 
demontażu. Jest to jednak efekt długofalowy. Jeśli trwałość taśm wydłuży się o rok np. z 6 do 7 lat. 
To zmniejszenie wydatków na zakup nowych taśm pojawia się dopiero po wielu latach. Dziś wydatki 
się zwiększą, bo lepsza dbałość o taśmy to wyższe koszty ponoszone obecnie. Warto jednak dyspo-
nować modelem, który pozwoliłby oszacować strumienie wydatków w przyszłości by móc już teraz 
oszacować ich obecną wartość zaktualizowaną i pokazać, że jest ona wyższa niż rozważane wydatki 
na zakup urządzeń diagnostycznych. Inwestycja w diagnostykę musi być opłacalna i dzięki opraco-
wanemu modelowi można to teraz weryfikować. 
 

Analizy statystyczne prowadzono w programie Statgraphics Centurion v. XVI. Symulacje wyko-
nano w programie @Risk for Excel v.6.2 firmy Palisade. 
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Estimation of Belt Replacement Cost in Underground Mine, 
Taking into Account the Consequences of Belt Failures 
and Implementation of Preventive Devices 
 

On the basis of data from one of underground copper mines the regression of belts durability 
against the length of the conveyor has been determined for belts preventively removed due to rea-
sons connected with the process of growing deterioration of their condition. The frequency of belt 
emergency replacements after mechanical damage of an abrupt and random character has also been 
examined. The simulation model of belt replacements taking into account identified dependencies 
has been proposed. The model allows also on estimation of annual costs of belt replacements in-
cluding the loss of production due to belt failures and costs of planned belt replacements. It is also 
possible to estimate the benefits from application of diagnostic tools assessing belt condition and 
preventing catastrophic failures. It takes into account the efficiency of identifying damages and al-
lows on optimization of total expenditures on examination of belts condition and prevention of ac-
cidents, including the belt replacements costs and production losses due standstills. 
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Model symulacyjny odstawy urobku dla prac przygotowawczych 
w kopalniach KGHM „Polska Miedź” S.A. 
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STRESZCZENIE: Celem artykułu jest przedstawienie zagadnienia modelowania i symulacji w as-
pekcie koncepcji opracowanego modelu symulacyjnego, umożliwiającego optymalizację procesu 
odstawy urobku z oddziału wydobywczego dla prac przygotowawczych w kopalniach KGHM 
„Polska Miedź” S.A. Autorzy artykułu nakreślają stanowisko, iż optymalna organizacja procesu 
odstawy urobku dla tego rodzaju prac wymaga uwzględnienia wielu zmiennych czynników i pa-
rametrów. Zatem, zdaniem autorów, odpowiedzią na te wyzwania jest zastosowanie rozwiązań wy-
korzystujących komputerowe techniki symulacyjne. 

Niniejsze opracowanie zawiera szczegółową charakterystykę środków odstawy oponowej, któ-
re stosowane są powszechnie w systemie eksploatacji komorowo-filarowego (takich jak: wóz od-
stawczy, ładowarka kopalniana: ŁK2, ŁK3, ŁK4), jak również nakreślenie głównych celów bu-
dowy modelu odstawy urobku dla prac przygotowawczych oraz topologię wiązki 3 lub 5 chod-
nikowej w modelu symulacyjnym. Obejmuje także opisy: sposobu wyszukania najlepszego rozwią-
zania oraz otrzymanych w tym działaniu wyników. 

Głównym celem budowy modelu odstawy urobku dla prac przygotowawczych jest optymali-
zacja doboru rodzaju środków transportu oponowego w funkcji kosztów (przy: zmieniających się 
długości dróg odstawy, ilości przewożonego urobku na zmianę) oraz ocena ekonomicznego uza-
sadnienia zastosowania przenośników taśmowych (dla różnych wariantów długości) wraz z roz-
mieszczeniem wysypów już podczas prowadzenia prac przygotowawczych, w celu osiągnięcia mi-
nimalizacji kosztów. 
 
SŁOWA KLUCZOWE: Model symulacyjny, optymalizacja, proces odstawy urobku, prace przygo-
towawcze, wiązka chodnikowa 
 
 
WPROWADZENIE 
 

Współczesne przedsiębiorstwo produkcyjne, ze względu na: występujące warunki silnej, glo-
balnej konkurencji rynkowej, wzrastające wymagania jakościowe oraz minimalizację kosztów wy-
twarzania, wymaga ustawicznej poprawy oraz intensyfikacji elastyczności technologicznej. Odby-
wa się to poprzez wdrażanie systemów automatycznych [4] oraz szeregu innych rozwiązań, które 
poprawią ogólną efektywność przedsiębiorstwa. 

Poprawne zaprojektowanie lub modernizacja procesów i poszczególnych prac, w celu uzyska-
nia oczekiwanych efektów – w tym efektów wymiernych, związanych z ekonomicznością i wydaj-
nością – niejednokrotnie wymaga przeprowadzenia badań symulacyjnych. 

Szkoła Eksploatacji Podziemnej 2014, Materiały Konferencyjne 
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Symulacja stanowi imitację operacji i zmian w systemie bądź też w procesie. Zachowanie SA-
mego systemu i jego zmian w wyniku zachodzenia procesów może być poznane i rozpatrywane 
przy wykorzystaniu modelów symulacyjnych [6]. Istotne jest bowiem, że systemy istniejące, jak 
też dopiero projektowane mogą być z powodzeniem przedstawiane i analizowane przy wykorzys-
taniu symulacji [1]. 

Konieczność skrócenia czasu przygotowania produkcji, przy jednoczesnym obniżeniu kosztów 
jednostkowych wytwarzania, powoduje, że przedsiębiorstwa produkcyjne muszą podejmować roz-
maite działania w zakresie automatyzacji i optymalizacji projektowania z zastosowaniem techno-
logii informatycznych, poprzez opracowywanie np. modeli symulacyjnych. 

Zauważyć należy, że modelowanie i symulacja procesów dotychczas znajdowały zastosowanie 
głównie do produkcji masowej i wielkoseryjnej. Jednakże, relatywnie szybki rozwój systemów 
komputerowych, wzrost dostępności profesjonalnego oprogramowania oraz rozwój metod służą-
cych rozwiązywaniu algorytmów optymalizacyjnych umożliwiły stosowanie technik symulacyj-
nych również do produkcji jednostkowej i małoseryjnej [5, 9], jak również do modelowania poje-
dynczych procesów, istotnych z punktu widzenia core biznesu przedsiębiorstwa. 

Należy nadmienić, że modelowanie aktualnie stosuje się coraz powszechniej w procesach po-
dejmowania decyzji, w celu optymalizacji procesów i parametrów. Uważa się zatem, iż opracowa-
nie odpowiedniego modelu umożliwia poznanie funkcjonowania aktualnego i docelowego syste-
mu. Symulację stosuje się powszechnie na etapie projektowania, eksploatacji bądź też moderni-
zacji systemów. Ułatwia ona zrozumienie poszczególnych procesów oraz wykrycie cech i Niemra-
widłowości, których często nie można zaobserwować bezpośrednio na systemach rzeczywistych 
[3], [7], [8]. 

Autorzy opracowania – poprzez symulację procesów technologicznych – rozumieją imitację 
operacji rzeczywistych lub sposobu ich działania, celem zobrazowania zachodzących zależności 
między poszczególnymi składowymi tych procesów [2]. Formułuje się tym samym przesłanie, iż 
niezbędna jest optymalizacja poszczególnych procesów w oddziale wydobywczym – w tym pro-
cesu odstawy urobku, przez regulacje parametrów poszczególnych operacji charakteryzujących pra-
ce przygotowawcze. Zaprezentowany w niniejszym artykule model symulacyjny umożliwia uka-
zanie wycinka postępowania w zorganizowany, uproszczony sposób, w celu lepszego zrozumienia 
złożonej rzeczywistości przedsiębiorstwa produkcyjnego – w tym przypadku procesu odstawy urob-
ku dla prac przygotowawczych w kopalniach KGHM „Polska Miedź” S.A. Na tej podstawie pod-
jęto próbę rozwiązania problemu optymalizacyjnego jednego z procesów zarządzania produkcją za-
kładu górniczego. 
 
 
1. CHARAKTERYSTYKA ŚRODKÓW ODSTAWY OPONOWEJ STOSOWANYCH 

W SYSTEMIE WYBIERANIA KOMOROWO-FILAROWEGO 
 

Do środków odstawy oponowej w systemie eksploatacji komorowo-filarowego należy zaliczyć 
różnego typu ładowarki kopalniane, odstawiające urobek samodzielnie lub w zestawach z wozami 
odstawczymi. 
 
1.1. Charakterystyka wozu odstawy WO 
 

Wóz odstawczy szufladowy WO (oznaczenie zgodne z nomenklatura producenta: CB4PCK) 
przeznaczony jest do transportu urobku w kopalniach rud i surowców mineralnych. Specjalne roz-
wiązania konstrukcyjne spełniają wymagania warunków kopalnianych. 

Charakteryzują się możliwością pracy w wyrobiskach o małej wysokość oraz dużą zwrotnością 
wozu, co pozwala na przejazd szerokimi chodnikami krzyżującymi się pod kątem 90˚. Dla wozów 
w wersji 272. A szerokość chodnika wynosi tylko 4,70 m, zaś dla pozostałych wersji 4,85 m. 
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Wóz odstawczy szufladowy składa się z dwóch zasadniczych członów: 
– napędowego (ciągnika), 
– transportowego (naczepy-skrzyni ładunkowej), 
połączonych ze sobą przegubem o dwóch osiach obrotu: pionowej i poziomej. Między członami 
wbudowane są dwa cylindry hydrauliczne, które sterowane są przy pomocy kierownicy poprzez 
obrotowy rozdzielacz hydrauliczny i wzmacniacz, umożliwiający skręt wozu o 55˚ – w obie strony. 
Układ wydechowy wyposażony jest w katalizator oraz tłumik. Nad stanowiskiem operatora znaj-
duje się osłona zabezpieczająca przed spadającymi odłamami calizny stropowej. Konstrukcja 
skrzyni ładunkowej pozwala na dogodny załadunek i wyładunek urobku. 
 
 

 
 
Rys. 1. Samojezdny Wóz Odstawczy szufladowy CB4 PCK. Źródło: KGHM ZANAM Sp. z o.o. 
Figure 1. Haul truck CB4 PCK. Source: KGHM ZANAM Sp. z o.o. 
 
 

Duża zwrotność i wytrzymałość maszyny zapewnia wysoką skuteczność wykonywanych prac, 
do których należy: 
– transport urobku w podziemiach kopalń rud i surowców mineralnych, 
– wyładunek urobku z naczepy, 
– transport materiałów pomocniczych (przy transporcie długich elementów należy klapę zabez-

pieczać sworzniami). 
Wóz odstawczy przystosowany jest do poruszania się w wyrobiskach zabezpieczonych obudo-

wami kotwionymi o wymiarach minimalnych (dla wysokości wozu 1890 mm z oponami 20,5 R25): 
– szerokość wyrobiska: 4700 mm, 
– wysokość wyrobiska: 2090 mm. 

Wyładunek urobku możliwy jest w wyrobiskach o wysokości min. 2500 mm (ze względu na 
konieczność uniesienia klapy skrzyni), zaś załadunek urobku na wóz – w wyrobiskach o wysokości 
1900 mm plus wysokość łyżki ładowarki. Za normalne warunki pracy wozu przyjęto: 
– pochylenie wzdłużne: 8˚, 
– pochylenie poprzeczne: 5˚, 
– pojemność skrzyni ładunkowej: 11,1 m3, 
– ładowność maksymalna: 20 ton. 
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1.2. Charakterystyka ładowarek produkcyjnych 
 

W Oddziałach Górniczych KGHM „Polska Miedź” S.A. do załadunku i odstawy urobku wyko-
rzystuje się ładowarki oponowe. Maszyny są podzielone na trzy grupy wg kryterium pojemności 
łyżki: 
– ŁK2: pojemność łyżki 2,5–4 m3, 
– ŁK3: pojemność łyżki 4–7 m3, 
– ŁK4: pojemność łyżki powyżej 7 m3. 

W eksplantacji wykorzystuje się maszyny różnych producentów (KGHM ZANAM, Atlas Copco, 
Sandvik), jednak podstawowe rozwiązanie konstrukcyjne maszyn są bardzo porównywalne. Łado-
warka kopalniana jest przegubową maszyną górniczą na podwoziu oponowym, składającą się 
z dwóch zasadniczych członów: napędowego i roboczego. Oba człony połączone są ze sobą uło-
żyskowanym przegubem, który umożliwia skręt maszyny w obie strony. Pomiędzy członami wbu-
dowane są siłowniki hydrauliczne realizujące skręt maszyny. Siłowniki sterowane są z kabiny ope-
ratora poprzez rozdzielacz hydrauliczny sterowany kołem kierowniczym. Układ napędowy łado-
warki realizowany jest na dwa mosty i składa się z: silnika spalinowego i układu przeniesienia na-
pędu na mosty napędowe (poprzez wały przegubowe). Na ramie ciągnika zamocowana jest kabina 
operatora-kierowcy typu „kapsuła”. Jest to konstrukcja zamknięta. Fotel operatora jest usytuowany 
poprzecznie do kierunku jazdy. Takie usytuowanie fotela zapewnia możliwie najlepszą widoczność 
przy jeździe ładowarką do przodu jak i do tyłu. 

Członem roboczym ładowarki jest platforma o konstrukcji samonośnej spawanej z blach sta-
lowych, która osadzona jest na przednim moście napędowym. Układ roboczy składa się z: wysięg-
nika, łyżki, dwóch siłowników hydraulicznych podnoszenia wysięgnika, dwóch siłowników hyd-
raulicznych wychyłu łyżki oraz cięgien tworzących układ prostowodów, zapewniających równo-
ległe prowadzenie napełnionej łyżki przy podnoszeniu. Układ ten zapewnia wyładunek łyżki nieza-
leżnie od położenia wysięgnika. Układ roboczy wyposażono w centralny system smarowania. Olej 
w układzie roboczym dodatkowo filtrowany jest poprzez agregat filtrujący z pompą napędzaną 
elektrycznie. Ładowarka wyposażona jest w stałą instalację gaśniczą z systemem automatycznej 
detekcji. Stała instalacja gaśnicza służy do ochrony przeciwpożarowej maszyny. 

Poniżej zestawiono fotografię oraz parametry dla maszyny klasy ŁK3 produkcji KGHM ZA-
NAM, LKP-0903. 
 
 

 
 
Rys. 2. Ładowarka Kołowa LKP-0903. Źródło: KGHM Zanam 
Figure 2. Loader LKP-0903. Source: KGHM Zanam 
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Ładowarka LKP-0903, przeznaczona jest do załadunku i odstawy urobku z przodków eksplo-
atacyjnych w wyrobiskach podziemnych zakładów górniczych niemetanowych, wydobywających 
rudy metali nieżelaznych i/lub surowce mineralne. Oznaczenie ładowarki: 

LKP-0903, gdzie: 
– L – ładowarka, 
– K – kołowa, 
– P – przegubowa, 
– wielkość znamionowa – udźwig Q = 90 kN, 
– oznaczenie wersji konstrukcyjnej – trzecia. 

Dobra stateczność maszyny oraz odpowiednio dobrany układ napędowy umożliwiają zastoso-
wanie tej maszyny do eksploatacji złóż w wyrobiskach o pochyleniach wzdłużnych (w kierunku 
jazdy) do 15 oraz w wyrobiskach o pochyleniach poprzecznych do 8. Duża zwrotność maszyny 
umożliwia swobodny przejazd w chodnikach krzyżujących się pod kątem 90˚. 

Obowiązującym kierunkiem jazdy dla ładowarki jest kierunek jazdy ciągnikiem do przodu, a je-
dynie w miejscach manewrowania dopuszcza się jazdę łyżką do przodu. Ładowarka wyposażona 
została w kabinę operatora, która zapewnia operatorowi siedzącemu na stanowisku pracy ochronę 
przed zgnieceniem przy pionowym uderzeniu maszyny odłamkiem skalnym z energią równą 60 kJ 
(zgodnie z normą PN-92/G-59001). 

Konstrukcja kabiny umożliwia jej montaż na maszynie w dwóch wariantach wysokości. Zmia-
nę wysokości ładowarki może dokonać użytkownik we własnym zakresie – poprzez obniżenie lub 
podniesienie punktu mocowania kabiny do ramy ciągnika. Dlatego też wysokość wyrobiska, w któ-
rym może poruszać się maszyna, zależy od wysokości, na jakiej mocowania jest kabina operatora 
oraz od rozmiaru zastosowanych kół. W zależności od warunków pracy stosuje się ładowarkę 
z wysuwną przegrodą o pojemności 4,0 m3 lub 4,5 m3, co przy normatywnej wadze usypowej 
urobku na poziomie 1,8 t/ m3 daje ładowność 7,2 do 8,1 ton. W warunkach kopalni O/ZG „Lubin” 
przyjmuje się ustalony empirycznie wskaźniki ładowności łyżki na poziomie 5,5 tony. 

Przy zastosowaniu kół z oponami o rozmiarze 20,5 R25 wysokość ładowarki kształtuje się na-
stępująco: 
– kabina mocowana w dolnym położeniu (wysokości maszyny 1750 mm) – minimalna wyso-

kość wyrobiska wynosi 1950 mm, 
– kabina mocowana w górnym położeniu (wysokości maszyny 2000 mm) – minimalna wyso-

kość wyrobiska wynosi 2200 mm. 
W skład układu napędowego wchodzą następujące części: 

– silnik spalinowy wysokoprężny z układem ssącym, wydechowym oraz paliwowym, 
– układ przekładnia hydrokinetyczna (zmiennik momentu) – skrzynia biegów, 
– mosty napędowe (hamulce wielopłytkowe „mokre”), 
– wały napędowe, 
– łożysko pośrednie. 

W ładowarce zabudowano silnik spalinowy typu TCD 2013 L 06 2V Deutz. Moment obrotowy 
z silnika spalinowego przenoszony jest przez przekładnię hydrokinetyczną poprzez wał napędowy 
do skrzyni biegów (oba komponenty firmy Dana Spicer Off-Highway), zaś następnie poprzez wały 
napędowe na mosty napędowe. Wały napędowe łączone są z zespołami za pomocą kołnierzy skrę-
canych śrubami, osiowane przy pomocy występów w kołnierzach. Układ przekładnia hydroline-
tyczna – skrzynia biegów pracuje na bazie wspólnego układu hydraulicznego. Skrzynia biegów jest 
sterowana mechaniczne – cięgnami Morse’a. W ładowarce zabudowano mosty napędowe z hamul-
cami zasadniczymi wielopłytkowymi „mokrymi”. 

Poniższa tabela przedstawia porównanie najistotniejszych parametrów ładowarek i ich zesta-
wów z wozami odstawy, istotnych z punktu widzenia modelowania symulacyjnego procesów od-
stawy. Dane dotyczę średniej ładowności oszacowano dla warunków eksploatacji kopalni O/ZG 
„Lubin”. 
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Tabela 1. Porównanie najistotniejszych parametrów 
Table 1. Comparison of the most important parameters 

 LK2 LK3 LK4 
1xLK2+
+1xWO

1xLK2+
+2xWO

1xLK3+
+2xWO 

1xLK2+
+3xWO 

1xLK2+
+4xWO

Efektywny czas pracy 
na zmianie [min] 

210 210 210 210 210 210 210 210 

Sumaryczny czas 
załadunku [min] 

0,5 0,5 1 1,5 1,5 1,25 1,5 1,5 

Sumaryczny czas 
rozładunku [min] 

1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 

Ładowność ŁKx / WO [Mg] 4,6 5,5 10,9 13,7 13,7 13,7 13,7 13,7 

Czas załadunku [min] 0,5 0,5 1 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 

Czas rozładunku [min] 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 

Prędkość jazdy 
z urobkiem [km/h] 

5 5 7 7,2 7,2 7,2 7,2 7,2 

Prędkość jazdy 
bez urobku [km/h] 

7 7 9 9,5 9,5 9,5 9,5 9,5 

Liczba łyżek na wóz    3 3 2,5 3 3 

Liczba WO w zestawie [szt.]    1 2 2 3 4 

 
 
2. GŁÓWNE CELE BUDOWY MODELU ODSTAWY UROBKU 

DLA PRAC PRZYGOTOWAWCZYCH 
 

Optymalizacja doboru rodzaju środków transportu oponowego prowadzona była dla wiązek 3 i 5 
chodnikowych, w funkcji kosztów przy: 
– zmieniających się długości dróg odstawy, 
– ilości przewożonego urobku na zmianę. 

Istota optymalizacji odstawy urobku w przypadku prac przygotowanych polega na połączeniu 
oceny ekonomiczności zastosowania przenośników taśmowych oraz odstawy oponowej. Wykorzys-
tując opracowane narzędzie symulacyjne, możliwy jest optymalny kosztowo dobór środków od-
stawy (zestawów maszyn). 

Można dokładnie wyznaczyć, o jaką długość oraz kiedy należy wydłużyć przenośnik taśmowy, 
aby istotnie skrócić drogę odstawy w ekonomicznie uzasadniony sposób. Zostają wyznaczone 
i porównane koszty odstawy oponowej i taśmowej dla różnych wariantów wydłużeń taśmociągów 
w wiązce chodników. Pomysł znajduje uzasadnienie w przypadku rozpoczęcia eksploatacji pola 
zaraz po zakończeniu przygotowania chodnika. 

Zauważyć można liczne możliwości opracowanego modelu: 
– odwzorowuje topologię wiązki 3 lub 5 chodnikowej, wyliczając minimalne drogi odstawy, 
– dobiera środek odstawy (na podstawie ilości zmianowej urobku i drogi odstawy) optymalny 

pod względem kosztowym, 
– dokonuje wizualizacji optymalnego doboru środków odstawy oponowej na mapce pola, 
– umożliwia dobranie środków odstawy, dostępnych na KMC, 
– wyliczenie harmonogramu prac w wiązce 5 chodnikowej, 
– uwzględnienie sposobu prowadzenia robót górniczych (liczbę strzelań w przodku/doba). 
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3. TOPOLOGIA WIĄZKI 3 LUB 5 CHODNIKOWEJ W MODELU SYMULACYJNYM 
 

Na poniższych rysunkach przedstawiona jest topologia (umiejscowienie kraty dla sytuacji wyj-
ściowej wraz z odległościami dla odstawy oponowej) wiązki 3 lub 5 chodnikowej oraz dobrane 
środki odstawy naniesione na mapę. 
 
 
A 

 
B 

 
 
Rys 3. Topologia wiązki 5 chodnikowej (A) oraz dobór środków odstawy oponowej (B) 
Figure 3. Topology sidewalk bundles 5 (A) and the selection of haulage the tire (B) 
 
 

Analogiczne wygląda topologia wiązki 3 chodnikowej oraz dobrane środki odstawy. 
 
 
A 

 
B 

 
 
Rys 4. Topologia wiązki 3 chodnikowej (A) oraz dobór środków odstawy oponowej (B) 
Figure 4. Topology sidewalk bundles 3 (A) and the selection of haulage the tire (B) 
 
 

Wynikiem prowadzonych badań symulacyjnych dla konkretnej wiązki chodnikowej przygo-
towywanej do eksploatacji jest optymalny kosztowo dobór ładowarek i zestawów ładowarka plus 
wozy odstawy do zaplanowanego wydobycia rudy. Dobór ten odbywa się na podstawie zbu-
dowanego harmonogramu eksploatacji chodnika, gdzie zostaje zadana ilość urobku do wywiezie-
nia oraz wyliczona odległość od punktu załadunku do najbliższego punktu rozładunku. 
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Rys. 5. Dobór środków odstawy oponowej ze względu na zmienny poziom wydobycia 
i odległość, prowadzony aż do osiągnięcia końca wiązki 5 chodnikowej 
Figure 5. Selection of mining haulage due to the variable levels of production 
and distance to discharge, run until the end of the bundles 5 of sidewalk 
 
 
4. WYSZUKIWARKA NAJLEPSZEGO ROZWIĄZANIA 
 

Ideę skrócenia dróg transportowych dla prac przygotowawczych, dzięki zastosowaniu różnej dłu-
gości przenośników taśmowych i przesunięciu punktów wysypowych, ukazują poniższe rysunki. 
 

 
Rys. 6. Wariant wyjściowy – odstawa tylko oponowa 
Figure 6. Output Option – transportation ore – only the tire machines 

 
Rys. 7. Podział chodnika na odcinki dla celów obliczeniowych 
Figure 7. Dividing the length the sidewalk on sections for calculation purposes 
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Poszukiwany jest wariant minimalizacji sumy kosztów odstawy oponowej, taśmowej oraz kosz-
tów utrzymanie dróg odstawy. Badanie symulacyjne opiera się na różnych długościach przenoś-
ników taśmowych, wydłużanych o 100 m, co wiąże się ze skróceniem drogi odstawy oponowej. Kosz-
ty odstawy taśmowej i oponowej wyliczane są na zasadzie zsumowania kosztów na wszystkich 
możliwych długościach odcinków. 

Należy nadmienić, że do wyliczenia kosztów utrzymania dróg odstawy przyjęto wartość 10 000 
PLN na miesiąc na każde 100 m drogi (jest to wartość szacunkowa). 
 
 
5. OTRZYMANE WYNIKI 
 

Rysunek 8 prezentuje wyniki otrzymane na podstawie przyjętych założeń: dla wiązki 5 chod-
nikowej o długości drogi odstawy równej 2000 m. Na podstawie analizy uzyskanych wyników za-
uważyć należy, że dla wszystkich zakresów odległości – po uwzględnieniu sumy kosztów (eksplo-
atacji taśmociągu, wybudowania punków wysypowych, wybudowania i wydłużania taśmociągu, 
odstawy oponowej i utrzymania dróg odstawy) – wariant uwzględniający wyłącznie odstawę opo-
nową jest zdecydowanie najkorzystniejszą opcją. Koszty odstawy oponowej zrównują się z kosz-
tami odstawy przy zastosowaniu taśmociągu dopiero dla wiązki chodników o długości powyżej 
3200 m. 

Wyniki dla wiązki 3 chodnikowej zaprezentowane są na rysunku 9. Odstawa oponowa jest 
w tym wypadku jeszcze korzystniejsza (zastosowanie przenośników taśmowych czyni odstawę po-
nad dwukrotnie droższą), zaś mniejsza ilość urobku do przewiezienia obniża jej koszty i ogranicza 
sens ekonomiczny zastosowania przenośników taśmowych oraz zabudowania punktów wysypo-
wych. 
 
 

 
 
Rys. 8. Koszty odstawy dla różnych wariantów rozmieszczenia krat, 
dla wiązki 5 chodnikowej na długości 2000 m 
Figure 8. The haulage costs for various variants position of discharge 
points, bundles 5 sidewalks for the length of 2000 m 
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Rysunek 9. Koszty odstawy dla różnych wariantów rozmieszczenia krat, 
wiązka 3 chodnikowej długości 2000 m 
Figure 9. The haulage costs for various variants position of discharge points, 
bundles 5 sidewalks for the length of 2000 m 
 
 

Na podstawie analiz można wysnuć wniosek, iż redukcja kosztów odstawy oponowej, nawet 
o około 70%, którą obserwujemy w przypadku montażu krat co 300 m (dla krat rozmieszczonych 
co 300 m), nie pokrywa nakładów koniecznych na zabudowę przenośnika taśmowego w więk-
szości przeanalizowanych przypadków. Wyjątkiem jest wiązka 5 chodnikowa, dłuższa niż 3200 m. 
Wynika to z faktu, że koszt transportu urobku rośnie nieproporcjonalnie szybciej wraz z zwiększa-
niem się odległości. 

Analiza umożliwia zaprezentowanie generalnego wniosku stanowiącego, że możliwe jest osią-
gnięcie znacznej redukcji kosztów odstawy oponowej, jeżeli bezpośrednio po zakończeniu prac 
przygotowawczych uruchomiona zostanie eksploatacja przyległego pola, wówczas infrastruktura 
taśmowa zostanie wykorzystana do odstawy urobku z przyległego pola). W takim przypadku budo-
wanie od razu przenośnika taśmowego wraz z punktami wysypowymi jest jak najbardziej racjo-
nalnym – z ekonomicznego punktu widzenia – działaniem, pozwalającym czerpać oszczędności fi-
nansowe służące minimalizacji kosztów, spowodowanych skróceniem drogi odstawy dla transportu 
oponowego. 
 
 
PODSUMOWANIE 
 

Autorzy, poprzez zapisy ujęte w niniejszym artykule, dążyli do przybliżenia znaczenia i rosną-
cej popularności modelowania symulacyjnego, które może być wykorzystane do optymalizacji wy-
branych procesów – w tym przypadku odstawy urobku dla prac przygotowawczych w kopalniach 
KGHM „Polska Miedź” S.A. Opisywane w artykule badania realizowane są w ramach prac nad 
projektem pn.: „Adaptacja i implementacja metodologii Lean w kopalniach miedzi”, na podstawie 
umowy o dofinansowanie zawartej z Narodowym Centrum Badan i Rozwoju Nr NR09-0011-10/ 
/2011. 

Wykonany model symulacyjny odstawy urobku, w środowisku arkusza kalkulacyjnego, umoż-
liwia odwzorowanie topologii wiązki 3 lub 5 chodnikowej oraz wyliczenie minimalnej długości 
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drogi odstawy, jak również dobór środków odstawy na podstawie ilości zmianowej urobku i drogi 
odstawy optymalny pod względem kosztowym. Jego działanie pozwala również na: uzyskanie wi-
zualizacji optymalnego doboru środków odstawy oponowej na mapce pola, dobranie środków od-
stawy (dostępnych na KMC), wyliczenie harmonogramu prac w wiązce 5 lub 3 chodnikowej, przy 
uwzględnieniu sposobu prowadzenia robót górniczych. 

Istotne znaczenie ma fakt, iż prezentowany model symulacyjny umożliwia osiągnięcie redukcji 
kosztów odstawy oponowej o około 20%, poprzez wykorzystanie optymalnego kosztowo doboru 
środków odstawy (lub zestawów maszyn). Pozwala także na dokładne wyznaczenie terminu i dłu-
gości modyfikacji przenośnika taśmowego, w celu istotnego skrócenia drogi odstawy w ekonomicz-
nie uzasadniony sposób. 

Reasumując, opracowany model, w przypadku jego implementacji w przedsiębiorstwie, daje 
możliwość uzyskania wielu wymiernych korzyści. Oczywiście możliwy jest jego dalszy ewolucyj-
ny rozwój, zgodnie z potrzebami i oczekiwaniami przedsiębiorstwa. 
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The Simulation Model Haulage for the Preparatory Work 
in the Mines of KGHM “Polish Copper” S.A. 
 

The purpose of this paper is to present the concept of a simulation model allow for optimization 
of the process haulage branch mining for the preparatory work in the mines of KGHM “Polska 
Miedź” S.A. The authors emphasize that the optimal organization haulage process for this type of 
work requires consideration of many variables which requires the use of solutions using computer 
simulation techniques. The study contains a detailed description of the tire haulage, as well as out-
lines the main assumptions of the model construction haulage for the preparatory work taking into 
account the topology of the bundles 3 or 5 sidewalks in the simulation model. 

The main objective of construction of the model haulage for the preparatory work is: optimize 
the selection of the type of tire transport as a function of the cost of the varying length into of road 
haulage, the production task. In addition, the economic evaluation was performed justify the use of 
belt conveyors for various variants the position, along with the location of unloading already du-
ring the preparatory work phase, in order to minimize costs. 
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STRESZCZENIE: W związku z działaniami oszczędnościowymi w zakresie kosztów eksploata-
cyjnych odstawy urobku , w tym odstawy taśmowej w Oddziałach Górniczych KGHM Polska 
Miedź S.A. celowym stało się podjęcie działań dla opracowania założeń i wdrożenie nowego typu 
przenośnika przeznaczonego do transportu rudy miedzi charakteryzującego się zmniejszonym 
w stosunku do rozwiązań tradycyjnych zużyciem energii oraz uwzględnienie możliwość jego zdal-
nego sterowania, monitoringu parametrów pracy i stanów awaryjnych oraz wyeliminowanie ko-
nieczności stałej obsługi poprzez zastosowanie automatyzacji. 
 
SŁOWA KLUCZOWE: Energooszczędność, zdalne sterowanie, system monitoringu, bezpieczeń-
stwo, rozwój, nowe techniki 
 
 
 
WPROWADZENIE 
 

Celem Projektu jest opracowanie i wdrożenie nowego typu przenośnika taśmowego przezna-
czonego do transportu rudy miedzi charakteryzującego się zmniejszonym w stosunku do rozwiązań 
tradycyjnych zużyciem energii o min. 10% oraz uwzględnienie możliwość jego zdalnego sterowa-
nia, monitoringu parametrów pracy i stanów awaryjnych oraz wyeliminowanie konieczności stałej 
obsługi poprzez zastosowanie automatyzacji. 
 
 
UZASADNIENIE REALIZACJI PROJEKTU 
 

W związku z działaniami oszczędnościowymi w zakresie kosztów eksploatacyjnych odstawy 
urobku , w tym odstawy taśmowej w Oddziałach Górniczych KGHM Polska Miedź S.A. celowym 
stało się podjęcie działań dla opracowania założeń i wdrożenie nowego typu przenośnika. 

Przenośnik będzie przeznaczony do transportu rudy miedzi i charakteryzujący się zmniejszo-
nym w stosunku do rozwiązań tradycyjnych zużyciem energii oraz uwzględnienie możliwość jego 
zdalnego sterowania, monitoringu parametrów pracy i stanów awaryjnych oraz wyeliminowanie 
konieczności stałej obsługi poprzez zastosowanie automatyzacji. 

Przenośniki taśmowe eksploatowane w oddziałach KGHM Polska Miedź S.A. to w większości 
konstrukcje zaprojektowane w latach 90. XX wieku. W związku z planami uruchomienia nowych 
złóż rudy miedzi (GGP), głęboko zalęgających i odległych od istniejących szybów wydobywczych 
gdzie odstawa odbywać się będzie w coraz trudniejszych warunkach górniczo-geologicznych, ist-
nieje potrzeba stworzenia nowych wydajnych i ekonomicznie uzasadnionych rozwiązań transportu 

Szkoła Eksploatacji Podziemnej 2014, Materiały Konferencyjne 
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taśmowego. Wzrost stopnia geotermicznego skał, pogarszanie się warunków klimatyczno-wenty-
lacyjnych i eksploatacja cienkich złóż rudy miedzi to główne czynniki, które będą miały wpływ na 
poszukiwanie nowych rozwiązań w dziedzinie mechanizacji. Jednym z możliwych rozwiązań wpi-
sujących się w strategię innowacyjności jest zastosowanie przenośników o istotnie obniżonych 
oporach głównych, długich trasach, energooszczędnych i zautomatyzowanych . Zakres działań nie-
zbędnych do realizacji zadania to: badania i analizy dla opracowania wytycznych do wykonania 
dokumentacji technicznej, wykonanie dokumentacji technicznej, wyprodukowanie przenośnika, 
wykonanie zabudowy do niezbędnych badań powierzchniowych, zabudowę na dole i przeprowa-
dzenie programów prób i badań dla oszacowania korzyści dla użytkownika. 

Wynikiem wdrożenia projektu będzie oprócz zastosowania nowych energooszczędnych prze-
nośników produkcji KGHM ZANAM jest również, sprawdzenie energooszczędnych rozwiązań. 
Ich zastosowanie powinno w skali tylko jednej kopalni podziemnej dać zmniejszenie zapotrzebo-
wania mocy napędów głównych przenośników, co przy szacunkowym okresie pracy przenośnika 
w ciągu roku wynoszącym do 4000 h/rok i przy wzrastającej cenie energii elektrycznej da wymier-
ne oszczędności. Już wstępne pomiary wykazały możliwość redukcji oporów ruchu a tym samym 
obniżenie energochłonność obecnie eksploatowanych oraz nowo projektowanych przenośników 
dla KGHM. 

Stopniowa modernizacja w kierunku energooszczędności systemów transportu taśmowego w 
kopalniach podziemnych, gdzie drogi transportu są stosunkowo długie przyniesie istotne oszczęd-
ności już w okresie jednego roku eksploatacji. 

Możliwe do uzyskania efekty w postaci obniżania kosztów transportu urobku w KGHM stano-
wią obecnie cel naszego Projektu. 
 
 

Oferta przenośnikowa KGHM ZANAM Sp. z o.o. 
 
Tabela 1. 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 3-4x320 

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 = 1,7 t/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 
przenśnika 
(min/max) 

-10 / +10 -10 / +10 -10 / +10 -10 / +10 -5 / +6 -5 / +5 
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ZAŁOŻENIA OGÓLNE I WYTYCZNE DO PROJEKTU 
 

Założenia startowe do analizy możliwych do zastosowania rozwiązań wg oczekiwań Oddzia-
łów Górniczych KGHM opracowano wspólnie z Zespołem KGHM ds. Projektu: 
A. Przenośnik powinien posiadać możliwość monitoringu użytkowego oraz informować o poten-

cjalnych zagrożeniach (np. niebezpiecznym wzroście temperatury). 
B. Szczególna uwaga powinna zostać zwrócona na oszczędność przenośnika taśmowego (bez 

względu na warunki w jakich on pracuje) oraz na realne koszty eksploatacji. 
C. W rozważaniach warto uwzględnić przeznaczenie przenośnika taśmowego oraz jego planowa-

ny okres eksploatacji. 
D. Całkowita wysokość konstrukcji zabudowy układu napinającego oraz napędu nie więcej jak 

2 m. 
H. Pełna kontrola przenośnika z dyspozytorni oraz możliwość załączania przenośnika z punktów 

wysypowych. 
I. PT wyposażony w układ monitorowania stanu połączeń. 
J. Opcjonalnie wyposażony w układ do wizualizacji miejsc zagrożonych pożarowo. 
L. Możliwość odłączania jednostki napędowej w trakcie pracy PT (np. po rozruchu pod pełnym 

obciążeniem). 
M. Zapewnienie prostoliniowego biegu taśmy – właściwe wykonanie wyrobisk umożliwiające za-

chowania prostej linii zabudowy przenośnika. 
N. Unikanie zabudowy trasy przenośników z łukami wklęsłymi i wypukłymi. Zapewnienie biegu 

taśmy bez przepadków jej od krążników. 
O. Dążenie do zabudowy maksymalnie długich tras przenośników. Zmniejszenie ilości przegięć 

taśmy i zmiany obciążeń. Zmniejszenie ilości przesypów. 
Dla zastosowania przenośnika w Oddziałach Górniczych konieczne jest spełnienie przez niego 

następujących zaleceń organizacyjno-technicznych oraz wymagań prawnych dla zapewnienia opty-
malnych warunków eksploatacji: 

A. Wymagania prawne i warunki podstawowe 
1. Posiadanie wymaganego prawnie Certyfikatu WE oraz Deklaracji Zgodności niezbędnych do 

zastosowania przenośnika taśmowego w podziemnym zakładach górniczych KGHM Polska Miedź 
S.A. określonych w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 20.12.2005 r. w sprawie za-
sadniczych wymagań dla maszyn i elementów bezpieczeństwa (Dz.U. 05.259.2170) oraz w Roz-
porządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 28.06.2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pra-
cy, prowadzenia ruchu oraz specjalistycznego zabezpieczenia przeciwpożarowego w podziem-
nych zakładach górniczych (Dz.U. 02.139.1169) wraz z późniejszymi zmianami i innych aktów 
prawnych. 

2. Spełnienie wymagań wg Ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. Prawo geologiczne i górnicze tekst 
ujednolicony uwzględniający zmiany wprowadzone przez art. 11 ustawy z dnia 20 kwietnia 
2004 r. o zmianie i uchyleniu niektórych ustaw w związku z uzyskaniem przez Rzeczpospolitą 
Polską członkostwa w Unii Europejskiej (Dz.U. Nr 96, poz. 959), 

3. Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności (Dz.U. z 2004 r. Nr 204, poz. 
2087, z późn. zm.), 

4. Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 28 czerwca 2002 roku znowelizowane 14 sierpnia 
2010 r. (Dz.U. Nr 139, poz. 1169, z 2006 r. Nr 124, poz. 863 oraz z 2010 r. Nr 126, poz. 855) 
w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy, prowadzenia ruchu oraz specjalistycznego zabez-
pieczenia przeciwpożarowego w podziemnych zakładach górniczych wraz z załącznikami, 

5. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 kwietnia 2004 r. w sprawie dopuszczania wyrobów 
do stosowania w zakładach górniczych (Dz.U. Nr 99, poz. 1003 z późniejszymi zmianami), 

6. Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 21 października 2008 r. w sprawie zasadniczych 
wymagań dla maszyn (Dz.U. Nr 199, poz. 1228) – wdrożenie dyrektywy 2006/42/WE, 
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7. Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 21 sierpnia 2007 r. w sprawie zasadniczych wyma-
gań dla sprzętu elektrycznego (Dz.U. Nr 155, poz. 1089) – wdrożenie dyrektywy 2006/95/WE, 

8. Ustawa z dnia 13 kwietnia 2007 r. o kompatybilności elektromagnetycznej (Dz.U. Nr 82, poz. 
556) – wdrożenie dyrektywy 2004/108/WE. 

B. Warunki dodatkowe 
1. Wyposażenie elektryczne wraz z rozdzielnicami siłowymi, sterowniczymi i oświetleniowymi 

przystosowane do zasilania napięciem 500 VAC z sieci z izolowanym punktem neutralnym 
transformatora, z centralnym blokującym zabezpieczeniem upływowym w przynależnej zasila-
jącej stacji transformatorowej. 

2. Wszystkie stosowane maszyny i urządzenia będą wykonane w stopniu ochrony przynajmniej 
IP54, spełniające zasadnicze wymagania określone w przepisach dotyczących wyrobów podle-
gających ocenie zgodność. 

3. Silniki asynchroniczne z rozruchem bezpośrednim. Jednostki napędowe zapewniające łagodny 
rozruch, opcjonalnie wyposażone w sprzęgła jednokierunkowe typu „back stop”. 

4. Przenośnik będzie spełniać wymagania określone m.in. w punktach od 6.13.1 do 6.13.7 załącz-
nika nr 4 do Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 28.06.2002 w sprawie bezpieczeństwa 
i higieny pracy, prowadzenia ruchu oraz specjalistycznego zabezpieczenia przeciwpożarowego 
w podziemnych zakładach górniczych (Dz.U. 02.139.1169) wraz z późniejszymi zmianami. Po-
nadto w zewnętrznych obwodach sterowniczych będzie stosowane napięcie bezpieczne SELV 
lub PVELV. 

5. Aparatura elektryczna łatwo dostępna dla obsługi, a podzespoły, które będą w trakcie eksploat-
acji wymieniane zostaną przystosowane do ich szybkiego montażu. Wszystkie przewody, pod-
zespoły oraz elementy będą oznaczone w sposób trwały i czytelny. 

6. Wszystkie przewody oraz kable znajdujące się na urządzeniu będą prowadzone wydzielonymi 
trasami (rozdzielenie prowadzenia przewodów razem z wężami hydraulicznymi). Przewody 
oraz kable osłonięte przed skutkami uszkodzeń mechanicznych. Kable i przewody zasilające 
wchodzą w zakres dostawy przenośnika. 

7. Układ oświetlenia zapewniający zgodne z normą oświetlenie miejsca pracy: napędu, przesypu 
oraz w miejscu skracania trasy. 

8. Konstrukcja urządzenia, zadaszeń, osłon opraw oświetleniowych i urządzeń elektroenergetycz-
nych w wersji max. zabezpieczonej na korozyjne oddziaływanie wód technologicznych (solan-
ki). 

 
 
SYSTEM MONITOROWANIA I ZDALNEGO STEROWANIA PRZENOŚNIKA 
 

Wyposażenie przenośnika, bądź ciągu przenośników w system zdalnej diagnostyki i sterowania 
ma na celu wyeliminowanie przeglądów zmianowych przeprowadzanych przed każdym rozruchem 
taśmociągu przez obsługę. 

System diagnostyczny będzie zawierać kamery oraz czujniki pozwalające na monitoring stanu 
przenośnika. Przeglądy zmianowe oraz uruchamianie będzie się odbywać zdalnie. System będzie 
zawierać również czujniki monitorujący stan taśmy i lokalizujący ewentualne uszkodzenia. 

Na automatyzację odstawy będą się składać trzy warstwy: przenośnikowa, transmisyjna oraz 
powierzchniowa. 

Zalety 
 Utrzymanie dotychczasowej ilości osób personelu obsługi przenośników pomimo wzrastającej 

liczby eksploatowanych przenośników. 
 Skrócenie czasu rozruchu przenośnika. 
 Zmniejszenie ilości przypadków zerwania taśmy przez ciągły monitoring stanu taśmy. 
 Wykrywanie niepożądanych elementów metalowych na przenośniku. 
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WYPOSAŻENIE ELEKTRYCZNE 
 

W chwili obecnej największą część energii w ujęciu przenośnika zużywają napędy główne i to 
w ich obrębie poszukiwana jest możliwość wygenerowania największych oszczędności. 

Wyposażenie elektryczne energooszczędnego przenośnika taśmowego oraz urządzeń współpra-
cujących przystosowane zostało do zasilania z sieci kopalnianej o napięciu znamionowym: 
a) Napięcie zasilania – 500 VAC (6 i 10 kV), 
b) Napięcie obwodu sterowania – 24 VAC lub 12 VAC, 
c) Napięcie obwodów pomocniczych – 230 VAC, 24 VAC, 12 VAC. 

Układ przenośnika taśmowego będzie wykorzystywać czujniki: 
– spiętrzenia urobku na stacji zrzutowej oraz poszczególnych punktach wysypowych, 
– temperatury na wyjściach taśmy z bębnów na stacji zrzutowej, napędowej, pętlicy oraz stacji 

zwrotnej, 
– zboczenia w biegu taśmy, 
– prędkości taśmy, 
– wyłączniki krańcowe pracy układu napinania taśmy. 

Zastosowanie optymalnego systemu sterowania umożliwi: 
– sterowanie przenośnikiem oraz zaimplementowanie dedykowanego algorytmu do sterowania zes-

połem sprzęgieł TPKL (ew. falowników), komunikację głosową oraz bezpieczeństwo, 
– zdalne programowanie, rozbudowaną diagnostykę oraz mostkowanie, 
– komunikację z systemami zewnętrznymi za pomocą otwartych, standardowych protokołów trans-

misji, 
– wyświetlanie awarii, oraz identyfikację wyłączników awaryjnych z jednoczesnym wskazaniem 

miejsca wystąpienia potencjalnej awarii, 
– zapis zdarzeń w historii ze zdalnym dostępem do jej odczytu, 
– pomiar napięć zasilających, napięć obwodu bezpieczeństwa, prędkości taśmy i prądów. 
 
 
PLANOWANE KORZYŚCI 
 

W związku z zastosowaniem efektywnego przenośnika typu LEGMET E1000 w Oddziałach 
Górniczych KGHM spodziewane są korzyści: 
a) Ekonomiczne – oszczędność energetyczna poprzez: 
– Oszczędność energii elektrycznej z tytułu zmniejszenia oporów ruchu biegu taśmy i krążników 

oraz poprzez wyłączanie, w ruchu ustalonym nadwyżki mocy w napędzie głównym. 
– Zwiększenie sprawności napędu, zmniejszenie strat w przesyle energii. 
– Możliwość optymalizacji procesu pod względem zużycia energii. 
– Obniżenie kosztów eksploatacyjnych transportu taśmowego w zakresie kosztów obsługi. 
b) Techniczno-Eksploatacyjne (mechaniczne i elektryczne) poprzez zastosowanie: 
– Energooszczędnej taśmy o mieszankach zmniejszających opory toczenia po krążnikach. 
– Krążników o korzystnych parametrach konstrukcyjno-ekonomicznych (przystępna cena przy opty-

malnych oporach toczenia potwierdzona badaniami i certyfikatem). 
– Łagodny start taśmy z eliminacją oscylacji i ograniczeniu prądu rozruchowego. 
– Wysoka dynamika układu napędowego. 
– Nadążność w zapotrzebowaniu mocy poprzez sterowanie sprzęgłem hydrodynamicznym. 
– Zdalny monitoring i nadzór nad taśmociągiem. 
– Ograniczenie prądu rozruchowego i zapewnienie współczynnika mocy powyżej 95% w całym 

zakresie pracy. 
– Możliwość wykonywania większej ilości rozruchów w porównaniu z obecnymi układami. 
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– Sztywne posadowienie krążników górnych, zapewnienie ich pozycjonowania i wyeliminowanie 
zbiegania taśmy. 

– Zastosowanie skutecznych systemów czyszczenia taśmy, wyeliminowanie poślizgów i jej zbie-
gania z trasy. 

c) Dodatkowe korzyści: 
– Minimalizacja czasu pracy pracowników obsługi w warunkach niebezpiecznych i szkodliwych 

dla zdrowia. 
– Podniesienie bezpieczeństwa pracy. 
– Obniżenie awaryjności i zagrożeń ruchowych. 
– Unikanie stanów awaryjnych. 
– Minimalizacje zakresu i kosztów remontów. 
– Minimalizacje czasów postoju i strat z nimi związanych. 
– Obniżenie kosztów napraw. 
– Planowanie remontów. 
 
 
KONCEPCJE MOŻLIWYCH ROZWIĄZAŃ 
 

Wstępny etap Projektu zakładał opracowanie analizy możliwych do realizacji rozwiązań. 
Jej efektem było opracowanie dwóch koncepcji projektu przenośnika: 

a) Przenośnik typu LEGMET E1000/3x160 kW z zastosowaniem taśmy energooszczędnej tkani-
nowej, lub 

b) Przenośnik typu LEGMET E1000/2x250 kW z zastosowaniem taśmy energooszczędnej z lin-
kami stalowymi. 
Dodatkowo przedmiotem rozważania było zastosowanie układu łagodnego rozruchu z wyko-

rzystaniem przemienników częstotliwości lub sprzęgieł hydrodynamicznych TPKL z układem au-
tomatyki i sterowania. 

Po analizie do fazy projektowej ZESPÓŁ rekomendował przenośnikLEGMET E1000/2x250 
z zastosowaniem taśmy energooszczędnej z linkami ST oraz sprzęgłami hydrodynamicznymi TPKL. 

Dla wybranej koncepcji została opracowana Oferta Techniczna przenośnika ozn. A-183 wg za-
dania transportowego wskazanego przez przedstawicieli O/ZG Lubin który został wskazany jako 
beneficjent wdrożenia Projektu i przeprowadzenia badań dla oszacowania założonych korzyści. 
 
 
RAMOWY PROGRAM BADAŃ 
 

Badania i testy zostaną przeprowadzone przez specjalistów z Politechniki Wrocławskiej z In-
stytutu Górnictwa, Geologii i Geoinżynierii. Zakres badań obejmie trzy Etapy: 
I. Prace studialne i badania laboratoryjne. 
II. Przeprowadzenie badań eksploatacyjnych (seria 1 i seria 2). 
III. Określenie efektu ekonomicznego wynikającego z zaimplementowanych rozwiązań konstruk-
cyjnych przenośnika taśmowego. 
 
 
PODSUMOWANIE 
 

W oparciu o dotychczasowe doświadczenia i wyniki badań stwierdzono możliwość zaprojek-
towani i zbudowania przenośników niezawodnych, trwałych o istotnie mniejszym zużyciu energii 
a w konsekwencji wpływającymi na obniżanie kosztów wydobycia w kopalniach KGHM Polska 
Miedź S.A. 
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WNIOSEK 
 

Wdrożenie nowych Efektywnych przenośników taśmowych typu LEGMET E1000 i/lub E1200 
do transportu rudy miedzi przyczyni się do zmniejszenia, w stosunku do rozwiązań tradycyjnych 
zużycia energii o min. 10% oraz zapewni możliwość jego zdalnego sterowania, monitoring para-
metrów pracy i stanów awaryjnych oraz ograniczy konieczność stałej obsługi poprzez zastosowa-
nie automatyzacji. 
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Effective belt conveyor for copper ore mines 
KGHM Polska Miedź S.A. – the Project 
 

In result of the cost saving activities focused on ore transportation system exploited in copper 
mines of KGHM Polska Miedź S.A. it is necessary to work out a proposition of new type of belt 
conveyor. The conveyor should be characterized by decreasing power consumption and to be 
equipped with remote control system and monitoring system that can register working parameters 
and emergency states. Additionally the conveyor should be automatically controlled to eliminate 
direct regular service and supervision by operating personnel working underground. 
 
 



 

 

 
Sesja: 

 
 

Ekonomiczno‐finansowe aspekty 
działalności branży górniczej w Polsce 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Wszystkie referaty zaprezentowane w tej sesji dostępne będą na stronie interne-

towej Szkoły Eksploatacji Podziemnej 2014 (www.szkolaeksploatacji.pl) 
po zakończeniu konferencji 

* 
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Rozcięcie pokładu 402 w partii L w rejonie przygranicznym 
kopalń „Halemba-Wirek” i „Bielszowice” w aspekcie 
obniżenia kosztów wydobycia węgla 
 
 
Wojciech Szymiczek, Jan Drogoś, Andrzej Sojka, Grzegorz Szuba 
KWK „Halemba-Wirek” 
 
 
 
 
 
 
STRESZCZENIE: Funkcjonowanie odrębnych oddziałów: KWK Halemba-Wirek i KWK Bielszo-
wice posiadające obszary górnicze wzajemnie ze sobą sąsiadujące, skłania do przeanalizowania moż-
liwości zmiany rozcięcia pokładów w rejonie przygranicznym celem obniżenia kosztów wydoby-
cia węgla. 
 Przeprowadzona analiza zmiany rozcięcia udostępnionego pokładu 402 w partii L w części 
północnej wykazuje poprawę wykorzystania zasobów ludzkich, materiałowych, finansowych i in-
formacyjnych skutkujących zwiększeniem efektywności wykorzystania złoża przy równocze-
snym zmniejszeniu kosztów jego sczerpania. Przedstawiono warianty dróg odstawy urobku, 
transportu materiałów i ludzi z uwzględnieniem zdolności produkcyjnych poszczególnych kopalń 
oraz możliwości zwiększenia stopnia ich wykorzystania. W końcowej części referatu przedstawio-
no kompleksowe ujęcie zmiany rozcięcia pokładu w całej partii, co w przypadku sprzyjających wa-
runków górniczo-geologicznych pozwoli na dalsze obniżenie kosztów wydobycia. 
 
SŁOWA KLUCZOWE: Górnictwo węgla kamiennego, rozcięcie i eksploatacja pokładu, obniżenie 
kosztów wydobycia węgla, Kompania Węglowa S.A., KWK Halemba-Wirek 
 
 
 
WPROWADZENIE 
 
 W dniu 26 lipca 2007 roku Zarząd Kompanii Węglowej S.A. Uchwałą nr 1634/2007 połączył 
istniejące Oddziały: KWK „Polska-Wirek” i KWK „Halemba” w dwuruchowy zakład górniczy pod 
nazwą Oddział KWK „Halemba-Wirek”, w którym były Oddział KWK „Polska-Wirek” stanowi 
„Ruch Wirek”, a były Oddział KWK „Halemba” stanowi „Ruch Halemba”. Od połowy 2009 roku 
eksploatacja prowadzona jest tylko na Ruchu Halemba. Przez północną część Obszaru Górniczego 
przebiega poprzecznie Autostrada A-4, co wymusza stopniowe przenoszenie ciężaru wydobycia do 
części południowej. Ponadto dla utrzymania w przyszłości odpowiedniego poziomu zdolności wy-
dobywczych, aktualnie kopalnia realizuje procedury formalno-prawne w celu uzyskania koncesji 
na wydobywanie węgla kamiennego i metanu jako kopaliny towarzyszącej z: 

— nowo udokumentowanego złoża „Śmiłowice” (64,6 mln ton zasobów operatywnych – 
w tym 40 mln ton dla KWK „Halemba-Wirek”), 

— nowej koncesji dla złoża „Halemba II” w związku z upływem terminu obowiązywania 
08.10. 2021 r., zmianą głębokości dokumentowania oraz możliwością zagospodarowania 
złoża z filaru Elektrowni Halemba (69,0 mln ton zasobów operatywnych), 

— nowej koncesji dla złoża „Halemba” w związku z upływem terminu obowiązywania 31.08. 
2020 roku (101 mln ton zasobów operatywnych). 

Szkoła Eksploatacji Podziemnej 2014, Materiały Konferencyjne 
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CHARAKTERYSTYKA POKŁADU 402 W PARTII L 
 
 Partia „L” stanowi część złoża „Halemba II” położoną na zachód od Uskoku Halembskiego, 
w jego skrzydle zrzuconym i rozciąga się od Uskoku Kłodnickiego do południowej granicy Obsza-
ru Górniczego „Halemba II”. Pokład 402 w partii „L” zalega na głębokości od 790 m do 1030 m; 
zbudowany jest z reguły z jednej warstwy węgla (czasami dwóch lub trzech przedzielonych prze-
rostami łupku ilastego), a jego całkowita grubość zawiera się pomiędzy 1,4 m do 2,0 m, spora-
dycznie do 2,3 m. W północnej części warstwy węgla zapadają na południowy wschód pod kątami 
wynoszącymi 3 do 10 stopni, natomiast w południowej części upad warstw jest bardzo zmienny 
i waha się od 0 stopni do ponad 20 stopni, a kierunek zapadania zmienia się od S, poprzez SSE 
i SE, do nawet pochylenia na N. Pokład 402 jest wykształtowany w miarę regularnie, chociaż zda-
rzają się i mogą zdarzyć wycienienia i wymycia nawet do poniżej 1,0 m grubości. W północnej 
części wydaje się nie być zaburzony drobnymi uskokami, natomiast w części południowej, zwłasz-
cza w pobliżu Uskoku Halembskiego występują liczne uskoki o zmiennym przebiegu i wielko-
ściach zrzutu od 0,5 m do 4,0 m. 
 Pokład 402 w partii L charakteryzuje się następującymi zagrożeniami naturalnymi [1]: 

— IV kategoria zagrożenia metanowego, 
— klasa B zagrożenia wybuchem pyłu węglowego, 
— I stopień zagrożenia wodnego, 
— nieskłonny do występowania wyrzutów metanu i skał, 
— III grupa samozapalności węgla, 
— pokład nie zagrożony tąpaniami [1]. 

 
 
WARUNKI GÓRNICZO-GEOLOGICZNE 
 
 Złoże „Halemba II” położone jest na południowym skrzydle Siodła Głównego, w części zrzu-
conej regionalnego Uskoku Kłodnickiego o wielkości zrzutu od 100 do 480 m. Od północy złoże 
ogranicza Uskok Kłodnicki, natomiast od wschodu, południa i zachodu granica Obszaru Górnicze-
go „Halemba II”, oddzielająca złoże od złóż „Bielszowice” KWK „Bielszowice”, „Śmiłowice” 
KWK „Halemba-Wirek” i KWK „Wujek”. Złoże przecięte jest dużym Uskokiem Halembskim 
o przebiegu zbliżonym do N-S i wielkości zrzutu 100–120 m na zachód, oddzielającym partię „K” 
od partii „L”. Partię „K” dodatkowo tną uskoki: III, V i Va, o zrzutach do 30 m i kierunku biegu 
zbliżonym do NE-SW, zrzucające warstwy schodowo w kierunku wschodnim. Utwory karbońskie 
zapadają w różnych kierunkach, w większości na południowy zachód, ale także na południowy 
wschód, wschód, lub nawet na zachód czy północ, pod zmiennymi kątami, wahającymi się od 0° 
do ponad 20°. Całe złoże przykryte jest zalegającymi z reguły poziomo warstwami triasowymi, 
trzeciorzędowymi i czwartorzędowymi, niekiedy o znacznej miąższości [2]. 
 
 
UDOSTĘPNIENIE POKŁADU 402 W PARTII L 
 
 Udostępnienie pokładu 402 w partii L prowadzone było z dwóch poziomów KWK „Halemba-
Wirek”: 830 m i 1030 m. Z poziomu 1030 m, z dowierzchni 4 w pokładzie 405 rozpoczęto drąże-
nie przekopu nr 2 przez Uskok Halembski do pokładu 402 w partii L. Celem uzyskania połączenia 
wentylacyjnego z kopalnią „Bielszowice” wykonano chodnik transportowy prowadzony równo-
cześnie z obu kopalń. Zbicie wykonano na granicy zakładów. Wykonane połączenie zapewniło do-
pływ świeżego powietrza z KWK „Bielszowice” oraz drogi transportu urobku, materiałów do 
KWK „Halemba”. Z poziomu 830 m w kierunku południowym wykonano dowierzchnię wentyla-
cyjną 2 w pokładzie 416 do Uskoku Kłodnickiego. Następnie przekopem nr 3 osiągnięto pokład 
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402 w partii L. W dalszej kolejności drążona była dowierzchnia wentylacyjna celem zbicia z chod-
nikiem transportowym. Wykonane wyrobisko jest docelową drogą odprowadzenia zużytego po-
wietrza z rejonu. Udostępnienie pokładu przedstawiono na rysunku 1. 
 
 

 
 
Rys. 1. Mapa pokładu 402 w partii L – udostępnienie pokładu 
Fig. 1. Map of the seam 402 in parcel L – reaching the seam 
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ROZCIĘCIE POKŁADU 402 W PARTII L W CZĘŚCI PÓŁNOCNEJ W REJONIE 
PRZYGRANICZNYM WYKONYWANE ODRĘBNIE PRZEZ DWIE KOPALNIE 
 
 Przedstawione powyżej udostępnienie pokładu pozwala za zaprojektowanie rozcięcia w części 
północnej pokładu odrębnie przez kopalnie „Halemba-Wirek” i „Bielszowice”, co przedstawiono 
na rysunku 2. Uwzględniając ograniczenia wynikające z filarów ochronnych obiektów znajdujących 
się na powierzchni (z pominięciem filara ochronnego nieczynnej Elektrowni „Halemba”), zaplano-
wano do eksploatacji w sumie osiem ścian. W KWK „Halemba-Wirek” pięć ścian poprzecznych 
o długościach 185 m, średnim wybiegu wynoszącym około 900 m oraz trzy ściany podłużne 
w KWK „Bielszowice” o długościach 235 m oraz średnim wybiegu 990 m. Celem rozcięcia ścian 
należy wykonać w sumie 13 880 m wyrobisk przygotowawczych (odpowiednio 8680 m i 5200 m). 
Prowadzenie eksploatacji odrębnie przez każdą kopalnię może powodować konieczność koordyna-
cji prac robót przygotowawczych i eksploatacyjnych, które najczęściej powodują opóźnienia pla-
nowanych robót. Każda kopalnia musi zaplanować i wykonać doprowadzenie wszystkich niezbęd-
nych nośników energii, mediów, dróg transportu materiałów, ludzi, odstawy urobku, co w przypad-
ku planowanej eksploatacji w rejonie przygranicznym wydaje się marnotrawstwem wszystkich 
i tak ograniczonych zasobów. 

 

 
 
Rys. 2. Mapa pokładu 402 w partii L – rozcięcie pokładu przez dwie kopalnie 
Fig. 2. Map of the seam 402 in parcel L – the development of the both mines 
 
 
ROZCIĘCIE POKŁADU 402 W PARTII L W REJONIE PRZYGRANICZNYM 
W ASPEKCIE OBNIŻENIA KOSZTÓW WYDOBYCIA WĘGLA 
 
 Uwzględniając przedstawione powyżej ograniczenia, jednakże z założeniem, że roboty będą pro-
wadzone wspólnie przez dwie sąsiadujące kopalnie, zaproponowano zmianę rozcinki tej części po-
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kładu, co przedstawiono na rysunku 3. Zakłada ona przygotowanie czterech podłużnych ścian o dłu-
gościach 235 m i wybiegach wynoszących od 2020 m do 2050 m w przypadku trzech ścian oraz 
1320 m dla ściany 4. Łączna długość planowanych chodników w tym przypadku wynosi 11 320 m. 
 Zmniejsza to również ograniczenia wynikające z koordynacji prowadzonych robót przygoto-
wawczych i eksploatacyjnych. Równocześnie wszystkie media, nośniki energii będą dostarczane 
z kopalni „Halemba-Wirek”. Urobek ze ścian transportowany będzie najkrótszą drogą na poziom 
830 m. Transport materiałów i ludzi, w zależności od stopnia zaawansowania robót może być pro-
wadzony alternatywnie z dwóch zakładów. Powyższe założenia umożliwiają zwiększenie wykorzys-
tania zdolności produkcyjnych kopalni „Halemba-Wirek” w zakresie transportu pionowego, pozio-
mego, zakładu przeróbczego i przewietrzania. 
 
 

 
 
Rys. 3. Mapa pokładu 402 w partii L – rozcięcie pokładu w aspekcie obniżenia kosztów wydobycia węgla 
Fig. 3. Map of the seam 402 in parcel L – the development considering the costs reduction 
 
 
 Porównując sposób rozcięcia pokładu prowadzony odrębnie przez dwie kopalnie (8 ścian, 13 880 m 
wyrobisk przygotowawczych) do zaproponowanego wspólnego prowadzenie robót (4 ściany, 11 320 m 
wyrobisk przygotowawczych) uzyskać można następujące efekty: 

— zmniejszenie o 50% (cztery ściany) ilość zbrojonych/likwidowanych ścian, 
— zmniejszenie o 18,4% (2560 m) długości wyrobisk przygotowawczych, 
— zwiększenie ciągłości produkcji wynikające z wydłużenia średniego wybiegu ścian z 932 m 

do 1856 m, 
— ograniczenie ilości robót związanych z koniecznością doprowadzenia nośników energii i me-

diów, 
— efektywniejsze wykorzystanie maszyn i urządzeń pracujących w ścianie, 
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— zmniejszenie o około 50% skrzyżować wykonywanych w trakcie robót przygotowawczych, 
— uproszczenie organizacji produkcji. 

 Wymienione powyżej efekty przekładają się bezpośrednio na obniżenie kosztów wydobycia węg-
la z tej parceli pokładu. Konieczność zachowania tajemnicy nie pozwala na przedstawienie warto-
ści proponowanego rozwiązania. Jednakże biorąc pod uwagę tylko koszty robót zbrojeniowo-lik-
widacyjnych, robót przygotowawczych [3], można jednoznacznie wskazać, że wartości te są wyra-
żane w kilkudziesięciu milionach złotych. Oczywiście nie zamyka to drogi poszukiwania kolej-
nych oszczędności, chociażby poprzez zastosowanie wysokowydajnych kompleksów ścianowych 
pozwalających na bezpieczne i szybkie sczerpanie udostępnionego pokładu [4]. Zaznaczyć jednak 
należy, że powodzenie przedstawionego rozwiązania wiąże się z koniecznością porozumienia po-
między kopalniami posiadającymi tytuł prawny do zasobów w swoich obszarach górniczych. 
 
 
PROPOZYCJA KOMPLEKSOWEGO UJĘCIA ROZCIĘCIA POKŁADU 402 W PARTII L 
W REJONIE PRZYGRANICZNYM DWÓCH KOPALŃ 
 
 Przedstawione powyżej rozwiązanie dotyczy tylko północnej parceli pokładu 402 w partii L. 
Aktualnie, w części południowej trwają roboty przygotowawcze mające na celu przygotowanie 
ścian w układzie poprzecznym. Na rysunku 4 przedstawiono propozycję kontynuowania rozcięcia 
pokładu dla ścian w układzie poprzecznym, jednakże dla całego pokładu. Zaprojektowano w sumie 
trzynaście ścian o długości 195 m w tym sześć ścian o wybiegach około od 2170 m do 2540 m, 
oraz sześć ścian o wybiegach od 715 m do 1105 m, co spowodowane jest przewidywanym wymy-
ciem pokładu. Wymaga to wykonania 30 020 m wyrobisk przygotowawczych. Odstawa urobku kie-
rowana będzie na poziom 830 m kopalni „Halemba-Wirek”. Transport materiałów i ludzi odbywał 
się będzie, w zależności od stopnia zaawansowania robót, alternatywnie z dwóch kopalń. 
 Taki układ rozcięcia pokładu pozwala na bezpieczne prowadzenie wydobycia tylko jedną ścia-
ną w tej partii pokładu. 
 Natomiast na rysunku 5 zaprezentowano rozcinkę czternastu ścian w układzie podłużnym, w tym 
cztery w części północnej opisane powyżej oraz dziewięć ścian w części południowej. Wyjątkiem 
jest jedna ściana 1b planowana w układzie poprzecznym dla której prowadzone są aktualnie roboty 
przygotowawcze. W parceli południowej zaprojektowano ściany o długości 195 m w tym pięć 
o wybiegach od 1695 m do 2040 m oraz kolejne cztery o wybiegach od 625 m do 870 m (ze 
względu na przewidywane wymycie pokładu), gdzie dwie ściany zamykające będą miały zmienną 
długość. Wymaga to wykonania 28 585 m wyrobisk przygotowawczych. W odróżnieniu do wa-
riantu ze ścianami poprzecznymi, przy do zapewnieniu niezbędnej ilości świeżego powietrza, 
można prowadzić równolegle eksploatację w parceli południowej i północnej. W tym przypadku 
odstawa urobku może zostać skierowana zarówno na poziom 830 m i 1030 m. Warunki transportu 
materiałów i ludzi odbywać się może alternatywnie z dwóch kopalń. 
 Przedstawione rozwiązania (w zależności od stopnia zaawansowania robót w innych rejonach 
kopalni, dostępności posiadanych zasobów ludzkich, materiałowych i finansowych) pozwalają na 
wybór docelowego rozcięcia celem zaspokojenia potrzeb odbiorców. Zwiększanie wybiegów ścian 
w danym pokładzie wiąże się ze zmniejszeniem między innymi kosztownych robót: zbrojeniowo-
likwidacyjnych, przygotowawczych co przekłada się na ograniczenie kosztu wydobycia węgla. 
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Rys. 4. Mapa pokładu 402 w partii L – rozcięcie pokładu ścianami poprzecznymi o długich wybiegach 
Fig. 4. Map of the seam 402 in parcel L – the development of the seam with long panels headed to the rise 
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Rys. 5. Mapa pokładu 402 w partii L – rozcięcie pokładu ścianami podłużnymi o długich wybiegach 
Fig. 5. Map of the seam 402 in parcel L – the development of the seam with long panels headed on the strike 
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PODSUMOWANIE 
 

1. Kopalnia realizuje procedury formalno-prawne między innymi w celu uzyskania nowej kon-
cesji na wydobywanie węgla kamiennego i metanu jako kopaliny towarzyszącej dla złoża 
„Halemba II” w związku z upływem terminu obowiązywania 08.10.2021 r., zmianą głębo-
kości dokumentowania oraz możliwością zagospodarowania złoża z filaru Elektrowni Ha-
lemba (69,0 mln ton zasobów operatywnych), co pozwoli na rozpoczęcie eksploatacji w tym 
rejonie. 

2. Zarządzanie kosztami w górnictwie stanowi istotne zagadnienie w zakresie kreowania wy-
ników finansowych kopalni. Wpływ na to mają specyficzne w stosunku do innych branż za-
gadnienia techniczne, technologiczne i finansowe co było omawiane w poprzednich edycjach 
Szkoły [5]. 

3. Przedstawiona propozycja wspólnego rozcięcia i eksploatacji pokładu 402 (w części północ-
nej) w rejonie przygranicznym dwóch kopalń: „Halemba-Wirek” i „Bielszowice” pozwoli 
na zmniejszenie kosztów wydobycia poprzez zmniejszenie ilości zbrojeń/likwidacji (–4 ścia-
ny), robót przygotowawczych (–2560 m), zmniejszenie o około 50% skrzyżowań wykony-
wanych w trakcie robót przygotowawczych, ograniczenie ilości robót związanych z koniecz-
nością doprowadzenia nośników energii i mediów, efektywniejsze wykorzystanie maszyn 
i urządzeń pracujących w ścianie jak również uproszczenie organizacji produkcji. 

4. Uwzględniając tylko różnice w ilości robót zbrojeniowo-likwidacyjnych oraz robót przygo-
towawczych można jednoznacznie wskazać, że nastąpi zmniejszenie kosztów sięgające kil-
kudziesięciu milionów złotych. 

5. Przedstawione dwie propozycje rozcięcia całej partii pokładu w rejonie przygranicznym 
dwóch kopalń dodatkowo uprości organizację robót, a w przypadku prowadzenie ścian po-
dłużnych umożliwi prowadzenie eksploatacji równolegle w części północnej i południowej 
zwiększając koncentrację robót w rejonie. 

6. Zaproponowane rozwiązanie nie zamyka poszukiwań ograniczenia kosztów wydobycia, co 
można realizować, np. poprzez zastosowanie wysoko wydajnych kompleksów kombajno-
wych dostosowanych do warunków górniczo-geologicznych. 

 
 
LITERATURA 
 
  [1] Plan Ruchu KWK „Halemba-Wirek” na lata 2014-2016. 
  [2] Dokumentacja Geologiczna Złoża Halemba II. 
  [3] Aplikacja FATF. 
  [4] Kasprzak J., Osowski D. 2013: Eksploatacja ścian techniką kombajnową w Lubelskim Węglu „Bogdan-

ka” S.A. z perspektywą rozszerzenia jej na pokłady cienkie. Wiadomości Górnicze, nr 11/2013, str. 
663-670. 

  [5] Kustra A., Ryguła B., Setlak K., Siodłak Ł. 2009: Zarządzanie kosztami w ujęciu projektowym na przy-
kładzie zakładu górniczego KWK „Ziemowit”. Materiały Szkoły Eksploatacji Podziemnej 2009. 

 
 
Reducing the Costs of Coal Producing Through the Seam 402 
Development in Parcel “L” in the Bordering Area of 
“Halemba-Wirek” and “Bielszowice” Coalmines 
 
 The operation of two individual mines: KWK “Halemba-Wirek” and KWK “Bielszowice” with 
two neighbouring mining areas inclines to make the feasibility study of changing the development 
of the seam in the border areas to reduce the cost of coal producing. 
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 The analysis that have been done about changing the development of the seam 402 in the north 
part of the L parcel indicates the improvement of using the human, material, financial and data re-
sources which takes effect in increasing of the seam extraction efficiency as well as in decreasing 
the costs of working it out. The variant ways of coal hauling as well as material and crew transpor-
tation were presented having regard to the production capacities of both mines and possibilities of 
increasing the rate of its usage. In the final section of the paper the integrated view of the changed 
development of the seam in the whole parcel, that – in the favourable mining conditions – could 
further more decrease the coal production costs. 
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DZIAŁALNOŚĆ INNOWACYJNA DROGĄ DO OBNIŻENIA KOSZTÓW 
W ŚWIETLE STRATEGICZNEGO BUDOWANIA WARTOŚCI 
 

W branży górniczej trwałym źródłem obniżenia kosztów, a tym samym zapewnienie rentowno-
ści może być działalność innowacyjna. Stanowi ona kluczowy obszar strategicznej działalności 
przedsiębiorstw, w ramach której dąży się do stworzenia i implementacji modelu kopalni przyszło-
ści. Kierunki prowadzonych prac są zdeterminowane koncepcją zrównoważonego rozwoju zapew-
niającego efektywność ekonomiczną, środowiskową i społeczną. 

W szerszym ujęciu, działalność innowacyjna jest traktowana jako źródło przewagi konkuren-
cyjnej, zapewniającej przedsiębiorstwom zdominowanie sektorów i branż oraz zapewnienie trwa-
łego wzrostu wartości. Odwołując się do klasycznego łańcucha wartości w przedsiębiorstwie, in-
nowacyjność stanowi obszar procesów wewnętrznych obejmujących równocześnie procesy opera-
cyjne oraz procesy obsługi posprzedażnej. Ich wzajemne powiązanie i skoordynowanie, powinno 
w efekcie zaspakajać potrzeby klienta i rynków zbytu oraz realizować cele finansowe przedsiębior-
stwa.  

Działalność innowacyjna stanowi obszar kluczowych czynników generowania wartości przed-
siębiorstwa, jednak jej realizacja wymaga ponoszenia czasami ogromnych nakładów w długim 
okresie czasu. Równocześnie odroczone będą pojawiające się, pierwsze korzyści będące efektem 
wykorzystania i komercjalizacji wdrożonych rozwiązań innowacyjnych. Ocena takiej działalności 
musi zostać rozszerzona na cały cykl życia innowacji przy jednoczesnym uwzględnieniu problemu 
ewidencji i rozliczania kosztów powstających na każdym etapie realizacji działalności innowacyj-
nej. 
 
 
ISTOTA DZIAŁALNOŚCI INNOWACYJNEJ 
 

Pierwotnie, działalność innowacyjna była identyfikowana jako zmiany przeprowadzane w dzia-
łalności gospodarczej a ukierunkowane kolejno na etapy powstawania nowego rozwiązania, na-
stępnie jego transformację w rynkowy produkt lub usługę, w końcu ich dyfuzję czyli rozprzestrze-
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nianie 1. Z czasem ewolucja poglądów pozwoliła stwierdzić, że innowacyjność wychodzi dalece po-
za obszar badań i rozwoju i dotyczy wszystkich aspektów funkcjonowania przedsiębiorstwa zgod-
nie z łańcuchem jego wartości 2. 

Według Kaplana i Nortona, przedsiębiorstwo aspirujące do miana innowacyjnego musi prze-
wyższać konkurentów we wszystkich realizowanych procesach gospodarczych, gdyż w przeciw-
nym wypadku dokonane zmiany jedynie mogą umożliwić przetrwanie lecz nie będą źródłem wy-
raźnej i permanentnej dominacji 3. 

W badaniach literaturowych można zidentyfikować wiele kryteriów podziału innowacji. Z re-
guły systematyki zasadzają się na podziale innowacji w zależności od wykorzystania dotychcza-
sowej wiedzy i jej kombinacji lub też wykorzystania zupełnie nowej wiedzy w celu stworzenia 
nowego rozwiązania, produktu lub usługi. Zgodnie z takim podejściem można przytoczyć podziały 
innowacji według A. Afuah, który wyróżnia innowacje radykalne i przyrostowe, czy też systema-
tykę zaproponowaną przez C. Christiensen i M. Raynor, którzy wyróżnili innowacje podtrzymują-
ce oraz przełomowe 4. 
 
 
PROJEKTY JAKO FORMA REALIZACJI DZIAŁALNOŚCI INNOWACYJNEJ 
 

Poszczególne etapy tej działalności w świetle kompleksowego podejścia można identyfikować 
jako projekt. W zależności od odbiorcy efektów prowadzonej działalności innowacyjnej, projekty 
te mogą wykazywać charakter zewnętrzny jak i wewnętrzny. Małe przedsiębiorstwa są z reguły 
bardziej elastyczne w podejmowaniu działań innowacyjnych, które realizują w ramach struktur 
operacyjnych. Z reguły jednak nie posiadają one wystarczającego poziomu kapitału finansującego. 
Z kolei duże przedsiębiorstwa funkcjonujące w sformalizowanych strukturach opisanych procedu-
rami wewnętrznymi starają się przenieść realizację działalności innowacyjnej do powiązanych 
podmiotów zewnętrznych o strukturach charakterystycznych dla organizacji projektowych. 

W przypadku gdy, projekty są realizowane na potrzeby własne (projekty wewnętrzne), efekty 
projektów są konsumowane przez przedsiębiorstwo, tym samym jest ono traktowane jako wyko-
nawca i użytkownik. Korzyści z realizacji takich projektów należy postrzegać poprzez pryzmat 
stworzenia lub usprawnienia dotychczasowych procesów organizacyjnych lub tez poprzez wpro-
wadzenie czy ulepszenie efektów działalności w postaci nowych czy zmodyfikowanych produktów 
lub usług. 

Jeżeli projekty są przedmiotem działalności przedsiębiorstwa wykonywane na rzecz innych 
jednostek są przedmiotem podlegającym rozliczeniu w świetle prawnie usankcjonowanego poro-
zumienia określającego warunki i zobowiązania obu stron w formie umowy. Wtedy takie projekty 
po realizacji są sprzedawane, a ich wykonawca pobiera określone przychody z tego tytułu. Projekty 
charakteryzujące się takim cechami noszą nazwę kontraktów. 

Typowy projekt innowacyjny może obejmować pięć etapów 5: 
– prace badawcze podstawowe, 
– prace badawcze stosowane, 
– prace rozwojowe, 

                                                            
1 A. Karmańska: Zarządzanie kosztami jakości, logistyki, innowacji, ochrony środowiska, a rachunkowość fi-
nansowa. Wydawnictwo Difin, Warszawa 2007, str. 123. 
2 M. Porter: Przewaga konkurencyjna. Osiąganie i utrzymywanie lepszych wyników. One Press, Gliwice 2006, 
str. 64. 
3 R. Kaplan, D. Norton: Strategiczna karta wyników. PWN, Warszawa, 2001, str. 43. 
4 C. Christiensen, M. Raynor: The Innovator’s Solution. Harvard Business Review, Boston 2003, str. 34. 
5 J. Czupiał: Zarys metodologii planowania i oceny przedsięwzięć badawczo-innowacyjnych. PWN, Warsza-
wa 1998, str. 50. 
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– prace wdrożeniowe, 
– faza innowacji. 

Prace badawcze podstawowe mają na celu planowane i organizację projektów innowacyjnych. 
Ich efektem jest dostarczenie nowych, ogólnych hipotez, teorii i praw naukowych pośrednio przy-
czyniających się do rozwiązania konkretnych problemów. 

Prace badawcze stosowane są związane z uzupełnieniem istniejącego stanu wiedzy w określo-
nym obszarze. Charakteryzują się efektami praktycznymi odnoszącymi się konkretnie do unowo-
cześnienia technologii wytwarzania produktów. W taki sposób powstają najczęściej wynalazki 
chronione ścisłą tajemnicą, które są efektem rozwijania aspektów naukowych w praktyczny wy-
miar użytecznych rozwiązań. 

Prace rozwojowe wiążą się z eksperymentalnym wytworzeniem nowych lub ulepszeniem do-
tychczasowych procesów czy produktów. Obejmują one najczęściej opracowanie modeli i prototy-
pów, ich sprawdzanie i ulepszanie, opracowanie dokumentacji technicznej i ekonomicznej dla przysz-
łej produkcji jak również przyszłe analizy sprzedaży i logistyki zaopatrzenia. 

Prace wdrożeniowe odzwierciedlają ten etap projektu innowacyjnego w którym przechodzi on 
ze sfery badawczej do sfery gospodarczej związanej z przygotowaniem przyszłej produkcji na ska-
lę przemysłową. Na tym etapie należy przygotować hale produkcyjne, linie technologiczne jak 
również przeszkolić załogę w celu nabycia przez nią kluczowych kompetencji w świetle potencjal-
nej realizacji procesów produkcyjnych związanych z wykorzystywaniem innowacji. 

Ostatnia faza innowacji wiąże się z wykorzystaniem efektów projektu innowacyjnego w ra-
mach którego powstają określone produkty lub usługi których komercyjne wykorzystanie zapew-
nia określone korzyści w postaci materialnej jak zwiększenie przychodów lub też ograniczenie 
kosztów wytwarzania, lub niematerialnej jak skrócenie czasu produkcji czy też podniesienie jej ja-
kości. 

Poszczególne etapy projektu innowacyjnego wiążą się z ponoszeniem określonych kosztów. 
Ich systematyka w zależności od prac prowadzonych na konkretnym etapie projektu została przed-
stawiona na rysunku 1. 
 
 

 
 
Rys. 1. Koszty projektów innowacyjnych według etapów jego realizacji. 
Źródło: opracowanie własne 
 
 

W świetle rozwiązań prawnych opartych na ustawie o rachunkowości czy też MSSF/MSR, ina-
czej są rozliczane w projekcie koszty prac badawczych, a inaczej koszty prac rozwojowych. Te 
pierwsze stanowią wydatki, które są kosztami okresu co jest jednoznaczne z odniesieniem ich na 
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wynik w okresie w którym zostały poniesione i zaewidencjonowane. Z kolei koszty prac rozwojo-
wych, przy założeniu zakończenia ich pozytywnym efektem gospodarczym związanym z powsta-
niem innowacji, są traktowane jako nakłady inwestycyjne i są odnoszone jako wartości niemate-
rialne i prawne a konkretnie jako koszty prac rozwojowych podlegające amortyzacji. 
 
 
DZIAŁALNOŚĆ INNOWACYJNA W BRANŻY GÓRNICZEJ 
 

W chwili obecnej przedsiębiorstwa górnicze na świecie oraz ośrodki badawcze funkcjonujące 
w branży wydobywczej prowadzą kilka sformalizowanych programów o charakterze działalności 
innowacyjnej. Najbardziej znane z nich to: 
 
 
– Mine of the Future; realizowany przez Rio Tinto 
 

 
 
 
– Smart Mine of the Future; realizowany przez Rock Tech Center 
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– Mining, Minerals, Innovations. A Vision of Australia’s Mineral Futures – Vision 2040; realizo-
wany przez Mineral Futures Collaboration Cluster 

 
 

 
 
 

Trzy wskazane programy są realizowane w ramach struktur projektowych w których partycy-
pują zarówno przedsiębiorstwa górnicze, jak również przedsiębiorstwa około-górnicze dostarczają-
ce sprzęt i inne wyposażenie techniczne, oraz szkoły wyższe i instytuty naukowo badawcze. 

Efektem prowadzonych prac projektowych w każdym przypadku jest stworzenie modelu ko-
palni przyszłości opartej na zrównoważonej efektywności funkcjonowania w obszarach ekono-
micznym, środowiskowym i społecznym. W każdym z prezentowanych programów silnie akcen-
towana jest innowacyjność poprawiająca efektywność na każdym etapie cykl życia przedsiębior-
stwa górniczego od prac eksploracyjnych, poprzez budowę zakładu, następnie działalności opera-
cyjną wydobywczą i przeróbczą w końcu zamknięciem i likwidacją zakładu. 

Wskazywana innowacyjność w większości przypadków związana jest z mechanizacją i automa-
tyzacją procesów, które powinny zapewnić: 
– bardziej efektywne rozpoznanie złoża i jego struktury, 
– sterowanie procesami produkcyjnymi z jednego miejsca – remote control center, 
– brak ludzi w obszarach eksploatacji, 
– eksploatację opartą na procesach ciągłego urabiania, 
– wstępne wzbogacanie na dole kopalni, 
– maksymalne wykorzystanie i zagospodarowanie odpadów, jeżeli to możliwe nawet w obszarze 

zakładu górniczego. 
Uproszczone podejście do wizji kopalni przyszłości będącej efektem działalności innowacyjnej 

prezentuje rysunek 2. 
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Rys. 2. Kopalnia przyszłości. Źródło: Smart Mine of the Future; Rock Tech Center 2010 
 
 

Innowacyjność ukierunkowana na automatyzację procesów w zakładach górniczych nie tylko 
zapewni realizację celów bezpośrednich związanych ze zrównoważonym rozwojem ale również 
będzie miała na celu wspomaganie funkcji zarządzania obejmujących: 
– zwiększenie poziomu przewidywalności i ograniczenie ryzyka działalności na etapie budżeto-

wania, 
– generowanie zintegrowanych informacji w czasie rzeczywistym, 
– wspomaganie procesów decyzyjnych poprzez aktywna kontrolę i podejmowanie na bieżąco 

działań korygujących. 
Podsumowując należy zauważyć, że optymalizacja działalności w krótkim horyzoncie czasu, 

podporządkowana realizacji bieżących celów, nie powinna przesłaniać zarządom przedsiębiorstw 
górniczych zadań w obszarze strategicznym, związanych z podejmowaniem aktywności innowacyj-
nej. Działalność ta w horyzoncie długookresowym, pomimo, że obarczona dużym ryzykiem nie-
powodzenia, powinna przynieść korzyści i zapewnić długookresową konkurencyjność i wartości 
przedsiębiorstwa górniczego dla interesariuszy. Jednocześnie wymagając od przedsiębiorstw bran-
ży górniczej rozwiązań innowacyjnych, nie należy zapominać, że prawdziwa innowacyjność rodzi 
się na styku nauki i biznesu, w przedsiębiorstwach silnych kapitałowo. Niejednokrotnie jest ona 
pobudzana poprzez odpowiednie mechanizmy zachęt w postaci dystrybuowania funduszy przez 
odpowiednie instytucje państwowe. 
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STRESZCZENIE: W artykule przedstawiono sytuację górnictwa węgla kamiennego w USA. Omó-
wiono strukturę tego sektora, podstawowe wskaźniki techniczno-ekonomiczne, jak i również obec-
ną sytuację w kontekście jej wpływu na rynek światowy. Ponadto zaprezentowano również pro-
gnozy oraz wyzwania jakie stoją przed tą branżą przemysłu w kolejnych latach. 
 
SŁOWA KLUCZOWE: Węgiel kamienny, USA, światowy rynek, wskaźniki techniczno-ekonomicz-
ne, perspektywy 
 
 
 
1. WPROWADZENIE 
 

USA jest drugim po Chinach największym światowym producentem węgla. Mimo, spadającej 
stopniowo od wielu lat produkcji, utrzymuje się poziomie około 1 mld ton. Niemniej od 2007 roku 
do roku 2012 obniżyła się z 1,13 mld ton do 1,01 mld. 

Węgiel wydobywany jest w 26 stanach, tj. Wyoming, Kentucky, Zachodniej Virginii, Kentucky 
oraz Pensylwanii. Uwzględniając gatunki węgli, około 50% stanowią węgle bitumiczne, ponad 40% 
subbitumiczne, a około 7% węgiel brunatny. W stanie Pensylwania, tj. w jego północno-wschod-
niej części produkuje się również niewielkie ilości antracytu. 
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Wydobycie węgla w USA prowadzone jest w kopalniach odkrywkowych i głębinowych. Około 
67% wydobycia przypada na kopalnie odkrywkowe a na głębinowe pozostałe 33%. Oczywiście, 
ilość kopalń z roku na roku ulega zmniejszeniu. Dotyczy to zarówno kopalń odkrywkowych jak 
i głębinowych. I tak ilość kopalń głębinowych w latach 2005–2012 zmniejszyła się o ponad 100 
natomiast odkrywkowych tylko o 9. Łączna liczba kopalń w 2012 roku oscylowała na poziomie 
1200. Główne obszary wydobywcze, zgodnie z klasyfikacją przyjętą przez Agencje ds. Informacji 
o Energii to: Appalachy, Interior oraz Western. Rozkład produkcji rozkłada się odpowiednio: Appa-
lalchy 34%, Interior 13% i Western 53%. Z czego na kopalnie zlokalizowane na zachodnie przy-
pada 58% (zachodnia część Missisipi), podczas gdy na kopalnie zlokalizowane na wschodzie przy-
pada około 42% (wschodnia część Missisipi). 

Największym przedsięwzięciem jakie podjęto w ramach działalności wydobywczej w przecią-
gu ostatnich kilku lat było przesuniecie produkcji węgla z zagłębi węglowych zlokalizowanych na 
wschodzie do zagłębi położonych na zachodzie kraju. Głównym powodem takiego działania były 
złoża węgla charakteryzujące się niską zawartością siarki, niskie koszty produkcji oraz wzrastające 
ograniczenia dotyczące emisji CO2 do atmosfery w ostatnich trzydziestu latach. Ponadto rozwój 
sieci transportowej umożliwiającej transport węgla do elektrowni zlokalizowanych w środkowej 
części USA, południowej i wschodniej sprzyjał zwiększeniu konsumpcji węgla przez energetykę, 
która wzrosła z około 60 mln ton na początku lat 70. do około 500 mln ton obecnie. 
 
 
2. STRUKTURA GÓRNICTWA WĘGLA W USA 
 

W okresie ostatnich dwudziestu lat przeprowadzono dużo liczbę przejęć oraz fuzji przedsię-
biorstw węglowych, które wywarły ogromny wpływ na strukturę oraz działalność operacyjną świa-
towego oraz krajowego przemysłu węglowego. Obecnie na rynku USA działa 29 przedsiębiorstw 
produkcyjnych, których produkcja stanowi 90,7% krajowego wydobycia. 

Ponad połowę udziału w produkcji krajowej w USA posiadają cztery największe spółki, tj. Pea-
body Energy, Arch Coal, Alpha Natural Resources oraz Cloud Peak Energy, przy czym, w 2012 
roku udział tych spółek w całkowitej produkcji stanowił ponad 52%, podczas gdy aktualnie oscylu-
je on na poziomie 50%. Natomiast odnosząc się do danych z 1990 roku wskazują one, że udział 
czterech czołowych producentów węgla w ogólnej produkcji wynosił 22%, a w 1995 r. wzrósł do 
35%. 

Od 10 lat największą spółka produkcyjną na rynku węgla kamiennego w USA pozostaje Pea-
body. W ciągu 11 lat za sprawą, intensywnego rozwoju zagłębia Powder River, w którym znajdują 
się przede wszystkim kopalnie odkrywkowe, produkcja w tej spółce zwiększyła się o 62%. 

Rozbudowane i mocno zdywersyfikowane spółki posiadają bardzo zróżnicowane portfolio ko-
palń, regionów wydobywczych, dzięki czemu mogą lepiej radzić sobie z ryzykiem jakie niesie ze 
sobą działalność wydobywcza i reagować na zmieniające się warunki gospodarcze. Dodatkową ko-
rzyścią wynikającą z dywersyfikacji działalności tych firm jest możliwość składowania odpadów, 
produkcja energii oraz inne rodzaje wykorzystania węgla takie jak na przykład przetwórstwo węgla 
(m.in. zgazowywanie węgla itp.). 
 
 
3. NAJWIĘKSI PRODUCENCI WĘGLA W USA (WEDŁUG DANYCH 

US. ENERGY INFORMATION ADMINISTRATION 2012) 
 

Nazwa     Produk. (short. ton USA)     % w całk. prod. 
 

  1. Peabody Energy Group     202 237         18,5 
  2. Arch Coal        160 279          14,6 
  3. Alpha Natural Resources     116 394          10,6 
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  4. Cloud Peak Energy        95 596           8,7 
  5. Consol Energy, Inc.       62 089           5,7 
  6. Cerrejon Coal Co.         33 300           3,0 
  7. Allinace Resource Oper. Lp     32 949           3,0 
  8. Energy Future Coal Corp.      32 610           3,0 
  9. Peter Kieweit Sons Inc.       29 998           2,7 
10. Nacco Industries Inc.       27 904           2,5 
11. Patriot Coal Corp.        27 790           2,5 
12. Muray Energy Group       26 841           2,4 
13. Westmoreland Coal Co.      26 409           2,4 
14. BHP Billiton Ltd        11 850           1,1 
15. Walter Energy Inc.        11 793           1,1 
16. James River Coal Co.        10 010           0,9 
 
 
4. PODSTAWOWE WSKAŹNIKI GÓRNICTWA WĘGLA W USA 
 

Według danych Międzynarodowej Agencji Energii z 2011 roku sektor energetyczny konsumo-
wał 91% krajowej produkcji węgla kamiennego, przy czym 43% energii elektrycznej produkowana 
była z węgla. Natomiast udział pozostałych nośników w strukturze produkcji energii elektrycznej 
przedstawiał się następująco: gaz ziemny 24%, energia jądrowa 19% oraz źródła odnawialne 14%. 
Jednocześnie według tych samych danych udział węgla w całkowitej produkcji energii w 2012 ro-
ku stanowił 23%. 
 
Tabela 1. Podstawowe wskaźniki ekonomiczne według danych Międzynarodowej 
Agencji ds. Informacji o Energii – dane z 2012 roku (dane podane zostały 
w tonach amerykańskich – 1 short ton, tj. tona amerykańska = 907,18 kg) 
Table 1. The basic economic and technical indices according 
to IEA – data on 2012 (in. thos short ton) 
 

2006 2008 2010 2011 2012*

1 162 750 1 171 809 1 084 368 1 098 628 1 016 399

359 022 357 079 337 155 345 606 325 248

803 728 814 730 747 214 750 022 691 151

263 781 261 573 259 518 258 619 258 000

1 112 292 1 120 548 1 048 514 1 002 948 890 483

1 026 636 1 040 580 975 052 932 484 824 758

22 957 22 070 21 092 21 434 20 751

59 472 54 393 49 289 46 238 42 930

3 226 3 506 3 081 2 793 2 045

49 647 81 519 81 716 107 259 125 746

36 246 34 208 19 353 13 088 9 159

1 424 1 458 1 285 1 296 1 300

612 606 525 508 500

812 852 760 788 800

w tym 

 w tym 
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Export 
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Import 
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Rys. 1. Produkcja energii elektrycznej według paliw w 2011 roku 
Fig 1. Production of electricity according to fuel in 2011 
 
 
5. OBECNA SYTUACJA NA RYNKU WĘGLA KAMIENNEGO W USA 
 

Węgiel był siłą napędową gospodarki USA od czasu rewolucji przemysłowej do początku 2012 
roku. Jeszcze cztery lata temu udział węgla w produkcji energii wynosił 50%, a niektóre z prognoz 
zakładały, iż do końca tej dekady należy się spodziewać, że będzie on bliski nawet 30%. USA dru-
gi po Chinach największy producent węgla posiada rezerwy, których żywotność określana jest na 
ponad 200 lat. Przez wiele lat sektor węglowy w USA cieszył się dużym uznaniem, ze względu na 
miejsca pracy jakie zapewniał również w innych sektorach, w szczególności sektorze transporto-
wym. W samym tylko górnictwie zatrudnionych było około 143 tys. osób. Niestety od dwóch lat, 
sytuacja w tym sektorze diametralnie się zmieniła. 

Od 2012 roku przemysł wydobywczy w USA przeżywa trudny okres. Paliwo, które przez lata 
dominowało w energetyce zostało wyparte przez tańsze źródła energii. Rynek węgla w Stanach Zjed-
noczonych został bardzo ograniczony, przede wszystkim za sprawą gazu łupkowego, który trwale 
zmienił strukturę energetyczną tego kraju. Tym samym, wykorzystanie węgla do produkcji energii 
stało się nieopłacalne, wskutek czego jego udział w produkcji energii obniżył się do około 40%. 

Gaz łupkowy coraz częściej wybierany jest przez producentów energii, ze względu na jego ce-
nę. Boom gazu łupkowego, który wynika z technologii hydraulicznej frakturacji, spowodował zwięk-
szenie produkcji gazu ziemnego i w konsekwencji obniżenie cen gazu do poziomu najniższego od 
dziesięciu lat. Obecnie cena gazu w USA wynosi 70 $/1 tys. m3. 

Jednocześnie słabnąca konsumpcja węgla, która w 2012 roku w porównaniu do roku 2006 ob-
niżyła się o prawie 20% osiągając poziom 890 mln ton, doprowadziła do wzrostu zapasów surow-
ca, które na koniec 2012 roku wyniosły prawie 240 mln ton wobec 207 mln ton w czwartym kwar-
tale 2011. Z kolei zapasy gazu przekroczyły o 51% średnią z ostatnich 5 lat. W ślad za słabnącą 
konsumpcją znacząco obniżyły się ceny węgla. 

Ceny węgla spadły z poziomu 161 $/tonę w 2008 roku do 60,28 $/tonę w 2012 r. Jednocześnie 
przeciętne koszty operacyjne w 2012 roku po raz pierwszy przewyższyły ceny węgla. Przykłado-
wo, jednostkowy koszt wydobycia węgla w regionie Appalachów wzrósł w 2011 roku o 9,2%, tj. 
do 60,28 $/tonę. 

Trudna sytuacja zarówno na rynku krajowym jak i międzynarodowym znajduje odzwierciedle-
nie w kondycji finansowej jak i notowaniach głównych producentów węgla. Odejście od węgla ma 
swoje reperkusje szczególnie w regionie Appalachów, gdzie występuje największy wskaźnik zwol-
nień, a tempo ograniczania produkcji jest największe. Spółki węglowe w tym regionie, którego ob-
szar obejmuje 12 wschodnich stanów, a w którym siedzibę ma 85% amerykańskich kopalń, zmu-
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szone były zmniejszyć produkcję o 21 mln ton. Na przykład spółka węglowa Alpha Natural Reso-
urces, ograniczyła produkcję o 11,5 mln ton w tym roku (tj. 11%), gdyż wielu nabywców zwróciło 
się o przesuniecie terminów dostaw. W wyniku podjętych działań, do początku 2012 roku pracę 
w tej spółce straciło 1200 górników. 

Z kolei inny znaczący producent węgla Patriot Coal, po tymczasowym zawieszeniu działalności 
w kilku kopalniach na początku 2012 roku ostatecznie w połowie roku złożył wniosek o upadłość. 
W przypadku tej spółki pracę straciło około 1000 osób. Po ogłoszeniu upadłości akcje firmy spadły 
o 72,1%. W konsekwencji pociągnęły za sobą w dół akcje rywali ArchCoal i PeabodyEnergy, które 
spadły odpowiednio o 6,7% i 6,2%. 

W okresie 2011–2012, według danych Agencji ds. Informacji o Energii, zatrudnienie w tym 
sektorze obniżyło się o ponad 6 tys. osób, tj. o około 5%. 

W 2013 roku sytuacja w górnictwie węgla kamiennego nieco się pogorszyła, niemniej spadki 
nie były tak drastyczne jak w roku 2012. Jak pokazują dane Agencji ds. Informacji o Energii, pro-
dukcja w pierwszych ośmiu miesiącach tego roku wyniosła 666 126 mln short ton w porównaniu 
do analogicznego okresu w roku poprzednim, tj. 684 859 mln short ton, tj. tylko o 3% mniej. Na-
tomiast najwyższy wynik w zakresie produkcji od sierpnia 2012, odnotowano w czerwcu 2013, tj. 
88,9 mln short ton. Wzrost produkcji odnotowano w regionie Appalachów 3%, zachodnim 4,8%. 
Niewielki wzrost odnotowano również w regionie Illinois. W tym samym okresie konsumpcja 
zmalała z 590 mln short ton do około 445 mln short ton. Natomiast wskutek wzrostu cen gazu łup-
kowego i tym samym spadku zużycia, na początku tego roku zmniejszył się poziom eksportu. Jak 
poddają te same dane, w ciągu 8 miesięcy 2013 roku zmniejszył się on o 17 540 tys. ton w stosun-
ku do analogicznego okresu w roku 2012. 
 
 
6. WPŁYW SYTUACJI W GÓRNICTWIE WĘGLA USA NA ŚWIATOWY RYNEK WĘGLA 
 

Sytuacja panująca na krajowym rynku energetycznym w USA miała swoje reperkusje na świa-
towym rynku węgla. W obliczu malejącego popytu na węgiel na rynku lokalnym producenci su-
rowca zmuszeni zostali do poszukiwania nowych rynków zbytu. W 2012 roku według danych 
Międzynarodowej Agencji informacji o energii eksport węgla z USA wzrósł o prawie 100% wobec 
poziomu z 2006 roku osiągając rekordowy poziom 126 mln ton wobec około 60 mln ton w 2006 
roku mln ton amerykańskich. Jednocześnie import węgla obniżył się z około 36 mln ton do około 9 
mln ton. Tym samym, USA stały się eksporterem netto, obniżając znacząco import węgla. W la-
tach 2010–2012 poziom importu obniżył się o 10,19 mln ton. tj. o ponad 50%. Na przykład import 
od głównego dostawcy węgla na rynek USA, tj. Kolumbii spadł do 6,3 mln ton, a Wenezuela wy-
słała zaledwie 0,3 mln ton. 

Głównym odbiorcą węgla przeznaczanego na eksport była Europa, do której wysłano ponad 
połowę całkowitej sprzedaży. Natomiast eksport do Azji w pierwszej połowie roku zwiększył się 
prawie dwukrotnie. Sprzedaż węgla z przeznaczeniem na rynek Azji zdominowana była zapotrze-
bowaniem na węgiel koksowy. W związku z czym, ponad 2/3 eksportu na rynek chiński stanowił 
węgiel koksowy. Ponadto zakłócenia dostaw na rynek azjatycki, spowodowane w dużej mierze 
opóźnieniem dostaw od stałych eksporterów, np. z Mongolii, która dostarcza na rynek chiński wę-
giel koksowy, przyczyniły się również do zwiększonego eksportu w ostatnich pięciu latach. Eks-
port węgla koksowego stanowił 2/3 wzrostu eksportu podczas gdy energetyczny tylko 1/3. 

Podczas gdy w eksporcie do krajów azjatyckich dominował węgiel koksowy to w przypadku 
eksportu do Europy dominował węgiel energetyczny. Tylko w pierwszym kwartale amerykański 
eksport węgla do Europy zwiększył się o 29% osiągając rekordowy poziom 66,2 mln ton. Stało się 
tak głównie za sprawą przestawienia się europejskich producentów energii na węgiel, ze względu 
na wysokie ceny gazu panujące w Europie. Dodatkowo w 2012 roku, sprzyjały temu zmniejszone 
opłaty za emisje w Europie. Znaczące wolumeny węgla w 2012 roku: wyeksportowano również do 
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Japonii (5 mln ton), Korei Południowej (8,3 mln ton) a reszta został przekierowana do Indii i Chin. 
Niski poziom stawek frachtowych spowodował, iż ceny węgla amerykańskiego, były jeszcze bar-
dziej konkurencyjne. 

Wzrost w eksporcie oznacza również, że zdolności w zakresie infrastruktury kolejowej oraz 
portowej zostały bardzo efektywnie wykorzystane. Jak pokazują dane w ciągu 11 miesięcy 2012 
roku, ponad 44 mln ton węgla zostało wyeksportowane tylko przez terminal Hamppton Road, tj. 
o 6 milionów więcej w stosunku do analogicznego okresu w roku 2011. Czynnikiem decydującym 
w zakresie dalszego zwiększania eksportu jest intensywna poprawa infrastruktury kolejowej, 
w szczelności trakcji kolejowej do zagłębia Powder River połączonej z infrastrukturą portową na 
zachodnim wybrzeżu, dzięki czemu węgiel, którego parametry zbliżone są do węgla indonezyj-
skiego można było wysłać na rynek azjatycki, w szczególności do Korei Południowej. 

Mimo znacznego wzrostu wysyłek na rynek Azji, dostawy z USA będą raczej relatywnie nie-
wielkie. Obecnie rynek azjatycki poddany jest silnej konkurencji ze strony innych dostawców ta-
kich jak Indonezja, Australia, RPA oraz Rosja w zakresie węgla energetycznego, natomiast Austra-
lii, Kanady oraz Rosji w zakresie węgla koksowego. W okresie ostatnich dwóch lat, Mongolia stała 
się głównym dostawcą węgla koksowego do Chin, włączając się do grupy konkurentów na tym 
rynku. Dalszy rozwój eksportu węgla na rynek Azji będzie uzależniony przede wszystkim od tem-
pa wzrostu popytu, ekspansji infrastruktury portowej w USA, w szczególności na zachodnim wy-
brzeżu, cen na rynku azjatyckim oraz kosztów dostaw węgla z USA w stosunku do innych dostaw-
ców na tym rynku. 

Tym niemniej, zdaniem Agencji ds. Informacji o energii, w 2013 roku nastąpi niewielki wzrost 
eksportu zarówno węgla koksowego jak i energetycznego do około 111 mln ton. Jeżeli światowe 
ceny węgla pozostaną stabilne a stawki frachtowe będą nadal niskie, węgiel energetyczny z USA 
będzie atrakcyjną opcją dla rynku atlantyckiego jak i również azjatyckiego. 
 
 
7. WYZWANIA STOJĄCE PRZED SEKTOREM WYDOBYWCZYM W USA 
 

Podobnie jak w innych branżach, niepewność co do warunków gospodarczych ma negatywny 
wpływ na rozwój sektora węglowego i decyzji w zakresie rozbudowy zdolności wydobywczych 
oraz produkcji. Akceptacja wszystkich aspektów działalności wydobywczej, tj. technicznych, legi-
slacyjnych oraz organizacyjnych może poprawić w przyszłości funkcjonowanie tego sektora. Nie-
mniej, będą one traciły na znaczeniu w przyszłości ze względu na niepewności co do: 
– weryfikacji prognoz dotyczących popytu na węgiel do 2030 roku, 
– finansowania działalności kopalń i dostępu do kapitału, 
– wprowadzenia przepisów w zakresie bezpieczeństwa pracy, 
– przyszłych uwarunkowań technologicznych dotyczące udostępniania nowych złóż, 
– dostępu do sieci transportowej, 
– akceptacji społecznej elektrowni węglowych, 
– przyszłość rozwoju regulacji w zakresie emisji CO2, 

Analizy krajowych jak i międzynarodowych trendów rozwoju sytuacji na tym rynku oraz roz-
mowy z przedstawicielami spółek, wskazują na złożoność problemów oraz wyzwań, przed którymi 
stoi przemysł węglowy w USA. Wyzwania dotyczą przede wszystkim ograniczenia zatrudniania, 
niejasnych rozwiązań w zakresie ochrony środowiska, zczerpujących zasobów węgla w szczegól-
ności w regionie Appalachów, jak również wzrastających kosztów produkcji, oraz nierozstrzygnię-
tej kwestii ograniczonych emisji CO2. Wyeliminowanie tych problemów, w szczególności w kon-
tekście poziomu zapotrzebowania, jest kluczową kwestią dla rozwoju zdolności produkcyjnych sek-
tora węglowego w tym kraju. 
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8. PODSUMOWANIE I PROGNOZY DLA GÓRNICTWA WĘGLA KAMIENNEGO W USA 
 

Reasumując na aktualne uwarunkowania górnictwa północnoamerykańskiego wpływ mają na-
stępujące czynniki: 
1. Konkurencja ze strony gazu ziemnego. Gaz wypiera węgiel kamienny z energetyki szczególnie 

we wschodniej części kraju, co przede wszystkim dotkliwie odczuwają zakłady górnicze w Ap-
palachach jak również kopalnie zagłębia Illinois. W rejonach tych drastycznie spadła produk-
cja. Zapasy węgla przy elektrowniach w 2012 roku, przewyższały wielkość 120 mln ton, co jest 
widocznym efektem realizacji długoterminowych umów, nie odzwierciadlających jednak po-
ziomu bieżącego zapotrzebowania. Większe przedsiębiorstwa górnicze planują unieruchomie-
nie niektórych kopalń. Niemniej, konkurencję z gazem łupkowym wytrzymują jeszcze kopalnie 
odkrywkowe zagłębia Powder River o znacząco niższych kosztach produkcji, gdyż węgiel tam 
produkowany jest konkurencyjny w stosunku do gazu łupkowego. 

2. Wprowadzenie zaostrzonych przepisów w zakresie ochrony środowiska spowodowało perma-
nentną weryfikacje programów budowy i modernizacji elektrowni węglowych. Administracja 
prezydenta B. Obamy planuje wprowadzenie regulacji ograniczającej emisje z elektrowni wę-
glowych, przy jednoczesnym narzuceniu wymogów posiadania przez elektrownie węglowe wy-
chwytywania dwutlenku węgla, co przy obecnych uwarunkowaniach gospodarczych jest niee-
fektywne i niewykonalne. Zgodnie z nowymi przepisami zmniejszono dopuszczalne limity na 
rtęć, dwutlenek węgla, dwutlenek siarki. Wprowadzone regulacje doprowadzą do zakazu budo-
wy nowych elektrowni węglowych, a w konsekwencji utratę miejsc pracy i wyższe koszty ener-
gii. Aktualnie przygotowano listę elektrowni przewidzianych do zamknięcia. Projekt ten zakła-
da, że około 50 GW mocy z elektrowni gazowo- parowych zostanie wycofanych do 2017 roku 
a ogółem 192 elektrownie zostanie zamkniętych do 2026 roku. Należy pamiętać, że 50 GW od-
powiada 1/6 całkowitych zdolności produkcji energii w USA. Uwzględniając znacząco wyższe 
koszty inwestycyjne w porównaniu z turbinami gazowo-parowymi, oznacza to że elektrownie 
węglowe nie będą już budowane. 

3. Mniejsze tempo rozwoju gospodarki USA w stosunku za założeń. Taka sytuacja wpływa na 
zmniejszenie zużycia energii elektrycznej, bazującej w 43% na węglu. Korzystniej przedstawia 
się natomiast sytuacja w obszarze węgla koksowego profitującego z globalnego wzrostu zapo-
trzebowania hutnictwa. Aczkolwiek słaba koniunktura na światowym rynku węglowym w 2012 
roku uderzyła również w producentów węgla koksowego w USA. Szacuje się, że wydobycie 
węgla koksowego w USA zostało ograniczone o około 10 mln ton, ale producenci, którzy nie 
są w stanie eksportować węgla z zyskiem będą zmuszeni ograniczyć wydobycie. Na przykład, 
firma Consol, jeden z największych eksporterów węgla koksowego wstrzymał wydobycie w po-
łowie roku w jednej ze swoich kopalń na okres 1 roku z powodu zastoju na rynku. Ponadto ka-
tastrofalne powodzie występujące w USA spowodowały wstrzymanie żeglugi na ważnych dla 
transportu węgla rzekach. Niemniej, z myślą o wysyłce węgla na rynek azjatycki dąży się, prze-
de wszystkim do budowy dalszych terminali węglowych na zachodnim wybrzeżu. Tym bardziej, 
iż w 2012 roku ceny frachtów były stosunkowo niskie. Jeżeli byłoby możliwym aby transpor-
tować znaczne ilości węgla z zagłębia Powder River do zachodnich wybrzeży Azji po cenach 
konkurencyjnych, amerykański węgiel znalazłaby pewny i stały rynek zbytu na długi czas. 

 
 
9. PROGNOZA 
 

Mimo, spadkowego trendu w zakresie produkcji węgla w USA, ostanie prognozy sporządzone 
przez Międzynarodową Agencje ds. Energii na podstawie aktualnych danych za 2013 rok wskazu-
ją, iż trend spadkowy został zatrzymany i należy spodziewać się wzrostu w zakresie produkcji, 
konsumpcji jak i cen. Całkowita produkcja węgla w 2013 roku ma wynieść 1,013 mld short ton, tj. 
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zaledwie o 3 mln mniej w stosunku do roku 2012. Natomiast już na rok 2014, Agencja zakłada 
wzrost do 1,044 mld ton, co w stosunku do roku 2013 stanowi 3% wzrost. 

Wskutek wyższego zapotrzebowania na energię elektryczną i wyższe ceny gazu ziemnego, na 
2013 i 2014 rok. Agencja założyła wzrost konsumpcji. Ma ona wzrosnąć o 5,8% w 2013 roku do 
854,5 mln short ton. Natomiast w 2014 roku, będzie wzrastać umiarkowanie, średnio o 1,8%, tj. do 
poziomu 959 mln short ton. Ponadto, jak wskazuje Agencja, większa część spodziewanego wzrostu 
wynikać będzie z planów elektrowni dotyczących zwiększenia zapasów, które w ciągu ośmiu mie-
sięcy 2013 roku zmniejszyły się 19 mln ton, a jak przewiduje Agencja do końca bieżącego roku 
zapasy mają obniżyć się jeszcze bardziej, tj. o kolejne 9 mln ton. 

Zwiększona konsumpcja ograniczy eksport węgla z USA, który w dużej mierze zadecydował 
o spadku cen węgla na międzynarodowym rynku. Ceny węgla dla sektora energetycznego mają 
obniżyć się po raz pierwszy od 2000 roku, tj. z 2,40 $/mmBTU do 2,36 $/mmBTU w 2013 roku. 
Według założeń Agencji średnia bazowa będzie oscylowała na poziomie 2,39 $/mmBTU. 

Mimo nieco optymistycznych założeń na rok 2013 i 2014, sytuacja sektora węglowego w dłuż-
szej perspektywie czasowej prezentuje się nieco inaczej. Zdaniem Agencji nowe regulacje środo-
wiskowe w USA utrudnią budowę nowych elektrowni węglowych i doprowadzą do zamknięcia czę-
ści starych zdolności opartych na węglu, natomiast coraz więcej energii powstawać będzie z gazu. 
Oznacza to, że USA mogą eksportować coraz więcej węgla. W czasie gdy wyższe ceny gazu cza-
sowo wpłynęły na wzrost popytu na węgiel w USA, prognoza MAE zakłada, że w 2018 roku, po-
ziom zapotrzebowania będzie tak samo niski jak w 2012 roku. Jednocześnie, prowadzona przez 
władze polityka ochrony środowiska powstrzyma inwestycje w nowych elektrowniach węglowych. 
Ponadto, produkcja węgla w regionie środkowych Appalachów – przede wszystkim w południo-
wo-zachodniej Virginii oraz wschodniej części stanu Kentucky – znacząco obniży się w przeciągu 
kolejnych dwudziestu lat. Za taką sytuację, analitycy obarczają tanie dostawy gazu ziemnego, su-
rową politykę ochrony środowiska, likwidację części zakładów wydobywczych w tej części USA. 
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Hard Coal Industry in the USA – the Current Status and Prospects 
 

The current situation of hard coal industry in USA has been presented in the article. The both 
structure of the hard coal sector, basic technical and economic indices have been disused the arti-
cle. The paper also presents the current situation of the sector in a view of its the impact on world 
market. The prospects and the future opportunities and challenges for the sector within the next 
years, have been also presented. 
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STRESZCZENIE: Celem artykułu jest prezentacja wyników prac prowadzonych nad adaptacją wy-
branych metod Lean Manufacturing do warunków przemysłu wydobywczego podczas realizacji 
projektu badawczo-rozwojowego finansowanego przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju. 
W artykule przedstawiono m.in. sposób adaptacji metody mapowania strumienia wartości oraz 
wdrożenia podejścia kaizen w kopalni miedzi. W pracy zaprezentowano definicję wartości okreś-
loną dla uwarunkowań panujących w kopalni miedzi. Mapowanie strumienia wartości było dotych-
czas powszechnie stosowane głównie w przemyśle motoryzacyjnym i przedsiębiorstwach stricte 
produkcyjnych. Wywodzi się z systemu produkcyjnego Toyoty. Metoda, którą poddano analizie 
pozwala na odwzorowanie przepływu materiału i informacji w systemie produkcyjnym. Istotą ma-
powania strumienia wartości jest dostrzeżenie przepływu oraz marnotrawstwa, a także jego źródeł 
w strumieniu wartości. 
 
SŁOWA KLUCZOWE: Mapowanie strumienia wartości, kaizen, przemysł wydobywczy 
 
 
 
1. WPROWADZENIE 
 
 Niniejszy artykuł prezentuje wyniki prac prowadzonych nad adaptacją wybranych metod Lean 
Manufacturing do warunków przemysłu wydobywczego podczas realizacji projektu badawczo-
rozwojowego „Adaptacja i implementacja metodologii Lean w kopalniach miedzi” finansowanego 
przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju. W artykule przedstawiono zarówno teoretyczne indor-
macje na temat metody mapowania strumienia wartości, filozofii kaizen, jak i praktyczne podejście 
do ich adaptacji oraz wdrożenia w kopalni miedzi. Zaprezentowano także nowe podejście do ma-
powania przebiegu pracy sztygara zmianowego. Termin lean w języku angielskim oznacza „szczup-
ły”, dlatego też określenie Lean Manufacturing należy rozumieć jako filozofię produkcji, która 
pozwala na oszczędne gospodarowanie zasobami. Implementacja tej filozofii w praktyce umoż-
liwia osiągnięcie niższych kosztów i krótszego czasu realizacji produkcji, a także wyższą jakość 
w porównaniu do tradycyjnego podejścia. Istotą Lean Manufacturing jest dodawanie wartości. 
Należy przez to rozumieć, że w przedsiębiorstwie jedynie te czynności dodają wartość, za które 
klient gotów jest zapłacić. Wszystkie pozostałe czynności i działania stanowią marnotrawstwo. 

Szkoła Eksploatacji Podziemnej 2014, Materiały Konferencyjne 
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Podstawowym celem Lean Manufacturing jest więc eliminacja marnotrawstwa. W przemyśle Mo-
toryzacyjnym do podstawowych źródeł marnotrawstwa można zaliczyć nadprodukcję, zapasy, po-
prawianie błędów oraz braków, zbędne przetwarzanie, zbędne przemieszczanie materiału, nad-
mierny ruch, oczekiwanie oraz niewykorzystany potencjał kreatywności pracowników. Eliminacja 
marnotrawstwa w każdym przedsiębiorstwie, niezależnie od jego branży, stanowi źródło poprawy 
wyników i wzrostu efektywności. 
 
 
2. MAPOWANIE STRUMIENIA WARTOŚCI 
 

2.1. Mapa stanu obecnego 
 

 Mapowanie strumienia wartości VSM (Value Stream Mapping) służy do przedstawiania stanu 
obecnego systemu produkcyjnego oraz stanów przyszłych („idealnych”), które tworzone są pod-
czas opracowywania planów wdrożeniowych, mających na celu implementację szczupłych rozwią-
zań systemowych [1]. VSM służy odwzorowaniu przepływów materiałowych i informacyjnych za-
chodzących w przedsiębiorstwie. W tej metodzie realizowanie filozofii Lean Manufacturing polega 
tak naprawdę na tym, aby każdy proces w strumieniu wartości produkował tylko i wyłącznie to, 
czego potrzebuje jego odbiorca, czyli kolejny proces. Ponadto powinno się to odbywać w czasie, 
w którym odbiorca faktycznie zgłasza zapotrzebowanie. Taka koncepcja ma na celu połączenie 
wszystkich procesów w strumieniu wartości w płynny przepływ, który będzie gwarantem naj-
krótszego czasu realizacji, najwyższej jakości oraz najniższych kosztów [1]. Przez strumień 
wartości należy rozumieć wszystkie czynności – dodające i nie dodające wartości, które konieczne 
są do przeprowadzenia produktu przez główne przepływy wartości. Istotą mapowania strumienia 
wartości jest dostrzeżenie przepływu oraz marnotrawstwa, a także jego źródeł w strumieniu war-
tości. Jako jedyne narzędzie umożliwia pokazanie związku pomiędzy przepływem materiałów 
a przepływem informacji. W Lean Manufacturing kluczową pozycję zajmuje wartość. Wykorzys-
tanie metody mapowania strumienia wartości do warunków przemysłu wydobywczego możliwe 
jest jedynie po należytym ustaleniu definicji wartości. Specyfika tego przemysłu wymaga odpo-
wiedniego rozumienia tego pojęcia pojęcia. Jej zdefiniowanie jest kluczowe, aby można było 
określić strumień wartości, dokonać mapowania strumienia, a także rozważyć możliwość zastoso-
wania systemu ssącego (pull system) bądź jego elementów. Dlatego też w celu możliwie najlepszej 
adaptacji metody VSM do warunków przemysłu wydobywczego, opracowane zostały dwie defi-
nicje wartości – pierwsza dedykowana głównemu procesowi wydobywczemu, druga – pomoc-
niczemu procesowi dostarczenia maszyn dołowych. Według pierwszej definicji wartością w kopal-
ni jest ruda miedzi, którą charakteryzują następujące cechy: określona zawartość procentowa mie-
dzi, odpowiednie rozdrobnienie, niezawodnienie, stałe natężenie strugi (ciągły przepływ). Defini-
cja wartości w drugim ujęciu jest następującej postaci – wartością jest usługa dostarczenia odpo-
wiedniej maszyny w odpowiednie miejsce w obszarze wydobywczym na czas, przy czym maszyna 
jest w pełni sprawna i funkcjonalna, przygotowana do pracy, sprawdzona przez operatora. Warunki 
panujące w kopalni są bardzo specyficzne i z tego powodu proces obserwacji i pomiarów towa-
rzyszący wykonywaniu mapy stanu obecnego musi zostać odpowiednio dostosowany. Pod ziemią 
panuje bardzo duże zawodnienie i wysoka wilgotność, jest ciemno, istnieje zagrożenie obwałami 
i w związku z tym proces obserwacji i pomiarów towarzyszący wykonywaniu mapy stanu obec-
nego musi zostać odpowiednio dostosowany. 
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Numer ŁK: 39
Pole: XXI/1
Godzina przyjazdu: 12:40
Ładowność: 5t
Średnia liczba łyżek/WO: 3
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Miejsce: S322/P8 – P4
Numer WO: 139
Godzina przyjazdu: 12:18
Ładowność: 15t
Długość drogi odstawy: 0,6
Śr. stopień zapełnienia: 100%
Liczba kursów: 20
Min. czas odstawy: 00:01:00
Max. czas odstawy: 00:06:00
Śr. czas odstawy: 00:02:30
Śr. Prędkość odstawy: 18,5
Min. czas powrotu: 00:01:00
Max. czas powrotu: 00:15:00
Śr. czas powrotu: 00:04:20

Miejsce: P2,P3/Poch 22 Miejsce: P2,P3/Poch 22 

Numer WO: 134 Numer WO: 135
Godzina przyjazdu: 12:49 Godzina przyjazdu: 12:50
Ładowność: 15t Ładowność: 15t
Długość drogi odstawy: 1,4 Długość drogi odstawy: 1,4
Śr. stopień zapełnienia: 100% Śr. stopień zapełnienia: 100%
Liczba kursów: 6 Liczba kursów: 5
Min. czas ładowania: 00:08:00 Min. czas ładowania: 00:06:00
Max. czas ładowania: 00:15:00 Max. czas ładowania: 00:13:00
Śr. czas ładowania: 00:11:00 Śr. czas ładowania: 00:11:00
Min. czas odstawy: 00:01:00 Min. czas odstawy: 00:05:25
Max. czas odstawy: 00:07:30 Max. czas odstawy: 00:07:20
Śr. czas odstawy: 00:03:07 Śr. czas odstawy: 00:06:05
Śr. Prędkość odstawy: 50,3 Śr. Prędkość odstawy: 14,08
Min. czas powrotu: 00:07:40 Min. czas powrotu: 00:03:25
Max. czas powrotu: 00:26:10 Max. czas powrotu: 00:18:30
Śr. czas powrotu: 00:14:46 Śr. czas powrotu: 00:09:52

Miejsce: S332/P7 – P8

Numer WO: 127
Godzina przyjazdu: 14:47
Ładowność: 15t
Długość drogi odstawy: 1,4
Śr. stopień zapełnienia: 100%
Liczba kursów: 5
Min. czas ładowania: 00:02:00
Max. czas ładowania: 00:04:00
Śr. czas ładowania: 00:03:00
Min. czas odstawy: 00:11:50
Max. czas odstawy: 00:13:00
Śr. czas odstawy: 00:12:17
Śr. Prędkość odstawy: 6,85
Min. czas powrotu: 00:09:10
Max. czas powrotu: 00:27:00
Śr. czas powrotu: 00:15:42

Miejsce: S332/P7 – P8 Miejsce: S332/P7 – P8

Numer WO: 134 Numer WO: 135
Godzina przyjazdu: 14:29 Godzina przyjazdu: 14:33
Ładowność: 15t Ładowność: 15t
Długość drogi odstawy: 1,4 Długość drogi odstawy: 1,4
Śr. stopień zapełnienia: 100% Śr. stopień zapełnienia: 100%
Liczba kursów: 3 Liczba kursów: 3
Min. czas ładowania: 00:03:00 Min. czas ładowania: 00:02:00
Max. czas ładowania: 00:04:00 Max. czas ładowania: 00:03:00
Śr. czas ładowania: 00:03:20 Śr. czas ładowania: 00:02:40
Min. czas odstawy: 00:08:00 Min. czas odstawy: 00:11:30
Max. czas odstawy: 00:11:05 Max. czas odstawy: 00:12:55
Śr. czas odstawy: 00:09:25 Śr. czas odstawy: 00:12:10
Śr. Prędkość odstawy: 9,08 Śr. Prędkość odstawy: 6,92
Min. czas powrotu: 00:05:40 Min. czas powrotu: 00:09:18
Max. czas powrotu: 00:11:55 Max. czas powrotu: 00:10:52
Śr. czas powrotu: 00:09:02 Śr. czas powrotu: 00:09:57

Miejsce: S332/P7 – P8 Miejsce: 332/P7 – P8 Miejsce: S332/P7 – P8

Numer WO: 137 Numer WO: 140 Numer WO: 128
Godzina przyjazdu: 12:42 Godzina przyjazdu: 12:48 Godzina przyjazdu: 13:20
Ładowność: 15t Ładowność: 15t Ładowność: 15t
Długość drogi odstawy: 1,4 Długość drogi odstawy: 1,4 Długość drogi odstawy: 1,4
Śr. stopień zapełnienia: 100% Śr. stopień zapełnienia: 100% Śr. stopień zape łnienia: 100%
Liczba kursów: 10 Liczba kursów: 2 Liczba kursów: 8
Min. czas ładowania: 00:02:00 Min. czas ładowania: 00:03:00 Min. czas ładowania: 00:03:00
Max. czas ładowania: 00:05:00 Max. czas ładowania: 00:05:00 Max. czas ładowania: 00:13:00
Śr. czas ładowania: 00:03:36 Śr. czas ładowania: 00:04:00 Śr. czas ładowania: 00:05:15
Min. czas odstawy: 00:10:52 Min. czas odstawy: 00:11:15 Min. czas odstawy: 00:00:55
Max. czas odstawy: 00:14:40 Max. czas odstawy: 00:12:00 Max. czas odstawy: 00:13:00
Śr. czas odstawy: 00:12:07 Śr. czas odstawy: 00:11:37 Śr. czas odstawy: 00:09:45
Śr. Prędkość odstawy: 6,99 Śr. Prędkość odstawy: 7,23 Śr. Prędkość odstawy: 7,35
Min. czas powrotu: 00:03:35 Min. czas powrotu: 00:09:54 Min. czas powrotu: 00:08:00
Max. czas powrotu: 00:11:10 Max. czas powrotu: 00:11:10 Max. czas powrotu: 00:11:30
Śr. czas powrotu: 00:09:20 Śr. czas powrotu: 00:10:32 Śr. czas powrotu: 00:09:28

Awaria: pękła opona

 
 
Rys. 1. Mapa stanu obecnego – proces odstawy 
Figure 1. Current state map – haulage process 
 
 
 W kopalni funkcjonują bardzo rygorystyczne reguły dotyczące bezpieczeństwa i z tego powodu 
dokonanie niektórych pomiarów przez obserwatora procesu nie jest możliwe. Uwzględniając te og-
raniczenia opracowano algorytm zbierania danych, informacji i pomiarów umożliwiających wyko-
nanie mapy stanu obecnego [2]. Stał się on podstawą do zaplanowania procesu obserwacji. W celu 
standaryzacji prowadzenia obserwacji i zbierania danych opracowano szereg formularzy. Podzie-
lono je na formularze służące do prowadzenia obserwacji na komorze maszyn ciężkich KMC 
(KMC1–KMC9) oraz na formularze służące do prowadzenia obserwacji w obszarze wydobycia 
(OW1–OW6). Kolejny etap badań nad możliwością adaptacji metody mapowania strumienia war-
tości do stosowania w przemyśle wydobywczym obejmował dokonanie pomiarów na reprezen-
tatywnym oddziale w kopalni zgodnie z opracowanym algorytmem, a następnie opracowanie map 
stanu obecnego. Pomiary i obserwacje prowadzono przez cztery dni. Dwa dni zostały poświęcone 
na zebranie danych umożliwiających wykonanie mapy dla procesu odstawy i dwa dni dla procesów 
wiercenia i kotwienia. Ponadto podczas prowadzenia obserwacji na pierwszych zmianach (dwa 
dni) zebrano także dane pozwalające na mapowanie procesu usługi dostarczenia maszyn z KMC do 
miejsca ich przeznaczenia. Aby możliwe było wykonanie map stanu obecnego dla procesów istnie-
jących w kopalni, konieczne było opracowanie nowych symboli i zmiana interpretacji niektórych 
z typowych oznaczeń stosowanych w metodzie VSM. Wykonano dwie mapy stanu obecnego pre-
zentujące proces odstawy urobku (w tym jedna mapa prezentująca proces dostarczenia maszyn 
z KMC do miejsca ich przeznaczenia w obszarze wydobycia) i dwie prezentujące procesy wierce-
nia i kotwienia (w tym jedna mapa prezentująca proces dostarczenia maszyn z KMC do miejsca ich 
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przeznaczenia w obszarze wydobycia). Przykładową mapę stanu obecnego procesu odstawy przed-
stawiono na rysunku 1. Początek zmiany obrazuje symbolicznie dwustronna pionowa strzałka 
w prostokącie oznaczająca zjazd szybem. Następnie zamieszczone są czasy dojazdu pracowników 
na komórkę górniczą KG i równolegle KMC (m.in. porównano planowaną i rzeczywistą godzinę 
rozpoczęcia zmiany, godzinę przyjazdu na KG/KMC, czas oczekiwania na rozpoczęcie pracy, czas 
podziału pracy). Czarnymi strzałkami przedstawiono najważniejsze przepływy informacji – np. 
rozmowy telefoniczne z kierownikiem, z dyspozytorem, pomiędzy KG i KMC, czy też wymianę 
informacji pomiędzy komórką górniczą (sztygarem górniczym) i kratą (operatorem URB) i po-
między KMC (sztygarem mechanicznym) i kratą (operatorem URB). Kolorowe wąskie strzałki 
prezentują przepływ informacji kierowany do górników (brązowe) i operatorów (niebieskie). Po-
nadto zaznaczony został magazyn, z którego pobierane są części zamienne wykorzystywane pod-
czas przeprowadzania napraw (planowanych i nieplanowanych) oraz dokonywania przeglądów 
maszyn w KMC. Symbolem zegara zasygnalizowano, że w dostarczaniu części zamiennych wy-
stępują opóźnienia. Czerwonym trójkątem zaznaczono, że niektórych części umożliwiających prze-
prowadzenie naprawy brakuje, co skutkuje zaburzeniem pracy mechaników i wyklucza maszynę 
z pracy na dłuższy okres czasu. Dodatkowo ikoną pliku kartek zasygnalizowano problem w nad-
miarze biurokracji, w tym wypełnianiu zbyt dużej liczby dokumentów przez sztygara i wypi-
sywaniu powtarzających się informacji. Szeroka niebieska strzałka przedstawia proces dostar-
czenia maszyn z KMC do miejsca ich przeznaczenia w obszarze wydobycia. Poszczególne zestawy 
maszyn (ładowarki z wozami odstawczymi) symbolizują ikony pojazdów. Pod nimi wpisano nu-
mery poszczególnych maszyn, które pracowały na obserwowanej zmianie. Żółtym trójkątem za-
znaczono urobek oczekujący na wywiezienie. Następnie zaprezentowano poszczególne podprocesy 
procesu odstawy (ładowanie urobku przez ładowarkę na wóz odstawczy WO, odstawa urobku 
przez WO na kratę, rozdrabnianie). Pomiędzy poszczególnymi podprocesami wstawiono strzałkę 
symbolizującą pchanie. Ostatnim punktem procesu odstawy jest tzw. krata, czyli oddziałowy punkt 
wysypowy. Szara strzałka symbolizuje, że proces odstawy odbywa się cyklicznie (w pętli). Z kraty 
urobek trafia taśmociągami do skipu, a następnie do Zakładów Wzbogacania Rudy (ZWR). Dla 
podprocesów ładowania i odstawy oraz dla kraty opracowano specjalne tabele ze parametrami cha-
rakteryzującymi te podprocesy. Dodatkowo ikonami w postaci czerwonych kółek sygnalizowano 
występowanie awarii i jej następstw. Na dole mapy zaznaczono osie czasu– dla KMC niebieskie, 
dla KG brązowe. Pozwalają one zobaczyć minimalne i maksymalne czasy trwania poszczególnych 
podprocesów (transportu, podziału pracy, odstawy, etc.). Na górze mapy zaznaczono symbolicznie 
plan produkcji, na podstawie którego planowana jest praca na zmianie. Narysowanie map procesu 
odstawy urobku  pozwoliło na wskazanie obszarów marnotrawstwa oraz problemów, z którymi 
borykają się operatorzy, mechanicy i górnicy. Przeprowadzone pomiary wykazały, jaka część całej 
zmiany przeznaczona jest na efektywną pracę, a jaka na czynności pomocnicze, transport, podział 
pracy i oczekiwanie. Obserwacje potwierdziły także tezę o wysokiej awaryjności maszyn i po-
zwoliły na wskazanie niektórych przyczyn źródłowych. Na podstawie przeprowadzonych obser-
wacji i w oparciu o zebrane dane wyznaczono średni udział czasu trwania procesu odstawy w cza-
sie jednej zmianie oraz średni udział czasu trwania poszczególnych czynności w czasie jednej 
zmiany. Ponadto opracowanie map stanu obecnego pozwoliło na zaobserwowanie relacji między 
przepływami fizycznymi (maszyny, części zamienne, urobek), a przepływami informacji oraz na 
ukierunkowanie i szczegółowe zaplanowanie dalszych badań.  
 
2.2. Mapowanie przebiegu pracy sztygara zmianowego 
 
 Ze względu na zaobserwowaną podczas wykonywania map stanu obecnego dużą ilość doku-
mentacji wypełnianej przez sztygarów zmianowych oraz dużą ilość czasu poświęcaną na pracę 
administracyjną zdecydowano się na przeprowadzenie mapowania przebiegu pracy sztygara zmia-
nowego MPPSZ. Do głównych celów MPPSZ zaliczono zobrazowanie przebiegu czynności wyko-
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nywanych przez osobę prowadzącą zmianę, a tym samym zarządzającą pracą danego oddziału 
kopalni na swojej zmianie, odnotowanie wszystkich decyzji podejmowanych przez sztygara obej-
mujących obserwowane procesy ładownia i odstawy oraz kotwienia i wiercenia, co powinno przy-
czynić się do identyfikacji marnotrawstwa i jego źródeł w procesie wydobywczym, a także uzu-
pełnienie wyników obserwacji mapowania strumienia wartości VSM o informacje, które wpływają 
na przebieg prac na zmianie, a nie są umieszczane bezpośrednio na mapach VSM. Obserwacje 
pracy sztygara zmianowego podczas całej zmiany prowadziły specjalnie przeszkolone do tego celu 
osoby, które zapisywały wszystkie czynności wykonywane przez sztygara (wraz z czasami ich 
trwania). W wyniku tych prac powstało 10 map (4 mapy pracy sztygara zmianowego oddziału 
górniczego, 4 mapy pracy sztygara zmianowego oddziału mechanicznego oraz 2 mapy przebiegu 
pracy sztygarów oddziału górniczego i mechanicznego wraz z miejscem przechowywania doku-
mentów). Na każdej ze sporządzonych MPPSZ przedstawiono wykonywane czynności w podziale 
na 5 grup, tj. czynności związane z przygotowaniem do pracy, transport do/z miejsca wykony-
wania pracy, czynności administracyjne, komunikacja z innymi miejscami w kopalni, prace w rejo-
nie eksploatacji i w rejonie KMC. Dla wszystkich przeprowadzonych obserwacji przeanalizowano 
czasy pracy. Na rysunku 2. Przedstawiono przykładowy wykres prezentujący uśredniony czas pra-
cy sztygarów zmianowych oddziału górniczego wraz z podziałem czasów na w/w kategorie (czas 
komunikacji z innymi miejscami w kopalni wliczono do czasu czynności administracyjnych ze 
względu na charakter tych czynności). 
 
 

 
 
Rys. 2. Średni czas pracy sztygara zmianowego w KG 
Figure 2. Average working time of the shift foreman in the mining compartment 
 
 Analiza opracowanych wykresów pozwala zauważyć, że najwięcej czasu, zarówno sztygar na 
oddziale mechanicznym jak i sztygar na oddziale górniczym, przeznacza na pracę administracyjną 
(ok. 50%), następnie na pracę odpowiednio w komorze bądź polu eksploatacyjnym (ok. 25%). 
Średnio 15% czasu zajmuje transport do i ze stanowiska pracy. Opracowanie map stanu obecnego 
za pomocą VSM oraz MPPSZ pozwoliło na dokładne odwzorowanie czynności wykonywanych 
podczas procesu ładowania i odstawy, wiercenia i kotwienia oraz pracy sztygarów zmianowych.  
 
2.3. Mapa stanu przyszłego 
 
 Analiza map stanu obecnego oraz map MPPSZ umożliwiła wskazanie obszarów, w których 
potencjalnie występuje marnotrawstwo oraz wypracowanie rozwiązań wybranych problemów. 
Podstawowym celem metodyki Lean jest eliminowanie marnotrawstwa, czyli wszystkiego co pod-
nosi koszty produkcji, a nie dodaje wartości do produktu finalnego. Mapowanie procesów wydo-



 6

bywczych oraz dogłębna analiza zaobserwowanych problemów w grupach roboczych (opis grup 
roboczych zamieszczono w kolejnym rozdziale) umożliwiły zbudowanie listy problemów i mar-
notrawstw. W celu rozwiązania zaobserwowanych problemów i zmniejszenia marnotrawstwa 
konieczne było wypracowanie kompleksowego podejścia wykorzystującego zarówno istniejące na-
rzędzia Lean Manufacturing, jak i rozwinięcie nowych. Do najważniejszych problemów, które 
udało się zdiagnozować można zaliczyć bardzo wysoką awaryjność maszyn, długi czas napraw 
wynikający m.in. z braku dostępnych części zamiennych, standardu wykonywania oceny co-
dziennej maszyn OC oraz niewykonywanie OC, brak standardowego sposobu monitorowania 
awarii, nadmiernie rozbudowaną biurokrację – duża część pracy sztygara jest przeznaczona na 
wypełnianie dokumentacji. Ponadto zaobserwowano, że dużo czasu tracone jest na poszukiwanie 
narzędzi i części zamiennych, system premiowania prowadzi do podejmowania nieoptymalnych 
decyzji i nie motywuje pracowników do dbania o maszyny, nieoptymalny sposób przydziału ma-
szyn do realizacji planu produkcyjnego. Do rozwiązań pozwalających na eliminację zaobserwo-
wanych problemów zaliczono wprowadzenie elementów systemu ssącego (kanban) w KMC, me-
todyki Totalnego Produktywnego Utrzymania Ruchu TPM (Total Productive Maintenance), me-
tody 5S, a także opracowanie koncepcji przekształcenia systemu dostarczania maszyn z pcha-
jącego (push) na ssący (pull) oraz koncepcji „odchudzenia” pracy administracyjnej, która umoż-
liwiłaby m.in. eliminację marnotrawstwa w pracy sztygarów zmianowych. Wymienione rozwią-
zania zostały odzwierciedlone na mapie stanu przyszłego (rys. 3) i stały się podstawą planu wdro-
żeniowego. 
 
 

Przygotowanie do pracy Transport Praca Administracja
Przygotowanie do pracy Transport Praca Administracja

Numer ŁK
Godzina rozpoczęcia OC standard
Godzina zakończenia OC standard
Godzina przyjazdu standard
Godzina rozpoczęcia pracy standard
Godzina zakończenia pracy standard
Długość drogi odstawy zmienna
Max.liczba obsługiwanych WO standard
MTBF ↑
KPI ?

Numer WO
Godzina rozpoczęcia OC standard
Godzina zakończenia OC standard
Godzina przyjazdu standard
Godzina rozpoczęcia pracy standard
Godzina zakończenia pracy standard
Długość drogi odstawy zmienna
Liczba kursów zmienna
Max. prędkość odstawy standard
MTBF ↑
KPI ?

Krata
Liczba WO standard
Godzina rozpoczęcia pracy standard
Godzina zakończenia pracy standard
Liczba rodzajów WO zmienna
Liczba kursów WO (łącznie) zmienna

Numer SWW
Godzina rozpoczęcia OC standard
Godzina zakończenia OC standard
Godzina przyjazdu standard
Godzina rozpoczęcia pracy standard
Godzina zakończenia pracy standard
Liczba otworów zmienna
Czas czynności pomocniczych standard
MTBF ↑
KPI ?

Numer SWK
Godzina rozpoczęcia OC standard
Godzina zakończenia OC standard
Godzina przyjazdu standard
Godzina rozpoczęcia pracy standard
Godzina zakończenia pracy standard
Liczba pobranych kotew zmienna?
Liczba pozostałych kotew zmienna?
Czas czynności pomocniczych standard
MTBF ↑
KPI ?

Godzina rozpoczęcia zmiany standard
Godzina zakończenia zmiany standard
Godzina przyjazdu na KMC standard
Godzina wyjazdu z KMC standard

Godzina rozpoczęcia zmiany standard
Godzina zakończenia zmiany standard
Godzina przyjazdu na KG standard
Godzina wyjazdu z KG standard

Czas standard
Godzina rozpoczęcia standard
Godzina zakończenia standard
Liczba zgłoszonych pomysłów 4/m-c?
Liczba wdrożonych pomysłów 2/m-c?

Czas standard
Godzina rozpoczęcia standard
Godzina zakończenia standard
Liczba zgłoszonych pomysłów 4/m-c?
Liczba wdrożonych pomysłów 2/m-c?

Nr maszyny
Godzina 
rozpoczęcia OC

Godzina 
rozpoczęcia OC

Godzina 
wyjazdu z KMC

Godzina 
rozpoczęcia pracy

standard standard standard standard standard

Dla zmiany I i III

 
 
Rys. 3. Mapa stanu przyszłego 
Figure 3. Future state map 
 
 
 Jednym z zaproponowanych rozwiązań było wprowadzenie elementów systemu ssącego dla 
części szybko rotujących oraz standardowego sposobu obliczania zapasu bezpieczeństwa opartego 
na rzeczywistym zapotrzebowaniu. Z kolei dla przeglądów i napraw planowanych uznano, że na-
leży wprowadzić ścisłe harmonogramowanie zamówień. Części przechowywane na magazynie po-
winny mieć jednoznaczny opis. Proces zamawiania i dostarczania części powinien być monitoro-
wany w systemie elektronicznym. Zaproponowana koncepcja opiera się na założeniu, że harmo-
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nogram zamówień części wypełniany jest zgodnie z harmonogramem planowanych napraw i prze-
glądów. Części dostarczane są do KMC dokładnie na czas (just in time JIT) naprawy lub prze-
glądu. W magazynie powinien znajdować się supermarket z minimalnymi i maksymalnymi pozio-
mami zapasów (odpowiednio wyliczonymi). W KMC również powinien znajdować się regał (super-
market) z częściami szybko rotującymi. Powinien ponadto zostać wyznaczony zaopatrzeniowiec, 
którego rolą jest ciągłe uzupełnianie pojemników. Gdy wszystkie części z danego pojemnika zo-
staną wykorzystane, pusty pojemnik powinien zostać pobrany z regału w KMC, następnie uzu-
pełniony w magazynie i odstawiony na swoje miejsce. Dzięki takiemu rozwiązaniu mechanicy 
i operatorzy mogą pobierać części z supermarketu w KMC zawsze wtedy, gdy zaistnieje taka po-
trzeba. W ramach koncepcji „odchudzenia” prac administracyjnych zaproponowano, że należy 
możliwie uprościć wzory dokumentów, które wypełnia sztygar, wyeliminować konieczność wpi-
sywania wielokrotnie tych samych informacji. Dla usprawnienia procesu uzupełniania doku-
mentacji należy wprowadzić system elektroniczny i umieścić komputer na komórce górniczej. 
Analizując wyniki obserwacji spostrzeżono także, iż według obowiązujących reguł w kopalni (bę-
dących konsekwencją istniejącego systemu motywacyjnego) sztygar górniczy musi wykorzystać 
wszystkie maszyny, które dostarcza mu KMC niezależnie od tego czy faktycznie jest dla nich 
wdanym momencie praca czy nie. W obecnym układzie sztygar czasami kieruje taką maszynę do 
wykonywania pracy, podczas której wykonywane są czynności niedodające wartości. Zgodnie 
z podejściem Lean należałoby taką maszynę pozostawić w KMC i wykorzystać ten czas do jej 
bieżącej konserwacji. Jej operator mógłby prowadzić wtedy w KMC bieżący przegląd lub pomagać 
mechanikowi w naprawie innej maszyny (po odpowiednim przeszkoleniu). Podobny problem wy-
stępuje, gdy zbyt duża liczba wozów obsługiwana przez jedną ładowarkę. Obecne zapewnienie 
maszyn jest typowym rozwiązaniem pchającym (push). Sugeruje się więc opracowanie koncepcji 
systemu ssącego dla maszyn dołowych oraz zweryfikowanie systemu premiowania, który w obec-
nej formie narzuca sztygarowi górniczemu wykorzystanie wszystkich maszyn dostarczonych mu 
przez KMC. Analiza pomiarów czasu przeprowadzania OC wykazała, że jest on nieregularny. 
W celu standaryzacji sposobu przeprowadzania czynności wchodzących w skład OC i okresu jego 
wykonywania należy wdrożyć metodykę TPM. Ponadto zalecono niezwłoczną implementację sys-
temu zgłaszania pomysłów kaizen. 
 
 
3. WYBRANE KONCEPCJE USPRAWNIEŃ 
 

3.1. Koncepcja skrócenia czasu trwania czynności administracyjnych 
 

 Głównym celem opracowania koncepcji skrócenia czasu trwania czynności administracyjnych 
jest „odchudzenie pracy administracyjnej” wykonywanej przez sztygarów zmianowych. W celu 
zrealizowania zaproponowanej koncepcji przeanalizowano pod względem ilościowym i jakościo-
wym obowiązujące, wypełniane przez sztygarów zmianowych, wzorce dokumentów oraz opraco-
wano aktualne ścieżki obiegu informacji. W ramach prac nad koncepcją skrócenia czasu trwania 
czynności administracyjnych przeanalizowano dokumenty wypełniane przez sztygarów zmiano-
wych poprzez dokonanie spisu wszystkich informacji zawartych w poszczególnych dokumentach. 
Następnie zidentyfikowane informacje podzielono na 6 kategorii informacji, tj. informacje o pra-
cownikach, informacje o maszynach i sprzęcie, informacje o pracach na zmianie, informacje ogól-
ne (data, zmiana, oddział itp.), informacje dodatkowe oraz uwagi; oraz oznaczono ich występo-
wanie w poszczególnych dokumentach jako pierwszą warstwę wielokryterialnej macierzy indor-
macyjnej. Następnie na macierz nałożono warstwę wykorzystywania konkretnych informacji przez 
poszczególnych uczestników procesów, które zasilają lub wykorzystują dane zawarte w dokument-
tach. Jednakże należy zwrócić uwagę, że nie udało się zidentyfikować wszystkich klientów po-
szczególnych dokumentów, co jest spowodowane dużą ilością informacji oraz dużą liczbą osób 
z nich korzystających. Na podstawie danych przekazanych przez pracowników kopalni oszaco-
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wano stan wykorzystania informacji oraz zaproponowano potencjalne rozwiązania, które miałyby 
na celu odchudzenie dokumentacji wypełnianej podczas pracy przez sztygarów zmianowych. Jed-
nym z proponowanych rozwiązań było opracowanie odpowiedniego systemu informatycznego 
wspomagającego prace administracyjne sztygarów [3]. Innym rozwiązaniem zaproponowanym 
w ramach koncepcji odchudzenia dokumentacji było wprowadzenie zmian w istniejących formu-
larzach dokumentów. Po przeprowadzeniu analizy próby połączenia poszczególnych dokumentów, 
których zmiana nie jest ograniczona przepisami prawa, w wyniku prowadzonych prac zapropono-
wano nowe wzory dokumentów oraz likwidację wybranych dokumentów, które dotychczas Funk-
cjonowały. 
 
3.2. Koncepcja wdrożenia systemu kaizen 
 
 Kaizen jest koncepcją ciągłego doskonalenia, usprawniania [4]. Zakłada zaangażowanie wszyst-
kich pracowników organizacji (niezależnie od szczebla hierarchii), w ciągłe poszukiwanie roz-
wiązań udoskonalenia wszystkich części organizacji. Kaizen jest także częścią kultury japońskiej, 
która jest obecna w wielu aspektach codziennego życia. W organizacjach stosujących zachodni styl 
zarządzania zakłada się, iż pracownicy powinni stosować się do norm i instrukcji wykonywania 
pracy, natomiast w stylu japońskim, pomimo istniejących i stosowanych norm, od pracowników 
oczekuje się zgłaszania propozycji rozwiązań mających na celu usprawnienie obecnego stanu. 
Niezmiernie ważne jest to, w jaki sposób kierownictwo przyjmuje zgłaszane propozycje – w Ja-
ponii prawo pracowników do zgłaszania pomysłów jest w pełni akceptowane, natomiast w stylu 
zachodnim pomysły traktowane są często niechętnie i podejrzliwie. Przyczynę takiego zachowania 
można upatrywać nie tylko w różnicach kulturowych, ale także w tym, iż kierownicy w krajach 
zachodnich ukierunkowani są na osiąganie indywidualnych wyników. Japończycy natomiast ukie-
runkowani są na procesy, a na dalszy plan odsuwają osobiste wyniki. Dodatkowo potrafią oni 
dostrzec w małych, często niewymagających dużych nakładów zmianach źródło oszczędności za-
sobów przedsiębiorstwa. Kaizen zaliczane jest do najważniejszych pojęć w japońskim modelu 
zarządzania. Kreuje atmosferę umożliwiającą przedsiębiorstwom rozwiązywanie swoich wew-
nętrznych problemów, które polega na podejmowaniu współpracy. Tok myślenia w kaizen Zorian-
towany jest na sposoby i procesy zarządzania, a nie na ocenę ludzi przez pryzmat wyników, jakie 
osiągają. Wdrożenie podejścia kaizen w kopalni miedzi przeprowadzono dwutorowo. Z jednej stro-
ny zorganizowano serię spotkań grup pracowniczych dla pracowników dołowych (tzw. grup ro-
boczych), w ramach których pracownicy zaznajomieni zostali z narzędziami do analizy i znajdy-
wania źródłowych przyczyn problemów (m.in. diagram Ishikawy, metoda FMEA oraz 5xwhy). 
Z drugiej strony opracowano system zgłaszania pomysłów pracowniczych. Tematykę spotkań grup 
roboczych dostosowano do najistotniejszych problemów, które zostały zaobserwowane i zidentyfi-
kowane w podczas mapowania procesów wydobywczych. W sumie przeprowadzono 9 spotkań 
w 5-ciu grupach pracowniczych. Przed organizacją spotkań opracowano wytyczne dotyczące po-
wołania grup roboczych. Założono, że grupy powinny liczyć nie więcej niż 6-7 osób (wliczając 
moderatora), a czas trwania jednego spotkania nie powinien przekroczyć 3 godzin. Nałożono wa-
runek, że w jednej grupie mogą uczestniczyć tylko osoby z tego samego szczebla hierarchii or-
ganizacyjnej. Osoby uczestniczące w spotkaniach powinny mieć zagwarantowaną anonimowość, 
tzn. warunki powinny być tak przygotowane aby osoby mogły w sposób otwarty i bezstresowy wy-
rażać swoje opinie, generować pomysły itd. W grupach powinny brać udział osoby bezpośrednio 
zaangażowane w proces, wykwalifikowane, mające szacunek wśród załogi (liderzy), otwarte na 
nowe idee i chętne do współpracy. Ponadto spotkania należy organizować w sali wyposażonej 
w tablicę i owalny stół. Dla każdej z powołanych grup zdefiniowano cele oraz liczbę spotkań, 
opracowano dedykowane narzędzia (tabele, formularze, etc.), sprecyzowano jakie produkty po-
winny zostać wypracowane na poszczególnych spotkaniach. Określono ponadto harmonogramy 
spotkań i wyznaczono zespoły pracowników, którzy powinni w danych grupach wziąć udział. Po 
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wytypowaniu składu osobowego grup roboczych, przeprowadzono szkolenie dla liderów spotkań. 
Liderom przedstawiono plan i cele spotkań, a także zaprezentowano sposób korzystania z dwóch 
narzędzi – Analizy przyczyn i skutków wad (FMEA Failure Mode and Effects Analysis) i dia-
gramu Ishikawy. Praca każdej grupy roboczej została udokumentowana w postaci raportu ze 
spotkań zawierającym również wyniki prac grupy. W wyniku prac wszystkich grup powstało 29 
pomysłów kaizen, które wypełniono na specjalnie opracowanym uprzednio formularzu „zgłoszenie 
pomysłu” i przekazano do weryfikacji merytorycznej przez specjalistów z odpowiednich dziedzin 
pod kątem możliwości ich adaptacji i implementacji w kopalni. Na bazie zebranych doświadczeń 
opracowano schemat funkcjonowania systemu zgłaszania pomysłów kaizen, nazwany systemem 
pomysłów pracowniczych. Opracowany system został dostosowany do warunków występujących 
w procesie wydobywczym w przedsiębiorstwie, a jego celem było utrwalenie w pracownikach po-
dejścia zmierzającego do eliminacji marnotrawstwa oraz zaktywizowania pracowników w wpły-
waniu na swoje środowisko pracy, uświadamiając im jak duży wpływ na jego kształtowanie po-
siadają właśnie oni. Przy opracowywaniu systemu zgłaszania pomysłów pracowniczych podjęto 
następujące kroki – w pierwszej kolejności opracowano wzór karty zgłoszenia wniosku pomysłów 
pracowniczych, a następnie została przygotowana ścieżka obiegu informacji i dokumentów, za-
wierająca między innymi: ramy czasowe (dot. okresu oceny wniosku, realizacji wniosku, etc.), po-
trzebny skład osobowy zespołu realizującego wdrożenie systemu zgłaszania pomysłów. Po opraco-
waniu ścieżki obiegu informacji i dokumentów, wytypowano zespół osób, które uczestniczyły 
w systemie zgłaszania pomysłów i ocenie wniosków, określając ich zakres obowiązków i odpo-
wiedzialności. W kolejnym kroku opracowano plakaty pełniące funkcję informacyjną wraz z ar-
tykułami do prasy firmowej, której zadaniem było rozpropagowanie idei pomysłów pracowni-
czych. Wyznaczono obszar dedykowany dla wdrożenia pilotażu koncepcji pomysłów pracowni-
czych, którego ideą było sprawdzenie poprawności działania założeń systemu i eliminacji jego sła-
bych stron. Rzeczony pilotaż poprzedzony został wypracowanym regulaminem i ustaleniem orga-
nizacyjnym sankcjonującym jego przebieg. Pilotaż poprzedziło spotkanie z pracownikami przybli-
żające zasady koncepcji systemu. 
 
 
PODSUMOWANIE 
 
 W artykule przedstawiono wybrane wyniki prac nad adaptacją niektórych metod Lean Manu-
facturing do warunków przemysłu wydobywczego. Prace te były realizowane w ramach projektu 
badawczo-rozwojowego „Adaptacja i implementacja metodologii Lean w kopalniach miedzi”. 
W artykule omówiono metodę VSM oraz sposób jej adaptacji do warunków przemysłu wydobyw-
czego. Zaprezentowano także przykładową mapę stanu obecnego oraz omówiono sposób jej Inter-
pretacji. Przedstawiono także nową metodę mapowania przebiegu pracy sztygara zmianowego, 
która pozwala m.in. na zobrazowanie przebiegu czynności wykonywanych przez osobę prowa-
dzącą zmianę oraz umożliwia dokonanie szczegółowej analizy czasu pracy sztygara. Następnie za-
prezentowano mapę stanu przyszłego wraz z zaznaczonymi na niej sposobami rozwiązań dzien.-
tyfikowanych problemów. Mapa stanu przyszłego stanowiła podstawę planu wdrożeniowego. 
W artykule przedstawiono ponadto koncepcję skrócenia czasu trwania czynności administracyj-
nych, której implementacja umożliwia „odchudzenie” czynności administracyjnych poprzez wyeli-
minowanie w nich marnotrawstwa, a także omówiono sposób wdrożenia podejścia kaizen. Skróto-
wo zaprezentowano sposób powołania i organizacji tzw. grup roboczych oraz ścieżkę postępowa-
nia, która umożliwiła wdrożenie systemu zgłaszania pomysłów pracowniczych. Należy zauważyć, 
że skuteczność funkcjonowania ogólnie pojętego systemu kaizen w każdej organizacji, wymaga 
ciągłej pracy – przed wszystkim ze strony kadry zarządzającej – a także czasu, który niezbędny 
aby w świadomości pracowników zaszły oczekiwane zmiany. Samo wdrożenie tego systemu – za-
równo poprzez spotkania grup roboczych, jak i umożliwienie pracownikom zgłaszania pomysłów 
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w sposób stosunkowo prosty – nie zapewni natychmiastowego sukcesu. Jak w całym podejściu 
Lean Manufacturing potrzebne jest ciągłe doskonalenie oraz nastawienie na poprawę efektywności 
poprzez nieustanne wprowadzanie drobnych ulepszeń, a nie rewolucyjnych zmian. 
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Adaptation of the Chosen Lean Manufacturing Methods 
to the Mining Industry Conditions 
 
 The aim of the paper is to present results of the research conducted on adaptation of the chosen 
Lean Manufacturing methods to the mining industry conditions within the project financed by The 
National Centre for Research and Development. In the paper i.a. a way of adapting Value Stream 
Method and implementation of the kaizen approach in a copper mine were presented. The paper 
presents a value definition adjusted to the copper mine conditioning. VSM method was widely 
used mainly in the automotive industry and in manufacturing enterprises. The method stems from 
the Toyota Production System TPS. The analyzed method enables mapping and imaging the ma-
terial and information flow in the production system. The core aspect of value stream mapping is to 
see the flow and waste, and its sources in a value stream. 
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MIROSŁAW LASKOWSKI 
PAWEŁ CHOJNOWSKI 
DARIUSZ STOJKE 

ZZZEEERRROOO   HHHAAARRRMMM   –––   NNNOOOWWWEEE   PPPOOODDDEEEJJJŚŚŚCCCIIIEEE   DDDOOO   
BBBUUUDDDOOOWWWAAANNNIIIAAA   KKKUUULLLTTTUUURRRYYY   PPPRRRAAACCCYYY   NNNAAA   

PPPRRRZZZYYYKKKŁŁŁAAADDDZZZIIIEEE   OOO///ZZZGGG   RRRUUUDDDNNNAAA      
   



POLITYKA „ZERO HARM” 
W ZAKŁADACH GÓRNICZYCH „RUDNA” 

W POLKOWICACH



Naszym priorytetem jest zdrowie, życie i bezpieczeństwo 
naszych pracowników oraz wszystkich pracowników firm 
współpracujących.

W tym celu podejmujemy działania zmierzające do 
utrzymania jak i do ciągłego doskonalenia funkcjonowania 
kultury bezpieczeństwa pracy.

Działalność prowadzimy tak, aby zmniejszać negatywny 
wpływ na zdrowie i środowisko zgodnie z regulacjami 
prawnymi, korporacyjnymi oraz etycznymi. 



Rozwój kultury 
bezpieczeństwa

Organizacja miejsca pracy 
i utrzymanie skuteczności 

maszyn 

Zero szkody dla człowieka, środowiska, maszyn i urządzeń!

Poprawa kondycji fizycznej



Poprawa bezpieczeństwa pracy poprzez:
- rozwój kultury bezpieczeństwa pracy wśród wszystkich

pracowników zatrudnionych na terenie Oddziału, także
pracowników zatrudnionych w zewnętrznych podmiotach
gospodarczych,

- minimalizację ilości wypadków przy pracy zaistniałych
z przyczyn tzw. ludzkich.

Cel programu

Stop wypadkom w pracy – wystarczy chcieć



Pracownicy Oddziału Zakłady Górnicze 
„Rudna” – wszystkich poziomów 

struktury organizacyjnej
oraz

Pracownicy zewnętrznych podmiotów 
gospodarczych wykonujących prace na 

terenie Oddziału Zakłady Górnicze 
„Rudna”.

Adresaci



Przeszkolenie wszystkich 
pracowników w zakresie 
bezpiecznych zachowań 

prezentujących praktyczne 
aspekty „Kodeksu dobrych 

praktyk”.

Ograniczenie ilości wypadków 
zaistniałych z przyczyn 

tzw. ludzkich ze 166 (w roku 2011) 
do 79 – zakładany jest średni 
spadek o około 10% rocznie.

Koniec 2018 r.

Co chcemy osiągnąć?

Koniec 2018 r.



Dotychczasowe działania
Na wszystkich rejonach zakładu pojawiły się billboardy 

oraz plakaty informujące o wdrożeniu Programu



Dotychczasowe działania
25 sierpnia 2012 roku – odbył się Dzień Bezpieczeństwa 

w Oddziale ZG „Rudna” 



„Kodeks dobrych praktyk” ogłoszony 25 sierpnia 2012r.

Dotychczasowe działania 



Dotychczasowe działania 

W miejscach 
gromadzenia się 

pracowników 
umieszczono skrzynki 
wraz z formularzami 
kontaktowymi. Także 

w ten sposób 
pracownicy mogą 

zgłaszać swoje uwagi 
odnośnie stanu bhp.



Dotychczasowe działania 

„Lustra bezpieczeństwa”, które 
zostały umieszczone w miejscach, 
w których przemieszczają się lub 

gromadzą pracownicy.



Dotychczasowe działania

Nowe billboardy informujące o działaniu Programu



Dotychczasowe działania

„Tydzień Bezpieczeństwa”
konkurs wiedzy o bhp w Systemowym Centrum Egzaminacyjnym



Obecne działania 
Stałe miejsca pracy, w których doszło do wypadku z przyczyn tzw. ludzkich są oznaczane 

poprzez umieszczenie odpowiedniej tablicy „czarny punkt”.



Obecne działania
W gablotach oddziałowych umieszczana jest dokumentacja fotograficzna ze stosownym 

komentarzem, w przypadku zaistnienia wypadków spowodowanych rażącym niedbalstwem, 
świadomym łamaniem przepisów lub też zwykłą bezmyślnością.

-



Obecne działania
W okresie od 16 września 2013r. do 20 stycznia 2014r. przeprowadzono szkolenie dla 
wytypowanych pracowników Oddziału. Tematyka obejmowała zagadnienia związane z 

kulturą bezpieczeństwa, bezpiecznymi zachowaniami, sposobami reakcji na niebezpieczne 
zachowania współpracowników itp. Szkolenie objęło około 5% załogi.

-



Obecne działania



„Bądź zdrowy z wyboru”

Program profilaktyki zdrowotnej
pracowników zatrudnionych
w trudnych warunkach pracy



Cele programu

Aktywizacja załogi poprzez ruch i sport

Promowanie zdrowego stylu życia pracowników i ich rodzin poprzez 
różnego rodzaju akcje i kampanie informacyjne

Proponowanie pracownikom i ich rodzinom różnego rodzaju działań  
prozdrowotnych

Otaczanie szczególną opieką pracowników, którzy doznali  
uszczerbku na zdrowiu na stanowisku pracy biorących udział               
w zdarzeniach wypadkowych, ze szczególnym uwzględnieniem 
zdarzeń o charakterze naturalnym



Do kogo kierowany jest program

Do pracowników ZG „Rudna” którzy:

- Dobrowolnie zdecydują się na poprawę kondycji zdrowotnej
- Ulegli wypadkom przy pracy

Do rodzin pracowników ZG „Rudna” w zakresie:

- Kampanii edukacyjno-informacyjnych
- Prozdrowotnych akcji profilaktycznych (tam gdzie udział 

członków rodzin jest zdefiniowany)

Długość trwania Programu
Program obejmuje 6 miesięcy. Obecnie planowany jest pilotaż 
programu, docelowo, ma to być przedsięwzięcie cykliczne.



Uroczyste ogłoszenie programu nastąpiło 
na festynie rodzinnym ZG „Rudna” 31 sierpnia 2013 r.

Inauguracja programu



Inauguracja programu



Program składa się z dwóch filarów

Filar I – Profesjonalnej rehabilitacji  – pracownicy 
zatrudnieni w trudnych warunkach pracy

Filar II – popularny - wszyscy pracownicy O/ZG 
„Rudna”



Przewidywane korzyści z programu

Utrwalanie wizerunku dbającego o pracowników, realizującego działania zgodne 
z najnowszymi wytycznymi i postulowanymi standardami UE

Poprawa kondycji zdrowotnej pracowników O/ZG „Rudna”

Propagowanie zachowań prozdrowotnych wśród pracowników O/ZG „Rudna”

Zmniejszenie wskaźnika absencji pracowników O/ZG „Rudna”, który 
wynika ze słabej kondycji zdrowotnej pracowników

Spadek ilości wypadków pracowników O/ZG „Rudna”



Cele programu
Doskonalenie działania obsługi technicznej, tak aby w środowisku 
technicznym maszyn osiągnąć:

ZERO WYPADKÓW ZERO AWARII ZERO DEFEKTÓW

Total Productive Maintenance
Całkowite Utrzymanie Skuteczności 

Maszyn 



Fundament i filary budowy TPM



Fundament i filary budowy TPM



Fundament TPM - 5S



Co udało się osiągnąć

Stałe miejsca na części, narzędzia i materiały – skrócenie czasu 
przystąpienia do wykonania zadania  

Przeorganizowane i wyremontowane warsztaty – poprawa 
bezpieczeństwa podczas wykonywania prac

Wyznaczone obszary odpowiedzialności – lepsza dbałość o powierzony sprzęt

Przeorganizowane punkty zborne i socjalne – lepsze warunki do 
przygotowania się do pracy 

Zarządzanie wizualne – nie szukamy potrzebnych rzeczy i 
potrafimy szybko zauważyć ewentualne braki



5S pod ziemią
Komory oddziału taśmowego



5S pod ziemią
Komory oddziału taśmowego



5S pod ziemią
Komory oddziału elektrycznego



5S pod ziemią
Komory oddziału elektrycznego



5S pod ziemią
Komory oddziału maszyn ciężkich



5S pod ziemią
Komory oddziału maszyn ciężkich



5S powierzchnia
Warsztaty oddziału szybowego



5S powierzchnia
Warsztaty oddziału szybowego



Rozszerzenie działań na całą kopalnię

2012-13
2014-15
2016-17

C-8

C-26

C-11

R-IR-III

R-IX

R-XI

R-VII

C-12
C-14

C-19

C-1
C-9

C-20

C-29

C-3
C-5

C-15C-17

C-25

C-24

T-8

E-6

M-1
E-3

T-6

K-1M-3

E-5

T-2

K-2

M-5

M-6

M-6
E-10

E-12

T-12

T-7

E-9

E-7

T-10

T-11

E-4

T-1

15%
56%
100%



Efekty działania polityki

Ilość wypadków ogółem: 207
Dni stracone ogółem: 11 231



Efekty działania polityki

Ilość wypadków ogółem: 125
Dni stracone ogółem: 8432



Wypadki  w roku 2013 zaistniałe w Oddziale ZG "Rudna" 
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49
Wypadki z przyczyn tzw. ludzkich

Wypadki z przyczyn naturalnych

Pozostałe przyczyny
(niesprawna maszyna,
uszkodzone zabezpieczenie itp.)

Efekty działania polityki

Ilość wypadków ogółem: 115
Dni stracone ogółem: 7699





KATOWICE

KWK 
Marcel

KWK 
Jankowice

KWK 
Chwałowice

KWK 
Bolesław 
Śmiały

KWK 
Knurów -

Szczygłowice

KWK 
Sośnica-

Makoszowy

KWK 
Bielszowice

KWK  
Ziemowit

KWK 
Piast

KWK 
Pokój

KWK 
Rydułtowy-

Anna

Centrala 
Kompanii Węglowej SA

KWK Brzeszcze 

KWK 
Halemba-Wirek

KWK Bobrek-Centrum
KWK 

Piekary
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 KWK PIAST znajduje się 
w południowo-wschodniej części 
Górnośląskiego Zagłębia 
Węglowego

 Obszar górniczy „Bieruń II” 
obejmuje gminy: Bieruń, Bojszowy, 
Chełm Śląski, Chełmek, Lędziny oraz 
Oświęcim. Obszar górniczy „Wola I” 
zlokalizowany jest na terenie gmin: 
Bieruń, Bojszowy, Brzeszcze 
i Miedźna

 Łączna powierzchnia obszarów 
górniczych kopalni: „Bieruń II” oraz 
„Wola I” wynosi 77 km2

2



Obszar górniczy KWK „Piast”: 48,17 km² obejmuje gminy: Bieruń, Bojszowy, Chełm  
Śląski, Chełmek, Lędziny oraz Oświęcim. 

Obszar po zlikwidowanym Ruchu II 28,508 km², 
obejmuje gminy: Bieruń, Bojszowy, Brzeszcze
i Miedźna. 

Cały obszar górniczy KWK „Piast”  
wynosi 76,678 km².

Gmina Bieruń Gmina Oświęcim                 Gmina Chełm Śląski

Gmina Bojszowy                       Gmina Lędziny                     Gmina Chełmek
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 1972 - 1 lipiec- rozpoczęcie budowy kopalni.
 1975 - 3 grudzień – uruchomienie pierwszej 

ściany w pokładzie 205/4 na poziomie 500m.
 1979 – pierwsze wydobycie z poziomu 650m.
 1984 – osiągnięcie docelowego wydobycia 24 000 t/dobę.
 1985 – ukończenie budowy KWK „Czeczott”.
 1985 – 18 lipiec – rozpoczęcie wydobycia na KWK „Czeczott”.
 1993 – utworzenie Nadwiślańskiej Spółki Węglowej i włączenie do niej 

KWK „Piast” i „Czeczott”.
 2000 – 1 lipiec – przyłączenie KWK „Czeczott” do KWK „Piast” jako Ruch II.
 2002 – KWK „Piast” jako pierwsza kopalnia węgla kamiennego w Polsce, 

otrzymuje certyfikat zgodności Systemu Zarządzania Jakości 
z Normą ISO 9001:2000.

 2003 – luty – utworzenie Kompanii Węglowej S.A. 
i włączenie do niej KWK „Piast”.

 2005 – 31 lipiec – zakończenie wydobycia na Ruchu II .
 2007 – 1 luty – utworzenie Centrum Wydobywczego Wschód.
 2007 – lipiec – zakończenie likwidacji dołu na Ruchu II.
 2008 – 31 grudzień – zakończenie likwidacji Ruchu II
 2009 – wrzesień – wdrożenie  Zintegrowanego Systemu Zarządzania zgodnego 

wymaganiami norm: ISO 9001:2000, ISO 14001:2004, PN-N 18001:2004
 2010 – grudzień – KWK „Piast” obchodzi Jubileusz 35- lecia działalności
 2012 – 1 styczeń – zlikwidowano Centra Wydobywcze.
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8 udostępnionych 
pokładów   węgla 
kamiennego: 
205/1-2, 205/4, 205/5, 
206/1-2, 207, 208, 209, 
211/1

BILANSOWE

947,259 mln ton

PRZEMYSŁOWE

194,219 mln ton

OPERATYWNE

94,287 mln ton

wg stanu na dzień 31.12.2013 r.
5Planowana eksploatacja do 2042 roku



KWK  „PIAST”  - Podział  na  partie
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Rok Wydobycie Wydobycie poz. 500 m Wydobycie poz. 650 m
1975
1976 287 243 287 243 ---
1977 1 146 492 1 146 492 ---
1978 2 029 652 2 029 652 ---
1979 3 217 269 2 599 291 617 978
1980 4 123 473 3 340 013 783 460
1981 4 261 040 2 991 250 1 269 790
1982 5 668 820 3 764 096 1 904 724
1983 6 252 920 3 571 985 2 680 935
1984 7 248 188 4 052 584 3 195 604
1985 7 769 825 4 174 072 3 595 753
1986 7 659 725 4 127 316 3 532 409
1987 7 673 110 4 062 293 3 610 817
1988 7 709 300 4 403 420 3 305 880
1989 7 377 115 3 851 777 3 525 338
1990 6 200 800 3 602 024 2 598 776
1991 6 281 800 3 427 188 2 854 612
1992 4 993 335 2 840 664 2 152 671
1993 4 859 700 3 052 393 1 807 307
1994 4 984 740 2 987 197 1 997 543
1995 4 936 220 2 934 645 2 001 575
1996 5 200 000 2 941 920 2 258 080
1997 5 565 260 3 745 195 1 820 065
1998 3 515 000 2 827 851 687 149
1999 3 900 000 2 779 036 1 120 964
2000 4 920 000 3 678 675 1 241 325
2001 6 120 000 4 153 059 1 966 941
2002 5 800 000 4 088 743 1 711 257
2003 6 000 000 3 776 818 2 223 182
2004 5 950 000 4 054 253 1 895 747
2005 5 370 000 2 372 732 2 997 268
2006 5 065 650 2 540 110 2 525 540
2007 5 217 895 461 693 4 756 202
2008 4 441 000 594 427 3 846 573
2009 4 705 000 1 245 376 3 459 624
2010 4 560 000 980 556 3 579 444
2011 4 410 000 1 232 524 3 177 476
2012 4 610 000 1 503 238 3 106 762
2013 4 000 000 985 000 3 015 000
2014 4 417 600

2015 4 402 200

RAZEM 1975-2013 194 030 572 107 206 801 86 823 771

Wykon

PTE
Strategia

7
KWK „PIAST” wydobyła w ciągu 38 lat swego istnienia 194,03 mln ton 

węgla handlowego



 Koncesji nr 4/2010

 Projektu zagospodarowania złoża

 Planu ruchu  zakładu górniczego

 Udzielonej przez Ministra Środowiska 13 maja 2010 roku

Ważna do 31 grudnia 2030 roku.

 Opracowany na lata 2014 – 2016 
- na podstawie warunków określonych 
w koncesji  oraz projektu  zagospodarowania      
złoża.

 Przyjęty jako  załącznik do Koncesji nr 4/2010
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 w pokładzie 205/1-2
- partia I

 w pokładzie 205/4
- partia II

 w pokładzie 207
- partia IX

 w pokładzie 209
- partia I,  V, XI, XIV, XV, 

 w pokładzie 211/1
- partia VI
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 łączna długość wyrobisk dołowych – 289 259m,
w tym: czynnych         – 163 986m

otamowanych  – 125 273m
 ilość poziomów czynnych- 2,
 łączna długość tras głównej odstawy taśmowej        – 15 786 m,
 łączna długość tras oddziałowej odstawy taśmowej – ok. 13  km,
 łączna długość tras kolejki 

podwieszanej – 51 450 m
w tym: poziom 500 m – 19 200m

poziom 650 m – 32 250 m

wg stanu na styczeń 2014 r.
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 Zagrożenia metanowe
- kopalnia niemetanowa

 Zagrożenia wyrzutami gazów i skał
- zagrożenie to w kopalni nie występuje i nie przewiduje się jego   

pojawienia w miarę dalszego rozwoju robót górniczych     
w KWK „Piast”

 Zagrożenia wybuchem pyłu węglowego
- wszystkie pokłady w kopalni zaliczone są do klasy A    

zagrożenia wybuchem pyłu węglowego.

 Zagrożenie pożarowe
- obecnie eksploatowane pokłady posiadają dużą i bardzo dużą 

skłonność do samozapalenia (IV i V grupa samozapalności)
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 Zagrożenie tąpaniami
- spośród wszystkich pokładów eksploatowanych przez kopalnię
„Piast” w Obszarze Górniczym „Bieruń I” do zagrożonych
tąpaniami zaliczono części pokładu 209 (I, II i III stopień),
pokładu 207 (I stopień) i 211/1 (I stopień). Obecnie kopalnia
prowadzi roboty górnicze w pokładach zaliczonych do I stopnia
zagrożenia tąpaniami.

 Zagrożenie wodne
- poszczególne rejony i pokłady węgla zaliczone są do I, II
i III stopnia zagrożenia wodnego. Obecnie kopalnia prowadzi
roboty górnicze w pokładach zaliczonych do I i II stopnia
zagrożenia wodnego.
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 Zagrożenia radiacyjne naturalnymi substancjami 
promieniotwórczymi
- nie istnieje zagrożenie otrzymania rocznego efektywnego
równoważnika dawki większej niż 1 mSv, będącej dolną granicą
wartości wyznaczonej dla klasy B zagrożenia radiacyjnego
naturalnymi substancjami promieniotwórczymi.

 Zagrożenia działaniem pyłów szkodliwych dla zdrowia
- w kopalni występuje pył szkodliwy dla zdrowia.
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brutto  [t/d]
wynikowa zdolność produkcyjna 24 000

front eksploatacyjny 24 000 

transport pionowy 42 840 

odstawa główna 38 000

przeróbka mechaniczna 27 000 

wentylacja 38 000

Zakład Wzbogacania Miałów Węglowych  18 000 
15



 ZATRUDNIENIE:                     5 569os.
(stan na dzień 31.12.2013r.) 

z tego;
dół fizyczni osób 3 911
dół etat osób 493
powierzchnia fizyczni osób 756
administracja + techniczni osób 409
 WYDOBYCIE:       - 4 000 000 t 

 DRĄŻENIE WYROBISK:      - 17 080 mb

 SPRZEDAŻ:  - 4 274 553 t

 ŚREDNIA CENA: - 310,45 zł/t

 WYDAJNOŚĆ NETTO - 684  ton/zatr.
17



ZATRUDNIENIE:        5 598 os.
(stan na dzień 31.03.2014 r.) 

Wydobycie ton 1 004 400

Wydobycie t /d 16 200

Roboty przygotowawcze ogółem mb 4 000

Wartość opałowa miału surowego kJ/kg 18 600
17



 Zasobne łatwo dostępne złoże, 
 Niskie kategorie i stopnie zagrożeń naturalnych,
 Obszar górniczy w większości poza terenem 

o zwartej zabudowie - eksploatacja bez konieczności 
stosowania podsadzki,

 Wysoki poziom wydobycia,
 Wiodący producent sortymentów grubych w Polsce,
 Terminowa realizacja procesów zbrojeniowo-

likwidacyjnych,
 Wysoko wykwalifikowana kadra inżynieryjno-techniczna.
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W kopalni „Piast” eksploatację złóż węgla prowadzi się w całości
systemem ścianowym z zawałem stropu. Wszystkie ściany
eksploatacyjne wyposażone są w obudowę zmechanizowaną
produkcji krajowej oraz wysokowydajne kombajny ścianowe oraz
przenośniki zgrzebłowe.

Stosuje się m. in. kombajny ścianowe 
typu KGE, KSW, FS i JOY, 
przenośniki zgrzebłowe Tagor, Rybnik, 
Glinik, PAT, Grot oraz
przenośniki taśmowe Gwarek, Pioma,  
Mifama, Wampol, Patentus.

Średnie wydobycie ze ściany – ok. 3 500 ton/dobę.



 Z uwagi na tektonikę złoża kopalni 
Piast, i uwarunkowania 
powierzchniowe, średnia wybiegu 
ściany wynosi ok. 1050 m  , 
związany  z tym bieg ściany 
wynosi ok.13 miesięcy, po których 
konieczne jest przezbrajanie 
całego wyposażenia. W 2013r 
zostało przezbrojonych pięć 
kompleksów ścianowych. 



 Likwidacja kompleksów 
ścianowych, w celu ograniczenia 
opadu skał stropowych przy 
rabunku sekcji, wymaga 
stosowania wykładki stropu nad 
sekcjami obudowy 
zmechanizowanej. Dotychczasowe 
doświadczenie w warunkach 
KWK „Piast” owocuje  
stosowaniem siatek stalowych 
zgrzewanych typu łańcuchowego.



Lokalizacja: 
zachodnia część partii I, pokład 209, poz. 650 m

Ściana prowadzona w warunkach specjalnych –
poniżej poziomu udostępnienia

PARAMETRY WIELKOŚĆ

Długość 218-250 m

Wysokość do 4,50 m

Wybieg 1 116 m



Usytuowanie ściany 387 w obszarze górniczym



Wyposażenie ściany:

Kombajn ścianowy KSW-2000E1

Obudowa zmechanizowana Glinik 21/46-POz

Przenośnik zgrzebłowy ścianowy Rybnik-1100 z kruszarką KS-4

Przenośnik zgrzebłowy podścianowy Grot-1100 
z kruszarką PAT/WB-1500



Dzięki dużym umiejętnościom i fachowości załogi oddziału G-7 
udało się z niej wydobyć prawie 1,7 mln ton węgla.

Okres eksploatacji ściany : październik 2011 r. - grudzień 2012 r. 

Zgodnie z projektem technicznym podczas całego okresu biegu
ściany za postępem ściany utrzymywana była dowierzchnia II-
1428 jako wyrobisko przyścianowe dla kolejnej (sąsiedniej)
ściany 388 z zastosowaniem odpowiedniego wzmocnienia
obudowy.



W przypadku przygotowania do likwidacji ścian średnich lub wysokich
konieczne jest wykorzystanie rusztowań typu warszawskiego lub
innego podestu budowlanego dla prac związanych z wyłożeniem
stropu.
Wady:
- Konieczność stabilnego ustawienia rusztowania w uprzednio
przygotowanym i zabezpieczonym miejscu tj. wyłączny i trwale
zabezpieczony kombajn i przenośnik ścianowy oraz zabezpieczony strop i
ocios w miejscu wykonywanych prac.

- Możliwość wykładki max dwóch sekcji z jednego ustawienia 
rusztowania,

- Konieczność bieżącego demontażu i zabudowy rusztowań.

- Postęp zmianowy – w zależności od warunków stropowych od 15-20 
sekcji



Wykorzystanie pomostów zabudowanych na

ramionach głowic urabiających kombajnów

ścianowych jako podestu dla pracowników

zatrudnionych przy wykładce stropu nad sekcjami

obudowy zmechanizowanej.



Kopalnia zaprojektowała pomost roboczy 

zabudowany na głowicach kombajnowych.

Parametry kombajnu KSW-2000E1:
- prędkość posuwu 0÷34m/min
- średnica organów urabiających  2500mm
- moc silników elektrycznych 1555kW 
- napięcie zasilania 3300V 
- odległość pomiędzy osiami organów 15154mm
- masa kombajnu ok.100 t
- zakres pracy kombajnu 2500-4500 mm
- głębokość zabioru 900 mm



Widok kombajnu KSW-2000E1 z pomostami



Pomost roboczy składa się z dwóch podestów, poręczy, drabiny wykonanych z materiałów 
lekkich, ułatwiających transport i montaż. 

Pomosty robocze zaprojektowane i wykonane są tak, że ich dopuszczalny zakres kątowy 
użytkowania wynosi +/- 100, natomiast dopuszczalne obciążenie robocze wynosi 200 kg/m2 

Budowa pomostu roboczego



Przed przystąpieniem do wykonania wykładki stropu, przy
wykorzystaniu otworów technologicznych, zostają zamontowane
podesty robocze na ramionach głowic urabiających kombajnu
ścianowego.

Zalety: 
- na czas urabiania pomosty są tylko składane, 

- stabilne posadowienie pomostów,

- wyeliminowanie konieczności przestawiania podestów,

- tymczasowe zabezpieczenie odsłoniętego ociosu przez organ 
urabiający,

- postęp zmianowy do 50 sekcji na zmianę .



- poprawa bezpieczeństwa załogi (brygady wykonujące wykładkę
stropu),

- zwiększenie efektywności i wydajności pracującej załogi,

- skrócenie czasu przygotowania ściany do likwidacji,

- możliwość wykorzystania pomostów do prac związanych z
zabezpieczaniem stropu na czas bieżących remontów sekcji obudowy
zmechanizowanej i prac profilaktycznych przy opadach skał
stropowych.



- Przedstawienie projekt znalazł uznanie u producenta kombajnu

KSW-2000/E1. Producent po uzyskaniu opinii jednostki notyfikowanej

wprowadził to rozwiązanie aneksem do instrukcji użytkowania.
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Autorzy:
Marek Chojnicki
Zdzisław Chrząszcz

Z innowacją bezpieczniej w górnictwie KWK Sośnica-Makoszowy



Zarządzanie bezpieczeństwem w 
górnictwie - z innowacją bezpieczniej

PLAN PREZENTACJI:

Wstęp: Marek Chojnicki (3 min.)

Przedstawia Zdzisław Chrząszcz (5min.):

1. Zasady zasilania kopalni w energię elektryczną.

2. Nadzór służb technicznych nad zasilaniem energetycznym kopalni.

Przedstawia Marek Chojnicki (7 min.):

3. Budowa systemu wizualizacji i automatycznego nadzoru SAN-3

4. Struktura innowacyjnego nadzoru dla rozdzielni 6 kV  RG-3A.

5. Podsumowanie.

KWK Sośnica-Makoszowy



 Witam serdecznie Pana Prezesa oraz szanowne audytorium.
 Nazywam się Marek Chojnicki i jestem z kopalni Sośnica-Makoszowy, Ruch Sośnica. Na 

początek chciałbym powiedzieć kilka słów o naszej kopalni Sośnica-Makoszowy.
 Od 1 lipca 2005 roku kopalnia Sośnica połączyła się z kopalnią Makoszowy w Zabrzu 

tworząc jeden zakład o nazwie Kopalnia Węgla Kamiennego "Sośnica-Makoszowy„ z 
siedzibą w Zabrzu. W następnym roku będziemy obchodzić 10-lecie połączenia. 

 Kopalnia wydobywa węgiel na terenie Gmin Gliwice, Gierałtowice i Zabrze.
 Chciałbym zachęcić Państwa do poznania historii Ruchu Sośnica i zaprosić do naszej 

Izby Tradycji, gdzie między innymi pamiątkami najciekawszy eksponat to: makieta Pola 
Wschód w skali 1:100 w stanie z 1945 roku. 

 Każdy budynek jest podświetlony, można też włączyć mini maszyny wyciągowe i sprawić 
że kółka na wieżach będą się kręcić.

 Makieta powstawała kilka lat i odwzorowuje w skali wszystkie szczegóły ówczesnej 
kopali. Dlatego zapraszam serdecznie do zwiedzenia naszej Izby Tradycji. 

 Tematem referatu jest „System wizualizacji i automatycznego nadzoru rozdzielni 6kV 
RG-3A” . System ten który został wprowadzony w 2011r. przy jej modernizacji. 
Modernizację wykonała firma Centrum Serwisu Telekomunikacji i Telemetrii Sevital w 
Katowicach na urządzeniach firmy APS Energia z Zielonek k. Warszawy. 

 Dlaczego nadzór nad pracą tej rozdzielni jest taki ważny i istotny opowie inż. Zdzisław 
Chrząszcz, który jest odpowiedzialny na Ruchu Sośnica za zasilanie w energię 
elektryczną kopalni.











 O zasadach zasilania kopalni w energię 
elektryczną mówi Ustawa PGG , a w 
szczególności:

 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. Nr 139, poz. 1169 oraz z 2006 r. Nr 
124, poz. 863)



 Zasilanie kopalni w energię elektryczną musi być niezawodne i nie 
powodować przerw. W przypadku awarii zasilania podstawowego jest 
zasilanie rezerwowe, zapewniające minimalne zapotrzebowanie mocy, 
gwarantujące zachowanie bezpieczeństwa ludzi, mienia i środowiska.

 Kopalnia posiada dwie stacje napowietrzne 110/6kV i 5 głównych rozdzielni,  
gdzie jedną z nich jest rozdzielnia RG-3A.

 Głównymi odbiorami rozdzielni 6kV RG-3A są urządzenia maszyn 
wyciągowych oraz dół kopani w rejonie eksploatowanych ścian.

 Monitorowanie i nadzór rozdzielni ma istotne znaczenie dla bezpieczeństwa 
ruchu zakładu.

 Zabezpieczenia i wyłączniki mocy w polach rozdzielni są zasilane napięciem 
stałym o napięciu 110V z :

 Zasilanie podstawowe z dwóch prostowników PBI 110/30 
 Zasilanie awaryjne z baterii akumulatorów 9xSP165 165Ah
 W przypadku braku zasilania napięcia 110VDC nie byłoby możliwości 

wyłączenia pola w przypadku wystąpienia stanu awaryjnego na odbiorze. 



 § 616. 1. Zakład górniczy powinien mieć co najmniej dwa niezależne zasilania w energię elektryczną,
 przy czym:
 1) jedno zasilanie zapewnia pełne zapotrzebowanie mocy zakładu górniczego,
 2) drugie zasilanie zapewnia minimalne zapotrzebowanie mocy, gwarantujące zachowanie 

bezpieczeństwa ludzi, mienia i środowiska.
 2. Kierownik ruchu zakładu górniczego określa maksymalny dopuszczalny czas przerwy w zasilaniu
 zakładu wymagany względami bezpieczeństwa ludzi, ruchu zakładu i ochrony środowiska, z 

uwzględnieniem wymagań określonych w § 201.
 § 621. 1. W instalacjach o napięciu powyżej 1 kV z izolowanym punktem neutralnym stosuje
 się zabezpieczenia ziemnozwarciowe lub upływowe powodujące wyłączenie sieci, w której nastąpiło
 obniżenie rezystancji izolacji doziemnej, z wyjątkiem przypadku określonego w ust. 2.
 2. Zamiast wyłączenia sieci dopuszcza się stosowanie sygnalizacji uszkodzenia sieci do miejsc, gdzie 

przebywa stała obsługa, jeżeli ze względów bezpieczeństwa wyłączenie napięcia nie jest wskazane.
 § 622. 1. W instalacjach o napięciu do 1 kV z izolowanym punktem neutralnym instaluje się centralne 

zabezpieczenia upływowe powodujące wyłączenie instalacji, w której nastąpiło obniżenie rezystancji 
izolacji doziemnej, z wyjątkiem przypadku określonego w ust. 2.

 2. Zamiast wyłączenia instalacji dopuszcza się stosowanie sygnalizacji uszkodzenia do miejsc, gdzie 
przebywa stała obsługa, jeżeli ze względów bezpieczeństwa wyłączenie napięcia nie jest wskazane.



 Rozdzielnie 6kV są obiektami podstawowymi i wg przepisów muszą mieć 
stały nadzór.

 Za ruch urządzeń energomechanicznych odpowiada KRZG, 
 KRZG wydaje upoważnienia wyszkolonym i doświadczonym pracownikom 

obsługi i kontroli urządzeń energomechanicznych.
 System automatycznego nadzoru umożliwia wczesne wykrycie stanów 

przedawaryjnych oraz awaryjnych w obwodach prądu stałego o napięciu 
110VDC.



Struktura nadzoru w ruchu Sośnica:



System wizualizacji i automatycznego nadzoru zbudowany jest w 
oparciu urządzenie typu SAN 3 produkcji APS Energia.
System automatycznego nadzoru SAN 3 przeznaczony jest do 
monitorowania napięć, prądów, temperatur, stanu łączników, 
stanu pracy baterii w rozdzielnicach potrzeb własnych. 
Pomiary i analiza mierzonych wielkości odbywa się w sposób ciągły. 
SAN 3 pozwala na szybkie wykrycie nieprawidłowości w pracy systemu 
zasilania i powiadomienie użytkownika o występujących stanach 
alarmowych.
Widok urządzenia SAN 3



 System SAN 3 pozwala na natychmiastowe wykrycie nieprawidłowości w pracy 
rozdzielni i powiadomienie użytkownika o występujących stanach alarmowych. 

 Kontroler posiada możliwość ustawienia wartości ostrzeżeń i alarmów. 
 System SAN 3 ma budowę modułową opartą o specjalizowane karty kontrolno-

pomiarowe.
 Ilość zastosowanych kart kontrolno-pomiarowych zależy od ilości sygnałów, które 

mają być kontrolowane w nadzorowanym obiekcie. 
 Dla zwiększenia bezpieczeństwa pracy każdy port komunikacyjny systemu SAN 3 

posiada izolację galwaniczną. Dane zebrane przez jednostkę centralną ze 
wszystkich kart kontrolno-pomiarowych są poddawane analizie pod kątem 
poprawności działania nadzorowanego obiektu. Wynik przeprowadzonej analizy 
oraz wartości poszczególnych nadzorowanych sygnałów prezentowane są 
użytkownikowi w formie czytelnej synoptyki 
i wizualizacji na dużym kolorowym wyświetlaczu z ekranem dotykowym.

 Zasilacz zastosowany w systemie posiada dwa galwanicznie izolowane wejścia 
umożliwiające równoczesne doprowadzenie napięć zasilania: stałego i zmiennego.

 Elementy systemu SAN 3 są zabudowywane w kasecie. W skład kasety wchodzi 
zasilacz, jednostka centralna oraz 1÷8 kart kontrolno-pomiarowych. 

 W instalacjach wymagających zastosowania większej ilości kart kontrolno-
pomiarowych lub w przypadku obiektów rozproszonych możliwe jest 
zastosowanie wielu kaset systemu 
SAN 3.



System automatycznego nadzoru typu SAN 3 dla rozdzielni 6 kV RG-3A kontroluje następujące parametry sieci 
prądu stałego 110V dla potrzeb rozdzielni 6kV RG-3A :

Sygnały dwustanowe:
 kontrola położenia łącznika Q1, Q2,
 kontrola napięcia sygnalizacyjnego,
 awaria rozdzielni 6kV oraz stan przedawaryjny,
 kontrola napięcia +/- Z w rozdzielni,  kontrola napięcia +/- S w rozdzielni,  kontrola napięcia +/- w rozdzielni,
 obecność napięcia 230 V AC,
 doziemienie w sieci 110 V DC,
 sygnalizacja odłączenia baterii ( 110 V DC ),
 sygnalizacja odłączenia prostownika MP1 ( 110 V DC ),
 doziemienie w sieci 500 V sekcja A,  doziemienie w sieci 500 V sekcja B,
 brak ciągłości obwodu baterii,
 awaria zasilania prostownika MP1, MP2
 za wysokie napięcie wyjściowe MP1, MP2
 za niskie napięcie wyjściowe MP1, MP2
 Kontrolę sygnałów dwustanowych realizują dwie karty typu SAN 3-05.

Sygnały analogowe:
 pomiar napięcia baterii,
 pomiar prądu baterii,
 pomiar napięcia 110 V na szynach prądu stałego,
 pomiar napięcia zasilania SAN 3 prądem stałym,
 pomiar napięcia zasilania SAN 3 prądem zmiennym.
 Powyższe parametry monitorowane są za pomocą karty typu SAN 3-04.





Głównym zadaniem aplikacji SAN3 jest archiwizacja oraz wizualizacja aktualnych 
danych odczytywanych z kart pomiarowych jak również innych nadzorowanych 
urządzeń komunikujących się w protokołach: APS6000, Modbus RTU oraz Modbus
TCP. 

System SAN 3 umożliwia również udostępnianie zgromadzonych danych do 
nadrzędnego systemu nadzoru w jednym z protokołów:
 APS6000 – protokół wewnętrzny firmy APS na łączach RS232/RS485,
 Modbus RTU – realizowany na łączach RS232/RS485,
 Modbus TCP – realizowany na łączu ETHERNET.

Aplikacja nadzoru systemu SAN3 składa się z dwóch modułów:
 Moduł Nadzór – odpowiedzialny za funkcje komunikacyjne systemu komunikacja 

z modułami Master i Slave), oraz za wizualizacje danych aktualnych. Szczególnie 
przydatną funkcją jest widok synoptyki budowanej z bloczków reprezentujących 
pojedyncze sygnały lub całe ich grupy,

 Moduł Archiwum – umożliwia przeglądanie danych archiwalnych zebranych przez 
moduł Nadzór. Oprócz tabel i dziennika zdarzeń moduł ten oferuje możliwość 
prezentacji zmian wartości sygnałów w formie wykresów.











Układ monitoringu sieci prądu stałego 110 V w 
rozdzielni 6kV RG-3A obejmuje następujące elementy:
 moduł SAN 3,
 dwa modemy ,
 switch wieloportowy,
 kopalnianą sieć LAN,
 komputery z oprogramowaniem SAN-DIR.
Komputery z oprogramowaniem SAN-DIR komunikują 
się z urządzeniem SAN 3 za pośrednictwem protokołu 
MODBUS TCP wykorzystując sieć ETHERNET.
Do połączenia elementów systemu została 
wykorzystana istniejąca sieć telekomunikacyjna 
kopalni.



Jednostka 
centralna

SAN-3 Bateria 
Akumulatorów 
110V 165Ah

Zasilacze  typu PBI 110/30
110V 30A

MP1

MP2

Szafa 
sygnalizacji 

awarii

Rozdzielnia 
230V AC

Rozdzielnia 
110V DC

Komputer 1
w biurze MEPP
z programem 

SAN-DIR

sieć Ethernet TCP/IP

Komputer 2
w biurze MESW
z programem 

SAN-DIR

Komputer 3
w biurze MES
z programem 

SAN-DIR

Modem 2

Modem 1

SWITCH S

M2

M1

Struktura 
monitoringu





Program wizualizacji SAN-DIR służy do szybkiego zebrania i wyświetlania kluczowych informacji o 
stanie nadzorowanych urządzeń. Jest on przystosowany do nadzoru wielu urządzeń podłączonych 
za pomocą sieci Ethernet w protokole MODBUS TCP. Program składa się z dwóch modułów:
 Nadzór służący do monitorowania aktualnego stanu instalacji.
 Raportowanie służący do przeglądania i analizowania danych archiwalnych.
Moduł Nadzór:
 Tablica wizualizacji 
 Tabela sygnałów
 Sygnalizacja akustyczna i optyczna
 Ustawianie opisów
 Diagnostyka
 Konfiguracja wizualizacji
 Historia zdarzeń
Moduł Raportowanie:
 Tabela sygnałów i historia zdarzeń
 Wykresy
 Zarządzanie archiwum
Konfiguracja
 Konfiguracja połączenia
 Konfiguracja programu
 Ustawienia kolorów dla poszczególnych statusów
Logowanie















 Wdrożenie systemu wizualizacji i automatycznego nadzoru 
rozdzielni 6 kV RG-3A znacznie poprawiło pewność 
ruchową pracy tej rozdzielni, zapewniło wczesne 
wykrywanie i eliminowanie stanów potencjalnie awaryjnych 
co zapewnia ciągłość produkcji i przynosi efekt 
ekonomiczny w postaci znacznego ograniczenia strat 
wynikających z ewentualnych postojów urządzeń 
zasilanych z rozdzielni 6 kV RG-3A

 W okresie ostatnich dwóch lat w rozdzielni 6 kV RG-3A 
objętej systemem automatycznego nadzoru SAN 3 nie 
zanotowano niebezpiecznych zdarzeń oraz wypadków.

 Rozbudowa systemu o włączenie w nadzór dodatkowych 
rozdzielni może umożliwić zmniejszenie ilości osób 
zatrudnionych do obsługi rozdzielń, ponieważ jedna osoba 
może jednocześnie nadzorować kilka rozdzielń z jednego 
stanowiska komputerowego. 



Dziękujemy za uwagę i zapraszamy do kopalni 
„Sośnica-Makoszowy” 
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STRESZCZENIE: Problem zapewnienia dostępności urządzeń sanitarnych w podziemiach kopalń 
węgla w celu zaspokojenia potrzeb fizjologicznych pracowników, nie został do dziś rozwiązany. 
Propozycja autorów to lekka mobilna przenośna toaleta górnicza wykonana konstrukcyjnie tak, by 
zapewnić użytkownikowi minimalny kontakt z fekaliami. W referacie autorzy przedstawiają uza-
sadnienie konieczności podjęcia działań w tym temacie po to, by go definitywnie rozwiązać. 
 
SŁOWA KLUCZOWE: Potrzeby fizjologiczne, urządzenia higieniczno-sanitarne, toaleta górnicza, 
stanowisko pracy 
 
 
 
1. STAN FAKTYCZNY URZĄDZEN SANITARNYCH 

W PODZIEMNYCH ZAKŁADACH GÓRNICZYCH 
 
 Każdy kto miał okazję zjechać w podziemia kopalni prowadzącej wydobycie wie, że nie uświad-
czy tam wykafelkowanej łazienki z ubikacją. Niemniej problem ten – pomimo tego, że wspomina-
jąc o nim najczęściej wywołuje uśmiech lub zażenowanie – w dalszym ciągu czeka na rozwiązanie. 
W polskim górnictwie codziennie pod ziemię zjeżdża kilkadziesiąt tysięcy osób i przebywa tam 
w czasie, w którym w warunkach powierzchniowych przynajmniej raz skorzystaliby z ubikacji. 
Zaspokajanie potrzeb fizjologicznych jest nieodłącznie związane z procesami życiowymi i po-
wstrzymywanie się od tego nie może być brane pod uwagę jako środek zaradczy. Według po-
wszechnie uznanej hierarchii potrzeb wg Maslowa, zaspokajanie potrzeb fizjologicznych zalicza 
się do pierwszej, najważniejszej grupy potrzeb. Problem nie jest nowy i na przestrzeni lat próbo-
wano go rozwiązywać stosując różne, zwykle dość prymitywne rozwiązania. Jeśli nie zapewnimy 
pracownikowi możliwości zaspokojenia jego podstawowych potrzeb fizjologicznych, to nie 
będzie on w stanie bezpiecznie i wydajnie pracować. Jak więc pracownik, którego miejsce pracy 
znajduje się pod ziemią ma załatwić swoje potrzeby fizjologiczne, gdy jego stanowisko pracy to 
ściana, przodek chodnikowy itp? Aktualnie taki pracownik robi to w ten sposób, że udaje się w od-
osobnione miejsce wyrobisk dołowych i tam załatwia swoją potrzebę. Te miejsca to najczęściej 
zakamarki wyrobisk górniczych, które mogą być potencjalnie niebezpieczne, a sam fakt załatwia-
nia w ten sposób jest niehigieniczny i niecywilizowany. Z analizy materiałów badawczych opra-

Szkoła Eksploatacji Podziemnej 2014, Materiały Konferencyjne 
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cowanych w Politechnice Śląskiej w Gliwicach przez Panią dr Annę Morcinek Słota [1] wynika, że 
21,7% górników podejmuje ryzyko wejścia w ślepe, nieprzewietrzane wyrobiska. Przyczyna takie-
go zachowania może świadczyć o konieczności szukania odosobnionego miejsca w celu załatwie-
nia potrzeb fizjologicznych przez górników, ponieważ brak jest wyznaczonych i przystosowanych 
do tego celu miejsc i urządzeń. Brak urządzeń higieniczno sanitarnych w pobliżu miejsca pracy 
może u wielu ludzi wywoływać negatywne emocje, wynikające z faktu, że pracownik nie wie jak 
się zachować w potrzebie, odczuwając niepokój lub lęk przed ewentualną kompromitacją. Często 
tym sytuacjom mogą towarzyszyć takie objawy jak: pocenie się, nadwrażliwość oraz agresja [3]. 
Sytuacja stresowa pojawiająca się w miejscu pracy skutkuje niekorzystnymi zmianami w zachowa-
niu pracownika, które objawia się podejmowaniem nieracjonalnych działań powodujących zagro-
żenie bezpieczeństwa pracy [2]. 
 
 
2. WYMAGANIA PRAWNE W ZAKRESIE KONIECZNOŚCI WYPOSAŻANIA 

W URZĄDZENIA HIGIENICZNO SANITARNE W POBLIŻU MIEJSCA PRACY 
 
 Ustawodawca dokonał stosownych zapisów prawnych przewidujących konieczność wyposaża-
nia przez pracodawców w urządzenia higieniczno sanitarne w pobliżu miejsca pracy: 
 Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 28 czerwca 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa 
i higieny pracy, prowadzenia ruchu, prowadzenia ruchu oraz specjalistycznego zabezpieczenia 
przeciwpożarowego w podziemnych zakładach górniczych [3] gdzie w §681.1 określa się: 
 W zakładach górniczych urządza się i utrzymuje w należytym stanie odpowiednie pomieszcze-
nia i urządzenia higieniczno-sanitarne. 
 Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie 
ogólnych warunków bezpieczeństwa i higieny pracy (tekst jednolity Dz. U. z 2003 r. Nr 169, poz. 
1650 ze zm.) [4] określa: 
 §111.1. Pracodawca jest obowiązany zapewnić pracownikom pomieszczenia i urządzenia hi-
gieniczno-sanitarne, których rodzaj, ilości wielkość powinny być dostosowane do liczby zatrud-
nionych pracowników, stosowanych technologii i rodzajów pracy oraz warunków, w jakich ta pra-
ca jest wykonywana. 
 Kodeksu praktyk zachowania bezpieczeństwa i zdrowia w podziemnych zakładach gór-
nictwa węglowego [5] opracowany przez ekspertów Międzynarodowej Organizacji Pracy, udo-
stępniony przez Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego na stronie www.wug .gov.pl. W zakresie 
higieny osobistej i wyposażenia w toalety kodeks opisuje: 
 29. Higiena osobista. 
 Jeśli krajowe przepisy i normy nie zawierają zaleceń dotyczących higieny osobistej lub zalece-
nia te są nieskuteczne lub przestarzałe, niniejszy rozdział zawiera wskazówki w tym zakresie. Po-
winny być one wykonywane w połączeniu z właściwym ich stosowaniem w praktyce w zakresie 
rozpoznawania zagrożeń, oceny ryzyka i procesu kontroli. 
 29.3. Pracodawca powinien zapewnić odpowiednie toalety, zarówno pod ziemią jak i na po-
wierzchni. 
 29.4. Toalety, (…) powinny być utrzymywane w czystości w odpowiednim stanie sanitarnym 
przez pracodawcę. 
 
 
3. PROPOZYCJA AUTORÓW ROZWIĄZAŃ URZĄDZEŃ SANITARNYCH 

W PRZODKACH WYROBISK KOPALNIANYCH 
 
Kiedyś w kopalniach stosowane były urządzenia sanitarnej własnej konstrukcji, wykonywane naj-
częściej w postaci zamykanych kubłów, które co pewien czas były wywożone i opróżniane na po-
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wierzchni. Aktualnie spotyka się rozwiązania w kształcie kabin podobnych do tych, które stosuje 
się na powierzchni, wyposażonych w nieco ponad 100 litrowy zbiornik na nieczystości. Rozwiąza-
nie to jest skuteczne dla załatwiania podstawowych potrzeb fizjologicznych, jednak z względu na 
znaczne wymiary i delikatność konstrukcji wykonanej z tworzywa sztucznego staje się uciążliwe 
do transportu. Dużym dyskomfortem jest konieczność załatwiania się bezpośrednio do zbiornika z fe-
kaliami. W tak dużym zbiorniku, pomimo intensywnego stosowania chemii zapachowej, nie uzy-
skuje się wymaganego komfortu dla zamkniętych przestrzeni wyrobisk dołowych. Rozwiązanie to 
jest najczęściej stosowane w pobliżu szybów, warsztatów itp. Dalej brakuje rozwiązania toalet 
górniczych, które mogłyby być budowane w pobliżu przodków ścianowych i chodnikowych lub 
innych odległych miejsc kopalni. Dla tych warunków powstała propozycja przenośnej toalety gór-
niczej spełniającej funkcję mobilnej lekkiej konstrukcji ze szczelnym zbiornikiem na fekalia. Kon-
strukcja taka składa się ze szczelnego zbiornika na nieczystości oraz zbiornika na wodę spłukującą 
wraz z ręczną pompą ssawno tłoczącą oraz muszlą ustępową. Po załatwieniu potrzeby do muszli 
ustępowej, podobnie jak na powierzchni, użytkownik poruszając dźwignię pompy dokonuje spłu-
kania i przepompowania fekalii z miski ustępowej do zbiornika nieczystości. 
 
 

 
 
Rys. 1. Budowa przenośnej toalety górniczej 
Figure 1. Construction of mining mobile toilet 
 
 
 Po zapełnieniu zbiornika nieczystości wymienia się go na pusty i wydaje na powierzchnię ce-
lem opróżnienia. W tym samym czasie uzupełnia się zbiornik wody czystej (spłukującej). Zbiornik 
wody i fekalii o pojemności do 30 l napełnia się do ciężaru około 25 kg. Ilość zbiorników rezer-
wowych może być dowolna. Przenośna toaleta górnicza wyposażona jest we wskaźniki napełnie-
nia/opróżnienia zbiornika fekaliów/wody czystej. Pompa ponadto posiada możliwość pracy „su-
chej” (bez podawania wody), która umożliwia całkowite wyssanie zawartości muszli ustępowej 
w przypadku jej przepełnienia. Wszystkie elementy konstrukcji dobrano tak by móc eksploatować 
urządzenie w przestrzeniach zagrożonych wybuchem pyłu węglowego i metanu. 
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a)  b)  
 
Rys. 2. Wygląd przenośnej toalety górniczej przygotowanej do użytkowania (a) i transportu (b) 
Figure 2. Mobile mining toilet ready for use (a) and for transport (b) 

 
 Przenośna toaleta górnicza może być w ciągu kilku minut przygotowana do transportu, ciężar 
nie przekracza 55 kg. Przenośna toaleta górnicza może być zabudowana w przygotowanej komorze 
lub istnieje możliwość doposażenia ją o składaną kabinę (rysunek poniżej). 

 

 
 
Rys. 3. Przenośna toaleta górnicza z zabudowaną szybko rozbieralną kabiną 
Figure 3. Mobile mining toilet with easy-to-built cabin 

   

 Przedstawione rozwiązanie zostało wykonane i poddane próbom użytkowym w KW S.A. Od-
dział KWK Pokój oraz JSW S.A. oddział KWK Budryk, potwierdzając jego funkcjonalność. Suge-
ruje się by przenośne toalety górnicze z systemem szczelnych zbiorników mogły stanowić podsta-
wowe wyposażenie sąsiedztwa oddziałowych komór sanitarnych, a ich zabudowa powinna być 
uwzględniona w projekcie technicznym. Przenośna toaleta górnicza powinna być również na wy-
posażeniu kopalnianych stacji ratownictwa i instalowana w pobliżu baz ratowniczych organizowa-
nych podczas przeprowadzania akcji ratunkowych, w czasie których zastępy ratowników górni-
czych i pracownicy niejednokrotnie pracują w skrajnie ekstremalnych i silnie stresujących warun-
kach. Autorzy przedmiotowego referatu przedstawiając własne rozwiązanie tego problemu, zwra-
cają się do pracodawców oraz innych środowisk działających w kopalniach, które reprezentują 
pracowników w szczególności społecznych inspektorów pracy, organizacje związkowe oraz służby 
BHP do podjęcia współpracy w wdrożeniu i rozwijaniu wymienionego rozwiązania celem podnie-
sienia komfortu pracy w zakresie zaspokojenia podstawowych potrzeb fizjologicznych pracowni-
ków. Nie przystoi by w XXI wieku kilkutysięczna rzesza pracowników kopalń węgla nie miała 
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możliwości kulturalnego załatwienia ww. potrzeb. Problem warunków sanitarnych w oddziałach 
i przodkach wyrobisk kopalnianych może być rozwiązany, jeśli zastosujemy powyższą propozycję, 
przez co pracodawcy spełnią w ten sposób spoczywający na nich wymóg przepisów. Poniżej przy-
kłady zastosowań. 

 

  
 
Rys. 4. Przykład zabudowy przenośnej toalety górniczej na zakładzie przeróbczym kopalni Pokój 
Figure 4. Mobile mining toilet in processing plant in KWK Pokój 

 

  
 
Rys. 5. Przykład zabudowy przenośnej toalety górniczej na zakładzie przeróbczym KWK Budryk 
Figure 5. Mobile mining toilet in processing plant in KWK Budryk 
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The Proposition of Solving of Problem of Accessibility of Hygienic 
and Sanitary Equipment in the Underground Mines 
 
The problem of ensuring the accessibility of hygienic and sanitary equipment in the underground 
mines in order to meet the physiological needs of employees, has still not been resolved. Authors 
proposal is a lightweight portable mining toilet constructed in a way to minimize the contact of the 
user with the feces. In this report the authors present the justification of the necessity to start work 
for final solving mentioned problem. 
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 KWK PIAST znajduje się 
w południowo-wschodniej części 
Górnośląskiego Zagłębia 
Węglowego

 Obszar górniczy „Bieruń II” 
obejmuje gminy: Bieruń, Bojszowy, 
Chełm Śląski, Chełmek, Lędziny oraz 
Oświęcim. Obszar górniczy „Wola I” 
zlokalizowany jest na terenie gmin: 
Bieruń, Bojszowy, Brzeszcze 
i Miedźna

 Łączna powierzchnia obszarów 
górniczych kopalni: „Bieruń II” oraz 
„Wola I” wynosi 77 km2



Obszar górniczy KWK „Piast”: 48,17 km² obejmuje gminy: Bieruń, Bojszowy, 
Chełm  Śląski, Chełmek, Lędziny oraz Oświęcim. 

Obszar po zlikwidowanym Ruchu II 28,508 km², 
obejmuje gminy: Bieruń, Bojszowy, Brzeszcze
i Miedźna. 

Cały obszar górniczy KWK „Piast”  
wynosi 76,678 km².

Gmina Bieruń Gmina Oświęcim                 Gmina Chełm Śląski

Gmina Bojszowy                       Gmina Lędziny                     Gmina Chełmek



8 udostępnionych 
pokładów   węgla 
kamiennego: 
205/1-2, 205/4, 205/5, 
206/1-2, 207, 208, 209, 
211/1

BILANSOWE

947,259 mln ton

PRZEMYSŁOWE

194,219 mln ton

OPERATYWNE

94,287 mln ton

wg stanu na dzień 31.12.2013 r.
Planowana eksploatacja do 2042 roku



KWK „Piast” – podział na partie



Dwa poziomy wydobywcze  - 500 m i 650 m.

Urozmaicona tektonika – 21 partii eksploatacyjnych.

Rodzaj eksploatacji – system ścianowy z zawałem stropu

Średnia ilość ścian – 5,3

Średnia ilość przodków– 8 oraz 4 obce

Urobek transportowany jest odstawą taśmową do dwóch
zbiorników zlokalizowanych przy szybach wydobywczych 
na każdym z poziomów, o pojemności po 1 500 t.



 ZATRUDNIENIE:                     5 569 os.
(stan na dzień 31.12.2013 r.) 

w tym:  dół                            - 4 404
przeróbka                    - 525
administracja +tech.  - 640

 WYDOBYCIE:
- 4 000 000 t (2013 r.)

 DRĄŻENIE WYROBISK:
- 17 080 mb (2013 r.)

 SPRZEDAŻ:
- 4 274 552 t (2013 r.)



 łączna długość wyrobisk dołowych – 289 259 m,
w tym: czynnych         – 163 986 m

otamowanych  – 125 273 m
 ilość poziomów czynnych- 2,
 łączna długość tras głównej odstawy taśmowej- ponad 18 000 m,
 łączna długość tras oddziałowej odstawy taśmowej-

ponad 16 100 m,
 łączna długość tras kolejki 

podwieszanej- ponad 50 000 m

wg stanu na 31.12.2013r.



W kopalni „Piast” eksploatację złóż węgla prowadzi się w całości
systemem ścianowym z zawałem stropu. Wszystkie ściany
eksploatacyjne wyposażone są w obudowę zmechanizowaną
produkcji krajowej oraz wysokowydajne kombajny ścianowe oraz
przenośniki zgrzebłowe.

Stosuje się m. in. kombajny ścianowe 
typu KGE, KSW, FS i JOY, 
przenośniki zgrzebłowe Tagor, Rybnik, 
Glinik, PAT, Grot oraz
przenośniki taśmowe Gwarek, Pioma,  
Mifama, Wampol, Patentus.

Średnie wydobycie ze ściany – ok. 3 500 ton/dobę.



Pokład 209 jest najzasobniejszym pokładem w obrębie obszaru
górniczego "Bieruń II".

Obserwuje się zmienność miąższości od 7.0 m w części zachodniej
do ok. 2.5 m na północno-wschodniej. W części zachodniej na
nieznacznej części obszaru ulega rozwarstwieniu i wycienieniu.

Pokład eksploatowany jest 
nieprzerwanie od 1983 roku.

Zasoby bilansowe tego
pokładu stanowią prawie
30% całości zasobów
bilansowych ustalonych
dla złoża w OG "Bieruń II".

Parametry pokładu:

Powierzchnia dokumentowana 48 640 tys. m2

Głębokość zalegania od - do 420 - 850 m

Miąższość od - do 0,7 - 7,0 m

Średnia zawartość popiołu 12 %

Średnia wartość opałowa 25 320 kJ/kg

Średnia zawartość siarki 1,0 %



Lokalizacja: 
zachodnia część partii I, pokład 209, poz. 650 m

Ściana prowadzona w warunkach specjalnych –
poniżej poziomu udostępnienia

PARAMETRY WIELKOŚĆ

Długość 218-250 m

Wysokość do 4,50 m

Wybieg 1 116 m



Usytuowanie ściany 387 w obszarze górniczym



śc. 387



Wyposażenie ściany:

Kombajn ścianowy KSW-2000E1

Obudowa zmechanizowana Glinik 21/46-POz

Przenośnik zgrzebłowy ścianowy Rybnik-1100 z kruszarką KS-4

Przenośnik zgrzebłowy podścianowy Grot-1100 
z kruszarką PAT/WB-1500



Kierownik Działu GG 1.1 - Krzysztof Kuczowicz

Sztygar oddziałowy      – Artur Baran
z-ca szt. oddziałowego – Jan Chrostek

Sztygarzy zmianowi:

- Andrzej Maciejowski
- Andrzej Nawracaj
- Zbigniew Kudela
- Stanisław Grzyb 
- Paweł Kozłowski

Nadgórnik Krzysztof Pieczka

Opiekun oddziału - Nadsztygar Piotr Witkowski

Stan oddziału: 127 osób
Ponad połowa stanu osobowego to pracownicy ze stażem pracy 
do 4 lat.



Przodowi brygad:

- Wojciech Michalec
- Grzegorz Gibas
- Robert Zygmunt
- Sławomir Semik

Stan oddziału: 127 osób
Ponad połowa stanu osobowego to pracownicy ze stażem pracy 
do 4 lat

Kombajniści:

- Wojciech Lipowski
- Krzysztof Matusecki
- Wiesław Placek
- Waldemar Węgrzyn
- Piotr Chowaniec
- Józef Jasiewicz



Dzięki dużym umiejętnościom i fachowości załogi oddziału G-7 
udało się z niej wydobyć prawie 1,7 mln ton węgla.

Okres eksploatacji ściany : październik 2011 r. - grudzień 2012 r. 

Zgodnie z projektem technicznym podczas całego okresu biegu
ściany za postępem ściany utrzymywana była dowierzchnia II-
1428 jako wyrobisko przyścianowe dla kolejnej (sąsiedniej)
ściany 388 z zastosowaniem odpowiedniego wzmocnienia
obudowy.



Dla pełnego wykorzystania urządzeń kompleksu ściany 387 
przyjęto:

- organizację pracy pozwalającą na czterozmianowy cykl   
produkcyjny

- wykorzystanie czasu między zmianami do przeprowadzenia
bieżących kontroli, konserwacji i niezbędnych czynności
technologicznych.

Oddziały przeprowadzające konserwacje i remonty urządzeń:

- MEUD -6  kierowany przez sztygara oddziałowego Janusza Jekiełka 

- MMUD-6  kierowany przez sztygara oddziałowego Adama Kozika



W listopadzie 2012 r. podjęto decyzję o zmianie wybiegu

ściany o dalsze 66 m i tym samym zakończenie biegu ściany

w chodniku taśmowym-1391, co pozwoliło na wydobycie

dodatkowo ponad 90 tys. ton najlepszego w warunkach KWK

„PIAST” węgla.

Wykorzystanie chodnika jako obcinki likwidacyjnej ściany było

rozwiązaniem dotychczas nie stosowanym w KWK „PIAST” .







Przygotowanie chodnika taśmowego-1391 w pasie

eksploatowanej ściany polegało na przykotwieniu kotwami

strunowymi i strunowo-iniekcyjnymi długości 11 m i 9 m

potrójnego rzędu prostek spinających poszczególne łuki

obudowy ŁP 9/V29/A.











Dodatkowo ocios „wjazdowy” został skonsolidowany poprzez

zastosowanie urabialnych kotew iniekcyjnych, a w miejscach

spodziewanych ciśnień deformacyjnych zabudowano kaszty

drewniane.





W celu zabezpieczenia sekcji przed opadem skał
stropowych podczas rabunku, w odległości 9 m przed
dojechaniem do chodnika, rozpoczęto wykładkę stalowych
siatek zgrzewanych.

Otwieranie chodnika taśmowego następowało odcinkami,
a po wyrabowaniu łuków ociosowych podjeżdżano
sekcjami obudowy zmechanizowanej pod istniejące
stropnice ŁP, zyskując tym samym obudowę ostateczną
pola transportowego obcinki likwidacyjnej.

Po „wjechaniu” wszystkich 149 sekcji przystąpiono do
demontażu wyposażenia kompleksu ścianowego

























































- poprawa wskaźnika wykorzystania złoża,

- wyeliminowanie pozostawiania resztek węgla
skłonnych do samozapłonu (V grupa samozapalności)
oraz resztek kumulujących energię sprężystą
górotworu,

- uproszczenie dróg transportu elementów kompleksu
ścianowego i tym samym przyspieszenie procesu
przezbrajania urządzeń.
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STRESZCZENIE: Wymiana ciepła między ustrojem a otoczeniem odbywa się przez: promienio-
wanie, przewodzenie, konwekcję i parowanie. Równanie bilansu cieplnego człowieka przedstawia 
sposoby i wartości wymiany ciepła pomiędzy człowiekiem a otoczeniem. Miarą zagrożenia klima-
tycznego odniesioną do całej kopalni jest wartość temperatury pierwotnej skał na najgłębszym po-
ziomie eksploatacyjnym. W zależności od tej temperatury kopalnie zostały podzielone na cztery 
grupy. W celu zapewnienia optymalnych warunków klimatycznych należy stosować klasyczne me-
tody ich poprawy lub metody z wykorzystaniem urządzeń chłodniczych. Istnieją także metody or-
ganizacyjne, które odpowiednio dobrane mogą przyczynić się do zmniejszenia zagrożenia klima-
tycznego i poprawy warunków pracy. W artykule omówiono miedzy innymi bilans cieplny organi-
zmu człowieka, wpływ poszczególnych czynników na obciążenie termiczne, metody poprawy wa-
runków klimatycznych oraz zaproponowano hierarchię działań poprawiających warunki klimatyczne. 
 
SŁOWA KLUCZOWE: Bezpieczeństwo termiczne, obciążenie termiczne, zagrożenie klimatyczne, 
bilans cieplny 
 
 
1. BILANS CIEPLNY 
 
1.1. Wymiana ciepła pomiędzy człowiekiem a otoczeniem w wyrobiskach kopalń głębokich 
 
 Wymiana ciepła między ustrojem a otoczeniem odbywa się przez: promieniowanie, przewodze-
nie, konwekcję i parowanie [5], [14], [19], [21]. Człowiek część swego ciepła „oddaje” do otocze-
nia na skutek wypromieniowania fal elektromagnetycznych podczerwonych. Ilość tego promie-
niowania zależy od warunków otoczenia, powierzchni i pozycji ciała. Utrata ciepła przez przewo-
dzenie jest niewielka, ponieważ ciało człowieka zwykle izolowane jest przez odzież. Jeśli ciepło 
unoszone jest wraz z cząsteczkami materii, mówimy wówczas o konwekcji, czyli unoszeniu ciepła. 
Wymiana ciepła między powierzchnią ciała i otoczeniem przez konwekcję zależna jest od tempera-
tury, ruchu powietrza i wilgotności. Przez konwekcję mogą odbywać się zarówno ogrzewanie, jak 
i utrata ciepła w ustroju. Utrata ciepła przez parowanie zachodzi wówczas, gdy prężność pary 
wodnej na powierzchni skóry jest wyższa niż w otaczającym powietrzu. U człowieka woda paruje 
ze skóry i błon śluzowych dróg oddechowych. Utrata ciepła tą drogą jest większa w środowisku o 
małej wilgotności (suche powietrze), a mniejsza przy większej wilgotności powietrza. 
 
1.2. Równanie bilansu cieplnego, Cooling Power 
 
 Równanie bilansu cieplnego człowieka przedstawia sposoby i wartości wymiany ciepła pomię-
dzy człowiekiem a otoczeniem. Wytworzona w organizmie energia metabolizmu w bardzo małej 
ilości zużytkowana jest na wykonanie pracy, a w większości powinna być w postaci ciepła wydzie-
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lona do otoczenia w celu utrzymania stałej temperatury wewnętrznej. Od lat 60. XX wieku zagad-
nienia obciążenia termicznego i przebywania w danym miejscu pracy rozpatrywane są z punktu 
widzenia bilansu ciepła wywiązującego się w organizmie i wymienianego z otoczeniem. Bilans ciepl-
ny ciała człowieka w normach ISO, CEN oraz PN zapisuje się w postaci znanej z prac O. Fangera: 

 
M – W = E + C + R + Cres + Eres + K + S,  W/m2                         (1.2.1) 

 
gdzie: M – gęstość strumienia ciepła metabolizmu, W/m2; W – gęstość strumienia pracy zewnętrz-
nej, W/ m2; E – gęstość strumienia entalpii odbierana z organizmu człowieka drogą parowania po-
tu, W/m2; C – gęstość strumienia ciepła odbieranego z organizmu człowieka drogą konwekcji, 
W/m2; R – gęstość strumienia ciepła wymienianego drogą promieniowania, W/m2; Cres – gęstość 
strumienia ciepła wymienionego podczas oddychania drogą konwekcji, W/m2; Eres – gęstość stru-
mienia ciepła wymienionego podczas oddychania drogą parowania, W/m2; K – gęstość strat ciepła 
wymienianych drogą przewodnictwa, W/m2; S – gęstość strumienia ciepła gromadzonego w or-
ganizmie człowieka, W/m2. 
 
 W wielu rozważaniach pomija się pracę zewnętrzną i przewodnictwo, jako procesy o małym 
znaczeniu w porównaniu z pozostałymi. Strumień cieplny odprowadzony w danym mikroklimacie 
z organizmu człowieka do otoczenia nazwano zdolnością chłodniczą otoczenia CP (Cooling Po-
wer). Jest ona równa sumie gęstości strumienia ciepła konwekcji, promieniowania oraz parowania 
potu: 

 
CP = C + R + E,  W/m2                                                 (1.2.2) 

 
 Przy korzystaniu z pojęcia zdolności chłodniczej środowiska CP w kopalniach rud złota w RPA 
przyjęto następującą interpretację: 

— niebezpieczeństwo wynikające z przegrzania organizmu istnieje wtedy, gdy wydatek ener-
getyczny M zaaklimatyzowanego górnika przewyższa zdolność chłodniczą otoczenia CP, 
czyli M > CP, 

— gdy wydatek energetyczny M zrównuje się ze zdolnością chłodniczą otoczenia CP, istnieje 
pewne, chociaż małe, zagrożenie przekroczenia bezpiecznych parametrów fizjologicznych 
ciała, 

— jeśli zdolność chłodnicza środowiska CP przekracza ciepło przemian metabolicznych M, to 
istnieje możliwość osiągnięcia ustalenia równowagi cieplnej organizmu na poziomie nie-
stwarzającym stanu niebezpiecznego. 

 Kontynuacją tych badań były prace M.J. McPhersona, uwzględniające termoregulacyjne funk-
cje temperatury i stopnia zwilżenia skóry ciała, dostosowujące się do warunków panujących w oto-
czeniu. Temperatura ta ustala się na wysokości średniej równowagowej temperatury skóry ciała, 
przy której ma miejsce zrównanie strat i zysków ciepła. Jeśli wartość temperatury jest mniejsza od 
wartości granicznej, stan jest uznany za bezpieczny. Przy wyznaczaniu strumienia ciepła parowa-
nia potu M.J. McPherson wprowadził wzory na gęstość strumienia odparowania potu E, która zale-
ży głównie od średniej równowagowej temperatury skóry ciała i od temperatury powietrza na ter-
mometrze wilgotnym. 
 
 
2. ZAGROŻENIE KLIMATYCZNE W KOPALNI 
 
 Miarą zagrożenia klimatycznego odniesioną do całej kopalni jest wartość temperatury pierwot-
nej skał na najgłębszym poziomie eksploatacyjnym. W zależności od tej temperatury kopalnie zo-
stały podzielone na cztery grupy [25]: 
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— kopalnie niezagrożone klimatycznie (temperatura pierwotna skał na najgłębszym poziomie 
eksploatacyjnym jest niższa od 30°C), 

— kopalnie o małym zagrożeniu klimatycznym (temperatura pierwotna skał na najgłębszym 
poziomie eksploatacyjnym jest wyższa od 30°C, ale nie przekracza wartości 35°C), 

— kopalnie o dużym zagrożeniu klimatycznym (temperatura pierwotna skał na najgłębszym 
poziomie eksploatacyjnym jest wyższa od 35°C, ale nie przekracza wartości 40°C), 

— kopalnie o bardzo dużym zagrożeniu klimatycznym (temperatura pierwotna skał na najgłęb-
szym poziomie eksploatacyjnym jest wyższa od 40°C). 

 W celu zapewnienia optymalnych warunków klimatycznych należy stosować klasyczne metody 
ich poprawy lub metody z wykorzystaniem urządzeń chłodniczych. 
 
 
3. KLASYCZNE SPOSOBY I METODY POPRAWY WARUNKÓW KLIMATYCZNYCH 
 
 Klasyczne metody poprawy warunków klimatycznych w kopalniach to takie metody, które nie 
wymagają stosowania urządzeń chłodniczych. Wykorzystując znajomość tych metod [3], [7], [17], 
[21], poprawę warunków klimatycznych w wyrobiskach górniczych można uzyskać poprzez: 

— ograniczenie nawilżania powietrza świeżego w szybach wdechowych i na głównych pozio-
mach, 

— upraszczanie sieci wentylacyjnej i w konsekwencji kierowanie do ścian i drążonych wyrobisk 
korytarzowych większej ilości świeżego powietrza, 

— prawidłowe udostępnienie i rozcięcie złoża (wskazany szkielet kamienny, skrócenie dróg do-
prowadzania powietrza i odstawy urobku), 

— stosowanie w rejonach eksploatacyjnych, w miarę możliwości, wentylacji schodzącej i homo-
tropowej, 

— wykonywanie robót przygotowawczych od strony świeżego powietrza doprowadzanego do 
wyrobisk ścianowych, 

— dobranie optymalnego systemu przewietrzania ścian (preferowane systemy „Z” i „Y”), 
— szczelna izolacja zrobów zawałowych (ograniczenie przepływu powietrza przez zroby), 
— wypełnianie przestrzeni zrobowej ścian mieszaniną, na przykład pyłów dymnicowych i wody, 
— lokalizowanie odstawy urobku ze ściany w zużytym prądzie powietrza, 
— unikanie szeregowego przewietrzania ścian, 
— projektowanie odpowiedniej długości ścian. 

 Aby poprawnie zaprojektować eksploatację w warunkach zagrożeń naturalnych niezbędne jest 
uwzględnienie wszystkich zagrożeń współwystępujących z zagrożeniem klimatycznym. Należy pa-
miętać, iż w celu zapewnienia optymalnego sposobu prowadzenia eksploatacji powinno się określić 
gradację występujących zagrożeń naturalnych. Dopiero na jej podstawie możemy zaprojektować op-
tymalne rozwiązanie, pamiętając o dobraniu odpowiedniego sposobu odstawy urobku ze ścian, trans-
portu materiałów i załogi oraz o odpowiednim utrzymaniu wyrobisk górniczych. 
 
 
4. METODY POPRAWY WARUNKÓW KLIMATYCZNYCH 

Z WYKORZYSTANIEM URZĄDZEŃ CHŁODNICZYCH 
 
 W miarę wzrostu głębokości eksploatacji oraz koncentracji produkcji klasyczne metody popra-
wy warunków klimatycznych, mogą okazać się niewystarczające. Zachodzi zatem konieczność za-
stosowania innych metod, polegających na stosowaniu urządzeń chłodniczych. W polskich kopal-
niach węgla kamiennego rozpoczęto stosowanie na szerszą skalę urządzeń chłodniczych dopiero 
w latach osiemdziesiątych dwudziestego wieku. Niewielkie maszyny klimatyzacyjne sprawdzają 
się w kopalniach, gdzie zapotrzebowanie na moc chłodniczą nie przekracza 2 MW (doświadczenia 
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z niemieckich i polskich kopalń [4], [9]). W kopalniach o większym zapotrzebowaniu na moc chłod-
niczą (od 2 do 6 MW) konieczne staje się skorzystanie z nowszych technologii, a mianowicie z tak 
zwanej klimatyzacji grupowej (kopalnie niemieckie, niektóre polskie kopalnie węglowe oraz pol-
skie kopalnie miedzi). W technologii klimatyzacji grupowej odbierane ciepło zrzucane jest do gru-
powych prądów powietrza zużytego lub do komory pomp głównego odwadniania i w ten sposób 
przesyłane na powierzchnię. Najczęściej wykorzystywanymi urządzeniami w klimatyzacji grupo-
wej są wodne maszyny klimatyzacyjne. W kopalniach o zapotrzebowaniu na moc chłodniczą po-
wyżej 6 MW zaleca się stosowanie tak zwanej klimatyzacji centralnej, gdzie urządzenia chłodnicze 
z obiegiem wodnym połączone są w stacjonarnych punktach na powierzchni lub na dole, w celu 
zapewnienia klimatyzacji całych pól kopalnianych lub dużych ich powierzchni przy pomocy cen-
tralnej sieci wody chłodzącej. Oprócz wyrobisk korytarzowych, najtrudniejsze warunki klimatycz-
ne w kopalniach węgla kamiennego występują w czynnych ścianach i komorach kopalń miedzi. 
W celu poprawy warunków klimatycznych w ścianach stosuje się urządzenia chłodnicze. Najczę-
ściej instalowane są one w wyrobiskach doprowadzających świeże powietrze do ściany. Schładza-
nie powietrza wyłącznie na wlocie do ściany (tak zwane głębokie schładzanie) często może okazać 
się niewystarczające. W trudnych warunkach klimatycznych (duża głębokość prowadzenia eksplo-
atacji, wysoka koncentracja produkcji), a szczególnie w długich ścianach, następuje gwałtowny przy-
rost temperatury powietrza. W wielu pracach [1], [2], [11], [13], [18] stwierdzono, iż schładzanie 
powietrza w ścianach jest o wiele bardziej korzystne niż w wyrobisku doprowadzającym powietrze 
do ściany. 
 Wspomniane chłodzenie powietrza w ścianach można uzyskać poprzez: 

— agregaty lodowe, 
— chłodnice powietrza zasilane zimną wodą, 
— nieszczelny lutniociąg dostarczający schładzane powietrze z chodnika wentylacyjnego, 
— wykorzystanie instalacji hydraulicznej ścianowej obudowy zmechanizowanej [6]. 

 Chłodzenie powietrza w ścianie chłodnicami powietrza zasilanymi zimną wodą polega na roz-
łożeniu w niej niezbędnej mocy chłodniczej (identycznie jest również w przypadku stosowania 
chłodnic lodowych). Chłodnice powietrza są najczęściej podwieszane na sekcjach obudowy zme-
chanizowanej lub przymocowywane do obudowy przenośnika zgrzebłowego. Liczba chłodnic oraz 
ich moc chłodnicza jest uzależniona od dobranego urządzenia wytwarzającego zimną wodę. Wyż-
szość ścianowych chłodnic lodowych nad ścianowymi chłodnicami powietrza jest taka, iż mają one 
znacznie mniejsze rozmiary i nadają się do wykorzystania nawet w niskich pokładach. Za ściano-
wymi chłodnicami powietrza przemawia fakt, iż są one ponad dwukrotnie tańsze w eksploatacji od 
chłodnic lodowych. Wobec tego faktu w Polsce szersze zastosowanie znalazły ścianowe chłodnice 
powietrza. Alternatywnym rozwiązaniem do ścianowych chłodnic lodowych i ścianowych chłod-
nic powietrza może być rozwiązanie polegające na zabudowaniu przewoźnego urządzenia chłodni-
czego (np. DV-290) w chodniku wentylacyjnym i tłoczeniu chłodnego powietrza nieszczelnym 
lutniociągiem na odcinku kilku, kilkunastu lub wszystkich sekcji obudowy zmechanizowanej ścia-
ny. Ciekawym rozwiązaniem może być również koncepcja wykorzystania instalacji hydraulicznej 
ścianowej obudowy zmechanizowanej do regulacji warunków klimatycznych w ścianie [6]. 
 
 
5. KSZTAŁTOWANIE WYDATKU ENERGETYCZNEGO, ZESTAWU UBIORU 

I AKLIMATYZACJI PRACOWNIKÓW KOPALŃ WĘGLA 
W CELU POPRAWY WARUNKÓW KLIMATYCZNYCH 

 
 Określenie wydatku energetycznego, zestawu ubioru (oporu cieplnego odzieży) i aklimatyzacji 
pracownika w środowisku gorącym może mieć istotny wpływ na działania podejmowane w ra-
mach procedur zmniejszających obciążenie termiczne organizmu. Od nich, w głównej mierze, za-
leży czy pracownik w środowisku gorącym będzie narażony na wykonywanie pracy w warunkach 
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dyskomfortu cieplnego bezpiecznego, lub też niebezpiecznego dla zdrowia i życia. Odpowiednie 
dobieranie wartości wydatku energetycznego, czyli rodzaju i intensywności pracy, ubioru oraz akli-
matyzacji pracownika będzie miało wpływ na odczuwanie przez niego warunków klimatycznych 
na danym stanowisku pracy. Poniżej omówiono sposób określania wydatku energetycznego, oporu 
cieplnego odzieży oraz przedstawiono problem aklimatyzacji i adaptacji do środowisk gorących. 
Pokazano jaki wpływ mają one na warunki klimatyczne w miejscu pracy. Posłużono się tutaj 
wskaźnikiem dyskomfortu cieplnego , który uwzględnia ich łączny wpływ. Wskaźnik ten nie jest 
wielkością przewidzianą obowiązującymi w polskim górnictwie przepisami, jednak za jego pomo-
cą można w bardzo prosty sposób pokazać wszelkie przedsięwzięcia profilaktyczne. 
 
5.1. Wydatek energetyczny (przerwy w pracy) 
 
 Tempo metabolizmu określa proces zamiany energii chemicznej w mechaniczną i cieplną, jest 
więc miarą kosztu energetycznego obciążenia mięśniowego i pozwala na uzyskanie liczbowego 
wskaźnika aktywności. Znajomość tempa metabolizmu pozwala na oszacowanie metabolicznej pro-
dukcji ciepła służącej do oceny regulacji ciepłoty ciała człowieka. Energia produkowana przez or-
ganizm jest przekształcana w energię cieplną i energię mechaniczną – zwaną „pracą użyteczną” 
(W), która może być pominięta, wobec tego metaboliczna produkcja ciepła staje się równa z tem-
pem metabolizmu (norma ISO 7933 [23]). Mianem metabolizmu określa się wszystkie przemiany 
zachodzące w ciele człowieka, których rezultatem jest wytworzenie energii niezbędnej do funkcjo-
nowania organizmu. Jednostkami opisującymi ilość ciepła metabolicznego jest W/m² oraz met 
(1 met równe jest ilości ciepła wytwarzanego w czasie odpoczynku, równe 58,2 W/m²). 
 
Wpływ zmian wydatku energetycznego na obciążenie termiczne 
 
 Wielkość wydatku energetycznego możemy regulować, na przykład, poprzez stosowanie pla-
nowych przerw w pracy [5]. W zmechanizowanych przodkach ścianowych najczęściej występuje 
praca umiarkowana (kombajniści, operatorzy sekcji obudowy), w przodkach chodnikowych – pra-
ca umiarkowana i ciężka. Zmiana średniego wydatku energetycznego w czasie dniówki roboczej 
lub w czasie godziny wskutek wprowadzenia planowych przerw w pracy wiąże się z różnicami 
stosunku wielkości wydatku energetycznego dla odpoczynku i poszczególnych ciężkości pracy. 
Wykorzystując równanie 5.1.1 można obliczyć średni wydatek energetyczny w czasie godziny 
przy stosowaniu planowych przerw w pracy: 

 
 

60

MτMτ60
M odpbrobr

br


 ,  W/m2                                    (5.1.1) 

 
gdzie: Mo – średni metabolizm początkowy określony dla godziny pracy, W/m2; Modp – średni me-
tabolizm dla odpoczynku, W/m2, najczęściej 65 W/m2; br – ilość planowych minut przerwy w cza-
sie godziny roboczej, min. 
 
5.2. Aklimatyzacja pracownika 
 
 Człowiek ma znacznie większe możliwości rozpraszania ciepła przez wydzielanie i parowanie 
potu niż inne ssaki, a w związku z tym większe możliwości adaptacji do wysokiej niż do niskiej 
temperatury otoczenia. Badania [14], [15], [16], [20] dowodzą, że w okresie kilku pierwszych dni 
po zadziałaniu na człowieka gorącego środowiska następuje wiele zmian fizjologicznych, które 
zmniejszają stopień obciążenia warunkami tego środowiska. Przystosowania układu sercowo-na-
czyniowego, które zmniejszają częstość skurczów serca wymaganą do utrzymania określonego po-
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ziomu aktywności w gorącym otoczeniu, pojawiają się szybko i osiągają swój pułap w ciągu jed-
nego tygodnia. Zmiany w poceniu następują wolniej. Po aklimatyzacji pocenie rozpoczyna się 
wcześniej i przy niższej temperaturze wewnętrznej Takie zmiany zmniejszają poziomy temperatur 
– wewnętrznej i skóry – osiąganych podczas określonego wysiłku w gorącym otoczeniu, zwiększa-
ją pocenie i umożliwiają wykonywanie wysiłku przez czas dłuższy niż u osób niezaaklimatyzowa-
nych. W procesie aklimatyzacji, najbardziej znaczące jest zwiększenie reabsorbcji jonów sodo-
wych zarówno przez komórki kanalików nerkowych, jak i komórki gruczołów potowych. Skut-
kiem jest minimalizacja utraty sodu z polem oraz osmotyczna retencja wody przez nerki, co powo-
duje zwiększenie objętość krwi krążącej. Skutki aklimatyzacji do gorącego środowiska są takie, że 
osoby zaaklimatyzowane pocą się więcej i przy niższej temperaturze wewnętrznej oraz tracą mniej 
sodu niż osoby niezaaklimatyzowane. Te zmiany, w wyniku działania środowiska, obniżają przy-
rost temperatury wewnętrznej. Pełny skutek aklimatyzacji osiąga się po 10–14 dniach aktywnego 
narażenia na gorące środowisko i zanika po podobnym okresie czasu przebywania w chłodniej-
szym środowisku. Zmiany fizjologiczne mogą być również indukowane sztucznie w procesie 
aklimacji. Każde działanie, które powoduje zwiększenie temperatury wewnętrznej o 1°C na godzi-
nę w ciągu 10–14 dni spowoduje podobne rezultaty, jak narażenie na gorące środowisko. Zasadni-
cze znaczenie dla tolerancji gorącego środowiska ma trening fizyczny. Podczas wysiłku, u osób 
niezaaklimatyzowanych, ale wytrenowanych, metaboliczna produkcja ciepła jest mniejsza przy da-
nym poziomie wysiłku, mniejsza jest także częstość skurczów serca oraz mniejszy wzrost tempera-
tury wewnętrznej niż u osób niewytrenowanych i niezaaklimatyzowanych. Adaptacja do nowych 
warunków klimatycznych rozpoczyna się już od drugiego dnia, ale potrzeba 10–14 dni na pełną 
aklimatyzację. Po 7 dniach aklimatyzacji pojawia się około 70% zmian adaptacyjnych, a więc na-
wet krótki okres aklimatyzacji już daje pewne korzyści. Wykazano, że korzystne efekty, będące 
wynikiem aklimatyzacji, utrzymują się przez pewien czas po powrocie do chłodniejszego środowi-
ska, a do ponownej adaptacji dochodzi znacznie szybciej. 
 
5.3. Opór cieplny odzieży 
 
Statyczna i dynamiczna charakterystyka odzieży [24] 
 
 Całkowita statyczna oporność przekazywania ciepła jawnego osoby niewykonującej ruchu mo-
że być wyrażona przez: 

 

st tot

ask

I

TT
RC


 ,  W/m2                                                 (5.3.1) 

 
gdzie: C – gęstość strumienia ciepła konwekcji, W/m2; R – gęstość strumienia ciepła promienio-
wania, W/m2; Tsk – temperatura skóry, K; Ta – temperatura otoczenia, K; Itot st – całkowity statycz-
ny opór cieplny odzieży, (m2K/W). 
 
 Statyczny opór cieplny osoby nie ubranej, czyli opór warstwy przyściennej spokojnego powie-
trza przyjmuje się 0,111 (m2K)/W. Całkowity statyczny opór cieplny ubioru Itot st, do którego zali-
cza się opór materiału odzieży, a także opór warstwy przyściennej powietrza wyznacza się ze wzo-
ru: 

 

cl

st a
st clst tot f

I
II  ,  (m2K)/W                                               (5.3.2) 

 
gdzie: Icl st – statyczny opór cieplny odzieży, (m2K/W); Ia st – statyczny opór cieplny warstwy przy-
ściennej powietrza, (m2K)/W; fcl – stosunek powierzchni zewnętrznej osoby ubranej do nie ubranej. 
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 Aktywność i związany z nią ruch ciała oraz przepływ powietrza mają wpływ na ukształtowanie 
warstwy przyściennej powodując zmniejszenie oporu stawianego przenoszeniu ciepła. Wynika stąd 
konieczność wniesienia i uwzględnienia poprawek wartości oporności cieplnej odzieży i warstwy 
przyściennej powietrza. Przy obliczaniu oporu cieplnego odzieży wprowadza się ograniczenie na 
prędkość war, która nie powinna być większa od 3 m/s. Jeśli war > 3 m/s, to przyjmuje się war = 3 m/s. 
Współczynnik izolacyjności cieplnej odzieży Icl zwykle wyznacza się na podstawie tablic, w któ-
rych najczęściej podany jest w clo. Założenia odnośnie przepuszczalności wilgoci ubioru pracow-
nika zostały omówione w normie ISO 9920. 
 
 
6. CHŁODZENIE INDYWIDUALNE PRACOWNIKA 

NA STANOWISKACH PRACY POD ZIEMIĄ 
 
 Na potrzeby ratownictwa górniczego została wykonana kamizelka chłodząca z wkładami żelo-
wymi 3M. Na rynku dostępne są również inne konstrukcje kamizelek chłodzących (m.in. Draeger, 
Viking). Kamizelki tego rodzaju stanowią standardowe wyposażenie zastępów ratowniczych bio-
rących udział w akcjach ratowniczych prowadzonych w trudnych warunkach mikroklimatu. Istnie-
je możliwość zastosowania tego rozwiązania do indywidualnego chłodzenia pracownika na stano-
wisku pracy. Należy jednak mieć na uwadze fakt, że taka kamizelka chłodząca posiada swoją wagę 
(ok. 2 kg) i efektywnie działa tylko przez określony czas (w zależności od temperatury otoczenia 
od kilkudziesięciu minut do kilku godzin). Ostatnio, w laboratorium CSRG 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. Powyższe rozwiązanie jest jednak 
obarczone podobnymi wadami jak kamizelka ochronna i nie do końca określony jest wpływ chło-
dzenia samej tylko głowy pracownika na jego samopoczucie i stan zdrowia. Do tej pory nie były 
stosowane w polskich kopalniach urządzenia poprawiające komfort termiczny w bezpośrednim są-
siedztwie stanowisk pracy. Znane są rozwiązania teoretyczne zakładające zabudowę pod ziemią, 
w rejonie prowadzonych robót, klimatyzowanych kontenerów, w których mogliby w trakcie przerw 
w pracy przebywać górnicy. Są to jednak tylko rozwiązania teoretyczne, a ich zastosowanie w prak-
tyce wiąże się z poważnymi problemami logistycznymi oraz pociąga za sobą znaczne nakłady fi-
nansowe. W ramach pracy BK-/RG-6/2010 zrealizowanej w Instytucie Eksploatacji Złóż Politech-
niki Śląskiej wykonano między innymi koncepcję zastosowania nowego dwustopniowego systemu 
ucieczkowego w kopalni węgla kamiennego. Zaproponowano w nim wykorzystanie tzw. „mobil-
nych stacji wymiany aparatów ucieczkowych”. Okazało się, że przedmiotowe stacje mogą również 
być wykorzystywane do poprawy komfortu cieplnego zatrudnionej pod ziemią załogi. Wykorzy-
stuje się wtedy jej dodatkową funkcję w postaci nawiewu chłodnego powietrza. Podczas przepro-
wadzonych prób i pomiarów wstępnych okazało się, że stacja MOBI TF w stopniu wystarczającym 
spełnia swoje zadanie, nawiewane powietrze jest chłodne i rzeczywiście powoduje zmniejszenie 
obciążenia termicznego działającego na organizm pracownika. Stacja ma kształt zewnętrzny zbli-
żony do stożka ściętego skierowanego węższą częścią ku górze. Stacja jest przymocowywana do 
obudowy za pomocą uchwytów. W górnej (węższej) części osłony zamontowany jest rezonator 
dźwiękowy, sygnalizujący działanie stacji, oraz realizowany jest nadmuch świeżego powietrza. 
Konstrukcja stacji umożliwia stały napływ świeżego powietrza do wnętrza konstrukcji, a przepływ 
powietrza jest kontrolowany poprzez sterownik powietrza, uruchamiany płytą naciskową. Do za-
woru sterownika świeże powietrze dostarczane jest rurociągiem magistrali sprężonego powietrza 
lub butli ze sprężonym powietrzem. Pracownik wchodząc do wnętrza przestrzeni ograniczonej 
osłoną stacji i stojąc na spągu wyrobiska odcinkiem ciała poniżej strefy lędźwiowo-krzyżowej 
wywiera nacisk na płytę naciskową sterownika. Następuje wlot powietrza poprzez przewód zasila-
nia powietrzem do króćca rezonatora dźwiękowego. Nadmuch powietrza jest sygnalizowany dźwię-
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kowo. Po wejściu pod osłonę, uruchomieniu poprzez nacisk plecami lub inną częścią ciała płyty 
sterującej zaworem dopływowym, do przestrzeni wewnątrz osłony napływa ciągle powietrze, które 
chłodzi pracownika. Osoba przebywająca pod osłoną decyduje o czasie nawiewu powietrza (czasie 
regeneracji). Po schłodzeniu się pracownika, opuszczając przestrzeń pod osłoną, zawór dopływowy 
automatycznie zostaje zamknięty, tym samym zamykając dopływ świeżego powietrza, pozostając 
w gotowości do następnego użycia. Po wykonaniu prób, a następnie wdrożeniu przedmiotowego 
rozwiązania w KWK „Knurów-Szczygłowice” Ruch „Knurów”, autorzy doszli do następujących 
wniosków: 

— mobilność stacji została potwierdzona poprzez prostotę konstrukcji oraz bardzo szybki 
montaż oraz ewentualny demontaż i kolejny montaż (np. przy przebudowie wyrobiska), 

— poprawność obsługi została sprawdzona także na kilkunastu górnikach, którym celowo nie 
udzielono specjalnego instruktażu korzystania ze stacji (nikt nie miał problemów z korzy-
staniem ze stacji), 

— stacja nie wymaga dużego ciśnienia sprężonego powietrza z rurociągu, aby uzyskać pożąda-
ny efekt (w zupełności wystarczy ciśnienie o wartości 2 bar), 

— zainstalowanie stacji, której dodatkową funkcją jest poprawienie komfortu pracy, spotkało 
się z pozytywnym odzewem ze strony zatrudnionej w tym rejonie załogi. 

 Po uruchomieniu zaworu doprowadzającego powietrze pod osłonę stacji temperatura termome-
tru suchego i wilgotnego spadła o 2°C. Zwiększyło się znacznie natężenie chłodzenia powietrza 
(o ponad 100%). Wartości wszystkich wskaźników mikroklimatu obniżyły się. Według wskaźnika 
dyskomfortu cieplnego warunki klimatyczne przed uruchomieniem stacji były bardzo trudne i nie-
bezpieczne dla zdrowia. Po uruchomieniu stacji wskaźnik dyskomfortu cieplnego uległ obniżeniu 
od 0,23 do 0,30 (do wartości = 0,75 dla pracy umiarkowanej i = 0,89 dla pracy ciężkiej), co 
świadczy o poprawie warunków klimatycznych i znacznym zmniejszeniu obciążenia termicznego 
działającego na organizm pracowników. 
 
 
7. ZALECANA KOLEJNOŚĆ DZIAŁAŃ PRZY POPRAWIE 

WARUNKÓW KLIMATYCZNYCH 
 
 Omówione w rozdziałach 5.1–5.3 czynniki w głównej mierze decydują o obciążeniu termicz-
nym pracownika. Wykonana analiza pozwoliła na następujące zhierarchizowanie toku postępowa-
nia: 

— jeśli to możliwe, w rejony zagrożone klimatycznie kierujemy pracowników zaaklimatyzowa-
nych, 

— dla pracownika niezaaklimatyzowanego przewidujemy proces aklimatyzacji, kierując go do 
mniej zagrożonych klimatycznie rejonów lub do pracy o mniejszym wydatku energetycz-
nym do czasu pełnej aklimatyzacji, 

— ile to możliwe, na danym stanowisku pracy, wyposażamy pracownika w odzież roboczą, 
zgodną z przepisami, o jak najmniejszym oporze cieplnym, 

— jeśli nie spowoduje to zakłóceń w procesie produkcyjnym dokonujemy obniżenia wydatku 
energetycznego pracownika poprzez stosowanie planowych przerw w pracy. 

 Jeżeli działania podane powyżej nie przyniosą oczekiwanych rezultatów pozostaje nam jeszcze 
możliwość zastosowania rozwiązań wentylacyjnych i klimatycznych (rozdział 3 i 4). Proponuje się 
następującą hierarchię działań: 

— w ramach możliwości wentylacyjnych i technicznych zwiększyć prędkość przepływającego 
powietrza na stanowisku pracy, pamiętając o tym, że zwiększanie prędkości powietrza po-
wyżej granicy 3,5 m/s będzie już miało niewielki wpływ na poprawę warunków klimatycz-
nych, 
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— jako ostatni środek poprawy zastosować schładzanie powietrza, pamiętając, że obniżenie 
temperatury o każdy 1°C przynosi poprawę warunków klimatycznych, może się jednak wią-
zać ze znacznymi nakładami finansowymi i problemami technicznymi. 

 
 
PODSUMOWANIE 
 
 W celu zapewnienia optymalnych warunków klimatycznych należy stosować klasyczne metody 
ich poprawy lub metody z wykorzystaniem urządzeń chłodniczych. Istnieją także metody organi-
zacyjne lub metody chłodzenia indywidualnego, które odpowiednio dobrane mogą przyczynić się 
do zmniejszenia zagrożenia klimatycznego i poprawy warunków pracy. W artykule omówiono me-
tody poprawy warunków klimatycznych. W rozdziale 7 wskazano proponowaną hierarchię działań 
poprawiających warunki klimatyczne. W trakcie badań i analiz ustalono, że w przypadku pracow-
ników kopalń podziemnych, hierarchia działań powinna być następująca: poprawa poprzez aklima-
tyzację, zmianę rodzaju odzieży, stosowanie planowych przerw w pracy oraz  zmianę parametrów 
powietrza na stanowisku pracy. Dobór odpowiednich środków poprawy zależy najczęściej od moż-
liwości finansowych, technicznych i organizacyjnych kopalni. Przed zastosowaniem wybranych 
metod poprawy warunków klimatycznych analizie należy poddać bilans potrzebnych do uzyskania 
zadowalającego efektu środków w odniesieniu do spodziewanych korzyści. Nie można zapominać, 
że w tych działaniach najważniejszy jednak powinien być człowiek, jego zdrowie i dobre samopo-
czucie. Pracownik zatrudniony w warunkach komfortu cieplnego z pewnością będzie pracował 
bardziej wydajnie i efektywnie, niż pracownik poddawany znacznemu obciążeniu termicznemu. 
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Artykuł powstał w wyniku realizacji strategicznego projektu badawczego pt. „Poprawa bezpie-
czeństwa pracy w kopalniach” (Zadanie nr 5. Numer umowy SP/K/5/143275/11 – sfinansowane 
przez NCBR). 
 
 
 

The Method of Reduction of Thermal Burden and the Improvement 
of Climatic Conditions in Coal-Mines 
 
The exchange of warmth between system and surroundings it is holds by: radiation, leadership, 
convection and evaporation. Equation of the thermal man's balance represents the ways and the 
values of exchange of warmth among man and the surroundings. The value of primitive tempera-
ture of rocks is on the deepest exploitation level of the measure climatic threat brought back to 
whole mine. In dependence from this temperature mines were divided on four groups. It in aim of 
assurance of optimum climatic conditions were one should apply classic methods of their im-
provement or method from utilization cooling devices. The organizational methods exist also suit-
ably well-chosen which can contribute to decrease of climatic threat and the improvement of con-
ditions of work. It the boundary strip in article was has talked over was different thermal balance of 
the man's organism, influence of individual factors on thermal burden, the method of improvement 
of climatic conditions and the hierarchy of workings was proposed adjusting the climatic condi-
tions. 
 
 



 1

Kształcenie przyszłych kadr inżynierskich na potrzeby 
ratownictwa górniczego – przykład współpracy jednostki 
naukowej, jednostki ratownictwa i przyszłego pracodawcy 
 
 
Krzysztof Słota, Zbigniew Słota, Anna Morcinek-Słota 
Politechnika Śląska, Gliwice 
 
Adam Ściuk, Damian Stolarski 
CSRG S.A., Bytom 
 
Jacek Domański 
Katowicki Holding Węglowy S.A., Katowice 
 
 
 
 
 
 
STRESZCZENIE: W artykule przedstawiono przykład współpracy Wydziału Górnictwa i Geologii 
Politechniki Śląskiej, Centralnej Stacji Ratownictwa Górniczego oraz Katowickiego Holdingu 
Węglowego S.A. w zakresie kształcenia przyszłych kadr inżynierskich na potrzeby ratownictwa 
górniczego. Określono wymagania w zakresie pożądanego stanu wiedzy stawiane przez przyszłego 
pracodawcę absolwentom, którzy w przyszłości stanowić mogą trzon drużyny ratowniczej w za-
kładzie górniczym. Wspólnie z CSRG S.A. w Bytomiu uzgodniono najlepsze metody i dobrano 
środki kształcenia w celu osiągnięcia oczekiwanego rezultatu. W związku z tym postanowiono, że 
część zajęć laboratoryjnych z przedmiotu ratownictwo górnicze dla specjalności Eksploatacja Złóż 
i Zagospodarowanie Odpadów odbywać się będzie w formie wyjazdowej w OSRG Zabrze. Trój-
stronna współpraca umożliwiła wypracowanie takich metod i sposobów kształcenia przyszłych 
kadr inżynierskich, aby w sposób optymalny przyszły pracodawca mógł wykorzystać posiadane 
przez absolwenta umiejętności. 
 
SŁOWA KLUCZOWE: Ratownictwo górnicze, edukacja 
 
 
 
1. WPROWADZENIE 
 
 Od 2005 roku w Instytucie Eksploatacji Złóż Wydziału Górnictwa i Geologii Politechniki Ślą-
skiej wdrażany jest nowy model współpracy ze strukturami ratownictwa górniczego w zakresie 
przygotowania kadry inżynierskiej [1]. W 2008 roku po raz pierwszy uruchomione zostały studia 
podyplomowe w zakresie aerologii i ratownictwa górniczego, które cały czas są kontynuowane, 
a wielu słuchaczy jest czynnymi ratownikami górniczymi lub pracownikami struktur ratownictwa 
górniczego. Od 2008 roku poszerzono też zakres współpracy byłego już Zakładu Aerologii i Bez-
pieczeństwa Górniczego ze strukturami służb wentylacyjnych i ratowniczych Zakładów Górni-
czych w zakresie przygotowania kadry inżynierskiej. W pierwszej fazie współpraca opierała się na 
uczestnictwie pracowników służb kopalnianych w zajęciach seminaryjnych i laboratoryjnych z ta-
kich przedmiotów, jak: wentylacja i klimatyzacja kopalń, bezpieczeństwo i higiena pracy oraz ra-
townictwo górnicze. Druga faza współpracy zapoczątkowana w roku 2010 objęła uczestnictwo 
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studentów studiów stacjonarnych na zajęciach laboratoryjnych odbywających się na terenie Zakła-
du Górniczego [1]. Realizowana jest także obecnie dydaktyka przedmiotów specjalistycznych, 
przez pracowników Instytutu, dla studentów – w rzeczywistych warunkach podziemia kopalni [2]. 
Kolejnym etapem współpracy, do którego przyczyniło się opracowywanie nowych planów naucza-
nia, stało się określenie wymagań w zakresie pożądanego stanu wiedzy, stawianych przez przy-
szłego pracodawcę absolwentom, którzy w przyszłości stanowić mogą trzon drużyny ratowniczej 
w zakładzie górniczym. Tutaj pomocą służyli pracownicy KHW S.A. odpowiedzialni między in-
nymi za sprawy związane z ratownictwem górniczym. Następnie, wspólnie z CSRG S.A. w Byto-
miu, uzgodniono najlepsze metody i dobrano środki kształcenia w celu osiągnięcia oczekiwanego 
rezultatu. W związku z tym postanowiono, że część zajęć laboratoryjnych z przedmiotu ratownic-
two górnicze dla specjalności Eksploatacja Złóż i Zagospodarowanie Odpadów, dla studentów stu-
diów stacjonarnych w Rybniku, odbywać się będzie w formie wyjazdowej w OSRG Zabrze. Trój-
stronna współpraca umożliwiła wypracowanie takich metod i sposobów kształcenia przyszłych 
kadr inżynierskich, aby w sposób optymalny przyszły pracodawca mógł wykorzystać posiadane 
przez absolwenta umiejętności. 
 
 
2. ZAKRES POŻĄDANEGO STANU WIEDZY ABSOLWENTÓW, Z ZAKRESU 

RATOWNICTWA GÓRNICZEGO, Z PUNKTU WIDZENIA PRZYSZŁEGO 
PRACODAWCY. POTENCJALNE MOŻLIWOŚCI WYKORZYSTANIA 
WIEDZY (ZATRUDNIENIA) ABSOLWENTÓW W STRUKTURACH 
SŁUŻB RATOWNICZYCH PRACODAWCY 

 
 Każdy absolwent kończący studia techniczne związane z górnictwem posiada duży zasób wie-
dzy ogólnej dotyczącej całej branży oraz wiedzy szczegółowej z zakresu wybranej przez siebie 
specjalności. Gorzej jest jednak z zastosowaniem nabytych umiejętności w praktyce, u przyszłego 
pracodawcy. Wynika to z funkcjonującego obecnie systemu kształcenia, gdzie w większości przy-
padków wiedza teoretyczna słuchaczy przekuwana jest na praktykę dopiero po ukończeniu stu-
diów. Realizowane w okresie kształcenia na wyższej uczelni zajęcia laboratoryjne oraz odbywane 
w zakładach górniczych praktyki są niewystarczające. Specyfika górnictwa, szczególnie podziem-
nego, gdzie poza zagrożeniami technicznymi, związanymi z eksploatacją, występują zagrożenia 
naturalne o narastającym z roku na rok nasileniu (wzrost głębokości eksploatacji) powoduje, że 
pracodawcy oczekują od absolwenta wyższej uczelni w pierwszym rzędzie legitymowania się od-
powiednim poziomem wiedzy praktycznej związanej z rozpoznawaniem i zwalczaniem tych za-
grożeń oraz z funkcjonowaniem służb ratownictwa górniczego przedsiębiorcy. Powyższe zagad-
nienia są kluczowe w początkowym okresie zatrudnienia (staż), tzn. do momentu pierwszego stwier-
dzenia kwalifikacji przez organ nadzoru górniczego oraz rozwijane i poszerzane na poszczegól-
nych szczeblach kariery zawodowej. 
 W szczególności oczekuje się znajomości przez absolwentów następujących zagadnień: 

1. Skład powietrza kopalnianego – własności, wykrywanie poszczególnych gazów. 
2. Gazy palne i trujące występujące w kopalniach – własności, wykrywanie. 
3. Pomiary prędkości i wydatku powietrza w wyrobiskach górniczych. 
4. Pomiary temperatury i wilgotności powietrza kopalnianego. 
5. Pomiary ciśnienia bezwzględnego i różnicy ciśnień. 
6. Sprzęt gaśniczy - rodzaje gaśnic i ich zastosowanie. 
7. Sprzęt ochrony układu oddechowego, służący do samoratowania się. 
8. Czytanie map pokładowych i schematów wentylacyjnych. 
9. Organizacja i wyposażenie służb ratownictwa górniczego w Polsce, w tym CSRG S.A. 

w Bytomiu. 
10. Organizacja i wyposażenie służb ratownictwa górniczego w zakładzie górniczym. 
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11. Ogólne zasady prowadzenia akcji ratowniczych. 
12. Łączność ratownicza. 
13. Pierwsza pomoc. 

 
 W związku z prowadzoną działalnością może dojść do sytuacji zagrażających zdrowiu lub ży-
ciu osób przebywających w zakładzie górniczym, każdy przedsiębiorca zobowiązany jest do zor-
ganizowania i utrzymywania służb ratownictwa górniczego. W ramach Katowickiego Holdingu 
Węglowego S.A. utrzymywanych jest w kopalniach Spółki sześć drużyn ratowniczych, skupiają-
cych ponad 1000 ratowników górniczych. Co piąty z tych ratowników to osoba dozoru różnego 
szczebla (niższego, średniego, wyższego) lub kierownictwa zakładu górniczego. Osoby te z bie-
giem czasu opuszczają drużyny ratownicze z przyczyn zdrowotnych, wiekowych lub przejścia na 
emeryturę. Dlatego też wśród osób dozoru, w tym absolwentów wyższych uczelni, którzy przepra-
cowali co najmniej 12 miesięcy w zakładzie górniczym, prowadzona jest rekrutacja kandydatów na 
ratowników górniczych. Na jedno miejsce przypada około 3 kandydatów. Poza wymaganiami sta-
wianymi przez przepisy górnicze, tj. przede wszystkim odpowiednim stanem zdrowia oraz odpo-
wiednimi predyspozycjami psychologicznymi, potwierdzonymi specjalistycznymi badaniami, oce-
niany jest poziom znajomości przez absolwentów ww. zagadnień. Dlatego też istotne jest, aby 
wiedzę w tym zakresie uzyskać już w okresie kształcenia na wyższej uczelni. 
 
 
3. NOWY PROGRAM KSZTAŁCENIA KADR INŻYNIERSKICH 

W ZAKRESIE RATOWNICTWA GÓRNICZEGO 
 
 Od 2013 roku na Wydziale Górnictwa i Geologii Politechniki Śląskiej zajęcia z ratownictwa 
Górniczego realizowane są zgodnie z nowymi wytycznymi zgodnymi z zasadami narzuconymi 
przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, które określają między innymi elementy i za-
kres wiedzy, jaką ma się posługiwać student. Od wielu lat na Uczelni działa Komisja do spraw 
Systemu Zapewnienia Jakości Kształcenia, w ramach której Komisje Wydziałowe wspomagają 
tworzenie efektów kształcenia przyszłej kadry inżynierskiej. W ramach każdego kierunku studiów, 
jego rodzaju i specjalności tworzy się między innymi karty przedmiotów. W nowej karcie przed-
miotu (wzór Z1-PU7) [3] zawarto sześć tzw. efektów kształcenia dotyczących przedmiotu Ratow-
nictwo górnicze (tab. 3.1). 

 
Tabela 3.1. Zdefiniowane efekty kształcenia [3] 
Table 3.1. Defined effects of education [3] 

Nr Opis efektu kształcenia 
Forma prowadzenia 

zajęć 

1. 
Ma podstawową wiedzę na temat zarządzania bezpieczeństwem w przemyśle 
wydobywczym, posiada podstawową wiedzę w zakresie ratownictwa 
górniczego i kopalnianych służb ratowniczych przemysłu wydobywczego 

Wykład 
Laboratorium 

2. 
Student potrafi wskazać i scharakteryzować zagrożenia występujące 
w górnictwie powodujące konieczność podjęcia akcji ratowniczej 

Wykład 
Laboratorium 

3. 
Ma przygotowanie niezbędne do pracy w środowisku górniczym 
oraz zna zasady bezpieczeństwa związane z tą pracą 

Laboratorium 

4. 
Potrafi zastosować się do zasad bezpieczeństwa i higieny pracy oraz potrafi 
dobrać i wyznaczyć drogę ucieczkową dla załogi dołowej w przypadku 
wystąpienia zagrożenia 

Laboratorium 

5. 
Potrafi odpowiednio określić priorytety służące do realizacji określonego 
przez siebie i innych zadania 

Laboratorium 

6. 
Prawidłowe identyfikuje i rozstrzyga dylematy związane 
z wykonywanym zawodem 

Laboratorium 
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 Student po ukończeniu kursu powinien znać strukturę, funkcjonowanie, zadania, obowiązki oraz 
umocowanie prawne systemu ratownictwa górniczego w Polsce, rozumieć zasady funkcjonowania 
górniczych służb ratowniczych, określić rolę i zadania poszczególnych służb w systemie ratownic-
twa górniczego, wskazać występujące w górnictwie zagrożenia powodujące konieczność podjęcia 
akcji ratowniczej, znać ogólne zasady prowadzenia akcji ratowniczej i obowiązki uczestników ak-
cji ratowniczej, wiedzieć jaki sprzęt stosowany jest w ratownictwie górniczym, posiadać wiedzę 
o metodach wykrywania i pomiaru stężeń gazów w atmosferze kopalnianej, znać metody inertyza-
cji pól pożarowych, wyznaczania dróg ucieczkowych, wspomagania komputerowego obliczeń, prak-
tycznie zastosować posiadane umiejętności w postępowaniu w obliczu zagrożeń. 
 Zgodnie z tym programem [3] wykład z ratownictwa górniczego obejmuje takie zagadnienia, 
jak: 

— organizacja ratownictwa górniczego, 
— służby specjalistyczne w ratownictwie górniczym, 
— przygotowanie kopalni do akcji ratowniczych, 
— plan ratownictwa i pierwszej pomocy, 
— zarządzanie akcją ratowniczą, 
— gry pożarowe, 
— alarmy próbne, 
— próbne akcje wyprowadzenia załogi drogami ucieczkowymi, 
— dokumentacja akcji ratowniczej, 
— bezpieczeństwo w prowadzeniu akcji ratowniczej, 
— kontrola atmosfery kopalnianej, 
— wybrane zagadnienia z wybuchowości wieloskładnikowych mieszanin gazowych, 
— zastosowanie gazów obojętnych do gaszenia pożarów podziemnych oraz w profilaktyce 

przeciwpożarowej, 
— czynniki determinujące bezpieczne wycofanie załogi drogami ucieczkowymi, 
— metoda wyznaczania dróg ucieczkowych dla załogi zagrożonej pożarem, 
— wytyczne i taktyka prowadzenia akcji ratowniczej w świetle czynników charakteryzujących 

zagrożenia: wodne, pożarami, zawałami wyrobisk, wybuchami metanu i pyłu węglowego, 
wyrzutami gazowo-skalnymi, trudnymi warunkami cieplnymi. 

 Zakres zajęć laboratoryjnych obejmuje: 
— praktyczne metody dokumentowania i oceny zagrożenia wybuchami gazów pożarowych i me-

tanu dla potrzeb akcji ratowniczych, 
— komputerowe programy wspomagające prowadzenie akcji ratowniczej, 
— sprzęt do ilościowej i jakościowej analizy powietrza, 
— technologia, sprzęt oraz urządzenia wykorzystywane w inertyzacji pól pożarowych, 
— środki ochrony dróg oddechowych, 
— metodyka wyznaczania dróg ucieczkowych, 
— sprzęt do poszukiwania i zawiązywania łączności z zagrożonymi ludźmi, 
— środki łączności ratowniczej, 
— narzędzia, sprzęt i specjalistyczne urządzenia stosowane w akcjach ratowniczych. 

 W roku akademickim 2013/14 prowadzącymi wykład z tego przedmiotu są: prof. dr hab. inż. 
Jan Szlązak (w Gliwicach) oraz dr inż. Zbigniew Słota (w Rybniku). Zajęcia laboratoryjne prowa-
dzą dr inż. Aneta Grodzicka, dr inż. Anna Morcinek-Słota, mgr inż. Magdalena Tutak oraz dr inż. 
Zbigniew Słota. W ramach współpracy z CSRG S.A. w Bytomiu studenci studiów stacjonarnych 
w Gliwicach odbywają zajęcia wyjazdowe w CSRG S.A. oraz OSRG Bytom, natomiast studenci 
studiów stacjonarnych w Rybniku – zajęcia wyjazdowe, laboratoryjne w OSRG Zabrze w zakresie 
przedstawionym w dalszej części niniejszego artykułu. 
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4. ZAJĘCIA LABORATORYJNE W OSRG ZABRZE JAKO EFEKT 
DZIAŁANIA NOWEGO MODELU WSPÓŁPRACY 

 
 W zakresie kształcenia przyszłych kadr inżynierskich na potrzeby ratownictwa górniczego ze 
strony struktur ratowniczych posłużyła Okręgowa Stacja Ratownictwa Górniczego w Zabrzu. Wy-
korzystano tutaj potencjał, jakim dysponuje OSRG Zabrze, która jest doskonale wyposażona we 
wszelkiego rodzaju sprzęt pomiarowy, sprzęt ochrony dróg oddechowych oraz odpowiednio wy-
szkoloną kadrę. Nie bez znaczenia jest tutaj fakt, iż studenci mają okazję osobiście przekonać się 
o specyfice pracy ratownika górniczego (zajęcia z praktycznym użyciem sprzętu). 
 Zakres współpracy i kształcenia obejmuje następujące zagadnienia: 

— organizację służb ratownictwa górniczego na bazie dyżurujących zastępów dla grup zakła-
dów górniczych, 

— zasady prowadzenia akcji ratowniczych, 
— mocno zaakcentowano szczegółowe omówienie sprzętu ochrony dróg oddechowych, 
— omówienie rodzajów sprzętu kontrolno-pomiarowego oraz sposobów prawidłowego posłu-

giwania się nim, 
— zasady szkolenia z zakresu ratownictwa górniczego, 
— systemy łączności będące na wyposażeniu jednostki ratowniczej, 
— wymagane kwalifikacje zawodowe, zdrowotne i wiekowe członków drużyn ratowniczych. 

 Dużo miejsca poświęcane jest zagadnieniu zasad prowadzenia akcji ratowniczych w zależności 
od rodzaju zagrożeń naturalnych, występujących w zakładach górniczych, a w szczególności spo-
soby prowadzenia akcji ratowniczych w trudnych warunkach mikroklimatu w podziemnych wyro-
biskach, sposoby wykonywania tam izolacyjnych przeciwwybuchowych, oraz sposoby prowadze-
nia akcji ratowniczych i prac profilaktycznych z wykorzystaniem gazów inertnych. 
 Wyżej wymienione zagadnienia przekazywane są słuchaczom przy pomocy sprzętu ratowni-
czego i pomiarowego będącego na wyposażeniu OSRG Zabrze, pokazów audiowizualnych oraz 
ćwiczeń i symulacji ratowniczych, w których udział biorą ratownicy górniczy pełniący dyżur 
w OSRG Zabrze. 
 Studenci mają okazję praktycznego zaznajomienia się z nowoczesnym sprzętem ochrony ukła-
du oddechowego i pomiarowym oraz specyfiką prac ratowniczych. 
 Prowadzone są zajęcia praktyczne z zakresu techniki pomiarowej oraz użycia aparatów regene-
racyjnych ucieczkowych. 
 Duży nacisk kładzie się na uświadomienie konieczności wykonywania prac ratowniczych 
zgodnie z przepisami BHP w warunkach zagrożeń górniczych. 
 Celem prowadzących zajęcia w OSRG Zabrze jest chęć zainteresowania studentów tematyką 
ratownictwa górniczego i poszerzanie ich wiedzy z tego zakresu. Pokłada się nadzieję, że niektórzy 
słuchacze po skończeniu studiów odnajdą swoje miejsce w ratownictwie górniczym. 
 Zajęcia wyjazdowe studentów Wydziału Górnictwa i Geologii Politechniki Śląskiej na terenie 
OSRG Zabrze odbywają się już od kilkunastu lat, jednak obecną (w pełni zorganizowaną i ustaloną 
programowo) formę przybrały w ciągu ostatnich trzech lat. 
 
 
PODSUMOWANIE 
 
 Podkreślić należy, że opracowany model współpracy przynosi korzyści zarówno Instytutowi 
Eksploatacji Złóż (innowacyjne metody kształcenia, dostęp do najnowszych rozwiązań technicz-
nych w ratownictwie górniczym podczas procesu dydaktycznego), jak i strukturom ratownictwa 
górniczego (szkolenie przyszłych kadr, zachęcenie młodzieży do pracy w górnictwie i ratownic-
twie górniczym). Na uznanie zasługuje entuzjazm i duże zaangażowanie w szkoleniach pracowni-
ków Okręgowej Stacji Ratownictwa Górniczego, którzy bardzo chętnie dzielą się swoją wiedzą. 
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Docenić tutaj także należy potencjał jakim dysponują, zarówno jeśli chodzi o zasoby ludzkie, jak 
i wyposażenie techniczne. Jak już wcześniej wspomniano zajęcia wyjazdowe na terenie OSRG Za-
brze odbywają się już od kilkunastu lat, jednak obecną (w pełni zorganizowaną i ustaloną progra-
mowo) formę przybrały w ciągu ostatnich trzech lat. W niedługim więc czasie można się spodzie-
wać napływu do ratownictwa górniczego absolwentów objętych nowymi formami kształcenia. 
 Współpraca w tak szerokim zakresie nie byłaby możliwa bez przychylności władz Centralnej 
Stacji Ratownictwa Górniczego w Bytomiu, za co autorzy niniejszym składają serdeczne podzię-
kowania. 
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Education of Future Engineering Staff on Requirements 
of Mining Rescue – Example Cooperation Unit Scientific, 
Units of Rescue and Future Employers 
 
 Example of cooperation of Department of Mining & Geology of Silesian University of Tech-
nology present, Central Station of Mining Rescue and KHW S.A. in range of future education of 
engineering staff on requirements of mining rescue was present in article. It serves claims for fu-
ture engineering staff. Fairest methods of education with CSRG in Bytom S.A. commonly stated. 
It selects means of education for desired achievement of result. It decide that part of laboratory 
studies from mining rescue for specialty exploitation and developing of waste will be proceeded in 
the form of travelling to OSRG Zabrze. Cooperation of Units has enabled elaboration of methods 
and manners of education of future engineering staff in order to future employer could take ad-
vantage own to optimal manner by graduate of ability. 
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Dwustopniowy system ucieczkowy w polskiej kopalni 
węgla kamiennego z wykorzystaniem nowego typu 
aparatu ucieczkowego – analiza możliwości 
 
 
Anna Morcinek-Słota, Krzysztof Słota, Zbigniew Słota 
Politechnika Śląska, Gliwice 
 
 
 
 
 
 
STRESZCZENIE: W sytuacjach zagrożenia pod ziemią bardzo ważnym elementem jest możliwość 
szybkiej i bezpiecznej ewakuacji z zagrożonego rejonu. Polskie przepisy górnicze wymagają, aby 
osoba przebywająca w wyrobiskach górniczych miała przydzielony sprzęt oczyszczający uciecz-
kowy lub sprzęt izolujący układ oddechowy. Sprzęt ten powinna cały czas posiadać przy sobie. 
Przepis ten realizowany jest poprzez stosowanie różnych aparatów do ochrony dróg oddechowych. 
Z praktyki górniczej wynika, że poza aparatami POG-8, gabaryty pozostałych powodują, że pra-
cownicy pod ziemią bardzo często nie mają ich przy sobie podczas wykonywania czynności robo-
czych. W sytuacji zagrożenia może to spowodować znaczne opóźnienie w użyciu aparatu oraz po-
wstanie zamieszania związanego z odszukaniem własnego aparatu. Optymalnym rozwiązaniem by-
łoby zastosowanie aparatu zaprojektowanego zgodnie z zasadami ergonomii, którego noszenie 
przy sobie podczas całej zmiany roboczej nie sprawiałoby problemu pracownikom. Istnieje tu jed-
nak problem związany z zapewnieniem przez taki aparat odpowiednio długiego czasu ochronnego 
działania. Próba rozwiązania tego problemu wiąże się z zastosowaniem tzw. dwustopniowego za-
bezpieczenia w aparaty oddechowe (dwuetapowego systemu ucieczkowego) i potrzebą zastosowa-
nia nowego typu aparatu. W artykule przeprowadzono analizę możliwości takiego rozwiązania. 
 
SŁOWA KLUCZOWE: Aparaty ucieczkowe, dwuetapowy system ucieczkowy, ewakuacja ludzi 
z zagrożonych rejonów 
 

 
 
1. WSTĘP 
 
 W sytuacjach zagrożenia pod ziemią bardzo ważnym elementem jest możliwość szybkiej i bez-
piecznej ewakuacji z zagrożonego rejonu. Specyfika zagrożeń występujących w kopalni wiąże się 
bardzo często z występowaniem zagrożenia gazowego i pożarowego. Istotna wtedy jest prawidło-
wa ochrona dróg oddechowych. Polskie przepisy górnicze wymagają, aby osoba przebywająca 
w wyrobiskach górniczych miała przydzielony sprzęt oczyszczający ucieczkowy lub sprzęt izolu-
jący układ oddechowy. Sprzęt ten powinna cały czas posiadać przy sobie (od chwili zjazdu pod 
ziemię do chwili wyjazdu na powierzchnię). W polskim górnictwie węgla kamiennego przepis ten 
realizowany jest poprzez stosowanie różnych aparatów do ochrony dróg oddechowych. Najczęściej 
przez górników używane są aparaty POG-8, AU-9E, OXY-50, SR-60 oraz KA-60. Z praktyki gór-
niczej wynika, że poza aparatami POG-8, gabaryty pozostałych powodują, że pracownicy pod zie-
mią bardzo często nie mają ich przy sobie podczas wykonywania czynności roboczych. W sytuacji 
zagrożenia może to spowodować znaczne opóźnienie w użyciu aparatu oraz powstanie zamieszania 
związanego z odszukaniem własnego aparatu. Optymalnym rozwiązaniem byłoby zastosowanie 
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aparatu zaprojektowanego zgodnie z zasadami ergonomii, którego noszenie przy sobie podczas ca-
łej zmiany roboczej nie sprawiałoby problemu pracownikom. Istnieje tu jednak problem związany 
z zapewnieniem przez taki aparat odpowiednio długiego czasu ochronnego działania. Próba roz-
wiązania tego problemu wiąże się z zastosowaniem tzw. dwustopniowego zabezpieczenia w apara-
ty oddechowe (dwuetapowego systemu ucieczkowego). 
 
 
2. OGÓLNA KONCEPCJA DWUSTOPNIOWEGO ZABEZPIECZENIA 

W APARATY ODDECHOWE [3] 
 
 Koncepcja dwustopniowego zabezpieczenia w aparaty oddechowe opiera się na zastosowaniu 
dwóch typów aparatów regeneracyjnych ucieczkowych. Jako pierwszy stopień zabezpieczenia wy-
stępuje tutaj mały aparat ucieczkowy o stosunkowo krótkim czasie działania, natomiast jako drugi 
stopień zabezpieczenia aparat standardowy o dłuższym czasie ochrony. W systemie tym mały apa-
rat jest noszony stale przy sobie, na pasie biodrowym przez pracownika. Aparaty te pobierane są 
przed każdorazowym zjazdem do wyrobisk podziemnych, podobnie jak odbywa się to do tej pory 
w przypadku innych aparatów. W wyznaczonych miejscach na dole kopalni składowane są stan-
dardowe aparaty. Istotna jest tutaj odległość ich składowania. Powinny bowiem znajdować się one 
w odległościach, które zapewniają bezpieczne dojście do nich w małych aparatach. Jako alterna-
tywne dla takiego systemu zakłada się także składowanie standardowych aparatów w urządzeniach 
transportowych dla pracowników. System dwustopniowego zabezpieczenia w aparaty oddechowe 
jest stosowany powszechnie w kopalniach amerykańskich, a koncepcję i jego wdrożenie do pol-
skich kopalń węgla kamiennego wykonali pracownicy Zakładu Aerologii i Bezpieczeństwa Górni-
czego Instytutu Eksploatacji Złóż Wydziału Górnictwa i Geologii Politechniki Śląskiej. 
 
 
3. PRZENIESIENIE KONCEPCJI DWUSTOPNIOWEGO ZABEZPIECZENIA W APARATY 

ODDECHOWE DO POLSKIEGO GÓRNICTWA WĘGLOWEGO [1], [2] 
 
 Polskie przepisy górnicze dopuszczają składowanie aparatów regeneracyjnych ucieczkowych 
w podziemnych wyrobiskach zakładów górniczych. Istnieje więc możliwość przeniesienia takiego 
systemu na przykład do polskich kopalń węgla kamiennego. W ramach stworzenia koncepcji uwz-
ględniono i opracowano między innymi wytyczne dotyczące zasad stosowania takich aparatów, 
dokonywania przeglądów, usytuowania i oznakowania miejsc składowania aparatów pod ziemią. 
Rozważono problem ewentualnego zastosowania komór wymiany aparatów pod ziemią. W tym ce-
lu konieczne okazało się wykonanie badań i prób w rzeczywistych warunkach dołowych. Poprze-
dzone one były dokładną analizą wyrobisk, występujących tam zagrożeń, liczby przebywającej za-
łogi oraz określeniem możliwości technicznych do zastosowania danego rozwiązania. Autorzy kon-
cepcji reprezentujący Politechnikę Śląską powołali w tym celu zespół naukowo-badawczo-tech-
niczny, który opracował zasady przeniesienia koncepcji dwustopniowego zabezpieczenia w apara-
ty oddechowe do polskiego górnictwa węglowego. Zespół ten stanowili pracownicy naukowi Poli-
techniki Śląskiej w Gliwicach – Zakładu Aerologii i Bezpieczeństwa Górniczego – na co dzień 
zajmujący się problematyką bezpieczeństwa i ratownictwa górniczego, pracownicy służb wentyla-
cyjnych i ratowniczych KWK „Halemba-Wirek” oraz przedstawiciele producentów aparatów (Ocen-
co, Faser). Skład zespołu umożliwił kompleksowe przeanalizowanie możliwości przeniesienia i op-
racowanie koncepcji wdrożenia takiego systemu do polskiego górnictwa węglowego. Do prób i ba-
dań wytypowano wyrobiska na najgłębszych poziomach wydobywczych KWK „Halemba-Wirek” 
Ruch „Halemba”. Podyktowane to było faktem prowadzenia doświadczeń w jak najbardziej nieko-
rzystnych warunkach. Zdecydowano się na przeprowadzenie prób w miejscach, z których czas 
wyjścia drogą ewakuacyjną przekraczał 15 minut. Przeprowadzenie prób zostało poprzedzone do-
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kładną analizą możliwości zastosowania systemu dwustopniowego zabezpieczenia w aparaty od-
dechowe. Po przeprowadzeniu wszystkich badań, dokonaniu analiz i uzyskaniu wyników skłania-
jących do przypuszczeń, że opracowana koncepcja może przyczynić się znacząco do podniesienia 
bezpieczeństwa pracującej załogi, podjęto próbę wdrożenia opracowanej koncepcji. Na pierwsze 
miejsce wdrożenia opracowanej koncepcji zaproponowano nowoprojektowaną ścianę 1 w pokła-
dzie 416/F w KWK „Halemba-Wirek”. Dla wybranego miejsca wdrożenia (ściana 1 w pokładzie 
416/F w KWK „Halemba-Wirek”) wskazano drogi dojścia i wyjścia załogi. Dla tych dróg oraz dla 
założonego stanu zatrudnionej załogi w rejonie opracowano lokalizację stacji wymiany aparatów 
ucieczkowych, uwzględniając, że cała załoga zatrudniona w ścianie wyposażona zostanie w apara-
ty o czasie ochronnego działania wynoszącym 15 minut. Należy tutaj podkreślić fakt, iż w opraco-
wanej koncepcji założono, że w stacjach powinny znajdować się aparaty o minimalnym czasie 
ochronnego działania wynoszącym 50 minut. Mogą to być aparaty różnych producentów, a jedy-
nym kryterium jest tylko czas ich ochronnego działania. Wdrażając koncepcję zespół zwracał uwa-
gę, że stacje wymiany aparatów znajdujące się w chodnikach ścianowym 1 i 2 (przy skrzyżowa-
niach z przecinką ścianową) wymagać będą przebudowy (przesunięcia) ze względu na zbliżanie się 
podczas eksploatacji przecinką ścianową do miejsc usytuowania tych stacji. W związku z tym 
przewidywano, że te dwie stacje będą znajdować się w odległościach od 15 do 50 m od skrzyżo-
wania chodników ze ścianą, co będzie uzależnione od postępu ściany. Do końca grudnia 2010 roku 
cała załoga pracująca w wytypowanym do wdrożenia rejonie została przeszkolona w zakresie uży-
cia aparatów EEBD M-20.2 oraz ich wymiany na aparaty o dłuższym czasie ochronnego działania. 
Niniejsze wdrożenie dwustopniowego systemu ucieczkowego zostało pozytywnie zaopiniowane 
przez Centralną Stację Ratownictwa Górniczego. Od czasu opracowania koncepcji i wdrożenia dla 
rejonu ściany 1 nastąpiło także połączenie dowierzchni wentylacyjnej p. 416/F z chodnikiem ścia-
nowym 2. Zarówno opinia CSRG, jak również nowe połączenie zaowocowało niewielkimi zmia-
nami w przedstawionej koncepcji (miejsce usytuowania niektórych stacji wymiany i ilość aparatów 
w nich umieszczona). Przedmiotowa ściana 1 skończyła niedawno swój bieg i podczas całego cy-
klu jej eksploatacji nie odnotowano żadnych zakłóceń w funkcjonowaniu w tym rejonie dwueta-
powego systemu ucieczkowego. 
 
 
4. NOWY TYP APARATU UCIECZKOWEGO – ANALIZA MOŻLIWOŚCI 
 
 Wykorzystanie w przedstawionej koncepcji aparatu EEBD M-20.2 wiązało się z wieloma nie-
dogodnościami. Sprawą podstawową jest wyjątkowo krótki czas ochronnego działania. Aparat ten 
jest bowiem certyfikowany na rynek amerykański z czasem ochronnego działania wynoszącym za-
ledwie 10 min. Na rynku europejskim certyfikacja przewiduje czas ochronnego działania maksy-
malnie 15 min. W niektórych przypadkach (trudne warunki dołowe) może się to okazać zbyt mało. 
Koniecznością staje się zatem opracowanie nowego typu aparatu, który mógłby zostać wykorzy-
stany w opracowanej koncepcji dwuetapowego systemu ucieczkowego. Aparat ten poza kompak-
towymi rozmiarami (oraz niewielką wagą) i ergonomicznym kształtem powinien charakteryzować 
się wydłużonym czasem ochronnego działania w stosunku do rozwiązań obecnie dostępnych na 
rynku. Pozwoliłoby to na znaczne podniesienie bezpieczeństwa górników, poprzez możliwość 
podniesienia czasu bezpiecznej ewakuacji z zagrożonego rejonu. Do podobnych wniosków doszła 
komisja Wyższego Urzędu Górniczego, powołana dla zbadania przyczyny i okoliczności zapalenia 
metanu oraz wypadku zbiorowego zaistniałego w dniu 18 września 2009 roku w KWK „Wujek” 
Ruch „Śląsk”, która w jednym z punktów odnoszącym się do jednostek naukowo-badawczych za-
leciła aby: „opracować i upowszechnić wśród przedsiębiorców lekkie kilkuminutowe aparaty uciecz-
kowe do natychmiastowego użycia”. 
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PODSUMOWANIE 
 
 Opracowanie oraz wprowadzenie do górnictwa małych, ergonomicznych i lekkich aparatów 
ucieczkowych, z wpisaniem ich w dwuetapowy system ucieczkowy, pozwoliłoby wyeliminować 
trudności związane z przestrzeganiem przez załogę wymagań zawartych w §367 ust. 2, pkt 1 Roz-
porządzenia Ministra Gospodarki z dnia 28 czerwca 2002 r. (Dz. U. Nr 139, poz. 1169 wraz z póź-
niejszymi zmianami) w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy, prowadzenia ruchu oraz specjali-
stycznego zabezpieczania przeciwpożarowego w podziemnych zakładach górniczych odnoszących 
się do tego, aby osoba przebywająca w wyrobiskach górniczych miała przydzielony sprzęt oczysz-
czający ucieczkowy lub sprzęt izolujący układ oddechowy i cały czas posiadała go przy sobie (od 
chwili zjazdu pod ziemię do chwili wyjazdu na powierzchnię). W świetle tragicznych wydarzeń, 
które miały miejsce w ostatnich latach w polskim górnictwie (między innymi tragedia w kopalni 
„Wujek”) wdrożenie opracowanej koncepcji przyczyni się do podniesienia bezpieczeństwa pracu-
jącej „na dole” załogi. W przypadku zastosowania tzw. „małych aparatów ucieczkowych” istnieje 
niemal stuprocentowa pewność, że górnicy będą zawsze mieli ten aparat przy sobie i zdążą go użyć 
w sytuacjach zagrożenia zdrowia i życia. 
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Two-Gradual Escape System in Polish Coal Mines with Utilization 
the New Type of Escape Apparatus – the Analysis of Possibility 
 
 Possibility in situations of threat under the ground very important element is quick and safe 
evacuation from menaced region. Polish mining recipes require to spending in mining excavations 
person had assigned detersive escape equipment or equipment isolating respiratory arrangement. 
She should equipment this all the time possesses near him. Recipe this be realized across applying 
to protection of respiratory roads the different apparatuses. It with mining practice results that the 
dimensions of apparatuses cause that workers under the ground have not them near me during exe-
cuting working actions very often. Delay in use the apparatus in situation of threat can cause this 
considerable and connected the rise of confusion from finding the own apparatus. The use of appa-
ratus would be the optimum solution designed peaceably with principles of ergonomics which car-
rying near him during whole working change would not inflict problem workers. It exists here 
however connected with assurance through such apparatus of suitably long protective time problem 
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of working. Test of solution of this problem joins with use the so called of two-gradual protection 
in respiratory apparatuses (the two-gradual escape system) and the need of use of new type appa-
ratus. The paper conducted analysis of possibility of such solution. 
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