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Słowo wstępne 
 
Szkoła Eksploatacji Podziemnej wobec kryzysu górnictwa węgla kamiennego... kolejny 
i który to już raz? 
 
Kryzys - słowo, które pojawia się od ponad roku w wypowiedziach dziennikarzy, mene-
dżerów, polityków na temat górnictwa węgla kamiennego i to w najróżniejszym kontek-
ście. Kryzys to wystąpienie trudnej sytuacji uniemożliwiającej normalne funkcjonowanie 
przedsiębiorstwa oraz powodującej zagrożenie dla dalszego działania. 
 
Polskie górnictwo węgla kamiennego trawi choroba. Ta choroba to wysokie koszty i niska 
wydajność pracy. Przy niskich od kilkudziesięciu miesięcy cenach węgla na rynkach mię-
dzynarodowych i mniejszym zapotrzebowaniu krajowym wpędza ona tę branżę w nieu-
stające kłopoty. Choroba jest znana i recepta znana, działania też, ale wiadomo, iż od 
samego powtarzania i opowiadania o symptomach choroby i opowieściach o działaniach 
nikt pacjenta nie wyleczył. Kilka miesięcy temu dla portalu nettg i kolegów z Trybuny 
Górniczej popełniłem tekst nt. „10 refleksji o roli sytuacji górnictwa węgla kamiennego 
i... nie tylko". Zarzuty internautów pod tekstem dotyczyły głównie tego, że to wszystko 
znają i to już było. A oto jedna z wypowiedzi: „doktorów i profesorów trudno jest zmusić 
do twórczego myślenia. Te 10 refleksji jest codziennie na tym forum, więc żadne odkry-
cie. Gdyby zarządzający wykorzystali informacje opisane na tym forum i wdrożyli je do 
zarządzania dzisiaj nie byłoby kryzysu śląskiego górnictwa.’ I inna wypowiedź „ Ale jak nic 
nie robiąc, można wozić się bez skutków. Aż wstyd bierze, że niedołęstwo w zarządzaniu 
śląskim górnictwem przedstawione było na forum gospodarczym”. Trudno z tym się nie 
zgodzić „czas płynie, a my toniemy."  
 
Jeszcze raz pragnę podkreślić recepta jest znana, ale jak napisałem w jednej z refleksji 
„tylko wspólne myślenie i działanie na rzecz poprawy sytuacji ekonomiczno-finansowej 
górnictwa na linii: właściciel Skarb Państwa - Zarządy Spółek - Związki Zawodowe - Zarzą-
dy gmin i miast - eksperci i instytucje działające na rzecz górnictwa może zmienić obecną 
sytuację". Wspólne działanie to klucz do sukcesu w każdym rodzaju działalności, a nie 
ulega wątpliwości, iż w dzisiejszych warunkach górnictwa to konieczność. A tymczasem 
inna wypowiedź internauty na garść refleksji „Tyn mundrala może se godać, co chce 
i opowiadać o aforyzmach. Jednak my Górniki wiymy jedno, momy układ zbiorowy nom 
to lot- to! Pyrsk!". No to pyrsk Drogi Górniku, toczymy się dalej po równi pochyłej. Tym 
bardziej, że strata na średniej wydobywanej tonie wzrosła z 21 zł do 37 zł. 
 
Problem był dostrzegany przez rząd. Wicepremier Janusz Piechociński: „Przed nami dwa 
trudne lata dla górnictwa, bo nie zanosi się na to, żeby węgiel energetyczny i koksujący 
(...) wyszły z tego najniższego w historii ostatnich dziesięciu lat notowania". Ale cóż z te-
go - praktycznie żadnych działań nie podjęto.  



 

 

 
 
 
Sytuacja w branży górniczej zmienia się w ostatnim czasie błyskawicznie. W ciągu trzech 
miesięcy niepokoje społeczności Górnego Śląska i fala górniczych strajków doprowadziły 
do wymiany prezesów trzech spółek górniczych. Zmiana prezesa jest zawsze wydarze-
niem spektakularnym, czy jednak wystarczy do uzdrowienia sytuacji i osiągnięcia popra-
wy kondycji polskiego węgla? Z pewnością nie. Potrzebny jest jeszcze śmiały plan na-
prawczy całego sektora. Aby zwalczyć chorobę lekarstwo musi zostać zaaplikowane jak 
najszybciej. Będzie się to jednak wiązało z szeregiem wyrzeczeń ze strony pracowników 
i rezygnacji z wielu przywilejów. Ostatnie wydarzenia w Jastrzębskiej Spółce Węglowej 
pokazały, że jest to możliwe.  
 
XXIV Szkoła w dużej mierze będzie poświęcona tematyce obniżenia kosztów wydobycia 
węgla. Nazywam to walką o koszty. Wszyscy pamiętają znakomity film kanadyjskiego re-
żysera Jean-Jacques'a Annaud'a „Walka o ogień" z roku 1981. Tytułowy ogień to możli-
wość przetrwania w zimnym i pełnym niebezpiecznych zwierząt terenie. Identyczną rolę 
w dzisiejszych polskich kopalniach odgrywają koszty (a właściwie ich minimalizacja). O 
istnieniu wielu z nich zadecydują właśnie one. Czy uda się je obniżyć i wygrać tę walkę? 
Ci, którzy film znają pamiętają jak wiele wspólnego wysiłku i przede wszystkim cierpliwo-
ści wymagało w czasach prehistorycznych rozniecenie ognia przy pomocy dwóch kawał-
ków drewna (ew. krzemienia). Podobnie jest w przypadku górnictwa węgla kamiennego, 
gdzie porozumienie, wspólne działania, cierpliwość w poszukiwaniu nowych rozwiązań 
obniżających koszty wydobycia przez zarządzających polskim górnictwem węglowym 
mam nadzieję, że stworzą szansę na wygranie batalii o polski węgiel.  
 
Jak już zaznaczyłem, Szkoła 2015 upłynie pod znakiem kryzysu. Nie będzie to tylko kryzys 
w polskim górnictwie ale także kryzys na Ukrainie, któremu towarzyszy wyraźna niewy-
dolność światowego establishmentu wobec poczynań Rosji. Udział w Szkole zapowiedzia-
ła grupa naszych wieloletnich przyjaciół z Dniepropietrowska z prof. Wołodymirem Bon-
darenko i prof. Iriną Kowalewską na czele- realizujących pomysł bliźniaczej Szkoły, której 
obrady odbywały się corocznie na Krymie. Przyjadą do nas z regionu ogarniętego wojną 
i z kraju stojącego na granicy zapaści gospodarczej, co zapewne sprawi, że ich spojrzenie 
na problemy poruszane podczas obrad tegorocznej Szkoły będzie diametralnie odmien-
nie od naszego. Miejmy jednak nadzieję, że pomimo tych wszystkich trudności i przeciw-
ności spotkamy się w przyszłym roku z naszymi przyjaciółmi po zakończeniu wojny i kry-
zysu górnictwa węgla kamiennego na jubileuszowej 25. Szkole Eksploatacji Podziemnej, 
na którą już teraz serdecznie zapraszamy. 
 
Jerzy Kicki  
Kraków, luty 2015 r. 
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Lista sesji SEP 2015 

 Sesja plenarna: Górnictwo podziemne – gdzie jesteśmy dokąd zmierzamy 

 Nowe techniki i technologie - część I 

 Nowe techniki i technologie - część II 

 Zarządzanie bezpieczeństwem w górnictwie 

 Seminarium: Audyt i kontrola wewnętrzna 

 Oblicza kryzysu w górnictwie w liczbach i opinii ekspertów; możliwości działania 

 Człowiek i środowisko - techniczne, ekonomiczne i środowiskowe aspekty gospodarki 

skałą płonną w kopalniach węgla kamiennego 

 Eksploatacja w warunkach zagrożeń - wentylacja, klimatyzacja, metan 

 Informatyka w górnictwie 

 Monitoring procesów podziemnej eksploatacji złóż 

 Transport i odstawa urobku 

 Geomatyka górnicza 

 Optymalizacja w elektroenergetyce i gospodarce energetycznej kopalń 

 Uwarunkowania formalnoprawne, techniczne i środowiskowe prowadzenia robót strzało-

wych 

 Nowe techniki i technologie - obudowa kotwiowa 

 International Mining Forum 2015 - część I 

 International Mining Forum 2015 - część II 

 Seminarium: Wpływ wstrząsów górniczych na powierzchnię – ocena, skala sejsmiczno-

ści, prognozy, przeciwdziałanie 

 Otwarte posiedzenie Komitetu Zrównoważonej Gospodarki Surowcami Mineralnymi i 

Komitetu Górnictwa PAN 

 Sesja naukowa uczestników World Mining Students Meeting Kraków 2015 

 CSR, Społeczna odpowiedzialność biznesu - praktyka działania 

 Pozyskiwanie środków dla finansowania inwestycji w dziedzinie innowacji i ochrony 

środowiska w górnictwie 

 Szkolenia IT 

 Sesja jubileuszowa z okazji 70-lecia KOPEX - Przedsiębiorstwo Budowy Szybów S.A. 

 Forum Dyskusyjne: Co dalej z kopalniami węgla kamiennego – restrukturyzować na 

pewno, likwidować, ale jak, a może budować – jeśli tak, kiedy? 

http://szkolaeksploatacji.pl/sesja/sesja-plenarna-gornictwo-podziemne-gdzie-jestesmy-dokad-zmierzamy/
http://szkolaeksploatacji.pl/sesja/nowe-techniki-i-technologie-w-eksploatacji-podziemnej-zloz-3/
http://szkolaeksploatacji.pl/sesja/nowe-techniki-i-technologie-czesc-ii/
http://szkolaeksploatacji.pl/sesja/zarzadzanie-bezpieczenstwem-w-gornictwie-2/
http://szkolaeksploatacji.pl/sesja/audyt-i-kontrola-wewnetrzna/
http://szkolaeksploatacji.pl/sesja/ekonomiczno-finansowe-aspekty-dzialalnosci-branzy-gorniczej-w-polsce-3/
http://szkolaeksploatacji.pl/sesja/czlowiek-i-srodowisko-3/
http://szkolaeksploatacji.pl/sesja/czlowiek-i-srodowisko-3/
http://szkolaeksploatacji.pl/sesja/metan-wentylacja-i-klimatyzacja-kopaln/
http://szkolaeksploatacji.pl/sesja/informatyka-w-gornictwie-5/
http://szkolaeksploatacji.pl/sesja/monitoring-procesow-podziemnej-eksploatacji-zloz/
http://szkolaeksploatacji.pl/sesja/transport-i-odstawa-urobku-4/
http://szkolaeksploatacji.pl/sesja/geomatyka-gornicza-2/
http://szkolaeksploatacji.pl/sesja/optymalizacja-w-elektroenergetyce-i-gospodarce-energetycznej-kopaln/
http://szkolaeksploatacji.pl/sesja/uwarunkowania-formalnoprawne-techniczne-i-srodowiskowe-prowadzenia-robot-strzalowych/
http://szkolaeksploatacji.pl/sesja/uwarunkowania-formalnoprawne-techniczne-i-srodowiskowe-prowadzenia-robot-strzalowych/
http://szkolaeksploatacji.pl/sesja/obudowa-kotwiowa-jako-sposob-obnizenia-kosztow-wydobycia/
http://szkolaeksploatacji.pl/sesja/international-mining-forum-2015/
http://szkolaeksploatacji.pl/sesja/international-mining-forum-2015-czesc-2/
http://szkolaeksploatacji.pl/sesja/seminarium-wplyw-wstrzasow-gorniczych-na-powierzchnie-ocena-skala-sejsmicznosci-prognozy-przeciwdzialanie/
http://szkolaeksploatacji.pl/sesja/seminarium-wplyw-wstrzasow-gorniczych-na-powierzchnie-ocena-skala-sejsmicznosci-prognozy-przeciwdzialanie/
http://szkolaeksploatacji.pl/sesja/otwarte-posiedzenie-komitetu-zrownowazonej-gospodarki-surowcami-mineralnymi-z-tematem-wiodacym-drogi-i-manowce-prawa-geologicznego-i-gorniczego/
http://szkolaeksploatacji.pl/sesja/otwarte-posiedzenie-komitetu-zrownowazonej-gospodarki-surowcami-mineralnymi-z-tematem-wiodacym-drogi-i-manowce-prawa-geologicznego-i-gorniczego/
http://szkolaeksploatacji.pl/sesja/sesja-naukowa-uczestnikow-world-mining-students-meeting-krakow-2015/
http://szkolaeksploatacji.pl/sesja/csr-spoleczna-odpowiedzialnosc-biznesu-praktyka-dzialania/
http://szkolaeksploatacji.pl/sesja/szkolenie-z-zakresu-pozyskiwania-srodkow/
http://szkolaeksploatacji.pl/sesja/szkolenie-z-zakresu-pozyskiwania-srodkow/
http://szkolaeksploatacji.pl/sesja/szkolenia-it/
http://szkolaeksploatacji.pl/sesja/sesja-jubileuszowa-z-okazji-70-lecia-kopex-przedsiebiorstwo-budowy-szybow-s-a/
http://szkolaeksploatacji.pl/sesja/forum-dyskusyjne-co-dalej-z-kopalniami-wegla-kamiennego-restrukturyzowac-na-pewno-likwidowac-ale-jak-a-moze-budowac-jesli-tak-kiedy/
http://szkolaeksploatacji.pl/sesja/forum-dyskusyjne-co-dalej-z-kopalniami-wegla-kamiennego-restrukturyzowac-na-pewno-likwidowac-ale-jak-a-moze-budowac-jesli-tak-kiedy/
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Kraków, 23-27 lutego 2015

Znaczenie ciągłości systemowego 

działania w przypadku zdarzeń 

awaryjnych i krytycznych

Stanisław Trenczek, Piotr Wojtas



WPROWADZENIE

W każdej jednostce – proces produkcyjny realizowany jest:

- w uwarunkowaniach kreowanych przez: rodzaj produkcji i zagrożenia temu 

towarzyszące,

- zwykle jako faza statyczna, czasami jako faza dynamiczna. 

W przypadku produkcji węgla kamiennego:

- faza statyczna:

- realizacja procesów przebiega bez zakłóceń, 

- stosowane środki profilaktyki przeciw występującym zagrożeniom naturalnym 

i technicznym są skuteczne,

- stosowane środki kontroli ich poziomów i zabezpieczeń są wystarczające 

i kompletne,

- faza dynamiczna:

- w realizacji procesów mają miejsce zakłócenia, powodujące:

- stany awaryjne, charakteryzujące się parametrami z odchyleniami 

od parametrów występujących w warunkach tolerowalnych, 

- stany krytyczne, uniemożliwiające prowadzenie procesów, 

- trudny do przewidzenia dalszy rozwój związanych  z tym skutków. 

Znaczenie ciągłości systemowego działania 

w przypadku zdarzeń awaryjnych i krytycznych



WPROWADZENIE

W przypadku procesu produkcji węgla 

kamiennego składają na to trzy główne 

grupy procesów technologicznych: 

- procesy przygotowawcze:

- technologie udostępniające, 

- technologie przygotowawcze,

- procesy podstawowe:

- technologie eksploatacyjne, 

- technologie przeróbki mechanicznej 

węgla,

- technologie pomocnicze – związane z:

- wentylacją, 

- transportem,

- odwadnianiem.

Znaczenie ciągłości systemowego działania 

w przypadku zdarzeń awaryjnych i krytycznych

Wszystkie te procesy są powiązana ze sobą zasadniczą infrastrukturą 

systemową, na którą składają się: zasilanie, automatyka i informatyka



WPROWADZENIE

Niektóre polskie przedsiębiorstwa górnicze – struktura zarządzania ma charakter 

zbliżony do korporacyjnej, jest zazwyczaj kilkupoziomowa: 

- ruch zakładu górniczego – w kopalni dwu- i trzyruchowej, 

- kopalnia (jedno- dwu- i trzyruchowa), 

- przedsiębiorca (spółka węglowa, holding węglowy). 

Znaczenie kontroli i zarządzania procesem produkcyjnym potęguje się 

i kumuluje na poziomie spółki – szczególnie, gdy w fazie dynamicznej dochodzi 

do skutków powodujących straty:

- natury ekonomicznej, np. na skutek zniszczenia maszyn, urządzeń infrastruktury, 

unieruchomienia ciągu technologicznego, braku planowanego wydobycia węgla, 

zmniejszonej sprzedaży itp.,

- natury ludzkiej (społecznej), np. na wskutek zdarzenia wypadkowego (wypadki 

ciężkie, śmiertelne), konieczności redukcji zatrudnienia itp. 

Dlatego zarządzanie bezpieczeństwem i efektywnością procesu produkcyjnego są 

najważniejszymi zadaniami spółki.

Znaczenie ciągłości systemowego działania 

w przypadku zdarzeń awaryjnych i krytycznych



WPROWADZENIE

Statystyki niekorzystnych zdarzeń w procesie produkcyjnym:

- w ok. 70% spowodowane są one błędem ludzkim:

- niedopełnienie procedur, przy czym najczęściej jest to związane: 

- z niedoszacowaniem zagrożenia, ryzyka,

- z błędnie przewidywanym czasem trwania stanu awaryjnego,

- z podejmowaniem nadmiernego ryzyka przy kontynuowaniu procesów 

w fazie dynamicznej (w stanie alarmowym, czasem w stanie krytycznym!),

- z opóźnioną  decyzją o wprowadzeniu  procedur dla stanu krytycznego.

- CZŁOWIEK najsłabszym ogniwem w łańcuchu przyczynowo-skutkowym 

zdarzeń awaryjnych i krytycznych. 

Konkluzja – nadzorowanie skomplikowanego procesu produkcyjnego na poziomie 

spółki wymaga prowadzenia całego szeregu działań pozwalających na 

bezpieczną produkcję oraz zapewnienie efektywności zarządzania korporacyjnego, 

poprzez:

- umożliwienie lepszej kontroli parametrów procesowych,

- umożliwienie ograniczenia roli człowieka w podejmowaniu decyzji.

Znaczenie ciągłości systemowego działania 

w przypadku zdarzeń awaryjnych i krytycznych



ZABURZENIA PROCESU PRODUKCJI SPWODOWANE ZAGROŻENIAMI

Skutki występowania zagrożeń naturalnych i technicznych – częste przyczyny 

przerw w funkcjonowaniu poszczególnych ogniw produkcyjnych mających wpływ 

na proces produkcyjny. 

Od rozpoznania ich potencjalnych i rzeczywistych poziomów występowania zależy 

dobór środków profilaktycznych mających na celu niedopuszczenie do 

przekroczenia spodziewanego poziomu i do wspomnianych przerw. 

W kopalniach podziemnych – wiele zagrożeń naturalnych:

- wynikających z natury górotworu,

- związanych z przewietrzaniem wyrobisk podziemnych.

Zagrożenia naturalne: tąpaniami, wyrzutami gazów i skał, zawałami i oberwaniem 

się skał ze stropu i ociosu, metanowe, pożarami endogenicznymi, wybuchem pyłu 

węglowego, klimatyczne, wodne, radiacyjne naturalnymi substancjami 

promieniotwórczymi, oraz działaniem pyłów szkodliwych dla zdrowia. 

Znaczenie ciągłości systemowego działania 

w przypadku zdarzeń awaryjnych i krytycznych



ZABURZENIA PROCESU PRODUKCJI SPWODOWANE ZAGROŻENIAMI

Im przewidywalność wystąpienia poziomów nietolerowanych danego zagrożenia 

jest mniejsza, tym ważniejszą to zagrożenie odgrywa rolę w procesie 

produkcyjnym. 

Przewidywalność zagrożeń naturalnych:

- trudno przewidywalne zagrożenia: tąpaniami oraz wyrzutami gazów 

i skał, 

- średnio przewidywalne zagrożeni: zawałami i oberwaniem się skał ze stropu 

i ociosu, metanowe, pożarowe,

- łatwo przewidywalne zagrożenia: wodne, klimatyczne, wybuchem pyłu 

węglowego, działaniem pyłów szkodliwych dla zdrowia i radiacyjne.

Niezależnie od tego ważne też są skutki zdarzeń zaistniałych w związku 

z przekroczeniem tolerowalnego poziomu  zagrożenia, przez co najistotniejsze pod 

tym względem są zagrożenia mogące spowodować katastrofy:

- w sferze społecznej,

- w sferze infrastrukturalnej zakładu górniczego. 
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ZABURZENIA PROCESU PRODUKCJI SPWODOWANE ZAGROŻENIAMI

Klasyczny podział zagrożeń technicznych występujących w procesie produkcji 

węgla ma związek z oddziaływaniem na pracownika, tj. dotyczy skutków jakie 

mogą one spowodować w zdrowiu lub życiu pracownika:

- mogące spowodować wypadki przy pracy,

- mogące być  przyczyną chorób zawodowych lub/i uciążliwości.

Zagrożenia wypadkogenne: elektryczne, elektromagnetyczne, mechaniczne, 

termiczne, dynamiczne, pożarowe (pożar egzogeniczny) i chemiczne.

Zagrożenia pozostałe: zagrożenie hałasem i zagrożenie wibracyjne. 

Zakłócenie procesu produkcyjnego:

- głównie zagrożenia elektryczne i mechaniczne – awaria powoduje zazwyczaj 

przerwę w funkcjonowaniu ogniwa produkcyjnego: kilku-, kilkunastogodzinna, 

kilka dni, sporadycznie nawet kilkanaście dni (np. zagrożenie pożarowe),

- incydentalnie inne zagrożenie, np. elektromagnetyczne, dynamiczne.
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CHARAKTERYSTYKA WSPÓŁCZESNYCH SYSTEMÓW 

MONITOROWANIA

W polskich kopalniach – kilkanaście rodzajów systemów monitorowania; 

uniwersalne – pozwalają na prawie dowolną konfigurację. Przykład producentów:

- Instytut Technik Innowacyjnych EMAG – od 2010 roku reprezentowany na rynku 

przez firmę Sevitel Sp. z o.o. – oraz firma Sevitel Sp. z o.o.:

- systemy kontroli zagrożeń metanowo-pożarowych SMP,

- systemy monitorowania parametrów środowiska typoszeregu SMP-NT,

- system wspomagania dyspozytora SD2000;

- HASO S.C.:

- system telemetryczny CST-40, CST/A (we współpracy z CEG Tychy),

- system wspomagania dyspozytora metanometrii SWµP;

- Zakład Elektroniki Górniczej ZEG S.A. – system telemetryczny CST-40, CST/A 

(we współpracy z HASO);

- PKiMSA  CARBOAUTOMATYKA S.A. – komputerowy system pomiarowy 

KSP-1, KSP-2, KSP-2C; 

Przedsiębiorstwo Badawczo-Produkcyjne i Usługowo-Handlowe MICON Sp. z o.o.:

- system kontroli parametrów produkcji i bezpieczeństwa VENTURON,

- system monitorowania parametrów bezpieczeństwa Micon-2P,

- system monitorowania i sterowania Micon-3P.
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CHARAKTERYSTYKA WSPÓŁCZESNYCH SYSTEMÓW 

MONITOROWANIA

Wszystkie mają pewien jednakowy, minimalny zakres funkcjonalności, a różnią 

się dodatkowymi funkcjonalnościami, zazwyczaj potrzebnymi danymi 

użytkownikowi, ale nie tylko.  

Ciągłą kontrolą objęte są parametry środowiskowe i elementy mające na nie wpływ, 

w szczególności: 

- parametry fizyczne i składu chemicznego powietrza, 

- poziom zagrożeń sejsmicznych – jeśli w kopalni występuje zagrożenie tąpaniami,

- kontrola stanu i parametrów pracy urządzeń wentylacyjnych,

- kontrola stanu i parametrów pracy maszyn i urządzeń ciągów technologicznych,

- realizacja algorytmów dwustanowego sterowania maszyn i urządzeń dołowych, 

w tym automatycznego wyłączania zasilania w przypadkach zagrożenia wybuchem.

Wszystkie systemy charakteryzują się też tzw. otwartą konstrukcją modułową, 

czyli możliwościami konfigurowania i rozbudowywania systemu stosownie do 

potrzeb użytkownika.
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CHARAKTERYSTYKA WSPÓŁCZESNYCH SYSTEMÓW 

MONITOROWANIA

Potrzebom użytkownika, ale zgodnym z wymaganiami przepisów, 

przyporządkowana jest też ich struktura, która:

- zapewnia realizację przyjętego w górnictwie hierarchicznego układu zarządzania 

produkcją i bezpieczeństwem,

- umożliwia zdalne zasilanie z urządzeń dołowych z powierzchni, co zapewnia ich 

normalne działanie w każdych warunkach,

- umożliwia realizację wymaganych przepisami zadań wizualizacji danych

w punkcie dyspozytorskim, archiwizacji i raportowania danych pomiarowych 

i zdarzeń oraz sterowania dołowych urządzeń zasilających i sygnalizacyjnych,

- umożliwia automatyczne powiadamianie załóg pracujących w rejonach 

o zagrażającym im niebezpieczeństwie,  

- zapewnia integrację z systemami geofizycznymi dla umożliwienia realizacji 

automatycznych wyprzedzających wyłączeń energii elektrycznej w rejonach, 

w których wystąpił wstrząs o energii mogącej spowodować gwałtowny wypływ   

metanu,

- umożliwia współpracę poprzez powierzchniową sieć informatyczną z innymi 

pracującymi w zakładach górniczych systemami akwizycji i wizualizacji.
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CHARAKTERYSTYKA WSPÓŁCZESNYCH SYSTEMÓW 

MONITOROWANIA

Stosowane są też, odpowiednio oprogramowane, systemy monitorowania maszyn 

i urządzeń pracujących w kopalniach – np.:

- firmy SOMAR S.A.:

- system monitorowania parametrów pracy kombajnu chodnikowego,

- system  monitorowania parametrów pracy kompleksu ścianowego,

- system monitorowania pracy zbiornika węgla,

- system monitorowania parametrów technologicznych sieci p.poż., 

- system monitorowania parametrów technologicznych urządzeń klimatycznych,

a także:

- monitorowanie ruchu środków transportowych – np. firmy: Becker-Warkop 

Sp. z o.o., PPHU Telvis Sp. z o.o. (+ ITI EMAG),

- monitorowanie ciśnienia w stojakach obudowy zmechanizowanej – np. firmy: Elsta 

Sp. z o.o., FAMUR S.A., ITI EMAG.
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ZASADNICZE CECHY CIĄGŁOŚCI DZIAŁANIA

Pytanie – czy stosowane rozwiązania są w stanie sprostać wszystkim wymaganiom 

systemowej ciągłości działania, zapewniającej efektywność zarządzania 

korporacyjnego – na poziomie spółki – także w fazie krytycznej? 

Jedną z zasadniczych cech ciągłości działania, jest zapewnienie redundancji 

transmisji danych stosownie do struktury organizacyjnej spółki węglowej. 

Dotyczy to utraty jakiejś 

części systemowego 

monitorowania, czy sieci 

transmisyjnej. 

Ważną rolę może tu odegrać  

transmisja radiowa danych, 

zapewniając dopływ informacji 

o kontrolowanych parametrach 

nawet w przypadku wystąpienia

zdarzeń powodujących stan 

awaryjny sieci tradycyjnej.
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ZASADNICZE CECHY CIĄGŁOŚCI DZIAŁANIA

Druga cecha – systemowy monitoring czynników mogących powodować stany 

awaryjne i krytyczne, również dostosowany do struktury organizacyjnej spółki –

zaczyna się na poziomie ruchu zakładu górniczego i kopalni jednoruchowej:

- kontrola parametrów określających poziomy zagrożeń naturalnych: 

- aerologiczne: wentylacyjno-gazowe, metanowe, pożarowe, klimatyczne,   

wybuchem pyłu węglowego,  działaniem pyłów szkodliwych dla zdrowia,

- geosferyczne: tąpaniami, wyrzutami gazów i skał,

- kontrola parametrów charakteryzujących stabilność procesów technologicznych 

w poszczególnych ogniwach produkcyjnych:

- praca maszyn i urządzeń,

- stan techniczny maszyn i urządzeń,

- kontrola transportu.
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ZASADNICZE CECHY CIĄGŁOŚCI DZIAŁANIA

Kolejna cecha – wyodrębniony poziom zarządzania i konfiguracji, który do 

zrealizowania ma zadania związane z danym ogniwem produkcyjnym. 

Cel zasadniczy – określanie parametrów:

- rzeczywistego poziomu zagrożeń naturalnych – wskaźnik niebezpieczeństwa robót 

górniczych, na podstawie danych pobieranych on-line z systemu monitorowania 

parametrów środowiska oraz danych wprowadzanych do systemu o parametrach 

istotnych czynników zagrożeń podlegających okresowej kontroli, 

- stopnia poprawności realizowanego postępu zmianowego/dobowego,

- stanu technicznego maszyn i urządzeń objętych monitorowaniem,

- kolizyjności środków transportowych,

- poziomu ryzyka utraty zdrowia i/lub życia pracowników,

- poziomu ryzyka utraty funkcjonalności wyrobiska,

- liczby pracowników narażonych na niebezpieczeństwo. 
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ZASADNICZE CECHY CIĄGŁOŚCI DZIAŁANIA

Ostatnia  cecha – wyodrębniony poziom dyspozytorski, realizujący – według 

przyjętych kryteriów – quasi ekspercką ocenę:

- rzeczywistego poziomu zagrożeń naturalnych,

- poprawności realizowanego postępu zmianowego/dobowego,

- stanu technicznego maszyn i urządzeń objętych monitorowaniem,

- kolizyjności środków transportowych,

- ryzyka utraty zdrowia i/lub życia pracowników,

- utraty funkcjonalności wyrobiska,

- konieczności przebywania pracowników w rejonie zagrożonym.
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ZASADNICZE CECHY CIĄGŁOŚCI DZIAŁANIA

Dokonuje automatycznego generowania i wysyłanie komunikatów:

- do decydentów – o konieczności wprowadzenia określonych zmian, np.: 

zmniejszenie postępu, wprowadzenie profilaktyki, zatrzymanie pracy maszyny, 

wymiana elementu maszyny, usunięcie awarii,

- do pracowników w rejonie przodka: o stanach alarmowych, o stanach krytycznych 

i konieczności wycofania się.
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Konkluzja

Stosowane w Polsce systemowe monitorowanie nie zawiera wszystkich cech 

charakteryzujących ciągłość działania. 

Są natomiast systemy te na tyle – jak wspomniano – „otwarte”, że zintegrowanie 

ich z nowymi modułami nie powinno stanowić problemu.



PRZYKŁAD NOWEGO PODEJŚCIA DO CIAGŁOŚCI DZIAŁANIA NA 

POZIOMACH STACYJNYM I DYSPOZYTORSKIM

Nowe podejście do zagadnienia – możliwe jest dzięki rozwojowi technologii 

informatycznych i teleinformatycznych. 

Umożliwiają one  wspomaganie procesu oceny poziomu zagrożeń oraz 

podejmowania działań stosownych do wyniku oceny. 

Przykład 1 – opracowany w GIG, w ramach zrealizowanego projektu strukturalnego, 

system informatyczny MiSS, który umożliwia:

- gromadzenie danych i informacji dotyczących obszarów związanych 

z bezpieczeństwem,

- przedstawienie użytkownikowi zgromadzonej informacji w przejrzysty, strukturalny 

i ułatwiający interpretację sposób,

- aktywne uczestniczenie w procesie interpretacji danych monitoringowych 

i tworzeniu oceny stanu zagrożenia,

- podjęcie właściwych decyzji co do prowadzenia prac profilaktycznych.
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PRZYKŁAD NOWEGO PODEJŚCIA DO CIAGŁOŚCI DZIAŁANIA NA 

POZIOMACH STACYJNYM I DYSPOZYTORSKIM

Źródłami danych w systemie MiSS są:

- istniejące w zakładzie górniczym systemy monitorowania,

- dane o różnych innych parametrach istotnych dla bezpieczeństwa, a nie podlegające 

ciągłemu systemowemu monitorowaniu – wprowadzane przez operatora 

(dyspozytora). 

Dane są zapamiętywane wraz z informacją towarzyszącą, nadającą im odpowiedni 

kontekst, i stanowią rdzeń informacji do charakterystyki stanu bezpieczeństwa 

kopalni i zmian konkretnego stanu. 

Struktura systemu MiSS została oparta na modelu relacyjnym, a ich implementację 

oparto na serwerze bazodanowy Microsoft SQL Server 2008R2. 

Struktura systemu MiSS jest dostosowana do geometrii układu wyrobisk górniczych 

i uwzględnia strukturę organizacyjną kopalni, funkcjonujące procedury postępowania 

we wszystkich etapach prewencji zagrożeń itp.
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PRZYKŁAD NOWEGO PODEJŚCIA DO CIAGŁOŚCI DZIAŁANIA NA 

POZIOMACH STACYJNYM I DYSPOZYTORSKIM

Ogólna struktura systemu MiSS
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PRZYKŁAD NOWEGO PODEJŚCIA DO CIAGŁOŚCI DZIAŁANIA NA 

POZIOMACH STACYJNYM I DYSPOZYTORSKIM

Przykład 2 – wykorzystanie bieżącego monitorowania parametrów wentylacyjnych, 

bezpieczeństwa i produkcji do prognozowania trendów zmian wartości 

o szczególnym znaczeniu, np. stężenia metanu, prędkości powietrza, tlenku węgla, 

temperatury powietrza itp. 

W części powierzchniowej systemu stosuje do tego celu metody analizy 

wieloczynnikowej i wnioskowania maszynowego, z uwzględnieniem informacji 

o stanie maszyn i wyposażenia technologicznego.

W części dołowej realizowane są proste, szybkie algorytmy średniej ruchomej 

w oparciu o wyrażenie:
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1+1 +.......++
=

gdzie: A – wartość liczbowa parametru w danym momencie,

t – łączna liczba punktów w serii pomiarowej,

n – liczba określająca okres uśredniania,

r – kolejny punkt serii pomiarowej.



PODSUMOWANIE

Na przebieg procesu produkcji węgla wpływ ma bardzo wiele czynników, przy czym 

jedne z istotniejszych wynikają z występowania:

- zagrożeń naturalnych – w ogniwa produkcyjnych w części dołowej,

- zagrożeń technicznych – we wszystkich ogniwach, w całym zakładzie górniczym.

Efektywność zarządzanie produkcją na poziomie spółki wymaga wsparcia, 

zapewniającego ciągłość działania bez względu na fazę produkcji, które powinno 

zapewniać realizację wiele nowych funkcji – aktualnie nie realizowanych przez 

systemy, a mianowicie:

- analizę danych statystycznych,

- zarządzanie zadaniami,

- kontrolę przebiegu procesów biznesowych,

- kontrolę czynników zakłócających,

- analizę ryzyka (zagrożenia, podatności, zabezpieczenia),

- wsparcie dla ograniczania skutków zakłóceń,

- wsparcie w zakresie ochrony informacji,

- wspomaganie odtwarzania procesów biznesowych,

- zarządzanie ryzykiem operacyjnym.
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PODSUMOWANIE

Znaczenie ciągłości działania szczególnie uwidacznia się:

- w strategicznym planowaniu – rozpoznawaniu celów oraz sposobów ich 

osiągnięcia,

- w proponowania substruktury organizacyjnej, która pomoże najlepiej osiągnąć 

zamierzone cele,

- w zarządzaniu kadrami, poprzez:

- formułowanie i powierzanie wskazanym pracownikom odpowiednich zadań, 

a także odpowiedniego ich motywowania – określania zachęt w celu poprawy 

efektywności,

- optymalną alokację – przyporządkowanie do poszczególnych zakładów, 

ogniw produkcyjnych,

- planowanie zatrudnienia – określania odpowiedniego personelu mogącego 

wykonywać zamierzone prace.
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Zawieszenie dla kubłów z uchwytem stożkowym 
 
 
Marek Pypno, Krystian Ratuszny, Jarosław Nowak 
KOPEX-Przedsiębiorstwo Budowy  Szybów S.A. 
 
Piotr Bulenda 
Kompania Węglowa S.A. Oddział KWK Rydułtowy-Anna 
 
 
 
 
 
1. WSTĘP 
 
Wdrażane obecnie rozwiązanie techniczne polega na zastosowaniu w zawieszeniu dla kubłów liny 
zalewanej żywicą WIRELOCK i zastępuje klasyczne zamocowanie końca liny za pomocą zaci-
sków linowych i sercówki. Zawieszenie uzyskało dopuszczenie WUG. W referacie przedstawiono 
kolejność czynności podczas wykonywania zamocowania końca liny w uchwycie stożkowym oraz 
omówiono doświadczenia z dotychczasowej eksploatacji. 
 
 
2. PRZEZNACZENIE ZAWIESZEŃ 
 
Obrotowe zawieszenia kubłowe z uchwytem stożkowym przeznaczone są do użytkowania w ku-
błowych górniczych wyciągach szybowych lub urządzeniach pomocniczych. Użytkowane są w trak-
cie głębienia, pogłębiania szybu oraz podczas zbrojenia i wykonywania innych robót szybowych.  
 
 
3. CHARAKTERYSTYKA TECHNICZNA ZAWIESZEŃ 
 
Zamocowanie końca liny stalowej w zawieszeniach kubłowych za pomocą uchwytu stożkowego 
realizowane jest poprzez zalanie żywicą WIRELOCK końca rozplecionej i uformowanej na kształt 
miotły liny w koszyku uchwytu stożkowego. Dla tak wykonanego zakończenia liny przyjmuje się 
100% sprawności w odniesieniu do minimalnej siły zrywającej linę. Wymiary uchwytu stożkowe-
go zależne są od nominalnej średnicy liny nośnej oraz od nominalnej nośności zespołu zamocowa-
nia końca liny, będącego elementem zawieszenia.  
 
 

Szkoła Eksploatacji Podziemnej 2015, Materiały Konferencyjne 
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Rys. 1. Zawieszenia kubłowe z uchwytem stożkowym 
Figure 1. Bucket suspension gears with conical grips 

 
 

 
 

Rys. 2. Przykład uformowanego końca liny  
do zalania w uchwycie stożkowym 

Figure 2. Example of the formed rope end  
to be flooded in the conical grip 

 

Rys. 3. Zespół zamocowania końca liny 
Figure 3. Rope-end attachment unit 
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4. ZALEWANIE ŻYWICĄ WIRELOCK 

 

 
 

Rys. 4. Przykład zalewania żywicą WIRELOCK – kolejne fazy procesu 
Figure 4. Example of flooding with WIRELOCK resin – consecutive phases of a process 

 
 
5. ZASTOSOWANIE ZAWIESZENIA W GŁĘBIENIU SZYBÓW 
 

 

 
 

Rys. 5. Wykorzystanie zawieszeń z linami zalanymi żywicą Wirelock przy głębieniu szybów 
Figure 5. Application of suspension gears with the ropes flooded with Wirelock resin during shaft sinking 
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6. BADANIA I POMIARY LABORATORYJNE 
 
Na zlecenie KOPEX – PBSz S.A. Akademia Górniczo Hutnicza przygotowała prototyp urządzenia 
do oceny stanu technicznego lin zalanych żywicą Wirelock przy ich zakończeniu w uchwycie stoż-
kowym zawieszeń kubłowych.  
 
 

 
 

Rys. 6. Badania laboratoryjne na dostarczonym przez KOPEX – PBSz S.A. stożku 
Figure 6. Laboratory tests on the cone delivered by KOPEX – PBSz S.A. 

 
 
 

 
 

Rys. 5a. Wykorzystanie zawieszeń z linami zalanymi żywicą Wirelock przy głębieniu szybów 
Figure 5a. Application of suspension gears with the ropes flooded with Wirelock resin during shaft sinking 
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Rys. 6a. Wyniki pomiarów fizycznych zamodelowanego uszkodzenia mechanicznego przedstawione 
w układzie radarowym sygnalizujące jakościową zmianę w strukturze 

Figure 6a. Results of physical measurements of simulated mechanical damage presented in the radar 
arrangement, indicating the qualitative change in the structure 

 
 
7. BADANIA NA OBIEKCIE RZECZYWISTYM (SZYB JANINA VI) 
 
 

      
 

Rys. 7. Montaż urządzeń pomiarowych na obiekcie rzeczywistym 
Figure 7. Installation of measuring devices on the real plant 
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Rys. 8. Wykonywanie badań i pomiarów zawieszenia 
Figure 8. Carrying out tests and measurements of the suspension gear 

 
 

Badania zostały wykonane przez AGH na podstawie zlecenia firmy KOPEX – Przedsiębior-
stwo Budowy Szybów S.A. Przedmiotem było zbadanie stanu zawieszenia z liną zalaną w uchwy-
cie stożkowym żywicą Wirelock, pracującego w górniczym wyciągu szybowym kubłowym na 
terenie ZG Janina szyb Janina VI. Badania przeprowadzono w dniu 29.10.2014 r. z wykorzysta-
niem prototypu urządzenia do oceny stanu technicznego lin przy ich zakończeniu w uchwycie stoż-
kowym. Czujnik pomiarowy został umieszczony w trzech położeniach: w odległości 6 mm, 11 mm 
oraz 16 mm od czoła stożka. W wyniku badan nie stwierdzono zmian wynikających z występowa-
nia pękniętych drutów, zaobserwowano natomiast zmianę pola magnetycznego wywołaną defor-
macją liny spowodowaną normalną eksploatacją. Zarejestrowane wartości składowej promieniowej 
pola rozproszenia wokół liny stożka zaprezentowane zostały na wykresach w układzie radarowym. 
Jest to przejrzysty sposób prezentacji obszaru składowej pionowej pola rozproszenia odpowiadają-
cego deformacji liny. W przypadku pojawienia się ubytku przekroju wywołanego np. pęknięciem 
drutu występuje wówczas istotna zmiana w wartości zarejestrowanego sygnału składowej pola 
rozproszenia objawiająca się większą amplitudą w stosunku do rozkładu wzorcowego zarejestro-
wanego w danym położeniu sondy pomiarowej. 

Zaproponowana metoda oceny stanu liny bezpośrednio nad uchwytem stożkowym wymaga op-
tymalizacji parametrów technicznych i metrologicznych aparatury przystosowanej do badania 
układu lina – uchwyt stożkowy. Wstępne badania wersji laboratoryjnej urządzenia na rzeczywi-
stym obiekcie oraz analizy numeryczne wykazały jego przydatność do oceny stanu liny w jej za-
kończeniu. Należy doprecyzować parametry i kształt obwodu magnetycznego, pozwalające na 
uzyskanie odpowiedniego sygnału diagnostycznego. Konieczne są dalsze badania laboratoryjne 
różnych lin z zamodelowanymi uszkodzeniami w strefie wejścia liny do stożka, dopracowanie 
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orientacji elementu czynnego czujnika pomiarowego do pola rozproszenia wokół liny. Planujemy 
kontynuację oceny stanu liny w uchwycie stożkowym tą metodą przy pogłębianiu szybu Leon IV 
na KWK „Rydułtowy – Anna”. 

 
 

8. WNIOSKI 
 
Zawieszenie dla kubłów z uchwytem stożkowym jest znacznie lżejsze i krótsze od klasycznego 
zawieszenia z sercówką i zaciskami linowymi. W rezultacie uzyskujemy większy dostępny ciężar 
użyteczny urobku w kuble przy głębieniu szybu co powoduje skrócenie czasu głębienia, czym 
otrzymujemy również możliwość zastosowania niższej i lżejszej wieży, przy zachowaniu wymaga-
nych przepisami wolnych dróg przejazdu w wieży. Dodatkowo zalewanie żywicą WIRELOCK 
zawieszenia dla kubłów z uchwytem stożkowym, pozwala na wykonanie zawieszenia w przestrze-
niach zagrożonych wybuchem w 4 kat. zagrożenia CH4 i zagrożenia wybuchem pyłu węglowego 
(w odróżnieniu od zalewania białym metalem zawieszenia dla kubłów z uchwytem stożkowym – 
na gorąco), a więc np. przy pogłębianiu szybów z poziomu. Zalewanie zawieszenia żywicą w sto-
sunku do zalewania stopem metalu, pozwala uzyskać większą strefę rozproszenia naprężeń zaraz 
przy wyjściu liny ze stożka, przez co zwiększamy poziom bezpieczeństwa eksploatacji całego wy-
ciągu szybowego. 

Zastosowanie lin kompaktowanych, o powierzchniowym styku drutów w eksploatowanych 
oraz nowo projektowanych wyciągach szybowych dla dużych głębokości (np. 1300 m) oraz 
w projektowanych mniejszych wyciągach kubłowych, pozwala na zmniejszenie średnic lin, a więc 
umożliwia zmniejszenie wielkości bębnów maszyn wyciągowych, średnic kół linowych i parame-
trów zawieszeń kubłowych, prowadząc do optymalizacji ich wielkości i ciężaru. Badania magne-
tyczne zastosowanych tego typu lin (o średnicach: 18 mm, 20 mm, 25 mm, 42 mm np. prod. 
BRIDON Dyform 34 LR, Drumetu) eksploatowanych od 8 lat w KOPEX – PBSz S.A. na różnych 
obiektach nie wykazują zużyć.  

Potrzebne są więc nowe metody diagnostyczne lub rozwinięcia dotychczas stosowanych me-
tod. Z uwagi na koncentrację naprężeń szczególnie ważna jest możliwość określenia stanu tech-
nicznego końcówki liny w strefie wejścia do uchwytu stożkowego w trakcie eksploatacji 
w zawieszeniach z uchwytem stożkowym. Prace nad tym zagadnieniem będziemy kontynuować 
podczas kolejnych realizacji robót szybowych. 
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Bucket suspension gear with conical grip 
 
SUMMARY: The technical solution which is currently implemented, consists in using; a rope 
which is flooded with Wirelock resin for buckets, replacing the typical end of the rope attachment 
by the use of rope clips and a thimble. The report presents a sequence of activities during perform-
ing of the rope end with the conical grip. The experience of the previous exploitation was discussed 
too. 
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STRESZCZENIE: W artykule przedstawiono krótką charakterystykę wybranych programów 
komputerowych, które mogą być zastosowane w projektowaniu i w analizie robót strzałowych. 
Opisano zarówno programy dedykowane do projektowania i modelowania prac strzałowych, jak 
i programy, które można do tego celu zaadoptować. 
 
SŁOWA KLUCZOWE: technika strzałowa, oprogramowania specjalistyczne 
 
 
 
1. WSTĘP 
 

Postęp, jaki zaznaczył się w ostatnich latach w projektowaniu i analizie prac inżynierskich znalazł 
także swoje odzwierciedlenie na polu techniki strzałowej. Dostępne obecnie na rynku 
oprogramowania stosowane są już z powodzeniem w zakresie wspomagania projektowania robót 
strzałowych, jak również analizie efektów prowadzonych prac. Postępująca technika 
informatyczna umożliwiła stworzenie systemów komputerowych, które pozwalają modelować 
proces urabiania złoża bazując na metodach obliczeniowych opartych o metodę elementów 
skończonych. Z tego też względu modele te musiały być odpowiednio zmodyfikowane pod kątem 
procesów szybkozmiennych, jakimi są roboty strzałowe, podczas których czas trwania zjawiska 
ogranicza się w większości przypadków do kilku sekund. Dostępne obecnie oprogramowanie 
stanowi szeroką platformę przeznaczoną do wspomagania projektowania, analizy jak również 
modelowania robót strzałowych. Obecnie dostępnych jest na rynku wiele programów 
komputerowych, które pozwalają na opracowywanie projektów strzelań, ale także na ich analizę. 
Niektóre z nich dedykowane są do pracy inżynierów strzałowych, inne do analiz zjawiska 
wybuchu i synergii materiału wybuchowego z górotworem. Sam wybuch, ze względu na złożoność 
procesów, które w nim występują jest zjawiskiem bardzo trudnym do modelowania, a dynamiczny 
charakter zjawiska powoduje, że w analizach tego typu uwzględnić należy bardzo krótkie odstępy 
czasu pomiędzy kolejnymi etapami modelu. 
 
2. NUMERYCZNE METODY ANALIZ 
 

Numeryczne metody analiz konstrukcji rozwijane są od lat 60. ubiegłego wieku. Na początku, ze 
względu na niską wydajność komputerów, używane były w zakresie nieodbiegającym zbytnio od 

Szkoła Eksploatacji Podziemnej 2015, Materiały Konferencyjne 
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zastosowań klasycznej wytrzymałości materiałów. Wraz ze wzrostem ich mocy obliczeniowej 
i rozwojem nowych procedur obliczeniowych, metody numerycznej analizy konstrukcji osiągnęły 
poziom pozwalający na symulacje zjawisk niemożliwych do interpretacji metodami klasycznymi, 
a także na drodze badań laboratoryjnych. Przykładem takich zjawisk jest eksplozja materiału 
wybuchowego. Zjawisko to jest niezwykle trudne do badania metodami eksperymentalnymi ze 
względu na bardzo krótki czas trwania procesu, bardzo szeroki zakres zmian wartości mierzonych 
parametrów oraz ich skrajnie szybkozmienny charakter. Ponieważ nowoczesne narzędzia analizy 
komputerowej umożliwiają już przeprowadzenie symulacji wybuchu, jej wyniki mogą obecnie 
dostarczyć nawet więcej informacji niż jakakolwiek aparatura pomiarowa. 
 
2.1. Charakterystyka programu LS-DYNA 
 

Jednym z przykładów programów komputerowych służących do analiz zjawisk szybkozmiennych 
może być specjalistyczne oprogramowanie w postaci pakietu LS-DYNA, który jest szczególnie 
przydatny w śledzeniu narastania spękań w górotworze w następstwie wybuchów MW. 
Oprogramowanie LS-DYNA służy do rozwiązywania zagadnień dynamicznych i wysoce 
nieliniowych. Mimo tego, że nie jest to oprogramowanie dedykowane do analiz robót strzałowych, 
lecz biorąc pod uwagę, że przeznaczone jest do analizy zjawisk szybkozmiennych metodą 
elementów skończonych, jego zastosowanie do modelowania zjawiska wybuchu wydaje się być 
uzasadnione. Pakiet LS-DYNA opracowany został przez firmę Livemore Software Technology 
Corporation (LSTC) z USA. Obecnie największe zastosowanie znajduje w przemyśle 
samochodowym do modelowania testów zderzeniowych, natomiast w przemyśle lotniczym do 
modelowania zderzeń ptaków ze skrzydłami samolotów. 
 
W światowej literaturze można znaleźć opisy przeprowadzonych w przeszłości analiz robót 
strzałowych z wykorzystaniem oprogramowania LS-DYNA. Na uwagę zasługują badania 
przeprowadzone przez pracowników Uniwersytetu Technicznego z Lulei we współpracy 
z przedstawicielami producenta oprogramowania oraz firmy Itasca [1]. Analiza dotyczyła 
komputerowej symulacji strzelań dwóch otworów strzałowych zlokalizowanych w pewnej 
odległości od siebie. Mając na uwadze, że głównym celem robót strzałowych jest rozdrobnienie 
masywu skalnego/górotworu na bryły o rozmiarach pozwalających na ich swobodny transport, 
należy w taki sposób sterować robotami strzałowymi poprzez zastosowanie odpowiednich zwłok 
pomiędzy kolejno odpalanymi otworami strzałowymi, aby doprowadzić do oczekiwanego 
rozdrobienia urobku, co może z kolei doprowadzić do obniżenia kosztów robót strzałowych 
i transportu odstrzelonego urobku, a także zużycia energii podczas kruszenia urobku. W ramach 
pracy zamodelowano detonację dwóch otworów strzałowych znajdujących się w określonej 
odległości od siebie. Geometria modelu przedstawiona została na rysunku 1 [1]. 
 
Jako zmienne parametry modelu przyjęto opóźnienia pomiędzy otworami strzałowymi, odległość 
między nimi oraz ilość zastosowanego materiału wybuchowego. Wybór odpowiedniego solwera 
dla analizy danego modelu ma kluczowe znaczenie w otrzymaniu obiektywnych wyników. 
Program LS-DYNA umożliwia przeprowadzenie analizy metodą Lagrange’a, Euler’a i metodą 
charakterystyczną dla siebie, tzw. ALE (Arbitrary Lagrange Euler) będącą sprzężeniem obu metod. 
Głównym problemem w tego typu symulacjach jest odpowiednie zdefiniowanie warunków 
początkowo-brzegowych oraz poprawne opisanie zjawiska detonacji MW, a następnie procesu 
rozchodzenia się fali ciśnienia w ośrodku oraz oddziaływania jej na elementy znajdujące się 
w analizowanym obszarze. 
 
Wyniki przeprowadzonej analizy są bardzo obiecujące. Rysunek 1 [1] przedstawia także przebieg 
spękań dla wariantu, w którym oba otwory zostały zdetonowane w tym samym czasie. Wskazuje 
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on na symetryczny przebieg spękań oraz rozkład ciśnienia. Zaproponowany algorytm oceny 
rozdrobnienia urobku może być narzędziem porównującym wyniki modelowania w odniesieniu do 
uzyskania oczekiwanego rozdrobnienia. Autorzy wskazują, że największy stopień rozdrobnienia 
uzyskać można przy zastosowaniu relatywnie dużych opóźnień pomiędzy kolejno odpalanymi 
otworami strzałowymi. Należałoby więc przeanalizować także możliwość zastosowania większych 
opóźnień oraz różnych geometrii rozmieszczenia otworów strzałowych. Przedstawiona symulacja 
detonacji otworów strzałowych przy pomocy oprogramowania LS-DYNA wskazuje, że może on 
znaleźć zastosowanie jako element wspomagający roboty, strzałowe zarówno w odkrywkowych, 
jak i podziemnych zakładach górniczych. 
 

 

 
 

 
Rys. 1. Geometria modelu (po lewej) oraz przebieg spękań wokół otworów strzałowych (po prawej) [1] 
Figure 1. Geometry of the model (left) and distribution of cracks (right) 
 
KGHM CUPRUM sp. z o.o. we współpracy z Katedrą Mechaniki i Informatyki Stosowanej 
Wojskowej Akademii Technicznej analizuje obecnie możliwość wykorzystania oprogramowania 
LS-DYNA dla celów optymalizacji geometrii otworów włomowych na podstawie numerycznej 
oceny zasięgu strefy spękań wywołanych detonacją ładunku materiału wybuchowego 
prowadzących do poprawy efektywności strzelań przodków poprzez zmniejszenie ilości otworów 
strzałowych i/lub zwiększenie uzyskiwanego zabioru. Mając na uwadze, że kluczowym 
czynnikiem decydującym o uzyskaniu efektywnego zabioru jest odpowiedni dobór geometrii 
otworów włomowych, a pozostawianie pustych (niezaładowanych) otworów włomowych może 
doprowadzić do zwiększenia zasięgu strefy spękań, planuje się przeprowadzenie serii analiz 
numerycznych pozwalających na opracowanie wytycznych efektywnego prowadzenia robot 
strzałowych w warunkach polskich kopalń rud miedzi. 
 
Warunkiem koniecznym uzyskania wiarygodnych wyników obliczeń komputerowych opisujących 
analizowane zjawisko z akceptowalną dokładnością, jest, poza znajomością samych metod 
modelowania, wprowadzenie danych rzetelnie opisujących zachowanie materiałów i warunki 
zewnętrzne (np. obciążenia) w jakich działa analizowany obiekt. W przypadku symulacji detonacji 
materiału wybuchowego, spośród danych decydujących o wiarygodności uzyskanego rozwiązania, 
za najważniejsze uważa się grupę danych opisujących zachowanie się materii (MW i skały 
otaczającej) w warunkach wybuchu, kiedy to przy skrajnie dużych prędkościach odkształcenia, 
zachowanie się materiału jest odmienne niż w warunkach statycznych lub nawet w warunkach 
rozwoju dynamicznych przejawów ciśnienia górotworu (wyrzuty skał, zjawiska sejsmiczne itp.), 
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a także zestaw współczynników pozwalających na opisanie charakterystyki spalania ładunku 
wybuchowego. 
 
Numeryczna optymalizacja metryk strzałowych zostanie przeprowadzona z wykorzystaniem 
różnorodnych geometrii włomów równoległych i klinowych w różnych konfiguracjach 
pozostawiania pustych (niezaładowanych) otworów strzałowych wraz z kolejnością ich odpalania. 
Na rysunku 3 przedstawiono schemat rozmieszczenia otworów strzałowych w klasycznym włomie 
pryzmatycznym. Jest to jeden z pierwszych historycznie włomów prostych, na bazie którego 
powstało wiele wariantów włomów równoległych. Wszystkie otwory we włomie są względem 
siebie równoległe, a ich średnica jest stała. Otwór centralny jest załadowany materiałem 
wybuchowym, natomiast najbliższe cztery otwory pozostają niezaładowane. Mimo tego, że włom 
ten odznacza się gorszymi wynikami z punktu widzenia zabioru niż włomy z otworem 
wielkośrednicowym, to jest często stosowany z powodu mniejszej pracochłonności. Na rysunku 2 
przedstawiono także wyznaczony przebieg spękań wokół otworów strzałowych w przypadku 
jednoczesnej detonacji ładunków MW, jak również z odpowiednio dobranymi opóźnieniami. 
 
 

 
 

Rys. 2. Geometria włomu (po lewej) oraz przebieg spękań wokół otworów strzałowych (środek i po prawej) 
Figure 2. Geometry of the cut holes (left) and distribution of cracs (middle and right) 
 
Wprowadzenie wyżej wymienionych grup danych do specjalistycznego oprogramowania pozwoli 
użytkownikowi posiadającemu odpowiednią wiedzę na przeprowadzenie symulacji wybuchu oraz 
oddziaływania fali uderzeniowej na skałę. Z doświadczenia wynika, że rezultaty tego rodzaju 
symulacji komputerowych są wystarczająco dokładne aby móc porównywać np. wpływ geometrii 
otworów na sposób niszczenia skał. Zaletą przeprowadzenia takich analiz jest możliwość 
prześledzenia zmian parametrów, które nie są możliwe do zmierzenia w trakcie strzelań 
eksperymentalnych. Poza tym raz pozyskane dane materiałowe i charakterystyka spalania ładunku 
umożliwiają przeprowadzenie dowolnej liczby symulacji strzelań przy różnych konfiguracjach 
rozmieszczenia otworów strzałowych, łącznie z możliwością przeprowadzenia ich optymalizacji. 
 
2.2. Charakterystyka oprogramowania Blo-Up 2 
 

Niemiecka firma Itasca jest globalnym producentem oprogramowania do rozwiązywania 
zaawansowanych problemów inżynierskich. Na uwagę zasługują programy takie jak FLAC, PFC, 
czy UDEC wraz z ich przestrzennymi odmianami. Od roku 2001 firma Itasca jest członkiem 
projektu HSBM (Hybrid Stress Blast Model), którego celem było opracowanie numerycznego 
modelu zjawiska strzelania. W ramach pierwszego etapu projektu powstał kod zwany Blo-Up 
(Blast Layout Optimization Using PFC3D), który wykorzystuje unikalną kombinację dyskretnych 
i ciągłych technik numerycznych do modelowania zjawiska strzelania przy założeniu nieidealnej 
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detonacji, określonej propagacji fali dynamicznej oraz oczekiwanego rozdrobnienia urobku. 
Program PFC3D (Particle Flow Code) umożliwia modelowanie numeryczne ośrodków skalnych 
i innych materiałów sypkich w dwóch oraz trzech wymiarach w oparciu o metodę elementów 
odrębnych w wersji cząsteczkowej. Zaawansowane algorytmy analizujące kontakt pomiędzy 
poszczególnymi cząstkami umożliwiają symulację zarówno gwałtownego przepływu 
rozdrobnionych skał, jak również odrywanie pojedynczych brył od sztywnego bloku skalnego. 
Główną zaletą oprogramowania PFC3D jest możliwość modelowania zjawisk o nieciągłej naturze 
ośrodka. Podobnie, jak w przypadku oprogramowania LS-DYNA, PFC3D wykorzystuje metodę 
„explicit”, czyli metodę kolejnych kroków dla rozwiązania układu równań różniczkowych. 
 
W ramach drugiego etapu projektu powstał zupełnie przekształcony kod Blo-Up 2 (rys. 3) z dużo 
bardziej efektywnymi możliwościami obliczeniowymi. Zupełnie niezależny pakiet 
oprogramowania uwzględniający nieidealną detonację został wykorzystany do określenia 
zachowania się materiału wybuchowego z punktu widzenia równania stanu, prędkości detonacji, 
czy końcowego zasięgu reakcji. Informacje te wykorzystywane są jako dane wejściowe do 
symulacji w programie Blo-Up 2, który wykorzystuje do analizy kod FLAC. Program FLAC 
oparty jest na metodzie różnic skończonych i schemacie obliczeniowych Langrange’a. FLAC 
umożliwia modelowanie znacznych odkształceń i zniszczeń ośrodków skalnych. Zagadnienia 
rozwiązywane są w sposób krokowy, obejmując kilka etapów pozwalających na odzwierciedlenie 
rzeczywistej sytuacji w danym okresie. W programie Blo-Up 2 materiał wybuchowy jest 
reprezentowany przez model konstytutywny w centralnych obszarach modelu FLAC. Energia 
uwolniona w obszarach modelu FLAC jest kontrolowana poprzez programowalny algorytm 
spalania. Zasięg reakcji na danym obszarze jest kontrolowany przez stałą falę detonacyjną 
propagującą w stronę wylotu otworu strzałowego przy wcześniej określonej prędkości detonacji. 
Skała w bezpośredniej bliskości otworu strzałowego jest reprezentowana przez model 
konstytutywny i sprzężona z produktami spalania MW (rys. 3). 
 
 

  

 
Rys. 3. Oprogramowanie Blo-Up 2 (po lewej) [2] i schematyczne przedstawienie sieci węzłów (po prawej) [3] 
Figure 3. Blo-Up 2 software (left) and schematic representation of the FLAC zones and lattice nodes (right) 

 
Energia uwalniania podczas reakcji zwiększa naprężenie izotropowe w strefach przedstawiających 
MW. Materiał otaczający powiększa się w odpowiedzi na wzrastające ciśnienie gazu, co powoduje, 
że skała i materiał wybuchowy są w pełni sprzężone przez cały czas trwania reakcji. Przybitka 
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natomiast jest modelowana wykorzystując parametry modelu konstytutywnego. Obecnie 
prowadzone są prace nad wdrożeniem komercyjnej wersji oprogramowania Blo-Up 2. W ramach 
projektu HSBM we współpracy z instytutem zdrowia i bezpieczeństwa pracy przeprowadzono 
badania zamodelowanej wcześniej detonacji ładunków MW na kilku oczujnikowanych blokach 
betonowych. Każdy z nich wyposażony był w akcelerometry, geofony, mierniki prędkości 
detonacji w otworach oraz kamery o wysokiej rozdzielczości. Wyniki pracy wykorzystane zostaną 
do udoskonalenia oprogramowania Blo-Up 2 [4]. 
 
2.3. Program Blast Design Assistant 
 
Program Blast Design Assistant (BDA) firmy Orica wykorzystuje bardziej zaawansowane metody 
obliczeniowe w codziennej praktyce górniczej. System ten nie wymaga dużej mocy obliczeniowej 
i może być stosowany przy wstępnych pracach modelowych. Model ten pracuje w środowisku 2D, 
bazuje na zadanych parametrach geometrycznych ściany oraz siatki strzałowej (Rys. 4[2]). Kolejne 
etapy modelowania wymagają zadania parametrów geotechnicznych urabianych skał, można 
w takim przypadku wykorzystać bazę danych skał zawartą w programie lub samemu zdefiniować 
parametry tj. moduł Young’a, współczynnik Poissona, wytrzymałość na ściskanie itd. 
 

  
 
Rys. 4. Przykład rozmieszczenia otworów strzałowych oraz wynik symulacji [5] 
Figure 4. Example of blasholes pattern and result of simulation [5] 
 
Program umożliwia porównywanie różnych scenariuszy robót strzałowych np. poprzez 
zróżnicowanie czasów opóźnień w poszczególnych scenariuszach [5]. 

 
 

Rys. 5. Przykład porównania dwóch scenariuszy strzelań [5] 
Figure 5. Example – comparison of two scenarios [5] 
 
 
 



 7

3. ZINTEGROWANE PLATFORMY KOMPUTROWE 
 
Zarządzanie kopalnią przyszłości musi się opierać na możliwie szerokim wykorzystaniu 
informacji, które są gromadzone w ramach systemów wykorzystywanych w kopalni. Przykładem 
takiej zintegrowanej platformy programowej jest seria programów SHOTPlus, która umożliwia 
projektowanie i analizę robót strzałowych. Oprogramowanie umożliwia elastyczne 
wykorzystywanie dostępnych danych np. z laserowych systemów pomiarowych, systemów badania 
prostoliniowości otworów strzałowych, systemów pomiaru drgań parasejsmicznych. Jako, że 
specyfika poszczególnych rodzajów techniki strzałowej różni się znacząco miedzy sobą platforma 
SHOTPlus wyróżnia szereg programów dedykowanych do konkretnych typów robót strzałowych 
(np. SHOTPlus-T – roboty tunelowe, SHOTPlus 5 – roboty odkrywkowe, SHOTPlus UG – roboty 
podziemne itp.).  
 
Platforma programów SHOTPlus umożliwia również współpracę z oprogramowaniem 
specjalistycznym wykorzystywanym w technice strzałowej tj. Cycad – program do analizy drgań, 
Power Sieve – program do analizy rozkładu fragmentacji urobku w wyniku prowadzenia robót 
strzałowych. 

 
4. PRZYKŁADY ZASTOSOWANIA 

4.1 Projektowanie robót strzałowych 
 
Przykładem praktycznego zastosowania programu SHOTPlus 5 może być strzelanie na kopalni 
odkrywkowej oraz SHOTPlus T w odniesieniu do górnictwa podziemnego. W przywołanym 
przypadku zostały wykorzystane dane z laserowego systemu skanującego Pulsar oraz systemu 
badania prostoliniowości otworów strzałowych Borektrak. Na rys. 6[6] przedstawiono układ 
otworów strzałowych wraz z odwzorowaniem 3D widoku ściany oraz obraz przodka.  

 

Rys. 6. Skan ściany wraz z rozmieszczeniem otworów strzałowych [6], [7] 
Figure 6. Bench scan and blastholes pattern [6], [7] 

 
Na kolejnym rysunku 6[6] pokazano schemat otworów wraz z odwzorowaniem danych 
z urządzenia Borektak obrazującym rzeczywisty przebieg otworów strzałowych. Dysponując 
danymi na etapie projektowania mamy możliwość poprawy efektywności robót strzałowych 
poprzez zmianę lokalizacji otworów strzałowych oraz ich parametrów tj. długość, nachylenie. Po 
realizacji robót wiertniczych i dokonaniu pomiaru ich dewiacji możemy w sposób obiektywny 
sprawdzić jakość wiercenia poprzez porównanie założonych parametrów z parametrami 
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rzeczywistymi (patrz rys. 7). W oparciu o dane rzeczywiste możemy w sposób optymalny dobrać 
parametry robót strzałowych tj. rodzaj materiału, długość przybitki, sekwencję opóźnień. 
W przypadku możliwości dokonania pomiarów drgań możemy dodatkowo zweryfikować 
odpalenie poszczególnych otworów, które w zależności od warunków i rozmieszczenia geofonów, 
można zaobserwować na sejsmogramach. W takim przypadku umożliwia to wykrycie 
ewentualnych niewypałów[4]. 

 

Rys. 7. Fragment szybiku wraz z rzeczywistym przebiegiem otworów strzałowych [6] 
Figure 7. Shaft with real blastholes deviation [6] 
 
 

 

Rys. 8. Schemat ładunku otworu strzałowego [6] 
Figure 8. Blasthole schema [6] 
 
Wszystkie wspomniane możliwości pomiarowe mają pierwszorzędne znaczenie w aspekcie 
bezpieczeństwa prowadzenia robót strzałowych. 
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5. PODSUMOWANIE 
 
Szeroki i dynamiczny rozwój technologii informatycznej umożliwia coraz szersze jej 
wykorzystanie w szeroko pojętej technice strzałowej. Dzieje się tak mimo dużych problemów 
związanych ze skomplikowanym charakterem procesów występujących podczas robót 
strzałowych. Biorąc pod uwagę przedstawione w artykule przykłady można stwierdzić, że zakres 
wykorzystania programów specjalistycznych wraz z rozwojem techniki strzałowej, zwłaszcza 
w zakresie systemów inicjacji elektronicznej, będzie się znacząco pogłębiał. 
 
LITERATURA 
 
[1] Sjöberg, J. i in. Computer simulations of blasting with precise initiation. Materiały konferencyjne Eurock 

2012, Sztokholm, 28-30 maja 2012 (wersja elektroniczna) 
[2] The Hybrid Stress Model Project (HSBM) [online]. Brisbane: The University of Queensland, Australia, 

2014 [dostęp 28-07-2014]. Dostępny w Internecie: 
http://www.brc.uq.edu.au/DeepEarthMining/TheHybridStressModelProject(HSBM).aspx 

[3] Furtney J.K. i in. Developments in numerical modeling of blast induced rock fragmentation: Updates from 
the HSBM project. Materiały konferencyjne Fragblast 9, 13-17 września 2009, str. 335-342, ISBN 978-0-
415-48296-7 

[4] Szumny, M., Mertuszka, P. Wspomaganie komputerowe w projektowaniu i analizie robót strzałowych. 
Nowe techniki stosowania materiałów wybuchowych. Praca zbiorowa pod red. Jacka Sobali. Wyd. 
Główny Instytut Górnictwa, Katowice, 2014, str. 121-129, ISBN 978-83-61126-82-9 

[5] Rysunki wygenerowane przy pomocy programu Blast Design Assistant firmy Orica, wersja 1.6.0.0. 
[6] Rysunki wygenerowane przy pomocy programu SHOTPlus 5 Professional firmy Orica, wersja 5.2.1.0. 
[7] Rysunki wygenerowane przy pomocy programu SHOTPlus T, wersja 2.2. 
 
 
 
APPLICATIONS OF SELECTED COMPUTER SOFTWARES SUPPORTING THE BLASTING 
WORKS 
 
Article shortly describes an overview of selected computer software which can be used both in 
designing and in the analysis of the blasting works. Computer programs dedicated to designing and 
modelling of blasting works as well as those which may be adapted for this purpose were 
presented. 
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STRESZCZENIE: Zabudowa segmentów stalowych stanowi jedną z metod wzmacniania obudowy 
szybu. Za pomocą obudowy z segmentów stalowych o dobranej konstrukcji możliwe jest 
wykonanie obudowy o parametrach obudowy ostatecznej. W artykule przedstawiono rozwiązanie 
konstrukcyjne oraz sposób zabudowy segmentów stalowych wzmacniających obudowę szybu na 
odcinku strefy kurzawkowej z silnie zniszczoną obudową murową z cegły. Ocynkowany stalowy 
płaszcz składający się  z segmentów i powiązany spoiwem z istniejącą obudową, po uprzednim 
skuciu jej zniszczonych fragmentów kotwiono do muru kotwiami ukośnymi na głębokość ok. 
25cm.  
 
SŁOWA KLUCZOWE: Eksploatacja, obudowa, obudowa szybów 
 
 
1. WSTĘP 
 

Trudne warunki geologiczno-górnicze w przypadku wykonywania i utrzymywania wyrobisk 
pionowych jak szyby, szybiki, zbiorniki retencyjne wynikają głównie z dużej głębokości 
lokalizacji tych wyrobisk. Duży wpływ na zachowanie się obudowy mają dochodzące do 12m 
gabaryty tych wyrobisk w wyłomie. 
Kolejnymi czynnikami decydującymi o eksploatacji obudowy jest  

 niska wytrzymałość skał na ściskanie w przedziale 20÷30 MPa,  
 występowanie zaburzeń tektonicznych w postaci uskoków, fałdów, nasunięć, warstw 

nachylonych i innych powodujących znaczne zniszczenie struktur skalnych, 
 możliwość wystąpienia poślizgów na kontaktach warstw,  
 występowanie wokół wyrobiska szybowego skał o właściwościach pęczniejących 

jak: iłów, glin lub margli zwiększających swoją objętość np. przy poddaniu ich 
mrożeniu. 

Do trudnych warunków geologiczno-górniczych należy również zaliczyć przypadki 
silnego oddziaływania na obudowę szybu środowiska agresywnego obniżającego jej parametry 
wytrzymałościowe oraz niszczącego jej konstrukcję. 

Problemy związane z utrzymaniem stateczności obudowy szybowej, szybików 
i zbiorników retencyjnych należy rozpatrywać mając na uwadze również wpływ eksploatacji 
i robót górniczych prowadzonych w sąsiedztwie tych wyrobisk. 
 

Szkoła Eksploatacji Podziemnej 2015, Materiały Konferencyjne 
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Występujące w praktyce górniczej uszkodzenia obudowy szybów są naprawiane między 
innymi przez:  

 wzmacnianie konstrukcji obudowy szybu pierścieniami stalowymi, 
 wzmacnianie za pomocą kotwi z siatkami i pierścieniami, 
 nakładanie betonu natryskowego po uprzednim usunięciu uszkodzenia obudowy 
 wymiana obudowy na nową konstrukcję, 
 zabudowę w szybie płaszcza stalowego na całym przekroju szybu z jego 

przykotwieniem do obudowy lub górotworu. 
 Pierścienie stalowe do zabezpieczenia obudowy szybu mogą być wykonane jako konstrukcje 
dwupłaszczowe, składające się z zewnętrznego i wewnętrznego pierścienia oraz jednopłaszczowe. 
[2, 3]. Konstrukcje stalowych płaszczy w obu przypadkach pozwalają na ich przykotwienie do 
istniejącej obudowy lub do górotworu. 
 
 
2. OGÓLNA ANALIZA WARUNKÓW HYDROGEOLOGICZNO GÓRNICZYCH 
 
Warunki geologiczne 
 Górotwór zabezpieczanego szybu w rejonie dźwigara 10 jest zbudowany z warstw 
czwartorzędu reprezentowanych przez: 

 od gł. 13,0m do gł. 22,5m - ił plastyczny, nawodniony z dużą domieszką pyłu kwarcowego i 
drobnoziarnistego piasku, 

 od gł. 22,5,0m do gł. 25,7m - piaski wodonośne (kurzawka),  
 od gł. 25,7m do gł. 26,0m - iły zapylone wodonośne. 

 
W rejonie dźwigara 10, tj. na głębokości ok. 23÷25 m, nie stwierdzono występowania zaburzeń 

tektonicznych. Ogólną budowę geologiczną w zakresie głębokości do 50 m w rejonie dźwigara 10 
przedstawiono na rysunku 2.1. 
 
 

 
 

Rys. 2.1. Ogólny przekrój geologiczny przez warstwy czwartorzędu w szybie do gł. ok. 55 m 
Fig. 2.1. The overall geological cross-section through the layers 

of the Quaternary in the shaft to depth of about 55m 
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Warunki hydrogeologiczne 
 
 W utworach czwartorzędowych, tj od gł. 7,8,m do gł. 27,7,m wyodrębniono trzy poziomy 
wodonośne: 
I poziom wodonośny 
znajduje się od gł.i 7,8m do gł. 9,4m i stanowią go piaski grubo i średnio ziarniste zailone – rura 
szybowa od zrębu szybu do 15m jest sucha, poziom ten został zdrenowany. 
II poziom wodonośny  
znajduje się od gł. 12,2m do gł. 13,0m i stanowią go piaski różnoziarniste zailone. Na etapie 
głębienia szybu dopływ wody z tego odcinka wynosił ok 100 l/min. Aktualnie na odcinku tym szyb 
jest suchy i prawdopodobnie tez został zdrenowany. 
III poziom wodonośny  
znajduje się od gł. 22,5m do gł. 27,7m i stanowią go piaski pylaste i drobnoziarniste zailone. 
W trakcie głębienia pierwsze dopływy wody nastąpiły na gł. od 20,5m, a na gł. 22,5 do szybu 
wpłynęła kurzawka. Obecnie obserwuje się w szybie wycieki wody rzędu 10 l/min, występujące na 
gł. od 9,0 do 27,0m, najintensywniej po stronie wschodniej. Woda ta spływa po obmurzu szybu do 
rynienki znajdującej się na głębokości 81 m, a stamtąd odprowadzana na poziom 450, gdzie jest 
mierzony jej dopływ, który w 2010r wynosił od 3 do 7 l/min. 

Analiza wody pobrana do badań z szybu z rynienki na głębokości 81 m wykazała, że są to 
wody słabo zmineralizowane, twarde o twardości ogólnej 9,86 mval/dm3 z przewagą twardości 
węglanowej, słabo zasadowe. Wykonana analiza wody wykazała, że wody te są typu siarczanowo-
wapniowego. Zgodnie z normą PN-EN 206-1: 2003 wody te posiadają klasę ekspozycji XA1 
charakteryzującą środowisko chemiczne mało agresywne w stosunku do betonu.  
 
 
3. OBLICZENIE OBCIĄŻENIA NA OBUDOWĘ SZYBU OD WARSTWY KURZAWKI 
 
  Wzory do obliczenia obciążenia działającego na obudowę szybu VI określono głównie wg 
normy PN-G-05016:1997. Szyby górnicze. Obudowa. Obciążenia.  
W przypadku skał występujących w stanie kurzawkowym dopuszcza się obliczanie obciążenia 
obliczeniowego według wzoru:  

   Hp n
nks  )(             (3.1) 

w którym 
)(n

nk  =0,0127 do 0,0135 MN/m3, 

Uwzględniając występowanie warstwy kurzawki na głębokości H = 27,7m i przy założeniu ciężaru 

właściwego kurzawki 
)(n

nk
 = 13,5 kN/m3 wielkość ciśnienia działającego na obudowę wynosi: 

2
s m/kN95,3737,275,13p   

Do obliczeń przyjęto ps – ciśnienie obliczeniowe działające na obudowę równe  
ps  = 0,4 MPa 

Nośność istniejącej obudowy murowej o wytrzymałości obliczeniowej muru:  
Rm  = 2,79 MPa  

wynosi: 
  -  dla muru o grubości d = 0,77 m 

pob = Rm d·1/rz = 2,79·0,77/4,37 = 0,491 MPa 
  -  dla muru o grubości d = 0,51 m 

pob = Rm d·1/rz = 2,79·0,51/4,11 = 0,346 MPa 
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 Uwzględniając fakt, że nie jest znana dokładna grubość obudowy szybu w rejonie dźwigara nr 
10, ze względu na napotkane trudności w głębieniu szybu na głębokości ok. 25m oraz na zaistniałe 
deformacje oraz ze względu na stopień ubytków obudowy w postaci złuszczeń cegły jak 
i wypłukanych spoin, nośność obudowy szybu w stanie aktualnym powinna być zwiększona.  
 
 
4. KONCEPCJA NAPRAWY SZYBU NA DOCINKU 19,1÷29,16 M 
 

Rozwiązanie konstrukcyjne i sposób wzmocnienia obudowy szybu, a praktycznie jej naprawy 
i zapewnienia wytrzymałości (podporności) na działające obciążenie poziome, polega na 
zastosowaniu segmentów stalowych wykonanych z blachy typu 10 HAV (lub równoważnej) wg 
PN-H-84017:1983 o wytrzymałości fd=290 MPa. Segmenty te powinny być całkowicie 
ocynkowane tak, aby zapewnić min. 30 lat użytkowania.  

Przykładowo dopuszcza się stosowanie stali typu S355J2, której średnie parametry 
wytrzymałościowe powinny wynosić: - Re = 340 MPa,  - Rm = 520 MPa,  - A5 = 30%, 
- KV2 = 163J (w temperaturze -20oC) 
 Segmenty stalowe z blachy o grubości 20mm są zamykane w pierścienie stalowe. Na jeden 
pierścień stalowy przypada 12 segmentów. Wysokość segmentu i pierścienia wynosi 300mm. 
Segmenty między sobą są połączone śrubami, (śruby M27 na złączu). Z kolei pierścienie są 
połączone między sobą śrubami w liczbie 36 sztuk ( po trzy śruby na segment). Połączenia 
pionowe segmentów oraz rozmieszczenie śrub wykonano w taki sposób, że segmenty w kolejnych 
pierścieniach mogą być przesunięte o co najmniej 10º. W rozwiązaniu zastosowano konstrukcję 
segmentów spawaną z blachy o grubości 20mm o kształcie przekroju ceownika. Pierścienie 
te posiadające średnicę Dzw = 7180mm i są powiązane z obudową szybu spoiwem wiążącym 
podawanym od góry sukcesywnie po ich zmontowaniu. 
Za pierścieniem iniekuje się spoiwo, które wypełnia szczelnie przestrzeń pomiędzy nim, 
a istniejącą obudową. Spoiwo to powinno mieć następujące cechy: 

 - dużą możliwość wnikania do pęknięć i szczelin w obudowie, tym samym wzmocnienia 
jej konstrukcji, 

 - odporne na wypłukiwanie przez wodę spływającą po obudowie do szybu, 
 - wysoką przyczepność do stali i materiału obudowy szybu, oraz dużą szczelność. 

Zaleca się stosować: 
- spoiwo cementowe ( mikro cementy), 
- żywice silikonowe o wytrzymałości około 30 MPa. 

 W projekcie przyjęto, że każdy segment będzie kotwiony minimum 2 kotwiami skośnymi 
o długości min. 450 mm na grubość obudowy tj. do ok. 250 mm. 
 Połączenia segmentów za pomocą trzech śrub M27 klasy 8.8 powinny być względem siebie 
przesunięte w kolejnych pierścieniach o min. 1/3 obwodu segmentu. 
Pierwszy pierścień jest posadowiony na pierścieniu montażowym na głębokości 29,16 m, którą to 
głębokość należy wyznaczyć przez służby miernicze i dokładnie wypoziomować. 
 Dokładny poziom ustalony w fazie wykonywania pierścienia montażowego powinien 
uwzględniać technologię robót w szybie i rozmieszczenie dźwigarów. Poziomo zabudowany 
pierścień montażowy nie powinien być posadowiony powyżej poziomu 29,16. Pierścień 
montażowy jest umocowany na kotwiach stalowych wklejanych do obudowy betonitowej szybu. 
Uwzględniając fakt, że grubość obudowy betonitowej wynosi 74 cm, posadowienie pierścienia 
zaprojektowano na kotwiach wklejanych o średnicy 22mm i dł. 450mm budowanych prostopadle 
do pierścienia. Pierścień montażowy powinien być wypoziomowany zapewniając prawidłowe 
usytuowanie pierścieni wzmacniających obudowę w szybie. Rozwiązanie konstrukcji wzmocnienia 
przedstawiono na poglądowych rysunkach segmentów i pierścieni wzmacniających.  
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Rys.4.1. Widok od strony szybu  

segmentu stalowego o wysokości 300mm z 
blachy o grubości 20mm 

Fig. 4.1. Steel segment with a height of 300 
mm with a 20 mm thick sheet, view from the 

shaft 
 
 
 

Rys.4.2. Widok segmentu stalowego od 
strony zewnętrznej z dwoma kotwiami 

nośnymi 
Fig.4.2. Steel segment with two bearing 
bolts, view from outside 

 
 

 
Rys.4.3. Fragment odcinka pierścieni 

zaprojektowanych do wzmocnienia obudowy 
Fig.4.3. The part of segment of shaft lining 

reinforcement by steel rings 

 

 
Rys.4.4. Pierścienie z kotwiami ułożone z 

przesunięciem złącz pionowych o 10 
Fig.4.4. Rings with bolts arranged with 
displacements of vertical joints of 10 

 
 
Rys.4.5. Przekrój przez pierścień montażowy 
kotwiony do obudowy betonitowej na poziomie -
29,16m (poniżej strefy kurzawkowej). 
1- segment montażowy, 2 – kotew, 3-pierścień 
wzmacniający, 4 – śruba pozioma, 5 – śruba 
pionowa 
 
Fig. 4.5. Section by mounting ring bolted to shaft 
lining on the level -29,16 m. 
1 – mounting segment, 2 – bolt, 3 – reinforcement 
ring, 4 - horizontal screw,  
5 - vertical screw 
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5. KONSTRUKCJA I OBLICZENIE PODPORNOŚCI I ROZMIESZCZENIA 
PIERŚCIENI WZMACNIAJĄCYCH OBUDOWĘ SZYBU 

 
Podporność pierścienia oblicza się ze względu na: 

 wytrzymałość, 
 stateczność, 
 utratę stateczności miejscowej, 
 obciążenie nierównomierne. 

 
 Wytrzymałość obudowy z pierścienia stalowego kreśla wzór: 

r1

fnA
p dpc




  
          (5.1.) 

gdzie: 
p – ciśnienie zewnętrzne obciążenie obliczeniowe,  
r – promień szybu (zewnętrzny pierścienia), 
np – liczba pierścieni na 1 m szybu, 
Ac – pole przekroju jednego pierścienia, 
fd – wytrzymałość obliczeniowa stali pierścienia, 
 - współczynnik wyboczeniowy. 

 
 Stateczność całego pierścienia sprowadza się wzorem uwzględniając jego powiązanie z 
obudową szybu spoiwem i kotwiami za pomocą wzoru O. Domka. 
 

r

IEK
2p

)(

kr





        (5.2.) 

gdzie: 
E - moduł Younga dla stali, 
I - moment bezwładności przekroju pierścienia na 1m obudowy, 
r - promień zewnętrzny pierścieni, 
K()-współczynnik odporu w MN/m3

, 

Współczynnik określono wzorem Gerelkina. 
 

)1(r

E
K

z

mat)(





           (5.3.) 

 
Wartość ciśnienia krytycznego przy którym następuje utrata stateczności oblicza się dodatkowo 
wzorem ogólnym wg BRESSA [1]:  

)1(R

IE3
p

23kr 


           (5.4.) 

E - moduł Younga dla stali, 
I - moment bezwładności przekroju pierścienia na 1m obudowy, uwzględnia się zabudowę  

3 pierścieni na odcinku szybu 1m, 
r- promień zewnętrzny pierścieni. 
 
 
 
 



 7

Miejscową utratę stateczności płaszcza określono ze wzoru:  

hb

D
k

2

2

kr 



            (5.5.) 

gdzie: 
b= szerokość pierścienia, 
h= grubość blachy, 
k – współczynnik zależny od stosunku  a/b. 
 
Naprężenia w pierścieniu dla maksymalnego ciśnienia p=0,4 MPa  








cA

drp
            (5.6.) 

powinny spełniać warunek:   

 kr             (5.7.) 

 
 Przy obliczaniu stateczności pierścienia stalowego na stateczność miejscową jako łuku 
jednoprzegubowego gdy obciążenie przenoszą dwa segmenty krytyczne ciśnienia radialne 
qkr określa wzór (Timoshenko S.P. , Gere J.M.  Teoria stateczności sprężystej. Arkady 1963r). 
 

31kr r

EJ
q               (5.8.) 

gdzie: 
1 - współczynnik z tablicy,  
E - moduł Younga dla stali, 
J= moment bezwładności przekroju, 
r – promień wewnętrzny.  

 
 Nośność śrub łączących pierścienie sprawdzono dla warunku przeniesienia obciążenia 
określonego z wytrzymałości pierścienia jak łuku trójprzegubowego powstałego z jego wycinka. 
Przy założeniu, że działa niekorzystne obciążenie na jeden segment, śruby nie powinny ulec 
ścięciu. Siła działająca na segment  
 

LbpPseg              (5.9.) 

b- szerokość segmentu,  
L – długość segmentu. 
Nośność śruby M27 klasy 8.8. na ścinanie wynosi  
 

Nść = 0,58Nzr              (5.10) 
 
Liczbę śrub łączących segment w pierścień na złączach wynosi: 

 
ns = Pseg/ Nść             (5.11) 

 
Parametry przekrojowe segmentu stanowiącego podstawę konstrukcji pierścienia przedstawiono na 
rysunku 5.1.  
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Rys.5.1. Parametry przekrojowe segmentu 

Fig.5.1. Geometric parameters of segment section 
 
 

6. ZARYS TECHNOLOGII WYKONANIA 
 
Do wykonania naprawy szybu  opracowano szczegółową technologię robót. 
 
 Wzmocnienie w postaci pierścieni stalowych wykonano w pierwszej kolejności w postaci 
pierścienia montażowego kotwionego do obudowy betonitowej szybu. 
 
 Pierścienie powiązano z obudową szybu za pomocą kotwi jak i poprzez spoiwo podawane za 
segmenty. Segmenty montażowe przykotwione do obudowy betonitowej szybu tworzą po 
zabudowie i wypoziomowaniu pierścień montażowy. Segmenty montażowe przykotwiono do 
obudowy szybu kotwiami ∅22 - 450 (M22). prostopadle do obmurza szybu. Pierścienie łączono 
z obudową istniejącą spoiwem wiążącym mineralnym. 
 
 Pierścienie wzmacniające z segmentów budowano po zabudowie i wypoziomowaniu 
pierścienia montażowego z segmentów. W kolejnych pierścieniach segmenty przemieszczono 
obwodowo co 10 stopni, tak aby  złącza segmentów nie były w jednej linii. Segmenty pierścieni 
wzmacniających kotwiono kotwiami ∅22-450 (M22) skierowanymi ukośnie do obmurza, tak aby 
nie doszło do przerwania muru i połączenia się z kurzawką, przy dodatkowym wzmocnieniu muru 
z cegły na całym obwodzie obudowy szybu.  
Pierścienie łączono z obudową istniejącą spoiwem wiążącym mineralnym. Kotwienie 
wykonywano sukcesywnie po związaniu spoiwa za pierścieniami wzmacniającymi. 
 
 W miejscach dźwigarów i wsporników zbrojenia, z pomiarów na montażu, w segmentach 
wycinano otwory dla ich zabudowy. 
 Dopuszczono do pominięcia zabudowy kotwi ukośnych w pojedynczych segmentach przy 
dużym wypływie wody i znacznym ubytku obudowy przy wykorzystaniu otworu w segmencie do 
kontrolowanego wypływu wody zza obudowy szybu. 
 Nie wykonywano zabiegów iniekcyjnych uszczelniających dla niedopuszczenia spiętrzenia 
wody za obudową i dodatkowego obciążenia obudowy w warstwach wyższych.  
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Rys.6.1. Widok ocynkowanych segmentów 

stalowych 
Fig. 6.1. The view of zinc coated steel sections 

 

 
Rys.6.2. Widok zabudowanych segmentów 

stalowych w szybie 
Fig. 6.2. The view of steel segments installed in the 

shaft 

 

 
Rys.6.3. Zabezpieczany odcinek szybu w strefie 
kurzawkowej z widocznym złuszczeniem i skutą 
powierzchniowo zniszczoną obudowę murową z 

cegły 
Fig. 6.3. Protected section of the shaft in the 

sandwater zone with visible surface damage of brick 
lining 

 

 
Rys.6.4. Zakończenie wzmocnionego odcinka 

w płaszczu stalowym za pomocą skosu 
wykonanego ze spoiwa wiążącego 

Fig. 6.4. Completion of reinforced section in the 
steel jacket using a bevel made of adhesive binder 

 
 
 
 
WNIOSKI KOŃCOWE 
 
1. Naprawy odcinka szybu w strefie kurzawkowej przez jego wzmocnienie opracowano 
na podstawie: 

- analizy warunków geologiczno - górniczych w szybie,  
- wizji lokalnej szybu i obserwacji zaistniałych zniszczeń,  
- określenia przyczyn zaistniałych zniszczeń, 
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- projektu naprawy szybu,  
- przedmiaru robót, zarysu technologii wykonania naprawy i kosztorysu inwestorskiego, 

 
2. Wzmocnienie obudowy szybu od poziomu 29,16m do ok. 19,1m zaprojektowano przez 
zastosowanie niezależnej konstrukcji obudowy zrealizowanej przez zabudowę na obwodzie 
obudowy szybu pierścieni wzmacniających stalowych o zwiększonych parametrach 
wytrzymałościowych wykonanych z segmentów stalowych z blachy stalowej typu 10 HAV 
wg PN-H-84017:1983 o wytrzymałości fd=290MPa, lub równoważnej ocynkowanej.  
 
3. Segmenty w pierścieniu obudowy są skręcane śrubami M27 i są powiązane z obudową szybu za 
pomocą kotwi jak i poprzez iniekcję materiałem wiążącym o własnościach pozwalających uzyskać:  
- wniknięcie do pęknięć i szczelin w obudowie i wzmocnienie jej konstrukcji, 
- zabezpieczenie przed wypłukiwaniem spoiwa przez wodę spływającą po obudowie szybu, 
- odporność na korozję chemiczną, 
- wysoką przyczepność do stali i betonu,  
- dużą szczelność, 
- wytrzymałość na ściskanie min. 50 MPa. 
Praktycznie zastosowano modyfikowane spoiwo cementowe z materiałów mineralnych. Wykonana 
konstrukcja obudowy wzmacniającej pozwala w razie konieczności na jej wydłużenie, zarówno do 
góry jak i w dół. 
 
4. W trakcie wykonywania prac naprawy obudowy szybu prowadzono nadzór autorski oraz bieżącą 
weryfikację projektu pozwalającą dostosować go do aktualnych warunków geologiczno – 
górniczych.  
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The Use of Steel Sections to Reinforce the Shaft Lining 
on the Section Sandwater Zone 
 
For the shaft lining made of brick wall in the zone of sandwater on the low depth (about 20 m) has 
been used additional reinforcement by rings made of zinc coated steel sections. 

Steel segments for better stabilization of ring, after twisting, has been linked with existing shaft 
lining (after being cleaned) by binding agent and bolted by skew bolts on the depth of 25 cm.  

Practical realization of the reinforcement was carried out on days off from mining and did not 
encounter problems arising from realization technology. 
 
 





Artur Brzozowski Bogdanka, luty 2015

Zastosowanie przemienników częstotliwości typu PCO i PCOCA  
w podziemiach LW „Bogdanka” S.A. 

do zasilania przenośników taśmowych – doświadczenia eksploatacyjne



 Przedmiotem wdrożenia jest 11 sztuk przemienników częstotliwości 
typu PCO i PCOCA , zasilających napędy przenośników taśmowych 
zabudowanych na odstawie przodkowej kopalni LW Bogdanka S.A.

Przedmiot wdrożenia



 W 2010 roku podczas prowadzenia robót przygotowawczych w 
pokładzie 385/2 w Polu Stefanów kopalni węgla kamiennego LW 
Bogdanka S.A. w celu rozwiązania problemu braku retencji oraz 
uzyskania płynności odstawy urobku zastosowano przemienniki 
częstotliwości.

 W pierwszym etapie zabudowane zostały dwa ognioszczelne 
przemienniki częstotliwości PCO-2/630/c/2/W do zasilania napędów 
przenośników PIOMA 1000 (2x110kW) o długości trasy 1700m.

Przebieg wdrożenia



Schemat odstawy przodkowej z wykorzystaniem 
przemienników częstotliwości (wrzesień 2013r.)



 W maju 2011 w takie same przemienniki doposażono dwa kolejne 
napędy. Eksploatowane napędy z przemiennikami stały się obiektami 
wielu prób ruchowych, poszukiwania różnych możliwości wykorzystania 
przemiennika oraz potwierdzenia zasadności jego stosowania.

 Obecnie na dole kopalni LW Bogdanka S.A. pracuje 11 przemienników 
częstotliwości (5 szt. PCO-2/630/c/2/W oraz 6 szt. PCOCA-/630/2/2/c/W).

 Zainstalowane przemienniki częstotliwości współpracują z przenośnikami 
taśmowymi różnych producentów o mocach silników: 2x75kW, 2x90kW, 
2x110kW, 2x132kW i napięciach zasilania 500V lub 1000V wraz z 
systemem automatyzacji przenośników ELSAP-05/CA.

Przebieg wdrożenia



PCO i PCOCA – różnice w budowie

PCO-2/630/c/2/W PCOCA-1/630/2/2/c/W



 Współpraca w/w wyposażenia elektrycznego umożliwia zmianę 
prędkości taśmy przenośnikowej w zakresie od 0 do prędkości 
znamionowej.

 Przemiennik połączony jest ze sterownikiem UML-05/CA za pomocą 
łącza transmisyjnego RS 485. Połączenie to pozwala na zdalną 
regulację prędkości silnika. Może się ona odbywać automatycznie 
poprzez kontrolę nadawy urobku (przez ultradźwiękowy czujnik 
spiętrzenia) lub ręcznie poprzez pulpit sterowniczy z użyciem 
przycisków ,,PLUS” ,,MINUS”.

 Aby posiadać możliwość regulacji prędkości należy dokonać wyboru 
odpowiedniego trybu pracy na sterowniku UML-05/CA.

Regulacja prędkości przenośnika



 1. Częstotliwość z UMT - tryb pracy z przemiennikiem (wymagana 
komunikacja z przemiennikiem), częstotliwość pracy przemiennika jest 
zadawana przez transmisję LAP ze sterownika UMT; w przypadku 
zmiany częstotliwości w trakcie pracy przenośnika automatycznie 
zostaje wyłączona kontrola prędkości na czas całkowitego rozruchu.

 2. Częstotliwość z UML - tryb pracy z przemiennikiem (wymagana 
komunikacja z przemiennikiem), częstotliwość pracy przemiennika jest 
na stałe zadawana przez UML-05/CA na podstawie ustawionej w menu 
prędkości znamionowej przenośnika.

 3. Bez przemiennika - tryb pracy kompatybilny z UML-05 (obsługiwane 
są tylko wyłączniki tzn. obejście przemiennika), nie jest wymagana 
transmisja z przemiennikiem (nieistotny jest stan przemiennika). 
Należy pamiętać o równoczesnym sprzętowym obejściu przemiennika.

Tryby pracy przemiennika



 Zastosowanie przemienników częstotliwości do zasilania przenośników 
taśmowych umożliwia przede wszystkim wykorzystanie przenośnika 
jako zbiornika retencyjnego urobku. Zmniejszenie prędkości taśmy  do 
0,6 m/s powoduje, że urobek z jednego cyklu urabiania czoła przodka 
pod zabudowę odrzwia obudowy łukowej ŁPSC 12/S o wymiarach 
6,8x4,53 i rozstawie 0,9m można załadować na jeden przenośnik o 
szerokości taśmy 1000mm i długości 1700m. Daje to możliwość 
płynnej odstawy urobku podczas urabiania kombajnu. W czasie 
zabudowy odrzwi urobek po zwiększeniu prędkości taśmy zostaje 
przetransportowany na kolejne przenośniki odstawy i pusty oczekuje 
na kolejny cykl.

Eksploatacja odstawy-korzyści



 Przynosi to korzyści w postaci zminimalizowania zależności jednego 
cyklu technologicznego drążonego przodka od pracy pozostałych 
przenośników w ciągu odstawy (wyłączenia, przestoje)

 W efekcie końcowym dla kopalni osiągnięto zwiększenie zadań 
produkcyjnych oddziałów przygotowawczych.

 Łagodny rozruch oraz praca przy prędkości mniejszej od znamionowej 
wpływa na wydłużenie żywotności mechanicznej napędu, taśmy 
przenośnikowej oraz krążników co znacznie wpływa na koszty 
transportu urobku.

Eksploatacja odstawy-korzyści



Schemat odstawy przodkowej z chodnika nadścianowego 2/VIII 
w Polu Stefanów, z wykorzystaniem przemienników 

częstotliwości (luty 2015r.)



 Inne zalety to:
oszczędność energii elektrycznej,
zredukowanie prądów rozruchowych,
optymalne charakterystyki rozruchu dla różnych obciążeń silników,

np. przenośnik pusty lub załadowany,
płynne hamowanie.

 Nie zauważono oddziaływania przemienników częstotliwości na sieć 
zasilającą.

Eksploatacja odstawy-korzyści



 W czasie uruchamiania instalacji elektrycznej i pierwszych prób 
ruchowych wymagana jest parametryzacja pracy przemiennika przez 
serwis producenta.

 W początkowym okresie eksploatacji w 2010 roku pojawiły się 
wyłączenia napędów związane z usterkami przemienników. 
Z istotniejszych przyczyn wyłączeń, wymienić należy wadliwą pracę 
styczników pomocniczych, zaniżenie izolacji na rezystorach 
hamowania (z uwagi na skraplanie wody – zbyt duży przepływ wody w 
stosunku do rzeczywistej mocy zasilanych silników). Zastosowano 
zestaw pompowy ZP (układ zamknięty) do chłodzenia przemiennika.

 Po wnikliwej obserwacji pracy instalacji i współpracy z producentem, 
skutecznie udało się usunąć w/w mankamenty.

Obsługa i uruchomienie przenośników



 Niedogodności w stosowaniu przemienników częstotliwości to:

 skomplikowana budowa w porównaniu z wyłącznikami stycznikowymi
(z uwagi na zastosowanie podzespołów energoelektronicznych),

 duże wymiary obudowy przemiennika są powodem do zwrócenia
szczególnej uwagi podczas transportu i zabudowy.

Obsługa i uruchomienie przenośników



 Na uwagę zasługuje fakt, że w przypadku pojawienia się jakichkolwiek 
zakłóceń w pracy przemiennika (co zdarza się sporadycznie) w prosty i 
szybki sposób możemy go pominąć czyli przełączyć na „OBEJŚCIE” 
zgodnie z dokumentacją techniczną. Nie powoduje to więc istotnych 
przerw technologicznych mogących zakłócić ruch zakładu górniczego.

Eksploatacja przemienników



 Przedstawiony sposób sterowania pracą przenośników zrealizowany w 
LW Bogdanka S.A. nie wyczerpuje wszystkich z możliwych do realizacji 
rozwiązań z wykorzystaniem przemienników częstotliwości. 
Należy jednak skupić uwagę na korzyściach jakie można osiągnąć  w 
wyniku eksploatacji przenośników z napędem wyposażonym w 
przemienniki.

 Najbardziej wymiernym efektem dla kopalni jest zwiększenie zadań 
produkcyjnych oddziałów przygotowawczych.

 Eksploatacja przenośników  taśmowych wyposażonych  w 
przemienniki częstotliwości ma wiele zalet i pozwala na wdrażanie 
nowatorskich rozwiązań technicznych.

Podsumowanie



Dziękuję za uwagę
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Zastosowanie obudowy łukowej podatnej spłaszczonej 
asymetrycznej ŁPSpA dla likwidacji ściany 
w warunkach pokładu 209 
 
 
Wojciech KAMIŃSKI, Jan BUCZA, Piotr ORZEŁ, 
Adam WRÓBEL, Grzegorz POZNAŃSKI 
Tauron Wydobycie S.A. Zakład Górniczy Sobieski 
 
Piotr GŁUCH 
Politechnika Śląska, Gliwice 
 
 
 
STRESZCZENIE: W referacie zaprezentowano zastosowanie obudowy łukowej podatnej 
spłaszczonej asymetrycznej ŁPSpA dla likwidacji ściany w warunkach pokładu 209 ZG Sobieski. 
Chodnik został wykonany przed frontem ściany, miał wzmocnione łuki ociosowe i stropnicowe, 
zabudowane podciągi przykotwione kotwiami strunowymi z zabudowanymi stojakami 
podporowymi. W technologii opracowano szczegółowo fazę drążenia, wzmacniania ociosu i stropu 
przed wjazdem sekcji do chodnika, zapewniając stateczonść wyrobiska i bezpieczeństwo robót.  
W referacie przedstawiono warunki geologiczno-górnicze, parametry geotechniczne skał wokół 
chodnika, motodykę projektowania obudowy oraz zarys technologii wykonania. 
 
SŁOWA KLUCZOWE: Eksploatacja, obudowa, dobór obudowy przecinek ścianowych 
 
 
1. WSTĘP 
 
 Likwidacja ścian wydobywczych w polskich kopalniach węgla kamiennego stanowi ważny 
i trudny etap produkcji górniczej, który jest szczególnie ważny przy dużej koncentracji wydobycia. 
Praktycznie likwidacja ściany jest realizowana przez wykonanie: 
 - wyrobiska równoległego do zatrzymanej ściany za pomocą niezależnych urządzeń, 

- kanału likwidacyjnego przy wykorzystaniu urządzeń ścianowych (kombajn i przodek   
ścianowy), 

 - chodnika transportowego przed frontem ściany. 
 
 W prezentowanym referacie przedstawiono zastosowane rozwiązanie wykonania chodnika 
transportowego przed frontem ściany w obudowie z odrzwi stalowych ŁPSpA-V32/4/4,8x4,1 
(łukowej podatnej spłaszczonej asymetrycznej o szerokości 4,8m i wysokości 4,1m). 
 
 
2. OGÓLNA ANALIZA WARUNKÓW GÓRNICZO-GEOLOGICZNYCH 
 

Eksploatacja pokładu 209 ścianą nr 338 prowadzona jest na pograniczu dwóch złóż: złoża 
Jaworzno (w rejonie partii Wschód) oraz złoża Byczyna (w rejonie partii Byczyna Centrum). 
Warstwy geologiczne w rejonie prowadzonej eksploatacji przebiegają wzdłuż kierunku W – E 
i zapadają w kierunku S pod kątem 3,8 ÷ 5,5°. Lokalizację chodnika transportowego ściany nr 338 
w pokładzie 209 przedstawiono na rysunku 1. 

Szkoła Eksploatacji Podziemnej 2015, Materiały Konferencyjne 
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Eksploatacja ściany nr 338 prowadzona była w pokładzie 209 na głębokości od 575 do 669m. 
Miąższość pokładu 209 w obrysie eksploatacji waha się od 3,3 do 4,5m.  
 Bezpośrednio w stropie pokładu 209 zalegają piaskowce drobno i średnioziarniste stropu 
zasadniczego o grubości 17,4 ÷ 20,3m sięgające do pokładu 208/2 o grubości 1,1 ÷ 1,3m. Lokalnie 
w stropie pokładu 209 występuje warstwa łupku ilastego o grubości do 0,8m. Pokład 208/2 
występuje w otulinie łupkowej w spągu od 0,3 ÷ 2,2m i w stropie 0,4 ÷ 2,4m. Powyżej zalega 
warstwa piaskowca o grubości 2,5m sięgająca do pokładu 208 o grubości 1,90m.  
 W spągu pokładu 209 występuje warstwa łupku ilastego o grubości 0,4m oraz pakiet 
piaskowców drobnoziarnistych o grubości 11,5÷11,7m sięgających do pokładu 210 o grubości 
0,7m. W stropie i spągu tego pokładu występuje warstwa łupku ilastego o grubości 0,1 ÷ 0,3m. 
Poniżej pokładu 210 zalegają piaskowce drobnoziarniste i średnioziarniste sięgające do pokładu 
211 o grubości 2,0m. 
Eksploatacja pokładów górnych i dolnych 
 Ściana nr 338 w pokładzie 209 wybierana była pod wybranym wcześniej pokładem 207 
z przebiegiem krawędzi jak na rysunku1. Chodnik transportowy ze ściany nr 338 był 
zaprojektowany wzdłuż krawędzi powstałej z wybranej ściany w pokładzie 207.  
Pokład 207 w rejonie pola eksploatacyjnego ściany nr 338 eksploatowany był ścianą nr 539 
 w latach 2010 – 2012 na wysokość od 4,41 ÷ 4,74m. Odległość pionowa krawędzi pokładu 207  
od stropu pokładu 209 wynosi ok. 70m. 
Zagrożenia tąpaniami 
 Ściana nr 338 prowadzona jest w częściach partii „Wschód” i „Byczyna” pokład 209, 
zaliczonych do I stopnia zagrożenia tąpaniami.  
 Posiadane przez kopalnię opracowania naukowo – badawcze wskazują, że eksploatacja pokładu 
209 ścianą nr 338 spowoduje wystąpienie aktywności sejsmicznej w rejonie ściany, a najsilniejsze 
wstrząsy nie powinny być większego rzędu niż 106 [J]. Jednakże z uwagi na bliskie sąsiedztwo 
uskoków o dużych zrzutach nie można wykluczyć wysokoenergetycznych wstrząsów wywołanych 
uaktywnieniem się tych dyslokacji tektonicznych. Zdarzenia o takim mechanizmie o energiach 
większych niż 106 [J] mogą występować jedynie sporadycznie. 
 Doświadczenia uzyskane w trakcie eksploatacji ściany nr 337 oraz ścian nr 334, 335 i 336  
w partii „Wschód” pozwalają stwierdzić, że pomimo wystąpienia wstrząsów rzędu 107 [J] 
stosowana profilaktyka polegająca na przykatwianiu odrzwi obudowy przed frontem ściany, 
strzelaniu długich otworów z wyrobisk przyścianowych oraz z pola roboczego ściany w kierunku 
zawału i czoła ściany była prawidłowa w stosunku do występującego zagrożenia. Zarejestrowane 
wstrząsy nie miały negatywnego wpływu na wyrobiska podziemne oraz na obiekty 
powierzchniowe. 
 
Tablica 1. Zestawienie wstrząsów w partii „Wschód”, pokład 209 
Table 1. Statement  of tremors in part “Wschód”, coal bed 209 

POKŁAD / PARTIA / ŚCIANY 
ILOŚĆ WSTRZĄSÓW N [-] N E 

102  103 105 105 106 107 [-] [J] 

209 – „Wschód” –  334 562 295 134 - - - 991 1,05 ·107 

209 – „Wschód” –  335 631 333 317 78 6 - 1365 5,08 ·107 

209 – „Wschód” –  336 398 595 378 193 96 4 1664 4,24 ·108 

209 – „Wschód” –  337  117 220 158 75 9 1 580 5,78 ·107 
209 – „Wschód” –  338 

(stan do dn. 31.12.2014r) 
70 311 270 159 41 4 855 3,17 ·108 

Ogółem 1778 1754 1257 505 152 9 5455 8,60 ·108 
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Rys. 1. Lokalizacja chodnika transportowego ściany nr 338 w pokładzie 209 
Figure 1. Localization of  the transport drift of longwall 338 in coal bed 209 

 

 
Rys. 2. Przykładowe profile warstw stropowych i spągowych pokładu 209 dla ściany nr 338 

Figure 2. Examples of geologic profiles of layers in roof and floor of coal bed 209 for longwall 338 
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3. WARUNKI GÓRNICZE 
 
 Eksploatacja pokładu 209 ścianą nr 338 od przecinki ścianowej ściany nr 338 prowadzona była 
pomiędzy diagonalą XV i diagonalą XVI do osiągnięcia wybiegiem ściany chodnika 
transportowego ściany nr 338. Długość ściany prowadzonej pomiędzy ww. wyrobiskami wynosiła 
około 265m. 
 Biorąc pod uwagę warunki górniczo-geologiczne oraz doświadczenia uzyskane przy 
eksploatacji pokładu 209, w przedmiotowym polu zastosowano eksploatację systemem ścianowym 
na jedną warstwę z zawałem stropu, w odmianie zbliżonej do poprzecznej. 
Zgodnie z obowiązującym Planem Ruchu eksploatacja prowadzona była na wysokość do 3,9m.  
Nachylenie podłużne ściany wynosi od 0°16’ do 2°10’,natomiast poprzeczne od + 2°29’do +9°50’. 
Dla projektowanego chodnika transportowego ściany nr 388 założono maksymalne gabaryty: 
 - szerokość w świetle obudowy S = 4,8m, 
 - wysokość w świetle obudowy W = 4,1m. 
 
4. PARAMETRY GEOTECHNICZNE SKAŁ W REJONIE LOKALIZACJI CHODNIKA 
    TRANSPORTOWEGO ŚCIANY NR 338 W POKŁADZIE 209 
 
 W stropie pokładu 209 w rejonie ściany nr 338 zalegają piaskowce gruboziarniste, słabo 
zwięzłe, które charakteryzują się słabą wytrzymałością na ściskanie nieprzekraczającą 14,4 MPa 
(na podstawie otworu Pr 11/10), natomiast wytrzymałość na ściskanie węgla wynosi 29,9 MPa 
 (Pr 13/10). Skały stropowe ze względu na małą wytrzymałość są skłonne do obwałów, co skutkuje 
brakiem technicznych możliwości eksploatacji bez pozostawienia warstwy węgla w stropie. 
 Przykładowy profil warstw stropowych i spągowych pokładu 209 dla ściany 338 przedstawiono 
na rysunku 2, a dane wytrzymałościowe skał stropowych dla ściany nr 338 – pokład 209 w tablicy 
2, a dla skał spągowych w tablicy 3. 

 
Tablica 2 Dane wytrzymałościowe skał stropowych ( otw. Pr 11/10 Diagonala XIV c. 252,0 m) 
Table 2 Strength data of rock in roof (hole Rr 11/10, gallery XIV c. 252,0 m) 

Litologia 
Gr. warst. 

w m 
Rcśr. [MPa] Rrśr.  [MPa] ośr. 

[g/cm3] 
r 

wg GIG 

0,0 – 0,5 węgiel 0,5 brak badań 

0,5 – 4,5 pc gruboziarnisty 4,0 14,4 1,27 2,16 1,0 

4,5 – 6,5 pc grubo i średnioziarnisty 2,0 19,1 1,58 2,2 1,0 

6,5 – 8,5 pc średnio  i gruboziarnisty 2,0 23,4 1,85 2,21 1,0 

8,5 – 10,5 pc średnioziarnisty 2,0 28,1 2,0 2,24 1,0 

 
Tablica 3. Dane wytrzymałościowe skał spągowych ( otw. Pr 12/10 Diagonala XIV c. 252,0 m) 
Table 3. Strength data of rock in floor (hole Rr 12/10 gallery XIV c. 252,0 m) 

Litologia 
Gr. warst. 

w m 
Rcśr. [MPa] Rrśr. [MPa] ośr. 

[g/cm3] 
r 

wg GIG 

0 – 2,0m pc gruboziarnisty 2,0 18,5 0,86 2,20 1,0 

2,0 – 4,0 pc średnioziarnisty 2,0 26,9 1,47 2,29 1,0 

 
Rc węgla: Węgiel matowy,  pokładu 209,  diagonala XIV, cecha 260,0 m - Pr 13/10,  
Rcśr.= 29,9 MPa,  Rrśr.= 0,26 MPa, ośr.= 1,29 [g/cm3], f= 1,05 

- wskaźnik RQD dla stropu pokładu 209 wynosi 24,38% - górotwór bardzo słaby, 
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- wskaźnik RQD dla spągu pokładu 209 wynosi 22,00% - górotwór bardzo słaby, 
 - wytrzymałość na ściskanie skał spągowych wynosi Rcsp =  ok.30 MPa. 
 
4. OBCIĄŻENIA DZIAŁAJĄCE NA OBUDOWĘ 
 
Obliczenie obciążenia dla odrzwi obudowy - ŁPSpA-V32/4/4,8x4,1 o szerokości 4,8 m i wysokości 
4,1 m. 
Dane do obliczeń: 

1. Szerokość w świetle obudowy          ok. 4,8 m, 
2. Wysokość w świetle obudowy          ok. 4,1 m, 
3. Szerokość w wyłomie            ok. 5,5 m, 
4. Wysokość w wyłomie            ok. 4,4 m, 
5. Głębokość lokalizacji wyrobiska         H = 650m,  
6. Czas istnienia wyrobiska            do 1,5 roku, 
7. Rodzaj skał stropowych            piaskowiec, 
8. Średnia wytrzymałość na ściskanie skał stropowych   14,4 MPa, 
9. Współczynnik osłabienia skał stropowych       ko=1,0 
10. Współczynnik koncentracji naprężeń wokół wyrobiska od krawędzi pokładu 207   kk  = 1,3 
11. Współczynnik koncentracji naprężeń wokół wyrobiska od frontu ściany nr 338     kść  = 1,6 
12. Współczynnik osłabienia skał ociosowych      koc = 0,7 

 
W etapie początkowym drążenia wartość obciążenia określa się z strefy odprężonej statycznej 
w którym w przodku nie występuje deformacja ociosu ani oddziaływanie ostateczne koncentracji 
naprężeń od krawędzi i zaburzeń. 
Dla wyrobiska o kształcie łukowym spłaszczonym wysokość w strefie odprężonej obliczono 
wzorem Protodiakonowa: 

cgsro

w
1sn Rk

S5
h





         (1) 

Obciążenie obliczeniowe w strefie manewrowej kombajnu określa się z wzoru: 

1snśrw1o hnq            (2) 

 
W strefie za przodkowej powyżej 25 m przy odprężeniu ociosu obciążenie wynosi: 

cgsr0

n
2sn Rk

S5
h




          (3) 

Ostatecznie wartości obciążenia dla odrzwi obudowy - ŁPSpA-V32/4/4,8x4,1 -  o szerokości 4,8m 
i wysokości 4,1m, określono: 
  - w strefie przodkowej na poziomie  qo1  =62 kN/m2 ,  
  - w strefie za przodkowej, przy odprężeniu ociosu  qo2  = 85 kN/m2. 
 Za pomocą modelu prof. Kłeczka ostateczną wartość obciążenia określono, uwzględniając 
koncentrację naprężeń od frontu ściany i krawędzi: 
 

                                      
2

W
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Hkk3
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                                                (4) 
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Obciążenie ostateczne z uwzględnieniem oddziaływania krawędzi i frontu ściany wynosi: 

2
snśrw3o m/kN425,16509,5253,1hnq    

Przyjęto do obliczeń wielkość obciążenia ostatecznego qo3 = 166 kN/m2. 
 
 W projekcie uwzględniono występowanie wstrząsów o energii 1·107 [J] w stropie 
bezpośrednim w odległości od środka warstwy piaskowca o grubości 34,3m nad pokładem 208/1  
i 208/2 wg otworu G936d ok. 39,65m (wartość średnia). 
Dla warstwy piaskowca drobnoziarnistego o grubości 34,30 m (wg otworu G936d).  
Wielkość dodatkowego obciążenia określona wg A. Bilińskiego wynosi: 

94,04,0

1
3/2

3/2




H
A

H
p

s

o

           (5) 

gdzie: 
 H – odległość pionowa od połowy grubości warstwy wstrząsogennej od stropu chodnika, 
 As – energia wstrząsu w MJ. 
 Obciążenie od wstrząsu górotworu jest krótkotrwałe i musi być przeniesione przez obudowę. 
Obciążenia tego można się spodziewać z chwilą zbliżania się do chodnika transporowego a tym 
samym do krawędzi pokładu 207. 
Ostatecznie konstrukcja obudowy chodnika wyjazdowego ściany nr 338 w pokładzie 209 powinna 
przejąć obciążenie: 
            qost = 166 + 73 = 239 kN/m2   
 Przyjęto ostatecznie 240 kN/m2. 
 
 
5. OBLICZENIA WYTRZYMAŁOŚCIOWE ODRZWI OBUDOWY ŁPSpA-V32/4/4,8x4,1  
 
 Obliczenia wytrzymałościowe odrzwi obudowy ŁPSpA-V32/4/4,8x4,1 obliczono modelem 
numerycznym MES, określając przemieszczenia, siły wewnętrzne i naprężenia w różnych stadiach 
pracy konstrukcji. Obciążenie modelowano jako stropnicowe równomierne o wielkości 
jednostkowej q=100kN/m.  
Rozpatrywano trzy zasadnicze modele: 

- samodzielne odrzwia z ŁPSpA-V32/4/4,8x4,1 ze wzmocnionymi łukami ociosowymi  –  rys.3, 
- odrzwia z ŁPSpA-V32/4/4,8x4,1 przykotwione ze wzmocnionymi łukami ociosowymi  – rys.4, 
- odrzwia z ŁPSpA-V32/4/4,8x4,1 wsparte na sekcji obudowy zmechanizowanej       – rys.5. 
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Rys. 3 Wartości naprężeń w 
odrzwiach 
 ŁPSpA-V32/4/4,8x4,1  przy 
obciążeniu jednostkowym – 100 
kN/m 
 
Figure 3. The values of stresses in 
frame support ŁPSpA-
V32/4/4,8x4,1, under load of 100 
kN/m 
 
 

 
 
Maksymalne naprężenie w odrzwiach obudowy bez wzmocnienia wynosi:  
 
max = 393,3 MPa przy obciążeniu jednostkowym 100 kN/m dla odrzwi ŁPSpA-V32/4/4,8x4,1. 

Rozstaw odrzwi oblicza się wzorem: 

omaxb

n

qs

100
d







            (6) 

Dla stali o podwyższonych parametrach S480W  n = 674 Mpa:  
- rozstaw odrzwi w strefie przodkowej wyrobiska bez uwzględnienia odprężenia ociosów dla 

qo1 +po = 62 +73= 135 kN/m2 

m01,1
1353,39325,1

100674

qs

100
d

omaxb

n 











  

- rozstaw odrzwi w strefie przodkowej wyrobiska w rejonie do ok. 20m od czoła przodka 
z uwzględnieniem odprężenia ociosów dla qo2 +po = 85 +73= 158 kN/m2 

m87,0
1583,39325,1

100674

qs

100
d

omaxb

n 











  

Przyjęto rozstaw odrzwi na długości chodnika transportowego ściany nr 338 co 0,75m. 
 
Dla rozstawu odrzwi d = 0,75m po wzmocnieniu kotwią strunową i max = 202,9 MPa w odrzwiach 
wg danych z rysunku 4 można określić dla obciążenia ostatecznego q = 240 kN/m współczynnik 
bezpieczeństwa wg wzoru: 

dq
100

s
omax

n
b 




              (7) 

który dla stali o podwyższonych parametrach S480W  n = 674 MPa wynosi 

25,1845,1
75,02409,202
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Ze względu na nośność kotwi strunowej  min. 420 kN współczynnik bezpieczeństwa wynosi: 
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2,16,2
75,024063,89
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      (8) 

gdzie: 
Nnkt – nośność nominalna kotwi strunowej, 
Nobk1 – nośność obliczeniowa kotwi dla obciążenia jednostkowego q=100 kN/m, 
Nnst – nośność kotwi, 
qo – obciążenie obliczeniowe ostateczne działające na odrzwia, 
Nobl1 = 89,63 kN, przyjęto wartość maksymalną dla odrzwi ŁPSpA-V32/4/4,8x4,1. 
 
Minimalna długość kotwi strunowej określa wzór: 

 
Lk = hsn + 2,0 +0,4m = 5,09 +2 +0,4 = 7,49m         (9) 

 
Obliczeniowa minimalna długość kotwi wynosi 7,49m. Zaleca się stosowanie kotwi strunowej 
o długości minimum 8,0m. Kotew strunowa powinna być osadzona w warstwie piaskowca.  
W przypadku występowania w stropie warstw piaskowca w odległości większej od 8m długość 
kotwi strunowej należy zweryfikować. Nośność kotwi strunowej nie powinna być mniejsza  
od 420 kN. Kotwy strunowe budowano na ładunkach klejowych o łącznej długości 1,8m (trzy 
ładunki po 0,6m). Średnicę otworu kotwiowego dobrać do średnicy kotwi (maksimum 36mm). 
W jednym polu obudowy należy budować jedną kotew o długości minimum 8,0m na podciągu od 
frontu ściany jak i od ociosu węglowego (kotwie strunowe budowane naprzemiennie).  
 Wielkość naprężeń w odrzwiach obudowy w fazie podparcia odrzwi na sekcji obudowy 
zmechanizowanej przedstawiono na rysunku 5. Maksymalna wartość naprężeń dla rozstawu 
odrzwi 0,75m i obciążenia ostatecznego q = 240 kN/m wynosi: 
max = 65,44·240·0,75/(100)=157,056 MPa. 
 
 

 
  

 
Rys. 4. Izolinie i wartości naprężeń w odrzwiach 
ŁPSpA-V32/4/4,8x4,1 wzmocnionych kotwiami 
strunowymi przy obciążeniu jednostkowym  – 100 
kN/m 
Figure 4. Isolines and values of stresses in frame 
support ŁPSpA-V32/4/4,8x4,1 reinforcement by 
cable bolt  under load of 100 kN/m 

 
Rys. 5. Izolinie i wartości naprężeń w odrzwiach 
ŁPSpA-V32/4/4,8x4,1 posadowionych na sekcji 
obudowy zmechanizowanej przy obciążeniu 
jednostkowym – 100 kN/m 
Figure 5. Isolines and values of stresses in frame 
support ŁPSpA-V32/4/4,8x4,1 based on 
hydraulic roof support under load of 100 kN/m 
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6. ROZWIĄZANIA KONSTRUKCJI OBUDOWY CHODNIKA TRANSPORTOWEGO  
    (WYJAZDOWEGO) ŚCIANY NR 338 W POKŁADZIE 209 
 
 Obudowa chodnika transportowego ściany nr 338 w pokładzie 209 została zaprojektowana 
z odrzwi obudowy ŁPSpA-V32/4/4,8x4,1 (rys.6) o rozstawie d=0,75m wykonana ze stali S480W, 
z zabudową dodatkowych łuków ociosowych wzmacniających proste odcinki łuków ociosowych 
ze wzmocnieniem za strefą manewrową (do 25m) kotwiami strunowymi o długości minimum 8,0m 
i nośności minimum 420 kN mocowanych do dwóch podciągów stalowych z kształtownika V32 
naprzemiennie, tj. co 1,5m. 
Odrzwia obudowy były przed wjazdem ściany wzmocnione technologicznie dodatkowym 
stojakiem podporowym typu SV29t - 4250mm zabudowanym w rozstawie co 1,5m, przy 
zastosowaniu trzech strzemion z momentem dokręcenia 500 Nm. 
 W przodku obudowę stabilizowano na bieżąco za pomocą podciągów z kształtowników V32. 
Zabudowę podciągów prowadzono bezpośrednio w przodku tak, aby strefa chodnika bez jednego 
podciągu nie była dłuższa niż 5m. Na długości wyrobiska odrzwia obudowy łączono rozporami  
w rozstawie do 1,2m na obwodzie obudowy. 
 Łuki stropnicowe odrzwi obudowy ŁPSpA-V32/4 skręcano czterema strzemionami, a zakładki 
łuków ociosowych ze stropnicowymi skręcano dwoma strzemionami. Moment dokręcenia 
strzemion wynosił minimum 450 Nm. Dopuszczono stosowanie zwiększonych zakładek łuków 
stropnicowych z łukami ociosowymi. Tor kolejki podwieszanej był bezpośrednio mocowany  
do odrzwi lub do podciągu. 
 
 Zastosowano dodatkowe kotwienie naroża chodnika  oraz wzmacnianie ociosu i stropu 
 od kierunku wjazdu sekcjami obudowy zmechanizowanej do chodnika transportowego jak i od 
ociosu przeciwległego. 
 

 
Rys.6. Odrzwia obudowy ŁPSpA-
V32/4/4,8x4,1 z zabudowanymi łukami 
ociosowymi wzmacniającymi oraz 
podciągami stropowymi  przykotwionymi 
kotwiami strunowymi o długości 
minimum 8,0m  z dodatkową zabudową 
stojaka podporowego w rozstawie co 
1,5m. 
 
Figure 6. Frame support ŁPSpA-
V32/4/4,8x4,1 reinforced by side arch, 
horsehead and cable bolts 8 m long, with 
additional supporting prop with spacing 
1,5 m  
 
 

 
 
7. TECHNOLOGIA DRĄŻENIA CHODNIKA TRANSPORTOWEGO I WJAZDU 
    SEKCJAMI ŚCIANY 338  
 
 Drążenie chodnika transportowego podjęto z wyprzedzeniem frontu ściany na odległość 
ok. 100m. Urabianie prowadzono kombajnem R 130, odstawę urobku przenośnikami taśmowymi. 
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Bezpośrednio za strefą manewrową kombajnu prowadzono wzmacnianie obudowy przez 
przykotwienie budowanych w przodku podciągów kotwiami strunowymi o długości 8,0m, 
nośności ok. 420kN w rozstawie co 1,5m z równoległym wzmacnianiem ociosu podciągiem 
z przykotwieniem co drugie pole odrzwi obudowy. Po zakończeniu robót drążenia chodnika 
transportowego zabudowano dodatkowe stojaki podporowe SV29t w rozstawie co 1,5m 
z momentem dokręcenia nakrętek Md= 500Nm.  
 Bezpośrednio przed wjazdem sekcji prowadzono zabiegi iniekcji i żerdziowania stropu od 
strony wjazdy sekcji do chodnika. Wjazd sekcji prowadzono stopniowo pod kątem ok.15o, 
podjeżdżając systematycznie pod łuki stropnicowe obudowy, które obcinano do płaszczyzny 
stropnicy sekcji. Zastosowana technologia w zakresie wzmocnienia górotworu wokół wyrobiska 
oraz sposób wjazdu sekcji nie prowadziły do obwałów i utraty stateczności stropu. Ze względu na 
usytuowanie chodnika transportowego pod krawędzią pokładu 207 ( rys.1.) w rejonie przejścia 
krawędzi obserwowano zwiększony nacisk na stropnice i ocios. 
Stan chodnika transportowego ściany nr 338 w pokładzie 209 w fazie drążenia przedstawiono na 
rysunku (zdjęciu) 7, a stan po wjeździe sekcji ściany z jednostronnym podparciem łuków na sekcji 
obudowy zmechanizowanej na rysunku (zdjęciu) 8. 
 
 

 
Rys.7. Stan chodnika transportowego ściany 338 
w pokładzie 209 w fazie drążenia 

 
 

Figure 7. The state of transport drift for longwall 
338 in cola bed 209, in the driving phase 

 
Rys.8. Stan chodnika po wjeździe sekcji ściany  
z jednostronnym podparciem łuków na sekcji obudowy 
zmechanizowanej 
Figure 8. The state of drift after introduce hydraulic 
roof support. One side of frame support base on 
introduced hydraulic roof support 

 
 
ZAKOŃCZENIE 
 
 Względy technologiczne i ekonomiczne w wielu przypadkach wymagają zastosowania 
technologii wykonania chodnika transportowego (wyjazdowego) przed frontem ściany. 
Zastosowano rozwiązanie konstrukcji odrzwi obudowy ŁPSpA-V32/4/4,8x4,1 z wzmocnieniem 
łuków ociosowych,  zwiększonymi zakładkami łuków stropnicowych, stabilizacją podłużną odrzwi 
dwoma  podciągami,  przykotwieniem kotwiami strunowymi o długości 8,0m i nośności min. 
420 kN oraz zabudową stojakami podporowymi SV29t.  

Zaprojektowana technologia drążenia, wykonania obudowy, wzmocnienia ociosu przez 
iniekowanie i kotwienie oraz usytuowanie frontu ściany do chodnika pod kątem z systematycznym 
wjazdem, z mechanicznym podcinaniem obudowy łukowej do wysokości stropnic sekcji obudowy 
zmechanizowanej z właściwym rozłożeniem w czasie pozwoliła wykonać bezpieczny  i szybki 
wjazd do chodnika. 
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The use of yielding oblate asymmetric arch ŁPSpA 
for liqiudation of longwall in the coondytions of coal bed 209 
 
Support ŁPSpA-V32/4/4,8x4,1 with reinforced side arch, cable bolts, horsehead and additional 
supporting prop has been used in transport drift of longwall 338 in coal bed 209, before longwall. 
The technology of driving, installation of support, reinforcement of side wall, bearing of arch on 
hydraulic roof support, with proper localization face of longwall in relation to drift and suitable 
schedule of work allowed for execution of the safety and quick entrance to drift.  
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Zalety zintegrowanego systemu planowania, projektowania  
i harmonogramowania górniczego na przykładzie systemu 
Minescape  
 
Rafał Walecki 
ABB Sp. z o.o. 
 
 
 
 
 
 
Jednym z kluczowych elementów procesu produkcyjnego zakładu górniczego jest jego Dział 
Technicznego Przygotowania Produkcji. Decyzje podejmowane na etapie przygotowania rozcinki 
kolejnej partii złoża mogą generować znaczące koszty związane z zaplanowanymi zadaniami 
inwestycyjnymi, a każda pomyłka na tym etapie generuje szereg problemów zaburzających nie 
tylko budżet przedsięwzięcia ale także stwarzających zagrożenie dla zapewnienia ciągłości 
wydobycia. Dlatego też tak duże znaczenie ma sposób w jaki Zakład Wydobywczy organizuje 
pracę z wszystkimi rodzajami danych związanych z pracą działu Technicznego Przygotowania 
Produkcji. 
 
 

 
 

Rys. 1. Przykładowy Schemat obiegu informacji w dziale TPP 

Szkoła Eksploatacji Podziemnej 2015, Materiały Konferencyjne 
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Wydaje się że większość z osób które miały styczność z pracą działu TPP była świadkami 
dyskusji związanych z obrotem tymi danymi. Prośby geologów o podkład geodezyjny, inżynierów 
o przekroje charakterystyczne czy też interpretacje uskoków są normalną praktyką w pracy tego 
działu. 

Dodatkowo dane które prowadzone są elektronicznie, nie posiadają dobrze zdefiniowanej 
struktury i konwencji nazewnictwa, co prowadzi do dużej ilości plików duplikowanych przez 
poszczególne specjalizacje a nawet osoby (np. własne kopie geologów i geodetów) – stąd to już 
tylko jeden krok do pomyłek mogących skutkować dużymi kosztami dla przedsiębiorstwa. 

Jest wiele sposobów na właściwą organizację danych oraz pracy z tymi danymi. Przy 
odpowiednim nakładzie pracy i środków, nawet środowiska złożone z wielu niekompatybilnych 
systemów mogą zostać zorganizowane w spójne rozwiązania z właściwie zdefiniowanymi 
źródłami danych i procesów businessowych związanych z ich użyciem i aktualizacją. Firmy 
ogólnie znane jako „integratorzy” zajmują się wdrażaniem tego typu rozwiązań i procedur. Bardzo 
często jednakże, problem organizacji pracy w dziale TPP jest traktowany w ten sam sposób jak np. 
działu kadr, czy działu finansowego – co nie jest niestety podejściem właściwym ze względu na 
specyfikę pracy tego działu. 

Firma ABB, posiadając długoletnie doświadczenie w wdrażaniu systemów informatycznych w 
górnictwie, wierzy że sposobem gwarantującym właściwy rezultat, dopasowany do potrzeb działu 
TPP, i jednocześnie gwarantującym efektywny kosztowo proces wdrożenia a następnie utrzymania 
systemu, jest użycie zintegrowanego systemu zapewniającego jak największe pokrycie wymaganej 
funkcjonalności działu wewnątrz wspólnej platformy systemowej. 

Używając przykładu systemu MineScapeTM, chcielibyśmy zwrócić uwagę na krytyczne 
właściwości systemu który pozwala na stworzenie takiego środowiska pracy, oraz opisanie oraz 
wdrożenie procesów businessowych które pozwolą właściwie zorganizować pracę działu TPP. 
 
Centralna Lokalizacja Danych Projektowych 
 
 

 
 

Rys. 2. System zintegrowany 
 



 3

Zakład Wydobywczy pracuje z wieloma rodzajami danych opisujących techniczne właściwości 
złoża i kopalni, a także dane o technicznych oraz organizacyjnych aspektach procesu wydobycia. 
Pierwszym warunkiem krytycznym sprawnej pracy z tymi danymi jest centralne, spójne źródło 
danych projektowych które przechowuje wszystkie krytyczne dane, a w przypadku intensywnego 
użycia systemów informatycznych; modeli opisujących poszczególne komponenty pracy 
przedsiębiorstwa, takie jak: 

1. Dane Geologiczne – otwory wiertnicze, opróbowanie, stwierdzenia uskoków, itp. 
2. Model(e) Geologiczne – opisujące w sposób spójny charakterystykę strukturalną i jakościową 

złoża. 
3. Model(e) istniejącej sieci wyrobisk kopalnianych. 
4. Projekty – planowanych pól, wyrobisk przygotowawczych i eksploatacyjnych. 
5. Harmonogramy wydobycia – długoterminowe, średnioterminowe oraz operacyjne. 
W zależności od sytuacji, dodatkowe modele powinny korzystać z tej samej spójnej bazy 

danych (np. hydrogeologia, geotechnika, wentylacja, itd.). 
Używając przykładu systemu MineScape; wszystkie wykonane modele zorganizowane są w 

grupach projektowych, a następnie projektach zlokalizowanych na centralnym serwerze danych. 
System nazewnictwa, oraz prawa dostępu definiują oraz zapewniają ochronę i kontrolę danych 
kluczowych (opublikowanych). 
 
Wersje Projektowe i Publikowanie Aktualnego Modelu 
Architektura systemu przeznaczonego do pracy w dziale TPP powinna pozwalać na elastyczne 
strukturę projektową danych dla poszczególnych typów modeli cyfrowych. Jeśli rozważyć 
przykład procesu w którym tworzy i następnie uaktualnia się model struktury złoża, to na ogólnym 
poziome szczegółowości poszczególne kroki procesu to: 

1. Zebranie (nowych) danych i ich wstępna weryfikacja. 
2. Włączenie nowych danych to modelu. 
3. Iteracyjne korekty i uzupełniania danych do momentu uzyskania finalnej postaci modelu. 
 
 

 
 

Rys. 3. Współdzielenie Danych Projektowych 
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Powyższe kroki powinny być wykonywane w środowisku odizolowanym od aktualnej  
i obowiązującej wersji modelu, jednakże wciąż w środowisku pozwalającym na jego użycie. 
Jednocześnie, uaktualniony model, mimo że jeszcze nie zatwierdzony i nie opublikowany do 
ogólnego wykorzystania, powinien być dostępny dla wybranych użytkowników w celu jego 
weryfikacji w środowisku pozostałych danych (np. dane z obmiarów wyrobisk, otrzymane próby 
jakościowe, itp.). 

Dopiero pełna weryfikacja danych, oraz zatwierdzenie ich jako obowiązujących skutkuje 
publikacją nowego modelu, który od tego momentu będzie używany przez pozostałych 
użytkowników (np. w pracach projektowych lub przy obliczaniu zasobów). 

System MineScape pozwala na w pełni elastyczne, rozproszone współdzielenie danych 
projektowych pomiędzy stacjami roboczymi użytkowników. W standardowej architekturze – 
centralny serwer projektów utrzymuje aktualne i zatwierdzone modele, a także istotne i zweryfikowana 
dane źródłowe oraz dane archiwalne. Poszczególne stacje robocze (np. głównego geologa) mogą 
posiadać projekty lokalne w których dokonuje się procesu weryfikacji danych i przebudowy 
modelu. Każdy z takich projektów lokalnych może zostać „udostępniony” innemu użytkownikowi 
(stacji roboczej) dla potrzeb weryfikacji lub podziału zadań na projekcie. Dodatkową zaletą tego 
typu rozwiązania jest fakt że na pracę geologa z projektem lokalnym nie mają wpływu perturbacje 
sieciowe (spadek przepustowości lub nawet awarie sieci). 
 
Ciągły zapis oraz wielo-użytkownikowy, jednoczesny dostęp do danych 
Większość systemów które operują na danych (w tym także danych graficznych i modelowych) 
posiada konstrukcję opartą na dostępie do plików. Oznacza, to w znakomitej większości, 
przypadków że pierwszy z użytkowników otrzyma dostęp do odczytu i zapisu. Niestety 
następnemu użytkownikowi dane udostępnione będą tylko do odczytu. Mamy więc do czynienia 
tylko z częściową pracą wielo-użytkownikową. 

W sytuacjach w których wymagana jest częsta praca wielu użytkowników na poziomie dostępu 
do zapisu do tych samych struktur danych, znacznie lepszym rozwiązaniem byłby pełny dostęp 
(odczyt i zapis) dla wszystkich użytkowników. Tego typu rozwiązanie ma szereg zalet: 

1. Użytkownicy nie blokują sobie dostępu do danych. W przypadku otwarcia pliku i pozosta-
wieniu go w takim stanie mamy do czynienia z permanentnym zablokowaniem możliwości 
aktualizacji dla innych użytkowników. 

2. W wielu przypadkach, aby umożliwić pracę z plikiem otwartym przez innego użytkownika, 
tworzy się kopię pliku i wnosi zmiany w nowym pliku, z zamiarem późniejszego ich 
uzgodnienia – co nie zawsze się udaje. Sytuacja taka prowadzi do wielu błędów. 

3. Możliwość jednoczesnego wnoszenia zmian do tego samego wycinka danych umożliwia 
wykorzystywanie pracy innych użytkowników, w momencie w którym ich zmiana zostaje 
wniesiona – pozwalając na harmonijną współpracę przy np. projektowaniu. 

4. Tworzenie i/lub modyfikacje elementów przez jednego z użytkowników mogą być na bie-
żąco obserwowane przez innych, dając wydajne narzędzie dla osób wspomagających pracę 
(inżynierów, ekspertów). 

Aby w pełni wykorzystać potencjał pełnego wielo-użytkownikowego dostępu do danych, 
potrzebna jest jeszcze funkcja „ciągłego zapisu”. Tego typu systemy nie posiadają opcji „Zapisz”. 
Zakończenie tworzenia i/lub modyfikacji elementu modelu, jest równoznaczne z zapisaniem 
wprowadzonych zmian w strukturze projektu/modelu na centralnym serwerze danych. Zapis 
nowych danych, wyzwala automatyczne uaktualnienie stacji roboczych które mają podłączony 
wycinek modelu który został zmieniony, a tym samym wszyscy ci użytkownicy widzą dokonane 
zmiany w trybie automatycznym i w czasie rzeczywistym. 

Dodatkową zaletą systemu ciągłego zapisu jest fakt że awaria systemu nie powoduje utraty 
wszystkich operacji od ostatniej funkcji zapisu, a tylko (ewentualnej) nie zakończonej operacji, bez 
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potrzeby utrzymywania komunikacji z dodatkowymi plikami typu „backup” (np. MS Excel lub 
AutoCAD). 

System MineScape posiada architekturę klient/serwer – z dedykowanym procesem (serwerem 
danych graficznych) odpowiedzialnym za obsługę funkcji dostępu wielo-użytkownikowego i ciągłego 
zapisu pozwalając na efektywną i bezpieczną pracę w grupie. 
 
Pełna integracja wewnętrzna 
Pomyślmy przez chwilę ile czasu, przeciętny użytkownik w dziale TPP, który pracuje w rozproszonym 
środowisku opartym na niezwiązanych systemach, spędza na operacjach związanych z transferem, 
a nierzadko także formatowaniem danych przesyłanych pomiędzy systemami różnych dostawców, 
obsługujących różne zadania w procesie pracy działu. 

Klasycznym przykładem może być sytuacja w której dane z modelu geologicznego wykonane 
w systemie jednego dostawcy, wykorzystywane są w innym systemie używanym w procesie 
projektowania, i w następnym kroku harmonogramowania (bardzo możliwe że w jeszcze innym 
systemie, lub też w oprogramowanych arkuszach Excel). 

1. Dane z systemu modelowania, trzeba wyeksportować do pliku (graficznego np. DXF, siat-
kowego np. plik tekstowy, itp.) 

2. Plik wynikowy nierzadko trzeba przeformatować do postaci zgodnej z systemem docelo-
wym (np. struktura danych, definicje atrybutów graficznych, układy współrzędnych). 

3. W systemie docelowym, plik wynikowy trzeba zaimportować do systemu, i niejednokrotnie 
skonfigurować do postaci finalnej zgodnej z filozofią nowego systemu. 

Oczywiście jest to proces nie tylko pracochłonny (nawet przy założeniu pewnego stopnia 
automatyzacji) ale także podatny na błędy. Dlatego jedną z ważniejszych cech systemu do pracy 
grupowej w dziale TPP jest spójny model danych, który wykorzystywany jest bez potrzeby 
transferu i/lub modyfikacji przez wszystkie kroki procesu; od danych geologicznych do 
harmonogramu wydobycia. 

 
 

 
 

Rys. 4. System posiada dostęp do wszystkich danych 
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Aby sprostać powyższemu wymaganiu system MineScape posiada konstrukcję modułową, 
w której każdy z modułów odpowiedzialny jest za konkretny wycinek procesu przygotowania 
technicznego wydobycia – jednakże każdy z tych modułów współpracuje z tą samą centralną 
strukturą danych. W takim wypadku,np. siatki modelu stratygraficznego dostępne są dla modułów 
geologicznych, ale także dla obliczania zasobów, projektowania (np. projekcja, przywiązanie), 
raportowania (przekroje, izolinie) itd. – za każdym razem poprzez proste wskazanie potrzebnych 
danych w strukturze projektu. 

 
Architektura Otwarta 
Dział Przygotowania Produkcji nie jest jednak organizmem zamkniętym. W różnym stopniu 
wykorzystywane są dane które niekoniecznie odpowiadają strukturze danych systemu który 
wykorzystywany jest lokalnie. Klasycznymi przykładami mogą tu być dane z opracowań 
wykonywanych przez niezależne firmy konsultingowe, instytuty projektowe lub jednostki 
naukowo-badawcze. Bardzo często dane archiwalne są także przechowywane w formatach które 
obowiązywały przed wdrożeniem systemu zintegrowanego. 

Jednym z rozwiązań jest wyposażenie zewnętrznych usługodawców w system będący w użyciu 
przez dział TPP, i zapewnienie dostępu do serwerów projektowych na ściśle określonych zasadach. 
Nie zawsze jest to jednak możliwe; z przyczyn finansowych po stronie usługodawców, lub 
uwarunkowań prawnych i/lub polityki bezpieczeństwa po stronie zakładu górniczego. 

Dla zapewnienia prawidłowej komunikacji z zewnętrznymi dostawcami, system przeznaczony 
do pracy grupowej, musi posiadać pełny zestaw możliwości współpracy z źródłami danych 
zewnętrznych, które powinny być dostępne szybko i łatwo, ale z zachowaniem pełnej kontroli 
dostępu oraz weryfikacją importowanych danych. 

System MineScape posiada dwa poziomy dostępu do danych. Najbardziej popularne formaty 
danych (np. DXF, OpenDWG, ShapeFiles) mogą zostać otwarte bezpośrednio w systemie 
MineScape, w przestrzeni modelowej używanego projektu. Dane takie dostępne będą tylko do 
odczytu (względy bezpieczeństwa). Pozostałe typy danych dostępne są na zasadzie importu oraz 
eksportu. W ten sposób system MineScape pozwala wymieniać dane proste (graficzne, trójkątowe, 
siatkowe, tablicowe) ale także złoże takie jak pełne modele blokowe z wszystkimi najbardziej 
popularnymi typami danych, ale także z formatami danych innych dostawców oprogramowania 
górniczego (takich jak Surpac, Datamine, Vulcan itp.). 
 
Ustawienia wspólne, przypisane do projektu oraz użytkownika 
System przyjazny dla użytkownika, pozwalający na efektywną pracę operatora, powinien mieć 
możliwości 1) konfiguracji aspektów jego pracy, oraz 2) zapamiętywania parametrów używanych 
przy tworzeniu modelu lub wykonywaniu innych funkcji systemu (np. generowanie przekrojów 
przez model geologiczny, czy obliczanie zasobów). 

System przyjazny dla użytkownika, oraz pozwalający na efektywną pracę w grupie, powinien 
pozwolić na różnicowanie ustawień w zależności od; przynależności do grupy użytkowników, 
projektu z którym współpracujemy oraz finalnie specyficznych dla pojedynczych użytkowników 
oprogramowania. Tego typu możliwości pozwalają: 

1. Skonfigurować system dla konkretnych potrzeb (ustawienia dostępnych funkcji, projektów, 
parametrów wyświetlania, itp. oddzielnie dla geologów, geodetów oraz inżynierów górni-
czych). 

2. Zapamiętać parametry funkcji wykonywanych w systemie, a także przechowywać nazwane 
zestawy parametrów. 

3. Umożliwić wymianę parametrów i ustawień pomiędzy użytkownikami systemu. 
Aby sprostać powyższym wymaganiom, system MineScape posiada wbudowany mechanizm 

specyfikacji, które są nazwanymi zestawami ustawień i parametrów. Do każdej z funkcji systemu 
można stworzyć listę ustawień specyficznych dla użytkownika lub też specyficznych dla 
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poszczególnych zadań. Użytkownik ma narzędzia pozwalające zarządzanie specyfikacjami 
systemu (tworzenie, zapis, użycie, usunięcie, itp.). System ten pozwala także na kolejkowanie 
zadań z specyficznym zestawem parametrów, oraz uruchamianie zadań o określonym czasie i na 
określonej stacji roboczej (np. interpolacja modelu blokowego). 
 
Elastyczny sposób licencjonowania 
Specyfiką pracy zakładów górniczych (w tym części działu Przygotowania Produkcji) jest praca 
w trybie zmianowym. Poszczególne zmiany korzystają z tego samego sprzętu, ale ze względów 
bezpieczeństwa używając przypisanych sobie użytkowników. 

W tym samym czasie, specyficzny użytkownik powinien mieć możliwość użycia którejkolwiek 
z stacji roboczych (lub komputera przenośnego), w celu użycia systemu z własnym zestawem 
parametrów i ustawień. 

Pierwszym warunkiem warunkującym stworzenie powyższych możliwości jest system 
personalizacji ustawień przypisanych do użytkownika opisany w poprzedniej sekcji artykułu. 

Niemniej ważnym elementem jest jednak sposób w jaki użytkownik używa licencji 
udzielonych przez dostawcę oprogramowania, który powinien umożliwiać elastyczne 
przypisywanie praw licencyjnych do poszczególnych stacji roboczych. W ten sposób pracownik 
działu TPP nie jest przywiązany do miejsca pracy i konkretnej stacji roboczej, ale może korzystać 
z systemu równie łatwo w biurze, w siedzibie kopalni czy też na stacji przenośnej. Licencje nie 
wykorzystywane w danym momencie, powinny być dostępne dla innych użytkowników. 

System MineScape posiada serwer licencji dedykowany do pracy w średnich i dużych grupach 
roboczych. Licencje zgromadzone są w dostępnej puli na serwerze i udzielane podłączonym 
stacjom roboczym na zasadzie użytkowników jednoczesnych (concurrent users). W takiej 
konfiguracji nie ma znaczenia na ilu stacjach roboczych zainstalowany jest system, ale ile 
użytkowników używa systemu jednocześnie. Tego typu konfiguracja pozwala na elastyczne 
użytkowanie licencji w przypadku pracy w systemie zmianowym. 

Dodatkowo system licencjonowania systemu MineScape pozwala na: 
1. Licencjonowanie na poziomie pojedynczych modułów systemu (np. Model Stratygraficzny, 

Projektowanie Podziemne, Harmonogramowanie etc). Ten sposób pozwala na optymaliza-
cję kosztów licencji i utrzymania systemu. 

2. Opcja „pożyczania” licencji z serwera na przenośną stację roboczą, daje możliwość pracy 
z systemem w terenie lub poza miejscem pracy. 

 
Zintegrowane środowisko rozwojowe 
Systemy projektowane dla przedsiębiorstw górniczych pokrywają potrzeby związane z realizacja 
zadań produkcyjnych w mniejszym lub większym stopniu, jednakże nie ma na rynku systemu 
który spełniałby potrzeby klienta w 100%. Teza ta jest prawdziwa w szczególności w przypadku 
systemów dedykowanych do Działu Przygotowania Produkcji które wprowadzają swoją specyfikę 
uwarunkowaną technicznie, geologicznie lub historycznie. 

W związku z tą potrzebą system spełniający warunki systemu dla pracy grupy specjalistów 
z działu TPP powinien posiadać możliwość jego szybkiej modyfikacji – czyli zintegrowany 
system rozwojowy (Software Development Kit), a co za tym idzie zdefiniowane interfejsy danych 
pozwalających na integrację z środowiskiem zewnętrznym (Application Program Interface). 

System MineScape posiada pakiet SDK oparty o technologię „wtyczek” rozwijanych przy 
pomocy standardowych narzędzi IDE. Środowisko wyposażone jest w obiektowy model 
kluczowych danych systemu MineScape. 

Tradycyjnie, podstawowym kryterium, wyboru systemu wspomagającego pracę Działu 
Technicznego Przygotowania Produkcji, jest zwykle stopień dopasowania jego możliwości do 
rodzaju złoża, sposobu eksploatacji czy warunków geologicznych i geotechnicznych. Jednak ciągle 
niedocenianym kryterium jest stopień przystosowania systemu do pracy w grupie, czyli zbiór 
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właściwości systemu pozwalających na efektywną pracę zespołu który działa według określonych 
procedur wymuszonych przez aplikację oraz ustalone konwencje, które składają się na proces 
biznesowy działu TPP. Przykład systemu MineScape pokazuje przy użyciu jakich narzędzi  
i właściwości, możliwe staje się stworzenie takiego środowiska pracy – stworzenie, gdyż oprócz 
technicznego, kolejnym nieodzownym elementem takiego systemu jest doświadczenie 
konsultantów wdrażających system oraz w następnym kroku wspierających użytkowników w ich 
codziennej pracy. To jest jednak temat na osobny artykuł. 
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Zabezpieczenie taśmowego chodnika odstawy głównej 9010 
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STRESZCZENIE 

W kopalni Hattorf/Wintershall, koncernu K+S wyrzut dwutlenku węgla spowodował wypiętrzenie 
i obwał wyrobiska. Doraźne zabezpieczenie odstawy głównej konstrukcją zadaszenia zostało 
zniszczone przez kolejne odspojenie stropu. Specjaliści KOPEX-Przedsiębiorstwa Budowy 
Szybów SA wraz z dr. Piotrem Głuchem opracowali koncepcję i projekt zabezpieczenia 
zniszczonego chodnika 9010 za pomocą obudowy podatnej, dodatkowo pokrytej warstwą 
amortyzacyjną z soli. Dla warunków kopalni, dla zabezpieczenia chodnika odstawy głównej, dla 
przeniesienia obciążenia dynamicznego od spadającej bryły skalnej o objętości 2 m3 z wysokości 
11 m, przeprowadzono analizę równowagi energii spadającej skały i energii przenoszonej 
przez obudowę. Wykazała ona konieczność zabudowy odrzwi w rozstawie co 0,5 m z dodatkowym 
podparciem stojakiem podporowym wraz z wykonaniem warstwy amortyzacyjnej z sypkiego 
materiału solnego o wysokości ok. 2 m. W artykule przedstawiono przyczyny, dla których 
wystąpiła konieczność zabezpieczenia wyrobiska, model obliczeniowy, badania laboratoryjne 
zsuwów strzemion, konstrukcję obudowy spełniającą założenia modelu oraz technologię 
wykonania zabezpieczenia. 

 

SŁOWA KLUCZOWE: sól kamienna i potasowa, zabezpieczenie, odstawa, eksploatacja, 
obudowa, dobór obudowy, chodniki. 

 

 

1. PRZYCZYNY 

Powodem dla którego wystąpiła konieczność zabezpieczenia taśmowego chodnika odstawy 
głównej 9010 kopalni Hattorf/Wintershall należącej do koncernu K+S był wyrzut dwutlenku 
węgla, który spowodował wypiętrzenie spągu i obwał wyrobiska. 

Szkoła Eksploatacji Podziemnej 2015, Materiały Konferencyjne 
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Chodnik odstawczy 9010 został zdewastowany na długości 20 m. Powstała również kawerna 
o wysokości ok. 20 m. [1] 

Pierwsze zabezpieczenie odstawy głównej konstrukcją zadaszenia samego przenośnika nie zdało 
egzaminu, gdyż w dniu 29.08.2011 zostało ono zniszczone przez odspojenie skał stropu. [2] 

 

Po kolejnym obwale w dniu 29.08.2011 r. nie było już możliwości wykonania w sposób 
bezpieczny zabezpieczenia stropu w taśmowym chodniku odstawy głównej 9010. [2] 

 

Ze względu na fakt, że chodnik 9010 jest główną i jedyną odstawą z rejonów wydobywczych 
o nazwie Zachód i Marbach (wydobycie ok. 22.000 t/dobę) inwestor K+S złożył zapytania 
ofertowe do firm obcych na opracowanie projektu na zabezpieczenie zaburzonego odcinka. 
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Oprócz określonych gabarytów i warunków wytrzymałościowych, ze względów bezpieczeństwa 
głównym warunkiem inwestora K+S było, aby montaż konstrukcji zabezpieczenia odbywał się 
w części bezpiecznej przed wlotem do odcinka zaburzonego w chodniku 9010.  

 

2. KONCEPCJA 

Specjaliści KOPEX–PBSz przyjęli koncepcję zabezpieczenia wyrobiska konstrukcją z wykorzy-
staniem typowej, łukowej obudowy podatnej. 

Założono ponadto, ze konstrukcja ta zostanie pokryta „poduszką” amortyzacyjną wykonaną 
z warstwy soli na wysokość ok. 2 m dla dodatkowego zabezpieczenia konstrukcji zabudowanej 
obudowy, tak aby w przypadku wystąpienia kolejnego obwału nie doszło go jej uszkodzenia. 

 

3. ROZWIĄZANIE 
 

I. Opracowanie projektu zabezpieczenia taśmowego chodnika odstawy głównej 9010 w kopalni 
Hattorf/Wintershall 

KOPEX-PBSz S.A. przy współpracy z Panem dr inż. Piotrem Głuchem opracował projekt na 
zabezpieczenie zniszczonego chodnika 9010 za pomocą obudowy podatnej ŁP15/V36/4/A 
o długości 30 m bieżących tj. 20 m w rejonie zaburzonym, 5 m na wlocie w części niezaburzonej 
i 5 m na wylocie w części niezaburzonej. 

 

Rys. 1. Model konstrukcji zabezpieczenia chodnika 9010 



4 
 

 

Rys. 2. Odrzwia obudowy zabezpieczenia chodnika 9010 

 

 

Rys. 3. Przekrój zabezpieczenia chodnika 9010 
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II. Rozwiązanie obudowy z odrzwi stalowych ŁP15/V36/4/A dla przeniesienia obciążenia 
dynamicznego w chodniku odstawy głównej kopalni K+S Hattorf/Wintershall 

 

1. Wstęp 

Obciążenie działające na obudowę wyrobiska górniczego może być rozróżniane jako: 

 obciążenie statyczne pochodzące od ciężaru skał strefy odprężonej, od ciężaru własnego 
obudowy, od ciężaru wyposażenia zawieszonego na obudowie, 

 obciążenie deformacyjne powstałe wskutek niszczenia struktury skały wokół wyrobiska przy 
przekroczeniu przez naprężenia jej wytrzymałości, 

 obciążenie dynamiczne mające charakter krótkotrwały a pochodzące od energii sprężystej 
niszczonej struktury skalnej, od nagłego spadku oderwanej bryły skalnej od górotworu, 
od dynamicznej siły poruszających się w wyrobisku maszyn w przypadku nagłej zmiany 
prędkości np. przez gwałtowne hamowanie. 

 

2. Stosowane rozwiązania zabezpieczeń wyrobisk przed obciążeniem dynamicznym 
spadającego ciężaru 

Dla warunków chodnika odstawy głównej kopalni soli kamiennej i potasowej K+S 
Hattorf/Wintershall (Niemcy) zaistniała konieczność zabezpieczenia odcinka wyrobiska o długości 
ok. 30 m przed obciążeniem dynamicznym od spadającego ciężaru soli o objętości ok. 2 m3 z 
wysokości 11 m.  

W praktyce zabezpieczenie chodnika przed spadającym ciężarem skalnym może być rozwiązane 
na kilka sposobów: 

 wykonanie obudowy zewnętrznej na odrzwiach stalowych przez rozparcie stojaków stropnic, 
kasztów drewnianych, 

 wykonanie częściowej wykładki np. z poduszki skalnej nad obudową wyrobiska, 
 pełne odsadzenie przestrzeni za obudową, tak aby uzyskać podparcie górotworu na całym 

obwodzie wyrobiska,  
 wykonanie obudowy kotwiowej wzmacniającej obrys wyłomu z wypełnieniem pustej 

przestrzeni spoiwem piankowym. 
 

3. Obliczenie równowagi energii spadającego ciężaru 2 m3 soli z wysokości 11 m z energią 
przenoszoną przez odrzwia stalowe ŁP15/V36/4/A.  

Wymagane parametry obudowy określone przez obmiar stanu wyrobiska wynosiły: 
 długość całkowita konstrukcji  - 30 m, 
 wysokość użyteczna obudowy  - min 2,5 m, 
 szerokość użyteczna obudowy - min 6,5 m, 
 szerokość użyteczna obok konstrukcji taśmy przedział przejściowo-jezdny  - min 4,0 m 

Obciążenia działające na obudowę stanowiło: 
 obciążenie dynamiczne bryłą solną o objętości 2 m3, soli =2,1 t/m3 z wysokości 11 m, 
 obciążenie statyczne ciężarem poduszki solnej nad obudową, 
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 obciążenie statyczne ciężarem zawieszonego taśmociągu o masie ok. 500 kg/m, 
 obciążenie kablami poprzez zawiesia, założono ciężar łączny - na 1 m długości 60 kg/m, 
 masa własna konstrukcji obudowy stalowej określona w przybliżeniu na 1m szerokości 

wyrobiska: 
- masa odrzwi n q1m 2x550 = 1100 kg, 
- masa strzemion i akcesorii ok. 450 kg, 
- qob = ok. (1100+450)/7 = 221,43 kg/m  

przyjęto 230 kg/m  

Ciężar soli wynosi: 

Q = 22100*9,81 = 41202 N = 41,202 kN 

przy spadku z 11m energia potencjalna skały wynosi: 

Epsk = 41,20211 = 453,222 kNm = 453,2 kJ 

Energia ta powinna być przeniesiona przez odrzwia stalowe ŁP15/V36/4/A. 

 EŁP ≥ Epsk (1) 

Dla konstrukcji obudowy projektuje się wystąpienie maksymalnego zsuwu na złączu do ok. 300 
mm.  

Obudowa podporowa podatna nie jest w stanie zapewnić spełnienia warunku (1) 
przy bezpośrednim uderzeniu skały w konstrukcję. Wymagane jest zastosowanie poduszki 
(warstwy podatnej), w którą uderzy ciężar oberwanej bryły soli i rozłoży się on na obudowę 
podporową.  

Przyjmując wstępnie, że poduszka skalna (wykładka z kamienia solnego za obudową) wraz 
z obudową odkształci się o wartość u (przemieszczenie układu) 

Wartość siły dynamicznej można określić z zależności (2):  

 Pd ·u = Epsk (2) 

Wartość siły dynamicznej, którą przejmuje obudowa powinna być mniejsza od siły wywołującej 
zsuw na łukach odrzwi obudowy, nie powodując trwałej deformacji odrzwi. 

Warunek ten może być zapisany zależnością : Pd  Nz (3) 

Przy założeniu, że wartość przemieszczenia układu u, na który będzie działał spadający ciężar soli 
o objętości 2,0 m3 będzie wynosił u = 0,6 m minimalna nośność zsuwna odrzwi łukowych musi 
przenieść siłę dynamiczna, która może być w przybliżeniu określona ze wzoru : 

Pdmin = Epsk/u = 453,222/0,6 = 755,4 kN 

Założono, że siła dynamiczna dzięki poduszce skalnej rozkłada się na całej szerokości obudowy S, 
co daje obciążenie liniowe od uderzenia bryłą skalną: 

pdmin = Pdmin/S = 755,4/7 = 107,9 kN/m 

Siła na złączu obudowy podatnej przy której nie powinien wystąpić zsuw odrzwi wynosi: 

 Nzmin = pd ·r  (4) 

gdzie: 

 r – promień odrzwi: r = S/2 = 3,5 m 
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po podstawieniu: Nzmin = pd ·r = 107,9*3,5 = 377,65 kN  

Przy zastosowaniu na złączu obudowy strzemiona typu SD36/W (wzmocnionych ze stali 
o parametrach Re= min 480 MPa z śrubami klasy 10.9.). Przy statycznym obciążeniu zsuwy 
na złączach przy momencie dokręcenia nakrętek strzemion 500 Nm mają średnią wartość 
 Nzśr  300 kN (rys. 1). 

Przybliżone obliczenia wskazują, że wymagane jest stosowanie rozstawu odrzwi < 1 m.  

W projekcie dla zwiększenia bezpieczeństwa założono zabudowę dwóch odrzwi na 1 m 
tj. rozstawu odrzwi 0,5 m. Przy dodatkowej zabudowie stojaka pod odrzwiami w rozstawie, 
co 1 m. 

Konstrukcja obudowy projektowana jako upodatniona z możliwością zsuwu na złączach została 
wstępnie dobrana w sposób uproszczony.  

W warunkach obciążenia dynamicznego spadającego ciężaru w projekcie rozwiązanie konstrukcji 
jest projektowane jako obudowa, która przejmie obciążenie dynamiczne bez zsuwu na złączach. 
Energia spadającego ciężaru będzie hamowana przez wykonaną nad odrzwiami wykładkę 
z kamienia solnego oraz sprężyste odkształcenie odrzwi stalowych. 

Badane charakterystyki pracy złącz ze strzemionami w liczbie trzech sztuk przeznaczonych do 
zabudowy na złączach obudowy łukowej ŁP15V36/4/A oraz w liczbie 4-rech sztuk na złączach 
stojaków podporowych przy obciążeniach statycznych podano na rysunkach 1 i 2.  

Średnią nośność zsuwną złącza z trzema strzemionami SD36W określono na wielkość zsuwną 
300 kN, (rys. 1.) a złącza z 4-roma strzemionami na wielkość 400 kN (rys. 2). Pierwsze zsuwy 
występują przy obciążeniach: 

 dla trzech strzemion Nz1 = 470 kN,  - dla czterech strzemion Nz1 = 500 kN. 

Konstrukcja obudowy powinna być powiązana za pomocą minimum 4-rech podciągów V29 
budowanych za złączami w odległości 0,3m, na łukach stropnicowych i ociosowych. 

Podciągi budowane na całej długości obudowy pełnią funkcję: 

 stabilizacji odrzwi, 
 usztywnienia odrzwi, 
 ograniczenia podatności odrzwi, 
 rozłożenie obciążenia dynamicznego na większą liczbę odrzwi. 
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Rys. 4. Charakterystyka pracy złącza z kształtownika 
V36 z 3-ma strzemionami SD32/36/W przy 
obciążeniu statycznym z momentem dokręcenia 
nakrętek Md = 500 N·m (dla odrzwi obudowy) 

Rys. 5. Charakterystyka pracy złącza 
z kształtownika V36 z 4-roma strzemionami 
SD32/36/W przy obciążeniu statycznym z 
momentem dokręcenia nakrętek Md = 500N·m (dla 
stojaków podporowych)

Łuki ociosowe oraz stropnicowe są stabilizowane rozporami stalowymi modułowymi typu RSM 
z rury Φ 42,4 x 3,2 mm i kabłąkami. Rozstaw rozpór wraz z rozporami podciągowymi powinien 
na obwodzie obudowy wynosić, co ok. 1,2 m. 

Zwiększenie bezpieczeństwa stosowania rozwiązania należy uzyskać przez wykonanie wykładki 
z soli za obudową na wysokość min. 2 m, a najkorzystniej na całej wolnej przestrzeni za obudową. 

W rozwiązaniu należy rozpatrzyć możliwość stosowania poduszek amortyzujących z materiałów 
porowatych umieszczonych na wykładce solnej.  

 

4. Obliczenie obciążenia działającego na obudowę 

Masa 2m3 soli wynosi: Msoli = 22100 = 4200 kg 

Założono ekstremalnie, że prędkość spadającej bryły z wysokości h=11 m wynosi:  

 
smhg /7,141181,922 

 (5) 

Siłę dynamiczna działającą na obudowę przy stosowaniu poduszki z soli o grubości 2m obliczono 
z zależności:  

 2

M
UP

2
soli

dd




 (6) 

gdzie:  Ud = Updsoli + Udob (6.1.) 
Ud – podatność układu, (droga wyhamowania spadającego ciężaru), 
Udsoli – zagłębienie ciężaru 2 m3 soli w poduszce kamiennej z soli wykonanej na obudowie, 
grubość poduszki solnej 2,0 m) 
Udob – podatność obudowy traktowanej jako konstrukcja sprężysta. 
Siła dynamiczna działająca na obudowę od ciężaru spadającej soli wynosi: 

d

2
soli

d U2

M
P





  po podstawieniu: 
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Otrzymana zależność ma charakter hiperboliczny. Wartości siły Pd zestawiono w tabeli 1 
w zależności od Udsoi – podatności układu (zagłębienia spadającego ciężaru w soli). 

Tabela 1. Zależność siły dynamicznej przy uwzględnieniu wyhamowania ciężaru spadającej bryły 
soli (2 m3) w poduszce z soli wykonanej za obudową 

Udsoli  
w [m] 

Pd  
w [N] 

Pd  
w [kN] 

0,1 4537890 4537,89 
0,3 1512630 1512,63 
0,5 907578 907,578 
0,75 605052 605,052 
1,0 453789 453,789 

W dalszych obliczeniach założono, że poduszka solna nad obudową odkształci się o 0,5 m 
przy grubości 2,0 m.  

Przy założeniu na podstawie badań stanowiskowych odrzwi obudów podporowych podatność 
statyczną obudowy łukowej traktowanej jako konstrukcja usztywniona rzędu min. Udob=100 mm.  

Całkowita podatność układu (droga wyhamowania spadającego ciężaru) wynosi: 

Ud = Updsoli + Udob 

Ud = 0,5 +0,1 = 0,6m 

Obliczona siła dynamiczna działająca na obudowę (dla Ud = 0,6m) wynosi: 

kN3,756N756315
6,0

453789

U

453789
P

d
d   

kN760kN3,756Pd   

Całkowite obciążenie, które musi przejąć obudowa na 1m wynosi: 

Pc = Pd + Pwsoli + Ptaśm + Pkabli + Pobd 

Pd = 760 kN – siła dynamiczna, po zaokrągleniu 

Pwsoli = 37211 = 441 kN, ciężar wykładki z soli  

Ptaśm = 5009,81 = 4905 N= 4,9 kN – ciężar taśmociągu 

Pkabli = 609,81 = 588 N =0,59 kN – ciężar kabli 

Pobd = 230·9,81·7 = 15794,1 N =15,8 kN – ciężar konstrukcji odrzwi 

Obciążenie całkowite wynosi:  Pc = 760 + 441 + 4,9 + 0,59 +15,8 = 1221,75 kN 

Przybliżone równomierne obciążenie działające na 7m szerokości odrzwi wynosi: 

m/kN83,173
7

8,15441760
q 


  

Przyjęto obciążenie q = 174 kN/m 

Obciążenie skupione P = 5,49 kN 
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Rozstaw odrzwi d określono ze wzoru: 
b

n

s
d




1max


 (7) 

gdzie: 
n – naprężenie graniczne przenoszone przez przekrój kształtownika V36 dla stali S480W 
(o Re = min 480 MPa, i Rm = min 650 MPa), n = 670 MPa, 
max – naprężenie maksymalne w obudowie od działającego obciążenia obliczone MES, 
sb – współczynnik bezpieczeństwa, sb = 1,5.  
 
5. Sprawdzenie wytrzymałości odrzwi 

 

Odrzwia obudowy ŁP15/V36/4/A. Wykładka za odrzwiami z brył solnych Ew = 5 MPa – moduł 
ściśliwości wykładki za obudową. Obciążenie równomierne na całej szerokości odrzwi  
q = 174,0 kN/m. Obciążenie skupione na odrzwia Pz = 5,49 kN. 

Obliczone naprężenia w odrzwiach bez stojaka podporowego przedstawiono na rys. 6 i 7. Maksy-
malne naprężenia w odrzwiach wynoszą max = 763,9 MPa.  

Wymagany rozstaw odrzwi d wynosi: 

m585,0
5,19,763

670

s
d

b1max

n 








  

Przyjęto rozstaw odrzwi d = 0,5m.  

Siły podłużne w obudowie mają wartości:  
 na złączach w stropie ok. 380,8/2 = 190,4 kN, 
 na złączach w ociosie ok. 591/2 = 295,5 kN, 

i nie przekraczają średniej nośności złącza obciążonego statycznie przy skręceniu go trzema 
strzemionami SD36/W momentem 500 Nm. 

Naprężenia w obudowie w jednych odrzwiach przy rozstawie co 0,5m z przenoszenia połowy 
obciążenia q = 174,0/2 = 87,0 kN/m i obciążenie skupione P = 5,49 kN wynoszą: 

 max1 = 277,9 MPa, 
 max2 = - 384,1 MPa 

Stal typu S480W ma minimalne parametry: Re = min 480 MPa,  Rm =min 650 MPa. 

Dla projektowanej obudowy naprężenia w konstrukcji przy rozstawie odrzwi co 0,5m są mniejsze 
od naprężenia na granicy plastyczności Re. Obliczenia naprężeń w odrzwiach ze stojakiem 
podporowym przedstawiono na rys. 8, i 9. 

Stojak zabudowany niesymetrycznie w odległości od jednego z ociosów ok. 4,3 m. Stojaki 
minimum V29 w modelu obliczeniowym podpierają każde odrzwia. Głowice stojaków 
są mocowane nieprzesuwnie do łuku stropnicowego. 
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Rys. 6. Izolinie naprężeń dodatnich 

 

Rys. 7. Izolinie naprężeń ujemnych  

 

 

Rys. 8. Izolinie naprężeń dodatnich dla 
 q = 174,0 kN/m dla obciążenia skupionego  

P = 5,49 kN (rozstaw teoret. odrzwi co 1,0 m) 

 

Rys. 9. Izolinie naprężeń ujemnych dla 
 q = 174,0 kN/m dla obciążenia skupionego  

P = 5,49 kN (rozstaw teoret. odrzwi co 1,0 m) 

 

Przy założeniu rozstawu odrzwi d = 0,5 m, dla obudowy ze stojakiem naprężenia oraz siły należy 
podzielić przez 2, co daje: 

Maksymalne naprężenia dodatnie w obudowie wynoszą:  

max1 = 541,2/2 =270,6 MPa, (rys. 6) 

Maksymalne naprężenia ujemne w obudowie wynoszą: 

max2 = 696,3/2 = - 348,15 MPa (rys. 7). Stal typu S480W ma minimalne parametry: 

Re = min 480 MPa,  Rm = 650 MPa. 

Ze względu na niesymetryczną zabudowę stojaka podporowego w obliczeniach nie uzyskano 
znacznego zmniejszenia naprężeń, które dla konstrukcji bez stojaka przy rozstawi odrzwi co 0,5 m 
wynoszą: 

Maksymalne naprężenia dodatnie w obudowie wynoszą max1 = 277,9 MPa,  
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Maksymalne naprężenia ujemne w obudowie wynoszą max2 = - 384,1 MPa. 

W rozwiązaniu konstrukcji zabudowę stojaka projektuje się wykonać, co drugie odrzwia obudowy 
tj co 1,0 m. 

Siły podłużne w obudowie będą mały wartości mniejszych od średniej nośności złącz określonej na 
poziomie 300 kN. Dla stojaka podporowego zabudowanego, co 1m obciążenie siłą podłużną 
wynosi N = 281,9 kN. 

Siły podłużne w złączach odrzwi budowanych, co 0,5m w przybliżeniu będą wynosiły: 
 na złączach odrzwi bez stojaka w stropie ok. 380,8/2 = 190,4 kN, 
 na złączach odrzwi bez stojaka w ociosie ok. 591/2 = 295,5 kN, 
 na złączach odrzwi ze stojakiem w stropie ok. 240/2 = 120,0 kN, 
 na złączach odrzwi ze stojakiem w ociosie ok. 400,5/2 = 200,25 kN, 

i nie przekraczają średniej nośności złącza obciążonego statycznie określonej na poziomie 300 kN. 

 

6. Rozwiązanie konstrukcji obudowy 

Rozwiązanie przedstawiono na rysunkach 10 i 11.  

Odrzwia o wielkości ŁP15/V36/4/A są posadowione na [220-900. Rozstaw odrzwi co 0,5 m. 
Stojak podporowy SV29-4,5 m należy budować co drugie odrzwia (rozstaw co 1 m). Stojak łączyć 
z odrzwiami poprzez ukośny łącznik za pomocą dwóch strzemion SD32/36W. 

Rdzennik stojaka ze spodnikiem łączyć 4 strzemionami SD32/36W i skręcić momentem Md=500 
Nm. Stojak należy posadowić {220-900 ze wspornikami lub na stopie podporowej 250x250x12mm 
spawanej do spodnika ze wzmocnieniem płaskownikiem 200x100x10 o wysokości 100 mm. 
Zastosowano wzmacniające płaskowniki w miejscu połączenia rdzennika z kształtownikiem 
ukośnym i spodnika ze stopą.  

Podciągi podłużne V29 – 3,0 m należy budować w jednym ciągu w liczbie 4 sztuki na odrzwia. 
Podciągi budować tak, aby znajdowały się około 300 mm od końców złącz. Podciąg łączyć 
z odrzwiami za pomocą łączników kątowych. Rozpory stalowe stosować jak w konstrukcji RSM 
z rury minimum 42,4 x 3,2 mm z kabłąkiem minimum 18 z gwintem M20. 

Na obwodzie odrzwi są budowane okładziny z blachy stalowej o grubości minimum 3mm 
i długości 1200 mm, budowane na zakładkę, co drugie odrzwia. Okładziny powinny stanowić 
szczelną powierzchnię, a za okładzinami należy ułożyć szczelną wykładkę z soli kamiennej. 

W rozwiązaniu obudowy dla przejmowania obciążenia od dynamicznego uderzenia fragmentem 
skały o objętości ok. 2 m3 i masie ok. 4,2 t z wysokości ok. 11 m istotnymi elementami konstrukcji 
są: 

 odrzwia ŁP15V36/4/A wykonane ze stali wzmocnionej S480W, 
 połączenie łuków odrzwi na zakładkach strzemionami SD32/36W z momentem 

dokręcenia nakrętek strzemion Md =500 Nm,  
 wykonanie poduszki z skały solnej o wysokości ok. 2 m, 
 stabilizacja podłużna odrzwi w części stropnicowej 4-roma podciągami V29 na całej 

długości w rozstawie od złącz ok. 300 mm pozwalające wyhamować zsuw w przypadku 
wystąpienia większych obciążeń od projektowanych, 

 stabilizacja odrzwi za pomocą rozpór stabilizowanych modułowych RSM-r_V36, 
 osadzenie odrzwi na szerokich stopach podporowych z [ 200 o długości 900 mm, 
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 wykonanie okładzin z blach stalowych zapewniających szczelność wykładki, 
 zabudowa stojaka podporowego SV29 z 4-roma strzemionami SD29 wydzielającego 

przedział transportowy dla urobku i dla ruchu osobowego. 

 

 

Rys. 10. Rozwiązanie obudowy wyrobiska odstawy 
głównej na odcinku zwiększonego wyłomu 
w odrzwiach obudowy ŁP15/V36/4/A w rozstawie, 
co 0,5m ze stojakiem podporowym SV29 w 
rozstawie co 1,0 m i poduszkę amortyzującą z 
kamieni soli o grubości ok. 2,0 m 

 

 

 

Rys. 11. Konstrukcja obudowy ŁP15/V36/4/A z akcesoriami 



14 
 

7. Wnioski 

 
 Dla chodnika odstawy głównej kopalni soli kamiennej i potasowej K+S Hattorf/Wintershall 

(Niemcy) zaprojektowano i wykonano zabezpieczenie odcinka wyrobiska o długości 30m 
obudową przenoszącą dynamiczne obciążenie od założonego spadającego fragmentu skały 
o objętości 2 m3 z wysokości 11 m za pomocą odrzwi obudowy ŁP15/V36/4/A w rozstawie, 
co 0,5 m z zabudową stojaka podporowego SV29 co drugie odrzwia.  

 Na podstawie uproszczonego modelu matematycznego, badań laboratoryjnych oraz obliczeń 
numerycznych MES określono wielkość energii sprężystej, którą muszą przejąć odrzwia 
obudowy stwierdzając konieczność ich rozstawu co 0,5 m z wykonaniem poduszki 
amortyzującej o wysokości do ok.2 m z materiału skalnego.  

 Dla obliczonej wartości siły dynamicznej z warunku równowagi energii oraz dla pozostałych 
obciążeń określono przybliżone obciążenie równomierne i przeprowadzono obliczenia 
numeryczne naprężeń, sił wewnętrznych i przemieszczeń określając warunki w których 
odrzwia obudowy będą pracowały bez zsuwów na złączach doznając jedynie odkształceń 
sprężystych. Warunki równowagi zostały również sprawdzone dla nośności zsuwnej złącz ze 
skręconymi strzemionami SD32/36W momentem Md =500 Nm. 

 Matematyczny model obciążenia i pracy obudowy połączono z modelem konstrukcji 
obudowy dobierając jej kształt, wielkość, materiał, rozwiązanie i połączenie poszczególnych 
części w przestrzenną konstrukcję zdolną przejąć zakładane obciążenie dynamiczne (z danych 
kopalni na podstawie doświadczenia) z wysokim współczynnikiem bezpieczeństwa.  

 Praktyczna realizacja wykonania zabezpieczenia odcinka wyrobiska na obciążenie 
dynamiczne w kopalni K+S Hattorf/Wintershall (po jej przyjęciu i akceptacji przez służby 
górnicze kopalni) przez - KOPEX-Przedsiebiorstwo Budowy Szybow S.A wykazała, 
że zaproponowane rozwiązanie jest korzystne w realizacji dzięki zastosowaniu znanych 
i sprawdzonych rozwiązań stosowanych w górnictwie węgla kamiennego dając tym samym 
możliwość konkurowania z rozwiązaniami alternatywnymi.  
 
 

4. REALIZACJA 
 

III. Technologia wykonania zabezpieczenia taśmowego chodnika odstawy głównej 9010 
w kopalni Hattorf/Wintershall 

1. Przygotowanie chodnika do ustawienia i zabudowy obudowy podatnej V36 na odcinku 
30 m. 
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2. Ustawienie i zabudowa ceowników 200 mm: (etap I.). 

- Wypikowanie miejsc przeznaczonych do zabudowy ceowników, za pomocą 
pneumatycznych młotów obudowy, w celu uzyskania takiego samego poziomu 
w podłożu do zabudowy ceowników;  

- Ustawienie, zakotwienie i podbetonowanie ceowników 200 mm w rejonie ustawienia 
i montażu obudowy podatnej V36 na odcinku 30 m;  

- Wszystkie roboty prowadzone w rejonie stropu i ocisów zaburzonego chodnika były 
wykonywane jedynie w miejscu zabezpieczonym, tzn.: ponad miejscem pracy załogi 
został zastosowany daszek ochronny, zabudowany do ramienia pojazdu służącego 
do obrywki stropu i ociosów, daszek ochronny musiał być ustawiony nieruchomo, 
na wypadek gdyby doszło do odspojenia się skał solnych ze stropu. Załoga mogła 
wykonywać roboty jedynie znajdując się pod daszkiem ochronnym. 

3. Montaż obudowy V36 (etap II). 

- Obudowa V36 została zabudowana na odcinku 30 m, tzn. 5 m obudowy zostało 
zabudowane na wlocie chodnika, 5 m obudowy zostało zabudowane na wylocie 
chodnika w nienaruszonej części chodnika, natomiast 20 m obudowy zostało 
zabudowane w zaburzonej części chodnika; 

- Roboty montażowe obudowy V36 prowadzono odcinkami (kompletnie po 6 mb 
obudowy), tzn. elementy konstrukcji obudowy, rozpory, podciągi, opinka były 
najpierw kompletnie montowane razem, jako jeden gotowy odcinek obudowy a ich 
montaż odbywał się w miejscu bezpiecznym znajdującym się w pobliżu zaburzonego 
chodnika. Następnie każdy kolejno zmontowany na gotowo segment obudowy 
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o długości 6 mb był przeciągany za pomocą podnośników pneumatycznych 
(łańcuchowych podciągarek / podciągników pneumatycznych) w rejon zaburzonego 
chodnika; 

- W trakcie montażu obudowy wykorzystywano: wózek widłowy, podciągniki / 
podciągarki łańcuchowe oraz rusztowania; 

- Wykonywanie montażu obudowy V36 musiało odbywać się zgodnie z następującą 
regułą, tj. każdy kolejno zmontowany segment obudowy musiał zostać kompletnie 
połączony z poprzednim segmentem obudowy w odstępie co 0,5 m, tzn. segment 
nr 1 z segmentem nr 2, segment nr 2 z segmentem nr 3, itd.; 
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- Po zmontowaniu i ustawieniu obudowy na odcinku 30 m zostały zabudowane stojaki 
cierne V29 w odstępach co 1,0 m. Stojaki zostały osadzone również na ceowniku 
200, który we wcześniejszym etapie robót został zabudowany w spągu chodnika; 

- Na całym obwodzie obudowy V36 została zabudowana szczelna opinka z blachy, a 
na niej zostały nałożone jeszcze dodatkowo 2 warstwy płótna wentylacyjnego (folia 
uszczelniająca), w celu dodatkowego uszczelnienia obudowy; 

- Na całej długości zabudowanej obudowy zamontowano uchwyty kablowe i uchwyty 
do zawieszenia taśmociągu. 

4. Wykonanie podsadzki wyrobiska materiałem solnym (etap III). 

- Wypełnienie rejonu za obudową oraz pokrycie obudowy V36 drobnym materiałem 
solnym na wysokości ok. 2 m. 
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5. PODSUMOWANIE 

Zabezpieczenie taśmowego chodnika odstawy głównej 9010 w kopalni Hattorf/Wintershall 
wykonano w oparciu o koncepcję wykorzystania typowej, łukowej obudowy podatnej pokrytej 
„poduszką” amortyzacyjną wykonaną z warstwy soli. 

W celu zweryfikowania przyjętej koncepcji zastosowano model matematyczny obliczenia obciążeń 
dynamicznych. 

Wyniki obliczeń pozwoliły na zaprojektowanie obudowy ŁP15V36/4/A o szerokości 7,0 m i 
wysokości 4,5 m w rozstawie co 0,5 m z dodatkowym zabudowanym stojakiem podporowym 
SV29 w rozstawie co 1,0 m z warstwą amortyzacyjną o wysokości ok. 2 m. 

Projekt uzyskał akceptację inwestora, został wykonany i stanowi korzystną alternatywę dla 
dotychczas stosowanych rozwiązań. 
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ZAKRES PROJEKTU FSNT NOT (DEMEX+GIG):

1.Opracowanie prototypów konstrukcji.
2.Wykonanie egzemplarzy do badań stanowiskowych.
3. Opracowanie projektu i wykonanie stanowiska.
4. Statyczne badania stanowiskowe.
5. Badania kopalniane.
6. Dynamiczne badania stanowiskowe.
7. Badania kopalniane odporności obudowy na wstrząs   
sejsmiczny symulowany detonacją MW

 CELEM PROJEKTU  BYŁA OBNIŻKA KOSZTÓW  
WYKONYWANIA WYROBISK KORYTARZOWYCH

PRZEDSIĘBIORSTWO GÓNICZE
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Co to jest takiego obudowa kotwowo-
cięgnowa/ cięgłowa?
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Widok  amerykańskiego  rozwiązania

zacisk
kotew linowa klatkowana

zacisk

podkładka nośna

pręt kątowy

mocowanie klinowe

złącze rurowo-klinowe

cięgno poziome
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Praktyczny przykład z kopalni 
amerykańskiej
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Przykład  polskiego  rozwiązania
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Zestaw obudowy kotwowo-cięgnowej
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Zestaw obudowy kotwowo-cięgłowej
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1 - odrzwia obudowy łukowo - prostej ŁPrP/V29,

2 - okładzina siatkowa,

3 - strzemiona obudowy.

Rys.7. Schemat obudowy rozcinki rozruchowej
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1 - odrzwia obudowy łukowo - prostej ŁPrP/V29,

2 - obudowa kotwowo-cięgnowa,

3 - okładzina siatkowa,

4 - strzemiona obudowy.
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Rys.8. Schemat obudowy rozcinki rozruchowej z zastosowaniem obudowy 

              kotwowo-cięgnowej

PROPOZYCJE ZASTOSOWAŃ:
1.rozcinka rozruchowa
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Objaśnienia:

1-cięgno linowe

2-złącze rurowo-

klinowe

3-sitka segment.

4-kotew strunowa  
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PROPOZYCJE ZASTOSOWAŃ:
2.rozcinka likwidacyjna
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PROPOZYCJE ZASTOSOWAŃ:
3.zabezpieczenie spągu
4.samodzielna obudowa
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Widok stanowiska badawczego
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Przykładowe wyniki badań statycznych



WYNIKI STATYCZNYCH 

BADAŃ STANOWISKOWYCH

 Wykonano 13 prób stanowiskowych 

obudowy.

 Wszystkie elementy obydwu 

zestawów obudowy, tzn. kotwie, 

podkładki, cięgna, cięgła wytrzymują 

obciążenie siłą osiową większą od 

200 kN przy ugięciu 0,4 m.
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Schemat obudowy wyrobiska  z 
zastosowaniem obudowy kotwowo-
cięgnowej/cięgłowej
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Widok wyrobiska z zastosowaniem obudowy 
kotwowo-cięgnowej/cięgłowej
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PRÓBA 3/ UDAR 2
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WYNIKI DYNAMICZNYCH 

BADAŃ STANOWISKOWYCH

 Przebadano 11 zestawów 
obudowy. Wykonano 25 udarów 
masy.

 Założona odporność dynamiczna 
(25 kJ) i wielkość siły 
dynamicznej zostały osiągnięte 
(200 kN).
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Sposób badania odporności obudowy kotwowo-cięgnowej na 
obciążenia dynamiczne symulowane detonacją materiału w 

pochyłych otworach spągowych o długości 30 m 
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Spąg wyrobiska zabezpieczony obudową kotwowo-cięgnową



Zakres wykonanych pomiarów-nośność kotwi

22



Zakres wykonanych pomiarów - zsuw odrzwi
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Zakres wykonanych pomiarów –obciążenie 
stojaków pomiarowych
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Zakres wykonanych pomiarów –obciążenie 
stojaków pomiarowych, odcinek A

25



Zakres wykonanych pomiarów –obciążenie 
stojaków pomiarowych, odcinek B
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Wyniki-energia sejsmiczna wstrząsów

ODCINEK  A
ODCINEK B
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Widok odcinka A po wstrząsie

Es=8·E+04 J
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Widok odcinka A po wstrząsie-zsuwy odrzwi
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Widok odcinka B po wstrząsie

Es=5·E+04
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Widok odcinka B po  wstrząsie, zsuwy odrzwi
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PODSUMOWANIE
1.Opracowo  nową konstrukcję obudowy o parametrach:

-nośność statyczna i dynamiczna>200 kN,

- odporność dynamiczna > 25 kJ,

2.Zastosowanie:

- do rozrzedzania obudowy podporowej,

- w rozcinkach likwidacyjnych ścian,

- jako samodzielna obudowa,

- do zabezpieczania spągów przed wypiętrzeniem,

- w zagrożeniu tąpaniami do zabezpieczenia spodku.

32

Szczegółowe
informacje:

Przegląd Górniczy nr 7/2013
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DZIĘKUJĘ  ZA 
UWAGĘ
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Wpływ zmian konstrukcyjnych wentylatorów i chłodnic na 
zmniejszenie kosztów klimatyzacji w kopalniach KGHM PM SA 
 

 

Przemysław Gabryś, Łukasz Pawliczek 

Inżynieria Maszyn klimatycznych i Urządzeń Specjalnych Sp. z o. o. 

 

STRESZCZENIE: Referat porusza temat zmian stosowanych w konstrukcji wentylatorów oraz 
chłodnic i ich wpływ na koszty użytkowania instalacji chłodniczych. Przedstawiamy, iż 
dotychczasowe podejście, w którym oba urządzenia (wentylator jak i chłodnica) były projektowane 
odrębnie, nie pozwalało na wydobycie z obu podzespołów ich maksymalnych wydajności. Zmiana 
tego podejścia pozwala na wprowadzenie dużych oszczędności dla użytkownika końcowego. 
Jednocześnie może być to bardzo kusząca perspektywa dla działów energetycznych kopalni mająca 
na celu utrzymanie krzywej zużycia energii. 

 

The paper raises the issue of the changes used in the construction of the fans and coolers along 
with their influence on the cooling systems operating costs. We present that the previous approach, 
where both devices (fan and cooler) were designed individually, did not allow to achieve the 
maximum efficiency of these components. Changing this approach allows the end users to obtain 
large saving. Moreover, it can be very tempting perspective to maintain the energy consumption 
curve for the energy departments of the mines. 

 

SŁOWA KLUCZOWE: chłodnice, wentylatory, klimatyzacja, ograniczenie kosztów  

 

1. INFORMACJE WSTĘPNE 

Podstawowymi elementami wykonawczymi w klimatyzacji kopalń są wymienniki ciepła wraz  
z wentylatorami przetłaczającymi bezpośrednio przez wymiennik powietrze. Standardowe układy 
spotykane na kopalniach składają się z wymiennika o mocy ok. 300kW oraz wentylatora 
przetłaczającego przez wymiennik powietrze w ilości do 10m3/s. Dotychczasowe konstrukcje, 
dostępne na rynku, wymagały stosowania wentylatorów o sprężu min. 2200Pa wyposażone 
w silniki 37kW. W kopalniach kombinatu miedziowego spotyka się zaś głównie zestawy złożone 
z wentylatorów 2x11kW oraz chłodnic 250kW.  

Dążenie do zwiększenia wydajności chłodnic spowodowało wzrost oporów przepływu powietrza 
przez wymienniki. Osobną ścieżką prowadzone były prace nad wentylatorami – gdzie celem było 
osiągnięcie maksymalnych wydajności, jak również sprężu bez zbytniego przykładania uwagi do 
mocy silników zasilających.  

Szkoła Eksploatacji Podziemnej 2015, Materiały Konferencyjne 
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Aktualnie w związku z koniecznością zmniejszania kosztów wydobycia zaczęto brać pod uwagę 
nie tylko koszty zakupu urządzeń/podzespołów, ale również coraz częściej koszty obsługi  
i utrzymania. Spowodowało to zwrócenie uwagi producentów na wykonanie coraz bardziej 
wydajnych podzespołów. 

W ramach wprowadzania nowych konstrukcji postanowiliśmy powiązać zwiększoną wydajność  
z niskimi kosztami utrzymania. Jednakże nie dla wyrobu pojedynczego, ale dla całego układu – tj. 
przy pracy zespołowej chłodnicy i wentylatora. Kierunek prac polegał na dopasowaniu zarówno 
charakterystyk spadków oporów jak również dopasowaniu całego przepływu strugi powietrznej  
w celu wydobycia jak największej wydajności z chłodnic powietrza uzyskując jak najlepsze efekty, 
przy oczywiście aktualnych możliwościach technologicznych producenta i finansowych 
odbiorców. 
 

2. ROZWIĄZANIA KONSTRUKCYJNE CHŁODNIC I WENTYLATORÓW 

Ze względu na panujące w wyrobiskach kopalnianych warunki, najbardziej powszechnym 
rozwiązaniem konstrukcyjnym były chłodnice w kształcie prostopadłościanu z wymiennikiem  
w kształcie łączonych w meandry płatów miedzi. 

 

 

 

Rys. 1. Widok wymiennika i płata meandrów chłodnicy. 

Figure 1. View exchanger and meanders of radiator panel 

 

Ten rodzaj budowy jest bardzo praktyczny ze względu na łatwość wytwarzania. Zaletą jest 
długotrwałe użytkowanie takiej chłodnicy, jej odporności na uszkodzenia mechaniczne oraz dużo 
dłuższa praca w warunkach agresywnego i zanieczyszczonego otoczenia. 

Duże współczynniki wymiany ciepła uzyskujemy poprzez zastosowanie przepływu turbulentnego 
– niestety wiąże on się z zwiększeniem oporów przepływu – co znowu rzutuje na wzrost energii 
podzespołów niezbędnych do przetoczenia danego medium przez ośrodek wymiany ciepła. 
Dlatego konieczne jest wykonanie płaszczyzn wymiany ciepła z jednej strony w sposób jak 
najbardziej umożliwiający wywołanie przepływu turbulentnego a równocześnie jak najbardziej 
uspokojonego, by nie wzrastały nam koszty energii potrzebnej na przetłoczenie tego medium. 
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a

b c

Rys. 2 Widok rozstawu płatów wymiennika

Figure 2. View spacing of lobes exchanger 

a) 

b) 

c) 

Rys. 3. Widok rozpływu powietrza w 
zależności od modelu wymiennika. 

Figure 3. View air distribution depending 
on the model exchanger 

d) 

e) 

To samo tyczy się wentylatorów – przy czym tu można przy już zaprojektowanej chłodnicy dobrać 
wentylator – wraz z jego kierownicą – tak by wpadający 
strumień powietrza odpowiednio ukształtować w stosunku 
do kształtu wymiennika chłodnicy. Oczywiście prace 
projektowe najlepiej należy prowadzić równocześnie  
z dostosowaniem zarówno dla chłodnicy jak i dla 
wentylatora. Podnosi to koszty wytworzenia prototypów – 
jednak tu  
z pomocą przychodzi specjalistyczne oprogramowanie 3D 
(np. FlowSimulation) pozwalające na wprowadzanie 
zmian i prób na etapie projektowania bez konieczności 
wykonywania wielu prototypów.  

 

Dobierając odpowiednio kształt jak i rozstaw elementów 
wymiennika (rys. 2 parametry a, b i c) możemy sterować 
zarówno mocą chłodniczą jak i oporem przepływu 
wymiennika w sposób jak najbardziej ekonomiczny.  

Jak widać z prostego przykładu prowadzenie rzeczywistych testów fizycznych przy różnych 
zmianach parametrów byłoby bardzo kosztowne, dlatego warto korzystać z wszelkiego rodzaju 
oprogramowania symulującego przepływy – oszczędza to zarówno czas jak i pieniądze. 

 

Obserwując rozkład przepływu w symulacjach na powierzchniach wymiennika jesteśmy w stanie 
ukształtować je tak, by ich powierzchnie były wykorzystane w jak najbardziej zadawalający nas 
sposób jednocześnie mając ciągłą kontrolę nad możliwościami technicznymi wykonania. 
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Rys. 4 Punkt klimatyzacyjny oparty o chłodnice 
niskooporowe. 
Figure 4. Condition point based on low-resistance 
coolers 

Rys. 5 Punkt klimatyzacyjny oparty o chłodnice 
standardowe 
Figure 5. Condition point based on standard 
coolers 

5x11kW 
10x11kW 

Powyższe zestawienia układu meandrów przedstawione na Rys. 3 pokazują nam rozpływ 
powietrza przy zmianie zarówno rozstawu meandrów wymiennika jak również zmianie samego 
kształtu rurki wymiennika. Dla porównania spadek ciśnienia na rys. 3b) jest o ok. 9% mniejszy  
a na rys.3 c) o ok. 7% mniejszy w stosunku do rys. 3 a). Im bardziej obły kształt tym większe 
zawirowania za przeszkodą, więc również na rys. 3 e) występuje spadek ciśnienia większy o ok.6% 
w stosunku do rys. 3 d). 

Zmiana podejścia i szukanie kształtów jak najbardziej nam odpowiadających pod względem 
ekonomicznym jak i technicznym pozwala na znaczne zmniejszenie oporów przepływu powietrza 
przez wymiennik przy nie zmienianiu mocy chłodniczej, którą wymiennik jest w stanie oddać.  

 

3. WYNIKI TESTÓW NOWYCH PROJEKTOWANYCH URZĄDZEŃ 

Na podstawie prób i symulacji powstał wymiennik tzw. niskooporowy. Dzięki wprowadzonym 
zmianom konstrukcyjnym uzyskano tą samą moc chłodnicza przy kilkuprocentowym wzroście 
kosztów produkcji, ale przy zmniejszeniu spadku ciśnienia z ok. 1700Pa do ok. 400Pa przy 
przepływie powietrza 10m3/s. Spowodowało to znaczne zmniejszenie zapotrzebowania na moc 
elektryczna wentylatora.  

Do nowopowstałej chłodnicy niskooporowej MK-CP 160(940)/N został dobrany nowy typ 
wentylatora WLE-800/E/1, w którym odpowiednio dostosowano kształt wirnika oraz kierownice 
do chłodnicy. Moc chłodnicza, w zależności od możliwości zasilania w wodę lodową przez 
użytkownika, wacha się w granicach 150-200kW. 

Przykładem, bardzo dobrze sprawdzonym w warunkach kombinatu miedziowego, były testy 
zastąpienia istniejących układów opartych o wentylatory z silnikami 2x11kW na układy  
o równoważnych mocach, ale opartych o wentylatory 1x11kW przedstawione na rys. 4 i 5.  

 

 

 

Po przeprowadzeniu testów obu układów wyciągnięto następujące wnioski: 

 osiągnięto te same rezultaty chłodnicze (porównywalna moc chłodnicza); 

 ok. 2-krotnie zmniejszono zapotrzebowanie na moc elektryczną; 
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 przy założeniu, iż chłodnica pracuje tylko 80% czasu w ciągu miesiąca pozwala to na 
zaoszczędzenie ok. 6500kWh na pojedynczym wentylatorze (w ciągu miesiąca);  

 biorąc pod uwagę pojedynczy Punkt Klimatyzacyjny składający się z 5 takich zestawów 
osiągamy oszczędności rzędu 32500kWh, co przekładając na pieniądze (zakładając koszt 
1kWh rzędu 0,4zł) daje nam oszczędność kwoty ok.13tys zł/miesiąc; 

 

Dodatkowo przeprowadzono analizę kosztów zakupu i użytkowania w okresie ok. 3lat – wyniki 
przedstawiono na wykresie na Rys. 6. Jak z niego wynika już w momencie nabycia całkowity koszt 
zakupu nowego systemu jest bardziej opłacalny a wraz z mijającym czasem użytkowania 
oszczędności rosną. 

 

koszty obsługi układów chłodniczych w poszczególnych miesiącach
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Rys. 6. Przedstawienie kosztów zakupu i użytkowania. 

Figure 2. Representation the cost of the purchase and use. 

 

2. PODSUMOWANIE I WNIOSKI 

Przedstawiony powyżej wywód udowadnia, iż warto korzystać z nowoczesnych rozwiązań  
w dziedzinie projektowania, jakimi są wszelakie pomoce oparte na specjalistycznym 
oprogramowaniu symulacyjnym. Nie należy jednak w nie ślepo wierzyć, ponieważ osoby je 
obsługujące powinny wykazywać się znacznym doświadczeniem w danej dziedzinie – o czym  
z reguły ostrzegają producenci oprogramowania w warunkach licencyjnych. Jednakże we 
właściwych rękach może to przynieść duże korzyści zarówno dla producenta jak i odbiorcy 
końcowego.  

W dzisiejszej dobie warto pochylić się nie tylko nad kosztami zakupu, ale również nad kosztami 
użytkowania – ponieważ okazuje się, iż po krótkim czasie całkowita inwestycja zaczyna przynosić 
widoczne oszczędności w stosunku do inwestycji tańszej w momencie zakupu. Przy czym 
przedstawione na Rys. 6 analizy wykazują, że nowe rozwiązania mogą być w niektórych 
przypadkach bardziej opłacalne już w momencie ich nabycia. W grę wchodzą tu nie tylko koszty 
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chłodnic i wentylatorów, ale również rozdzielnic i oprzewodowania, co również wpływa na koszty 
całkowite. 

Dodatkową zaletą zmniejszenia kosztów zużycia energii – opierając się na referacie pt.” Zasady  
i kierunki obniżenia kosztów zużycia energii elektrycznej w KGHM Polska Miedź O/ZG „Lubin” 
autorstwa p. T. Kostka i M. Frankowski, wygłoszonym na SEP 2013 – pozwala zastanowić się nad 
możliwością utrzymania/zmniejszenia krzywej zużycia energii – według wspomnianego referatu 
wentylatory stanowią II, pod względem wielkości, grupę poboru energii a wentylatory chłodnic 
stanowią pewną cześć tej grupy. 
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Plan prezentacji

1. Ryzyko pogodowe a działalność gospodarcza

2. Metody zarządzania ryzykiem pogodowym

3. Znaczenie węgla w strukturze wytwarzania 
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4. Wpływ ryzyka pogodowego na sektor energetyczny

5. Węgiel a ryzyko pogodowe ?

6. Podsumowanie
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Ryzyko pogodowe a 
działalność gospodarcza



Międzynarodowe Stowarzyszenie 
Zarządzania Ryzykiem Pogodowym 
(ang. Weather Risk Management 
Assosiation) uznało że 70% 
światowej gospodarki jest w 
sposób bezpośredni lub pośredni 
uzależnione od warunków 
atmosferycznych.



Ryzyko pogodowe

www.agh.edu.pl

Niepewność przepływów 
pieniężnych 

i zysków spowodowana 
zmiennością pogody

Określenie ekspozycji 
działalności podmiotu 
na wahania zmiennych 
pogodowych takich jak 
temperatura, wiatr, 
opady atmosferyczne

Straty w wielkości 
produkcji lub w 
zdolnościach wytwórczych 
przedsiębiorstwa 
powstałe na skutek 
niepożądanych zjawisk 
atmosferycznych

http://www.agh.edu.pl/


Ryzyko pogodowe

Cechy ryzyka 
pogodowego:

• sezonowość, 

• konkretna lokalizacja,  

• trudność w 
kontrolowaniu go. 

Występuje ono 
wówczas, gdy 

parametry pogody 
(klimatu):

• znacznie odbiegaja od 
wartości średnich, 
typowych dla danej 
miejscowosci;

• nieznacznie odbiegają 
od wartości średnich, 
ale ich odchylenia od 
średniej występują w 
dłuższym okresie.



Podmioty najbardziej narażone
na ryzyko pogodowe

Firmy budowlane i montażowe

Firmy transportu drogowego

Kolej

Lotnictwo

Samorządy

Organizatorzy zagranicznych wycieczek

Firmy dostarczające węgiel, gaz i energię 

Firmy realizujące zadania utrzymania dróg zimą 
w dobrym stanie

Przedsiębiorstwa utrzymujące się z turystyki zimowej

Hotele i pensjonaty

Przedsiębiorstwa utrzymujące się z turystyki letniej

Rolnicy i sadownicy



Metody zarządzania 
ryzykiem pogodowym



Metody zarządzania ryzykiem 
pogodowym

• Prognozowanie parametrów pogody 
(np. temperatury), na które podmiot jest 
narażony. Prognozowanie średniej dziennej 
temperatury powietrza miałoby na celu 
umożliwienie ograniczenia strat energii. 

• Budowanie strategii zabezpieczających 
z udziałem instrumentów pochodnych, 
które mają na celu minimalizować straty 
finansowe poniesione przez podmioty 
na skutek zaistnienia niekorzystnych 
warunków atmosferycznych.

• Ubezpieczenia.



Modelowanie średniej dziennej 
temperatury 
(miasto Kraków, 2004-2013) 
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Ogólna postać funkcji 

średniej dziennej temperatury:

Postać funkcji  średniej dziennej 

temperatury dla danych z Krakowa:
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Derywaty pogodowe

• Instrumenty finansowe, z których mogą korzystać 

przedsiębiorstwa oraz osoby prywatne w celu 

zarządzania ryzykiem powstałym na skutek 

wystąpienia niepożądanych i trudnych do 

przewidzenia warunków pogodowych. 

• Rozliczane są na podstawie indeksu bazowego 

opartego o zmienne meteorologiczne

takie jak temperatura, siła wiatru 

czy wielkość opadów deszczu. 



Ubezpieczenia a derywaty pogodowe

Ubezpieczenia Derywaty pogodowe

Chronią przed ryzykiem 
katastroficznym

Chronią przed ryzykiem 
niekatastroficznym

Zawierane głównie 
na cały okres działalności 
przedsiębiorstwa

Mogą być zawierane na jeden 
sezon (np. na lato lub zimę), 
miesiąc,  a nawet 
na jeden tydzień

Wypłata następuje tylko 
w sytuacji wystąpienia 
anomalii pogodowych

Wypłata następuje nawet 
w przypadku niewielkich 
odchyleń od normy



Derywaty

•Futures

•Opcje

Rodzaje

•czas trwania kontraktu

•stacja meteorologiczna

• indeks bazowy

•funkcja wypłaty (wartość w walucie)

Parametry

•temperatura

•siła wiatru

•opady atmosferyczne

Rodzaje indeksów 

•24 miasta USA

•6 miast Kanady

•11 miast Europy

•3 miasta Japonii

•3 miasta Australii

Lokalizacja



Najpopularniejsze indeksy temperatury 

 HDD (Heating Degree Days)

Dla miesięcy jesiennych i zimowych
(październik – kwiecień)

 CDD (Cooling Degree Days)

Dla miesięcy wiosennych i letnich 
(kwiecień - październik)

 
1
max 18 ;0

n

i iHDD T


 

 
1
max 18 ;0

n

i iCDD T


 



Strategie opcyjne zabezpieczające 
przed ryzykiem pogodowym 

• Wszystkie sprzedawane na giełdzie CME opcje wystawione

na parametry pogody, przewidują europejski styl

wykonania, tzn. mogą być wykonane jedynie w dniu ich

wygaśnięcia.

• Wypłata z opcji (np. dla indeksu HDD) odbywa się według

następujących zasad:

 dla opcji z prawem kupna (call option):

 dla opcji z prawem sprzedaży (put option):

 max ;0
call

HDDPayoff HDD K 

 max ;0
put

HDDPayoff K HDD 



Możliwości wykorzystania opcji wystawianych 

na indeksy temperatury (pozycja długa)

Pora roku

Zagrożenie

ZIMA LATO

WYSOKA 

TEMPERATURA 

Opcja sprzedaży 

na indeks HDD

Opcja kupna 

na indeks CDD/CAT

NISKA

TEMPERATURA 

Opcja kupna 

na indeks HDD

Opcja sprzedaży 

na indeks CDD/CAT



Znaczenie węgla 
w strukturze wytwarzania 
energii elektrycznej 
i cieplnej



Produkcja energii elektrycznej wg nośników

węgiel kamienny

56%

węgiel brunatny

37%

gaz ziemny

4%

pozostałe paliwa

3%

2012

Źródło: Rocznik ARE, Statystyka elektroenergetyki polskiej



Struktura produkcji ciepła wg 
stosowanych paliw

Źródło: Energetyka cieplna w liczbach – 2010, Urząd Regulacji Energetyki

węgiel kamienny

76%

olej opałowy

7%

gaz ziemny

5%

biomasa

6%

pozostałe paliwa

6%

2010



Wpływ ryzyka 
pogodowego na sektor 
energetyczny



Model regresji liniowej wpływu temperatury 
na zapotrzebowanie na energię elektryczną
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• Model jest dobrze dopasowany do danych 
empirycznych (R2= 0,798). 

• Odczyt danych z modelu pozwala stwierdzić, 
że wraz ze wzrostem temperatury 
(w miesiącach zimowych – I i IV kwartał roku)
o 1°C spada zapotrzebowanie 
na energię elektryczną o 125,94 TWh.



Wpływ warunków atmosferycznych 
na przychody ze sprzedaży ciepła

Zmienna Odchylenie
temperatury

Suma 
opadów

Sprzedaż
ciepła

Odchylenie
temperatury

- -0,38 -0,97

Suma opadów -0,38 - 0,32

Sprzedaż
ciepła

-0,97 0,32 -

Źródło: oprac. Własne na podstawie raportów URE



Węgiel a ryzyko 
pogodowe?



Hipoteza

• Branża energetyczna (zarówno energii
elektrycznej jak i cieplnej) w Polsce jest bardzo 
mocno narażona na ryzyko pogodowe. 

• Udział węgla w produkcji energii elektrycznej 
wynosi blisko 90%, a cieplnej bez mała 80%. 

• W związku z tym zakłada się, że ryzyko 
pogodowe będzie miało także wpływ na 
sprzedaż węgla w Polsce.



Ryzyko pogodowe a wydobycie krajowe, 
eksport i import

Bilans węgla 
kamiennego Jednostka miary 2005 2011 2012

wydobycie mln t 97,9 76,4 79,8

import mln t 3,4 15 9,6

eksport mln t 19,4 7 7,4

zużycie mln t 80,4 83,9 75,4

Bilans węgla 
brunatnego Jednostka miary 2005 2011 2012

wydobycie mln t 61,6 62,8 64,3

import mln t -0,1 0,1 0,1

eksport mln t 0 0,1 0,1

zużycie mln t
61,6 62,7 64,1



Wpływ pogody na cenę węgla

• Przebadano korelację pomiędzy 
indeksami cenowymi węgla 
energetycznego, a temperaturą 
zimowych miesięcy 
(pierwszy i czwarty kwartał roku) 
w latach 2011-2014 – brak zależności.



Sprzedaż węgla w Polsce a ryzyko 
pogodowe?

• Niestety nie udało się uzyskać miesięcznych 
danych dotyczących miesięcznej sprzedaży 
węgla w Polsce z okresu obejmującego 
kilka-kilkanaście lat.

• Zalążek dalszych badań.



Podsumowanie



Wnioski

Wymienione podmioty z różnych branż mogą ponosić ryzyko zmiany 
pogody takie jak
np. ryzyko zbyt wysokiej/niskiej temperatury.

Ryzyko to jest najwyższe zimą i latem, kiedy zmienność temperatury 
jest największa.

Najskuteczniejszą metodą zarządzania ryzykiem pogodowym są 
strategie wykorzystujące derywaty pogodowe, z których 
najpopularniejsze są te, których wartość wystawiana jest na indeksy 
temperatury.

Zabezpieczające strategie opcyjne są jednymi z wielu możliwości 
wykorzystania opcji pogodowych w zarządzaniu niekatastroficznym 
ryzykiem pogodowym.



Elektrociepłownie to podmioty bardzo mocno narażone na 
ryzyko pogodowe.

Produkcja energii elektrycznej i cieplnej w Polsce jest 
bardzo silnie uzależniona od węgla.

Wydobycie węgla i jego dystrybucja narażone są na różne 
rodzaje ryzyka. Kontynuacją dalszych badań będzie 
określenie ekspozycji wielkości sprzedaży węgla w Polsce na 
zmiany temperatury w miesiącach zimowych.



• Dziękuję za uwagę!



Dział CSR i komunikacji wewnętrznej KOPEX SA

Wolontariat pracowniczy
w Grupie Kopex

– od pomysłu do sukcesu

Malowanie Dziecięcego 
Oddziału Onkologii 
i Hamatologii w Katowicach 
2014

Karnawałowy bal dla dzieci 
2015

Szlachetna Paczka 2015



Dział CSR i komunikacji wewnętrznej KOPEX SA

Wolontariat pracowniczy: 
dobrowolne,
świadome,
bezpłatne

angażowanie się pracowników firmy
w działania prospołeczne, 

przy jednoczesnym wsparciu ze strony 
pracodawcy



Dział CSR i komunikacji wewnętrznej KOPEX SA

Katowice Business Run – od 2013
Imprezy żeglarsko-kajakowe 
z instruktażem dla dzieci pracowników 
i dzieci ze śląskich szkół podstawowych
– od 2012

Malowanie dziecięcych 
oddziałów onkologicznych 
w śląskich szpitalach 
- od 2014

Przykłady inicjatyw pracowniczych  



Dział CSR i komunikacji wewnętrznej KOPEX SA

Planowany rozwój wolontariatu pracowniczego w KOPEX SA 2015 - 2018 

Typ wspieranych przez firmę działań 
wolontariackich w przyszłości: 

• dążenie do wsparcia różnorodnych działań 
o charakterze społecznym, edukacyjnym, 
kulturalnym, ekologicznym,

• realizacja może nastąpić w czasie godzin 
pracy lub w czasie wolnym,

• realizacja działań o charakterze akcyjnym 
bądź stałym.

Planowany charakter wsparcia pracowników -
wolontariuszy przez firmę (możliwe/planowane 
narzędzia i możliwości wsparcia) w przyszłości 

• rozwój wiedzy teoretycznej i praktycznej 
pracowników na temat możliwości 
wolontariatu pracowniczego (szerokie 
działania edukacyjne i promocyjne),

• wsparcie w tworzeniu i realizacji 
pracowniczych projektów społecznych, 

• prezentacja konkretnych partnerów 
społecznych, 

• pośrednictwo w doborze odpowiedniego 
miejsca na wolontariat.



Dział CSR i komunikacji wewnętrznej KOPEX SA

Możliwe miary realizacji wolontariatu 
pracowniczego w przyszłości 
(jakościowe/ilościowe) 

• wzrost liczby akcji wolontariackich, 
• wzrost liczby osób zaangażowanych 

w wolontariat, 
• wzrost liczby godzin wolontariackich, 
• wzrost liczby projektów społecznych,
• wzrost liczby partnerów społecznych, 
• wzrost wiedzy na temat wolontariatu 

pracowniczego. 

Kluczowe czynniki sukcesu programu 
wolontariatu w firmie 

• wsparcie kadry kierowniczej, 
• skuteczna promocja działań, dzięki 

której dotrzemy do szerokiej grupy 
pracowników potencjalnie, 
zainteresowanych zaangażowaniem 
społecznym,

• program ambasadorów wolontariatu,
• inicjatywy oddolne.

Planowany rozwój wolontariatu pracowniczego w KOPEX SA 2015 - 2018 



Wsparcie pracownika 
zainteresowanego działalnością społeczną przez firmę

Umożliwienie i rozwój inicjatyw oddolnych,

Szkolenia/ spotkania informacyjne na temat tego czym jest wolontariat, jakie prawa i 
obowiązki ma wolontariusz, 

Doradztwo dotyczące współpracy z lokalnymi organizacjami/ placówkami,

Bieżące informacje na temat tego, gdzie można się zaangażować,

Propozycje włączenia się w różnorodne akcje prowadzone z partnerami społecznymi,

Konkurs na najlepszy pracowniczy projekt społeczny.

Dział CSR i komunikacji wewnętrznej KOPEX SA



MALOWANIE DZIECIĘCEGO ODDZIAŁU OKNOLOGII I HEMATOLOGII W KATOWICACH 

W 2014 ROKU PRZEZ WOLONTARIUSZY. Zaangażowani pracownicy – 152 osoby

Dział CSR i komunikacji wewnętrznej KOPEX SA



Łącznie pomalowaliśmy trzykrotnie 1750 metrów kwadratowych

Dział CSR i komunikacji wewnętrznej KOPEX SA



Zadowolenie zaangażowanych pracowników i wsparcie potrzebujących = sukces naszych projektów 

Dział CSR i komunikacji wewnętrznej KOPEX SA



Dział CSR i Komunikacji Wewnętrznej KOPEX SA

Dział CSR i komunikacji wewnętrznej KOPEX SA

NINA KRYSTOŃ

Dyrektor Działu

K: 662 042 505

E: nina.kryston@kopex.com.pl

ALEKSANDRA PUZYNO

Starszy Specjalista ds. CSR i Komunikacji Wewnętrznej

K: 882 154 668

E: aleksandra.puzyno@kopex.com.pl

SANDRA MIKOŁAJCZYK

Specjalista ds. CSR

K: 734 463 487

E: sandra.mikolajczyk@kopex.com.pl
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Wdrożenie technologii mogilnego skanowania laserowego  
do inwentaryzacji szybów górniczych 
 
 
Artur Adamek, Mateusz Baran 
„SKALA 3D” 
 
Jarosław Bałchan  
Lubelski Węgiel „Bogdanka” 
 
Krzysztof Bratuś 
„Astragis” 
 
Tomasz Lipecki 
Akademia Górniczo-Hutnicza im. St. Staszica w Krakowie 
 
 
 
STRESZCZENIE: W kopalni Lubelski Węgiel „Bogdanka” S.A. wdrożona została technologia 
mobilnego skanowania laserowego. Dokonano pomiaru dwóch szybów o głębokości blisko 1000 
metrów za pomocą nowatorskiej platformy pomiarowej. Filarem stworzonego systemu 
pomiarowego są fazowe skanery laserowe firmy Zoller+Fröhlich oraz precyzyjna jednostka 
inercyjna firmy Northrop Grumman. Platforma pomiarowa wyposażona została również w zestaw 
skonstruowanych wibroizolatorów zapobiegający przenoszeniu się części drgań wstępujących 
podczas jazdy naczynia na układ pomiarowy. Całość tworzy skalibrowany system, który w krótkim 
czasie jest w stanie dostarczyć praktycznie kompletnych przestrzennych danych pomiarowych. 
Wykonano pomiar geometrii obudowy szybu i elementów zbrojenia, prostoliniowości torów 
prowadzenia naczyń, wymiarów określonych przepisami prawa oraz przeniesienia kierunków na 
poziomy wydobywcze w oparciu o zamontowane piony mechaniczne  i  wykonując pomiary 
giroazymutu. Firma SKALA 3D wraz z zespołem zdobyła kolejne doświadczenia z wykorzys-
taniem skanowania laserowego w szybach, co pozwoli na udoskonalenie technologii i opracowanie 
nowych rozwiązań w tego typu pracach, m.in. specjalistycznego oprogramowania do analizy 
mobilnych skanów dla specjalistów z kopalni. Przy spełnieniu określonych warunków 
technicznych technologia mobilnego skanowani a laserowego ma szansę stać się podstawowym 
narzędziem do inwentaryzacji szybów górniczych zgodnie z obowiązującymi przepisami 
górniczymi. 

Szkoła Eksploatacji Podziemnej 2015, Materiały Konferencyjne 
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Wariantowy dobór obudowy rozcinki 
ścianowej 15c w pokładzie 405/1 
 
 
Aleksander Wardas, Roland Bobek, Damian Gabriel, 
Michał Ferdyan, Jarosław Sobik 
JSW S.A. KWK „Knurów Szczygłowice” 
 
Piotr Głuch 
Politechnika Śląska, Gliwice 
 
 
 
 
 
 
STRESZCZENIE: W referacie przedstawiono wariantowy dobór obudowy dla przecinki ścianowej 
zbrojeniowej 15c w pokładzie 405/1 na głębokości ok. 900 m. Wariantowe podejście pozwoliło 
obniżyć koszty obudowy i wykonania przecinki przez wybór najbardziej optymalnego rozwiązania. 
Doświadczenia ruchowe z zastosowania odrzwi obudowy spłaszczonej z łukami giętymi trzema 
promieniami o szerokości w świetle 8,2 m i wysokości 3,8 m wykazały prawidłowy dobór zapew-
niający bezpieczeństwo i stateczność wyrobiska oraz stawiane mu wymagania ruchowe.  
 

SŁOWA KLUCZOWE: Eksploatacja, obudowa, dobór obudowy przecinek ścianowych 
 
 
 
1. WSTĘP 
 
 Rozcinki (przecinki) ścianowe należą do podstawowych wyrobisk przygotowawczych eksploa-
tacyjnych wykonywanych w systemie eksploatacji ścianowej dla uzbrojenia ściany wydobywczej 
w niezbędne urządzenia dla ciągłego urabiania, odstawy urobku i zabezpieczenia stropu. 
W polskim górnictwie węgla kamiennego do charakterystycznych cech przecinek ścianowych na-
leżą: 

– 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 

szerokości, co w znacznym stopniu utrudnia zbrojenie ściany. 
 Dla zmniejszenia kosztów wykonania przy zapewnieniu stateczności i bezpieczeństwa ogólne-
go korzystnie jest przeprowadzić wariantowy dobór obudowy pozwalający na wybór optymalnego 
rozwiązania. 
 
 
2. OGÓLNA ANALIZA WARUNKÓW GÓRNICZO-GEOLOGICZNYCH 
 
Projektowaną rozcinkę ścianową 15c dla ściany XV zlokalizowano w pokładzie 405/1 w rejonie 
na W od przecznicy IIa poniżej poz. 850 m. 
 

Szkoła Eksploatacji Podziemnej 2015, Materiały Konferencyjne 
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W wyrobisku występowały następujące zagrożenia: 
 - zagrożenie wodne - wyrobisko będzie prowadzone w strefie I i II stopnia ZW, na odcinku 
   0106m w strefie I stopnia ZW; i 106-200m w strefie II stopnia ZW od powstałego  
   zbiornika w zrobach ściany XIV, 
 - zagrożenie wybuchem pyłu węglowego – B, 
 - zagrożenie pożarowe,  
 - zagrożenie metanowe – IV stopnia, 
 - zagrożenie tąpaniami – I stopień, 
 - zagrożenie radiacyjne naturalnymi substancjami promieniotwórczymi. 
 Drążenie wyrobiska projektowane było w kierunku zawodnionych zrobów ściany XIV 
i chodnika 60. Miąższość pokładu 405/1 w rejonie projektowanej pochylni wynosi 2,8-3,3m węgla. 
Bezpośrednio w stropie występuje warstwa 0,0-0,4m łupka z węglem, wyżej 11-13,4m iłowca 
zmiennie zapiaszczonego, wyżej pokład 404/3 o miąższości 1,0-1,3m. Bezpośrednio w spągu po-
kładu występuje ok. 0,0-3m warstwa iłowca, a pod nim kompleks mułowcowo - piaskowcowy 
o miąższości ok. 32 m. W odległości ok.33-38 m zalega pokład 405/1 o miąższości ok. 1,5-2m 
Pokład 405/1 w rejonie wyrobiska zalega z upadem 5-19° w kierunku na ESE, SE i S, lokalnie 
możliwe występowanie zafałdowań głównie spągu pokładu z nachyleniami do 24°.  
Lokalizację rozcinki ścianowej 15c w pokładzie 405/1 przedstawiono na rysunku 1, 
a charakterystyczne przekroje skał w jej otoczeniu na rysunkach 2 i 3. 
 

 
 
 
 

Rys. 1. Lokalizacja rozcinki ścianowej 15c 
w pokładzie 405/1 

 
Figure 1. Localization of cross-cut 15c 

in the coal bed 405/1 

 

 
Rys. 2. Przekrój geologiczny przez warstwy 

stropowe w chodniku 60 
Figure 2. Geological profile in the roof 

of heading 60  

 
 

Rys. 3. Profil wytrzymałościowy skał stropowych  
w chodniku 15b bezpośrednio przed 

rozcinką zbrojeniową 
Figure 3. Profile of rocks strength in the roof 

of heading 15b directly before cross-cut 
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3. WARUNKI GÓRNICZE 
 
Rozcinka ścianowa 15c w pokł. 405/1 była drążona kombajnem chodnikowym typu MR340X-Ex 
w obudowie podporowej otwartej. Gabaryty projektowanego wyrobiska określono na wielkości: 
- szerokość użyteczna wyrobiska w spągu     - 7,96 do 8,2m, 
- szerokość wyrobiska w wyłomie       - 8,5 m, 
- wysokość użyteczna wyrobiska       - 3,8 m, 
- wysokość wyrobiska w wyłomie obudowy    - 4,2 m. 
Gabaryty rozcinki powinny zapewnić usytuowanie w niej sekcji obudowy zmechanizowanej typu  
FRS19/45-2x3056. Długości rozcinki ścianowej 15c wynosi ok. 200 m. Nachylenie rozcinki ścia-
nowej 15c wynosi od 0 do + 18° (średnio ok. +12°).  Wariantowe projektowanie obudowy rozcinki 
wykonano dla obudów: - ŁPKO10I/10-V32/4,  - ŁPKO10II/10-V32/4, - ŁPSp3R-V32/4,  
- ŁPSpA-V32/4. 

 Zagrożenie wstrząsami dla ściany XV i chodników przyścianowych 15a i 15b oraz rozcinki 
ścianowej 15c w pokładzie 405/1 w postaci prognozowanej wartości energii sejsmicznej wstrząsów 
prowokowanych eksploatacją pokładu 405/1 ścianami XIV i XV określono na wielkość od 9105 do 
6106 J.  
 
 
3. PARAMETRY GEOTECHNICZNE SKAŁ W REJONIE LOKALIZACJI 

ROZCINKI ŚCIANOWEJ 15c W POKŁADZIE 405/1 
 

 Parametry wytrzymałościowe skał stropu ujęte w planie ruchu z badań laboratoryjnych i z otworów 
w rejonie otworówGp3/06 i Gp61/10 podano w tablicy1. 
 
Tablica 1 Parametry wytrzymałościowe skał stropu pokładu 405/1 
Table 1. Strength parameters of rocks in the roof of coal bed 405/1 
 

 Badania 
laboratoryjne 

Badania 
polowe 

 spąg pokład strop do 6 m 
Rc [MPa] 27,3-91,1 10,7-25,0 44,7-51,0 12-26,8 

 
Dla celów projektowych średnią wytrzymałość skał oszacowano na poziomie: 

 - stropowych o wielkość Rcstr = 26 MPa, 
 - ociosowych węgla pokładu 405/1 o wielkość Rcwoc = 15 MPa, 
 - spągowych o wielkość Rcsp = 30 MPa. 
 
 
4. OBCIĄŻENIA DZIAŁAJĄCE NA OBUDOWĘ 
 
Obciążenie działające na konstrukcję obliczono dla następujących danych: 
1.   Szerokość w świetle obudowy  ok. 8,2m, 
2.  Wysokość w świetle obudowy  ok. 3,8m, 
3.  Szerokość w wyłomie  ok. 8,7m, 
4.  Wysokość w wyłomie  ok. 4,2m, 
5.  Głębokość lokalizacji wyrobiska  max. H = 1000m,  
6.  Czas istnienia wyrobiska  ok.9-miesięcy, 
7.  Rodzaj skał stropowych  łupek, 
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8.  Wytrzymałość skał stropowych   26,0 MPa, 
9.  Średnia wytrzymałość pokładu węgla  15,0 MPa, 
10.  Średnia wytrzymałość skał spągowych  30,0 MPa, 
11.  Średnia grubość pokładu węgla  ok. 3,7 m 
12. Współczynnik osłabienia skał  ko = 0,8, 
13.  Podzielność skał                 płytowa. 
 
Zakładając współczynnik przeciążenia na poziome np =1,10 określono obciążenie obliczeniowe qo 
działające na obudowę wg wzoru (1) zestawione w tablicy 2  

 
qO = np • q + po             (1)  

gdzie: 
q – obciążenie charakterystyczne obliczane dla:- strefy przodkowej (do20m od czoła przodku), - 
strefy zaprzodkowej,- obciążenie deformacyjne ostateczne wg tablicy 2 
np - współczynnik przeciążenia, 
po – obciążenie dynamiczne od prognozowanej energii wstrząsów. 

 
Tablica 2.Wielkości obciążenia obliczeniowego qo działających na obudowę 
Table 2. The value of computational load qo acting on support  
 

Lp Rodzaj modelu 
np 

q 
w kN/m2 

po 
w kN/m2 

qc 
w kN/m2 

1. Protodiakonowa  
Strefa przodkowa do 20m 

1,1 59,8 50,8 110,6 

2. Cymbariewicza  
Strefa zaprzodkowa 

1,1 79,2 50,8 130,0 

3. Kłeczka obciążenie deformacyjne przy 
utrzymaniu powyżej 0,5 roku 

1,1 94,4 50,8 145,2 

 
 
5. WARIANTOWY DOBÓR OBUDOWY DLA ROZCINKI 15c 
 
 Dla obliczonych obciążeń przeprowadzono analizę wytrzymałościową dla schematów statycz-
nych odrzwi obudowy - ŁPKO10I/10-V32/4,  - ŁPKO10II/10-V32/4, - w obudowie ŁPSp-V32/4, - 
ŁPSpA-V32/4,- ŁPSp3R-V32/4 z podparciem za pomocą stojaków lub z przykotwieniem. 
 Obliczenia przeprowadzono programem komputerowym MES Rama 3D przez wyznaczenie 
wielkości sił wewnętrznych i naprężeń występujących w odrzwiach obudowy. 
Rozstaw odrzwi obudowy określono ze wzoru: 

 

d = (n 100/( max qo* sb) 

rozstaw ze względu na nośność kotwi: 

 

dk = Nnk·100/(Nk1·sbk ·qo) 

gdzie: 

n – naprężenia dopuszczalne w granicznym stanie uplastycznienia materiału 
        obudowy, 
max1 – maksymalne naprężenia obliczone dla q = 100 kN/m,  
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sb – współczynnik bezpieczeństwa uwzględniający podatną pracę obudowy i wykładkę  
      kamienną za odrzwiami,  

qo – obciążenie obliczeniowe w poszczególnych strefach wyrobiska, 
sbk – współczynnik bezpieczeństwa dla kotwi, 
Nk1 = nośność kotwi strunowej  

 
 Obliczone rozstawy analizowanych odrzwi obudowy zestawiono w tablicy 3 dla obudów pod-
porowych bez i z stojakami i w tablicy 4 dla obudów podporowych przykotwionych.  

 
Tablica 3.Obliczone rozstawy analizowanych odrzwi obudowy ze względu na podporność  
Table 3. Calculated spacing of analyzed  steel sets regarding bearing capacity 
 

Lp Rodzaj odrzwi Obciążenie 1 max 

w MPa 
sb 

d w m, 
dla qo 

1 ŁPKO10I/10/V32 q =100kN/m 786 1,4 
0,55m 

qo = 110,6kN/m2 

2 
ŁPKO10I/10/V32 

ze stojakiem 
q =100kN/m 370,2 1,4 

1,0m 
qo = 130,0 kN/m2 

3 
ŁPKO10I/10/V32 

ze stojakiem 
q =100kN/m 

+P=40kN 
484,5 1,4 

0,68m 
qo = 145,2kN/m2 

P=40kN 

4 ŁPKO10II/10/V32 q =100kN/m 614 1,4 
0,701m 

qo = 110,6kN/m2 

5 
ŁPKO10II/10/V32 

ze stojakiem 
q =100kN/m 221,0 1,4 

1,68m 
qo = 130,0 kN/m2 

6 
ŁPKO10II/10/V32 

ze stojakiem 
q =100kN/m 

+P=40kN 
296,5 1,4 

1,12m 
qo = 145,2kN/m2 

P=40kN 

7 ŁPSp3R/V32/4/8,2x3,8 q =100kN/m 423,8 1,4 
1,03m 

qo = 110,6kN/m2 

8 ŁPSp3R/V32/4/8,2x3,8 q =100kN/m 423,8 1,4 
0,87m 

qo = 130,0 kN/m2 

9 ŁPSp3R/V32/4/8,2x3,8 
q =100kN/m 

+P=40kN 
509,4 1,4 

0,73m 
qo = 130,0 kN/m2 

10 ŁPSpA/V32/7,9x3,8 q =100kN/m 469,7 1,4 
0,93m 

qo = 110,6kN/m2 

11 
ŁPSpA/V32/4/7,9x3,8 

ze stojakiem 
q =100kN/m 311,3 1,4 

1,19m 
qo = 130,0 kN/m2 

12 
ŁPSpA/V32/4/7,9x3,8 

ze stojakiem  
q =100kN/m 

+P=40kN 
365,4 1,4 

0,91m 
qo = 145,2kN/m2 

P=40kN 
 

 Przeprowadzone obliczenia wykazują, że w zależności od rodzaju odrzwi uzyskano zróżnico-
wane rozstawy odrzwi, które w strefie przodkowej ( manewrowej kombajnu do 20m od czoła 
przodku ) wynoszą: 
 - odrzwia obudowy ŁPKO10I/10/V32      -  rozstaw d = 0,5m, 
 - odrzwia obudowy ŁPKO10II/10/V32      -  rozstaw d = 0,68m, 
 - odrzwia obudowy ŁPSp3R/V32/4/8,2x3,8    -  rozstaw d = 1,03m, 
 - odrzwia obudowy ŁPSpA/V32/4/7,9x3,9     -  rozstaw d = 0,93m. 
 
 
 



 6

 Dla warunków oddziaływania obciążeń ostatecznych wraz z obciążeniem skupionym siłą  
P = 40 kN rozstawy odrzwi dla ostatecznej konstrukcji wynoszą:  

- odrzwia ŁPKO10I/10/V32 ze stojakiem pod każdym odrzwiem  -  rozstaw d = 0,68m, 
- odrzwia ŁPKO10II/10/V32 ze stojakiem pod każdym odrzwiem  -  rozstaw d = 1,12m, 
- odrzwia ŁPSp3R/V32/4/8,2x3,8 bez stojaka        -  rozstaw d = 0,73m 
- odrzwia ŁPSpA/V32/4/7,9x3,9 ze stojakiem pod każdym odrzwiem -  rozstaw d = 0,91m 

 
Przeprowadzono analiza rozstawów odrzwi dla obudów przykotwionych poprzez podciągi wykaza-
ła możliwość zastosowania w warunkach rozcinki 15c rozstawów odrzwi wynoszących 1m. ( tabli-
ca 4). Ze względów bezpieczeństwa przy występowaniu wysokiego zagrożenia metanowego (IV 
kategoria) i problemów z likwidacją obudowy przykotwionej i możliwością powstawania zbiornika 
metanu w zrobach odstąpiono od zastosowania obudów przykotwianych  
 
Tablica 4. Obliczone rozstawy analizowanych odrzwi obudowy dodatkowo przykotwionych  
Table 4. Calculated spacing of analyzed  steel sets additionally bolted 

 

Lp Rodzaj odrzwi 
Obcią-
żenie 

1 max 

w  
MPa 

Nk1  
w  

kN 
sb sbk 

d  
w m 

dla qo 

dk  
w m 

dla qo 

1 
ŁPSp3R-V32/4/8,2x3,8 
ze wzmocnieniem pod-
ciągiem V32 z przyk. 

q =100 
kN/m 

263 140,2 1,4 1,2 
1,41m 

qo = 130,0 
kN/m2 

1,83m 
qo =130,0 

kN/m2 

2 
ŁPSp3R-V32/4/8,2x3,8 
ze wzmocnieniem pod-
ciągiem V32 z przyk. 

q =100 
kN/m 

+P=40kN 
277,2 161,4 1,4 1,2 

1,20m 
qo = 145,2 

kN/m2 

1,42m 
qo =145,2 

kN/m2 

3 
ŁPSpA-V32/4/7,9x3,8 
ze wzmocnieniem pod-
ciągiem V32 z przyk. 

q =100 
kN/m 

279,0 138,3 1,4 1,2 
1,33m 

qo = 130,6 
kN/m2 

1,85m 
qo =130,6 

kN/m2 

4 
ŁPSpA-V32/4/7,9x3,8 
ze wzmocnieniem pod-
ciągiem V32 z przyk. 

q =100 
kN/m 

+P=40kN 
310,2 159,0 1,4 1,2 

1,07m 
qo = 145,2 

kN/m2 

1,44m 
qo =145,2 

kN/m2 
 
 Według tablicy 4 korzystne wartości rozstawu obudowy uzyskuje się dla odrzwi ŁPSp3R-
V32/4//8,2x3,8 dla obciążenia końcowego wraz z działaniem siły skupionej ma teoretyczny roz-
staw 1,2m. 
 
 
 
6. PROJEKTOWANE ROZWIĄZANIA OBUDOWY DLA ROZCINKI ŚCIANOWEJ 15C 
 
Projektowane wariantowe rozwiązania obudowy dla rozcinki ścianowej 15c podano w tablicy 5.  
 
Uwzględniając, że rozcinka będzie drążona w IV kategorii zagrożenia metanowego zrezygnowano 
z zastosowania rozwiązań obudowy przykotwianej kotwiami strunowymi 
 
 
 
 
 
 
 



 7

Tablica 5. Projektowane rozwiązania obudowy dla rozcinki ścianowej 15c 
Table 5. Solutions for designed support in cross-cut 15c 
 

Lp. Rodzaj 
odrzwi 

Strzemiona Podciągi 
Stojaki  

podporowe 

Stabilizacja, 
Posadowienie 

okładziny 
1. ŁPKO10I/10-

V32 
Rozstaw 

odrzwi 0,5m 
rys.6.1. 

3 strzemiona na 
każdym złączu 

 
Md = 450 Nm 

2 podciągi sta-
lowe budowane 

w przodku w 
rozstawie 2,5m 

do 2,7m 

Stojak podporo-
wy pod każdymi 
odrzwiami bu-

dowany co 0,5m 
naprzemiennie  

Rozpory co 1,2m 
 na obwodzie, 

Stopy podporowe pod 
łukami spągowymi, 
Siatki zgrzewane,  

łańcuchowo-węzłowe 
2. ŁPKO10II/10

-V32 
Rozstaw 

odrzwi 0,75m 
rys.6.2. 

4 strzemiona 
na łukach strop-

nicowych 3 
strzemiona na łą-

czach ocioso-
wych  

Md = 450 Nm 

2 podciągi sta-
lowe w przod-
ku w rozstawie 
2,5m do 2,7m 

Stojak podporo-
wy pod każdymi 
odrzwiami bu-

dowany, co 
0,75m naprze-

miennie  

Rozpory, co 1,2m 
 na obwodzie, 

Stopy podporowe pod 
łukami spągowymi, 
Siatki zgrzewane,  

w stropie łańcuchowo-
węzłowe 

3. ŁPSp3R 
/V32/4/ 
8,2x3,8 
Rozstaw 

odrzwi 0,75m 
rys.6.3. 

4 strzemiona 
na łukach strop-

nicowych 2 
strzemiona na łą-

czach ocioso-
wych  

Md = 450 Nm 

2 podciągi sta-
lowe 

w przodku 
przodku w roz-
stawie 2,5m do 

2,7m 
 

Stojak podporo-
wy 

co drugie 
odrzwia w roz-

stawie 
co 1,5m 

Rozpory, co 1,2m 
 na obwodzie, 

Stopy podporowe pod 
łukami spągowymi, 
Siatki zgrzewane,  

w stropie łańcuchowo-
węzłowe 

4. ŁPSpA 
/V32/4/ 
7,9x3,8 
Rozstaw 

odrzwi 0,75m 
rys.6.4. 

3 strzemiona 
na łukach strop-

nicowych 2 
strzemiona na łą-

czach ocioso-
wych  

Md = 450 Nm 

2 podciągi sta-
lowe budowane

w przodku 
przodku w roz-
stawie 2,5m do 

2,7m  

Stojak podporo-
wy pod każdymi 
odrzwiami bu-

dowane budowa-
ny co 0,75m 

Rozpory, co 1,2m 
 na obwodzie, 

Stopy podporowe pod 
łukami spągowymi, 
Siatki zgrzewane,  

w stropie łańcuchowo-
węzłowe 

 
 Analiza rozwiązań projektowanych obudów do zastosowania w rozcince ściany 15c zestawio-
nych w tablicy 5 wykazuje, ze zużycie stali na odrzwia i stojaki ( przy założeniu, że pozostałe ele-
menty jak rozpory, stopy podporowe, siatki zgrzewane mają masy porównywalne) na 200m roz-
cinki będzie wynosiła:  
- odrzwia ŁPKO10I/10/V32, co 0,5m ze stojakiem      - masa stali  281,5 t 
- odrzwia ŁPKO10II/10/V32, co 0,75m ze stojakiem      - masa stali  196,2 t 
- odrzwia ŁPSp3R/V32/4/8,2x3,8, co0,75m ze stojakiem co1,5m  - masa stali  191,76t- 
odrzwia ŁPSpA/V32/4/7,9x3,9, co 0,75 ze stojakiem      - masa stali 203,36t 
 
 Zabudowa odrzwi ŁPSp3R-V32/4/8,2x3,8 wykazuje najmniejszą ilość stali zużytej do wyko-
nania przecinki. Mniejsza liczba stojaków budowanych, co 1,5m zmniejsza również pracochłon-
ność wykonania obudowy. Jednostronne stosowanie stojaków zwiększa również szerokość prze-
działu do transportu sekcji ułatwiając zbrojenie. 
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Rys.6.1. Odrzwia obudowy ŁPKO10I/10/V32 
Figure 6.1. Frame support ŁPKO10I/10/V32 

Rys.6.2. Odrzwia obudowy ŁPKO10II/10/V32 
Figure 6.2. Frame support ŁPKO10II/10/V32 

 
 

 
Rys.6.3. Odrzwia obudowy ŁPSp3R//V32/4/8,2x3,8 
Figure 6.3. Frame support ŁPSp3R//V32/4/8,2x3,8 

 
 

 
Rys.6.4. Odrzwia obudowy 
ŁPSpA/V32/4/7,9x3,9 

Figure 6.4. Frame support 
ŁPSpA/V32/4/7,9x3,9 
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7. TECHNOLOGIA DRĄŻENIA ROZCINKI 15c W POKLADZIE 405/1 
 
  Rozcinka 15c była drążona za pomocą kombajnu MR340EX-Ex z odstawą przenośnikami 
licząc od kombajnu: PDT-SIGMA i PTGm-50/1000 w rozcince, Intermet-1000, Gwarek-1000 
i B1000 (2 szt) w chodniku 15b oraz PTGm-50/1000 w pochylni 60 (nawiązanie do odstawy ścia-
nowej). Przy drążeniu od chodnika nadścianowego odstawę realziowano: PDT-SIGMA, Gwarek-
1000 (2 szt) i PTGm-50/1000 (2 szt.) w chodniku 15a i pochylni 67 (nawiązanie do odstawy 
w chodniku 15b). W pierwszej fazie wydrążono 161 m przecinki w kierunku chodnika 60 (zrobów 
ściany XIV), prowadząc następnie odwadnianie powstałego w zrobach zbiornika wodnego. Po-
nowne drążenie prowadzono z kierunku chodnika 15a (nadścianowego) – 35m, zbijając się z wcze-
śniej wydrążonym odcinkiem rozcinki. W fazie zbicia wystąpiły sporadyczne wstrząsy o energii 
rzędu 103 J, oraz zsuwy na stojakach podporowych wykonanego odcinka rozcinki 15c na długości 
ok. 15 m o wielkości od 60 mm do 10 mm. Widok rozcinki 15 w strefie przodkowej przedstawiono 
na rysunku 7.1, a w strefie zaprzodkowej z zabudowanymi stojakami podporowymi w rozstawie co 
1,5 m na rysunku 7.2. 
 
 

 
Rys. 7.1. Drążenie rozcinki w obu-
dowie ŁPSp3R-V32/4/8,2x3,8  
w strefie przodkowej 
z zabudowanymi dwoma podcią-
gami stalowymi 
 
 
Figure 7.1. Driving of cross-cut 
with support ŁPSp3R-
V32/4/8,2x3,8m. Zone near fore-
head, before heading machine.  
Support reinforced by two steel 
horsehead 
 

 
Rys. 7.2. Obudowa rozcinki 15c  
ŁPSp3R-V32/4/8,2x3,8 
z wzmocnienim stojakiem podpo-
rowym SV29 w rzostawie co 1,5m  
w strefie zaprzodkowej  

 
 

Figure 7.2. Support in cross-cut 
15c ŁPSp3R-V32/4/8,2x3,8m and 
bearing props SV29 with spacing 
1,5 m, and one horsehead out of 

the face zone 
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WNIOSKI 
 
W oparciu o analizę warunków geologiczno-górniczych, przeprowadzone obliczenia wytrzymało-
ści obudowy podporowej oraz uzyskane doświadczenia praktyczne przy realizacji rozcinki ściano-
wej 15c w pokładzie 405/1 można sformułować następujące wnioski: 
 1. Maksymalny rozstaw odrzwi obudowy podporowej łukowej ŁPKO10I/10/V32 projektuje się 
w rozstawie odrzwi, co d= 0,5m - na całej długości rozcinki ścianowej 15c, a w odrzwiach obudo-
wy ŁPKO10II/10/V32,  ŁPSpA/V32/4/7,9x3,8 co d = 0,75m, z zabudowa za przodkiem w odległo-
ści do 20m stojaków podporowych SV29t wg rozwiązań jak na rysunku 6.1 do 6.4. 
 2. Maksymalny rozstaw odrzwi obudowy ŁPSp3R/V32/4/8,2x3,8 całej długości rozcinki ścia-
nowej 15c, co d = 0,75m przy zabudowie stojaków podporowych SVV29t w jednym rzędzie w 
rozstawie co 1,5m ( co drugie odrzwia.  
 3. Odrzwia obudowy ŁPSp3R/V32/4/8,2x3,8 mogą być w strefie przodkowej ( manewrowej 
kombajnu) stawiane w rozstawie co 0,75m bez stojaka, który w rozstawie co 1,5m należy budować 
za strefą przodkową. W strefie przodkowej odrzwia należy stabilizować rozporami co 1,2m na ob-
wodzie odrzwi oraz dwoma podciągami minimum V29w rozstawie 2,5m do 2,9m na łukach strop-
nicowych.  
 4. Zastosowana technologia drążenia z przerwą na odwodnienie strefy zawodnionych zrobów 
ściany wyższej XIV i podjęcie drążenia z kierunku chodnika górnego (nadścianowego) pozwoliła 
bezpiecznie wykonać obudowę przecinki mimo wystąpienia niskoenergetycznych wstrząsów oraz 
zsuwów na stojakach podporowych na odrzwiach wcześniej wykonanej rozcinki. 
 5. Wydrążenie rozcinki ścianowej 15c w obudowie ŁPSp3R/V32/4/8,2x3,8 pozwoliło na pla-
nowe wprowadzenie kompleksu ścianowego bez konieczności wykonywania dodatkowych robót 
górniczych (np. poszerzeń za pomocą robót strzałowych). 
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Alternate Choice of Support for Cross-Cut in Coal Bed 405/1 
 
Alternate approaches to selection of support of cross-cut 15c in coal bed 405/1 allowed for choice 
optimal solution from 16 different propositions. This optimal solution take into account stability of 
excavations, advance of driving, functionality, safety of excavation during driving and after liqui-
dation. 

The choice of support ŁPSp3R-V32/4/8,2x3,8 reinforced by two steel horsehead and  out of the 
work zone of heading machine installation of bearing prop with spacing every second frame and 
with the maintenance of technological regime, confirms assumption for safety realization of cross-
cut. The choice of support ŁPSp3R-V32/4/8,2x3,8 reinforced by two steel horsehead and out of the 
work zone of heading machine  installation of bearing prop with spacing every second frame and 
with the maintenance of technological regime, confirms assumption for safety realization of cross-
cut. 
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ABSTRACT: „Safe and profitable mining” – this simple quote is guiding mining industry for 
generations. Miner has always strived to make the best diagnosis of all dangers and all threats. 
Acctually, that is not everything – in order to be effective in their actions, miners should also get to 
know the rock mass located around them. What is worth mentioning, it is not only about mentioned 
earlier threats, it is also about more prosaic matters – deposit conditions. Nowadays, despite huge 
technological leap it is still not possible to acquire appropriate knowledge without direct analysis, 
often laboratory one, of surrounding rock mass. Achieving this goal in adequate advance can be 
realized only through the directional drilling techniques, which despite its seemingly insignificance 
with underground exploitation, let us to create safety working conditions. It also let us to predict 
and to plan production, appropriate from an economic point of view.   
 
 
KEY WORDS: directional drilling, deposit conditions, natural hazards, deposit diagnosis, 
underground mining, HDD 
 
 
1. INTRODUCTION 
 

Directional drilling technology dates back to 1891, when the first patent was granted for equipment 
to place a horizontal hole from a vertical well. Then, since the mid-1980's, we were witnesses of 
huge leap in this technology. In 1929 Texon drilled very first horizontal well in Texas. Then with 
limited success, between 1950 and 1960, many directional drillings were made in the USSR and 
China. Weakening of oil prices, coupled with the need to reduce finding costs and the development 
of new downhole devices, resurrected horizontal drilling technology after 1970. Directional drilling 
is defined as a well that intersects a target formation and does not necessarily exit the formation for 
the remaining footage drilled. This means that the hole is drilled like a conventional vertical well, 
and at a predetermined depth, which is known as "kick-off point” (KOP), the well is deviated from 
the vertical so it enters the formation roughly parallel to the bedding plane. In addition to 
directionally drilled wells from the surface, some mine operators drill directional wells from within 
the mine working for degasification and geological control [1]. Currently, there are six different 
methods of directional drilling (Fig. 1, Tab. 1). The purpose of this paper is to describe in-mine 
directional drilling, which is very interesting alternative to the regular method of deposit conditions 
recognition. Authors used as example one of polish copper underground mines, which is testing 
directional drilling method using a mud motor.  

Szkoła Eksploatacji Podziemnej 2015, Materiały Konferencyjne 
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Figure 1. Types of directional drilling, [1] 
 

 
Table 1. Types and methods of directional drilling, [1] 
Type of radius Radius lenght Method of drilling 

Zero 0 m Telescopic probe with hydraulic jet  

Ultra-short 0,15 – 1,5 m Coiled tubing with hydraulic jet  

Short 10 – 14 m Curved drilling guide with flexible drill pipe; entire string 
rotated from surface  

Medium 90 – 150 m Steerable mud motor used with compressive drill pipe; 
conventional drilling technology can also be used  

Long 550 – 850 m Conventional directional drilling equipment used; very long 
curve length up to 1300 meters needed to be drilled before 
achieving horizontal borehole 
 

In-mine –  Uses underground drilling rigs with steerable motors and 
position systems to achieve long, in-seam boreholes  
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2. DRILLING TECHNIQUES IN KGHM POLSKA MIEDŹ S.A. “RUDNA” MINE 
 
The source of analysis of this paper is one of the largest copper mine in the world, owned by 
mining tycoon KGHM Polska Miedź S.A. – “Rudna” Mine, located next to the western polish 
border. In order to prosper over next years on the same level as in the past decades, “Rudna” Mine 
has to face numerous adversities. Meeting the production plans of mines belonging to KGHM 
Polska Miedź S.A. in future years requires systematically running of new exploitation areas. Due to 
the limited possibility of exploitation expansion in “Rudna” Mine, resulting from the neighborhood 
of “Lubin" Mine and “Polkowice-Sieroszowice” Mine, as well as excavation of previously 
developed deposits, “Rudna” Mine prepared foundations for the extraction of deposits below the 
level of 1200 meters from the ground surface, in Głogow-Głęboki Przemysłowy (GGP) area. In 
September 2009, in the area of development excavations, at about 1200 meters level there was the 
phenomenon of gas and rocks ejection. Researches and expertises carried out after the phenomenon 
showed that running of mining works 1200 meters below the surface, in the area of mining fields 
of KGHM Polska Miedź S.A. in Lower Silesia, is associated with risk of gas and geodynamic 
phenomenas [6]. 
 
2.1. Core drilling 
 
“Rudna” Mine, besides numerous analyzes and in-situ observations of surrounding rock mass, 
draws up its knowledge connected with mining and geological conditions from drilling works. In 
order to systematize such works, Engineers worked out and described the technology of drilling 
process. Six types of different works can be distinguished as part of the drilling works conducted in 
“Rudna” [9]:  
 

1. Exploration drills (geological) – are drilled to investigate the geological structure and 
tectonics of the deposit, the layers structure and mineralization. Drills are made at different 
angles and azimuths, as well as varying lengths, depending on the geological situation.   

2. Hydrogeological drills – are drilled in order to identify the level of water in roof layers, 
performed under such angels to drill the limestone aquifer.   

3. Roof and floor drills – made in underground excavations, provide preparatory to determine 
the boundary of mineralization in the deposit profile.   

4. Geological-engineering drills (“Wet” – strain energy storage index) – drilled in order to 
determine the strenght parameters of the roof and floor layers.   

5. Drillings made in advance – drills identified by mining geologist.   
6. Technical drillings – drills performed for various purposes, such as ventilation, backfill and 

water runoff.   
 

All mentioned works, in a comprehensive manner, ensures the provision of adequete information 
about deposit, as well as allow us to predict (in advance) gas and geodynamic phenomenas. 
Drilling is conducted primarily from special excavations prepared for such an operations. In special 
cases drilling is carried out directly from the mine openings. Drilling operations may be conducted 
with machines and equipment, which are fitted to geological and mining law. Precise geological 
identification of deposits is essential to make the right decisions during the drilling and 
exploitation. Coring holes is one of the most important ways to define precisely conditions and 
achieve appropriate knowledge. Obtaining core from the drilled rock allows us to determine the 
physical and mechanical properties of rock, as well as its mineralogical composition and 
petrographic information [3, 4]. Output of core is determined by a number of factors, such as 
geological, technical, technological and finally organizational factors. 



 4 

One of the most important determinants of obtaining adequate quality of core are technical factors, 
among which can be distinguished: drilling method, selection of the drilling tool, as well 
as selection of drilling technology parameters. Proper technique and technology for the various 
stages of drilling developed on the basis of geological and hydrogeological conditions, natural 
hazards, and purpose of drilling determines the technical project [9]. On this basis, different 
drilling tools are selected – matched to the currently prevailing conditions. Drillings are performed 
using rotary core augers and drilling fluids. Core drilling can be conducted by different core 
augers, such as machining bits (Fig. 2) and diamond bits (Fig. 3)  
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 
 

Figure 2. Diamond bit:                                                     Figure 3. Different types of machining bits:  
1 - body; 2 - diamonds; 3 – matrix, [3]                     a) M group; b) CM-CT group; c) CA group, [3]  
 
In order to begin operation of obtaining the core, the drilling bit is directed to the bottom of the 
hole. And then operator starts rotary drilling with appropriate axial pressure. The core, while filling 
internal part gives a slow movement of the inner tube into the outer tube. This movement is 
continued until the block of core. There is a moment of closing the valves, and thus the pressure of 
drilling fluid increases. It is a signal for the operator to stop drilling and means that core is loaded. 
Then the drilling string is gently raised which causes the breakage of core. Finally, gripping device 
is launched and then it reaches the outer tube clip and closes on it, so the core can be pulled out. 
This method of obtaining the core is commonly used in “Rudna” (Fig. 4). 
 

 
Figure 4. Core drilling process:  
a) rotary drilling; b) filling internal part of the tube with core; c) valves closing; d) the breakage of 
core; e) core drawing 
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2.1. Directional drilling 
 
Downhole hydraulic motor, the so called mud motors – elements responsible for directional 
drilling in polish copper mines are technology known from 1950. Main parts are rotor and stator 
(Fig. 5), together they form a sealed chamber. Hydraulic motors are characterized by a number of 
twisting levels. Typical downhole hydraulic motor has three or four identical levels. The rotor and 
stator form a wedge-shaped spaces. Pressed by the drill string to the stator drilling fluid flowing 
through the wedge spaces, it exerts pressure on the profile surface of the rotor, resulting in a helical 
rotor rotates within the cavity of the elastomeric stator. As a result of the elasticity of elastomer, 
between the rotor and the stator effective seal is achieved, which practically does not allow the free 
flow of drilling fluid through the slots. In this way, the downhole hydraulic motor is characterized 
by a constant volume flow of the drilling fluid. The lower end of the rotor moves eccentrically or 
planetary, and also during rotation around its own axis it also moves in a circle. Consequently, for 
the downhole hydraulic motor is required linker, which is capable to compensate mismatch 
between the eccentric and concentric rotation of the rotor, which is required on the input shaft [8]. 
 

 
Figure 5. Working principle of downhole hydraulic motor 

 
Currently, to change the azimuth and direction of the curvature axis of the directional borehole we 
use a non-magnetic weight, "crooked connector" and downhole hydraulic motor (Fig. 6). Using this 
set for changing the azimuth axis of the borehole, the most important is crooked connector, used in 
combination with a non-magnetic ballast. The axis of the threaded connection of the lower 
connector is skewed at an angle inclined relative to the axis of the fastener. Connector curves 
placed under a weight acts as a toggle lever, whereby the drill bit under the influence of axial 
pressure is simultaneously moved in the desired direction and at a suitable azimuth in the plane of 
the connector skewed axis deviation [9].  
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Figure 6. Diagram of the deflection set with a "crooked connector": 
1 – non-magnetic ballast; 2 – crooked connector; 3 – downhole hydraulic motor, [6] 

 
3. DIRECTIONAL BOREHOLES DRILLED IN „RUDNA” MINE 
 
Drilling ensures the provision of adequate information about deposit. This geological identification 
is essential to make right decisions during exploitation. Core drilling might be very important way 
to define precisely conditions and achieve appropriate knowledge, which allows to determine the 
physical and mechanical properties of rock mass. Directional drilling is one of the newest solutions 
used in polish underground mines. KGHM Polska Miedź S.A. is one of the pioneers of this 
method. Directional drilling with mud motor is tested in “Ruda” Mine in fighting against rock and 
gas outburst hazard (Fig. 7). 
 

 
Figure 7. Diamec U6 – drilling rig working in mining conditions, [Fot. J. Jakubowicz] 
 
In-mine directional drilling systems improve efficiency and lower costs by enabling fewer wells to 
contact the same quantity of the ore. For example, instead of having to drill a series of relatively 
short horizontal wells across the width of a parallel faces, several long holes can be drilled down 
the length of the panel to achieve the same effect. Studies have shown that horizontal wells in  
a long panel can reduce gas levels in the panel by up to 50% within a six to nine month period. 
Drilling fewer wells also reduces the amount of time required for inter-hole moves and allows for 
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fewer gas gathering lines within the mine workings. Producing the gas via in-mine techniques can 
therefore improve project economics and minimize environmental impacts. Moreover this 
technology allows to obtain important information about rock mass parameters which can 
efficiency improve production [1]. 
 
In 2014 “Rudna” Mine has introduced and developed directional drilling technology in its 
underground excavations. Until now there were drilled two directional boreholes, both of them 
with swedish production drilling rig Diamec U-6 (Fig. 7) which is able to drill holes up to 600 
meters. Diamec U-6 works together with directional mud motor constructed by IDS. This particular 
motors have many advantages, such as constant, controllable rate of turn and proven performance 
even in deep hole environments, they are also coupled with an MWD steering system so the real-
time data allows for immediate corrections as required. One of the first directional borehole drilled 
in “Rudna” mine, called “Jm-20 H24a”, had 396 meters and were drilled in excavations W-169a. 
Borehole had two changes of declination angle, what fairly accurately allowed to estimate the 
deposit conditions (Fig. 8, 9).  
 

 
Figure 8. Directional borehole “Jm-20 H24a” profile from “Rudna” Mine, [5] 
 

 
Figure 9. Copper content obtained by analyzing of directional drilling core “Jm-20 H24a”, [7] 
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In 2014 another directional borehole were drilled. “Jm-18 H-21” (Fig. 9) is 358 meters long 
borehole located in excavation H-7a/Pc18, which was drilled in dolomite at a height of 1.2 m 
below the floor of H-7a excavation, distance to the floor of anhydrite at the inlet of the borehole 
was 11.9 m. In the table (Tab. 2) authors specified the parameters of individual sections of the 
borehole “Jm-18 H-21”. 
 
Table 2. Types and methods of directional drilling 
Section Description Core or coreless drilling 

0 – 143 m Dolomite Core drilling 

143 – 148 m Directional boring Coreless drilling 

148 – 158 m Anhydrite Core drilling 

158 – 187 m Directional boring Coreless drilling 

187 – 209 m Anhydrite Core drilling 

209 – 297 m Dolomite  Core drilling 

297 – 312 m Directional boring Coreless drilling 

312 – 354 m Dolomite Core drilling 

354 – 358 m Anhydrite Core drilling 

 

 

 
Figure 9. Directional borehole “Jm-18 H-21” profile from “Rudna” Mine, [5] 
 
Directional long-hole drilling can be much more profitable and as well more confident in deposit 
conditions recognitions. Normally used technology is drilling of a set of parallel straight boreholes 
in one excavation in order to conduct degasification of rock mass or to plan future production (Fig. 
10). Unfortunately directional drilling technology is still in progress in ”Rudna” Mine. Moreover 
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engineers are conducting works related with information which is brought by this solution. There 
are also prepared specified economic analysis which might bring very positive results. This 
technology can give engineers many important information about surrounding rock mass. What is 
most important it can bring very reliable information about ore quality and minerals content,what 
can improve production planning, as well as safety in work (Fig. 9). 
 
Directed branched boreholes, which maximum length is up to 600 m, are used mainly for: 

 
1. Accurate diagnosis of deposit parameters at the intersection of the borehole by a series of 

reservoir (with knowledge of the spatial position in relation to the  reservoir layers and a full 
yield of the core to accurately determine the thickness  and the content of Cu in the orebody, 
as well as tectonics and hydrogeological conditions). 

2. Detailed location of elevation and gangue zones whose future course is very important for 
the planning of production and localization of exploitation works. 

3. Confirm the continuity and coverage gangue areas recognized by preparatory mining 
excavations in order to avoid unfounded departing from the deposit exploitation for small 
areas of stone. 

4. Detailed diagnosis of tectonics, in particular major faults affecting the future conduct of 
exploitation fronts. 

5. Identify specific hydrogeological conditions and gas along with drainage of water and gas. 
6. Geomechanical studies of roof rock  (Janiszewska, 2014) (Suchan, 2014)for future selection 

of operating systems and the selection of housing in the planned operational areas. 
 

 
Figure 10. Comparison of directional borehole with regular borehole, [5] 
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4. SUMMARY 
 

The complexity of the rock mass behavior and large number of characteristics of this behavior 
cause, that engineering evaluation must take into consideration number of different parameters. 
The simultaneous consideration of various characteristics is not easy, due to their different 
importance and physical significance. However, it is necessary to evaluate the parameters of 
surrounding rock mass [3]. Geological and mining conditions, natural hazards, as well as economic 
determinants implicate the need to properly predict the future. At this point, one can quote the 
words of management guru – Peter Drucker, who said that “the best way to predict the future is to 
create it” [2].  
 
In modern times, when human life is valued beyond any measure, adequate protection of miners is 
absolutely necessary aspect. Years of experience allowed us to develop advanced drilling 
techniques. This works help us to create more friendly environment. They also allow for more 
efficient deposit economy – one can go as far as to say that drilling plays one of the key role. 
Without drilling we would not be able to properly evaluate deposit parameters, and hence to make 
a decision about its future exploitation. Drilling increases also the safety of the work, which is 
extremely important and has increasing importance.  
 
 
REFERENCES 
 
 [1] Advanced Resources International. DIRECTIONAL DRILLING TECHNOLOGY. U.S. 
Environmental Protection Agency. 
 
[2] Drucker, P. (1998). Praktyka zarządzania. Kraków: Czytelnik Nowoczesność Akademia 
Ekonomiczna w Krakowie. 
 
[3] Gonet, A., Zięba, A., Wójcik, M., & Pawlikowska , J. (2007). Wiercenia rdzeniowe. 
 
[4] Gonet, A., Zięba, A., Pawlikowska , J., & Wójcik, M. (1996). Technika i technologia 
rdzeniowania otowrów. Kraków: Wydawnictwa AGH. 
 
[5] Janiszewska, R. (2014). Geological profiles. O/ZG "Rudna", Department of Geology. 
Polkowice: KGHM Polska Miedź S.A. 
 
[6] Piasecki, P., & Rakowiecki, S. (2014). Exploitation below the level 1200 in the GGP area as the 
gateway to new resources of KGHM Polska Miedz S.A. on the basis of "Rudna" Mine Division. 
 
[7] Suchan, J. (2014). Copper content diagrams. O/ZG "Rudna" Department of Geology. 
Polkowice: KGHM Polska Miedź S.A. 
 
[8] Szostak, L., & Chrząszcz, W. (1996). Wybrane zagadnienia wiercenia otworów kierunkowych. 
Kraków: Wydawnictwa AGH. 
 
[9] Technologia prowadzenia robót wiertniczych w kopalniach rud miedzi KGHM Polska Miedź 
S.A. 
 
[10] Wojnar, K. (1997). Wiertnictwo, technika i technologia. Kraków: Wydawnictwa AGH. 



PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO - USŁUGOWE

PRODUCENT

SYSTEMÓW ODPYLANIA

ORAZ WENTYLATORÓW

DLA GÓRNICTWA I ENERGETYKI

al. Korfantego 79

40-160 Katowice

tel./fax: 32 259 25 68

e-mail: ekowin@ekowin.pl

mailto:ekowin@ekowin.pl


Lider w sprzedaży urządzeń 

odpylających mokrych dla 

górnictwa.



Szkoła Eksploatacji Podziemnej 2015

Urządzenie odpylające typu UO do 

zabudowy na zestawie nośnym 

przenośnika podścianowego ściany 

eksploatacyjnej. 

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

Izabela Bromboszcz

P.H.U. „EKO-WIN” Ryszard Krzykowski

Henryk Gawron

KWK „Pniówek”



WSTĘP

W praktyce eksploatacji węgla metodami ścianowymi stosuje się

różne sposoby zarówno przewietrzania tego frontu, jak również odstawy

urobku. Zasadnym jest aby na wlocie do ściany nie było odstawy urobku. W

przypadku występowania zagrożenia metanowego, względy organizacyjne

wymuszają zabudowę urządzeń odstawczych na wlocie do ściany w

chodniku podścianowym. Powoduje to określone konsekwencje m. in. takie

jak:

•Wzrost temperatury powietrza płynącego do ściany.

•Konieczność utrzymywania w tym samym wyrobisku urządzeń odstawy i

transportu.

•Wyrobisko to stanowić może także jedyną drogę dojścia załogi do ściany.



Takie rozwiązanie generuje też zapylenie powietrza kopalnianego. 

Rozwiązania prowadzi się w odniesieniu do wlotu do ściany wydobywczej, w 

którym zabudowana jest odstawa. 

W chodniku podścianowym występują następujące źródła zapylenia 

powietrza:

•Przesyp przenośnika podścianowego na ostatni przenośnik taśmowy.

•Kruszarka węgla.

•Przesyp przenośnika ścianowego na przenośnik podścianowy. 



STAN DOTYCHCZASOWY

Schemat zabudowy urządzeń odstawczych:

① Kombajn ścianowy,

② Napęd przenośnika zgrzebłowego, ścianowego,

③ Napęd przenośnika zgrzebłowego, podścianowego,

④ Kruszarka węgla,

❺ Źródła zapylenia.



Tak usytuowana odstawa i źródła zapylenia powodują określone

zanieczyszczenie (zapylenie) powietrza kopalnianego. Powoduje to, że

bezpośrednio na wlocie powietrza do ściany, następuje przekroczenie

zapylenia powietrza powyżej NDS. W konsekwencji po „zsumowaniu” z

zapyleniem powstałym przy urabianiu kombajnem ścianowym, praktycznie

na całej długości ściany w trakcie jej eksploatacji następuje wielokrotność

przekroczenia NDS.



Proponowane rozwiązanie

Dla wyeliminowania skutków zapylenia powstałych w punkcie❺ proponuje

się rozwiązanie przedstawione poniżej:



Na konstrukcji (przystawkach) przenośnika podścianowego montuje się

specjalne podesty umożliwiające zabudowę urządzenia odpylającego. W

tym rozwiązaniu, licząc od ściany, montuje się odpowiednio:

• Tłumik hałasu 

• Zestaw jednego lub dwóch wentylatorów lutniowych typu B 

• Przegub gięty, w postaci odcinka lutniociągu ssącego

• Urządzenie odpylające typu UO z kompletnym wyposażeniem i 

oprzyrządowaniem 

• Lutniociąg ssący

• Trójnik i ssawa do komory kruszarki węgla

• Ssawa do zhermetyzowanego napędu – przesypu przenośnika 

podścianowego



W ten sposób zabudowany zestaw urządzeń odpylających,

przemieszcza się wraz z przesuwaniem przenośnika podścianowego, za

postępem ściany eksploatacyjnej.

Zastosowane przeguby w postaci odcinków lutniociągu

ssącego, niwelują nachylenia wyrobiska i zapewniają bezpieczną

ciągłość działania.

Zabudowanie zestawu na wlocie do ściany umożliwia również

przedłużenie lutniociągiem wylotu z urządzenia odpylającego i

skierowanie wylotu powietrza dla usuwania przystropowych

nagromadzeń metanu lub usuwania innych gazów, a nawet

przewietrzania odcinka końcowego wyrobiska podścianowego.







Przyścianowy 
przenośnik zgrzebłowy

Zestaw:

• urządzenie odpylające,

• wentylator, 

• 2 tłumiki 

z zaznaczonym kierunkiem 

wylotu powietrza oczyszczonego
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Proponowane zabudowanie urządzenia odpylającego typu UO, na 

zestawie nośnym przenośnika podścianowego, umożliwia zasysanie i 

neutralizację pyłu kopalnianego ze źródeł zapylenia takich jak kruszarka 

węgla i kamienia oraz przesypy przenośników.

Rozwiązanie to pozwala na zmniejszenie zapylenia powietrza  na 

wlocie do ściany, do wartości poniżej NDS.

Zastosowanie urządzenia odpylającego poprawia warunki 

klimatyczne oraz rozszerza możliwości dodatkowego przewietrzania i 
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Uniwersalna Kabina Górnicza typu UKG-1 
„Kapsuła Bezpieczeństwa” 
Universal UKG-1 Mining Cab “Safety Pod”  
 
 
Dariusz Kubiak 
KGHM ZANAM Sp. z o.o. 
 
Wojciech Proć 
KGHM ZANAM Sp. z o.o. 
 
 
STRESZCZENIE: W związku z działaniami mającymi na celu poprawę bezpieczeństwa  
i warunków pracy w Oddziałach Górniczych KGHM Polska Miedź S.A. celowym stało się 
opracowanie założeń i wdrożenie nowego typu   kabiny górniczej charakteryzującej się modułową 
konstrukcją zapewniającą osłonę przed obwałami skał oraz posiadającą możliwość adaptacji  
do realizacji określonych zadań (socjalnych, obsługowych, itp.).  
 
SŁOWA KLUCZOWE: Bezpieczeństwo, kabina modułowa, kapsuła, górnictwo, ochrona 
 
 
ABSTRACT: Considering the activities aimed at improving safety and the working conditions in 
the KGHM Polska Miedź S.A. [a joint-stock company] Mining Divisions, it has become essential 
to develop and implement a new type of mining cab featuring a modular design to provide cover 
against cave-ins and having the possibility of adaptation to the implementation of specific tasks 
(social, maintenance, etc.). 
 
KEY WORDS: Safety, modular cab, pod, mining, protection 
 
 
 
1. WSTĘP 
 

KGHM Polska Miedź S.A. od lat prowadzi działania mające na celu poprawienie bezpieczeństwa  
i warunków pracy na stanowiskach dołowych przy jednoczesnym podwyższeniu wydajności  
i efektywności ich pracy. KGHM ZANAM Sp. z o.o. na bazie wieloletnich doświadczeń 
opracowała konstrukcję Uniwersalnej Kabiny Górniczej typu UKG-1 (rys.1), która wpływa na 
poprawę bezpieczeństwa i warunków pracy pracowników dołowych. Kabina posiada badania 
potwierdzające spełnienie funkcji ochrony operatora przez obwałami skał opisywanymi normą  
PN-92/G-59001. Modułowa konstrukcja kabiny umożliwia jej rozbudowę i dostosowanie do 
spełnienia funkcji i oczekiwań stawianych przez użytkownika. Kabina może znaleźć zastosowanie 
jako pomieszczenie socjalne – miejsce wypoczynku, pomieszczenie sterownicze, miejsce 
udzielania pierwszej pomocy, rezerwowa stacja aparatów ucieczkowych, magazyn części, itp. 
Zwiększenie komfortu pracy może być realizowane za pomocą zewnętrznych urządzeń 

Szkoła Eksploatacji Podziemnej 2015, Materiały Konferencyjne 
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klimatyzacyjno-filtrujących poprawiających warunki klimatyczne w stosunku do otoczenia. 
Polepszenie warunków pracy może pozwolić na wydłużenie czasu pracy i zwiększenie  
jej efektywności. 
 

 
 
 

 
Rys. 1. Uniwersalna kabina górnicza UKG-1 wyk. 2.1 
Figure 1. Universal mining cab UKG-1 ver. 2.1 
 
 
2. KONSTRUKCJA OCHRONNA 
 

2.1. Konstrukcja ochronna RSPS – opis i metoda badań 
 

Maszyny górnicze wykorzystywane w podziemnych kopalniach KGHM Polska Miedź S.A.  
ze względu na środowisko pracy wyposażone są w konstrukcje chroniące operatora przez 
obwałami skał spełniające wymogi polskiej normy PN-92/G-59001 (RSPS; Rock Slide Protective 
Strukture). Schematyczny opis zjawiska zagrożenia maszyn górniczych obwałem skał opisanymi 
w/w normą jest przedstawiony na rys. 2 
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Rys. 2. Schemat pracującej w wyrobisku maszyny górniczej ulegającej zasypaniu [1] 
Figure 2. The diagram of a mining machine being buried while working in a tunnel [1] 
 
Badanie jakiemu poddawana jest konstrukcja ochronna spełniająca wymogi RSPS polega na 
uderzeniu konstrukcji odważnikiem badawczym który w chwili uderzenia posiada energię 
kinetyczną E= 60kJ. Schemat analizy dla próby RSPS przedstawiono na rys. 3. 
 

 
Rysunek 3. Schemat warunków analizy dla próby RSPS, standardowy laboratoryjny odważnik badawczy 
o wymiarach: średnica d=800mm , wysokość h=1500mm [1] 
Figure 3. The diagram of analysis conditions for the RSPS test, standard laboratory testing weight with the 
following dimensions: diameter d=800mm, height h=1500mm [1] 
 
2.2 Badania konstrukcji kabiny UKG-1 
 
W skład Uniwersalnej Kabiny Górniczej UKG-1 wyk. 2.1 wchodzą dwa moduły będące 
odrębnymi konstrukcjami ochronnymi typu RSPS. Połączenie ze sobą moduły tworzą przestrzeń 
kabiny. Moduły w zależności od wykonania wyposażone są w drzwi lub otwory okienne. Próba 
RSPS jakiej zostały poddane konstrukcje modułów obejmowała uderzenia odważnika badawczego 
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w trzech miejscach: uderzenie centralne, uderzenie na krawędzi połączenia modułów, uderzenia na 
rogu kabiny (rys.4 i 5) 

 
Rys. 4. Uderzenie odważnika badawczego: uderzenie centralne, uderzenie na krawędzie połączenia modułów, 
uderzenia na rogu kabiny 
Figure 4. Impact of the testing weight: central impact, impact on the module connection edges, impact on the 
cab corner 
 
 

 
Rys. 5. Konstrukcja modułu kabiny poddana analizie metodą MES 
Figure 5. The cab module construction subject to the FEA analysis 
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3. OPIS I KONSTRUKCJA KABINY 
 
W wersji podstawowej kabina UKG-1 składa się z dwóch modułów, ścian bocznych oraz ramy 
ustawczej. Kabina w górnej części posiada uchwytu transportowe. Na rogach umieszczono odboje 
chroniące kabinę w czasie transportu. Ściany boczne wyposażone są w pięć otworów 
wentylacyjnych zabezpieczonych kratkami oraz platformę klimatyzatora. Konstrukcja kabiny 
umożliwia instalację zewnętrznych, niezależnych agregatów chłodzących. Ściany modułu i drzwi 
wykonano z przeszkleniem i zabezpieczono demontowalną kratą (rys. 6) 
 

 
 
Rys. 6. Kabina UKG-1 w wersji podstawowej 
Figure 6. UKG-1 Cab in the basic version 
 
Kabinę można konfigurować wg wymagań i potrzeb użytkownika, co zapewnia modułowa 
konstrukcja elementów kabiny oraz ich zunifikowane połączenia (rys. 7). 
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Rys. 7. Warianty konfiguracji kabiny UKG-1 
Figure 7. UKG-1 Cab configuration variants 
 
 
4. ZASTOSOWANIA KABINY W GÓRNICTWIE PODZIEMNYM 
 
W zależności od potrzeb kabina może spełniać wiele funkcji i być zastosowana jako: 

 miejsce wypoczynku (rys. 8), 
 pomieszczenie sterownicze, 
 miejsce udzielania pierwszej pomocy, 
 stacja rezerwowych aparatów ucieczkowych, 
 magazyn części (rys. 9). 
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Rys. 8. Kabina UKG-1 – miejsce wypoczynku 
Figure 8. UKG-1 Cab – social room 
 

 
Rys. 9. Kabina UKG-1 – magazyn części 
Figure 9. UKG-1 Cab – spare parts storage room 
 
 
LITERATURA 
 
[1] Karliński J., Rusiński E., Derlukiewicz D. 2007: Numeryczna symulacja crash-testów konstrukcji 

ochronnych w maszynach górniczych. Przegląd Mechaniczny; Zeszyt 4/2007 
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Technologie BIM jako nowoczesne narzędzie pracy projektanta 
oraz ich wpływ na ograniczenie kosztów inwestycji górniczych.  
 
 
Marek Orzeł 
Biuro Studiów i Projektów Górniczych w Katowicach Sp. z o.o. 
 
Łukasz Kruczyński 
Biuro Studiów i Projektów Górniczych w Katowicach Sp. z o.o.  
 
STRESZCZENIE: 

 
Referat podejmuje kwestie dotyczące nowego podejścia do kompleksowego projektowania 
obiektów budowlanych, opartego o technologię BIM (z ang.: Building Information Modeling).  
Technologia BIM oznacza cyfrowe modelowanie projektowanego obiektu, polegające na 
wstawianiu i łączeniu poszczególnych zdefiniowanych trójwymiarowych brył, takich jak np.: 
ściany, okna, instalacje itp. i nadawaniu im wymaganych parametrów. Pełnowartościowy system 
BIM, oparty o pracę na pliku centralnym (serwerowym), pozwala na równoległe wprowadzanie 
danych projektowych we wszystkich branżach. W takim układzie wszelkie zmiany w procesie 
projektowym są realizowane dynamicznie i zostają w czasie rzeczywistym odzwierciedlane  
w całym bloku programowym, co umożliwia natychmiastowe reagowanie na wszelkiego rodzaju 
kolizje projektowe. Efektem takiego podejścia jest optymalizacja końcowego wyniku prac 
projektowych jak i harmonogramu realizacyjnego, a w konsekwencji uzyskanie określonych 
oszczędności inwestycyjnych. 
 
SŁOWA KLUCZOWE: BIM - cyfrowe modelowanie informacji o obiekcie budowlanym. 
 

 
 

Rys. 1. Lubelski Węgiel „Bogdanka” S.A. – szyb 1.5 
 

Szkoła Eksploatacji Podziemnej 2015, Materiały Konferencyjne 



 2

1. CZYM JEST BUILDING INFORMATION MODELING 
 
BIM (z ang.: Building Information Modeling) oznacza cyfrowe modelowanie projektowanego 
obiektu, polegające na wstawianiu i łączeniu poszczególnych zdefiniowanych trójwymiarowych 
brył, takich jak np.: ściany, okna, instalacje itp. Projektowane w systemie BIM obiekty są 
przedstawione nie tylko jak układ stosownie połączonych ze sobą „kresek” – jak to wygląda  
w układach tradycyjnych 2D, ale dodatkowo są parametryzowane w zależności od potrzeb 
projektanta. Pełnowartościowy system BIM, oparty o pracę na pliku centralnym (serwerowym) 
pozwala na równoległe wprowadzanie danych projektowych we wszystkich branżach. W takim 
układzie wszelkie zmiany w procesie projektowym są realizowane dynamicznie i zostają w czasie 
rzeczywistym odzwierciedlane w całym bloku programowym [1]. 

 
2. PRZEDSTAWIENIE WŁAŚCIWOŚCI I CHARAKTERYSTYKI PROJEKTOWANEGO        

OBIEKTU W SYSTEMIE BIM (UZUPEŁNIENIE TYPOWYCH DANYCH 
PROJEKTOWYCH POPRZEZ ICH PARAMETRYZACJĘ) 

 
System BIM, z uwagi na swoje właściwości, pozwala zarówno projektantowi jak i inwestorowi 
na równoległe prowadzenie zadań zmierzających do osiągnięcia założeń technologicznych, przy 
uwzględnieniu pożądanych wartości wizualnych projektowanego obiektu i kosztów ich realizacji.  
Na wczesnym etapie można dobrać odpowiadające inwestorowi, najbardziej stosowne parametry 
poszczególnych obiektów, takie jak: materiał, producent, koszt, opór cieplny. Jest to możliwe 
dzięki wykorzystywaniu takich elementów programowych jak realistyczne materiały, wizualizacje,  
wirtualne spacery po obiekcie, jak również poprzez wymianę uwag pomiędzy inwestorem i biurem 
projektów realizowaną na bazowym pliku. W przypadku Biura wykorzystujemy do celów 
projektowych programy z pakietów: Autodesk Building Desing Suite Ultimate, Autodesk Building 
Desing Suite Premium oraz Autodesk Product Desing Suite Premium – dostarczone przez firmę 
Procad S.A. - złotego przedstawiciela Autodesk. Bazą pakietu jest program Revit. 
 

 
 

Rys. 2. ZG Sobieski – szyb Grzegorz 
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3. WYKRYWANIE I MINIMALIZACJA ILOŚCI KOLIZJI W PROJEKCIE 
WIELOBRANŻOWYM REALIZOWANYM NA PLIKU BAZOWYM, PRZY 
ZACHOWANIU ZASADY RÓWNOLEGŁEGO WPROWADZANIA  ZMIAN Z BRANŻ: 
ARCHITEKTONICZNO – BUDOWLANEJ, INSTALACYJNEJ, ELEKTRYCZNEJ  
I MECHANICZNEJ 

 
Dzięki wykorzystaniu metody BIM, w trakcie prowadzenia wielobranżowych prac projektowych, 
na każdym etapie tworzenia projektu istnieje możliwość sprawdzenia i eliminowania kolizji 
elementów dotyczących danej branży, jak i kolizji międzybranżowych. Proces ten realizowany jest 
poprzez: 

  generowanie przez program stosownych komunikatów wizualnych, informujących o 
zaistniałej kolizji, 

 wymuszenie wyszukania przez program - na wniosek projektanta, ewentualnych kolizji,  
 bezpośrednią wizualną weryfikację modelu 3D przez projektanta.       

 
4. WYKORZYSTANIE WŁAŚCIWOŚCI SKANINGU 3D PRZY MODERNIZACJI 

OBIEKTÓW BUDOWLANYCH I GÓRNICZYCH. CHMURA PUNKTÓW JAKO BAZA 
INWENTARYZACYJNA  DLA WPROWADZENIA ZMIAN W PROJEKTOWANYM 
OBIEKCIE BUDOWLANYM LUB W OBSZARZE ARCHITEKTONICZNYM. 

 
Jednym z elementów technicznych wykorzystywanych przy projektowaniu opartym o metodę BIM 
jest skaning laserowy 3D. Otrzymany na jego podstawie obraz chmury punktów umożliwia 
projektantowi natychmiastową weryfikację zgodności projektowanych elementów ze stanem 
rzeczywistym. Oprócz eliminacji ewentualnych kolizji skaning laserowy pozwala wykryć 
i skorygować błędy wykonawcze, których nie bylibyśmy praktycznie w stanie wykryć przy 
inwentaryzacji wykonywanej na dotychczasowych zasadach.   
 

 
 

Rys. 3. Połączenie skaningu 3D z elementami projektowanymi 
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5. OGRANICZENIE KOSZTÓW INWESTYCJI NA ETAPIE PROJEKTOWYM POPRZEZ 
MINIMALIZACJĘ KOLIZJI ORAZ OPTYMALIZACJĘ ZAPROJEKTOWANEGO 
OBIEKTU 

 
Mając powyższe na uwadze, można stanowczo stwierdzić, że przedstawiony w referacie sposób 
podejścia do projektowania opartego o metodę BIM ma duży wpływ na ostateczną wartość 
inwestycji. Określone oszczędności otrzymujemy poprzez: 

 minimalizację kolizji, 
 szeroko rozumianą optymalizację zaprojektowanego obiektu budowlanego, odnoszącą się 

zarówno do kosztów realizacji inwestycji, jak również do kosztów eksploatacji obiektu, 
 stworzenie czytelnego harmonogramu, którego prawidłowość założeń można zweryfikować 

w sposób wizualny (odzwierciedlenie wizualne etapów budowlanych). 
 

6. WYKORZYSTANIE ELEMENTÓW BIM DLA USPRAWNIENIA SPORZĄDZENIA 
KOSZTORYSÓW I HARMONOGRAMÓW INWESTYCYJNYCH 

 
Harmonogramy inwestycji (ogólne i szczegółowe) są opracowywane w oparciu o wybrane dane, 
wpisywane na etapie projektowania, w formie sparametryzowanych elementów w programie Revit. 
Wynik projektu jest następnie przenoszony do oprogramowania Navisworks, które daje możliwość 
dokonania weryfikacji wprowadzonego projektu. Program pozwala również na uzupełnienie 
danych dotyczących określonych obiektów, w tym przypisanie im określonego czasu zamówienia  
i montażu. Zapisane elementy z przypisanymi im jednostkami czasu tworzą harmonogramy.  

Ważnym elementem programu Nawisworks jest możliwość przeprowadzenia wirtualnej symulacji 
etapów budowy, a tym samym dokonania  weryfikacji założonych planów. Ta właściwość pozwala 
na optymalizację stworzonego harmonogramu, a w konsekwencji daje określone oszczędności 
inwestycyjne. 
 

 

Rys. 4. Współpraca oprogramowania Navisworks z MS Project pod kątem tworzenia harmonogramów 

Inną ważną cechą tego oprogramowania jest jego pełna kompatybilność i korelacja 
z oprogramowaniem Microsoft Project, który jest powszechnie wykorzystywany na polskim rynku. 
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Ta cecha pozwala w łatwy sposób, poprzez polecenie synchronizacji, na wprowadzenie zmian  
w obu programach. 

 

 
 

Rys. 5. Realistyczna symulacja procesu budowy 
 
 
7. INTELIGENTNE ZARZĄDZANIE OBIEKTEM BUDOWLANYM OPARTE O PROJEKT 

SPORZĄDZONY W TECHNOLOGII BIM 
 
Oprócz ww. udogodnień  metoda BIM ma jeszcze jedną ważną zaletę w stosunku do tradycyjnej 
metody projektowania. Pozwala ona wykorzystać stworzony projekt (poprzez program 
Nawisworks) do inteligentnego zarządzania zaprojektowanym obiektem i znajdującym się w nim 
wyposażeniem. Zastosowanie metody BIM pozwala zatem zoptymalizować przyszłe koszty 
utrzymania danego obiektu.    
 
 
LITERATURA 
 
[1] Wolna Encyklopedia WIKIPEDIA 2015: Building Information Modeling, 

http://pl.wikipedia.org/wiki/Building_Information_Modeling  
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BIM Technologies as an advanced designing instrument and their influence upon 
cost improvement in mining investments 
 
SUMMARY: 
The paper introduces the issues concerning the new approach towards congeneric building 
designing based on BMI technology (Building Information Modelling), which is digital modeling 
of a designed object. This technology works by inserting and joining particular defined three-
dimensional solids, such as walls, windows, installations etc. and conferring required parameters to 
them. The sterling BIM system, based on work accomplished on a central file (host-centric) 
enables user to input the designing data collaterally in all branches. Due to such setting all the 
changes in the design project are realized in a dynamic way and therefore are reflected in the whole 
programming block on real-time basis. This approach allows to react immediately in the case of 
various design collisions, as well as to optimize the executive schedule. Influencing these processes 
enables investors to obtain determined cost savings. 
 
KEYWORDS: BIM - Building Information Modeling. 
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Czym jest Building Information Modeling (BIM)

BIM skrót od angielskiego terminu Building Information Modeling

Oznaczający modelowanie informacji o budynku. Skrót ten odnosi się do programów wspomagających 
projektowanie, których działanie polega na wstawianiu zdefiniowanych trójwymiarowych obiektów typu 
ściana, strop, dach, sufit, okno oraz nadawaniu im parametrów. 
W czasie projektowania można te parametry zmieniać bądź dodawać nowe, co automatycznie zostanie 
potem odzwierciedlone w modelu trójwymiarowym budowli, w zestawieniach powierzchni itd.
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Technologiczne możliwości 
eksploatacji pokładów węgla 
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płonną w warunkach ukraińskich

Dopowiadać: dr. inż. E. Tymoszenko

Narodowy Uniwersytet Górniczy, Dniepropietrowsk, Ukraina

Kraków 
23 – 27 lutego 2015 r



Wstęp 

• objętość skał płonnych w porównianiu do 
objętośći węgla przy eksploatacji pokładów 
węgla kamiennego wynosi 30 – 40% i węcej;

• teren, zajęty składowiskami odpadów 
górniczych wynosi 32 tys. ha.;

• dopiero 5 – 7% skał wykorzystywano w 
gospodarce kraju.
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Schematy eksploatacji pokładów węgla kamiennego 
z możliwoścą lokowania skał w zrobach

Ciągly system ścianowy

Zalety:
• szybkie wejście ścian do pracy;
• małe początkowe koszty na

przygotowanie ściany;
• brak długich wyrobisk przyścianowych;
• możliwość korzystania z różnych metod

ochrony wyrobisk przy słabych skałach
w górotworze.

Wady:
• złe warunki utrzymania wyrobisk

przyścianowych;
• wysoki koszt utrzymania oraz renowacji

wyrobisk;
• wzajemny wpływ robót z eksploatacji

pokładu a budownictwem wyrobisk.
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Elementy ciąglej systemy ścianowej
Wykorzystanie jednostronnego filarza ze skał

Schemat budownictwa chodnika nanowo z wykorzystaniem filarów ze skał

1 - chodnik transportowy

1 - chodnik wentylacijny; 
2 - wyjście ewakuacyjne  ze ściany 
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Kombinowany schemat ścianowy

Zalety:
• szybkie wejście ścian do pracy;
• możliwość jednocześnie prowadzić

eksploatacje w parę ścian w róznych
częściach skrzydła lub paneli bez
wzajemnego wpływy robót z
eksploatacji pokładu a budownictwem
wyrobisk;

• zmiejszenie objętości budownictwa
wyrobisk przyścianowych.

Wady:
• złe warunki utrzymania wyrobisk

przyścianowych w miejscach połącenia
ze ścianą;

• wysoki koszt utrzymania oraz renowacji
wyrobisk, zwłaśca w ciągu ich
powtórzonego wykorzystania.
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Sposoby lokowania skał w zrobach
Sposób mechaniczny 

1 - przenośnik;
2 – maszyna podsadzkowa
3 – rurociąg podsadzkowy magistralny
4 – rurociąg podsadzkowy zrobowy
5 - siatka ogrodzeniowa

Parametry:
Wydajność podsadzkowa – 60 ton/zmiane;
Długość rurociągu podsadzkowego – do 230 m;
Zużycie sprężonego powietrza – 0,1 MPa;
Maksymalny rozmiar kawałków skały – 400x500x750 mm;
Łączna zainstalowana moc – 185 kW.
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Sposoby lokowania skał w zrobach
Sposób pneumatyczny 

Parametry:
Wydajność podsadzkowa – 60 - 85 ton/zmiane;
Długość rurociągu podsadzkowego – do 170 m;
Zużycie sprężonego powietrza – 0,1 MPa;
Maksymalny rozmiar kawałków skały – 400x500x750 mm;
Łączna zainstalowana moc – 220 kW.
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Wnioski 

• Obszar wykorzystania kazdego ze sposobów jest
wyznaczony przez warunki eksploatacji oraz możliwy zakrez
stosowania podsadzki

• Podsadzka jako sposób osiągnięcia niskiej ilości odpadów
na powierzchni i technologia bezodpadowej eksploatacji
pokładów węgla kamiennego, oprócz ochrony środowiska
zapewnia zmniejszenie obciążenia na sieć transportową
kopalni, zmniejszenie strat węgla w filarach, polepszenie
stanu wyrobisk korytarzowych a w niektórych przypadkach
osiągnięcie bezobsługowego ich utrzymania.

• Docelowo pozostawienie skał pod ziemią w kopalniach, na
przykład, jako podsadzka likwidowanych wyrobisk
korytarzowych było by najbardzej ekonomiczne.

8
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Techniczne i organizacyjne uwarunkowania znaczącej poprawy 

stanu BHP w Zakładzie Górniczym  Sobieski w Jaworznie 
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TAURON WYDOBYCIE S.A. 

Zakład Górniczy Sobieski, Jaworzno 

 

 

 

 

 

STRESZCZENIE: Przeprowadzone w Zakładzie Górniczym Sobieski badania i analizy, pozwoliły 

na sformułowanie szeregu zaleceń umożliwiających dobór efektywnych i innowacyjnych działań 

techniczno – organizacyjnych w celu poprawy stanu BHP w obszarach takich, jak planowanie 

zadań, zapewnienie środków technicznych do realizacji zadań, przyczyny niebezpiecznego 

wykonywania zadań przez pracowników, wykorzystywanie środków transportowych 

nieprzeznaczonych do przewozu ludzi w celu przemieszczania się pracowników. Na podstawie 

zdefiniowanych obszarów występowania szczególnych zagrożeń podjęto działania innowacyjne 

obejmujące m.in.: 

1. zwiększenie zakresu transportu osób w wyrobiskach podziemnych, 

2. zakup urządzeń transportu bliskiego przeznaczonych do transportu materiałów w oddziałach, 

3. ekspansja zastosowania sprzętu chroniącego przed upadkiem z wysokości, 

4. poszerzenie praktycznej strony szkoleń w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy oraz 

adaptacji zawodowej. 

W efekcie realizacji powyższych działań w Zakładzie Górniczym Sobieski odnotowano wyraźny 

spadek ilości wypadków oraz spadek wskaźników częstotliwości i ciężkości wypadków. 

 

SŁOWA KLUCZOWE: poprawa stanu BHP, przyczyny wypadków, transport ludzi, ręczne prace 

transportowe, środki ochrony indywidualnej, upadki z wysokości, przenośniki taśmowe, koszty 

wypadków, adaptacja i szkolenie pracowników. 

 

WSTĘP 

 

Od wielu lat w tematyce przyczyn wypadków przy pracy zaistniałych w podziemnych 

zakładach obserwowane jest zjawisko „czynnika ludzkiego”, który jest główną przyczyną około 

80% ogólnej liczby wypadków w górnictwie w wyniku błędów popełnionych przez ludzi, 

niezależnie od zajmowanego przez nich stanowiska. W zakresie obniżenia udziału „czynnika 

ludzkiego” podejmowany jest szereg działań przez przedsiębiorców w zakresie poprawy 

organizacji i dyscypliny pracy, przestrzegania wymogów przepisów i ustaleń technologii, 

eliminowania ryzykownych zachowań oraz egzekwowania współodpowiedzialności pracowników. 

 

1. Analizy przyczyn występowania „czynnika ludzkiego”. 

 

Przeprowadzone badania w Zakładzie Górniczym Sobieski przez Główny Instytut Górnictwa 

wśród osób dozoru ruchu i pracowników na stanowiskach robotniczych, których celem 

poznawczym było rozpoznanie rodzajów, skali, nasilenia i przyczyn aktywizacji zagrożeń 

Szkoła Eksploatacji Podziemnej 2015, Materiały Konferencyjne 
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technicznych, pozwoliły na sformułowanie zaleceń umożliwiających dobór bardziej efektywnych  

i innowacyjnych działań technicznych i organizacyjnych w celu poprawy stanu bezpieczeństwa  

i higieny pracy. Zakresem wymienionych powyżej badań objęto zagadnienia w poniższych 

obszarach: 

a) rozpoznanie problemów osób dozoru ruchu w zakresie sprawowania podstawowych funkcji 

kierowniczych:  

– planowanie zadań i dobór obsady,  

– komunikacja,  

– zapewnienie środków technicznych do realizacji zadań, 

– koordynacja prac,  

– nadzorowanie realizacji zadań,  

– kontrola rezultatów, 

b) określenie ogólnych przyczyn dla ewentualnych utrudnień, 

c) przyczyny ewentualnego braku pełnej kontroli wykonania przez podległych pracowników 

wydanych im poleceń, 

d) problemy z pełnym obłożenie robót, 

e) rozpoznanie przyczyn niebezpiecznego wykonywania zadań przez pracowników, 

f) przyczyny ewentualnego braku przestrzegania przez pracowników zapisów zawartych  

w dokumentacjach, 

g) przyczyny ewentualnego naruszania przez pracowników zasad dotyczących bezpiecznego 

prowadzenia transportu materiałów i przewozu ludzi, 

h) ocena znajomości zasad bezpiecznej obsługi maszyn i urządzeń, 

i) przyczyny wykorzystywania środków transportowych nie przeznaczonych do przewozu ludzi 

w celu przemieszczania się pracowników, 

j) identyfikacja ryzykownych zachowań związanych z eksploatacją przenośników taśmowych  

i ich przyczyny, 

k) częstość występowania złego stanu technicznego eksploatowanych maszyn i urządzeń oraz 

przyczyny takich zdarzeń, 

l) ocena jakości utrzymania wyrobisk, w których prowadzony jest transport materiałów  

i przewóz ludzi. 

 Na podstawie zdefiniowanych obszarów występowania poszczególnych zagrożeń, a także 

analizując główne przyczyny zaistniałych wypadków przy pracy w ostatnim okresie podjęto szereg 

działań inwestycyjnych obejmujących niżej opisane przedsięwzięcia. 

 

2. Zwiększenie zakresu transportu osób w wyrobiskach podziemnych oraz zakresu stosowania 

środków chroniących przed upadkiem z wysokości. 

 

W celu wyeliminowania zagrożeń występujących na drogach dojścia do stanowisk pracy 

oraz wychodząc naprzeciw zjawisku wykorzystywania przenośników taśmowych 

nieprzystosowanych do jazdy ludzi, wdrożono procedury mające na celu legalne ich 

przystosowanie do transportu załogi do stanowisk pracy i w drodze powrotnej pod szyb 

wyjazdowy.  

W Zakładzie Górniczym Sobieski przed kilku laty rozpoczęto niezbędne procesy 

inwestycyjne w efekcie czego obecnie funkcjonuje dziewięć przenośników taśmowych 

przystosowanych do jazdy ludzi o łącznej długości transportu załogi ponad 10 500 metrów 

zarówno taśmami górnymi jak i dolnymi. W zakresie działań mających na celu obniżenie 

wydatku energetycznego pracowników związanego z pieszym przemieszczaniem się  

w wyrobiskach na drogach dojścia do stanowisk pracy, w ZG Sobieski w 2014 r. wykonano 

zadania związane z: 
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 zabudową przenośnika taśmowego typu B-1200 nr kop. T-2 w Pochylni taśmowej C, który 

będzie w 2015 r. przystosowany do jazdy ludzi górą i dolną taśmą na długości około  

1700 m, 

 wydłużeniem o kolejne 300 m długości trasy przenośnika taśmowego typu Pioma 1200 nr 

kop. W-5 w pochylni wentylacyjno-transportowej II, przystosowanego do jazdy ludzi górną  

i dolną taśmą w rejon kolejnych ścian nr 542 i 543 w oddziale G-2, przewidzianych do 

eksploatacji w roku 2015 i latach następnych, 

 wydłużeniem o kolejne 300 m trasy przenośnika taśmowego typu Gwarek 1200 nr kop. S-4 

w chodniku IV odstawczym, przystosowanego do jazdy ludzi górną taśmą w rejon kolejnej 

ściany nr 338 eksploatowanej w oddziale G-1,  

 wydłużono długość jazdy ludzi górną taśmą przenośnika taśmowego typu Pioma 1400  

nr kop. T-1 w Pochylni taśmowej C, o ok. 120m, w związku ze zmianami układu transportu 

urobku przenośnikami taśmowymi w rejonie „nowego” oddziału G-1 tj. dla kolejnych ścian 

w partii „Byczyna – Zachód”, 

 wydłużono o około 250m, trasę transportu załogi spalinową kolejką podwieszaną  

z napędem spalinowym w rejonie oddziału G 1, w chodniku III transportowym, w związku  

z uruchomieniem ściany nr 338, 

 uruchomiono układ jazdy ludzi koleją podziemną w nowo wykonanych Przekopach Jeziorki 

i Jeziorki II na poziomie 500m, pozwalający na skrócenie długości drogi transportu załogi 

w rejon oddziału G-1 a tym samym czasu transportu o ok. 20 min. 

W wyniku przeprowadzonych obserwacji zachowań pracowników wykonujących prace na 

wysokości, stwierdzono, że istnieją w pewnych skrajnych warunkach techniczne utrudnienia  

w zastosowaniu pomostów i barier ochronnych wymaganych obowiązującymi przepisami.  

W związku z powyższym w latach 2013 i 2014 roku zakupiono łącznie 61 kompletów szelek 

bezpieczeństwa wraz z urządzeniami samohamownymi lub amortyzatorami, dla pracowników, 

którzy wykonują prace na wysokości, co dotyczy w szczególności oddziałów przodkowych oraz 

oddziału przewozu dołowego i szybowego. Działania te pozwoliły na: 

• ograniczenie ryzyka związanego z upadkiem z wysokości, 

• swobodne wykonywanie prac na wysokości np. poprzez utrzymywanie odpowiedniej 

pozycji w miejscu pracy, 

• równomierne rozłożenie sił w trakcie ewentualnego upadku, 

• przeniesienie obciążenia spowodowanego upadkiem na najmocniejsze części ciała, 

• utrzymywanie korzystnej pozycji podczas wyhamowywania upadku.  

W efekcie podjętych działań zaobserwowano wyraźny spadek ilości wypadków 

spowodowanych stanem dróg dojścia do stanowisk pracy oraz upadkami pracowników w czasie 

wykonywania prac na  wysokości. Ilości wypadków w tej grupie przyczyn przedstawiono na rys. 

nr 1. 

Należy również w tym miejscu podkreślić, że w latach 2012 – 2014 nie odnotowano żadnego 

wypadku, ani zdarzenia potencjalnie wypadkowego bezpośrednio związanego z jazdą ludzi 

dostosowanymi do tego celu przenośnikami taśmowymi. 
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Rys. 1. Ilości wypadków w latach 2008 – 2014 spowodowanych stanem dróg dojścia oraz upadkami z 

wysokości. 
Figure 1. Number  of accidents in 2008 – 2014 caused conditions of trip to work places and falls down. 

 

3. Mechanizacja prac transportowych. 

 

W okresie ostatnich kilku lat w Zakładzie Górniczym Sobieski zwiększono nakłady 

inwestycyjne mające na celu zwiększenie bezpieczeństwa pracy podczas transportów materiałów. 

W celu wyeliminowania uciążliwych czynności wykonywanych ręcznie, poprawy komfortu  

i bezpieczeństwa pracy przy prostych czynnościach, zakupiono urządzenia „małej mechanizacji”  

dla wyeliminowania urządzeń wyeksploatowanych i o złym stanie technicznym. Zakupiono 

zakrętaki pneumatyczne i hydrauliczne, wiertarki, wciągarki, kotwiarki typu Gopher, sprężarki do 

zasilania urządzeń małej mechanizacji, wiertarki udarowe typu WHU 150, klucze udarowe 

hydrauliczne typu ZH/SM-1700, klucze dynamometryczne 60-300, ściągacze Enerpac etc. 

W celu ograniczenia czynności transportowych wykonywanych ręcznie w rejonach przodków 

wyrobisk korytarzowych dla poprawy komfortu i bezpieczeństwa pracy przy czynnościach 

transportowych wprowadzono szereg urządzeń transportu bliskiego takich, jak:  

 1 ciągnik manewrowy typu CMEH - 22 firmy Becker Warkop, 

 4 ciągniki manewrowe spalinowe typu RK-D-25-40 firmy Scharf Polska, 

 1 ciągnik manewrowy elektrohydrauliczny Sa-man, 

 1 ciągnik manewrowy elektrohydrauliczny UiK, 

 1 ciągnik elektryczny firmy Ferrit 

 belka transportowa Q = 8T typu SLG 4.1.3 R. 

W efekcie podjętych działań zaobserwowano wyraźny spadek ilości wypadków 

spowodowanych nadmiernym wysiłkiem w czasie wykonywania prac transportowych, w tym 

wykonywanych ręcznie. Ilości wypadków w tej grupie przyczyn przedstawiono na rys. nr 2. 
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Rys. 2. Ilości wypadków w latach 2008 – 2014 spowodowanych nadmiernym wysiłkiem w czasie 

wykonywania prac transportowych, w tym wykonywanych ręcznie. 

Figure 2. Number  of accidents in 2008 – 2014 caused overweight during transports and hand made transports. 
 

4. Rozwój systemu szkoleń w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy. 

 

W ZG Sobieski z inicjatywy osób kierownictwa i dozoru ruchu działów technicznych oraz 

służby BHP utworzono stanowisko szkoleniowe, przeznaczone dla uczniów odbywających zajęcia 

praktyczne oraz pracowników nowoprzyjętych jak i pracowników biorących udział w kursach 

specjalistycznych podnoszących kwalifikacje zawodowe.  

Wysokie zaangażowanie najwyższego kierownictwa ZG Sobieski w poziom bezpieczeństwa  

i higieny pracy oraz konieczność budowania wykwalifikowanego zespołu poprzez organizację 

kursów i szkoleń wśród pracowników, jak również uczniów szkół patronackich będących 

przyszłością górnictwa, zadecydowało o rozpoczęciu tego przedsięwzięcia, które poprzez praktykę 

będzie w przyszłości wpływać na bezpieczeństwo pracy załogi naszego zakładu. Prace dotyczące 

realizacji tego projektu poprzedzone zostały szeregiem konsultacji, planów i pomiarów. Specjalnie 

dobrany i starannie wyselekcjonowany zespół pracowników zatwierdzonych przez Dyrektora 

Technicznego ZG Sobieski pod czujnym okiem Działu BHP i Szkolenia ZG Sobieski podjął się 

realizacji budowy stanowiska, które z dnia na dzień przekonuje o słuszności i konieczności jego 

dalszego rozwoju. Integralną częścią stanowiska szkoleniowego jest 15 metrowe wyrobisko 

korytarzowe z zabudowanym przenośnikiem taśmowym oraz wszystkimi elementami niezbędnymi 

do jego funkcjonowania, tj: systemami łączności, wentylacji, odwodnienia oraz transportu 

materiałów, gdzie przyszli górnicy będą zdobywać pierwsze szlify i poznawać specyfikę zawodu. 

Tuż obok wspomnianego wyżej wyrobiska korytarzowego umieszczone zostały elementy 

rozdzielni elektrycznej, które to pozwolą w kształceniu przyszłych elektromonterów. Dodatkowo  

w najbliższym czasie przewiduje się wyposażenie stanowiska szkoleniowego w sekcje obudowy 

zmechanizowanej i stworzenie „mini” ściany wraz z przenośnikiem zgrzebłowym i kombajnem 

ścianowym. Na sali szkoleniowej uczestnicy kursów, uczniowie oraz pracownicy ZG Sobieski  

są zapoznawani z przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy, projektami technicznymi, 

procedurami oraz obowiązującymi w zakładzie instrukcjami. Przedstawiane są również filmy 

szkoleniowe zrealizowane na zlecenie ZG Sobieski i obejmujące rekonstrukcje wypadków 
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zaistniałych w zakładzie górniczym oraz zasad bezpieczeństwa wykonywania robót na wysokości  

i prowadzenia robót transportowych. 

Stanowisko szkoleniowe to inwestycja niosąca w perspektywie najbliższych lat niewymierne 

korzyści zarówno w aspekcie podnoszenia kwalifikacji załogi, ale przede wszystkim budująca 

wśród pracowników świadomość, która przekładać się będzie na bezpieczeństwo pracy załogi. 

Ponadto w zakresie szkoleń pracowników w zakładzie realizowany jest szereg działań 

innowacyjnych m.in.: 

 na bieżąco realizowane i ewaluowane są szkolenia wstępne i okresowe realizowane   

w oparciu o opracowany przez Dział BHP i Szkolenia szczegółowy harmonogram  

i prowadzone zgodnie z programem szkolenia okresowego, 

 adaptacja zawodowa pracowników nowoprzyjętych na stanowiskach robotniczych  

w ruchu zakładu górniczego jest dwuetapowa i trwa 12 miesięcy zgodnie z właściwym 

regulaminem. Każdorazowo adaptacja kończy się oceną przydatności pracownika na danym 

stanowisku pracy w formie egzaminu. Każdy z dwóch etapów adaptacji zawodowej 

pracowników nowoprzyjętych na stanowiska robotnicze w ruchu zakładu górniczego kończy 

się oceną przydatności pracownika na danym stanowisku pracy w formie egzaminu. Ocenie 

podlega znajomość zagadnień ujętych w szczegółowym programie dla pracowników 

nowoprzyjętych na stanowiska robotnicze oraz: 

a) nabyta wiedza zawodowa, ze szczególnym zwróceniem uwagi na kształtowanie 

bezpiecznych metod pracy i bezpiecznych zachowań pracownika, 

b) znajomość podstawowych zagadnień z zakresu organizacji i funkcjonowania ruchu zakładu 

górniczego, 

c) sposób wykonywania powierzonych obowiązków, nastawienie pracownika do 

wykonywanej pracy,  

d) stopień integracji pracownika z zespołem pracowniczym, 

e) uzyskane dotychczas kwalifikacje zawodowe oraz plany pracownika w zakresie dalszego 

podnoszenia kwalifikacji i pogłębiania wiedzy. 

 

Wyżej wymienione i opisane osiągnięcia w ZG Sobieski w ostatnim okresie są potwierdzeniem 

słuszności podjętych działań technicznych i organizacyjnych, w tym zastosowania innowacyjnych 

produktów i technologii gwarantujących oczekiwany cel w zakresie poprawy stanu bezpieczeństwa 

i higieny pracy. Obecnie dzięki powyższym przedsięwzięciom, zaobserwowano znaczący spadek 

ilości wypadków, a tym samym wskaźników częstości oraz ciężkości wypadków co przedstawiono 

na rys. 3.  
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Rys. 3. Wskaźniki wypadkowości w latach 2006 – 2014. 
Figure 3. Index of accidents in 2006 – 2014. 
 

Zaobserwowano po raz pierwszy w historii Zakładu Górniczego Sobieski spektakularną 

redukcję ilości wypadków spowodowanych dominującymi do tej pory przyczynami wypadków 

przy pracy takich, jak zły stan dróg dojścia do stanowisk pracy, upadki pracowników w czasie 

wykonywania prac na wysokości, nadmierny wysiłek w czasie wykonywania prac transportowych, 

w tym wykonywanych ręcznie. Ilości wypadków w poszczególnych dominujących grupach 

przyczyn wypadków w latach 2008 – 2014 przedstawiono poniżej na rys. 4. 
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Rys. 4. Główne przyczyny wypadków w latach 2008 – 2014. 
Figure 4. Main causes of accidents in 2008 – 2014. 
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WNIOSKI 

 

Jak wykazały analizy, postęp w zakresie ograniczenia skali, zasięgu oraz eliminacji 

potencjalnych przyczyn aktywizacji zagrożeń technicznych – jaki dokonał się w okresie ostatnich 

lat w ZG Sobieski – można uznać za spektakularny. Różnice między wynikami osiągniętymi  

w poszczególnych latach począwszy od roku 2008 są wielu przypadkach zaskakujące,  

np. zmniejszenie skali niektórych zjawisk wypadkogennych z kilkudziesięciu do kilku procent. 

Nastąpiła diametralna zmiana skali i kategorii przyczyn w odniesieniu do poszczególnych zdarzeń. 

Fakty te, jak zaobserwowano, mają uzasadnienie w działaniach profilaktycznych zrealizowanych  

w ZG Sobieski w ostatnim okresie. Nakłady poniesione przez zakład górniczy związane  

z sukcesywną eliminacją udziału „czynnika ludzkiego”, poprawienia organizacji i dyscypliny 

pracy, przestrzegania wymogów przepisów i ustaleń technologii, eliminowania ryzykownych 

zachowań oraz egzekwowania współodpowiedzialności pracowników przyniosły wymierny efekt 

w postaci znaczącego spadku wypadkowości w obszarze głównych przyczyn najczęściej 

powtarzających się wypadków przy pracy. Spadek ilości wypadków przyniósł również wymierny 

efekt w postaci mniejszych strat związanych z ponoszonymi kosztami wypadków, co w obecnej 

trudnej sytuacji ekonomicznej górnictwa jest problemem nie bez znaczenia. 

 

 

 

Technical and organizational conditions in significant 

correction of health and safety condition in Mining Plant 

Sobieski. 
 

 

Abstract: 

 

In mining plant Sobieski carried over researches allowed formulating recommendation enabling 

selection effective and innovative technical operations and for correction of condition of health and 

safety in such areas organizational as planning of tasks, affirmation of technical means for 

realization of tasks, reasons of practices of dangerous tasks by employee, taking advantage of 

transport unassigned for transportation of people for relocation employee. In effect of mentioned 

realization of operation tasks in mining plant Sobieski and decrease of index of frequency and 

heaviness of accidents. 
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System Nadzoru SYNDIS-RV – kluczowe narzędzie wsparcia 
służb nadzoru energetycznego w KGHM Polska Miedź S.A.  
Oddział Zakłady Górnicze Lubin 
 
 
Tomasz Kostka 
KGHM Polska Miedź S.A., Oddział Zakłady Górnicze „LUBIN” 
 
Mirosław Dąbek 
Badawczo-Rozwojowa Spółdzielnia Pracy Mikroprocesorowych Systemów Automatyki 
„MIKRONIKA” 
 
 
STRESZCZENIE: W artykule przedstawiono, na przykładzie Zakładu Górniczego „LUBIN”, 
komputerowy system wspomagania pracy służb nadzoru energetycznego w kopalni miedzi. Opisano 
główne zadania wykonywane przez te służby oraz rolę systemu klasy SCADA, wykonanego na bazie 
oprogramowania narzędziowego SYNDIS-RV, w kontekście realizacji tych zadań. Przedstawiono 
stan aktualny systemu, jego architekturę, główne funkcje i zastosowane rozwiązania sprzętowe  
i programowe. Zwrócono również uwagę na aspekt bezpieczeństwa informacyjnego systemu.  W pod-
sumowaniu przedstawiono wnioski z dotychczasowej 10 letniej eksploatacji systemu i perspektywy 
jego dalszego rozwoju. 
 
 
SŁOWA KLUCZOWE: Monitorowanie, Kontrola, Nadzór, System Dyspozytorski, Wizualizacja 
 
 
1.  WSTĘP 
 
Główne elementy układu elektroenergetycznego O/ZG Lubin to: 

– 3 główne stacje zasilające GST 110/6kV – Lubin Główny (KLG), Lubin Wschodni (KLW) 
oraz Lubin Zachodni (KLZ), 

– 80 stacji SN 6kV dołowych, 
– 32 stacje SN 6kV (powierzchniowe), 
Pewność zasilania jak również szybka reakcja, lokalizacja i usuwanie awarii jest kluczowe dla 

bezpieczeństwa oraz zapewnienia ciągłości wydobycia. Zadania te są wykonywane przez zespół 
dyspozytorów i służb energetycznych.  

Ciągły rozwój technologii, w szczególności w ostatnich 20 latach, związany przede wszystkim 
z wprowadzeniem mikroprocesorowych urządzeń zabezpieczających jako wyposażenia rozdziel-
nic, umożliwił wprowadzenie komputerowego systemu nadzoru nad pracą kluczowych elementów 
układu elektroenergetycznego. W roku 1997 rozpoczęto w ZG Lubin budowę systemu zdalnego 
monitorowania (docelowo również sterowania) stacji energetycznych, którego głównym zadaniem 
jest wspomaganie pracy dyspozytorów i służb energetycznych. Głównym założeniem było 
wykonanie systemu otwartego, wykorzystującego powszechnie obowiązujące standardy w zakresie 
rozwiązań sprzętowych i programowych, umożliwiając dzięki temu jego ciągłą rozbudowę oraz 
dokonywanie zmian i uzupełnień przez uprawnionych użytkowników systemu. W założeniu 
ogólnym podstawowym wymaganiem była również zgodność z obowiązującymi przepisami i normami 
górniczymi.  

Szkoła Eksploatacji Podziemnej 2015, Materiały Konferencyjne 
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Aktualnie systemem objęte są: 
– 3 główne stacje zasilania GST 110/6kV – KLG, KLW i KLZ, 
– 6 rozdzielni powierzchniowych 6kV w rejonie KLG i KLW, 
– Ok. 50 rozdzielni dołowych SN 6kV w tym główne rozdzielnie rejonowe. 
System podlega ciągłej modernizacji i rozbudowie zarówno pod kątem zwiększenia jego 

niezawodności, funkcjonalności jak i włączania kolejnych obiektów układu elektroenergetycznego. 
W kolejnych punktach opisano bardziej szczegółowo architekturę systemu, jego główne cechy i rea-
lizowane zadania. 
 
 
2. GŁÓWNE ZADANIA DYSPOZYTORA ENERGETYCZNEGO  
 
Ze względu na wagę, jaką w całości pracy kopalni O/ZG Lubin odgrywa układ zasilania w energię 
elektryczną, do nadzoru tego układu wydzielono osobne służby dyspozytorskie. Dyspozytorzy 
energetyczni posiadają wydzieloną dyspozytornię zlokalizowaną przy głównej stacji zasilania GST 
KLG 110/6 kV. 

Do głównych zadań energetycznych służb dyspozytorskich należą: 
1. Kierowanie pracą układu energetycznego O/ZG „Lubin” w zakresie: 

a) przestrzegania ustalonego układu połączeń sieci  WN i SN, 
b) wprowadzania zmian w układzie energetycznym w zależności od aktualnych potrzeb  

i możliwości, 
c|) kierowanie likwidacją awarii w układzie energetycznym, 
d) współpraca z dyspozytorem Operatora Systemu Dystrybucyjnego (OSD), dozorem 

wszystkich branż i szczebli kopalni oraz dozorem   innych przedsiębiorstw w zakresie 
wykonywania robót w sieci energetycznej, 

e) udzielanie zezwoleń na rozpoczęcie prac wykonywanych na polecenie pisemne w sieci 6kV 
O/ZG  „Lubin”, 

f) wydawanie poleceń na przełączenie sieci w WN i SN  w O/ ZG „Lubin” i udzielania zez-
woleń na   wykonywanie przełączeń, 

g) ustalanie właściwego poziomu napięcia i rozpływu energii biernej, 
h) bieżąca aktualizacja operacyjnego schematu połączeń.  

2. Prowadzenie dokumentacji ruchowej przewidzianej instrukcjami i zarządzeniami: 
a) obciążeń linii przemysłowych, transformatorów i rozdzielń, 
b) ewidencji zakłóceń i uszkodzeń układu elektro-energetycznego, 
c) wykonywanych czynności łączeniowych, 
d) wykonywanych prac remontowych i konserwacyjnych, 

3. Ustalanie w zależności od aktualnych potrzeb, warunków i pracy poszczególnych odbiorców 
energii elektrycznej. 

4. Zgłaszanie swym przełożonym stwierdzonych usterek, nieprawidłowości i uszkodzeń w układzie 
energetycznym. 

5. Współpraca z dyspozytorem ruchu w zakresie ciągłości dostawy energii dla odbiorców w przy-
padkach ograniczeń i awarii. 

6. Odpowiedzialność za pełne bezpieczeństwo brygad remontowych w przypadku wydawania 
poleceń oraz roboty przy urządzeniach elektrycznych,  

7. Dokonywanie, co najmniej 3 razy w miesiącu, obchodu urządzeń na powierzchni i dole kopalni 
w celu właściwego nadzoru nad aktualnym stanem urządzeń rozdzielczych i przesyłowych. 
W celu realizacji niektórych z ww. zadań, szczególnie w zakresie utrzymania ruchu, od 1997 

roku został wdrożony i sukcesywnie rozbudowywany komputerowy system nadzoru. Budowa tego 
systemu oraz główne funkcje w aspekcie wspomagania pracy dyspozytora zostały opisane w kolej-
nych punktach. 
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3.  SYSTEM WSPOMAGANIA PRACY DYSPOZYTORÓW ENERGETYCZNYCH  
W O/ZG LUBIN – SYNDIS-RV 

 
3.1. Charakterystyka ogólna 
 
Struktura systemu została przedstawiona na Rys. 1. 
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Rys. 1. Struktura systemu nadzoru układu elektroenergetycznego w O/ZG Lubin 

Figure 1. The structure of network management system in ZGLubin 
 
 

W system włączone są zarówno rozdzielnie wyposażone w nowoczesne zabezpieczenia 
cyfrowe wraz z koncentratorami danych jak i rozdzielnie posiadające jedynie zestyki podłączone 
do sterowników telemechaniki. 

W systemie można wyróżnić trzy zasadnicze poziomy: 
a) poziom rozdzielni – w skład którego wchodzą rozdzielnice wyposażone w zabezpieczenia 

cyfrowe wraz lokalnymi koncentratorami danych oraz sterowniki telemechaniki, 
b) poziom transmisji danych i komputerów komunikacyjnych – który stanowią: 

– szkieletowa sieć transmisji danych standardu Ethernet, zbudowana w swojej zasadniczej 
części w oparciu o multipleksery SDH/PDH typu FOX515 (prod. ABB), 

– sieć Ethernet na dole kopalni, zbudowana na bazie modemów SHDSL (prod. Wester-
mo), służąca do połączenia komputerów komunikacyjnych SO-55 z siecią szkieletową 
FOX515, 

– komputery komunikacyjne typu SO-55 (prod. MIKRONIKA) zainstalowane w węzłach 
akwizycji danych, których głównym zadaniem jest odbiór danych z koncentratorów sta-
cyjnych i ich przesyłanie do serwerów systemu wraz z konwersją protokołu transmisji 
na DNP 3.0, 

c) poziom wyposażenia dyspozytorni – w skład którego wchodzą: 
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– serwery systemu pracujące w układzie dwuwęzłowego klastra HA (High Availability),  
– zewnętrzna macierz dyskowa z bazą danych i aplikacją użytkową 
– wielomonitorowe stacje dyspozytorskie,  
– wielomonitorowa stacja administratorska,  
– ściana graficzna złożona z 18 monitorów LCD (pełniąca rolę elektronicznej tablicy 

synoptycznej) 
– oprogramowanie użytkowe wykonane na bazie oprogramowania narzędziowego 

SCADA SYNDIS-RV (prod. MIKRONIKA). 
Dane z poszczególnych pól rozdzielni (zabezpieczeń) są przesyłane za pośrednictwem 

koncentratorów stacyjnych lub sterowników telemechaniki do komputerów komunikacyjnych,  
w których następuje ich przetworzenie i przesłanie do serwerów systemu. Komunikacja pomiędzy 
rozdzielniami a komputerami komunikacyjnymi odbywa się za pomocą stałych łączy 
telefonicznych z wykorzystaniem protokołów transmisji IEC-61870-5-103 oraz DNP-3.0. Z kolei 
wymiana danych pomiędzy komputerami komunikacyjnymi SO-55 a serwerami odbywa się na 
bazie sieci Ethernet i protokołu DNP 3.0.  

Dostęp do oprogramowanie użytkowego odbywa się z poziomu stacji dyspozytorskich współ-
pracujących z serwerami systemu w trybie Klient-Serwer. 

W systemie pracują urządzenia różnych producentów, wykorzystujące wiele typów protokołów 
transmisji danych. Integracja ich w jeden system była możliwa dzięki otwartości i standardowości 
zastosowanego systemu. 

Na dzisiaj system obsługuje ok. 16 000 sygnałów dwustanowych  oraz 8 000 pomiarów analo-
gowych (odczytywanych zdalnie). Dodatkowo w systemie zdefiniowane są stacje niestelemechani-
zowane, które mają wpływ na topologię sieci SN. Stan pracy takich stacji wprowadzany jest 
ręcznie przez dyspozytora. 
 
3.2.  Główne elementy systemu 
 
Rozdzielnice i koncentratory stacyjne 

W system włączone są rozdzielnice różnych producentów: RS-12, Rdgm-12 (prod. Elektro-
montaż Wrocław) PREM-G1 (prod. Elektrobudowa) oraz ZS-1 (prod. ABB). Rozdzielnice te są 
wyposażone w różne typy zabezpieczeń cyfrowych: SEPAM 2000, REF serie 54X, 511, MICOM, 
KCEG.  

Odczyt danych z zabezpieczeń cyfrowych odbywa się z pośrednictwem koncentratorów 
stacyjnych: RTU560, KITZ-204, MICOM C264, C952 ((za pomocą cyfrowych protokołów 
transmisji takich jak DNP 3.0, SPA-BUS, Modbus, Courier). 

Rozdzielnice starszego typu, nie wyposażone w zabezpieczenia cyfrowe, są wyposażone w stero-
wniki telemechaniki typu SO-52, które odczytują dane bezpośrednio z zestyków i przetworników 
pomiarowych.  

 
Komputery komunikacyjne 

Ze względu na dużą ilość obiektów do transmisji danych wykorzystano stopień pośredni w postaci 
komputerów komunikacyjnych SO-55 (prod. Mikronika), pełniących rolę zbiorczych węzłów 
akwizycji danych. 

Komputery komunikacyjne odczytują dane z koncentratorów stacyjnych, a następnie po ich 
zbuforowaniu i ewentualnym przetworzeniu przesyłają do serwerów systemu. 

Wydzielony komputer komunikacyjny SO-55, na stacji GST KLG, pełni rolę bramki do wy-
miany danych z systemem SCADA Operatora Systemu Dystrybucyjnego TAURON Dystrybucja 
Oddział w Legnicy. 
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Serwer systemu i stacje dyspozytorskie 
Serwer systemu Syndis-RV zrealizowany został w technologii klastra niezawodnościowego HA 

(High Availability) w systemie Windows Server, o dwóch węzłach. 
Klaster składa się z dwóch identycznych serwerów produkcji Hewlett-Packard (HP), 

stanowiących dwa węzły klastra, jednego magazynu danych w oparciu o zewnętrzną macierz dys-
kową, dwóch redundantnych serwerów domeny oraz dwóch przełączników sieciowych pracujących 
w układzie redundantnym.  

Serwery stanowiące klaster połączone zostały z macierzą dyskową redundantnymi 
połączeniami SAN (Storage Area Network) zbudowanymi w oparciu o kablowe połączenia SAS 
(Serial Attached SCSI). Każdy z serwerów został połączony z dwoma switchami, co zapewnia 
wysoki poziom niezawodności połączeń węzłów klastra. Analogicznie zostało wykonane połączenie 
sieciowe pomiędzy serwerami domeny a switchami. 

Każdy z komputerów wyposażony jest w dodatkowy niezależny moduł sprzętowy HP iLO 
(Integrated Lights-Out) umożliwiający zdalną diagnostykę komputera.  

Do synchronizacji czasu wszystkich elementów komputerów został wykorzystany serwer czasu 
SRT wyposażony w odbiornik GPS i obsługę protokołu NTP w sieci komputerowej Ethernet. 
Stacje dyspozytorskie to komputery klasy PC wyposażone w obsługę 4 monitorów LCD oraz od-
powiedni interfejs sieciowy. Do wizualizacji wykorzystano również ścianę graficzną złożoną z 18 
monitorów LCD (pełniącą rolę elektronicznej tablicy synoptycznej). 

 
Oprogramowanie użytkowe 

Najważniejszą częścią systemu jest oprogramowanie użytkowe, które zostało wykonana na 
bazie pakietu SCADA SYNDIS-RV. Pakiet ten jest specjalizowanym narzędziem programowym 
do tworzenia aplikacji użytkowych m. in. w systemach nadzoru sieci i stacji energetycznych. Do 
głównych cech pakietu SYNDIS-RV należą: 

a) w pełni graficzny interfejs użytkownika, 
b) w pełni wektorowy i obiektowy sposób budowy aplikacji oraz wizualizacji, 
c) obsługa praktycznie nieograniczonej ilości sygnałów, 
d) prezentacja stanu pracy obiektów w czasie rzeczywistym, 
e) gromadzenie zdarzeń, alarmów wraz zaawansowanymi metodami ich przetwarzania, 
f|) specjalizowane funkcje do zastosowań w systemach energetycznych – topologia sieci, 

dziennik dyspozytora, operacje makietowe (praca brygad, doziemienia, uszkodzenia, etc.), 
sterowanie z uwzględnieniem blokad, sekwencje sterujące, przekazywanie uprawnień, układ 
normalny, itp. 

W roku 2014 został wdrożony i jest aktualnie strojony moduł wyznaczania rozpływów mocy, 
prądów i mocy zwarciowych. Moduł umożliwia wyznaczenie: 

– rozpływu prądu roboczego, 
– napięć w węzłach sieci dla warunków roboczych i zwarciowych, 
– rozpływu prądu zwarciowego i poziomów napięć przy zwarciu, 
– parametrów prądu zwarciowego w węzłach sieci przy zwarciu trójfazowym zgodnie z PN-

EN-60909-0, 
– prądu zwarciowy węzłach sieci przy zwarciu dwufazowym. 
Moduł posiada również wbudowany estymator, który umożliwia: 
– obliczenie najbardziej prawdopodobnego stanu pracy systemu elektroenergetycznego w danej 

chwili na podstawie danych pomiarowych dostarczonych z systemu SCADA.  
– wyznaczanie napięcia w węzłach w postaci wektorów, 
– wyznaczanie przepływów mocy i prądów w gałęziach (liniach, transformatorach, dławikach 

zwarciowych itp.), 
– wyznaczanie obciążenia sieci w poszczególnych węzłach, mocy oraz prądów zwarciowych. 
W module stworzono: 
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– model matematyczny istniejącej sieci 110kV i 6kV na ternie O/ZG Lubin, 
– model matematyczny CIM według normy IEC 61970. 

 
3.3.  Główne funkcje systemu 

 
Oprogramowanie użytkowe zostało wykonane na bazie pakietu SYNDIS-RV z wykorzystaniem 
szeregu unikalnych funkcji, w szczególności dedykowanych do tworzenia systemów nadzoru i stero-
wania sieciami i stacjami elektroenergetycznymi. 

Do głównych funkcji realizowanych przez oprogramowanie użytkowe należą: 
a) monitorowanie stanu pracy sieci SN – wizualizacja ciągów napięciowych i beznapięcio-

wych (topologia sieci – Rys. 2), 
 
 

 
 

Rys. 2. Topologia sieci WN i SN 
Figure 2. HV and MV network topology 

 

 
b) monitorowanie telemechaniki rozdzielnic (stany łączników, pomiary Rys. 3), 

 
 

 
 

Rys. 3. Monitorowanie stanu rozdzielnic 
Figure 3. Switchgear monitoring 
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c) monitorowanie parametrów elektroenergetycznych pracy sieci i urządzeń, 
d) zdalny nadzór nad urządzeniami i siecią w stacjach elektroenergetycznych, 
f) wizualizacja stanu systemu w formie informacji przestrzennej (Rys. 4), 
 
 

 
 

Rys. 4. Wizualizacja w formie informacji przestrzennej 
Figure 4.Visualization in the form of spatial information 

 
g) monitorowanie pobudzeń i zadziałań zabezpieczeń, 
h) nadzór nad poprawnością działania zabezpieczeń, 
i) obsługa, gromadzenie i wizualizacja zdarzeń i alarmów – dziennik zdarzeń (Rys. 5), 
 

 

 
 

Rys. 5. Dziennik zdarzeń 
Figure 5. Event Log 



 8

j) monitoring urządzeń technologicznych odpowiedzialnych za bezpieczeństwo kopalni: 
wentylatory głównego przewietrzania, pompy głównego odwadniania, 

k) monitorowanie komunikacji z urządzeniami telemechaniki, zabezpieczeniami – diagnostyka 
systemu, 

l) kontrolowanie poprawności działania jednostek komunikacyjnych, 
m) analizowanie obciążeń sieci i urządzeń, 
n) analizowanie wyłączeń awaryjnych 
o) raportowanie, 
p) pełna archiwizacja wszystkich sygnałów: dwustanowych, pomiarów i zdarzeń ze 

znacznikiem czasu 
r) retrospekcja danych i symulacja 
s) równoczesna wizualizacja różnych informacji na stacjach wielomonitorowych (Rys. 6), 
 
 

 
 

Rys. 6. Wizualizacja na wielomonitorowej stacji dyspozytorskiej 
Figure 6. Visualization of multi-monitor dispatching station 

 
t) model matematyczny CIM według normy IEC 61970 w module wyznaczania prądów i mo-

cy zwarciowych (Rys. 7). 
 
 

 
 

Rys. 7. Przykład diagramu w modelu CIM dla rozdzielnicy 6kV 
Figure 7. The example of CIM model diagram of the 6kV switchgear 

 
 
4.  BEZPIECZEŃSTWO INFORMACYJNE SYSTEMU 
 
Stały rozwój otwartych technik informatycznych z jednej strony spowodował powszechne ich wy-
korzystanie w systemach monitorowania i sterowania procesami technologicznymi, a z drugiej 
spowodował powstanie nowych zagrożeń dotyczących bezpieczeństwa. Paradoksalnie otwartość 
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systemów, stosowanie standardów przemysłowych w warstwie sprzętowej i oprogramowania, wy-
korzystanie rozwiązań stosowanych w Internecie wprowadziło do tych systemów nowe zagrożenia, 
których nie było we wcześniej stosowanych systemach zamkniętych. 

Bezpieczeństwo systemu działającego w O/ZG Lubin, jak i innych podobnych systemów, nale-
ży rozpatrywać w szerokim kontekście tj.: 

a) zgodności systemu z Polityką Bezpieczeństwa Informacyjnego obowiązującą w KGHM 
Polska Miedż S.A., 

b) spełnienia podstawowych uwarunkowań zawartych w normach m.in.: 
– PN-ISO/IEC 27001:2014-12 – „Technika informatyczna – Techniki bezpieczeństwa – 

Systemy zarządzania bezpieczeństwem informacji – Wymagania”. Norma ta określa 
wymagania dotyczące budowania systemów zarządzania bezpieczeństwem informacji 
(SZBI) wraz z kryteriami ich oceny, 

– PN-ISO/IEC 27002:2014-12 – „Technika informatyczna. Praktyczne zasady zarządzania 
bezpieczeństwem informacji”. W Normie tej podano zalecenia dotyczące standardów 
bezpieczeństwa informacji w organizacjach i praktyk zarządzania bezpieczeństwem 
informacji, w tym wyboru, wdrażania i zarządzania zabezpieczeniami, z uwzględ-
nieniem środowiska w którym występuje ryzyko w bezpieczeństwie informacji. 

c) spełnienia podstawowych uwarunkowań prawnych w przepisach górniczych, w szczególno-
ści w Rozporządzeniu 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,  
z 2006 r. Nr 124, poz. 863 oraz z 2010 r. Nr 126, poz. 855). 

Polityka Bezpieczeństwa Informacyjnego w KGHM Polska Miedź S.A., bazuje na ww. nor-
mach i aktach prawnych wyróżniając kilkanaście obszarów mających wpływ na bezpieczeństwo 
informacyjne: 

a) Polityka bezpieczeństwa; 
b) Organizacja bezpieczeństwa informacji; 
c) Zarządzanie aktywami; 
d) Bezpieczeństwo zasobów ludzkich; 
e) Bezpieczeństwo fizyczne i środowiskowe; 
f) Zarządzanie systemami i sieciami; 
g) Kontrola dostępu; 
h) Zarządzanie ciągłością działania; 
i) Pozyskiwanie, rozwój i utrzymanie systemów informatycznych; 
j) Zarządzanie incydentami związanymi z bezpieczeństwem informacji; 
Jak widać bezpieczeństwo informacyjne jest zależne od wielu czynników. W niniejszym arty-

kule skupiono uwagę na cechach technicznych narzędzia programowego SCADA SYNDIS-RV 
oraz konfiguracji dyspozytorskiego systemu energetycznego w O/ZG Lubin mających wpływ na 
bezpieczeństwo informacyjne. 
 

Podstawowe zagadnienia techniczne związane z bezpieczeństwem teleinformatycznym to: 
1. Ochrona przed atakami cybernetycznymi, nieupoważnionym dostępem do sieci systemu, do 

komputerów serwerów i stacji roboczych, do oprogramowania użytkowego.  
W tym zakresie bezpieczeństwo jest zapewnione na kilku poziomach: 
a) Poziom sieci komputerowej 

Cała sieć komputerowa systemu dyspozytorskiego w O/ZG Lubin jest siecią wydzieloną, 
nie połączoną bezpośrednio tj. poprzez routery lub przełączniki z sieciami zewnętrznymi. 
Połączenia z sieciami zewnętrznymi są zrealizowane zgodnie wytycznymi zawartymi w § 636 
Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 28 czerwca 2002 r. tj. z wykorzystaniem urzą-
dzeń pełniących rolę „serwerów lustrzanych”. 
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b) Poziom komputerów serwerów, stacji komputerowych i ich systemów operacyjnych 
Na pierwszym poziomie zastosowano środki środki fizycznej ochrony dostępu do 
komputerów serwerów – zostały one zainstalowane w osobnym pomieszczeniu z ograni-
czonym dostępem przez pracowników. 
Drugi poziom to ochrona programowa. Zastosowane systemy klasy MS Windows Serwer w 
klastrze serwerów w połączeniu z serwerami domeny zapewniają ochronę przed 
nieuprawnionym dostępem do systemów operacyjnych.  

c) Poziom oprogramowania użytkowego 
Oprogramowanie użytkowe, wykonane na bazie oprogramowania narzędziowego SCADA 
SYNDIS-RV, w zakresie bezpieczeństwa wykorzystuje mechanizmy wbudowane w to 
oprogramowanie narzędziowe. SYNDIS-RV zapewnia: 
– Poufność informacji (uniemożliwienie dostępu do danych osobom trzecim). 
– Integralność informacji (uniknięcie nieautoryzowanych zmian w danych). 
– Dostępność informacji (zapewnienie dostępu do danych, w każdym momencie żądanym 

przez użytkownika).  
– Rozliczalność operacji wykonywanych na informacjach (zapewnienie przechowywania 

pełnej historii dostępu do danych, wraz z informacją kto taki dostęp uzyskał). 
 

2. Ochrona przed atakami złośliwym oprogramowaniem typu wirusy, robaki, trojany, etc. 
Wszystkie komputery systemu tj. serwery i stacje dyspozytorskie są chronione przez 

oprogramowanie antywirusowe. Dodatkowo jak wcześniej wspomniano siec komputerowa 
systemu jest siecią fizycznie wydzieloną, co zapewnia ochronę przed atakami z zewnątrz. 
 
3. Ochrona przed utratą danych. 

Dotyczy to bezpieczeństwa zapisanych danych przed ich utratą. W celu zapewnienia 
bezpieczeństwa w tym zakresie zastosowano: 

a) Sieciową macierz dyskową pracującą w różnych trybach RAID. Macierz ta zawierająca  
5 dysków twardych zapewnia pierwszy poziom ochrony przed utratą danych, gdyż awaria 
pojedynczego dysku nie powoduje utraty danych.  

b) Mechanizmy bezpieczeństwa na poziomie oprogramowania użytkowego SYNDIS RV. Są 
to przede wszystkim: 
– archiwizacja wybranych elementów systemu plików – np. dziennik lub pliki 

konfiguracyjne systemu SYNDIS-RV, 
– archiwizacja na żądanie lub zgodnie z harmonogramem wybranych lub całość bazy 

danych systemu SYNDIS-RV, 
– weryfikacja poprawności zarchiwizowanych danych. 

 
4. Dostępności systemu – zapewnienie ciągłości pracy i dostępu do danych 

Zastosowano w pełni redundantny dwuwęzłowy klaster serwerów (2 serwery systemu, 2 serwe-
ry domeny, macierz dyskowa z redundantna siecią SAN (Starage Area Network), 2 przełącznik 
sieciowe, redundantne połączenia sieciowe w obrębie klastra). Dzięki temu awaria sprzętowa 
jednego z tych elementów nie powoduje zatrzymania pracy serwerów systemu. 

Na poziomie akwizycji danych podzielono obszar kopalni na kilkanaście podobszarów obsłu-
giwanych przez niezależne komputery komunikacyjne. Awaria pojedynczego komputera komuni-
kacyjnego powoduje brak informacji tylko z tego podobszaru. 
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5.  PODSUMOWANIE 
 
Przedstawiony w referacie system nadzoru układu elektroenergetycznego w O/ZG Lubin w sposób 
znaczący zmienił tryb pracy dyspozytorów energetycznych. Dzięki niemu dyspozytorzy w czasie 
rzeczywistym otrzymują podstawowe informacje o zdarzeniach zachodzących w układzie, co  
w powiązaniu z informacją przestrzenną umożliwia szybkie podejmowanie prawidłowych decyzji. 
Gromadzenie oraz możliwość zaawansowanej obróbki zdarzeń i alarmów umożliwiają analizę ex-
post awarii w układzie elektroenergetycznym znacznie ułatwiając wykrycie i usunięcie przyczyn 
awarii, a także podjęcie działań zapobiegających ich powstawaniu w przyszłości.  

W wyniku wieloletniej eksploatacji systemu, w trakcie której dokonano szeregu istotnych 
uzupełnień zwiększających jego funkcjonalność i niezawodność, system stał się podstawowym 
narzędziem wspomagającym pracę dyspozytorów energetycznych. 

Dzięki możliwości edycji w SYNDIS-RV, niebagatelną rolę w stałym rozwoju systemu 
odgrywa również zaangażowanie służb odpowiedzialnych za administrowanie systemem, które 
stale dopasowują system do swoich wymagań zmieniając zarówno formę jak i zakres 
wizualizowanych, przetwarzanych i archiwizowanych informacji. 

System podlega stałej rozbudowie i modernizacji, ze szczególnym uwzględnieniem aspektów 
ergonomiczności i bezpieczeństwa informacyjnego. 

W następnych kilku latach zostaną wykonane prace dotyczące: 
a) dopuszczenia wykorzystania w systemie, zdalnego sterowania elementami stacji 

energetycznych, w tym w szczególności na stacjach GST 110/6kV, 
b) wymiany ściany graficznej pełniącej rolę komputerowej tablicy synoptycznej na ścianę  

z monitorami LED bezszwowymi, 
c) przystosowanie systemu do wykorzystania ciągle modernizowanej dołowej sieci transmisji 

danych. 
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• Wstęp

• Główne zadania dyspozytora energetycznego w O/ZG „Lubin”

• System dyspozytorski na bazie oprogramowania SYNDIS-RV

– Architektura systemu

– Realizacja techniczna

– Główne funkcje systemu

– Bezpieczeństwo informacyjne

– Techniczne aspekty bezpieczeństwa
dyspozytorskiego systemu energetycznego

• Kierunki rozwoju

• Podsumowanie
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• Pewność zasilania,

• lokalizacja i usuwanie awarii,

• rozwój technologii – komputerowy system nadzoru nad układem 
elektroenergetycznym,

• otwartość systemu,

• wiarygodność,

• niezawodność i dostępność systemu,

• stosowanie standardów,

• zgodność z przepisami i normami,

• bezpieczeństwo informacyjne,
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• kierowanie pracą układu elektroenergetycznego uwzględniając 
specyfikę podziemnych zakładów górniczych,

• współpraca z dyspozytorem ruchu w zakresie ciągłości dostaw 
energii elektrycznej,

• kierowanie likwidacją awarii w układzie energetycznym

• wprowadzenie zmian w układzie energetycznym w zależności od 
potrzeb i aktualnych możliwości

• ustalanie warunków pracy poszczególnych odbiorców,

• odpowiedzialność za bezpieczeństwo brygad remontowych,

• prowadzenie dokumentacji ruchowej przewidzianej instrukcjami 
i zarządzeniami

4



• SYNDIS to system obejmujący swymi zastosowaniami sterowanie, 
nadzór i planowanie procesów w przemyśle. Stosowany jest jako 
narzędzie koordynujące prace służb dyspozytorskich 
i zabezpieczeniowych w energetyce.
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System składa się z trzech podstawowych warstw funkcjonalnych:

• Warstwa akwizycji danych (koncentratory w rozdzielniach, łącza danych, 
komputery komunikacyjne, proces akwizycji na serwerze).

• Warstwa przetwarzania danych (baza danych i procesy archiwizacji danych).

• Warstwa wizualizacji aplikacji SYNDIS-RV (terminale operatorskie, panele 
wizualizacji, procesy filtrowania i przetwarzania danych).

Metodologia akwizycji danych w systemie.

• Koncentrator odpytuje zabezpieczenia pól SN i karty dwustanowe obsługujące 
sygnalizację potrzeb własnych w danej rozdzielni.

• Łącze danych przekazuje informacje zbiorczą przefiltrowaną przez rejonowy 
węzeł komunikacyjny do bazy danych serwera akwizycji.

• Dane po obróbce są archiwizowane i wizualizowane na stacjach 
dyspozytorskich oraz panelu wizualizacji.
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System obejmuje:

• 3 główne stacje zasilania GST 110/6kV,

• 6 rozdzielni powierzchniowych 6kV,

• Ok. 50 rozdzielni dołowych 6kV,

Typy rozdzielnic:

• RS-12, Rdgm-12 (Elektromontaż Wrocław),

• PREM-G1, PREM-GJ (Elektrobudowa),

• ZS-1 (ABB),
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Zabezpieczenia:

• SEPAM 2000 (Schneider Electric),

• REF serii 54X (ABB),

• MICOM, KCEG (AREVA).
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Koncentratory Lokalne:

• RTU560 (ABB),

• SO-55/SO-52 (Mikronika),

• MICOM C264, C952, KITZ 204 (AREVA),

Komputery komunikacyjne:

• SO-55 (MIKRONIKA),
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Stacje serwerowe i dyspozytorskie:

• serwer klastrowy z zewnętrzną macierzą dyskową,

• stacje dyspozytorskie i stanowisko administracyjne 
systemu SYNDIS-RV (MIKRONIKA),

• wielkoformatowa ściana graficzna 
(18 monitorów LCD)

11
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Monitorowanie pracy sieci WN i SN – Dyspozytornia Energetyczna
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Wielkoformatowa ściana graficzna – 18 monitorów LCD
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• nadzór nad poprawnością działania zabezpieczeń,

• obsługa, gromadzenie i wizualizacja zdarzeń i alarmów – dziennik zdarzeń,

• monitoring urządzeń technologicznych odpowiedzialnych za bezpieczeństwo 
kopalni: wentylatory głównego przewietrzania, pompy głównego odwadniania,

• monitorowanie komunikacji z urządzeniami telemechaniki, zabezpieczeniami –
diagnostyka systemu,

• kontrolowanie poprawności działania jednostek komunikacyjnych,

• analizowanie obciążeń sieci i urządzeń,

• analizowanie wyłączeń awaryjnych,

• raportowanie,

• pełna archiwizacja wszystkich sygnałów: dwustanowych, pomiarów
i zdarzeń ze znacznikiem czasu,

• retrospekcja danych i symulacja
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Monitorowanie pracy sieci WN i SN – Topologia Sieci
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Monitorowanie telemechaniki rozdzielni (stany łączników, pomiary, etc.)
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Zdalny nadzór nad pracą urządzeń
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Wizualizacja w formie informacji przestrzennej
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Monitorowanie pobudzeń i zadziałań zabezpieczeń
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W systemie SYNDIS sieć elektroenergetyczna jest modelowana zgodnie z CIM, to 
znaczy, że elementy tej sieci mają swoje odzwierciedlenie w strukturze klas tego 
modelu. Każdy element posiada unikatowy liczbowy identyfikator Sid, który 
jednoznacznie określa go w bazie systemu SYNDIS. 

System został wyposażony w następujące kreatory ułatwiające edycję modelu:

• nowa stacja,

• wcięcie lub odczep na linii,

• łączenie stacji linią,

• nowe pole liniowe,

• nowe pole z generacją,

• nowe pole transformatorowe (obciążenia).

Model CIM pozwala na pracę z modułem SYNDIS-PLANS za pomocą, którego 
można wyznaczać prądy i moce zwarciowe. 
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Model matematyczny CIM według normy IEC 61970 w module wyznaczania
prądów i mocy zwarciowych
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Otwartość systemów, stosowanie standardów, wprowadzenia technik 
internetowych (zwiększenie zagrożeń w zakresie bezpieczeństwa informacyjnego)

Szeroki kontekst zagadnienia bezpieczeństwa informacyjnego:

• zgodność z Polityką Bezpieczeństwa Informacyjnego obowiązującą w KGHM 
Polska Miedź S.A., (podstawowy dokument określający obszary, zasady i procedury związane z 

bezpieczeństwem informacyjnym)

• spełnienie wymagań zawartych w normach m.in. - PN-ISO/IEC 27001:2014-12, 
PN-ISO/IEC 27002:2014-12,

• spełnienie uwarunkowań zawartych w przepisach górniczych, w szczególności w 
Rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 28 czerwca 2002 r. „w sprawie 
bezpieczeństwa i higieny pracy, prowadzenia ruchu oraz specjalistycznego 
zabezpieczenia przeciwpożarowego w podziemnych zakładach górniczych”.
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Obszary mające wpływ na bezpieczeństwo informacyjne:

• polityka bezpieczeństwa,

• organizacja bezpieczeństwa informacji,

• zarządzanie aktywami,

• bezpieczeństwo zasobów ludzkich,

• bezpieczeństwo fizyczne i środowiskowe,

• zarządzanie systemami i sieciami,

• kontrola dostępu,

• zarządzanie ciągłością działania,

• pozyskiwanie, rozwój i utrzymanie systemów informatycznych,

• zarządzanie incydentami związanymi z bezpieczeństwem informacji.
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Ochrona przed atakami cybernetycznymi, nieupoważnionym dostępem do sieci 
systemu, do komputerów serwerów i stacji roboczych, do oprogramowania 
użytkowego:

• wydzielona fizycznie sieć komputerowa, sprzęgi z systemami zewnętrznymi 
zgodnie z przepisami górniczymi,

• fizyczne środki ochrony dostępu do głównych elementów systemu w 
szczególności do serwera klastrowego,

• programowe środki ochrony przed nieuprawnionym dostępem na poziomie 
systemów operacyjnych.
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• Środki ochrony na poziomie oprogramowania użytkowego – wykorzystanie 
możliwości systemu SYNDIS-RV:

– poufność informacji (uniemożliwienie dostępu do danych osobom trzecim),

– integralność informacji (uniknięcie nieautoryzowanych zmian w danych),

– dostępność informacji (zapewnienie dostępu do danych, w każdym momencie 
żądanym przez użytkownika),

– rozliczalność operacji wykonywanych na informacjach (zapewnienie 
przechowywania pełnej historii dostępu do danych, wraz z informacją kto taki 
dostęp uzyskał).
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Ochrona przed atakami złośliwym oprogramowaniem typu wirusy, robaki, 
trojany, etc.:

• Wydzielona fizycznie sieć komputerowa,

• Stosowanie oprogramowania antywirusowego.

Ochrona przed utratą danych:

• Zastosowanie sieciowej macierzy dyskowej
z 5 dyskami pracującymi w różnych trybach RAID,

• Mechanizmy bezpieczeństwa na poziomie 
oprogramowania użytkowego SYNDIS-RV:

– archiwizacja wybranych elementów systemu plików – np. dziennik lub pliki 
konfiguracyjne systemu SYNDIS-RV,

– archiwizacja na żądanie lub zgodnie z harmonogramem wybranych 
elementów lub całości bazy danych systemu SYNDIS-RV,

– weryfikacja poprawności zarchiwizowanych danych.
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Dostępność systemu – zapewnienie ciągłości pracy
i dostępu do danych :

• zastosowanie w pełni redundantnego dwuwęzłowego
klastra serwerów,

– 2 serwery systemu typu HP DL 380 Gen8, 

– 2 serwery domeny, 

– macierz dyskowa z redundantna siecią
SAN (Starage Area Network),

– 2 przełączniki sieciowe, 

• redundantna sieć szkieletowa do transmisji danych na dole
kopalni – wykorzystanie pierścienia systemu SDH FOX515,

• podział systemu na kilkanaście rejonów obsługiwanych przez
niezależne komputery komunikacyjne.
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• Modernizacje stacji elektroenergetycznych
110/6kV KLW (Rejon LW) i KLZ (Rejon LZ) 
w zakresie umożliwiającym zdalne
sterowanie ze stacji 110/6kV KLG (Rejon LG).

• Koncepcja stacji elektroenergetycznej
110/6kV przy szybie L-VI (KLR) zakłada
pełną bezobsługowość i zdalne sterowanie
ze stacji KLG.
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• Realizacja projektu wizualizacji dołowej
sieci energetycznej 500V obsługiwanej
przez system Syndis-RV.

Wykresy (6-godzin):
Napięcie

Prąd
Częstotliwość

Moc
Harmoniczne

Energia
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• System SYNDIS-RV – aktualnie podstawowe narzędzie pracy dyspozytorów 
energetycznych w O/ZG „Lubin”,

• 12 letnia eksploatacja w zakładzie górniczym
– stałe poprawianie funkcjonalności, ergonomiczności 

– optymalizacja ilości informacji,

– wprowadzanie zmian i uzupełnień przez użytkownika,

– uzyskanie zaufania użytkowników,

• stały rozwój systemu,

• wykorzystanie najnowszych osiągnięć technik informatycznych i transmisji 
danych,

• stała opieka Wykonawcy – serwis pogwarancyjny,

• gotowość do implementacji zdalnego sterowania,

• możliwość wykorzystania stale rozwijanej i unowocześnianej dołowej sieci 
transmisji danych.



Dziękuję za uwagę
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STRESZCZENIE: Referat obejmuje ogólne informacje o systemach telekomunikacyjnych w gór-
nictwie, porusza aspekty prawne a następnie opisuje nowe rozwiązania, możliwości i funkcjonal-
ności, jakie pojawiły się w zakresie systemu łączności oraz alarmowo-rozgłoszeniowego w Polsce. 
W referacie opisano też kilka problemów, które istnieją od dłuższego czasu oraz opcje ich Roz-
wiązań. Całość opiera się na nowym systemie, który od 2014 roku jest dopuszczony przez Prezesa 
WUG do stosowania w górnictwie w Polsce. 
 
SUMMARY: The paper includes an overview of telecommunication systems in the mining indu-
stry, the legal aspects, and then describes the new solutions, capabilities and functionality that ap-
peared in the field of communication and emergency broadcast system in Poland. The paper also 
describes several problems that have existed for a long time and options to resolve them. The who-
le is based on the new system, which as of 2014 is approved by the President of the State Mining 
Authority for use in the mining industry in Poland. 
 
SŁOWA KLUCZOWE: Telekomunikacja, kopalnia, alarm, łączność, dyspozytor 
 
 
1. INFORMACJE OGÓLNE 
 

1.1. Ogólnie o systemie telekomunikacyjnym w górnictwie 

System telekomunikacyjny, w tym dyspozytorski stanowi rozproszony w przestrzeni system o 
złożonej strukturze, składającej się ze skończonej liczby podsystemów informacyjnych. Zawiera 
elementy sprzętowe (warstwa fizyczna) i programowe (warstwa logiczna), zapewniające realizację 
procesów informacyjnych (warstwa funkcjonalna), w celu dostarczenia abonentom systemu 
określonego zbioru usług. Istotnymi cechami charakterystycznymi systemów dyspozytorskich są: 
transmisja, przetwarzanie, archiwizacja oraz prezentacja informacji, w szczególności dla 
dyspozytora.[1] 
Obecnie w naszym kraju na prawie każdej kopalni są użytkowane dwa oddzielne systemy 
łączności: 

 System łączności telefonicznej ogólnozakładowej. 
 System łączności alarmowo-rozgłoszeniowej. 

Szkoła Eksploatacji Podziemnej 2015, Materiały Konferencyjne 
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Aktualnie w większości systemy te działają oddzielnie, natomiast z biegiem czasu, można 
zauważyć dążenie do połączenia systemów w jeden główny. Na pewno postęp w tym kierunku 
ułatwi dostępność coraz nowszych rozwiązań oraz pewniejszy sprzęt, który zagwarantuje 
odpowiednią pracę zapewniając jednocześnie zachowanie należytego bezpieczeństwa. 
System łączności ogólnozakładowej kopalnianej oraz łączności alarmowo-rozgłoszeniowej jest 
stosowany zarówno na powierzchni jak i na dole kopalni. Urządzenia końcowe, jakimi są aparaty 
telefoniczne, względnie aparaty telefoniczne pełniące rolę również sygnalizatora alarmowo – 
rozgłoszeniowego, są podłączone do łącznicy, jaką jest centrala telefoniczna. 
W obecnym czasie centrale to nic innego jak komputery z wgranym odpowiednim oprogramo-
waniem oraz dołączonym odpowiednim wyposażeniem. Serwer telekomunikacyjny to właśnie no-
wa generacja centrali telefonicznej, dająca przewagę nad klasycznymi rozwiązaniami, gdyż Roz-
wiązanie to jest dużo bardziej skalowalne, umożliwia zastosowanie najnowszych technologii ko-
munikacyjnych i informatycznych, posiada otwarte interfejsy, jest łatwe w obsłudze oraz posiada 
ogromne możliwości komutacji. 
Ogólnozakładowa centrala może współpracować z zewnętrznymi systemami łączności, co umo-
żliwia abonentom dowolne połączenia na zewnątrz oraz ułatwia dostawcy zdalny nadzór nad 
sprzętem. 
W starszych rozwiązaniach w częściach dołowych kopalń można jeszcze spotkać aparaty typu CB, 
w których brak jest możliwości wybierania określonego numeru. Po podniesieniu mikrotelefonu 
należy najpierw połączyć się ze stanowiskiem pośredniczącym awizo, które przekieruje połączenie 
dalej. Jednak w większości aparaty wyposażone są w klawiatury wybiercze (typ CBa) umożliwia-
jące samodzielne wybieranie określonych numerów. 
Dodatkowymi urządzeniami końcowymi łączności w podziemnych rejonach kopalni są lub były 
sygnalizatory alarmowe, niestety pełniły one rolę osobnego urządzenia, często tylko w kilku 
określonych miejscach. Charakterystyką dla tego typu urządzeń jest prowadzenie rozmowy tylko w 
trybie simplex ze sterowaniem kierunku rozmowy przez dyspozytora. 
Stosunkowo nowszym rozwiązaniem stosowanym od dłuższego czasu jest zastosowanie aparatów, 
które pełnią jednocześnie rolę telefonów jak i sygnalizatorów alarmowo-rozgłoszeniowych. Roz-
wiązanie jest o tyle lepsze, że zwykłe telefony w częściach dołowych są zmieniane na telefono-
sygnalizatory. Wpływa to bezpośrednio na bezpieczeństwo zatrudnionych tam ludzi oraz zmniej-
szenie liczby par przewodów w kopalnianej sieci telekomunikacyjnej. Aparaty te umożliwiają 
prowadzenie rozmowy z innym tradycyjnym aparatem w trybie duplex. W przypadku połączenia 
w systemie dyspozytorskim rozmowy są prowadzone w trybie simplex. 
W najnowszym rozwiązaniu, które jest dostępne w systemie łączności telefonicznej i alarmowo - 
rozgłoszeniowej ZEUS, wszystkie rozmowy z aparatu IKAR niezależnie od tego, z kim są prowa-
dzone (dyspozytor lub inny aparat) i w jakim trybie (poprzez mikrotelefon lub w trybie głośno-
mówiącym) są w pełnym duplexie. 
Należy pamiętać, że w kopalniach, w których występuje zagrożenie wybuchem metanu wszystkie 
systemy łączności muszą spełniać wymogi iskrobezpieczeństwa. Z tego względu pomiędzy ukła-
dami liniowymi centrali a urządzeniami końcowymi muszą być włączone pośredniczące układy 
liniowe (bariery) zapewniające separację od układów nieiskrobezpiecznych. 
 
1.2. Przepisy prawne 
 
Według obowiązujących przepisów dla podziemnych zakładów górniczych system łączności 
telefonicznej, niezależnie od przyjętej struktury, powinien być tak zbudowany, aby: 

- z punku widzenia abonenta funkcjonował jak system z jedną centralą;  
- abonenci dołowi po podniesieniu słuchawki nie powinni spotykać się ze zjawiskiem 

zajętości centrali;  
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- aparaty telefoniczne dołowe powinny posiadać przyciski bezpośredniej łączności z 
dyspozytorem i ze stanowiskiem „awizo”; 

- podniesienie słuchawki w aparacie telefonicznym dołowym przy braku innych czynności 
przez około 10 sekund powodowało zgłoszenie stanowiska „awizo”; 

- pozwalał na łączność dyspozytorską z wyznaczonymi stanowiskami pracy w podziemnych 
wyrobiskach górniczych i wyznaczonymi stanowiskami na powierzchni zakładu 
górniczego;  

- centrala systemu łączności ogólnozakładowej była wyposażona, w co najmniej dwa 
stanowiska łączeniowe „awizo”, pozwalające na ręczne zestawianie połączeń w razie 
prowadzenia akcji lub w innych, niezbędnych okolicznościach; 

- w przypadkach awaryjnych restart systemu nie powodował przerwy w łączności dłuższej 
niż 120 sekund.  

Dodatkowo system alarmowania powinien przede wszystkim umożliwiać przesłanie do stanowisk 
pracy sygnałów lub komunikatów ewakuacyjnych, ostrzegawczych i informacyjnych o 
ewentualnych zagrożeniach, a ponadto: 

- pozwalać na przesłanie sygnału alarmowego o powstałym zagrożeniu z każdego 
sygnalizatora; 

- sygnały i komunikaty powinny być przesyłane na jeden sygnalizator bądź na ich grupę, przy 
czym powinna istnieć możliwość równoczesnego wysyłania kilku komunikatów; 

- powinna istnieć możliwość zarówno ręcznego, jak i automatycznego sterowania 
wysyłaniem komunikatów; 

- sygnały, komunikaty i rozmowy przekazywane w trybie alarmowym powinny być 
rejestrowane w funkcji czasu.[2] 

 
 
2. SYSTEM ŁĄCZNOŚCI TELEFONICZNEJ I ALARMOWO-ROZGŁOSZENIOWEJ ZEUS 
 
2.1. Informacje ogólne 
 

System ZEUS jest środkiem łączności telefonicznej i alarmowo - rozgłoszeniowej przeznaczonym 
do stosowania w trudnych warunkach przemysłowych m.in. podziemnych zakładach górniczych 
oraz w miejscach wymagających łączności alarmowej. System może być stosowany w miejscach 
zagrożonych wybuchem metanu i/lub pyłu węglowego, w miejscach o wysokim natężeniu hałasu, 
zasoleniu, zapyleniu czy też w warunkach dużej wilgotności. System pozwala na realizację 
łączności alarmowej pomiędzy załogą zakładu pracy a dyspozytorem. Umożliwia przekazanie 
meldunku o zagrożeniu do dyspozytora, przekazanie informacji lub sygnałów przez dyspozytora 
do zagrożonych miejsc czy też do porozumiewanie się z pracownikami. 

System ZEUS może być wykonany w wersji iskrobezpiecznej przeznaczonej dla zakładów 
zagrożonych wybuchem metanu i/lub pyłu węglowego oraz nieiskrobezpiecznej przeznaczony do 
innych zakładów i miejsc, w których nie jest wymagane iskrobezpieczeństwo. 
 
2.2. Warianty 
 
System może być wykonany w kilku wariantach: 

- „ZEUS – A” – system alarmowo - rozgłoszeniowy 
- „ZEUS – T” – system łączności telefonicznej  
- „ZEUS – Z” – system zintegrowany łączący w sobie system alarmowo-rozgłoszeniowy 

wraz z systemem łączności telefonicznej 
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2.3. Główne elementy systemu 
 

- Centrala – serwer telekomunikacyjny MAC-6400, który jest wysokiej klasy hybrydową 
centralą, sprawdzającą się zarówno dla grupy 100 abonentów, jak i dla firm, które 
wymagają obsługi tysięcy abonentów. Serwer oparty jest o jednorodną i kompletną 
platformę, która umożliwia tworzenie sieci do 15 serwerów. Współpracuje m.in. z VoIP, 
GSM, POTS oraz ISDN. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Rys 1. Serwer telekomunikacyjny typu MAC-6400 
Picture 1. Telecommunicaton server PABX type MAC-6400 
 
 

- Telefon sygnalizator IKAR przeznaczony jest do pracy w trudnych warunkach 
środowiskowych, w szczególności w podziemnych zakładach górniczych, gdzie 
występują zagrożenia wybuchu metanu lub pyłu węglowego. Klasa szczelności IP65 
pozwala na stosowanie go w najtrudniejszych warunkach. Oprócz konwencjonalnej 
łączności telefonicznej i alarmowo-rozgłoszeniowej aparat służy również do rozgłaszania 
sygnałów alarmowych, komunikatów słownych, pozwala na przywołanie dyspozytora w 
trybie alarmowym lub zwykłym oraz zawiera mnóstwo dodatkowych funkcji mających 
na celu poprawę pracy ludzi zatrudnionych w zakładach górniczych. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Rys 2. Iskrobezpieczny kopalniany aparat rozgłoszeniowy IKAR 
Picture 2. Intrisic mining broadcast device IKAR 
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- Urządzenie AUI-3 jest modułem separacji iskrobezpiecznej, włączanym indywidualnie 
pomiędzy nieiskrobezpiecznymi łączami abonenckimi centrali telefonicznej,  a obwodami 
iskrobezpiecznymi do każdego iskrobezpiecznego kopalnianego aparatu 
rozgłoszeniowego typu IKAR znajdującego się w pomieszczeniach zagrożonych 
wybuchem na dole kopalni. Bariery umiejscowione są w kasecie separacji 
iskrobezpieczenej w stojaku SSI-2. Zadaniem  urządzenia AUI-3 jest głównie 
galwaniczna separacja pomiędzy obwodem łącza telefonicznego od strony centrali 
abonenckiej, a częścią  iskrobezpieczną łącza (to jest torem kablowym i aparatem 
iskrobezpiecznym znajdującym się w strefie zagrożonej), dwukierunkowa transmisja 
sygnałów: rozmównych, DTMF, FSK, sterujących, sygnalizacji i wywołania, zasilanie 
dołowych aparatów IKAR napięciem bezpiecznym. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Rys. 3. Bariera iskrobezpieczna AUI-3 
Picture 3. Instrinsic barrier AUI-3 

 
- Pulpit dyspozytorski - umożliwia nowoczesne zarządzanie łącznością telefoniczną oraz 

alarmowo - rozgłoszeniową poprzez zastosowanie graficznej aplikacji oraz komputera z 
ekranem dotykowym. Jest dużą pomocą dla dyspozytora, ponieważ ułatwia mu 
wykonywanie podstawowych zadań. Oprogramowanie pulpitu pozwala na konfigurację i  
współpracę wielu dyspozytorów jednocześnie. Bogactwo funkcjonalności zapewnia 
sprawne i wygodne komunikowanie się przy wykorzystaniu nowoczesnej technologii i 
dostępnych rozwiązań z dziedziny telekomunikacji oraz informatyki. 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Rys. 4. Pulpit dyspozytorski 
Picture 4. Dispach panel 
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Rys 5. Przykładowy panel pulpitu dyspozytorskiego 
Picture 5. Example of dispatcher desktop panel 
 
 
2.4. Najważniejsze cechy systemu 
 

- Umożliwia przesyłanie sygnałów alarmowych, komunikatów ewakuacyjnych, ostrzegaw-
czych i informacyjnych o ewentualnych zagrożeniach na pojedynczy aparat IKAR bądź 
na ich grupę, a także równoczesne wysyłanie kilku sygnałów i komunikatów do aparatów 
IKAR; 

- umożliwia przekazanie do dyspozytora informacji o powstałym zagrożeniu z każdego 
aparatu IKAR; 

- umożliwia prowadzenie rozmów w trybie zwykłym oraz alarmowym;  
- umożliwia prowadzenie nasłuchu z otoczenia aparatu / aparatów IKAR; 
- umożliwia przesłanie przez dyspozytora sygnałów alarmowych do aparatów IKAR w trak-

cie prowadzonej rozmowy z innym abonentem; 
- posiada możliwość ręcznego i automatycznego sterowania wysyłaniem sygnałów i komu-

nikatów; 
- umożliwia automatyczne zestawienie połączenia pomiędzy aparatem IKAR a stanowiskiem 

informacyjno-połączeniowym AWIZO w przypadku podniesienia mikrotelefonu i nieroz-
poczęcia wybierania numeru w czasie ok. 10s.; 

- posiada sygnalizację DTMF, FSK pomiędzy centralą ZEUS a aparatami IKAR; 
- posiada układy automatycznej rejestracji wszystkich zdarzeń w systemie oraz rejestrację 

wszystkich rozmów. Zarejestrowane dane zabezpieczone są przed ingerencją osób niepo-
wołanych; 

- umożliwia niezależną jednoczesną pracę na kilku stanowiskach pulpitu dyspozytorskiego 
oraz stanowiskach do dyspozycji konserwatora;  

- umożliwia sygnalizowanie na stanowisku utrzymaniowym stanu aparatu, m.in. otwarcie 
komory głównej aparatu, komory przyłączeniowej, odłączenie linii od aparatu, awarię 
aparatu, niski stan baterii, itp.; 



 7

- umożliwia konfigurowanie pulpitu dyspozytorskiego dla konkretnych potrzeb – np. dla dys-
pozytora metanometrii w celu nadzoru nad wybranymi liniami dozorowymi; 

- posiada aparaty IKAR z osobnymi przyciskami bezpośredniego dostępu, których naciś-
nięcie powoduje wybieranie dyspozytora ruchu w trybie alarmowym (poprzez przycisk 
ALARM), zwykłym (poprzez przycisk „D”), wybieranie stanowiska AWIZO centrali 
telefonicznej ogólnozakładowej (poprzez przycisk „A”), oraz dodatkowymi zdalnie pro-
gramowalnymi przyciskami; 

- umożliwia konfigurację systemu, ustawianie priorytetów, archiwizację wywołań alarmo-
wych i stanów awaryjnych na stanowisku utrzymaniowym; 

- umożliwia prowadzenie nasłuchu, przekazywania sygnałów alarmowych i komunikatów 
słownych do urządzeń łączności technologicznej głośnomówiącej np. UGS (w ścianach, 
na odstawach urobku), poprzez aparat IKAR; 

- umożliwia podłączenie do aparatu IKAR do 4 czujników dwustanowych, których stan pracy 
sygnalizowany jest na pulpicie ZEUS PD oraz ZEUS SZ; 

- posiada możliwość uruchomienia przez dyspozytora dodatkowych urządzeń sygnalizacyj-
nych (np. tablic ostrzegawczych) podłączonych do aparatu IKAR poprzez wyjścia dwu-
stanowe; 

- umożliwia wyświetlanie na wyświetlaczu aparatów IKAR: godziny, numeru własnego, nu-
meru lub nazwy abonenta wywołującego (CLIP), numeru abonenta wybieranego, lokali-
zację zabudowy aparatu; 

- automatyczne „odłożenie” mikrotelefonu po skończonej rozmowie. Jeśli aparat nie został 
prawidłowo położony na zawiesiu, to telefon nadal jest dostępny. Można wysłać do apa-
ratu wszystkie stosowne komunikaty lub sygnały alarmowe. Jest to ważne dla prawi-
dłowego funkcjonowania systemu alarmowego; 

- działa na dystansie od kilku metrów do 10 kilometrów; 
- zapewnia kryteria bezpieczeństwa informatycznego; 
- zapewnia synchronizację czasów systemowych; 
- współpracuje z systemami stosowanymi w podziemnych zakładach górniczych (z ogólno-

zakładową łącznością telefoniczną, z systemami telemetrycznymi (np. CST-40, CST-40A) 
oraz z systemami łączności technologicznej ścianowej; 

- spełnia wymogi EMC. 
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Rys 6. Schemat poglądowy systemu ZEUS 
Picture 6. Schematic diagram of the system ZEUS 
 
 
2.5. Możliwe problemy i nowe sposoby rozwiązań 
 
Jednym z problemów to prawdopodobieństwo wystąpienia krytycznych sytuacji np. awaria serwera 
telekomunikacyjnego, gdzie wymagany byłby ponowny restart. W dotychczas stosowanych sys-
temach w takim przypadku bardzo trudno jest utrzymać określony przepisami czas 120s. przerwy. 
Centrale uruchamiają się często w czasie dużo dłuższym (często trwa to nawet do kilkunastu 
minut), co wpływa na dodatkowe niepotrzebne ryzyko dla pracowników pracujących w zagrożo-
nym terenie. W nowym systemie ZEUS rozwiązano ten problem stosując podwójne serwery tele-
komunikacyjne połączone ze sobą pracujące jednocześnie. Jedna centrala oznaczona jest jako cen-
trala główna, (z ang. MAIN – główny), druga jako centrala zapasowa (z ang. BACKUP – zabez-
pieczenie, rezerwa). Obydwie centrale pracują w trybie „gorącej rezerwy”, co oznacza, że w przy-
padku wystąpienia awarii wzajemnie przejmują w pełni swoje zadania. Ponieważ cały proces 
przebiega automatycznie, zapewnia minimalizację braku czasu świadczonych usług. W przypadku 
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uszkodzenia któregokolwiek z ważnych elementów centrali głównej, wszystkie funkcje zostają 
przejęte przez centralę zapasową. Każda z tych central pracuje według takich samych programów, 
na podstawie tych samych danych oraz poleceń i rozkazów operatorskich wprowadzanych do 
systemu. Wszystkie translacje systemu ZEUS są podwojone. Kryterium przełączania central to 
przesłanie informacji o uszkodzeniu ważnego elementu centrali do serwera nadzorującego. Każdy 
serwer ZEUS (przyłączony zarówno do jednostki Main jak i Backup) zbiera informacje o stanie 
centrali i jest połączony poprzez odpowiednie porty z przełącznikiem nadzorującym MAC-
SW.Master. Serwer w jednostce Main połączony jest do portu Main przełącznika MAC-
SW.Master natomiast serwer w jednostce Backup połączony jest do portu Backup przełącznika 
MAC-SW.Master. Każdy serwer wysyła do przełącznika MAC-SW.Master co 1–2 sek. ramkę In-
formującą o poprawnej pracy centrali i serwera głównego oraz żądającą podania aktualnego stanu 
przełącznika. Jeśli przełącznik nie otrzyma informacji w ciągu 4 sek. spowoduje przełączenie linii 
na backup (pod warunkiem otrzymania poprawnych ramek z portu Backup) oraz przełączenie 
wszystkich linii na przełącznikach MAC-SW.Slave. 
Aby zapobiec niepotrzebnemu przełączaniu pomiędzy centralami MAIN i BACKUP, przełączenie 
linii do stanu MAIN następuje dopiero przy niesprawności centrali BACKUP. Dodatkowo istnieje 
możliwość przełączania ręcznego na przełączniku MAC-SW.Master pomiędzy linią Backup a Main 
w przypadku konserwacji systemu. Rozwiązanie takie zapewnia pełną redundancję wszystkich 
komponentów architektury sprzętowej i programowej zarówno w czasie pracy jak i w przypadku 
konserwacji systemu, co jest bardzo istotne dla sprawności funkcjonowania systemu alarmowania. 
 
Innym problemem może być konieczność angażowania dwóch lub więcej dyspozytorów w przy-
padku konieczności rozgłaszania komunikatów, alarmów, rozmów w jednym czasie. W systemie 
ZEUS mamy możliwość takiej organizacji pracy dyspozytora, aby jeden człowiek na jednym 
pulpicie dyspozytorskim mógł w jednym czasie rozmawiać z abonentem oraz organizować nawet 
kilka różnych, jednocześnie prowadzonych alarmów w różnych częściach kopalni. Niezależnie od 
aktualnej pracy dyspozytora, w systemie ZEUS można również rozgłaszać komunikaty automa-
tyczne w skutek np. przekroczenia metanu na określonych czujnikach. 
 
Kolejny problem to konieczność niepotrzebnego zajmowania portów w centrali ogólnozakładowej 
o praktycznie takiej samej ilości, jaka jest używana w systemie alarmowania, aby w przypadku 
awarii tego systemu, na telefono-sygnalizatorach można było prowadzić zwykłe rozmowy. W sys-
temie ZEUS część alarmowo-rozgłoszeniowa nie zajmuje niepotrzebnie portów, działa samodziel-
nie, a ewentualna awaria nawet całej pojedynczej centrali nie powoduje przerwania, czy też osła-
bienia działania całego systemu. Dla użytkowników oraz dyspozytorów system działa nadal z peł-
ną funkcjonalnością. 
 
Następną niedogodnością jest przeprowadzanie okresowej konserwacji systemu, czy też powstanie 
awarii czasami małych, ale istotnych elementów, jak chociażby karty traktu cyfrowego E1 połą-
czeń pomiędzy centralami czy też karty łączy abonenckich. W dotychczasowych rozwiązaniach 
musi wystąpić niepotrzebny okres niepełnej funkcjonalności do czasu naprawy lub wymiany. W po-
wyższym przypadku w systemie ZEUS urządzenia nadzorujące nad systemem automatycznie wy-
krywają brak poprawności działania ważnych elementów i w przypadku błędnego lub braku dzia-
łania automatycznie przełączają system na równorzędnie działający. Jest również możliwość ręcz-
nego przełączenia pomiędzy centralami, aby można było bez ryzyka przeprowadzać czynności 
konserwacyjne niezależnie od pory dnia i natężenia ruchu telefonicznego. 
 
Jedną z niezwykle istotnych rzeczy jest możliwość kontrolowania z pulpitu dyspozytorskiego 
lub/oraz z pulpitu utrzymaniowego każdy telefon sygnalizator, jego aktualny stan pracy, możliwe 
problemy z niskim napięciem baterii czy też powstałe ingerencje w aparat. Ważną sprawą, która 
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często niepotrzebnie angażowała obsługę, był problem nieodłożonych lub niewłaściwie odłożo-
nych mikrotelefonów na widełki aparatu. Obsługa była zmuszona do wysłania w ten rejon czło-
wieka, który tylko sprawdzał i doprowadzał aparat do użyteczności. W systemie ZEUS aparaty 
IKAR automatycznie, po zakończeniu połączenia przechodzą samoczynnie w stan gotowości nie-
zależnie od tego czy mikrotelefon został odłożony czy nie. W ten sposób podnosi nam się pewność 
działania systemu, a dodatkowo nie ma potrzeby angażowania ludzi do dodatkowej pracy. 
 
 
PODSUMOWANIE 
 
Najistotniejszą kwestią w kopalniach jest i powinno być bezpieczeństwo. W celu poprawy dzia-
łania systemów łączności na kopalniach dąży się do zebrania w jednym miejscu rzetelnych i aktu-
alnych informacji ze wszystkich urządzeń. Jest to możliwe poprzez wprowadzanie coraz to now-
szych rozwiązań oraz integrację systemów związanych z bezpieczeństwem. Nie tylko łączność, ale 
cała telematyka powinna wzajemnie się uzupełniać, ułatwiając dostęp do danych oraz poprawiając 
pracę dyspozytorów. W przyszłości umożliwi to sprawniejsze działanie, pomoże w zarządzaniu 
procesami decyzyjnymi oraz pozwoli na bieżąco kontrolować wszystkie parametry pracy urządzeń. 
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System eksploatacji ścianowej głowicą urabiająco-ładującą 
produkcji „KOPEX MACHINERY S.A. na kopalni zespolonej 
KWK „Borynia-Zofiówka-Jastrzębie”, Ruch „Jas-Mos”  
w JSW S.A. 
 
 
Czesław Kubaczka, Marek Celmer, Mieczysław Lubryka 
JSW S.A. KWK „Borynia-Zofiówka-Jastrzębie” 
 
 
 
 
 
 
STRESZCZENIE: Eksploatacja niskich pokładów węgla eksperymentalnym kompleksem typu 
„Mikrus” wyprodukowanym przez firmę „KOPEX MACHINERY S.A.”, zastosowanym w KWK 
„Borynia-Zofiówka-Jastrzębie”, Ruch „Jas-Mos”. Bazą opracowania są doświadczenia związane z 
użytkowaniem kompleksu w dwóch ścianach w znacznie różniących się od siebie warunkach 
geologicznych. Ujęto także perspektywy związane z dalszym wykorzystaniem zastosowanego 
urządzenia nie tylko w Ruchu „Jas-Mos”, ale także w stanowiącym o przyszłości zakładu polu 
Bzie-Dębina. 
 
 
Dziesiątki lat eksploatacji polskiego węgla w znaczącym stopniu zmniejszyły bazę zasobową 
naszego kraju. W poszukiwaniu dalszych możliwości wydobywania węgla zwiększono 
zainteresowanie pokładami cienkimi, których miąższość nie przekracza 150 cm. Zasoby te 
traktowane wcześniej jako pozabilansowe dzięki technikom strugowym stały się możliwe do 
eksploatacji. Pierwsze doświadczenia ze strugami prowadzono już w latach 40-tych XX-wieku. 
Jednakże prawdziwy przełom nastąpił dopiero pod koniec 90-tych, kiedy to udało się całkowicie 
zautomatyzować proces urabiania za pomocą sterowania elektro-hydraulicznego, a także 
skutecznie predefiniować głębokość zabioru. Możliwości zainstalowania silników dużej mocy, 
połączona z prędkością urabiania nawet do 3,6m/s spowodowała, iż strugi stały się bardzo wysoko 
wydajnymi urządzeniami pozwalającymi na wydobywanie węgla z pokładów niskich i średnich 
przy niskich kosztach wydobycia. 

 Zalety tej technologii są niepodważalne, ale pod warunkiem, iż miąższość pokładu jest 
generalnie stała, a w ścianie nie występują pofałdowania pokładu, powodujące zmiany nachyleń 
przenośnika ścianowego oraz w stropie w stropie i w spągu zalegają skały miękkie (łupek 
zapiaszczony, mułowiec). 

Eksploatowany w kopalni „Jas-Mos” kompleks „Mikrus” wykorzystuje zarówno zalety 
urabiania kombajnem jak i głowicy strugającej, eliminując równocześnie ich wady. Ideą 
stworzenia urządzenia było zagospodarowanie miejsc, w których występują znacznie trudniejsze 
warunki geologiczno-górnicze, zaburzenia typu: pofałdowania, uskoki, lokalnie pocienienia 
calizny ściany, w stropie i spągu zalegają skały twarde (piaskowiec). Fakt, iż tak właśnie wygląda 
złoże Ruchu „Jas-Mos” zadecydował o tym, iż podjęto współpracę z firmą „KOPEX 
MACHINERY S.A.”  

Szkoła Eksploatacji Podziemnej 2015, Materiały Konferencyjne 
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Ponieważ zasoby kopalni ulegają stopniowemu szczerpywaniu, rozwiązania zastosowane w/w 
kompleksie mają niebagatelne znaczenie dla żywotności kopalni.  

Na czym polega wyjątkowość kompleksu „Mikrus” i dlaczego jego zastosowanie może 
zrewolucjonizować eksploatację niskich i średnich pokładów węgla w trudnych warunkach 
geologiczno-górniczych?  

System wyposażono w głowicę urabiająco-ładującą z dwoma organami urabiającymi, która jest 
przemieszczana po przenośniku ścianowym wzdłuż ociosu węglowego przy pomocy systemu 
cięgnowego. Kompleks umożliwia wybieranie pokładów niskich przy dużej wytrzymałości węgla 
na ściskanie powyżej 40 MPa i nieregularności zalegania złoża, pozwalając na uzyskanie 
ekonomicznie opłacalnej wydajności. Dopasowany do głowicy przenośnik ścianowy umożliwia 
sprawne przemieszczanie głowicy urabiająco-ładującej wzdłuż przodka wydobywczego oraz 
poprzeczne korygowanie jej położenia. Korekcja położenia przenośnika i głowicy urabiająco-
ładującej jest realizowana przy pomocy wyspecjalizowanej obudowy zmechanizowanej. Całość 
kompleksu jest zasilana i sterowana przez zintegrowany system wyposażony w centralny pulpit 
umieszczony na stanowisku operatora, który zlokalizowany jest w chodniku odstawczym. 
Urządzeniem urabiającym ocios węglowy w niskim kompleksie jest głowica urabiająco-ładująca. 
Integralną częścią głowicy urabiająco-ładującej jest mechanizm posuwu usytuowany poza 
urządzeniem. Głowica urabiająco-ładująca pracuje na przenośniku i prowadzona jest wzdłuż czoła 
ściany przy pomocy systemu cięgnowego. Od strony zawału urządzenie podparte jest ślizgowo na 
prowadniku stanowiącym element rynny przenośnika, a od strony ociosu na klinie ładującym. Na 
obu końcach głowicy urabiająco-ładującej od strony zawału znajdują się płozy ustalające 
poprzecznie maszynę, przez które przewleczone jest cięgno łączące z zaczepami służącymi do 
zamocowania łańcucha pociągowego. 

Kompleks ścianowy do wybierania cienkich pokładów z wykorzystaniem głowicy urabiająco-
ładującej GUŁ-500 zastosowano w kopalni „Borynia-Zofiówka-Jastrzębie” Ruch „Jas-Mos” JSW 
S.A. w ścianie 53a w pokładzie 505/1. Eksploatację prowadzono na zasadzie prób ruchowych, oraz 
testów innowacyjnych rozwiązań technicznych zastosowanych w eksperymentalnym kompleksie w 
terminie od marca 2013 r., do czerwca 2013 r. Eksploatacja prowadzona na zasadach testu 
prototypowego kompleksu, miała za zadanie uzyskanie informacji o przydatności, wydajności 
i wytrzymałości kompleksu.  
 
 

 
 

Rys. 1. Ściana 53a w pokł.505/1 
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Parametry śc.53a w pokł.505/1 umieszczono w tabeli 1. 
 

Tabela 1. Parametry śc.53a w pokł.505/1 
 

Wysokość 1,0 m - 1,6 m 

Długość 145 m 

Wybieg 135 m 

Nachylenie podłużne 0° - 10° 

Nachylenie poprzeczne 0° - 10° 

System eksploatacji zawał 

Wytrzymałość węgla na ściskanie Rc 6 -13 MPa 

 
 

Podczas prowadzenia prób ruchowych kompleksu, inżynierowie Ruchu „Jas-Mos” 
zaproponowali wdrożenie rozwiązań wynikających z doświadczeń, zdobytych podczas eksploatacji 
urządzenia w warunkach śc.53a, oraz wyrazili chęć dalszej współpracy z firmą „KOPEX 
MACHINERY S.A” przy wdrażaniu i testowaniu kompleksu do eksploatacji niskich pokładów 
typu „Mikrus”. 

Po zakończeniu testów kompleksu w ścianie 53a konstruktorzy producenta wprowadzili nowe 
rozwiązania wynikające z uzyskanych doświadczeń ruchowych i urządzenie zastosowano w śc.4  
w pokł. 510/2łd jako pełnoprawny kompleks wydobywczy. Należy w tym miejscu podkreślić, iż 
wiele zaproponowanych i wdrożonych rozwiązań było efektem otwartości inżynierów Kopeksu na 
pomysły i doświadczenia zaangażowanych w projekt pracowników kopalni.  

Eksploatację śc.4 uruchomiono w kwietniu 2014 r., na średnią wysokość 1,35 m, do dnia 
01.01.2015 r., ściana uzyskała 590 m postępu, tj. średnio około 75 m miesięcznie. Urabianie 
prowadzono z „przybieraniem” twardych skał otaczających pokład węgla, osiągając wydobycie 
dobowe dochodzące do 3 500 t.  

Mając na uwadze nowatorskie rozwiązania techniczne zastosowane w urządzeniu, wyniki te 
można uznać za bardzo satysfakcjonujące. W trakcie pracy kompleksu, pracownicy ruchu „Jas-
Mos” mogli gruntownie, w praktyce sprawdzić niezawodność urządzenia zastosowanego w trud-
nych warunkach górniczo-geologicznych oraz przekonać się o słuszności wybranych rozwiązań.  

Wyniki osiągane w ścianie 4, skłoniły kierownictwo JSW S.A KWK „Borynia-Zofiówka-
Jastrzębie” JSW S.A. do kontynuowania współpracy z firmą „KOPEX MACHINERY S.A”  
i wykorzystaniu kompleksu typu „Mikrus” po zakończeniu eksploatacji śc.4 w nowym polu 
ścianowym, w którym spodziewane są trudne warunki górniczo-geologiczne. 

Współpraca inżynierów firmy Kopex z górnikami z „Jas-Mos” to kolejny dowód na to, że 
polska myśl techniczna jest jednym z liderów innowacyjności w technologiach górniczych. 
Stosowanie kompleksu „Mikrus” w górnictwie na całym świecie wydaje się być tylko kwestią 
czasu. 

W perspektywie kompleks do wybierania niskich pokładów typu „Mikrus”, znajdzie szersze 
zastosowanie w nowo uruchomianym złożu węgla koksowego „Bzie-Dębina”, gdzie około 30% 
zasobów znajduje się w pokładach o miąższości około 1,5 m. 
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Rys. 2. Profil geologiczny rejonu śc.4 
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Rys. 3. Profil geologiczny rejonu ściany 4 
 
 
Parametry śc.4 przedstawiono w tabeli 2. 
 
 
Tabela 2. Parametry śc.4 
 

Wysokość 1,2 m – 1,6 m 

Długość 200 m 

Wybieg 850 m 

Nachylenie podłużne 0° - 14° 

Nachylenie poprzeczne 0° - 19° 

System eksploatacji zawał 

Wytrzymałość węgla na ściskanie Rc 7 -12 MPa 

Obudowa chodnika podścianowego SPŁ-6,2/3,5 

Obudowa chodnika nadścianowego ŁP10 
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Rys. 4. Obudowa skrzyżowania śc.4 z chodnikiem nadścianowym 
 
 

 
 

Rys. 5. Obudowa skrzyżowania śc.4 z chodnikiem podścianowym 
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Rys. 6. Kompleks Mikrus – technologia urabiania 
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ABSTRACT: Exploitation of low coal seams utilising the experimental complex type „Mikrus” 
manufactured by „KOPEX MACHINERY S.A.”, used in „Borynia-Zofiówka-Jastrzębie” coal 
mine, „Jas-Mos” section. The basis for this elaboration is the experience related to the use of the 
complex in two walls of significantly different geological conditions. There are also included the 
prospects for the continued utilisation of the used device not only in „Jas-Mos” section, but also in 
Bzie-Dębina mining field, which is the future of the coal mine. 
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Eksploatacja pokładów o małej miąższości na podstawie rozwiązań 

stosowanych w polskim górnictwie węglowym.

Eksploatacja cienkich pokładów zyskuje stopniowo na znaczeniu, ponieważ pokłady

grube zostały w wielu krajach w znaczącym stopniu wyeksploatowane.

W sytuacji zapotrzebowania na węgiel koksowy produkowany przez Jastrzębską Spółką

Węglową S.A. i przy obecnej wielkości bazy zasobowej, trwają poszukiwania możliwości

eksploatacji pokładów o miąższości od 1,0m do 1,5m, które stanowią znaczący udział

w bazie zasobowej kopalń JSW S.A.



Powszechnie stosowany w kopalniach system kombajnowy pozwala na efektywną

eksploatację pokładów o miąższości powyżej 1,5m. Podczas eksploatacji pokładów

o miąższości poniżej 1,5m występuje wiele problemów technicznych mających duży

wpływ na wydajność pracy kombajnu, efekty ekonomiczne oraz bezpieczeństwo

pracującej załogi.

Eksploatację niskich pokładów węgla warunkuje wiele czynników, w dzisiejszych czasach

to:

 Bezpieczeństwo załóg górniczych

 Zdolność do sprawnej obsługi systemu w warunkach ograniczonych gabarytów

 Rachunek ekonomiczny

Obecnie w polskim górnictwie eksploatuje się cienkie pokłady systemem strugowym,

specjalnie opracowanym systemem kombajnowym do eksploatacji pokładów o małej

miąższości oraz systemem z głowicą urabiająco-ładującą, stanowiącą nie jako połączenie

systemu strugowego z kombajnowym.



PRZEGLĄD SYSTEMÓW DO WYBIERANIA CIENKICH POKŁADÓW

Eksploatacja cienkich pokładów kombajnowymi systemami ścianowymi – FAMUR S.A.

zaprojektował i wykonał specjalny, niski kombajnowy kompleks ścianowy FL 12/18 (10/15), który

przeszedł próby m.in. w kopalni „Murcki-Staszic”. W skład kompleksu wchodzą:

 Kombajn - FS200

 Przenośnik ścianowy - FFC750

 Obudowa zmechanizowana - FAZOS 0,85/16-2x3700

 Nadrzędny system wizualizacji parametrów pracy maszyn i urządzeń e-kompleks

Kombajnowy Kompleks Ścianowy FL 12/18 (10/15) może pracować w pokładach, gdzie

występują zaburzenia typu: pofałdowania, uskoki, lokalne pocienienia pokładu.

W procesie projektowania niskiego kompleksu ścianowego wykorzystano najnowocześniejsze

rozwiązania w budowie maszyn górniczych w szczególności do:

 Ergonomii i podatności serwisowej

 Dyspozycyjności kompleksu ścianowego

 Wydajności ładowania urobku przez kombajn na przenośnik ścianowy

 Zdolności transportowania urobku przez przenośnik pod kadłubem kombajnu.



Niski kombajnowy kompleks ścianowy 

FL 10/15 



Eksploatacja cienkich pokładów kombajnowymi systemami strugowymi –

w 2007r., w JSW S.A. zawarła umowę z firmą DBT GmbH (aktualnie BUCYRUS Europe GmbH)
na dostawę fabrycznie nowego kompleksu strugowego wraz z niezbędnym wyposażeniem,
sterowaniem i oprogramowaniem firmy BUCYRUS Europe GmbH, Elgór+Hansen Grupa
Kapitałowa Kopex.



Nazwa maszyny lub urządzenia  (typ)

Strug                                                       GH 1600    

Obudowa  zmechanizowana              GLINIK-09/23-POzS 

Przenośnik ścianowy                            PF-4/1032 

Przenośnik podścianowy                     GROT 1100 

Kruszarka                                                KDBW 800-1200 

Rynna przenośnika PF-4



Pierwszą lokalizacją kompleksu strugowego został

ruch „Zofiówka” gdzie użyto go do eksploatacji

ściany B-1 w pokładzie 406/1.

Podstawowe parametry techniczne ściany B-1:

 Średnia długość - 244,6 m

 Średnia miąższość

pokładu netto/brutto - 1,17 m/1,44 m

 Gęstość objętościowa węgla - 1,31 t/m3

 Wybieg ściany - 806 m

 Nachylenie poprzeczne - -4 – +60

 Nachylenie podłużne - 0 – 80

 Postęp na dobę -śr.5,97m/max 12,2m

 Średnie wydobycie - 3 000 t/d

 Maksymalne wydobycie - 5 000 t/d

 Wybrane zasoby - 300 tyś Mg



Następnie strug został przekazany do KWK „Jas-Mos” (obecnie ruch „Jas-Mos”

kopalni „Borynia-Zofiówka-Jastrzębie”), gdzie wykorzystano go wybrania dwóch

ścian 22 oraz 23 w pokładzie 503/1-2 w partii C3.



Podstawowe parametry techniczne ściany 22:

 Średnia długość - 188 m

 Średnia miąższość pokładu netto/brutto - 1,25 m/1,28 m

 Gęstość objętościowa węgla - 1,37 t/m3

 Wybieg ściany - 615 m

 Nachylenie poprzeczne - 0 – 100

 Nachylenie podłużne - 0 – 70

 Postęp na dobę - śr.8,95m / max 16,9m

 Średnie wydobycie - 3 700 t/d

 Maksymalne wydobycie - 6 500 t/d

 Wybrane zasoby - 207 tyś Mg

Należy podkreślić, że na początku wybiegu ściany wystąpił szereg uskoków o

zrzutach około 0,5m, jak również w części pola śc.22 pokład został podebrany

eksploatacją leżącego 55 – 60 m, niżej pokładu 505/2 (ściana 29)



Podstawowe parametry techniczne ściany 23:

 Średnia długość - 236 m

 Średnia miąższość pokładu netto/brutto - 1,35 m/1,53 m

 Gęstość objętościowa węgla - 1,4 t/m3

 Wybieg ściany - 511 m

 Nachylenie poprzeczne - 0 – 100

 Nachylenie podłużne - 0 – 70

 Postęp na dobę - śr.4,13m / max.10,9m

 Średnie wydobycie - 2 400 t/d

 Maksymalne wydobycie - 5 500 t/d

 Wybrane zasoby - 226 tyś Mg

Wyniki uzyskane z tych trzech ścian potwierdziły dobre perspektywy dla

szerszego zastosowania strugowych kompleksów ścianowych we wszystkich

kopalniach JSW S.A.

Obecnie w kopalniach JSW S.A. pracują dwa kompleksy strugowe jeden

w kopalni „Borynia-Zofiówka-Jastrzębie” ruch „Zofiówka”, oraz drugi w kopalni

„Pniówek”.



Kompleks ścianowy do wybierania

cienkich pokładów z wykorzystaniem

głowicy urabiająco-ładującej GUŁ-500

PODSTAWOWE DANE TECHNICZNE KOMPLEKSU

Zakres wysokości urabiania 1,1m -1,5m

Długość ściany 260m

Zakładana wydajność godzinowa dla Rc 40MPa 560 t/h

Zakładana wydajność godzinowa dla Rc 10MPa 800 t/h

Zdolność do współpracy z przenośnikiem S-850N

Zdolność do współpracy z obudową o zakresie 0,85m -1,6m

Zabiór efektywny 0,6m

Zainstalowana moc urządzeń kompleksu 1433kW

Nachylenie porzeczne / podłużne ±20°/ ±35°

KOMPLEKS MIKRUS – NOWA TECHNOLOGIA WYBIERANIA POKŁADÓW NISKICH



CHARAKTERYSTYKA TECHNICZNA GŁOWICY URABIAJĄCO-ŁADUJĄCEJ

Zakres wysokości urabiania 1,1m – 1,5m

Średnica organów 1,2m – 1,6m

Zabiór 0,6m

Prędkość przy stałym momencie / maksymalna 11,3m/min/27m/min

Siła uciągu napędu posuwu 2x320kN

Zainstalowana moc urządzeń głowicy 633kW

KOMPLEKS MIKRUS – NOWA TECHNOLOGIA WYBIERANIA POKŁADÓW NISKICH

Koła zmianowe

Wałek bezpieczeństwa Przekładnia walcowa

Zespół przekładni 
planetarnych

Silnik napędowy 500kW



Zespoły prowadzenia głowicy urabiająco-ładującej po trasie  przenośnika

Cięgno łączące 

Płoza prowadząca

Zespół płozy 

prowadzącej

Wspornik wymienny

Element obrotowy

Ogniwo łączące



KOMPLEKS MIKRUS – NOWA TECHNOLOGIA WYBIERANIA POKŁADÓW NISKICH

Prześwit: 385mm - 585mm
Przekrój: 0,225m²- 0.400m²

STRUKTURA KONSTRUKCYJNA I PRZESTRZENIE ŁADOWANIA UROBKU

Płoza zawałowa

Cięgno łączące

Prowadzenie 
poziome

Uchwyt 
przewodów

Ładowarki 
osłonowe

Płoza 
ociosowa

Komora mocowania
silnika

Organ urabiający

Przekładnie 
planetarne

Komora przekładni 
walcowej

Okno dla załadunku 
urobku 0,330m²

Okno dla załadunku 
urobku 0,370m²

385mm
0.225m²
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PARAMETRY TECHNICZNO-EKSPLOATACYJNE
SEKCJI LINIOWEJ ZE STEROWANIEM 

ELEKTROCHYDRAULICZNYM

KOPEX-095/17-POz

Wysokość obudowy maksymalna 1,7 m

Wysokość obudowy minimalna 0,95 m

Wysokość robocza 1,05 m i 1,6 m

Nachylenie pokładu podłużne ±30°

Nachylenie pokładu poprzeczne ±12°

Podziałka obudowy 1,5 m

Liczba stojaków w sekcji 2 szt.

Podporność stojaka D250 – robocza (48 MPa) 2,356 MN

Podporność stojaka D250 – wstępna (30 MPa) 1,472 MN

Podporność obudowy 0,5MPa – 0.6 MPa

Przesuw obudowy 0,6 m

Siła przesuwu  sekcji (dla 30MPa) 0,194 MN

Siła przesuwu  przenośnika (dla 30MPa) 0,235 MN

Ciśnienie zasilania 25MPa - 30 MPa

Ciężar sekcji 1225 kg



KOMPLEKS MIKRUS – NOWA TECHNOLOGIA WYBIERANIA POKŁADÓW NISKICH

SYSTEM KOREKCJI POPRZECZNEJ KOMPLEKSU – PRACA PO WZNIOSIE



SYSTEM KOREKCJI POPRZECZNEJ KOMPLEKSU – PRACA NA UPADZIE

KOMPLEKS MIKRUS – NOWA TECHNOLOGIA WYBIERANIA POKŁADÓW NISKICH
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SYSTEM STEROWANIA KOMPLEKSEM 
ŚCIANOWYM TYPU EH-WallControl



Parametr Wielkość

Długość przenośnika 260 m

Wydajność 750-800 t/h

Moc napędu przenośnika 2x400 kW

Wielkość łańcucha zgrzebłowego 2x Ø34x126

Moc napędu posuwu 
głowicy urabiająco-ładującej

2x60 kW

Wielkość łańcucha posuwu Ø42x137

Nachylenie podłużne ±35°

Nachylenie poprzeczne ±20°

Prędkość łańcucha  zgrzebłowego 1,5 m/s

Wytrzymałość połączeń 
między członami

2x3000 kN

PARAMETRY TECHNICZNO-EKSPLOATACYJNE 
PRZENOŚNIKA RYFAMA S-850N

Łańcuch głowicy 
urabiająco  - ładującej

Urządzenie 
przesuwające

Napęd pomocniczy 
(zwrotny)

Belka 
podnapędow

Napęd główny 
(wysypowy)

Zespół napędowy 
przenośnika

Zespół napędowy głowicy
urabiająco-ładującej

Łańcuch 
zgrzebłowy

Trasa przenośnika 
ścianowego
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Obudowa chodnikowa ŁP10

TECHNOLOGIA
URABIANIA
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Obudowa chodnikowa ŁP12
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TECHNOLOGIA URABIANIA – ZAWRĘBIANIE PROSTOPADŁE
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GŁOWICA URABIAJĄCO-ŁADUJĄCA TO:

Innowacyjne podejście do eksploatacji ścian niskich.

Zautomatyzowanie procesu eksploatacji pokładów 
cienkich.

Urabiania calizny o dużej twardości
i nieregularności zalegania węgla.

Wysoka niezawodność i trwałość.

Poprawienie bezpieczeństwa załóg górniczych.

Duża dostępność dla czynności obsługowych
urządzeń kompleksu.

Efektywne wykorzystania zainstalowanej mocy
dla osiągnięcia wysokiego wydobycia.



Kompleks ścianowy do wybierania cienkich pokładów z wykorzystaniem głowicy

urabiająco-ładującej GUŁ-500, zastosowano po raz pierwszy w ruchu „Jas-Mos”

w ścianie 53a w pokł.505/1. Eksploatacja od III.2013r. do VI.2013r prowadzona była

na zasadach testu prototypowego kompleksu i jej głównym celem było uzyskanie

informacji o przydatności, wydajności i wytrzymałości kompleksu.



Podstawowe parametry techniczne ściany 53a:

 Średnia długość - 145 m

 Wysokość - 1,0 m - 1,6 m

 Wybieg ściany - 135 m

 Nachylenie poprzeczne - 0 – 100

 Nachylenie podłużne - 0 – 100

W trakcie prowadzenia testu, prototypowego kompleksu, maksymalne wydobycie 
676 t/dobę, osiągnięto w dniu 23.04.2013r.



Kategoria Wielkość

Wysokość 1,0m – 1,6m

Długość 145m

Wybieg 135m 

Nachylenie podłużne 0° - 10°

Nachylenie podłużne 0° - 10°

System eksploatacji zawał

Wytrzymałość węgla na ściskanie Rc 6 -13MPa

BADANIA EKSPLOATECYJNE W KWK „JAS-MOS”
PARAMETRY ŚCIANY 53a W POKŁADZIE 505/1

Kategoria Wielkość

Kategoria zagrożenia metanowego IV

Klasa zagrożenia wybuchem pyłu 
węglowego

B

Stopień zagrożenia wodnego I

Dopuszczalne odkrycie stropu 500mm

Typ obudowy chodnika podścianowego ŁP12

Typ obudowy chodnika nadścianowego ŁP10



Testowany kompleks ścianowy do wybierania niskich pokładów to rozwiązanie

niespotykane w skali światowej, pozwalające na prowadzenie opłacalnej

i bezpiecznej eksploatacji pokładów niskich, a innowacyjne rozwiązania zawarte w

projekcie otwierają nowe możliwości wybierania tego rodzaju pokładów, przy

zachowaniu efektywnej wydajności nawet w trudnych warunkach górniczo-

geologicznych.

Kompleks „MIKRUS” to w pewnym sensie połączenie najlepszych cech systemu

kombajnowego i strugowego, może być alternatywą dla pozostałych rodzajów

kompleksów.

Obecnie kompleks „MIKRUS” rozpoczął pracę w 

ścianie 4 w pokładzie 510/2 łd w ruchu „Jas-Mos” . 



Podstawowe parametry techniczne ściany 4:
 Długość - od 195 m do 200 m

 Furta eksploatacyjna - 1,2 m do 1,6m

 Gęstość objętościowa węgla - 1,3 t/m3

 Wybieg ściany - 852 m

 Nachylenie poprzeczne - 0 – 190

 Nachylenie podłużne - 0 – 140

 Zasoby - 309 tyś Mg

Harmonogram wydobycia ze śc.4

N
R

 Ś
C

IA
N

Y

P
O

K
Ł

A
D

2014 2015

I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII I II III IV V VI

4 510/2łd 110 885 1450 848 1889 1473 1706 1466 1038 2747 2300 2300 2300



Eksploatację śc.4 uruchomiono w kwietniu 2014r., na średnią wysokość 1,35m, do
dn.01.02.2015r., ściana uzyskała 700m postępu tj. średnio około 77m miesięcznie.
Urabianie prowadzono z „przybieraniem” twardych skał otaczających pokład węgla,
osiągając wydobycie dobowe dochodzące do 3 500 t. Mając na uwadze nowatorskie
rozwiązania techniczne zastosowane w urządzeniu, wyniki te można uznać za bardzo
satysfakcjonujące. Wyniki osiągane w ścianie 4, skłoniły kierownictwo
JSW S.A KWK „Borynia-Zofiówka-Jastrzębie” do kontynuowania współpracy z firmą
„KOPEX MACHINERY S.A” i wykorzystaniu kompleksu typu „Mikrus” po zakończeniu
eksploatacji śc.4 w nowym polu ścianowym, w którym spodziewane są trudne warunki
górniczo-geologiczne.



Ogranicza nas jedynie

Własne myślenie, że się nie da …

Nie mówimy, że się nie da …

My szukamy rozwiązań



DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ
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System dystrybucji środków strzałowych 
w oparciu o składy ruchome 
 
 
Andrzej Szymusiak 
KWK Bielszowice, KW S.A. 
 
 
 
 
 
 
Dystrybucja środków strzałowych w zakładach górniczych jest jednym z trudniejszych zagadnień. 
Historycznie, na etapie budowania kopalni, przy każdym szybie wdechowym (najczęściej central-
nym) budowany był skład materiałów wybuchowych. Ilość składów MW w kopalni uzależniona 
była najczęściej od ilości czynnych poziomów wydobywczych, na każdym poziomie wydobyw-
czym znajdował się skład MW. Rozpoczęty w latach dziewięćdziesiątych ubiegłego wieku proces 
restrukturyzacja górnictwa polegał między innymi na łączeniu sąsiadujących ze sobą kopalń, a celu 
ograniczania kosztów stałych rozpoczęto likwidacje zbędnych szybów. Naturalną konsekwencją 
tego procesu było likwidowanie składów MW. W efekcie końcowym powstawały zakłady górnicze 
o dużej powierzchni obszaru górniczego z minimalną (niezbędną z punktu widzenia bezpieczeń-
stwa) ilością szybów i również niewielka ilością składów MW. 
 
 
 
1. SKŁADY MW W KOPALNI BIELSZOWICE 
 
Kopalnia Bielszowice o obecnym kształcie jest spuścizną po dawnej, dwuruchowej kopalni Za-
brze-Bielszowice. W 1976 roku z połączenia dwóch kopalń: Zabrze (dawniej Królowa Luiza 
z 1791 r.) i Bielszowice (z 1895 r.) powstała jedna kopalnia dwuruchowa (Ruch Poręba i Ruch 
Bielszowice) o nazwie Zabrze-Bielszowice.  

Dnia 1 stycznia 1997 r. kopalnia Zabrze-Bielszowice przekształcona została w zakład jednoru-
chowy o nazwie KWK Bielszowice. Obszar górniczy o powierzchni 34 km2 ma postać prostokąta o 
szerokości około 3-4 km oraz długości około 12 km. Od północy obszar ograniczony jest szybami 
Pawłów Górny I (wdechowy, zjazdowo-materiałowy) i Pawłów Górny II (wydechowy). Od połu-
dnia obszar ogranicza szyb VI (wdechowy, zjazdowo-materiałowy). Odległość pomiędzy skrajny-
mi szybami (liczona mniej więcej w linii prostej) wynosi około 7 km. Szyby centralne ulokowane 
są w odległości około 2 km na południe od szybu Pawłów Górny I oraz około 5 km na północ od 
szybu VI. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Szkoła Eksploatacji Podziemnej 2015, Materiały Konferencyjne 
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Rys. 1. Mapa obszaru górniczego KWK Bielszowice z odległościami pomiędzy szybami 
 
 

Przed połączeniem kopalń Zabrze oraz Bielszowice każda z nich posiadała własne składy mate-
riałów wybuchowych zlokalizowane na różnych poziomach przy szybach centralnych. Z chwilą li-
kwidacji Ruchu Poręba szyby centralne tego ruchu zostały zlikwidowane, a w konsekwencji zli-
kwidowano także składy materiałów wybuchowych ruchu Poręba. Ostatecznie, w 2000 roku, w 
kopalni Bielszowice pozostały tylko składy MW zlokalizowane przy szybach centralnych dawnego 
Ruchu Bielszowice, na poziomach 640 m oraz 840 m. W 2001 roku, w wyniku przekształcenia po-
ziomu 640m z wydobywczego na wentylacyjny, skład MW na tym poziomie został zlikwidowany. 
Pozostał jedyny, czynny skład MW na poziomie 840 m. 

Przez kilka kolejnych lat kopalnia prowadziła roboty górnicze w części złoża w niewielkiej od-
ległości od szybów centralnych. Koncepcja budowy autostrady A4 w obszarze górniczym kopalni 
Bielszowice spowodowała konieczność rozpoczęcia prac górniczych w bardziej peryferyjnych par-
tiach złoża. Drogi transportu środków strzałowych ze składu MW do miejsca ich stosowania zaczę-
ły się wydłużać. 
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W 2006 roku kopalnia Bielszowice przystąpiła do robót górniczych związanych z przygotowa-
niem pokładu 504 w rejonie szybu Pawłów Górny I do eksploatacji. Przecinka ściany 003z została 
zaprojektowana w odległości około 2 000 m od szybu Pawłów Górny I, a w konsekwencji w odle-
głości około 4000 w poziomie i 160 m w pionie od składu MW na poziomie 840 m przy szybach 
centralnych. Ze względu na III stopień zagrożenia tąpaniami oraz prognozowaną wysoką aktyw-
ność sejsmiczną, w ścianie tej zaprojektowano aktywną profilaktykę tąpaniową polegającą między 
innymi na wykonywaniu cyklicznych strzelań torpedujących z frontu ściany oraz w chodnikach 
przyścianowych. Jednorazowo odpalane miało być około 400 kg MW. Skomplikowana sieć wyro-
bisk dołowych (ściana została zaprojektowana w partii złoża dawnej kopalni Zabrze) uniemożli-
wiała realizowanie transportu środków strzałowych w sposób zmechanizowany. Pozostawał tylko 
uciążliwy, czasochłonny oraz kosztowny transport ręczny lub budowa nowego składu MW. Nale-
żało ten problem w jakiś sposób rozwiązać. 

Po wnikliwej analizie wyrobisk dołowych w rejonie szybu Pawłów Górny I oraz kosztów zwią-
zanych z tworzeniem nowego składu MW wybór padł na powierzchniowy ruchomy skład MW w 
formie samochodu dostawczego zlokalizowanego w budynku będącym miejscem jego postoju.  
 
 
2. RUCHOMY, POWIERZCHNIOWY SKŁAD 

MATERIAŁÓW WYBUCHOWYCH PAWŁÓW 
 
W celu realizacji koncepcji budowy nowego składu MW kopalnia Bielszowice wystąpiła z wnio-
skiem do Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego o udzielenie zezwolenia na odstępstwo w zakresie 
nie zachowania minimalnych odległości od miejsca postoju ruchomego składu materiałów wybu-
chowych do obiektów ujętych w punkcie 2.4 załącznika nr 1 oraz niezachowania odległości co 
najmniej 30 m od ogrodzenia ruchomego składu MW ujętej w punkcie 2.13 załącznika nr 1 Rozpo-
rządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 01.04.2003 r. w sprawie prze-
chowywania i używania środków strzałowych i sprzętu strzałowego w zakładach górniczych (Dz. 
U. z 2003 r., nr 72, poz. 655). W dniu 01.04.2008 r. Prezes Wyższego Urzędu Górniczego zezwolił 
na odstąpienie od w/w przepisów i z tą chwilą kopalnia mogła przystąpić do realizacji koncepcji. 
 

 

 
 

Fot. 1 i 2. Ruchomy skład materiałów wybuchowych FMB 350M na podwoziu samochodu 
FORD TRANSIT produkcji firmy EXPLO sp. z o.o. o ładowności do 1130 kg 
 
 

Korzystając z doświadczeń kopalni Bogdanka oraz kopalni Budryk zastosowano rozwiązanie 
polegające na umieszczeniu ruchomego składu materiałów wybuchowych w formie samochodu 
dostawczego w specjalnym budynku zwanym miejscem postoju ruchomego składu MW. W ra-
mach przetargu zakupiono Ruchomy Skład Materiałów Wybuchowych (RSMW) czyli specjalnie 



 

 4

przystosowany samochód Ford Transit. Zabudowa pojazdu została wykonana w formie kontenera 
przedzielonego ścianą działową na dwie komory, każda z osobnymi drzwiami. Pojazd ten umożli-
wia transport, przechowywanie oraz wydawanie środków strzałowych w ilości do 975 kg materiału 
oraz 3000 m.b. lontu detonującego w komorze nr 2/MW i do 500 szt. zapalników w komorze nr 
1/ZE. 

Ruchomy Skład Materiałów wybuchowych Ford Transit FMB 350M posiada pozytywną Opi-
nię Instytutu Przemysłu Organicznego zezwalającą na wspólny przewóz towarów klasy I w postaci 
sztuk przesyłki zawierających przedmioty grupy zgodności B oraz materiały lub przedmioty grupy 
zgodności D w pojeździe klasy EX/II zgodnie z przepisem 7.5.2.2a oraz uzyskał Decyzje Prezesa 
Wyższego Urzędu Górniczego zezwalającą na stosowanie na powierzchni zakładów górniczych 
znak GG-15/08. Niniejsza Decyzja zezwoliła na przechowywanie środków strzałowych przez 
okres nie przekraczający 24 godzin. Na czas wydawania środków strzałowych Ruchomy Skład 
Materiałów Wybuchowych ulokowany jest w specjalnym budynku będącym miejscem postoju ru-
chomego składu MW. Wokół budynku wykonana jest strefa ochronna o szerokości 10 m zakoń-
czona ogrodzeniem z bramą wjazdową oraz furtką zamykanymi od wewnątrz. Okna budynku są 
okratowane, a teren wokół budynku monitorowany jest poprzez system kamer przemysłowych oraz 
okresowo patrolowany przez Służbę Ochrony. Na zewnątrz budynku zainstalowany jest system 
alarmowy. Wydawanie środków strzałowych rozpoczęto w grudniu 2010 roku. 
 
 

 
 
Fot. 3. Budynek – miejsce postoju ruchomego składu MW 
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Fot. 4. Budynek – miejsce postoju ruchomego składu MW 

 
 
3. ORGANIZACJA PRACY PODCZAS OBSŁUGI RUCHOMEGO 

SKŁADU MATERIAŁÓW WYBUCHOWYCH PAWŁÓW 
 
Środki strzałowe wydawane w miejscu postoju RSMW dostarczane są z stałego, podziemnego 
składu MW zlokalizowanego na poziomie 840 m przy szybach centralnych. Środki strzałowe ła-
dowane są w podziemnym składzie MW do dwóch wozów (osobno zapalniki i materiał wybucho-
wy) w opakowaniach fabrycznych i następnie przewożone do podszybia. Po wyjeździe na po-
wierzchnię przeładowywane są do właściwych komór składowych RSMW. Aby transport po dro-
gach publicznych odbywał się zgodnie z wymaganiami przepisów wszyscy wydawcy zatrudnieni 
w kopalni Bielszowice zobowiązani są do posiadania prawa jazdy kategorii co najmniej B oraz 
uprawnienia wynikające z zapisów umowy ADR (kierowców wykonujących przewóz towarów 
niebezpiecznych w zakresie podstawowym oraz specjalistycznym klasa I – przewóz materiałów 
wybuchowych). Przewóz środków strzałowych z zakładu głównego KWK Bielszowice do miejsca 
postoju RSMW Pawłów odbywa się pod ochroną uzbrojonego pracownika formacji SUFO. Ponad-
to, każdorazowo o takim transporcie informowana jest Komenda Miejska Policji w Zabrzu oraz 
Rudzie Śląskiej. Po dotarciu do budynku będącego miejscem postoju RSMW wydawca wpisuje na 
podstawie awiza (listu przewozowego) do karty dostaw książki obrotu środkami strzałowymi ilości 
dostarczonych środków strzałowych i może rozpocząć wydawanie środków strzałowych. Biorąc 
pod uwagę fakt, że załoga rannej zmiany rozpoczyna pracę o godzinie 6.30 transport środków 
strzałowych z podziemnego składu do miejsca postoju RSMW rozpoczyna się o godzinie 5.00 rano. 
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Zgodnie z treścią decyzji dopuszczeniowej Prezesa WUG maksymalny okres przechowywania 
środków strzałowych w RSMW nie może przekroczyć 24 godzin. Dla zachowania tego rygoru, 
przyjmując, ze RSMW wjeżdża do budynku około 6.30, RSMW z pozostałymi środkami strzało-
wymi musi opuścić miejsce postoju przed godziną 6.30 dnia następnego. W praktyce około godzi-
ny 5.00 rano następnego dnia realizowany jest transport powrotny nie zużytych środków strzało-
wych do stałego, podziemnego składu MW, gdzie środki są przyjmowane są na stan składu i na-
stępnie przygotowywana jest nowa dostawa na koleją dobę. W efekcie finalnym, w trakcie tygo-
dnia roboczego, trwającego 120 godzin wykonywanych jest 10 operacji transportowych. 

Aby zmniejszyć niedogodności związane z taką ilością operacji transportowych oraz w celu 
poprawy bezpieczeństwa powszechnego, po półrocznym użytkowana składu ruchomego, kopalnia 
Bielszowice wystąpiła do Prezesa WUG o odstępstwo od wymagań § 12 ust. 1 pkt. 1 zapis pod li-
terą „c)” rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 1 kwietnia 2003 
roku w sprawie przechowywania i używania środków strzałowych i sprzętu strzałowego w zakła-
dach górniczych – to jest o wydłużenie okresu przechowywania środków strzałowych do 96 go-
dzin. Prezes WUG wyraził zgodę i tym samym od września 2011 roku zmniejszono ilość operacji 
transportowych z 10 do 4 tygodniowo. 

W roku 2012 kopalnia Bielszowice zaplanowała duży zakres robót górniczych – drążeniowych 
z użyciem MW w rejonie szybu VI. Szyb ten oddalony jest od składu MW przy szybach central-
nych o około 5,5 km (licząc w linii prostej, w praktyce około 6 km licząc długość wyrobisk pod-
ziemnych). Kopalnia nie posiada możliwości prowadzenia jazdy ludzi wyrobiskami podziemnymi 
pomiędzy szybami centralnymi a szybem VI. Załoga zatrudniona do robót w rejonie szybu VI do-
wożona jest autobusami. Pociąg osobowy dojeżdża od szybów centralnych na odległość około 
2 km od szybu VI. Brak jazdy ludzi pomiędzy szybami skutkuje koniecznością ręcznego transportu 
środków strzałowych od ostatniego dworca osobowego, a więc przynajmniej dwa kilometry. Nale-
żało ten problem jakość rozwiązać. 
 
4. RUCHOMY, PODZIEMNY SKŁAD MATERIAŁÓW WYBUCHOWYCH WYGODA 
 
Po wnikliwej analizie możliwych rozwiązań wybór padł na ruchomy, podziemny skład materiałów 
wybuchowych w postaci zestawu wozów przeznaczonych do transportu środków strzałowych. Ze 
względu na brak możliwości zmechanizowanego podziemnego transportu środków strzałowych 
wybrano opcję dostawy środków strzałowych po drogach publicznych. 

Dla zrealizowania tego zadania należało zbudować ruchomy podziemny skład materiałów wy-
buchowych oraz uzyskać decyzje dopuszczeniową Prezesa WUG. Ponadto konieczny był zakup 
pojazdu, którym przewożone byłyby środki strzałowe pomiędzy szybami centralnymi a szybem VI. 
 Ze względu na planowany duży zakres robót strzałowych (kopalnia Bielszowice w niedalekiej 
przyszłości planuje pogłębienie szybu VI) należało zaprojektować skład o maksymalnie dużej po-
jemności. W związku z tym opracowane zostały dwa warianty podziemnego ruchomego składu 
materiałów, mianowicie „Bielszowice 1” oraz „Bielszowice II”. 

RSMW „Bielszowice I” stanowi zestaw trzech wozów typu WSdM (produkcji firmy MON-
TANA S. A.) przeznaczonych do transportu środków strzałowych, jeden wóz dla materiału wybu-
chowego o pojemności 500 kg MW lub 500 kg MW oraz 900 mb lontu detonującego, jeden wóz 
buforowy (gwarantujący odległość pomiędzy skrzynią wozu z zapalnikami oraz skrzynią wozu 
z materiałem wybuchowym wynoszącą 1750 mm) oraz jeden wóz dla zapalników o pojemności 
1000 sztuk. 
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Rys. 2. Ruchomy podziemny skład MW „Bielszowice I” 
 
 

RSMW „Bielszowice II” stanowi zestaw czterech wozów, jeden wóz dla zapalników o pojem-
ności 2000 sztuk, rozwora o długości 2600 mm (gwarantująca odległość pomiędzy skrzynią wozu 
z zapalnikami oraz skrzynią wozu z materiałem wybuchowym wynoszącą 2850 mm) oraz trzy wo-
zy dla materiału wybuchowego oraz lontu detonującego o łącznej pojemności 1500 kg MW oraz 
2700 mb lontu detonującego. RSMW „Bielszowice II” posiada pojemność niewiele mniejszą niż 
typowy mały podziemny skład MW.  
 
 

 
 
Rys. 3. Ruchomy podziemny skład MW „Bielszowice II” 
 
 

Sumarycznie, kopalnia Bielszowice zakupiła w firmie MONTANA S.A. cztery wozy typu 
WSdM oraz jedną rozworę. W zależności od potrzeb, z elementów tych można zestawić RSMW 
„Bielszowice I” lub „Bielszowice II”. Oba te składy uzyskały pozytywną Decyzje dopuszczeniową 
Prezesa WUG w styczniu 2013 r. 

Miejsce postoju RSMW „Bielszowice” zostało wyznaczone w rejonie podszybia szybu VI na 
poziomie 840 m w odległości 102 m od rury szybowej. 
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Rys. 4. Lokalizacja miejsc postoju RSMW „Bielszowice” 
 

Miejsce postoju RSMW zostało wyposażone w podobny sposób, jak typowy skład MW. Wy-
dzielono przedsionek komory wydawczej wraz z stołem do przeliczania pobranych środków strza-
łowych, miejsce do segregacji zapalników. Spąg miejsca postoju wyłożono gumą elektrostatycznie 
przewodzącą.  
 

 
 
Rys. 5. Wyposażenie miejsca postoju RSMW „Bielszowice” 
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Osobnym problemem wymagającym rozwiązania była kwestia dotycząca transportu środków 
strzałowych drogami publicznymi pomiędzy nadszybiami. Konieczny był pojazd umożliwiający 
wspólny transport MW i ZE. Korzystając z doświadczeń związanych z eksploatacją RSMW 
Pawłów podjęto decyzję w wykorzystaniu do tego pojazdu o parametrach analogicznych jak ru-
chomy, powierzchniowy skład materiałów wybuchowych. W tym celu zakupiono pojazd według 
własnej specyfikacji dotyczącej zabudowy i pojemności. Dzięki pewnym modyfikacjom udało się 
zaprojektować pojazd – ruchomy skład MW o ładowności do 750 kg MW oraz do 1000 sztuk za-
palników. Dostawcą pojazdu – Ruchomego Składu Materiałów Wybuchowych była firma WANIKA. 
 
 

 
 
Fot. 5. Ruchomy Skład Materiałów Wybuchowych „WANIKA I” 

 
 

  
 

Fot. 6 i 7. Komory RSMW „WANIKA I” z lewej NR 2/ZE, z prawej NR 1/MW 
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Ruchome, powierzchniowe składy materiałów wybuchowych najczęściej służą do zaopatrywa-
nia w środki strzałowe zakłady górnicze odkrywkowe. Specyfika robót strzałowych w zakładach 
odkrywkowych polega na zużywaniu dużych ilości MW (rzędu kilkudziesięciu kilogramów) w kil-
kunastu otworach strzałowych. Stąd proporcje ilości MW do ilości ZE wynoszą kilkadziesiąt kilo-
gramów na jeden zapalnik, dlatego też RSMW dla odkrywek wymagają przewożenia dużych ilości 
MW i niewielkiej ilości zapalników. Specyfika robót strzałowych w górnictwie węgla kamiennego 
jest całkowicie odmienna. Poza specyficznymi strzelaniami, takimi jak strzelania profilaktyczne 
lub głębienie szybów stosunek ilości zużywanego MW (w kg) do jednego zapalnika rzadko prze-
kracza 1:1. Bliższe prawdy jest stwierdzenie, że średni ładunek MW na jeden otwór strzałowy, 
czyli na jeden zapalnik wynosi około 0,5 kg. Wynika stąd wniosek, że RSMW o dużej ładowności 
MW i niewielkiej ilości zapalników nie jest praktycznym rozwiązaniem dla kopalń węgla kamien-
nego. Dlatego opracowano nową koncepcję zabudowy skrzyni ładunkowej ruchomego, powierzch-
niowego RSMW, polegającą na pomniejszeniu i przesunięciu komory dla MW do przedniej części 
skrzyni ładunkowej. Dzięki temu rozwiązaniu, przy akceptacji Instytutu Przemysłu Organicznego 
udało się skonstruować RSMW „WANIKA I”, w którym stosunek ilości MW do jednego zapalni-
ka przy pełnej ładowności wynosi 0,75:1. 
 
 
5. OKRES PRZECHOWYWANIA ŚRODKÓW STRZAŁOWYCH 

W RUCHOMYCH SKŁADACH MW 
 

Zgodnie z wymaganiami § 12 ust. 1, punkt 1, litera c rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pra-
cy i Polityki Społecznej z dnia 1 kwietnia 2003 r. okres przechowywania środków strzałowych w 
ruchomych, podręcznych składach materiałów wybuchowych nie może przekraczać 24 godzin. W 
sytuacji, gdy skład ruchomy służy do zaopatrywania w środki strzałowe znaczną ilość górników 
strzałowych, biorąc po uwagę uciążliwość wszelkich operacji transportowanych związanych z do-
stawą środków strzałowych do miejsca postoju ruchomego składu MW oraz ich zwrotem do składu 
macierzystego istotnym problemem staje się wydłużenie okresu przechowywania. Dotychczasowa 
praktyka zakładów górniczych sprowadzała się do występowania do prezesa WUG o odstępstwo 
od w/w przepisu, czyli o wydłużenie okresu przechowywania do 96 godzin. Nasuwa się pytanie – 
dlaczego tylko 96 godzin, skoro pięciodniowy tydzień roboczy trwa 120 godzin. Kopalnia Biel-
szowice, jako pierwszy zakład górniczy wystąpiła do Prezesa WUG z wnioskiem o wydłużenie 
okresu przechowywania środków strzałowych do 120 godzin. Po wielu konsultacjach Prezes WUG 
udzielił zgody na wydłużenie okresu przechowywania środków strzałowych we wszystkich ru-
chomych składach MW na okres nie przekraczający 120 godzin. Tym samym ilość operacji trans-
portowych dla każdego z ruchomych składów MW uległa zmniejszeniu do dwóch tygodniowo. 
Ponadto, kopalnia Bielszowice, poprzez Prezesa KW S.A. wystąpiła z wnioskiem do Ministerstwa 
Gospodarki o wprowadzenie w aktualnie przygotowywanym nowym rozporządzeniu dotyczącym 
między innymi spraw związanych z przechowywaniem środków strzałowych zapisu zezwalającego 
zakładom górniczym przechowywania środków strzałowych w podręcznych, ruchomych składach 
MW przez okres nie przekraczający 120 godzin.  
 
 
PODSUMOWANIE I WNIOSKI 
 
Kopalnia Bielszowice w chwili obecnej posiada jeden czynny stały, podziemny skład materiałów 
wybuchowych przy szybach centralnych na poziomie 840 m oraz cztery ruchome składy MW: 
 
 Powierzchniowy RSMW Ford Transit FMB 350M o pojemności do 900 kg MW oraz do 500 

sztuk zapalników. 
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 Powierzchniowy RSMW „WANIKA I” o pojemności do 750 kg MW oraz do 1000 sztuk zapal-
ników. 

 Podziemny RSMW „Bielszowice I” o pojemności do 500 kg MW oraz do 1000 sztuk zapalni-
ków. 

 Podziemny RSMW „Bielszowice II” o pojemności do 1500 kg MW oraz do 2000 sztuk zapal-
ników, 

oraz dwa miejsca postoju – naziemne, w rejonie nadszybia szybów Pawłów Górny oraz podziemne 
– w rejonie podszybia szybu VI na poziomie 840 m. Stały, podziemny skład MW przy szybach 
centralnych na poziomie 840 m pełni funkcję składu macierzystego dla składów ruchowych, z nie-
go ekspediowane są transporty do składów ruchomych oraz przyjmowane są zwroty niezużytych 
środków strzałowych. Składy ruchome w miejscach postoju konfigurowane są według aktualnego 
poziomu zużycia środków strzałowych. Dzięki takiemu modelowi dystrybucji środków strzało-
wych kopalnia Bielszowice jest w stanie zaopatrywać oddziały górnicze zużywające środki strza-
łowe w taki sposób, aby maksymalnie skracać drogi transportu środków strzałowych do miejsc ich 
zużywania. Ponadto, w przypadku znacznego zwiększenia tygodniowego zużycia środków strza-
łowych w ilości powyżej nominalnej pojemności danego RSMW, przy okresie przechowywania 
nie przekraczającym 120 godzin istnieje możliwość realizowania dostaw do danego RSMW bez 
potrzeby „zjeżdżania” do składu macierzystego. 

Taka forma organizacji procesu dystrybucji środków strzałowych w zakładzie górniczym wy-
maga wysokiego profesjonalizmu od pracowników Działu Techniki Strzałowej. Wszyscy wydaw-
cy muszą posiadać prawo jazdy kategorii minimum „B” oraz odpowiednie uprawnienia wynikające 
z Umowy ADR. Ponadto instruktorzy strzałowi również musza posiadać w/w kwalifikacji. Ru-
chome, powierzchniowe składy MW z założenia obsługiwane są przez wydawców MW, natomiast, 
jeśli w trakcie tygodnia roboczego zaszłaby konieczność zrealizowania dostaw doraźnych do któ-
regoś z RSMW operację taką może wykonać instruktor strzałowy. Jeden samochód – powierzch-
niowy RSMW w trakcie tygodnia roboczego stale znajduje się w miejscu postoju i z niego wyda-
wane są środki strzałowe, drugi natomiast służy do zaopatrywania ruchomego składu Wygoda 
a także może realizować dostawy do ruchomego składu Pawłów. Ten system dystrybucji wymaga 
stałej współpracy Działu Techniki Strzałowej z Działem Przewozu Podziemnego, Działem Szybo-
wym oraz Służbą Ochrony Zakładu Górniczego. 

Pomimo pozornie dużego stopnia komplikacji związanej z takim modelem dystrybucji środków 
strzałowych ma on wiele zalet. Umożliwia przede wszystkim elastyczne reagowanie na poziom zu-
życia środków strzałowych w rejonach kopalni obsługiwanych przez dany RSMW. Największą za-
letą takiego systemu są jego koszty. Typowy, duży podziemny stały skład MW to w chwili obecnej 
wydatek rzędu kilkunastu milionów złotych, mały podziemny to wydatek rzędu kilku milionów 
złotych. Koszt składu ruchomego w koncepcji naziemnej to wydatek nie przekraczający jednego 
miliona złotych (najdroższy jest budynek), natomiast w wersji podziemnej to koszt nie przekracza-
jący 300 tysięcy złotych (najdroższy jest samochód do realizowania dostaw powierzchnią, w przy-
padku dostaw wyrobiskami podziemnymi ten koszt jest pominięty). 

Składy ruchome, przy założeniu okresu przechowywania środków strzałowych do 120 godzin 
są w stanie zastąpić stałe składy, a ich koszty wykonania są wielokrotnie niższe. Najważniejszą ich 
zaletą jest skrócenie dróg transportu środków strzałowych, co w czasach szukania wszelakich osz-
czędności związanych z funkcjonowaniem zakładów górniczych jest bardzo istotną pozycją. 
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Svalbard – górnictwo na krańcu świata 
 
 
Andrzej Szymusiak 
 
 
 
 
 
 
 
Svalbard – norweska prowincja w Arktyce, obejmująca swym zasięgiem archipelag Svalbard (któ-
rego największą wyspą jest Spitsbergen, dawniej znany jako Spitsbergen Zachodni – Vestspitsber-
gen) wraz z kilkoma wyspami nie wchodzącymi w skład archipelagu (m.in. Wyspa Niedźwiedzia – 
Bjørnøya) w granicach 71°–81° N i 10°–35° E, 800 km na północ od Norwegii i 1100 km od Bie-
guna Północnego. Całkowita powierzchnia Svalbardu wynosi 62 924 km2, Stolicą i siedzibą gu-
bernatora prowincji Svalbard jest Longyearbyen. Najwyższą władzą na Svalbardzie jest gubernator 
(Sysselmannen), który zapewniając norweskie zwierzchnictwo posiada władzę administracyjną, 
sądową oraz czuwa nad porządkiem publicznym na całym archipelagu. Jest też odpowiedzialny za 
ochronę środowiska. 
 
 

 
 
Rys. 1. Mapa fizyczna archipelagu Svalbard (źródło http://pl.wikipedia.org/wiki/Svalbard) 
 
 
Wyspy te znane były prawdopodobnie wikingom, a ponownie odkryte zostały w 1596 roku przez 
holenderskiego odkrywcę Willema Barentsa. Były znaczącym ośrodkiem wielorybnictwa i myśli-
stwa rosyjskiego oraz norweskiego. Między latami 1669 a 1778 wyprawy na Svalbard odbywali 

Szkoła Eksploatacji Podziemnej 2015, Materiały Konferencyjne 
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holenderscy rybacy, którzy założyli osadę Smeerenburg. Od końca XVIII wieku wyspy wykorzy-
stywane były jako baza ekspedycji na biegun północny. Początek XX wieku przyniósł odkrycie 
znaczących złóż węgla. Na mocy umów międzynarodowych (Traktat Spitsbergeński) z 1920 wy-
spy te są pod zwierzchnictwem Norwegii. Umowy te zagwarantowały jednocześnie prawo do eks-
ploatacji występujących tu kopalin, łowiectwa i prowadzenia badań naukowych państwom-
sygnatariuszom, w tym Polsce. Polska jako kraj, który ratyfikował traktat, ma dokładnie takie same 
prawa użytkowania, eksploatacji surowców i budowania osiedli, jak Norwegia, a polscy obywatele 
mają prawo osiedlać się, kupować domy i przebywać bez wizy na czas nieokreślony od 1931 roku, 
gdy Polska podpisała traktat. Do obowiązków Norwegii należy pilnowanie porządku i ochrona 
środowiska. Obecnie Polska korzysta głównie z prawa do prowadzenia badań naukowych. 
 
 

 
 
Fot. 1. Drogowskaz przed lotniskiem w Longyerbyen podający odległości do ważniejszych miejsc 
świata 
(fot. A. Szymusiak®)  
 
 

Dojazd jest jednym z istotnych czynników dla rozwoju archipelagu Svalbard. Połączenia lotni-
cze co prawda są stosunkowo drogie, ale główny problem stanowi przemieszczanie się wewnątrz 
archipelagu. Poruszanie się po Svalbardzie utrudnia nie tylko brak dróg – jedyna droga utwardzona 
łączy port lotniczy Longyearbyen z centrum miasta – ale też restrykcyjne przepisy dotyczące obo-
wiązku posiadania broni. Transport w obrębie archipelagu odbywa się dwojako: za pomocą skute-
rów śnieżnych lub psimi zaprzęgami oraz wzdłuż wybrzeży statkami, łodziami motorowymi, jach-
tami, a nawet kajakami. Równie ważnym zagadnieniem jest obowiązek posiadania broni, a przede 
wszystkim otrzymanie zezwolenia na broń. Ze względu na niebezpieczeństwo spotkania z nie-
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dźwiedziem polarnym na terenie Svalbardu obowiązuje posiadanie sztucera i (lub) rakietnicy. Nie-
dźwiedzie polarne objęte są ochroną i można do nich strzelać jedynie w obronie własnej. 
 
 

 
 
Fot. 2. Niedźwiedź polarny – symbol fauny Svalbardu (źródło http://www.visitnorway.com/pl/gdzie je-
chac/polnocna/svalbard/)  
 
 
1. BUDOWA GEOLOGICZNA SVALBARDU 
 
W budowie geologicznej Svalbardu wyróżnia się dwa główne piętra strukturalne: krystaliczne, 
predewońskie podłoże oraz zróżnicowaną pokrywę osadową. Krystaliczny fundament obejmuje 
bogaty zespół skał metamorficznych, zróżnicowanych pod względem wieku. Spitsbergen jest ob-
szarem ciekawym pod względem występowania węgli. Na tym stosunkowo niewielkim obszarze 
natrafiamy na nagromadzenia tego surowca o bardzo różnorodnym wieku, sposobie występowania 
czy stopniu uwęglenia. Jako ciekawostkę podać można, że najstarsze (glonowe) węgle udokumen-
towane na Spitsbergenie są wieku późnoproterozoicznego. Te drobne skupienia węgli antracyto-
wych z przejściami do grafitu występują w rejonie Hornsundu. w obrębie serii dolomitycznej. 
Stwierdszono również występowanie późnodewońskich węgli brunatnych w rejonie Pyramiden. 
Nigdy nie podlegały one eksploatacji. Wczesnokarbońskie węgle środkowego Spitsbergenu wystę-
pują w obrębie grupy Billefjorden. Trzy pokłady niskiej jakości znajdują się w profilu dolnowizeń-
skiego ogniwa Hoelbreen. Trzy główne, złożone pokłady należą do górnonamurskiego ogniwa 
Birger Johnsonfjellet, Ich łączna miąższość w rejonie Pyramiden sięga 10 m. Zasoby węgli karboń-
skich udokumentowano też w Gipsdalen, jest to jedyny rejon na Spitsbergenie, gdzie istnieją per-
spektywy wydobycia węgla poniżej poziomu morza. Namurskie węgle występują ponadto w za-
chodnim Spitsbergenie, nie mają jednak znaczenia przemysłowego. Węgle triasowe opisywane są 
z Edgeøya (węgiel górnotriasowy), oraz ze środkowego Spitsbergenu (odosobniony pokład al-
lochtonicznego węgla o miąższości do 0,4 m, który nigdy nie stanowił przedmiotu zainteresowania 
gospodarczego). Węgle jurajskie wzmiankowano w roku 1905, w późniejszych pracach brak in-
formacji ich temat. Główne zasoby węgli Spitsbergenu są wieku paleoceńskiego. Wkładki węgla 
występują w 4 z 6 formacji, ale znaczenie złożowe mają węgle formacji najstarszej. Obszar obej-
mujący złoża Isfjordu (Longyearbyen, Barentsburg) oraz Van Mijenfjordu (Svea) określany jest 
czasem jako Zagłębie Centralne, ponadto eksploatacja była też prowadzona w Kongsfjordzie (Ny 
Ålesund).W rejonie Longyearbyen seria złożowa zapada pod kątem 4–6º (lokalnie 12–16º) ku S. 
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W obrębie ogniwa Todalen osiągającego tu miąższość do 70 m, występuje do pięciu pokładów wę-
gla o rozciągłości sięgającej 50 km Na 20-metrowym odcinku profilu występują (od spągu) pokła-
dy Svea (1,3 m), Todalen (0,2–0,6 m), Longyear (1,25–1,7 m), Svarteper (0,5 m) oraz Askeladd 
(1,4 m). W rejonie Svea pokład o identycznej nazwie osiąga miąższość do 4,87 m. Łączne zasoby 
węgli Spitsbergnu szacowane są na 8,02 mld. t, w tym 1,5 mld. t węgli karbońskich, 1,5 mld. t kre-
dowych i 5,02 mld t trzeciorzędowych[4].  
 
 
2. HISTORIA GÓRNICTWA WĘGLA 
 
Obecność węgli na Spitsbergenie została stwierdzona już podczas pierwszej wyprawy wielorybni-
czej, w 1610 r. Od tamtego czasu surowiec ten był pozyskiwany przez wielorybników na własne 
potrzeby. Pierwszy przypadek wykorzystania spitsbergeńskiego węgla do celów komercyjnych 
wystąpił w roku 1899. Wtedy Norweg Søren Sachariassen wydobył na obszarze Bohemanflya (Is-
fjord) około 90 t węgla sprzedanego potem w Norwegii. W trakcie kolejnych dwóch dekad na 
Spitsbergenie prowadził działalność górniczą szereg spółek o rozmaitej przynależności narodowej, 
a panujący wówczas nastrój bywa określany jako „gorączka węglowa”. O gwałtownym wzroście 
zainteresowania wydobyciem tej kopaliny świadczą dane o liczbie zatrudnionych w górnictwie – 
w roku 1907 było to 107 osób, w 1930 – 439, zaś w 1938 – 2653. Istotną datą w najwcześniejszej 
historii górnictwa węgla jest rok 1906. John Munro Longyear, Amerykanin, założył wówczas osa-
dę szumnie nazwaną Longyear City i rozpoczął tam stałą eksploatację, prowadzoną do dziś. W la-
tach 20. XX wieku drobne spółki zostały stopniowo wykupione przez rząd norweski (spółka Store 
Norske Spitsbergen Kulkompani AS. – SNSK), inne na początku lat 30. przejęło radzieckie przed-
siębiorstwo Arktikugol (Арктикуголь). Jedyna przerwa w eksploatacji svalbardzkiego węgla miała 
miejsce w latach 1943–1946. Nastąpiła wtedy ewakuacja załóg kopalń – zarówno norweskich, jak 
i radzieckich. W roku 1943 niemiecka flota północna, składająca się z dwóch okrętów linowych 
Tirpitz i Scharnhorst oraz 9 niszczycieli (operacja „Zitronella”), a także niemiecki okręt podwodny 
w roku 1944 zaatakowały i zniszczyły większość osad górniczych. Po zakończeniu działań wojen-
nych wkrótce powrócono do wydobycia węgla. Norwedzy skoncentrowali wysiłki w rejonie Lon-
gyearbyen, gdzie powstało łącznie 7 kopalń węgla (na przełomie lat 60. i 70. funkcjonowało jedno-
cześnie nawet 5 z nich). Ponadto kontynuowano prace rozpoznawcze i wydobywcze w kopalni 
Svea – w ostatnich latach jej produkcja absolutnie zdominowała wydobycie węgla na Spitsberge-
nie. Dwa spośród trzech rosyjskich ośrodków górniczych zamknięto w latach 1961 i 1998, obecnie 
eksploatację prowadzi jedynie kopalnia Barentsburg. W drugiej połowie XX wieku poziom wydo-
bycia w kopalniach norweskich i rosyjskich był prawdopodobnie zbliżony, za rok 1990 wartości 
odpowiednio 503 tys. t i 572 tys. t. W ciągu ponad 50 lat produkcja SNSK utrzymywała się na po-
ziomie do 500 tys. t rocznie, dopiero po roku 2000 gwałtownie wzrosła, kształtując się w granicach 
1,4–4 mln. 

Stolica Svalbardu Longyearbyen położona nad fiordem Isfjorden (a dokładniej odnogą tego 
fiordu – Adventfjorden) jest obszarem o największym na całym archipelagu zagęszczeniu dawnych 
kopalń oraz pozostałości infrastruktury górniczej. 
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Rys. 2. Lokalizacja obiektów górniczych na podkładzie mapy robót górniczych Longyeardalen 
(własność Store Norske Spitsbergen Kulkompani – zmienione): 1 – zroby i główne wyrobiska, 
2 – wloty sztolni, 3 – duże hałdy [4] 
 
 

Najstarsza kopalnia Gruve 1, zwana również Amerikanergruva (fot. 1), powstała w 1906 roku. 
Eksploatacja prowadzona była do początku roku 1920, kiedy w dniu 3 stycznia wskutek eksplozji 
pyłu węglowego zginęło 26 górników. Do tego czasu w kopalni Gruve 1 wydobyto 124 000 ton 
węgla kamiennego. 

W 1938 roku zdecydowano się na otwarcie kopalni Gruve 1b, w tym samym masywie jak Gru-
ve 1, w której prowadzono eksploatację do roku 1958. 
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Fot. 3. Pozostałości po kopalni Gruve 1b – fragmenty odstawy urobku do portu w Longyerbyen. 
(fot. A. Szymusiak®)  
 
 

W 1922 roku uruchomiono Kopalnię Gruve 2, wykorzystano w niej częściowo wyposażenie 
kopalni Gruve 1. Do roku 1941 wydobywano w tej kopalni ok. 300 000 ton węgla rocznie. W roku 
1937 udostępniono nowy otwór kopalni Gruve 2b, nazwanej Julenissegruva (Kopalnia Bożonaro-
dzeniowa – wedle miejscowych opowieści miejsce, gdzie Święty Mikołaj pakuje prezenty dla 
dzieci), zlokalizowany w południowej dzielnicy Longyearbyen – Nybyen. 
 
 

 
 
Fot. 4. Budynki kopalni Gruve 2b w Longyerbyen – Nybyen. (fot. A. Szymusiak®) 
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W 1941 roku rezydenci Longyearbyen zostali ewakuowani z powodu działań wojennych, ko-
palnia została zniszczona i podpalona przez Niemców w roku 1943, a pożar trwał aż do roku 1962. 
Wydobycie kontynuowano do przełomu lat 1967/68. Eksploatowano pokład Longyear, osiągający 
miąższość ok. 1,7 m. Zabudowania kopalni Gruve 2b zostały zachowane w bardzo dobrym stanie. 
 
 

 
 
Fot. 5. Kopalnia Gruve 2b – budynek wylotu linowego systemu odstawy urobku. 
(fot. A. Szymusiak®)  
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Wychodnia pokładu Longier eksploatowanego w kopalni Gruve 2b znajduje się na wysokości 
około 230 m nad poziomem morza. Transport materiałów oraz załogi do kopalni (sztolni) po zbo-
czu realizowany był wózkami. 
 

 
 
Fot. 6. Transport załogi po zboczu do kopalni Gruve 2b (źródło http://www.snsk.no/store-norske- 
-spitsbergen-grubekompani.145184.en.html/)  
 

Eksploatacja kopalni Gruve 2b prowadzona była systemem filarowo-komorowym. Caliznę ura-
biano przy pomocy materiału wybuchowego, urobek z przodka odstawiany był wozami ciągnięty-
mi lokomotywami elektrycznymi. 
 

 
 
Fot. 7. Wozy urobkowe w kopalni Gruve 2b. (fot. A. Szymusiak®) 
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Fot. 8. Jeden z przekopów odstawczych z pozostałościami trakcji elektrycznej w kopalni Gruve 2b. 
(fot. A. Szymusiak®) . 
Obudowę wyrobisk realizowano w formie stropnic drewnianych podbudowanych stojakami drewnianymi 

 
 

 
 
Fot. 9. Fragment typowej obudowy drewnianej w kopalni Gruve 2b. (fot. A. Szymusiak®) 
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Specyfika zalegania złoża pokładu Longier nie wymagała wykonywania kamiennych wyrobisk 
udostępniających. Sztolnie budowano bezpośrednio w wychodni pokładu. Sortowanie urobku od-
bywało się bezpośrednio w procesie technologicznym, wewnątrz kopalni. Wozy ze skałą płoną, po 
przewiezieniu do wylotu sztolni były opróżniane na zbocze, poniżej wylotu. Węgiel transportowa-
no systemem linowym – grawitacyjnym (bez napędu mechanicznego). Wózki (koleby) o pojemno-
ści około 1 m3 podwieszone na linie i w sposób grawitacyjny przemieszczane były od wylotu 
sztolni do składowiska przy porcie. 
 
 

 
 
Fot. 10. Wózek podwieszany transportowy (koleba) o pojemności około 1 m3. 
(fot. A. Szymusiak®)  
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System mógł funkcjonować bez przerwy, pod warunkiem ciągłej dostawy węgla, a w razie ko-
nieczności – skały płonnej. 
 
 

 
 
Fot. 11. Wózki podwieszone na linach – pozostałość systemu transportu urobku z kopalni do portu 
w Longyerbyen. (fot. A. Szymusiak®)  
 
 

 
 
Fot. 12. Załadownia urobku kopalni Gruve 2b – jednorazowo ładowano 6 wózków. 
(fot. A. Szymusiak®)  
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Firma Store Norske Spitsbergen Grubekompani w pierwszej połowie XX wieku prowadziła 
także prace wydobywcze w Ny Alesund od 1916 roku. Dla potrzeb kopalni zbudowano linię kole-
jową, była to najbliżej bieguna położona kolej na świecie. 
 
 

  
 

 
 
Fot. 13 i 14. Pozostałości po linii kolejowej zbudowanej do transportu węgla z kopalni 
w Ny Alesunddo nabrzeża portowego nad zatoką Kings Bay. (fot. A. Szymusiak®) 
 
 
 

W listopadzie 1962 wybuch metanu spowodował śmierć 21 górników. Ten poważny wypadek i 
stwierdzone przez komisję badającą przyczyny wypadku niedociągnięcia zdecydowały o zamknię-
ciu kopalni przez norweski parlament [6]. Smutną ciekawostką jest fakt, iż ze względu na warunki 
zimowe oraz wieczną zmarzlinę ciał poległych górników nie można było pochować na miejscu. 
Dopiero po kilku tygodniach statek, który wpłynął do Kings Bay zabrał zwłoki. 

W roku 1911 rozpoczęto eksploatację karbońskiego węgla w polu w końcowej części Billefjor-
du (wschodni Isfjord) Pyramiden o powierzchni 47,05 km2. Prace kontynuowano w latach 1919–
1920. Działka górnicza zmieniała właścicieli – były to spółki Anglo-Russkij Grumant i AB Spets-
bergens Svenska Kolfält, wreszcie w roku 1926 lub 1927 prawa własności wykupiło radzieckie 
przedsiębiorstwo państwowe Siewieroles (Северолес), a w roku 1931 działalność rozpoczął tu 
Arktikugol. Do początku II wojny światowej prowadzono prace przygotowawcze i rozbudowywa-
no infrastrukturę powierzchniową. Po zakończeniu działań wojennych roboty wznowiono już 
w 1946 r. Górnicze prace rozpoznawcze w latach 1947–1950 dały pierwsze 70 tys. t węgla. W roku 
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1956 uruchomiono położoną na wysokości 400 m n.p.m. kopalnię „Siewiernaja” z projektowaną 
wydajnością 235 tys. t węgla energetycznego. 

Pierwsze prace górnicze na wschodnim brzegu Grønfjordu (w zachodniej części Isfjordu) roz-
poczęła w roku 1912 norweska spółka. Osiem lat później pole górnicze przejęła spółka NeSpiCo 
(Nederlandsche Spitsbergen Compagnie), założono wtedy osadę Barentsburg. W roku 1932 wła-
ścicielem obszaru został również Arktikugol. W czasie II wojny światowej ewakuowano obsługę 
kopalni, a infrastruktura uległa silnym zniszczeniom, jednak eksploatację wznowiono już w 1946 r. 

W 1918 roku w zatoce Skansbukta norweska firma Portland Cementfabrik z Brevik rozpoczęła 
eksploatację złóż gipsu i anhydrytu, jednak po pierwszym roku prace wydobywcze zostały 
wstrzymane. Ponowne rozpoczęcie eksploatacji nastąpiło w 1930 roku i po kliku latach prace ko-
palni wstrzymano. Po kopalni pozostały tylko nieliczne relikty. 
 

 

 
 

Fot. 15 i 16. Pozostałości po kopalni gipsu i anhydrytu w zatoce Skansbukta. 
(fot. A. Szymusiak®)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3. WSPÓŁCZESNE GÓRNICTWO SVALBARDU 
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                    Obszar działalności SNSK Store Norske Spitsbergen Kulkompani AS 
                    Obszar działalności Trust Arktikugol 
                    Obszar działalności SNSG Store Norske Spitsbergen Grubekompani AS 
 

Rys. 3. Obszar aktywności górniczej poszczególnych firm górniczych 
na początku XXI wieku (źródło http://www.snsk.no) 
 
 

Aktualnie, na obszarze archipelagu Svalbard działalność górniczą prowadzą trzy firmy: Store 
Norske Spitsbergen Kulkompani AS, Store Norske Spitsbergen Grubekompani AS oraz Arktiku-
gol. 

Store Norske Spitsbergen Kulkompani AS eksploatuje węgiel w rejonie Longyerbyen. Czynna 
jest kopalnia Gruve 7, której poziom wydobycia wynosi około 70 000 ton rocznie, z czego około 
25 000 ton zużywane jest na miejscu do celów bytowych Longyerbyen (energetyka oraz ciepłow-
nictwo), pozostała część transportowana jest drogą morską do hut w Niemczech. Eksploatowany 
jest pokład Longyer o miąższości około 1,5 m systemem filarowym przy pomocy kombajnów typu 
Continuous Mining sterowanymi zdalnie z powierzchni. Odstawa urobku realizowana jest przeno-
śnikami taśmowymi do wylotu sztolni, skąd samochodami urobek przewożony jest do portu 
w Longyerbyen odległego o około 15 kilometrów. Kopalnia zatrudnia 25 osób, roczna wydajność 
wynosi 2800 ton na jednego pracownika. 
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Fot. 17. Kombajn typu Continuous Mining w podziemiach kopalni Gruve 7 
(źródło http://www.gruve7avisen.net/ 
 
 

 
 
Fot. 18. Stanowisko sterowania maszynami górniczymi na powierzchni (źródło 
http://www.tu.no/nyheter/2012/02/06/satser-pa-gruve-7-til-2022 )  
 
 

SNSG Store Norske Spitsbergen Grubekompani prowadzi działalność górniczą w rejonie Svea, 
w polu Svea Nord, w odległości 60 km od Longyerbyen. Komunikacja pomiędzy Longyerbyen 
a Svea odbywa się właściwie tylko drogą powietrzną. Doraźnie można korzystać z skuterów snież-
nych. 
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Fot. 19. Wlot sztolni komunikacyjnej kopalni Svea Nord (źródło http://www.snsk.no/svea- 
-nord.145613.en.html)  
 
 

Kopalnia zatrudnia około 225 pracowników, a roczne wydobycie wynosi około 1,9 mln ton 
węgla (2013 r., przy czym w rekordowym roku 2007 wydobyto ponad 4 miliony ton). Eksploato-
wany jest pokład węgla Askeladd o miąższości około 4,75 m systemem ścianowym. Roczna wy-
dajność w 2013 roku wyszła na poziomie 8400 ton na pracownika, a w szczytowym okresie wyno-
siła około 18 000 ton na pracownika. 
 
 

 
 
Fot. 20. Ściana kombajnowa w kopalni Svea Nord (źródło http://www.snsk.no/svea-nord.145613.en.html)  
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Ściana ma długość 250 m i wybieg 3500 m. Wyposażona jest w obudowę zmechanizowaną. 
Odstawa urobku realizowana jest przenośnikami taśmowymi do wylotu sztolni odstawczej i na-
stępnie samochodami do portu Cape Amsterdam w końcowej części Van Mijenfjordu. 
 
 

 
 
Fot. 21. Załadunek węgla na statek w porcie Cape Amsterdam (źródło http://www.snsk.no/svea-
nord.145613.en.html) 
 
 

Latem 2005 roku, w kopalni Svea Nord doszło do pożaru, którego ugaszenie trwało 8 miesięcy. 
Na początku 2006 roku kopalnia wznowiła wydobycie. W pożarze nikt nie ucierpiał. Na rok 2013 
zaplanowano otwarcie kolejnego pola górniczego – Lunckefjellet, z którego transport urobku bę-
dzie prowadzony częściowo po powierzchni lodowca Marthabreen. Pole to zawiera około 8,4 mln 
ton węgla handlowego, kopalnia ma rozpocząć produkcję w 2015 roku, po wyczerpaniu złoża Svea 
Nord i z wykorzystaniem jej infrastruktury. Eksploatacja przewidziana jest do 2030 roku. 
 Rosyjski koncern węglowy Arktikugol prowadzi działalność górniczą od lat 30 ubiegłego wieku. 
Główne pola wydobywcze to obszar Pyramida – kopalnia „Siewiernaja” zlokalizowana w końco-
wej części Billefjordu. 
 
 

 
 
Fot. 22. Kopalnia „Siewiernaja” (fot. A. Szymusiak®)  
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Właściwa działalność wydobywcza rozpoczęła się w 1956 roku. Kopalnia „Siewiernaja”, z pro-
jektowaną wydajnością 235 tysięcy ton rocznie, położona na zboczu wzgórza, na wysokości około 
400 m nad poziomem morza. Eksploatacja trwała do 1998 roku, w tym czasie wydobyto łącznie 
około 9 milionów ton węgla, z czego około 1 milion został wykorzystany do celów własnych 
(energetyka, ciepłownictwo), reszta została wysłana drogą morską do Europy. Wokół kopalni po-
wstało gigantyczne (jak na warunki polarne) osiedle dla 1000 ludzi zwianych z funkcjonowaniem 
kopalni. Zbudowano wiele domów mieszkalnych, duże zaplecze sportowe z halą, basenem. Osiedle 
posiadało własną cieplarnię, w której hodowano warzywa, ponadto na miejscu produkowano mię-
so, mleko, jaja. W osiedlu mieszkały kobiety z dziećmi. Warunki górniczo-geologiczne w kopalni 
„Siewiernaja” ulegały stałemu pogorszeniu. W 1970 roku doszło do pożaru endogenicznego, w wy-
niku którego znaczna część kopalni została wyłączona z produkcji (pożar trwa do dziś). Produkcja 
węgla systematycznie spadała – do poziomu około 135 tysięcy ton rocznie, rosły koszty wydoby-
cia. W 1998 roku podjęto decyzję o ewakuowaniu całej załogi kopalni „Siewiernaja” oraz miesz-
kańców osiedla Pyramida. Pozostała nietknięta cała infrastruktura. Pyramida nazywana jest dzisiaj 
„miastem duchów”. 
 
 

 
 
Fot. 23. Opuszczone budynki osiedla Pyramida. (fot. A. Szymusiak®)  
 
 

Po kilkunastu latach zastoju osiedle Pyramida staje się coraz większą atrakcją turystyczną. 
Trwają prace związane z przygotowaniem infrastruktury dla turystów – w jednym z opuszczonych 
budynków ma powstać hotel. Teren jest nadal własnością Rosji. 

Kolejnym miejscem aktywności koncernu Arktikugol jest Barentsburg, zlokalizowany na 
wschodnim brzegu Grønfjordu. Osiedle zbudowane przy kopalni jest drugą co do wielkości osadą 
górniczą Svalbardu. Aktualnie zamieszkuje w nim około 400 ludzi. Podobnie jak Pyramida Ba-
rentsburg posiada duże zaplecze socjalne (obiekty sportowe, kulturalne, dla pracowników kopalni 
żywność jest bezpłatna). 
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Fot. 24. Barentsburg, widok od strony morza. (fot. Thomas Nilsen) 
 
 

Wydobycie węgla na duża skalę rozpoczęto po II wojnie światowej. W latach 2000–2004 ko-
palnia Barentsburg produkowała 300 tysięcy to węgla rocznie. W kopalni istnieje zagrożenie meta-
nowe, tąpaniowe oraz wybuchem pyłu węglowego. W 2007 roku, w kopalni doszło do pożaru en-
dogenicznego, w wyniku którego zginęło 21 górników. Pożar został opanowany dopiero w 2010 
roku. Aktualnie kopalnia wydobywa około 120 000 ton węgla rocznie. Eksploatacja przewidziana 
jest do 2024 roku. W 1996 roku, w okolicach Longyerbyen doszło do tragicznej katastrofy lotni-
czej. Samolot TU-154 M, na pokładzie którego znajdowało się 141 osób (głównie górnicy – pra-
cownicy kopalni w Barentsburgu) podczas podchodzenia do lądowania rozbił się o zbocze pobli-
skiego wzgórza. Nikt nie przeżył katastrofy. 
 
 
PODSUMOWANIE 
 
Archipelag Svalbard to nie tylko dzika przyroda arktyczna, badania klimatologów, geoturystyka, 
wyprawy trekkingowe. To także znaczące złoża węgla, to czynne kopalnie, to trud górników. Wę-
giel w Svalbardzie od początków jego odkrycia miał lokalne znaczenie strategiczne – w tym suro-
wym, arktycznym klimacie stanowił i stanowi nadal podstawowe źródło ciepła i energii dla miesz-
kańców. Dlatego oprócz niedźwiedzia polarnego symbolem Svalbardu jest także górnik wydoby-
wający węgiel. 
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Fot. 25. Pomnik górnika w stojący w Longyerbyen. (fot. A. Szymusiak®) 
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i korozję części mechanicznych
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Plan prezentacji

1. Mechanizmy procesu

2. Kontrola procesu i urządzenia do kontroli procesu

3. Struktura warstwy azotowanej mającej na celu nadania 

odporności na ścieranie

4. Struktura warstwy azotowanej mającej na celu

zoptymalizowanie odporności na korozję: struktura

białej warstwy i kontrola procesu oksydacji

5. Przykładowe zastosowania

6. Wnioski
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W jaki sposób kontrolowane procesy azotowania i ferrytycznego 

azotonawęglania NITREG gwarantują doskonałą odporność na 

ścieranie i korozję?

Poprzez zapewnienie bardzo dokładnej zgodności ze specyfikacją w wąskim

zakresie tolerancji dla jednej lub więcej cech, takich jak:

1. Umowna grubość warstwy utwardzonej, twardość powierzchniowa.

2. Grubość białej warstwy, skład fazowy (g’, e), stopień porowatości, 

zawartość węgla (jeśli dotyczy).

3. Chropowatość

4. Jednorodność i jakość warstwy tlenkowej (magnetyt Fe3O4)
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• Chemiczne (kwasy, sole, gazy, ...)

• Cieplne (wysokie temperatury, gazy utleniające, ...)

• Atmosferyczne (wilgoć, deszcz, śnieg, światło słoneczne, 

woda morska, ...)

• Mechaniczne (ścieranie, erozja, przywieranie, zacieranie, 

korozja zmęczeniowa ...)

Procesy zużycia części

Copyright Ⓒ 2015 Nitrex Metal Inc. Wszelkie prawa do kopiowania, reprodukcji i transmisji zastrzeżony

Procesy azotowania i azotonawęglania Nitreg® mające na celu zapewnienie

lepszej odporności części mechanicznych na ścieranie i korozję



• Zwiększenie twardości powierzchniowej

• Wzrost odporności na ścieranie

• Wzrost wytrzymałości zmęczeniowej

• Wzrost odporności korozyjnej

• Zwiększenie odporności na uplastycznianie

• Inne: estetyka/wygląd, izolacja cieplna, elektroizolacja, 

bariera antydyfuzyjna, itp.

Cele obróbki cieplno-chemicznej
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Obróbka cieplno-chemiczna obejmująca nasycanie powierzchni

(w drodze adsorpcji i dyfuzji) głównie w azot (azotowanie) albo węgiel i

azot (azotonawęglanie) w celu nadania powierzchni odporności na

ścieranie, korozję i zmęczenie oraz zwiększenie jej wytrzymałości.

Azotowanie/azotonawęglanie (definicja)
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Diagram równowagi KN-T (Lehrer)

Copyright Ⓒ 2015 Nitrex Metal Inc. Wszelkie prawa do kopiowania, reprodukcji i transmisji zastrzeżony

Procesy azotowania i azotonawęglania Nitreg® mające na celu zapewnienie

lepszej odporności części mechanicznych na ścieranie i korozję



• Kontrola azotowania/azotonawęglania
Potencjał azotowania, potencjał nawęglania = fct (Tº i czas)

• Kontrola składu pierwiastkowego
Optymalne stężenie azotu i węgla, wyeliminowanie przesycenia, optymalny

skład fazowy, rozkład naprężeń

• Skład fazowy i właściwości warstwy
Grubość, jednolitość, fazy białej warstwy– e, g’

• Właściwości mechaniczne
Twardość, wytrzymałość, trybologia, zmęczenie, korozja

Dlaczego kontrola procesu azotowania 

jest ważna?
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SPECYFIKACJE MATERIAŁÓW DLA PRZEMYSŁU 

LOTNICZEGO
AMS 2759/10 – zautomatyzowane kontrolowane 

azotowanie gazowe za pomocą potencjału

azotowania

AMS 2759/12 – zautomatyzowane kontrolowane 

azotonawęglanie gazowe za pomocą

potencjałów azotonawęglania
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Urządzenia do kontroli procesu

H2Smart™ to zintegrowany system pomiarowy, 

którego zadaniem jest precyzyjne mierzenie

dysocjacji w atmosferach azotowania i

azotonawęglania. 

Specyfikacja

Dokładność ± 0,5%

Liniowość < 0,5%

Powtarzalność < 0,5%

Czas reakcji 95% w ciągu 30 

sek.

Komunikacja CANopen

Modbus, Profibus

Kalibracja Wielomianowa

Próbkowanie 0,5 lpm / 1 cfh
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warstwa dyfuzyjna (w 700HV)

Typowa twardość rdzenia

Biała warstwa:

• Faza azotków: Fe2-3N (+ Fe4N)

• Grubość = 5 µm (0,0002”)

• Wysoka twardość

• Wysoka odporność na ścieranie

• Niski współczynnik tarcia

• Odporność na korozję

• Bariera cieplna

Warstwa dyfuzyjna

Warstwa dyfuzyjna:

•Martenzyt + wydzielenia

węglikoazotków (Cr, Mo, V) 

pierwiastków stopowych

• Grubość = 100 µm (0,004”)

• Gradient twardości

• Odporność na ścieranie

• Dynamiczne obciążanie
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ODPORNOŚĆ 

NA ŚCIERANIE
ODPORNOŚĆ NA 

KOROZJĘ

WYTRZYMAŁOŚĆ

ZMĘCZENIOWA

WARSTWA AZOTOWANA 

+

OGRANICZONA BIAŁA 

WARSTWA

SKŁAD BIAŁEJ WARSTWY

STRUKTURA WARSTWY AZOTOWANEJ

STALE STOPOWE I WĘGLOWE STALE STOPOWE
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Odporność na ścieranie:

Wymagana biała warstwa o znacznej grubości

Azotowanie Nitreg®/azotonawęglanie Nitreg ®-

C, kontrola potencjału w celu zmniejszenia

kruchości
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Głębokość ścierania względem czasu przesuwania dla 2 poziomów obciążenia

Pow. nawęglana 8620 kontra pow. azotowana Nitreg® 18HGT (odpowiednik AISI 5120)
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Wpływ składu warstwy azotowanej na odporność na 
ścieranie

(Ref: H. Rettig 1966)

Szybkość ścierania (mg/km) 

odległości przesuwania względem

składu fazowego na powierzchni

azotowanej stali 35CD4.

Prędkość przesuwania 1 m/s

Smarowanie olejem w 40şC.

Wykres wskazuje próg mikro-

zacierania w [N] dla różnych

składów fazowych warstwy

powierzchniowej.
Obciążenie (N)

Próg zatarcia (N)
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Odporność na korozję:

Duża (> 7 μm) zwarta biała warstwa

Ulepszona przez proces oksydacji (ONC®)

Procesy Nitreg®/Nitreg®-C zapewniające

osiągnięcie właściwej mikrostruktury i ilości azotu

na powierzchni
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Powierzchnia po azotonawęglaniu, SEM

Powierzchnia po ONC ® 

(mniej chropowata)

Powierzchnia po ONC®

Powiększenie 10 000x

Powiększenie 10 000x

Powiększenie 1000x
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typowe KN względem 

T podczas 

nagrzewania

typowe KN względem 

T podczas chłodzenia

Wynika z tego, że struktura BIAŁEJ 

WARSTWY zmienia się podczas

nagrzewania i schładzania!
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Proces oksydacji części azotowanych/azotonawęglanych jest często 

stosowany w celu zwiększenia ich odporności na korozję. Nitrex 

ONC® to jedna z najczęściej wybieranych przez naszych klientów 

technologii obróbki. Nieustannie dążymy do zwiększania 

niezawodności i skuteczności procesu oksydacji.

Typowy proces ONC®: 

Nagrzewanie

w kontrolowanej 

atmosferze

Kontrolowane 

azot./azotonaw.

Kontrolowane

utlenianie

schładzanie

T

czas

Cel: zwarta warstwa zawierająca magnetyt (Fe3O4)
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Mechanizmy i ograniczenia

• Jednorodność i jakość białej warstwy to podstawa zapewnienia

odporności na korozję

• Struktura białej warstwy zależy od struktury, chropowatości i

składu chemicznego stali

• Zwiększona chropowatość, wcięcia czy odkształcenia

plastyczne struktury ziarna obniżają odporność na korozję

• Wyższa zawartość węgla obniża odporność na korozję
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Czysta referencyjna sygnatura tlenowa

Widmo warstwy azotonawęglanej (prawie całkowity brak tlenków)

Widmo warstwy ONC wykazuje znaczną obecność magnetytu

Spektroskopia ramanowska powierzchni
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Przesunięcie Stokesa, cm-1
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Fe2O3 ref.

Fe3O4 ref.
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Mieszanina obu tlenków

Przesunięcie Ramana, cm-1
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Wyższe Ucorr. -> lepsza odporność na korozję

Ucorr

Gęstość prądu, A/cm2

i
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1045: odporność na korozję

TYP TYP PROCESU

0 Bez azotowania

1 Zwykłe azotowanie + oksydacja BEZ INHIBITORA

2 Zwykłe azotowanie + oksydacja + inhibitor

3 W pełni kontrolowane FNC+ONC BEZ INHIBITORA (przeprowadzone w Nitrex)

4 W pełni kontrolowane FNC+ONC BEZ INHIBITORA (przeprowadzone w Trois-Rivieres University)

5 W pełni kontrolowane FNC+ONC + inhibitor (przeprowadzone w Trois-Rivieres University)

6 Austenityczna stal nierdzewna (np.: 304)

7 Martenzytyczna stal nierdzewna (np.: 410)

Biała warstwa 18µm

1800 godz.
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Przykłady zastosowania
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Azotowane metodą Nitreg® wałki 

zębate wykonane ze stali H13

Przekładnia (4140) do maszyn drukarskich

Azotowana metodą Nitreg®

Azotowana metodą Nitreg®

przekładnia (4140) do dźwigów i 

mechanizmów podnoszących 

Azotowane metodą Nitreg® duże koła 

zębate (4340) dla przemysłu rolniczego

Azotowane metodą Nitreg® przekładnie (4340) i 

wały przekładni stosowane w stalowni 
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Tuleje cylindrowe (żeliwo szare)
† Wartość przekracza górną granicę z uwagi na znaczną

chropowatość przed azotowaniem

Specyfikacja azotowania

Parametr Wymagania Wyniki

Biała warstwa [µm/cal] 10-15 µm 

(0,00039-0,00059")

11 µm 

(0,00043”)

Um. twardość warstwy

dla 60µm

350 HV0,5 min.

(35,7 HRC)

370 HV0,5

(37,8 HRC)

Chropowatość Ra 0,7-1,0 µm 

(0,00003-0,00004")

1,2 µm †

(0,00005")

Copyright Ⓒ 2015 Nitrex Metal Inc. Wszelkie prawa do kopiowania, reprodukcji i transmisji zastrzeżony

Procesy azotowania i azotonawęglania Nitreg® mające na celu zapewnienie

lepszej odporności części mechanicznych na ścieranie i korozję



SKŁAD MATERIAŁU 

Część Sektory drzwiowe

Wyniki

Proces Nitreg® pozwolił 

na jednoczesne 

zwiększenie odporności 

na korozję i na ścieranie



Sektory drzwiowe przeszły 

złożone ze 130 000 cykli 

badanie walidacyjne i 

wymagany co najmniej 

96-godzinny test korozji (> 

500 godzin)



Z innymi procesami 

wiązały się poważne 

problemy w wyniku 

zniekształceń



Nitreg®+ ONC®

KONKURENCYJNY

Ocynkowany
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Stal niskostopowa o wysokiej wytrzymałości



* Przewyższa alternatywną technologię
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Specyfikacja azotowania

Parametr Wymagania Wyniki

Biała warstwa [µm/cal] * 20 (0,008) 24 (0,009)

Warstwa porowata [μm/cal] < 50% WL 10 (0,0004)

Umow. war. utw. [µm dla

C+100]

N/D 360 (0,14)

Twardość powierzchni [HV1] N/D 499

Odporność na korozję [godz.] * > 400

Odległość od powierzchni [μm]
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Część: podzespoły hydrauliczne do 

urządzeń do utrzymania stanu dróg, 

usuwania śniegu i sprzętu rolniczego. 

Materiały: 

Stale 1026, 1045V i 4140

Wyniki: 

1026, 1045V: 1200-2000+ godzin badanie

w komorze solnej zg. z ASTM B117

stal 4140: 600 + godzin. Części uprzednio

poddano chromowaniu galwanicznemu lub

azotowaniu w kąpieli solnej.  

ONC®

Zastosowanie: hydraulika

11cm Ø x 128cm H (4,2" x 50,3")
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Obręcz zaciskowa zespołu zaciskowego

stosowanego w urządzeniach wiertniczych

Stal 4140 

28cm Ø x 8,8cm H (11 x 3,5")

10 kg (22 lbs)

Obręcz uchwytowa zespołu zaciskowego

stosowanego w urządzeniach wiertniczych

Stal 4140 

25,5cm Ø x 8cm H (10 x 3")

13 kg (28½ lbs)

Zastosowanie: górnictwo i odwierty 

Nitreg®-C + ONC®  ->  Warstwa biała 17µm ± 2µm
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Procesy azotowania i azotonawęglania Nitreg® mające na celu zapewnienie

lepszej odporności części mechanicznych na ścieranie i korozję



Obudowa zacisku zespołu zacisku

żerdzi stosowanego w urządzeniach

wiertniczych

30cm Ø x 27cm H (12" x 10,5")

Głowica podstawy uchwytu w zespole

uchwytu koronki wiertniczej

stosowanym w wiertnicach

Zastosowanie: górnictwo i odwierty 

Nitreg®-C + ONC®  ->  Warstwa biała 17µm ± 2µm
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Wrzeciona do urządzeń wydobywczych

4340 HT

16cm Ø x 48cm H (6,25" x 19")

27 kg (60 lbs)

Zastosowanie: górnictwo i odwierty 

Obudowa z tuleją stosowane w urządzeniach

do podwodnego wydobycia ropy i gazu

Stal węglowa 44W

Nitreg®-C + ONC®  ->  Warstwa biała 17µm ± 2µm
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Zastosowanie: broń

Materiały : PH 13-8 Mi

PH 17-4

420

4140

Nitreg®, Nitreg®-S, ONC®
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Zastosowanie: motoryzacja

Elementy podwozia/zawieszenia

Żeliwo

Nitreg®-C + ONC®

Warstwa biała: 18-20 µm

Sprężyny gazowe

1045

Nitreg®-C + ONC®

Warstwa biała: 18-20 µm
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Zastosowanie: górnictwo

Podest Ruchomy Górniczy Fraco dla 

Kopalni “Silesia” - Nitreg®

Udostępnione przez: Fraco Products
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Zastosowanie: górnictwo

Elementy toru jezdnego 

Podestu Ruchomego Górniczego 

Fraco dla Kopalni “Rydultowy –

Anna” - Nitreg®-C + ONC®

Udostępnione przez: Fraco 

Products
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WNIOSKI

• Do osiągnięcia wysokiej odporności na korozję wymagana jest 

kombinacja następujących elementów: braku porowatości, zwartej

białej warstwy uzyskanej w drodze kontroli fazowej oraz kontroli

potencjału procesu oksydacji.

• Nowo wprowadzone kontrolowane procesy oksydacji pozwalają na

powtarzalne wytwarzanie warstw o dużej zawartości magnetytu o 

bardzo wysokiej odporności na korozję.

Dziękujemy za uwagę.
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Przenośny system monitorowania i kontroli procesu azotowania 

gazowego wraz z oprogramowaniem komputerowym 

przeznaczonym do symulacji charakterystyk środowiskowych 

procesów azotowania gazowego.

System daje możliwość jego podłączenia do każdego typu instalacji do 

azotowania gazowego, sterowanej ręcznie, półautomatycznie bądź 

automatycznie, a ze względu na swoją mobilność może być 

podłączany do kilku instalacji znajdujących się na wyposażeniu 

przedsiębiorstw, w zależności od potrzeb produkcyjnych i usługowych.

Zaletą systemu poza monitorowaniem i wizualizacją 

parametrów procesu azotowania jest również możliwość rejestracji i 

archiwizacji danych o procesie w bazach danych. Zgromadzone dane 

z procesów będą mogły być wykorzystywane przy projektowaniu oraz 

prognozowaniu. Te możliwości systemu w zakresie projektowania 

procesów i prognozowania ich parametrów stanowią o jego 

innowacyjności.

ANALIZATOR NITRAN
Przenośny Termo-Konduktometryczny Analizator

Atmosfery Azotującej.



SPOSÓB REALIZACJI AWARYJNEGO

ZASILANIA ZAKŁADU GÓRNICZEGO 

Z WYKORZYSTANIEM BLOKÓW 

GAZOWO - PAROWYCH.

AUTOR: ARTUR ZAWADZKI

LUTY 2015

Oddział Zakłady Górnicze „Rudna”



Osiągnięte cele:

1

1. poprawa bezpieczeństwa załogi dołowej - awaryjne zasilanie w

przypadku wystąpienia katastrofalnych warunków zasilania

(blackout)

2. zwiększona niezawodność zasilania zakładu górniczego –

autonomiczne zasilanie na potrzeby wyjazdu załogi, minimalnej

wentylacji i odwodnienia dołu kopalni.

3. obniżenie kosztów energii wskutek produkcji energii elektrycznej

i ciepła w wysoko sprawnej kogeneracji w Blokach Gazowo-

Parowych (BGP)



W wyniku przeprowadzonych prób ruchowych potwierdzono

pełną zdolność generatora TG3 do zapewnienia mocy

niezbędnej dla przeprowadzenia wyjazdu załogi przy

zapewnieniu wentylacji dołu kopalni.

Parametry elektryczne silnika maszyny wyciągowej klatkowej:

1. typ – PW 103/01

2. moc – 2 900 kW

3. prąd obw. głównego – 3 880 A

3. napięcie zasilające – 800 V DC

2

Parametry elektryczne silnika wentylatora:

1. typ – GAe-1716t/01

2. moc – 3 150 kW

3. prąd obw. głównego – 350 A

3. napięcie zasilające – 6 000 V AC



Przeprowadzone inwestycje:

3

1. Budowa bloku gazowo parowego BGP w EC-2 

Energetyka Sp. z o.o.

2. Zabudowa transformatorów blokowych 6/30kV i 30/6 kV w 

EC-2 i KRG ZG Rudna

3. Ułożenie linii kablowej 30kV (ponad 4 km)

4. Modernizacja GST-3 6kV w zakresie CAŁEJ aparatury (obwody 

pierwotne i wtórne, 4 sekcje po 24 = 96 pól rozdzielczych)

5. Modernizacja pola linii S410 110kV w KRG w zakresie 

automatyki i zabezpieczeń



BLOK GAZOWO - PAROWY

4



Podstawowe dane generatorów:

Generator parowy - TG1:

Producent: Siemens

Parametry elektryczne :

14,5 MVA; 1332 A; 6,3 kV

Przekładnia: 7544 / 1500 obr / min

Parametry technologiczne pary :

niskoprężna:     0,7 MPa, 275 OC

wysokoprężna:  7,25 MPa, 493 OC

5



Generatory gazowe: TG2, TG3:

Producent: Turbomach

Parametry elektryczne :

17MVA; 1558 A; 6,3kV

Przekładnia: 11 200 / 1500

Zużycie gazu przy obciążeniu

znamionowym:  5 500 m3/ h
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Modernizacja pola linii S410 110kV w KRG 

w zakresie automatyki i zabezpieczeń

7

Stare wyposażenie Zmodernizowane wyposażenie



Podstawowe dane transformatorów:

2BAT10; T5 KRG:

TORc 20000/30; 30 MVA; 31,5/6, kV; 

Podstawowe dane linii kablowej:

l=4 200m; 3x(3xXRUHAKXS 300/5 mm) 18/30 kV
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Rozdzielnia GST3 po modernizacji

9



Schemat strukturalny układu wyprowadzenia mocy z BGP do ZG Rudna

( 3 generatory)
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Szafa automatyki i zabezpieczeń transf. T5 30/6 kV

oraz synchronizatora generatora gazowego z siecią ZG Rudna
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Schemat strukturalny układu wyprowadzenia mocy z BGP do ZG Rudna 

(praca wyspowa generatora TG3).

12



Dziękuję za uwagę…

i proszę obudzić śpiących 
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SP3 jako system prezentacji procesów przemysłowych w kopalni 
 
Andrzej Paszek, Adrian Płonka  
HASO S.C. Tychy 
 
 
 
 
 
 
1. WSTĘP 
 
System Prezentacji Procesów Przemysłowych SP3 zapewnia możliwość ciągłego rejestrowania, 
przetwarzania, archiwizowania oraz wizualizacji pomiarów na podstawie danych zebranych z czujni-
ków przez systemy pomiarowe, z którymi SP3 ma skonfigurowane połączenie. System jest dosto-
sowany do wymogów obsługi dyspozytorskiej zakładu górniczego poprzez realizację jego głów-
nych zadań tj.: 

– Graficzną prezentację pomiarów bieżących i archiwalnych na dowolnej wielkości skalowal-
nych planszach, schematach, mapach itp., w sposób dostosowany do możliwości percepcyj-
nych użytkownika z uwzględnieniem aktualnych schematów technologicznych i wentyla-
cyjnych kopalni, 

– Alarmowanie w sytuacjach krytycznych oraz ostrzeganie o zaistniałych zagrożeniach, 
– Archiwizację danych pomiarowych i alarmów, 
– Wyświetlanie archiwalnych danych pomiarowych w formie wykresów, 
– Tworzenie i drukowanie raportów oraz generowanie statystyk na podstawie pomiarów ar-

chiwalnych, 
– Identyfikację typu, numeru oraz źródła systemu pomiarowego czujnika, 
– Możliwość pracy wielomonitorowej, dostosowania ustawień i zapamiętania utworzonej 

konfiguracji dla wygody użytkownika. 
 
 
2. STRUKTURA SYSTEMU PREZENTACJI PROCESÓW PRZEMYSŁOWYCH SP3 
 
System SP3 składa się z modułów połączonych ze sobą siecią komputerową. Modułami tymi są:  

– SP3-Serwer, 
– SP3-Konstruktor, 
– SP3-Nawigator. 
Konfiguracja przedstawionego systemu przewiduje zabudowę po jednym module SP3-

Konstruktor i SP3-Serwer oraz wielu modułów SP3-Nawigator. Jedynym ograniczeniem limitują-
cym liczbę aktywnych modułów SP3-Nawigator jest w przepustowość sieci wynikająca z potrzeby 
rozsyłania danych pomiarowych. Na rys. 1 przedstawiony jest schemat systemu SP3. 

 
2.1. SP3-Serwer 
 
SP3-Serwer służy do zbierania, archiwizacji i udostępniania danych dla całego systemu. Przez za-
stosowanie specjalnie zbudowanej do tego celu dedykowanej bazy danych, umożliwia szybki do-
stęp do danych bieżących, a zwłaszcza archiwalnych. SP3-Serwer odpowiedzialny jest za: 

Szkoła Eksploatacji Podziemnej 2015, Materiały Konferencyjne 
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– Zbieranie i archiwizację danych z podłączonych do niego systemów pomiarowych (np. 
CST, SMP/SEMP, KSP, FOD, SMOK, SWµP-3, FOD, µHADES, SMOK, sterowniki PLC, 
transmisja MODBUS, RS232, RS485, RS422, LAN itp.), 

– Przechowywanie konfiguracji systemu SP3 (konfiguracji czujników, projektów plansz, list 
obiektów), 

– Udostępnianie danych modułom SP3-Konstruktor i SP3-Nawigator, 
– Replikację zgromadzonych danych. 

 
 

SP3-Konstruktor
SP3-Serwer

główny

Systemy bezpieczeństwa
CST, SWµP-3

SMP/SEMP
KSP

Systemy łączności
SAT

HETMAN

Systemy zewnętrzne
ZEFIR
FOD

µHADES

Pozostałe systemy
SMOK
PLC

SP3-Serwer
danych

POZIOM SYSTEMOWY

POZIOM  ZARZĄDZANIA

STANOWISKA  DYSPOZYTORSKIE

STANOWISKA DOZORU WYŻSZEGO

   (np. górniczy, wentylacyjny, elektryczny, mechaniczny) 

   (np. metanometrii, ruchu, główny, energomechaniczny)

SP3-Nawigator SP3-Nawigator SP3-Nawigator SP3-Nawigator

SP3-NawigatorSP3-NawigatorSP3-NawigatorSP3-Nawigator

 
 

Rys. 1. Schemat Systemu Prezentacji Procesów Przemysłowych SP3 
SP3-Serwer może występować w odmianach: 
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– SP3-Serwer główny – jest podstawowym elementem systemu SP3. Przechowuje konfigura-
cję systemu, zbiera i archiwizuje dane. Spełnia rolę serwera danych dla modułów SP3-
Konstruktor i modułów SP3-Nawigator pracujących np. w sieci dyspozytorskiej; 

– SP3-Serwer rezerwowy – jest serwerem wspomagającym serwer główny oraz spełnia funk-
cje serwera głównego w przypadku jego awarii; 

– SP3-Serwer danych – dowolny serwer plików, który służy, jako serwer danych (może to 
być np. istniejący już na kopalni serwer danych lub serwer lustrzany). Przejmuje na siebie 
funkcję związaną z udostępnianiem danych dla modułów SP3-Nawigator pracujących poza 
siecią dyspozytorską; 

– SP3-Serwer SWµP-3 – system SWµP-3 w szczególnych przypadkach może realizować 
funkcje serwera głównego. Wówczas wszystkie urządzenia skonfigurowane w SWµP-3 są 
widoczne w systemie SP3, co jest konsekwencją korzystania ze wspólnej bazy danych. 

 
2.2. SP3 - Konstruktor  
 
SP3-Konstruktor - pozwala na tworzenie dowolnego rodzaju w pełni skalowalnych plansz, map, 
schematów, na których umieszcza się obiekty animujące wskazania z określonych przez użytkow-
nika czujników dostępnych w systemie. Obszerny zestaw narzędzi graficznych, podobnie jak i bi-
blioteka gotowych elementów, pozwalają na szybkie tworzenie zaawansowanych graficznie i roz-
budowanych plansz oraz edycję tych istniejących już w systemie.  
 
 

 
 

Rys. 2. Okno programu SP3-Konstruktor 
 
 

Rozbudowana funkcjonalność SP3-Konstruktora umożliwia m.in.:  
– Włączanie i wyłączanie siatki pomocniczej o dowolnie zadawanej wielkości oczka w pionie 

i poziomie oraz kącie nachylenia linii pionowych, a także ustawianie dowolnej ilości linii 
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pomocniczych (pionowych i poziomych), ułatwiających umieszczanie elementów na plan-
szy, 

– Włączanie lub wyłączanie automatycznego przyciągania umieszczanych obiektów do linii 
pomocniczych, punktów przecięcia siatki pomocniczej, linii, krawędzi innych obiektów itp., 

– Włączanie i wyłączanie oraz tworzenie dowolnie nazwanych warstw i przypisywania do 
nich obiektów na planszy, 

– Przesuwanie, powiększanie i pomniejszanie zadanego fragmentu planszy oraz używania 
miniatury podglądu ułatwiającej poruszanie się po edytowanej planszy, 

– Tworzenie własnych obiektów i zapisywanie ich w istniejących lub własnych bibliotekach 
pogrupowanych tematycznie (rys. 3), 

 
 

 
 

Rys. 3. Biblioteka obiektów gotowych do umieszczenia na planszy 
 

 
– Korzystanie z narzędzi umożliwiających tworzenie podstawowych elementów graficznych 

(rysowanie linii, łamanej, krzywej, prostokąta, okręgu, koła, elipsy, łuku itp.), powielanie 
istniejących elementów metodą „kopiuj - wklej”, 

– Wielopoziomowe grupowanie i rozgrupowanie obiektów (do momentu rozgrupowania, 
zgrupowane obiekty zachowują się jak jeden obiekt), 

– Zabezpieczenie obiektów podczas edycji przed: zaznaczaniem, zmianą rozmiaru, przesuwa-
niem, obracaniem o kąt, zmianą kolejności rysowania na planszy, zmianą położenia w pio-
nie i poziomie, drukowaniem, kopiowaniem, usuwaniem, zmianą proporcji, zmianą szero-
kości lub wysokości, edycją tekstu, 

– Parametryzowanie każdego z obiektów aktywnych (animujących wskazania czujników); 
– Parametryzowanie obiektów graficznych: zmiana koloru i grubości linii, sposobu wypełnie-

nia obiektu, wielkości, typu i koloru czcionki, rysowanie cienia pod obiektem itp., 
– Ustawianie położenia obiektów względem siebie (na wierzch, pod spód, itp.), 
– Wykonywanie operacji nakładania, wycinania i złączenia obszarów wybranych obiektów, 
– Podgląd „on line” planszy przed zastosowaniem zmian dla całego systemu oraz nielimito-

wane cofania wprowadzonych na planszy operacji, 
– Zmianę wielkości, koloru tła oraz częstotliwości odświeżania planszy, 
– Eksport całej planszy do pliku graficznego w formacie BMP, JPG lub wektorowego formatu 

EMF oraz importowanie plików w formacie wektorowym SVG, 
– Umieszczanie na planszy obiektów graficznych pochodzących z innych edytorów (wkleja-

nie zawartości schowka), 
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– Wyświetlanie wszystkich czujników dostępnych w systemie wraz z aktualnym pomiarem 
w formie listy lub tabeli, względnie tylko określonych kartotek wg zadanych kryteriów wy-
szukiwania, 

– Animacja pomiarów wg zestawu kolorów ustalonych przez użytkownika, 
– Tworzenie czujników wirtualnych w oparciu o działania logiczne i matematyczne, 
– Zarządzanie kontami użytkowników – ustalanie uprawnień (np. sporządzanie raportów, 

drukowanie itp.) oraz zakres oglądanych plansz, 
– Możliwość dodania opisów szczegółowych dla każdej plansz. 

 
2.3. SP3-Nawigator 
 
SP3-Nawigator – (rys. 4) umożliwia uruchamianie wcześniej utworzonych plansz w osobnych ok-
nach oraz zapewnia ciągłą obserwację aktualnych pomiarów. Plansze wyświetlane są w oknach, 
które użytkownik może dowolnie rozmieścić na ekranie monitorów lub innych urządzeń wyświe-
tlających. Każde z okien posiada ponadto konfigurowany przez użytkownika pasek skrótów (do 
szybkiego przełączania między planszami w tym samym oknie) oraz pasek narzędzi służący do 
przesuwania planszy za pomocą myszki czy powiększania zaznaczonego obszaru (rys. 4).  
 
 

 
 

Rys. 4. Okno programu SP3-Nawigator 
 
 

Najważniejsze funkcje zaimplementowane w module to m. in.: 
– Wyświetlanie pomiarów z czujników na planszach o dowolnej wielkości (rys. 5), 
– Przesuwanie, dynamiczna zmiana rozmiaru okna jak i samego widoku planszy (rys. 6), 
– Wybór obserwowanych warstw w obrębie danej planszy, 
– Wyszukiwanie obiektów na planszy – użytkownik może korzystać z wyszukiwarki obiek-

tów (rys. 7 - szukanie numeru, tekstu, opisu itp. w obrębie aktywnego okna planszy), lub 
używać do tego celu specjalnej listy ze zdefiniowanymi obiektami (rys. 8). 
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Rys. 5 Fragment planszy animującej stan czujników dwustanowych 
 
 

 
 

Rys. 6. Przykładowy fragment działania programu SP3-Nawigator 
 
 

 
 

Rys. 7. Wyszukiwanie i podświetlenie na planszy wyszukiwanego obiektu 
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Rys. 8. Fragment okna lokalizatora obiektów 
 
 

– Automatyczna aktualizacja planszy. W przypadku wykrycia zmian następuje ponowne za-
ładowanie danej planszy, 

– Alarmowanie o stanach krytycznych, ostrzeganie o zagrożeniach – wskazywanie na planszy 
lokalizacji czujnika będącego w alarmie poprzez odpowiedni wybór z listy alarmów (rys. 9), 

 
 

 
 

Rys. 9. Fragment okna alarmów 
 
 

– Podręczny panel przycisków dla okien wyświetlających plansze i dynamiczna miniatura 
widoku aktywnego okna planszy (rys. 10), 

 
 

 
 

Rys. 10. Fragment planszy (na miniaturze widoczna jest lokalizacja obszaru powiększenia) 
 
 

– Zapamiętywanie i wczytywanie układu plansz – możliwość odtworzenia konfiguracji okien 
zapisanej przez użytkownika, 

– Możliwość śledzenia ostatnich zmian pomiarów na planszy poprzez aktywowanie funkcji 
„pulsowania” pomiarów, – jeśli czujnik zmienił swój stan lub wskazanie, wówczas zacznie 
on migać na planszy oraz porównywanie pomiarów z czujników na wspólnym wykresie, 

– Prezentacja zgromadzonych danych w formie graficznej lub alfanumerycznej (rys. 11),  
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Rys. 11. Historia pomiarów czujnika w formie tekstowej 
 
 

– Wybór sposobu prezentacji danych na wykresach – możliwość ustawienia zakresu prezen-
towanych danych od 1 minuty do 1 miesiąca, automatycznego lub ręcznego ustawienia war-
tości minimalnej i maksymalnej, sposobu rysowania danych (linia lub słupki), podglądu da-
nych na wykresie „na żywo”, 

– Zapamiętywanie indywidualnych ustawień dla każdego z wykresów,  
– Możliwość logowania się dowolnych użytkowników na stanowiskach (w oparciu o swój lo-

gin i hasło), 
 
 

 
 

Rys. 12. Wykres dobowy pomiarów czujnika dwustanowego 
 
 

– Generowanie raportów, statystyk (rys.15), 
– Drukowanie oraz eksport wygenerowanych raportów, 
– Drukowanie zawartości otwartej planszy lub jej fragmentu (na jednym lub wielu arkuszach 

– w zależności od wybranego współczynnika przeskalowania) z możliwością wyłączenia 
wybranych warstw, 

– Wyświetlanie podpowiedzi z opisem dla czujników, telefonów lub przycisków przeniesie-
nia do innych plansz po najechaniu na dany obiekt kursorem (rys. 16), 
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Rys. 13. Wykres dobowy pomiarów czujnika analogowego 
 
 

 
 

Rys. 14. Wykres szczegółowy pomiarów czujnika analogowego 
 

 

 
 

Rys. 15. Wygląd fragmentu okna wygenerowanych statystyk 
 
 

– Grupowanie oraz wyszukiwanie plansz (ułatwiona praca z dużym projektem), 
– Możliwość pracy w trybie wielomonitorowym, 
– Możliwość generowania raportów przez użytkownika na podstawie różnych definiowanych 

kryteriów np.: zakresu czasowego, czy właściwości czujników (opcja wyboru konkretnego 
typu czujnika, numeru, zakresu, histerezy pomiarów), wybór konkretnego typu pomiaru (np. 
alarmy, ostrzeżenia, braki danych, skalowania), podziału wygenerowanych danych na pod-
zbiory (np. 8-mio godzinne, dobowe), wyświetlania pomiarów cząstkowych oraz statystyk, 
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Rys. 16. Podpowiedź pojawiająca się po najechaniu kursorem na obiekt animujący wskazania 
 
 

– Generowanie raportów czasowych dla czujników dwustanowych z wyróżnieniem pozycji 
o zadanym czasie trwania (rys.17), 

 
 

 
 

Rys. 17. Wygląd raportu czasowego z wyróżnionymi na czerwono dłuższymi postojami 
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PODSUMOWANIE 
 
System Prezentacji Procesów Przemysłowych SP3 umożliwia kompleksową wizualizację, anali-
zę i raportowanie procesu wydobywczego z jednoczesną możliwością kontroli i analizy zagrożeń 
występujących w trakcie tego procesu. Zapewnia on dostęp do aktualnych i archiwalnych danych 
dla szerokiej grupy osób, co daje możliwość kontroli nad pracą urządzeń i bezpieczeństwem osób. 
Zaprezentowany system niewątpliwie spełnia oczekiwania, jakie są wymagane dla tego typu sys-
temów. Przy jego projektowaniu została uwzględniona specyfika zakładu górniczego oraz dotych-
czasowe doświadczenia w zakresie projektowania systemów bezpieczeństwa (CST) i systemów 
dyspozytorskich (SWµP-3). Dodatkowo system SP3 jest elastyczny w rozbudowie o nowe elemen-
ty w zakresie pozyskiwania danych z nowych systemów, dodawania nowych raportów i nowych 
elementów graficznych do wizualizacji procesu wydobycia. 
 
 
LITERATURA  
 
[1]  System Prezentacji Procesów Przemysłowych SP3 – Instrukcja obsługi SP3-Konstruktor. 

HASO Tychy, 2012. 
[2]  System Prezentacji Procesów Przemysłowych SP3 – Instrukcja obsługi SP3-Nawigator. HASO 

Tychy, 2012. 
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Rys. Propagacja nieciągłości skał

stropowych w chodniku

nadścianowym.

s) Stanowisko pomiarowe S.pd 1’;

b) Stanowisko pomiarowe S.pd 2’;

c) Stanowisko pomiarowe S.pd 4’;

d) Stanowisko pomiarowe S.pd 5’.
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Rys. Propagacja nieciągłości skał

stropowych w chodniku

podścianowym.

a) Stanowisko pomiarowe S.pd 1;

b) Stanowisko pomiarowe S.pd 2;

c) Stanowisko pomiarowe S.pd 4;

d) Stanowisko pomiarowe S.pd 5.
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Rys. Propagacja nieciągłości skał 

stropowych w chodniku 

nadścianowym.

a) stanowisko pomiarowe nr 4’,

b) stanowisko pomiarowe nr 5’,

c) stanowisko pomiarowe nr 9’,

d) stanowisko pomiarowe nr 11’
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Pozostawienie wyrobiska przyścianowego w obudowie ŁP i wzmocnionego obudową

kotwową o długości 2,7 m na okres około 1,5 roku skutkuje zwiększeniem zasięgu

strefy odprężonej do nawet 7 m ponad strop wyrobiska. Kilkunastokrotnie zwiększa

się częstotliwość nieciągłości i wartość charakterystycznego wskaźnika Δr. W

chodniku nadścianowym 1/VI w otworach endoskopowych zaobserwowano

nieciągłości w odległości około 0,3 m od stropu o rozwarciu 0,02 m oraz kilka

szczelin do wysokości około 5 m ponad strop wyrobisk [3]. W chodniku

podścianowym 7/VII szczeliny zaobserwowano do wysokości 7 m ponad strop

wyrobiska, ich ilość wynosiła od 4 do 11, a maksymalne rozwarcie pojedynczej

szczeliny wynosiło około 0,1 m.

Podsumowanie



W odległości powyżej 100 m od czoła ściany obserwuje się przyrost nieciągłości skał

stropowych wynoszący średnio 45 mm (chodnik nadścianowy) i 23 mm (chodnik

podścianowy). Górotwór odkształca się w zakresie sprężystym w odległości około

200 m od czoła ściany. Otrzymane wyniki pomiarów pozwalają na utrzymanie

wniosku zawartego w [1], iż minimalna odległość wzmocnienia wyrobiska

przyścianowego kotwieniem wysokim powinna wynosić 150 m od czoła ściany.

Wcześniejsze spięcie warstw stropowych obudową kotwową strunową przyczyniłoby

się do zmniejszenia propagacji nieciągłości, a w konsekwencji do zmniejszenia

deformacji wyrobisk przyścianowych. Obecnie stosowana technologia, która

przewiduje minimalną odległość kotwienia 60 m przed czołem ściany jest

wystarczającą dla utrzymania wyrobisk przed frontem ściany i na skrzyżowaniu.

Sugerowana odległość 150 m powinna skutkować poprawą warunków utrzymania

wyrobiska za frontem ściany.

Podsumowanie



Wyznaczone równanie logarytmiczne Δr = -7,753 ln (Lc+57,018) opisujące propagację

rozwarcia skał stropowych odnosi się do obudowy i wzmocnienia stosowanego w

wyrobiskach przyścianowych ścian strugowych w dwustronnym otoczeniu calizną.

Odległości 300 m przed frontem ściany jest optymalną dla rozpoczęcia pomiarów

propagacji nieciągłości skał stropowych w warunkach LW Bogdanka SA.

Podsumowanie
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Rozwój nieciągłości skał stropowych w chodnikach 
przyścianowych przed frontem eksploatacyjnym ścian 
strugowych w warunkach LW „Bogdanka” S.A. 
 
 
Waldemar Korzeniowski, Łukasz Herezy, Krzysztof Skrzypkowski 
Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie 
Wydział Górnictwa i Geoinżynierii, Katedra Górnictwa Podziemnego 
 
 
 
 
 
 
STRESZCZENIE: W artykule przedstawiono wyniki pomiarów rozwoju nieciągłości stropu wyro-
bisk określone na podstawie obserwacji ścianek otworów badawczych monitorowanych w fazie 
utrzymania wyrobisk przed frontem ściany, co posłużyło do wyznaczenia stref odprężonych w gó-
rotworze. Badania przeprowadzone zostały w wyrobiskach przyścianowych kolejnej ściany stru-
gowej eksploatowanej w LW „Bogdanka” S.A. nr 7/VII i porównano je z wynikami otrzymanymi 
podczas wcześniejszej eksploatacji w tej kopalni, poprzednią ścianą strugową nr 1/VI. Wskazano 
charakterystyczne parametry propagacji nieciągłości i ich wartości oraz opisano i zilustrowano 
charakterystyczne strefy rozwoju nieciągłości, ze szczególnym uwzględnieniem odległości frontu 
eksploatacyjnego od stanowiska pomiarowego. Wyznaczono równanie opisujące ten proces w 
określonych warunkach górniczo-geologicznych przy założeniu zastosowanego tam sposobu za-
bezpieczenia wyrobiska. 
 
SŁOWA KLUCZOWE: Strefa spękań, górotwór odprężony, rozwarstwienia stropu 
 
 
 
1. WPROWADZENIE 
 
W trakcie eksploatacji złóż węgla kamiennego systemem ubierkowym ścianowym jednym z naji-
stotniejszych czynników wpływających na osiągane wyniki produkcyjne jest intensywność defor-
macji wyrobisk przyścianowych. Z punktu widzenia funkcjonalności wyrobiska przyścianowego 
ważne jest zachowanie jego wymiarów poprzecznych. Zmianę tych wymiarów określa się poprzez 
określenie konwergencji pionowej i poziomej. Przed czołem ściany w wyniku przemieszczającego 
się frontu eksploatacyjnego powstaje ciśnienie eksploatacyjne (teoria fali ciśnień Budryka) zależne 
od prędkości postępu ściany, wytrzymałości na ściskanie skał stropowych, głębokości eksploatacji 
oraz prędkości przemieszczającego się frontu [2]. Zakres i zasięg stref zniszczenia górotworu (spę-
kań, szczelin i nieciągłości) ma bezpośredni wpływ na obciążenie obudowy wyrobisk przyściano-
wych i ich konwergencję [1,4,5]. Eksploatacja kolejnej ściany techniką strugową w LW „Bogdan-
ka” S.A. i możliwość względnego porównania zjawisk geomechanicznych zachodzących w zróżni-
cowanych warunkach geologicznych skłoniła autorów do podjęcia badań mających na celu efek-
tywne opisanie procesu rozwoju nieciągłości i jego związku z lokalizacją frontu eksploatacji. 
 
 
 

Szkoła Eksploatacji Podziemnej 2015, Materiały Konferencyjne 
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2. WARUNKI GEOLOGICZNO-GÓRNICZE W REJONIE POLA ŚCIANOWEGO 7/VII 
 
Pole ścianowe ściany 7/VII zalegało na głębokości około 950 m, miąższość pokładu wynosiła od 
1,30 m do 1,55 m, średnio osiągając wartość 1,42 m. Pokład nachylony był pod średnim kątem 
wynoszącym 2˚. Ściana 7/VII była pierwszą ścianą prowadzoną w polu VII i drugą strugową w 
LW „Bogdanka” S.A., charakteryzowała się wybiegiem 5022 m i długością 303 m. Z przyczyn 
technologicznych wykonano w polu ściany przecinkę technologiczną zlokalizowaną na 2600 m 
wybiegu ściany. W stropie pokładu występowała warstwa mułowca lub iłowca o grubości do 8 m, 
powyżej znajdował się pokład 385/1 o miąższości 0,05÷1,5 m. Nad pokładem 385/1 występowała 
najczęściej warstwa iłowca o miąższości ok. 3,0÷5,5 m, a następnie warstwa mułowca lub pia-
skowca o miąższości kilku metrów, lokalnie do ponad 10 m. Ponad serią mułowców i piaskowców, 
występowały głównie iłowce o miąższości kilkunastu metrów, niekiedy z wkładkami mułowca lub 
piaskowca o miąższości do 2 m. W spągu pokładu zalegała warstwa iłowca o grubości 3,0÷4,0 m, 
a niżej kompleks mułowców i piaskowców o grubości 6,5÷8,0 m. 

W wyrobiskach przyścianowych ściany 7/VII wykonano szereg otworów badawczych dla okre-
ślenia parametrów geomechanicznych pokładu i skał go otaczających. Na podstawie badań in situ 
określono wytrzymałość na ściskanie Rc sześciometrowego pakietu skał stropowych. Wartości Rc 
dla poszczególnych odcinków wybiegu ściany objętych badaniami deformacji wyrobisk przyścia-
nowych przedstawia tabela 1. 
 
 
Tabela 1. Wytrzymałość na ściskanie Rc pakietu sześciometrowego 
skał stropowych wzdłuż wyrobisk przyścianowych ściany 7/VII 
Table 1. Compressive strength Rc of the six meter roof rocks package 
along the longwall workings of longwall No. 7/VII 
 

Chodnik nadścianowy 7/VII Chodnik podścianowy 7/VII 

Wybieg ściany 
[m] 

Wytrzymałość na ściskanie 
Rc [MPa] 

Wybieg 
ściany 

[m] 

Wytrzymałość na ściskanie 
Rc [MPa] 

0÷120 20÷25 0÷160 20÷25 
120÷500 25÷30 160÷510 25÷30 
500÷675 30÷35 510÷1065 20÷25 
675÷1230 25÷30 1065÷1325 25÷30 

1230÷1610 30÷35 1325÷1500 20÷25 
1610÷1870 35÷40 1500÷2375 25÷30 
1870÷1970 >40 2375÷2600 30÷35 
1970÷2290 35÷40 

 
2290÷2600 30÷35 

 
 

Chodniki przyścianowe wykonane były w obudowie ŁPSC V36/12S. Dla wzmocnienia wyro-
bisk przyścianowych przed skutkami ciśnienia eksploatacyjnego wykorzystano podciągi stalowe 
zabudowywane na ociosie, kotwy stalowe kute o długości 2,7 m oraz podciągi przykatwiane ko-
twami linowymi o długości 6 m każda. Od strony pola ścianowego ściany 7/VII przykatwiano 
również łuki ociosowo-stropowe w celu usztywnienia obudowy. Wzmocnienie to było analogiczne 
do zastosowanego w chodniku nadścianowym 1/VI w polu Nadrybie [1, 3, 4]. 
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3. OKREŚLENIE ZASIĘGU GÓROTWORU ODPRĘŻONEGO 
NAD WYROBISKIEM PRZYŚCIANOWYM 

 
Badania endoskopowe realizowane były w chodniku podścianowym i ich podstawowym celem by-
ło określenie sposobu wzmocnienia chodnika dla powtórnego wykorzystania dla sąsiedniej ściany. 
W wyrobisku od przecinki rozruchowej do przecinki technologicznej wykonano 10 otworów ba-
dawczych o długości od około 8,5 m do 9,5 m. Otwory usytuowane były na stanowiskach pomia-
rowych: 
 S.p. 1 – 20 m wybiegu ściany, 
 S.p. 2 – 624 m wybiegu ściany, 
 S.p. 3 – 800 m wybiegu ściany, 
 S.p. 4 – 1 100 m wybiegu ściany, 
 S.p. 5 – 1 168 m wybiegu ściany, 
 S.p. 6 – 1 579 m wybiegu ściany, 
 S.p. 7 – 1 786 m wybiegu ściany, 
 S.p. 8 – 2 120 m wybiegu ściany, 
 S.p. 9 – 2 460 m wybiegu ściany, 
 S.p. 10 – 2 600 m wybiegu ściany. 

 

 
 
Rys. 1. Lokalizacja nieciągłości skał stropowych 
          szczelina;           szczelina z rumoszem;            spękanie 
Fig. 1. Location of discontinuities of roof rocks 
          fissure;            fissure with rubble;            fracture 
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Na podstawie przeprowadzonych badań endoskopowych stwierdzono liczne nieciągłości góro-
tworu zaobserwowane na ściankach otworów badawczych, wynikające ze spękania skał, powsta-
wania szczelin lub narastających rozwarstwień, rys. 1, (co w dalszej części przyjmuje się jako stre-
fę odprężoną) sięgających nawet do 7 m ponad strop wyrobiska. W otworach zlokalizowanych na 
stanowiskach pomiarowych 1÷6 można przyjąć, iż zasięg strefy odprężonej znajduje się pomiędzy 
3÷5 m od stropu. Wyjątek stanowi otwór zlokalizowany na stanowisku pomiarowym 4, gdzie za-
sięg tej strefy sięga 7 m. W pozostałych otworach zlokalizowanych na stanowiskach pomiarowych 
7÷10 zasięg strefy odprężonej wynosił 7 m ponad strop wyrobiska. Główną przyczyną stosunkowo 
dużego zasięgu strefy był półtoraroczny czas utrzymania wyrobiska poprzedzający uruchomieniem 
eksploatacji. 

 
4. ROZWÓJ PROPAGACJI NIECIĄGŁOŚCI SKAŁ STROPOWYCH 

W FUNKCJI WSPÓŁRZĘDNEJ WYBIEGU ŚCIANY 
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Rys. 2. Propagacja nieciągłości skał stropowych w chodniku nadścianowym. 
a) Stanowisko pomiarowe S.pd 1’; b) Stanowisko pomiarowe S.pd 2’; 
c) Stanowisko pomiarowe S.pd 4’; d) Stanowisko pomiarowe S.pd 5’ 
Fig. 2. Propagation of discontinuities of roof rocks in the upper ventilation gateroad. 
a) Measuring stand S.pd 1’; b) Measuring stand S.pd 2’; 
c) Measuring stand S.pd 4’; d) Measuring stand S.pd 5’ 
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Stanowiska pomiarowe do badania przebiegu rozwoju nieciągłości górotworu i skał wokół wy-
robisk przyścianowych opisano w pracach [1,4]. Stanowiska pomiarowe (S.pd – w chodniku pod-
ścianowym i S.pd’ – w chodniku nadścianowym) oddalone były od siebie o stałą odległość wyno-
szącą 500 m. Pierwsze stanowiska w obydwu chodnikach zlokalizowane były przy współrzędnej 
500 m, a ostatnie 2500 m wybiegu ściany. Na dwóch stanowiska badawczych (S.pd 3 i S.pd 3’) za-
równo w chodniku podścianowym jak i nadścianowym nie uzyskano odpowiedniej liczby pomia-
rów dla ich zaprezentowania. Wyniki pomiarów propagacji nieciągłości skał stropowych przedsta-
wiono w formie wykresów, na których oznaczono przyrost wartości sumarycznego wskaźnika nie-
ciągłości Δr  zdefiniowanego jako suma wartości spękań, szczelin i rozwarstwień stwierdzona na 
poszczególnych odcinkach wzdłuż długości kolejnych otworów (rys. 2 i 3). 
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Rys. 3. Propagacja nieciągłości skał stropowych w chodniku podścianowym. 
a) Stanowisko pomiarowe S.pd 1; b) Stanowisko pomiarowe S.pd 2; 
c) Stanowisko pomiarowe S.pd 4; d) Stanowisko pomiarowe S.pd 5 
Fig. 3. Propagation of discontinuities of roof rocks in the lower gateroad. 
a) Measuring stand S.pd 1; b) Measuring stand S.pd 2; 
c) Measuring stand S.pd 4; d) Measuring stand S.pd 5 
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W chodniku nadścianowym wskaźnik nieciągłości skał stropowych Δr na całej długości otworu 
badawczego osiągnął maksymalne wartości od 80 mm do 160 mm. Największy przyrost odnoto-
wuje się w obszarze powyżej 3 m długości otworu badawczego. W chodniku podścianowym war-
tość ta zawierała się w granicach od 20 mm do 80 mm, przy maksymalnych przyrostach wartości 
również powyżej 3 m długości otworu badawczego. 
 

Dla wyrobiska nadścianowego średnie wartości Δr dla poszczególnych charakterystycznych 
stref przedstawiają się następująco: 
 Strefa I, w odległości powyżej 100 m od czoła ściany, wartość Δr dla całej długości otworu 

waha się w granicach od około 18 mm do 80 mm (średnio 45 mm). W zakresie od 3 m długo-
ści, licząc od wlotu otworu i strefie skotwionej o wysokości 2,7 m, wynosi maksymalnie 40 
mm (średnio 13 mm), a powyżej od 3 mm do 80 mm (średnio 38 mm).W jednym z otworów 
(rys. 2a) szczeliny zostały zaciśnięte, a wartość Δr  wynosiła14 mm.  

 Strefa II, w odległości pomiędzy 100 m a 50 m od czoła ściany, wartość Δr dla całej długości 
otworu wynosiła od około 60 mm do 120 mm (średnio 86 mm). Pomiędzy wlotem otworu, a 3 
m jego długości maksymalna wartość wynosiła 50 mm (średnio 22 mm), a powyżej od 20 mm 
do maksymalnej wartości 120 mm (średnio 64 mm). 

 Strefa III, w odległości 50 m od czoła ściany, wartość Δr dla całej długości otworu wynosiła 
od około 80 mm do 160 mm (średnio 109 mm). Pomiędzy początkiem otworu a 3 m jego dłu-
gości wskaźnik Δr wynosił maksymalnie 60 mm (średnio 31 mm), natomiast powyżej 3 m jego 
wartość wynosiła od 30 mm do maksymalnej wartości 160 mm (średnio 90 mm). 
W wyrobisku podścianowym dla poszczególnych charakterystycznych stref średnie wartości 

przedstawiają się następująco: 
 Strefa I, wartość Δr dla całej długości otworu wynosi od około 13 mm do 40 mm (średnio 23 

mm). Pomiędzy początkiem otworu a 3 m jego długości propagacja nieciągłości wynosiła mak-
symalnie 8 mm (średnio 2 mm). W dwóch otworach (rys. 3a, d) szczeliny zostały zaciśnięte, a 
wartość Δr wynosiła około -8 mm, osiągając wartości od 5 mm do 40 mm (średnio 16 mm) w 
odległości powyżej 3 m od wlotu otworu. 

 Strefa II, wartość Δr dla całej długości otworu wynosi wynosiła od około 18 mm do 62 mm 
(średnio 44 mm). Pomiędzy początkiem otworu a 3 m jego długości wartość Δr wynosiła mak-
symalnie 20 mm (średnio 5 mm). W otworze (rys. 3a) szczeliny zostały zaciśnięte a wartość Δr 
wynosiła około 6 mm. W odległości powyżej 3 m od stropu Δr wyniosło od 7 mm do maksy-
malnej wartości 62 mm (średnio 32mm). 

 Strefa III, wartość Δr dla całej długości otworu wynosiła od około 22 mm do 80 mm (średnio 
57 mm), a w odległości powyżej 3m od wlotu maksymalnie 40 mm (średnio 12 mm). W otwo-
rze (rys. 3a) szczeliny zostały zaciśnięte a wartość Δr wynosiła około -10 mm Na długości 
otworu powyżej 3 m wartość Δr wynosiła od 10 mm do maksymalnej wartości 80 mm (średnio 
43 mm). 

 
Nie stwierdzono wpływu ciśnienia eksploatacyjnego na zmianę wartość Δr wraz ze zbliżaniem 

się frontu ściany do stanowisk pomiarowych. W strefie I wskaźnik nieciągłości Δr wynosi nawet 
do 80 mm, a górotwór pracuje w zakresie odkształceń sprężystych w odległości około 200 m od 
czoła ściany. Odsunięcie od czoła ściany strefy I , w jakiej górotwór pracuje w zakresie odkształ-
ceń plastycznych w stosunku pomiarów w ścianie 1/VI (strefa I powyżej 100 m od czoła ściany) 
[1, 4] spowodowane jest większą odległością, w jakiej zostały wykonane stanowiska pomiarowe 
(S.pd, S.pd’) od frontu eksploatacyjnego. 
 
 
 



 7

5. CHARAKTERYSTYKA ROZWOJU NIECIĄGŁOŚCI SKAŁ STROPOWYCH 
W WYROBISKACH PRZYŚCIANOWYCH ŚCIANY 1/VI I 7/VII 

 
Dla porównania propagacji nieciągłości skał stropowych wykorzystano wyniki pomiarów z chod-
ników przyścianowych charakteryzujących się tym samym sposobem ich wzmocnienia przed czo-
łem ściany [3, 7]. Zbadano wyrobiska przyścianowe ściany 7/VII oraz chodnik nadścianowy ściany 
1/VI. Wyrobiska te znajdowały się w dwustronnym otoczeniu calizną. Obydwa pola ścianowe były 
pierwszymi eksploatowanymi w polach eksploatacyjnych VI (Nadrybie) i VII (Stefanów). Na wy-
robiska w rejonie tych pól ścianowych nie oddziaływały czynniki związane z zaszłościami eks-
ploatacyjnymi. 

W wyrobiskach przyścianowych ściany 7/VII stanowiska pomiarowe wykonane zostały przed 
rozpoczęciem eksploatacji, natomiast w wyrobisku nadścianowym 1/VI wykonywane były w trak-
cie prowadzonych robót eksploatacyjnych, co mogło nieco zaburzyć wyniki pomiarów i aproksy-
mację wyników. Dla porównania i wyznaczenia charakterystycznego przebiegu propagacji niecią-
głości określonego wskaźnikiem Δr posłużono się wzorem logarytmicznym: 
 

 
 
gdzie: 

Δr – przyrost rozwarstwienia [mm]; Lc – rzędna wybiegu ściany [m]; a, b – współczynniki. 
 
 

y = -11,06ln(Lc) + 81,152
R² = 0,4659
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Rys. 4. Aproksymacja propagacji nieciągłości skał stropowych w wyrobisk przyścianowych ściany 7/VII 
Fig. 4. Approximation of the propagation of discontinuities of  roof rocks 
in the longwall workings of longwall No. 7/VII 
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y = -14,99ln(Lc) + 75,909
R² = 0,1515
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Rys. 5. Aproksymacja propagacji nieciągłości skał stropowych dla chodnika nadścianowego ściany 1/VI 
Fig. 5. Approximation of the propagation of discontinuities of  roof rocks 
in the upper ventilation gateroad of longwall No. 1/ VI 
 
 

Analizując aproksymacje wyników można stwierdzić, że w odległości około 250 m od czoła 
ściany wartość r osiąga wartość 20 mm (rys. 4). Na rysunku 5, ta sama wartość propagacji nie-
ciągłości osiągana jest dopiero w odległości około 40 m od czoła ściany. Jednakże, im bliżej czoła 
ściany różnice zmniejszają się. Wartość r = 40 mm można zaobserwować na rysunku 4 w odle-
głości 40 m od czoła ściany, a na rys. 5 w odległości 10 m. 

Wykorzystując dotychczas przeprowadzone pomiary propagacji rozwarcia skał stropowych wy-
robisk przyścianowych w polu Nadrybie i Stefanów, gdzie zastosowano ten sam rodzaj zabezpie-
czenia i wzmocnienia wyrobisk, wyznaczono równanie logarytmiczne charakteryzujące propagację 
nieciągłości górotworu w funkcji odległości od czoła ściany: 
 

 
 
 
PODSUMOWANIE 
 
1. Pozostawienie wyrobiska przyścianowego w obudowie ŁP i wzmocnionego obudową kotwową 

o długości 2,7 m na okres około 1,5 roku skutkuje zwiększeniem zasięgu strefy odprężonej do 
nawet 7 m ponad strop wyrobiska. Kilkunastokrotnie zwiększa się częstotliwość nieciągłości 
i wartość charakterystycznego wskaźnika �r. W chodniku nadścianowym 1/VI w otworach en-
doskopowych zaobserwowano nieciągłości w odległości około 0,3 m od stropu o rozwarciu 
0,02 m oraz kilka szczelin do wysokości około 5 m ponad strop wyrobisk [3]. W chodniku pod-
ścianowym 7/VII szczeliny zaobserwowano do wysokości 7 m ponad strop wyrobiska, ich ilość 
wynosiła od 4 do 11, a maksymalne rozwarcie pojedynczej szczeliny wynosiło około 0,1 m. 
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2. W odległości powyżej 100 m od czoła ściany obserwuje się przyrost nieciągłości skał stropo-
wych wynoszący średnio 45 mm (chodnik nadścianowy) i 23 mm (chodnik podścianowy). Gó-
rotwór odkształca się w zakresie sprężystym w odległości około 200 m od czoła ściany. Otrzy-
mane wyniki pomiarów pozwalają na utrzymanie wniosku zawartego w [1], iż minimalna odle-
głość wzmocnienia wyrobiska przyścianowego kotwieniem wysokim powinna wynosić 150 m 
od czoła ściany. Wcześniejsze spięcie warstw stropowych obudową kotwową strunową przy-
czyniłoby się do zmniejszenia propagacji nieciągłości, a w konsekwencji do zmniejszenia de-
formacji wyrobisk przyścianowych. Obecnie stosowana technologia, która przewiduje mini-
malną odległość kotwienia 60 m przed czołem ściany jest wystarczającą dla utrzymania wyro-
bisk przed frontem ściany i na skrzyżowaniu. Sugerowana odległość 150 m powinna skutkować 
poprawą warunków utrzymania wyrobiska za frontem ściany. 

3. Wyznaczone równanie logarytmiczne (2) opisujące propagację rozwarcia skał stropowych od-
nosi się do obudowy i wzmocnienia stosowanego w wyrobiskach przyścianowych ścian stru-
gowych w dwustronnym otoczeniu calizną. 

4. Odległości 300 m przed frontem ściany jest optymalną dla rozpoczęcia pomiarów propagacji 
nieciągłości skał stropowych w warunkach LW Bogdanka S.A. 

 
 
Praca wykonana w ramach badań statutowych 11.11.100.775. 
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Development of Roof Rocks Discontinuities in Gateroads 
before the Forthcoming Plow Longwall Frontline under 
LW “Bogdanka” S.A. Mine Conditions 
 
The article presents the results of measurements of discontinuities development, observed on the 
walls of test boreholes, in the maintenance phase of excavations in forefront of the longwall, which 
was used for determination of the relaxed zone in the roof. The measurements were carried out in 
the gateroads of second plow longwall No. 7/VII, exploited in LW “Bogdanka” S.A., and then it 
was compared with first plow longwall No. 1/VI. It has been indicated characteristic parameters of 
the discontinuities propagation and their values, as well as were defined and illustrated typical 
zones of discontinuities in relation to the distance between the exploitation front and the measure-
ment stands. It was defined an equation describing the process of discontinuities development in 
the roof of excavations under specific mining and geological conditions and exploitation pressure 
in LW “Bogdanka” S.A. and reinforcement method used in this mine. 
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„Nowe  techniki robót szybowych” 
 /  ”Rozwiązania   Zastosowań   Platform  szybowych  Fraco  do  robót  szybowych  
w  Polsce”   
 
Streszczenie 
W  referacie przedstawiono  spektrum nowoczesnych  rozwiązań zastosowania Platform 
masztowych Fraco  do robót szybowych tak konfiguracji typowych instalacji jak i 
dedykowanych i specjalnie zaprojektowanych do tych robót.   
 

Roboty szybowe tak naprawy jak i pogłębianie szybów ze względu na swą specyfikę  są 
przy realizacji tradycyjnymi metodami robotami  wymagającymi dużych nakładów 
sprzętowych, materiałowych jak też ludzkich a tym samym czasochłonnymi co oczywiście 
odbija się na ich kosztach.    
 

Nowe podejście do osprzętowienia tych robót na bazie Platform Roboczych Fraco  
wniosło zasadniczy przełom technologiczny. Szczególnym jest zaznaczyć iż  
zastosowany system Platform Szybowych Fraco jest uniwersalny, dający możliwość 
wykorzystania  w różnych konfiguracjach co przekłada się na oszczędności realizacji 
robót szybowych, skrócenia czasu szczególnie przygotowawczego jak i podniesienia 
bezpieczeństwa pracy. 
      

1. Tradycyjne metody i sprzęt do robót szybowych; 
Typowy zestaw sprzętu do robót szybowych to: 

a) wieża wyciągowa; 
b) zestaw kubłów; 
c) kołowroty szybowe; 
d) pomosty w konstrukcji stalowej projektowane „na wymiar”; 
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Podsumowując  dla  przykładu  sprzęt  do pogłębiania  szybu o głębokości 170 m 
wymaga w tradycyjnym wykonaniu: 

a) zaangażowania sprzętu  wartości   -  rzędu 6 – 8 Mln zł; 
b) czasokresu  robót  przygotowawczych             - rzędu  4 miesiące; 
c) czasokresu pogłębiania    - rzędu  24 - 60 miesięcy 

** oczywiście ten czas zależny jest od lokalych uwarunkowań; 
d) czasokresu demontażu instalacji     - rzędu  6 miesięcy 

   
2.  Uwarunkowania  prawno – administracyjne  robót  szybowych  w  Polsce;   

Prawo górnicze i związane z nim akty prawne regulują  wymagania dla  sprzętu i  robót 
szybowych a są to w szczególności: 
- Prawo  geologiczne i górnicze -  szczegółowe zasady prowadzenia ruchu w 
wyrobiskach;   
-  oraz  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; 
 

Analiza przedmiotowych wymagań i przepisów na dzień dzisiejszy pozwala stwierdzić iż 
Platformy Fraco  do robót szybowych spełniają  je i zapewnią bezpieczną i sprawną 
pracę  w warunkach polskich wyrobisk górniczych.  
 
3. Oczekiwania  użytkowników  / wykonawców  robót szybowych  w kwestii  

sprzętu do realizacji tych robót;    
 

Powyższe uwagi,  uwarunkowania prawno – administracyjne jak i doświadczenia 
użytkowników zbiorników określają ich oczekiwania tak by były efektywnym narzędziem 
pracy, a więc były: 

a) mobilne – łatwe do transportu i przemieszczania, (możliwie ręcznie); 
b) możliwe do wykorzystania dla różnych lokalizacji; 
c) szybkie w montażu i instalacji; 
d) proste w obsłudze i eksploatacji;    
e) możliwie bezawaryjne; 
f) proste w konserwacji; 
g) BEZPIECZNE !!! 

 
4. Rozwój  konceptu  Platformy Szybowej   Fraco. 

 
Istotnym jest potwierdzić iż koncept wykorzystania techniki Platform Masztowych Fraco 
zrodził się „z życia” tzn. powstał w wyniku potrzeby tj. matki wynalazków. Mianowicie 
zgłosił się do Fraco Klient z tematem przebudowy przedziału drabinowego w szybie 400-
tu metrowym. Fraco zaproponowało rozwiązanie bazujące na typowej Platformie Fraco 
ACT-8 montowanej od góry szybu, napędzanej silnikiem diesel. 
Klient wykonał robotę niezwykle sprawnie i przedstawił  następny projekt:  zabudowy 
Platform Fraco do skośnego szybu do robót wykończenia obmurza.  
I na to wyzwanie Fraco odpowiedziało z sukcesem – dodatkowo wprowadzając do 
realizacji podwójny system napędowy dla zwiększenia udźwigu do 15-tu ton. Klient 
widząc możliwości Platform Fraco i Ekipy stojącej za nimi postawił wyzwanie stworzenia 
na bazie istniejącego systemu oprzyrządowania do pogłębiania szybu 400 m. 
I tak powstałą Platforma Szybowa FRACO, jaką prezentujemy w dalszej części. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 Platforma Szybowa FRACO –  Hydro Quebec La Romaine Hydroelectrics Complex 

Platforma Szybowa FRACO –   czasie montażu instalacji do budowy przedziału drabinowego 
 



5. Platformy Masztowe  Fraco  – najnowsze i innowacyjne rozwiązania do robót 
szybowych;   

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom użytkowników zbiorników producent i konstruktor 
typoszeregu Podestów Ruchomych Wiszących – Gó®niczych,  w oparciu o wieloletnie 
doświadczenia w branży podestów  ruchomych masztowych i wiszących dla różnorakich 
zastosowań, opracował i stworzył urządzenia do efektywnej realizacji robót szybowych.  
 

W oparciu o ideę  Platform Roboczych Masztowych do prac fasadowych w budownictwie, 
Producent w /w podestów opracował  system  spełniający wszystkie powyższe 
oczekiwania, co zostanie zaprezentowane w kolejnych  punktach niniejszego referatu. 
  
Jednak już teraz można zauważyć, że zastosowane rozwiązania konstrukcyjne i 
techniczne pozwalają stwierdzić, że ww. urządzenia wychodzą naprzeciw oczekiwaniom 
użytkowników i spełniają następujące kryteria: 
 

a) mobilne – łatwe do transportu i przemieszczania, (możliwie ręcznie); 
 -  elementy podestu i zasilania i sterowania  są instalowane na ramach 
transportowalnych na platformach transportowych /placiakach/, a poszczególne elementy 
platformy  są wymienialne / modułowe; 
b) możliwe do wykorzystania dla różnych lokalizacji; 
- rozwiązania konstrukcyjne zabudowy pozwalające na  instalację urządzenia w różnych 
lokalizacjach bez zmiany konfiguracji, co zasadniczo ułatwia eksploatację eliminując 
konieczność  badania przez uprawnionego Rzeczoznawcę  przy każdorazowej zmianie 
lokalizacji; 
c) szybkie w montażu i instalacji; 
-   zminimalizowanie ilości złączy śrubowych, zastosowanie  „zapadek fraco”,  unifikacja 
złączy śrubowych, organizacja ramy transportowej w formule   „wszystko ma swoje 
miejsce” eliminuje pomyłki, ułatwia orientację nawet dla niedoświadczonej obsługi; 
d) proste w obsłudze i operacji; -   Operator po zaznajomieniu się  z Instrukcją 
Obsługi i Konserwacji  w krótkim czasie jest gotowy do obsługi urządzenia, ponieważ 
pulpit sterowniczy jest nieskomplikowany i intuicyjny z niewielką ilością przycisków; 
e) możliwie bezawaryjne; 
-   zastosowanie osprzętu / elementów konstrukcyjnych / wykonanych zgodnie z  
Dyrektywą Atex  powoduje, że jest on o podwyższonym  standardzie technicznym i 
często bezobsługowym;  
f) proste w konserwacji; 
-   fakt ten wynika  z wymogów techniki „Atexowej”, gdzie konserwator  ma wypełnić tylko  
podstawowe czynności konserwacyjne typu utrzymanie w czystości, smarowanie; 
g) BEZPIECZNE !!! 
 

-  Wymagania  BEZPECZEŃSTWA  są narzucone przez   odpowiednie przepisy jak: 
Dyrektywa 2006/42/WE 
 
Dyrektywa 94/9/WE 
„ATEX” 
 
Dyrektywa 2004/108/WE 
 
Dyrektywa 2006/95/WE 

 w sprawie zasadniczych wymagań dla maszyn i elementów   
bezpieczeństwa 
 Ujednolicenie przepisów prawnych państw członkowskich 
 dotyczących urządzeń i systemów ochronnych przeznaczonych  
  do użytku w przestrzeniach zagrożonych wybuchem 
 w sprawie oceny zgodności aparatury z zasadniczymi wymaganiami 
dotyczącymi   kompatybilności elektromagnetycznej dotycząca  
 sprzętu elektrycznego przeznaczonego do użytku w pewnych  
granicach napięcia  w sprawie harmonizacji ustawodawstw państw 
członkowskich odnoszących się do   sprzętu elektrycznego  
przewidzianego do stosowania w określonych granicach napięcia; 



jak też  przepisy branżowe: 
PN-EN 1495 + A2:2009 -    Podesty ruchome masztowe samo-wznoszące  

jak i:  - Prawo górnicze i geologiczne / Dz. U. Nr 163, poz. 98 / 
 

-  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.02.139.1169 / 

 

Ważnym jest też podkreślić, iż Podesty  jaki i ich zabudowa podlegają badaniu przez 
Rzeczoznawcę  ds. Ruchu Zakładu Górniczego zgodnie z wytycznymi w/w 
rozporządzenia ujętymi w Załączniku Nr. 4 / pkt. 3.4.1. /  co również  podnosi stan 
bezpieczeństwa użytkowanych urządzeń. 
 

Spełnienie tych warunków  w uzupełnieniu do autorskich rozwiązań zapewnia pełne 
bezpieczeństwo eksploatacji urządzeń w każdych warunkach. 
 

4.1  Przegląd  parametrów Platformy  Szybowej  Fraco       
4.1.1. Podstawowe parametry Platform  Szybowych do kontroli i napraw szybów to: 
-  udźwig:      -  1 500   kg  / 2 do 4 osób; 
-  szybkość przesuwu:    -  10  m / min  ( 0,02  - 0,06 m / s );  
-  sterowanie:    -  z platformy; 
-  wyposażenie:    - barierki ochronne, jeśli konieczne z siatkami;  
                             - daszek ochronny; 
                             - system komunikacji bezprzewodowej; 
                             - oświetlenie lokalne; 
- system kotwienia:  zależny do typu obmurza czy górotworu; 
  
4.1.2. Opis  poglądowy  konceptu  typowej  Platformy Szybowej  Fraco  

 

 

 
 
 
 Platforma Szybowa FRACO – do Kontroli szybów 

Platforma Szybowa FRACO – do  kontroli obmurzy szybów 

http://sklep.pkn.pl/pn-en-1495-a2-2009e.html


4.1.3. Podstawowe parametry Platform  Szybowych do pogłębiania  szybów to: 
-  udźwig:      -   do 16 Ton   / 6  do 8 osób; 
-  szybkość przesuwu:    -  10  m / min  ( 0,02  - 0,06 m / s );  
- napęd                                           - diesel / możliwy elektryczny; 
-  sterowanie:     -  z platformy; 
-  wyposażenie:    - barierki ochronne, jeśli konieczne z siatkami;  
                             - daszek ochronny; 
                             - system komunikacji bezprzewodowej; 
                             - oświetlenie lokalne; 
-  dodatkowe wyposażenie technologiczne: 
                            - centralny system  hydrauliczny; 
                            - system wiertniczy; 
- zabezpieczenie antykorozyjne – przez nitryfikacje; 
- system kotwienia:  zależny do typu obmurza czy górotworu; 
- możliwe wykonanie w wersji „ATEXOWEJ” – przystosowane do pracy  w warunkach 

zagrożenia wybuchem metanu i pyłu węglowego; 
 
4.1.3.1 Urządzenia uzupełniające Platformy  Szybowe. 
 
Dla  podniesienia bezpieczeństwa pracy jak też operatywności pracy Platformy Szybowej 
są używane dźwigi osobowo – towarowe FRACO pozwalające na szybki dostęp 
personelu jak i dostawy materiałów / sprzętu do miejsca pracy, jak też zapewnienie 
ewakuacji w razie konieczności. 
 

4.1.3.1.1 Podstawowe parametry  dźwigów osobowo – towarowych FRACO  to: 
-  udźwig:      -   do 8 Ton   /  do  24 osób; 
-  szybkość przesuwu:    -   0,5   - do 1,5 0  m / s ; 
- napęd                                           -   elektryczny  /  możliwy diesel   
-  sterowanie:     -  z  kabiny; 
-  wyposażenie:    - Klatka wedle życzenia użytkownika, jeśli konieczne z siatkami;  
                             - daszek ochronny; 
                             - system komunikacji bezprzewodowej; 
                             - oświetlenie lokalne; 
-  dodatkowe wyposażenie technologiczne: 
                            -  zależne od wymagań użytkownika; 
- zabezpieczenie antykorozyjne – przez nitryfikacje; 
- system kotwienia:  zależny do typu obmurza czy górotworu; 
- możliwe wykonanie w wersji „ATEXOWEJ” – przystosowane do pracy  w warunkach 

zagrożenia wybuchem metanu i pyłu węglowego; 
 
 

  
 
  



 

 DźwIg  osobowo - towarowy 
  - urządzenie  asekuracyjnae  
- udźwig – 1 000 kg / 8 osób 
- szybkość – do 1,5 m / s 
                        ( 100 m / min ) 
 

 DżwIg osobowo - towarowy 
 - urządzenie dostępowe 
- udźwig – 4 000 kg /  16 osób 
- szybkość – do 1  m / s 
                        ( 60 m / min ) 
 

Platforma Szybowa FRACO –  do drążenia / pogłębiania szybu  

  - wersja robocza 

 

Outriggers

Power Pack

Feed

Top (with removable wings)

Hydraulic Drill

Brake

Platform

Positioning System

 

Hydrauliczny System Wiertniczy 
 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Przykład  zastosowania  systemu elementów  Platformy Szybowej   Fraco   
dla Firmy Tyssen - CAMAC – Val d’Or , Quebec, Kanada 

 



 
 
 

6. Podsumowanie 
 

Przedstawione w referacie  zagadnienie  nowych rozwiązań w usprzętowieniu robót 
szybowych   potwierdza konieczność działań  w rozwoju nowych narzędzi do efektywnej i 
bezpiecznej realizacji  tych prac z uwagi na postęp technologiczny i konieczność 
podnoszenia rentowności tych robót.  Ważnym jest też podkreślić iż podjęty przez twórcę 
i  konstruktora kierunek wypełnia oczekiwania użytkowników, gdyż każdy projekt jest 
oparty o szczegółową analizę potrzeb i oczekiwań. 

Podesty Ruchome - GÓ®RNICZE  FRACO 
-  Ręczne -  Elektryczne -  
                -  Stacjonarne - Przejezdne  
√ Funkcjonalne -  do: 0,8 To udźwigu;  
                            - do 200 m i więcej;  
√ Robocze             -  do kontroli i napraw;  
√ Autonomiczne   - napęd elektryczny lub ręczny;  
√ Coraz częściej poszukiwane   -   w kraju i za granicą;  
√ Optymalne rozwiązania     - dostosowanie do potrzeb; 
  

= BEZPIECZEŃTWO        +    EFEKTYWNOŚĆ 
 



 
 

 
 

Inne  urządzenia FRACO  wykorzystywane w robotach   szybowych 

Platforma Transportowa Dżwigi towarowo - osobowe 

Platformy i Dżwigi towarowo – osobowe 

FRACO  w różnych konfiguracjach 
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Rozwiązania poszerzeń chodników w obudowie spłaszczonej 
ŁPSp-V32/4 w warunkach KW S.A. Oddział „PIAST” 
 
 
Jacek KUDELA, Marian KUCZ, Andrzej OŻÓG, 
Rajmund HORST, Leszek FURTAK 
Kompania Węglowa S.A. KWK „PIAST” 
 
Piotr GŁUCH 
Politechnika Śląska, Gliwice 
 
 
STRESZCZENIE: Na długości wyrobisk korytarzowych istnieje konieczność częstego 
wykonywania odcinkowych poszerzeń ze względów technologicznych, funkcjonalnych 
i bezpieczeństwa. Tradycyjne rozwiązania są pracochłonne i kosztowne. Wykonanie odcinkowego 
poszerzenia chodnika w obudowie spłaszczonej ŁPSp-V32 jest proste, bezpieczne i ekonomiczne. 
Doświadczenia KWK „PIAST” wskazują, że zostaje zachowana stateczność wyrobiska, jego 
postęp i uzyskuje się zmniejszenie kosztów. 
 

SŁOWA KLUCZOWE: eksploatacja, obudowa, dobór obudowy przecinek ścianowych 
 
 
1. WSTĘP 
Poszerzenia wyrobisk korytarzowych w kopalniach węgla kamiennego na długości wyrobiska są 
wykonywane dla celów: 
 - technologicznych związanych z zapewnieniem wymaganych przepisami górniczymi odstępów 
ruchowych między urządzeniami, 
 - wymaganych odstępów ruchowych zapewniających bezpieczne poruszanie się załogi, 
 - dla celów funkcjonalnych np. z budową dworca osobowego, z wykonywaniem skrzyżowania.  
 Rozwiązanie konstrukcji poszerzenia wyrobisk korytarzowych w szczególności są wymagane 
dla napędów lub innych urządzeń zabudowanych w przekroju wyrobiska.  
 
2. STOSOWANE DOTYCHCZAS ROZWIĄZANIA POSZERZEŃ WYROBISK 
 
 Dotychczas do wykonywania poszerzeń technologicznych w polskich kopalniach węgla 
kamiennego wykorzystywane są odrzwia obudowy typowej: 
ŁP9, S=5,0m ,  W=3,5m,  ŁP10, S=5,5m ,  W=3,8m,  ŁP11,  S=5,8m, W=4,025m, 
ŁP12, S=6,1m ,  W=4,225m,  ŁP13, S=6,4m ,  W=4,425m, ŁP14, S=6,7m ,  W=4,555m, 
ŁP15, S=7,0m ,  W=4,70m.  
 Przykładowo na rysunku 2.1 podano gabaryty odrzwi wyrobiska w miejscu poszerzenia 
z odrzwi ŁP9 do szerokości 6,1 m wymagające stosowania odrzwi obudowy ŁP12 lub na 
szerokość 7m wymagające zastosowania odrzwi obudowy ŁP15. 
 Na rysunku 2.2 przedstawiono rozwiązanie poszerzenia wyrobiska z odrzwi obudowy ŁP9 do 
odrzwi obudowy ŁP12 z zabudowanymi podciągami, a na rysunku 2.3 rozwiązanie poszerzenia 
wyrobiska z odrzwi obudowy ŁP9 do odrzwi obudowy ŁP15.  
 Zastosowanie tych rozwiązań często spotykane w praktyce górniczej wymaga zwiększenia 
przekroju wyrobiska przez zwiększenie szerokości i wysokości. Wielkości przekrojów odrzwi 
obudowy ŁP9, ŁP12 i ŁP15 w wyłomie przy szerokości wykładki za obudową 0,125m podano 
w tablicy 2.1.  

Szkoła Eksploatacji Podziemnej 2015, Materiały Konferencyjne 
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Rys.2.1. Gabaryty odrzwi wyrobiska w miejscu 
poszerzenia z odrzwi ŁP9 na szerokości 6,1 m 

wymagające stosowania odrzwi obudowy ŁP12 lub 
na szerokość 7m wymagające zastosowania odrzwi 

obudowy ŁP15. 
Figure 2.1. Support dimensions in widening from 
ŁP9 support 6,1 m wide requiring ŁP12 support or  

7 m wide requiring ŁP15 support application 

 Przykładowo przy drążeniu chodnika w pokładzie węgla gdzie cały przekrój odrzwi ŁP9 jest 
drążony w węglu wykonywanie poszerzenia wymaga przerwania stropu wyrobiska i przybierki 
skał płonnych, co obrazowo przedstawiono na rysunku 2.4 do 2.6. 

Dla odrzwi ŁP12 wymagana jest przybierka stropu o ok. 2,47m2, a przy odrzwiach ŁP15 
wielkość przybierki skał stropowych wynosi ok. 4,48 m2. 
Przy drążeniu wyrobiska w pokładzie węgla o wysokości 2,0m ilość przybieranej warstwy skały 
płonnej przedstawiono na rysunku 2.7 i w tablicy 2.1. Wyniki w tablicy 2.1. przedstawiają bardzo 
niekorzystny efekt dużej przybierki skały płonnej wraz z wzrostem przekroju chodnika 
i zmniejszaniem się wysokości pokładu.  

 

 
Rys.2.2. Rozwiązanie poszerzenia wyrobiska z 

odrzwi obudowy ŁP9 do odrzwi obudowy ŁP12 z 
zabudowanymi podciągami 

Figure 2.2. Roadway widening from LP9 to LP12 
support with bending joists 

 

 
Rys. 2.3 Rozwiązanie poszerzenia wyrobiska 

z odrzwi obudowy ŁP9 do odrzwi obudowy ŁP15  
z zabudowanymi podciągami 

Figure 2.3. Roadway widening from LP9 to LP15 
support with bending joists 
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 Innym mankamentem stosowanych rozwiązań jest problem wzmocnienia odcinków przejścia 
z obudowy typowej na poszerzoną, który nie pozwala na dokładne usztywnienie odrzwi w miejscu 
poszerzenia.  
 
Tabela 2.1. Wielkości przekrojów odrzwi obudowy ŁP9, ŁP12 i ŁP15 w wyłomie przy szerokości wykładki 
za obudową 0,125m z przekrojami przybieranej skały płonnej dla pokładu o grubości 3,8m 
i o grubości 2,0m. 
Table 2.1. Cross-section areas of ŁP9, ŁP12 i ŁP15 support with lining thickness 0,125 m behind support and 
waste rock ripping for coal seam thickness 3,8 m and 2,0 m 
Lp Wielkość 

odrzwi 
Fw [m2] – przekrój w 

wyłomie przy grubości 
wykładki 0,125m 

Przekrój w m2 przybieranej 
warstwy skały płonnej przy 
grubości pokładu ok.3,8m 

Przekrój w m2 przybieranej 
warstwy skały płonnej przy 
grubości pokładu ok.2,0m 

1 ŁP9 17,46 0 7,26 
2 ŁP12 24,76 2,035 12,12 
3 ŁP15 30,09 4,48 15,56 

 

 
Rys.2.4. Przekrój odrzwi ŁP9 

drążony w węglu 
Figure 2.4. ŁP9 support cross-section 

driven in coal 

 

 
Rys.2.5. Przekrój odrzwi ŁP12 
przy wysokości pokładu węgla 
odpowiadający odrzwiom ŁP9. 

Wymagający przybierki skał 
stropowych o wielkości 2,05m 
Figure 2.5. ŁP12 support cross-
section with coal seam height 

equals ŁP9 support that requires 
roof ripping of 2,35 m 

 

 

 
Rys.2.6. Przekrój odrzwi ŁP15 
przy wysokości pokładu węgla 
odpowiadający odrzwiom ŁP9 
wymagający przybierki skał 

stropowych o wielkości 4,48m 
Figure 2.6. ŁP15 support cross-
section with coal seam height 

equals ŁP9 support that requires 
roof ripping of 4,48 m 

 
Rys. 2.7. Wielkość przybierane skały płonnej w typowym poszerzeniu 

przy grubości pokładu węgla 2,0m 
Figure 2.7. Size of a waste rock ripping in a typical widening in coal seam thickness 2,0 m 

 
Reasumując można stwierdzić, że typowe rozwiązania poszerzeń chodników wykonywane 
w tradycyjnych obudowach z typoszeregu ŁP mają cały szereg mankamentów takich jak: 

 - niekorzystna zmiana wysokości wyrobiska,  
 - konieczność wykonywania znacznej pobierki skał płonnych wokół  wyrobiska, 
 - duży przekrój wyrobiska w wyłomie, 
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 - zwiększone zużycie stali obudowy odrzwi i akcesoriów,  
 - brak liniowości obudowy utrzymywanej z jednej strony wyrobiska, 
 - trudne do wzmocnienia przejście na poszerzaniu się wyrobiska. 
 
3. NOWE ROZWIĄZANIE POSZERZENIA W OBUDOWIE SPŁASZCZONEJ ŁPSp 
 

Rozwiązanie odrzwi obudowy ŁPSp-V32 w wielu odmianach jest przedstawione w katalogu 
typoszeregu odrzwi obudów podatnych spłaszczonych [1]. 

Przykładowe wielkości odrzwi ŁPSp-V32 tzw konstrukcji przedstawiono na rysunkach 3.1 do 
3.2. z obliczonymi wielkościami wyłomu przy wysokości wykładki 0,125m, który odpowiada 
przekrojowi węgla drążonego chodnika o grubości pokładu ok. 3,8m Na rysunkach 3.3 do 3.4 
podano wielkości przekroju dla pokładu węgla o grubości 2,0m  
Zbiorcze zestawienie wyników podano w tablicy 3.1.  

 

 
Rys.3.1. Odrzwia obudowy ŁPSp-V32/4/5,8x3,5m 
z obliczonym przekrojem całkowitym w wyłomie  

i przekrojem węgla o grubości 2,0m 
Figure 3.1. ŁPSp-V32/4/5,8x3,5m with calculated 

cross-section area and coal seam  
thickness 2,0 m 

 

 

 
Rys.3.2. Odrzwia obudowy ŁPSp-V32/4/6,2x3,5m  
z obliczonym przekrojem całkowitym w wyłomie  

i przekrojem węgla o grubości 2,0m 
Figure 3.2. ŁPSp-V32/4/6,2x3,5m with calculated 

cross-section area and coal seam  
thickness 2,0 m 

 
 

 

 
Rys.3.3. Odrzwia obudowy ŁPSp-V32/4/6,5x3,5m 
z obliczonym przekrojem całkowitym w wyłomie  

i przekrojem węgla o grubości 2,0m 
Figure 3.3. ŁPSp-V32/4/6,5x3,5m with calculated 

cross-section area and coal seam 
 thickness 2,0 m 

 

 
Rys.3.4. Odrzwia obudowy ŁPSp-V32/4/6,85x3,5m 
z obliczonym przekrojem całkowitym w wyłomie  

i przekrojem węgla o grubości 2,0m 
Figure 3.4. ŁPSp-V32/4/6,85x3,5m with calculated 

cross-section area and coal seam thickness 2,0 m 
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Tabela 3.1. Wielkości przekrojów odrzwi obudowy ŁPSp w wyłomie przy szerokości wykładki za obudową 
0,125m z przekrojami przybieranej skały płonnej dla pokładu o grubości 3,8m  i o grubości 2,0m. 
Table 3.1. Cross-section areas of ŁPSp support with lining thickness 0,125 m behind support and waste rock 
ripping for coal seam thickness 3,8 m and 2,0 m 
Lp Wielkość odrzwi Fw [m2] – 

przekrój w 
wyłomie przy 

grubości 
wykładki 0,125m 

Przekrój w m2 
przybieranej warstwy 

skały płonnej przy 
grubości pokładu 

ok.3,8m 

Przekrój w m2 
przybieranej warstwy 

skały płonnej przy 
grubości pokładu ok.2,0m 

1 ŁPSp-V32/4/5,8x3,5 20,65 0 8,48 
2 ŁPSp-V32/4/6,2x3,5 22,06 0 9,11 
3 ŁPSp-V32/4/6,5x3,5 23,06 0 9,55 
4 ŁPSp-V32/4/6,85x3,5 23,62 0 9,56 

 
 Rozwiązanie poszerzenia odrzwi obudowy ŁP9 na odrzwia obudowy ŁPSp-V32/4/SxW 
uwzględniające przyleganie odrzwi do jednego z ociosów wyrobiska przedstawiono na rysunku 
3.5. 
  

Rys. 3.5. Rozwiązanie poszerzenia wyrobiska 
z odrzwi obudowy ŁP9 do odrzwi obudowy ŁPSp-

V32/4/6,85x3,5m,  
Figure 3.5. Roadway widening from ŁP9 support to 

ŁPSp-V32/4/6,85x3,5m support 

 Rozwiązanie poszerzenia odrzwi obudowy ŁP 10 na odrzwia obudowy ŁPSp-V32/4/SxW 
uwzględniające przyleganie odrzwi do jednego z ociosów wyrobiska przedstawiono na rysunku 
3.6. 
  

Rys. 3.6. Rozwiązanie poszerzenia wyrobiska z 
odrzwi obudowy ŁP10 do odrzwi obudowy ŁPSp-

V32/4/6,85x3,8m,  
Figure 3.6. Roadway widening from ŁP9 support to 

ŁPSp-V32/4/6,85x3,5m support 
 

 
 
4. ROZWIĄZANIE PRZEJŚCIA ODRZWI TYPOWYCH ŁP 
    NA ODRZWIA ŁPSp I ODWROTNIE 
 
 Rozwiązanie przejścia odrzwi typowych ŁP na odrzwia ŁPSp i odwrotnie tj. odrzwi ŁPSp na 
ŁP może być rozwiązane jako: 

- przejście stopniowe przy stosowaniu narastających wielkości odrzwi ŁPSp na szerokości 
przedstawione na rysunku 4.1, gdzie stosuje się kolejne wielkości odrzwi obudowy ŁPSp, aż 
do wymaganej szerokości wyrobiska.  

- przejście przy stosowaniu ostatecznej wielkości odrzwi ŁPSp na szerokości przy prostej 
ścianie przejścia przedstawione na rysunku 4.2, gdzie stosuje się bezpośrednie poszerzenie 
odrzwi do wielkości odrzwi obudowy ŁPSp ostatecznej, poszerzonego odcinka wyrobiska.  

- przejście mieszane odrzwi poszerzonych z wyrobiskiem korytarzowym przedstawione na 
rysunku 4.3, gdzie stosuje się z jednej strony kolejne wielkości odrzwi obudowy ŁPSp, aż do 
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wymaganej szerokości wyrobiska, a z drugiej strony stosuje się bezpośrednie przejście 
z odrzwi obudowy ŁPSp do wielkości odrzwi obudowy ŁP ostatecznej wyrobiska.  

 Wybór rozwiązania jest podyktowany warunkami geologiczno-górniczymi oraz 
dysponowanymi możliwościami technologicznymi. Korzystnym rozwiązaniem jest możliwość 
stosowania rozwiązania mieszanego, które od kierunku drążenia wyrobiska jest stopniowo 
poszerzane, a na końcu wyrobiska ma ścianę prostą z zabudowanymi stojakami podporowymi.  

 

 
Rys. 4.1. Schemat rozwiązania 

poszerzenia wyrobiska 
z wzmocnieniem podciągami 

z przejściem naroży w kształcie 
ukośnym, 

Figure 4.1. Roadway support 
solution with binding joist with 
oblique quoin 

 

 
Rys.4.2. Schemat rozwiązania 

poszerzenia wyrobiska 
z wzmocnieniem podciągami 

z przejściem naroża pod kątem 
prostym 

Figure 4.2. Roadway support 
solution with binding joist with 

right angle quoin 
 
 
 

 

 
Rys.4.3. Schemat rozwiązania 

poszerzenia wyrobiska 
z wzmocnieniem podciągami 
z przejściem naroża od strony 
drążenia w kształcie ukośnym, 
a od strony zakończenia pod 

kątem prostym 
Figure 4.3. Roadway support 

solution with binding joist with 
oblique quoin from driving side 

and right angle quoin from ending 
side 

 
 
5. SPOSOBY WZMOCNIENIA ODRZWI NA ODCINKU WYROBISKA POSZERZONEGO  
 
Wzmocnienie odrzwi na odcinku wyrobiska poszerzonego może być przeprowadzone przez: 
 - bezpośrednią zabudowę odrzwi z obliczonym rozstawem, 
 - zabudowę odrzwi poszerzonych z podciągami minimum: 

- dwoma podciągami ( jeden podciąg w osi wyrobiska, drugi podciąg za zakładką 
stropnicową odrzwi obudowy spłaszczonej ŁPSp, 

- trzema podciągami ( jeden podciąg w osi wyrobiska, drugi podciąg za zakładką 
stropnicową, a trzeci przed złączem z łukiem ociosowym odrzwi obudowy spłaszczonej  

 - zabudowę odrzwi poszerzonych z minimum jednym podciągiem przykotwionym do stropu 
kotwiami strunowymi minimum, co drugie pole obudowy.  
Rozwiązanie należy wykonać w oparciu o obliczenia. 
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 Dobór odrzwi poszerzonych ŁPSp-V32/4 po zaprojektowaniu ich wielkości np. poszerzenie 
w odrzwiach obudowy ŁPSpV32/4/6,5x3,5m należy przeprowadzić uwzględniając warunki 
geologiczno – górnicze, oraz zachowanie się odrzwi obudowy typowej w wyrobisku.  
Tok obliczeń powinien obejmować co najmniej: 
1. Rozstaw odrzwi poszerzonych dp nie powinien być większy od rozstawu odrzwi obudowy 
stosowanej w wyrobisku dw  

dp <= dw            (1) 
2. Dla sprawdzenie można przeprowadzić obliczenia: 
 - obciążenie działające na obudowę  
        qobc = 5·np·(Sw+5)*26/(ko Rcstśr)   w kN/m2    (2) 
gdzie: 
  np – współczynnik warunków pracy obudowy np = 1,1 do 1,3 
 Sw – szerokość odrzwi w wyłomie na spodku wyrobiska 
 ko – współczynnik zmniejszenia wytrzymałości w masywie ko = 0,3 do 0,8. 
 Rcstśr średnia wytrzymałość na ściskanie skał stropowych w MPa na wysokości do 6,0m od 
wyłomu wyrobiska. 
 - podporność roboczą odrzwi obudowy należy określić z warunku  
        prob = 0,6 ·WN ·kw ·1000  w kN/m       (3) 
gdzie: 
 WN – nośność odrzwi w stanie usztywnionym obliczona numerycznie i potwierdzona badaniami 
laboratoryjnymi podana w tablicy 5.1.  
 kw – współczynnik wzmocnienia odrzwi ŁPSp-V32/4 przez zabudowę podciągu z jego 
przykotwieniem minimum, co drugie pole obudowy kw = 1,15. Przy braku kotwienia kw = 1. 
 - rozstaw odrzwi należy obliczyć z wzoru: 
         dp  =( prob / qobc )·Wst    w m      (4) 
gdzie:  
 Wst – współczynnik stabilizacji rozpór stosowanych do stabilizacji odrzwi obudowy 
Odrzwia należy budować przy rozstawie rozpór na obwodzie, co maksimum 1,2m z minimum 
jednym podciągiem, strzemiona należy dokręcać momentem minimum 450 N·m.  
 
Przy stosowaniu kotwienia wysokość strefy odprężonej należy określić z wzoru: 
         hkot  = 5·(Sw+5)/(ko Rcstśr)         (5) 
 długość kotwi strunowej:  lkst = min hkot + 2,5m 
 
Tabela 5.1. Obliczone wartości wskaźnika nośności  WN  w MN/m dla  odrzwi obudowy ŁPSp-V32/4/SxW 
Table 5.1. Calculated bearing capacity factor WN in MN/m for ŁPSp-V32/4/SxW support 

 
Nr 

Odrzwi 
wg 

katalogu[1] 

Nazwa 
odrzwi 

S 
w 

mm 

WN w MN/m 
dla stali 

25G2,34GJ, 
31Mn4

WN w MN/m 
dla stali G480V, 

S480, S480W 
31MN4+QT 

16 ŁPSp-V32/4/5,8xW 5800 0,149 0,167 
713 ŁPSp-V32/4/6,2xW 6200 0,138 0,155 
1420 ŁPSp-V32/4/6,5xW 6500 0,132 0,148 
2127 ŁPSp-V32/4/6,85xW 6850 0,114 0,128 
2834 ŁPSp-V32/4/7,2xW 7200 0,110 0,124 
3540 ŁPSp-V32/4/7,5xW 7500 0,109 0,122 
4146 ŁPSp-V32/4/7,8xW 7800 0,103 0,115 
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Przykładowe obliczenia: 
 Dla poszerzanych odrzwi ŁP9 do odrzwi ŁPSp-V32/4/6,5x3,5 dla danych: 
 Sw = 7,0m – odrzwia obudowy ŁPSp-V32/4/6,5x3,5, 
 Rcśrst =25,0 MPa, 
 ko = 0,6  - współczynnik ko  należy dobrać na podstawie wiedzy i doświadczenia, 
 WN  = 0,148 MN/m  wg tablicy 5.1. 
 np = 1,1 – wyrobisko poziome brak stref zaburzonych, 
 kw = 1,0 – nie będzie stosowane kotwienie. 
Otrzymujemy: 
   qobc = 5·np·(Sw+5)*26/(ko Rcstśr)= 5·1,1(7+5)*26/(0,6*25) = 114,4 kN/m2  
   prob = 0,6 ·WN ·kw ·1000 = 0,6 ·0,148 ·1,0 ·1000 = 87,6 kN/m 
   dp  =( prob / qobc )·Wst = (87,6/114,4)·1,0 = 0,766m  
 
 Przyjęto rozstaw odrzwi na poszerzeniu w obudowie ŁPSp-V32/4/6,5x3,5 wykonanej ze stali 
S480W w rozstawie co 0,75m przy stosowaniu rozpór na obwodzie maksimum co 1,2m, minimum 
1 podciągu i momentu dokręcenia strzemion 450 Nm.  
 Obliczenia nie obejmują wpływu dodatkowych naprężeń jak również energii wstrząsów.  
 Odrzwia obudowy ŁPSp-V32/4 cechują się korzystnymi parametrami wytrzymałościowymi 
sprawdzonymi w praktyce oraz w badaniach stanowiskowych.  
 Przykładowo dla odrzwi obudowy ŁPSp-V32/4/6,2x3,5 przy momencie dokręcenia strzemion 
400 N·m uzyskano podporność przy pierwszym zsuwie F1 = 560 kN, co przy szerokości odrzwi 
6,2m daje obciążenie robocze prob = 560/6,2 = 90,3 kN/m, co oznacza, że odrzwia te będą stabilne 
w warunkach górniczych przy dużym obciążeniu.  
 
 

 
Rys.5.1. Charakterystyka pracy odrzwi ŁPSp-V32/4/6,2x3,5 w stanie podatnym[2] 

Figure 5.1. ŁPSp-V32/4/6,2x3,5 support work profile in yielding state 
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6. PRZYKŁADY ZASTOSOWANIA 
 
Poszerzenia wyrobisk liniowych dla celów technologicznych w warunkach kopalni „PIAST” 

aktualnie wykonuje się wyłącznie w odrzwiach obudowy ŁPSp-V32/4 bez przybierki skał 
stropowych. Widok przykładowych rozwiązań przedstawiono na rys.6.1.  
 

 

 
a) 

 
b) 

 
c) 

 
d) 

Rys.6.1. a do d. Przykładowe rozwiązania poszerzeń chodników liniowych z odrzwi obudowy  
ŁP9 na ŁPSp-V32/6,5x3,5m 

Figure 6.1. a do d. Roadways widenings solutions from ŁP9 support to ŁPSp-V32/6,5x3,5m support 
 
 
ZAKOŃCZENIE 
 
  Zaprojektowane dla warunków polskiego górnictwa konstrukcje obudów podatnych 
spłaszczonych ŁPSp zostały opracowane tak, aby uzyskać ich korzystny kształt i wysoką 
podporność. Praktyka dowiodła, że obudowy te mogą być stosowane w przecinkach ścianowych 
zbrojeniowych i do likwidacji ściany, [3,4], w chodnikach przyścianowych, [5], w poszerzeniach 
chodników drążonych w obudowach ŁP,  na skrzyżowaniach chodników prostych i ukośnych. 
 Opracowane rozwiązanie wykonywania poszerzeń technologicznych chodników drążonych 
tradycyjnie w odrzwiach obudowy ŁP na odrzwia typu ŁPSp-V32/4 daje wiele korzyści takich jak: 
- uniknięcie potrzeby znacznej pobierki stropu i przybierania skały płonnej, 
 - zmniejszenie wielkości przekroju poprzecznego wyrobiska w wyłomie, 
 - korzystniejsze powiązanie i stabilizacja odrzwi na długości wyrobiska, 
 - zwiększone bezpieczeństwo wynikające z wykonywania wyrobiska  o wysokości 

przystosowanej do posiadanej mechanizacji drążenia. 
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 Warto zauważyć, że rozwiązanie ma charakter ekonomiczny, jak i również ekologiczny. 
 Analiza zestawionych przekrojów w tablicy 2.1 i 3.1. pokazuje, że wykonywanie poszerzeń 
w odrzwiach ŁP jest bardzo niekorzystne i wymagane jest drążenie znacznie większych 
przekrojów, co podnosi koszty drążenia oraz koszty z tytułu zanieczyszczenia urobku skałą płonną.  
 
 Przeprowadzone wstępnie kalkulacje obliczeniowe wykazały, że w warunkach KWK „PIAST” 
przy rocznym szacunkowym wykonywaniu ok 2 km wyrobisk w odrzwiach wyrobisk ŁPSp-
V32/4/6,5x3,5 w miejsce odrzwi ŁP12/V32 dla przecinek ścianowych i poszerzeń daje 
oszczędności, które można określić wzorem: 

przych
sr

c P
p

L
O         (6) 

gdzie: 
Lc – długość całkowita wyrobisk wydrążonych w obudowie ŁPSp w miejsce odrzwi ŁP12 (Lc = 2 
km), Pśr – średni postęp na dobę (Pśr = 7,5m/dobę), Pprzych – przychód na dobę z tytułu wzrostu ceny 
jednostkowej węgla (miałów surowych wskutek mniejszych zanieczyszczeń) ok 15 000 zł/dobę, 

Po podstawieniu: złO 000000415000
7500

2000
 . Przybliżone oszczędności rocznie wynoszą za-

tem ok. 4 mln złotych.  
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Roadway widening solutions with flatted ŁPSp-V32/4 support 
in Piast coal mine conditions 
 
Application of roadway widenings from ŁP support to ŁPSp-V32/4 provides many benefits: 

- reduction of waste rock ripping 
- reduction of support cross-section size 
- better binding and stabilization of support 
- increased safety 
Wide application of flatted support in Piast coal mine conditions brings many benefits in fields 
of economy, safety and ecology by reduction of waste rock ripping. 
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STRESZCZENIE: W referacie przedstawiono charakterystykę Zakładów Górniczych „Rudna”, 
omówiono proces technologiczny, podano informację o strukturze odstawy z wykorzystaniem 
przenośników taśmowych. Przeprowadzono analizę układu transportowego Zakładów Górni-
czych „Rudna”. Wskazano funkcje warunkujące zmianę kierunku przesyłu urobku. Omówiono 
rozwiązania konstrukcyjne zapewniające dokonanie przedmiotowej zmiany 
 
 
SŁOWA KLUCZOWE: układ transportowy, przenośnik taśmowy, rewersja, zmiana kierunku 
transportu urobku 
 
 
1. WPROWADZENIE 
 
1.1. Charakterystyka ZG „Rudna” 
 
Zakłady Górnicze „Rudna” są jednym z trzech oddziałów górniczych KGHM Polska Miedź 
S. A. w Lubinie. Położone są w północnej części województwa dolnośląskiego, w powiecie 
polkowickim. Obszar górniczy ZG „Rudna” wynosi ponad 78 km2. Oddział posiada 11 szybów, 
wchodzących w skład systemu wentylacyjnego kopalni, z których 3 pełnią funkcję wydobyw-
czą. W oddziale wydobywa się rocznie blisko 15 mln Mg rudy miedzi. Eksploatacja złoża pro-
wadzona jest z zastosowaniem systemów eksploatacji komorowo-filarowych. Urabianie skał 
odbywa się przy pomocy techniki strzelniczej, zarówno w fazie robót udostępniająco-
przygotowawczych, jak i eksploatacyjnych. Odstawa urobku z przodków do punktów wstępne-
go kruszenia rudy realizowana jest przy pomocy maszyn ładująco-odstawczych i wozów od-
stawczych. Główny transport poziomy odbywa się poprzez przenośniki taśmowe. 

 
1.2.  Opis układu transportu przenośnikami taśmowymi w ZG „Rudna” 
 
Obecnie układ transportu przenośnikami taśmowymi stanowi 63 przenośniki o łącznej długości 
trasy ponad 47 km. Przenośniki są funkcjonalnie powiązane w węzłowych punktach ze zbiorni-
kami retencyjnymi rudy. Takie rozwiązanie zapewnia dużą niezawodność pracy systemu oraz 

Szkoła Eksploatacji Podziemnej 2015, Materiały Konferencyjne 



2 
 

optymalne wykorzystanie systemu transportu. Układ transportu oparty jest na tzw. „kwadracie 
odstawy”, którym transportowany jest urobek z poszczególnych oddziałów wydobywczych do 
zbiorników szybów wydobywczych (R-I, R-II i R-III), a następnie po wydobyciu na po-
wierzchnię do Zakładu Wzbogacania Rud.  

Rozwiązanie to w odróżnieniu od układów liniowych (w małym stopniu rozbudowanych) 
zapewnia duże wykorzystanie zdolności transportowej przenośników. Układ ten mimo więk-
szych nakładów finansowych na konserwację i remonty, daje możliwość pełnego wykorzysta-
nia wydajności, co w porównaniu z układem liniowym wpływa na obniżenie kosztu jednostko-
wego transportu 1 tony rudy. Istotną funkcję w ciągłości odstawy odgrywają zbiorniki wyrów-
nawcze (zaznaczone na schemacie trójkątami ). Pojemność ich jest zróżnicowana i wynosi od 
kilkaset do 6000 Mg. Łączna retencja wynosi w granicach 54000 Mg. W tym przyszybowe 
zbiorniki mają retencję ponad 37 tys. Mg, a rejonowe 16 tys. Mg.  
 
 

 
 

Rys. 1. Układ transportu O.ZG „Rudna” (linia pogrubiona – „kwadrat odstawy”) 
Fig. 1. The schema of the copper „Rudna” mine conveyor system (bold line – the orthogonal transport) 
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W dwóch punktach węzłowych układu transportu istnieje możliwość rozdzielenia strugi 
urobku na dwa kierunki tj.; ze zbiornika T-149/U-24/T-249 urobek może być kierowany linią 
T-249, lub też linią U-24 oraz ze zbiornika U-24/T-128/U-15 urobek może być kierowany linią 
T-229, lub też linią U-15. Taka struktura pozwala w znacznym stopniu zwiększyć wydajność 
układu transportu, a także minimalizuje wpływ awarii przenośników magistralnych na wydoby-
cie kopalni. W Kopalni „Rudna” stosowane są przenośniki typu LEGMET B-1000 i B-1200 
oraz w bezpośrednim sąsiedztwie szybów R-I i R-II przenośniki typu POLTEGOR B-1400.  

W zależności od długości i nachylenia przenośnika stosowane są jednostki napędowe w konfi-
guracji 1 x 75 kW, 2 x 75 kW, 1 x 160 kW, 2 x 160 kW, 3 x 160 kW, 4 x 160 kW, 2 x 320 kW 
oraz 4 x 320 kW. Najdłuższy przenośnik ma 2220 m. 

W 2013 roku przenośnikami taśmowymi przetransportowano około 14,4 mln ton urobku, 
w tym na poszczególnych liniach odstawy: 

– Do szybów R-I i R-II 
 T-321 S-1  7,0 mln ton,  
 w tym U-7 L-1 5,5 mln ton, 
 T-229 L-4  4,5 mln ton, 
 U-3 L-2 i U-2 L-1 0,8 mln ton, 

– do szybu R-III 
 U-15 L-1  1,8 mln ton, 
 U-11 L-1  0,2 mln ton. 

Aktualny układ transportu przedstawiono na rysunku 1.  
 
 
2. FUNKCJE WARUNKUJĄCE ZMIANĘ KIERUNKU PRZESYŁU UROBKU 
 
Zmiana kierunku transportu urobku ma miejsce wówczas, kiedy należy zapewnić poniżej wy-
mienione funkcje. Lokalizację rozwiązań realizujących te funkcje wyszczególniono na rysunku 
nr 1 poprzez obramowanie je okręgiem i dodanie opisu: 

a) Równomierne zapełnienie (symetryczne) zbiorników przyszybowych. Zapewnienie 
ciągłej pracy urządzeń wyciągowych. Funkcja ta realizowana jest na poziomie 950 m. 
Rozwiązania konstrukcyjne omówiono w punkcie 3.1. Obejmują one następujące typy 
rewersji : 
– przesuwna stacja zwrotna. Przenośniki: S-2, S-3, S-4, S-5,  
– wahadłowe przemieszczenie konstrukcji całego przenośnika: S-7, 
– przemieszczenie liniowe całej trasy przenośnika: S-8, S-14, 

b) Optymalne wykorzystanie przenośników (S-11, S-12, U-2 L-1) wznoszących rudę z po-
ziomu 1000 m na poziom 950 m. Funkcja ta realizowana jest na poziomie 1000 m. 
Rozwiązania konstrukcyjne omówiono w punkcie 3.2. Obejmują one rozwiązania z wyko-
rzystaniem: 
– przenośnika rewersyjnego z przemieszczeniem st. zwrotnej i zrzutowej: S10,  
– przesypu specjalnego W-226, 

c) Proporcjonalne wykorzystanie szybów R-I i R-II w stosunku do szybu R-III. Funkcja 
ta realizowana jest na poziomie 1000 m poprzez wybór linii odstawy T-229 lub prze-
nośnika U-15 L-1. Rozwiązania konstrukcyjne omówiono w punkcie 4.1. 

d) Wykorzystanie zdolności transportowych linii odstawy U-24 i T-249 wraz z U-7. Funkcja 
realizowana jest na poziomie 1100 m poprzez alternatywne kierowanie rudy ze zbior-
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nika T-149 na wymienione linie odstawy. Rozwiązania konstrukcyjne omówiono w punk-
cie 4.2. 

 
 
3. ROZWIĄZANIA KONSTRUKCYJNE ZAPEWNIAJĄCE ZMIANĘ KIERUNKU 

PRZESYŁU UROBKU 
 
3.1.  Przenośniki rewersyjne zapewniające równomierne zapełnianie zbiorników retencyjnych 

na poziomie 950 m  
 
Schemat ich lokalizacji przedstawiono na rysunku 2.  
 
 

 
 

Rys. 2. Schemat przenosników rewersyjnych na poziomie 950 m 
Fig. 2. The schema of reversable conveyers at the -950 m level 

 
 
3.1.1.  Przesuwna stacja zwrotna 
 
Rewersję tego typu zastosowano w konstrukcji przenośników: S-2, S-3, S-4, S-5. Widok jedne-
go z tych przenośników (S-5) przedstawia rysunek 3. 
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Rys. 3. Przenośnik rewersyjny S-5 z przesuwną stacją zwrotną 
Fig. 3. The reversable conveyer with sliding reversal station at the -950 m level 

 
 

 
 

Rys. 4. Schemat wykonania rewersji przenośnika z przesuwną stacją zwrotną 
Fig. 4. The bend reversion operation schema of conveyer with sliding reversal station at the -950 m level 

 
 
Stacja zwrotna przenośnika S-5 jest posadowiona na torowisku i za pomocą wciągarki może 

być przemieszczana wzdłuż przenośnika. Torowisko jest specjalnie wyprofilowane i zapewnia 
podniesienie konstrukcji nośnej taśmy nad konstrukcję stałą (na wzór „szuflady”). Nadmiar 
taśmy kompensowany jest poprzez przemieszczenie bębna napinacza. W ten sposób następuje 
„skrócenie” długości przenośnika odbierającego o kilka metrów i tym samym zwolnienie miej-
sca pod przenośnikiem nadawy. Zwolnione w ten sposób miejsce, które zajmowała stacja 
zwrotna wykorzystywane jest do wjazdu stacji zwrotnej innego przenośnika odbierającego (w tym 
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przypadku przenośnika S-8) i skierowanie strugi urobku w kierunku prostopadłym. Pozwala to 
umieścić urobek w zbiorniku Z-II. Natomiast w sytuacji gdy nad zbiornikiem Z-I nie znajdują 
się stacje zwrotne przenośników S-5 i S-8, urobek z przenośnika S-12 lokowany jest bezpo-
średnio w zbiorniku Z-I. W sytuacji gdy stacja zwrotna przenośnika S-5 znajduje się nad zbior-
nikiem Z-I, urobek z przenośnika S-12 poprzez przenośniki S-5 i S-6 kierowany jest do zbior-
nika W-I. Ma to miejsce, gdy zwrotna przenośnika S-2 nie znajduje się nad zbiornikiem W-I. 
W przeciwnym razie urobek kierowany jest do zbiornika R-Ia. 

Zasadę wykonania rewersji przedstawiono na rysunku 4. 
 

3.1.2.  Wahadłowe przemieszczenie przenośnika (częściowy obrót wokół własnego punktu 
podparcia) 

 
Rewersję tego typu zastosowano w konstrukcji przenośnika S-7. Widok przenośnika S-7 przed-
stawia rysunek 5. 
 
 

 
 

Rys. 5 Przenośnik rewersyjny S-7 przemieszczany wahadłowo. 
Fig. 5. The reversable conveyer with side-sliding reversal station at the -950 m level 

 
 
Przenośnik rewersyjny S-7 posiada konstrukcję sztywną. Istotą przenośnika jest zapewnie-

nie jego obrotu. Realizowane jest to poprzez podparcie i ułożyskowanie konstrukcji w miejscu 
posadowienia jednostek napędowych ( rysunek nr 6 ). Stacja zwrotna spoczywa na kołach jezd-
nych, umiejscowionych poprzecznie do osi wzdłużnej przenośnika. Pozwalają one przemiesz-
czać stację zwrotną przenośnika S-7 po krótkim torowisku poprzecznym zabudowanym w czę-
ści nad koroną zbiornika R-Ia. Przemieszczanie stacji zwrotnej jest wymuszane przez wciągarkę 
linową. Przenośnik zapewnia kierowanie urobku z przenośnika S-2 do zbiornika W-II. Ma to 
miejsce wówczas, gdy jego stacja zwrotna i zabudowany na niej kosz zasypowy zasłaniają 
zbiornik R-Ia. Po zakończeniu pracy przenośnika, uruchomiona zostaje wciągarka przemiesz-
czająca przenośnik w sposób wahadłowy i odsłonięty zostaje wlot zbiornika R-Ia. 
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Rys. 6. Obrotnica przenośnika rewersyjnego S-7 
Fig. 6. The turntable of S-7 reversable conveyer with side-sliding reversal station at the -950 m level 

 
 
3.1.3.  Przemieszczenie całej konstrukcji przenośnika po torowisku (wzdłuż kierunku  

transportu rudy) 
 

 

 
 

Rys. 7. Przenośnik rewersyjny S-14 przejezdny (całą konstrukcją) po torowisku. 
Fig. 7. The S-14 reversable conveyer sliding on tracks, -950 m level 
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Rewersja tego typu realizowana jest z wykorzystaniem przenośników S-8, S-14. Posiadają one 
konstrukcję stałą, zachowującą niezmienną długość. Rewersja następuje poprzez przejazd całe-
go przenośnika wyposażonego w specjalny układ kół po torowisku.  

Na rysunku 7 przedstawiono dwa położenia przenośnika S-14. Ustawienie przenośnika S-14 
w położeniu 1a (pod stacją zrzutową przenośnika S-2 nad zbiornikiem R-Ia) powoduje, że uro-
bek transportowany jest z przenośnika S-2 do zbiornika R-Ib. Natomiast po przemieszczeniu 
przenośnika w położenie 1b urobek transportowany jest z przenośnika U-2 L-1 do zbiornika R-Ia.  

Przejazd przenośnika S-8 realizowany jest przez wciągarki linowe. Natomiast przenośnika 
S-14 przez napęd zębatkowy. 
 
3.2.  Rozwiązania zapewniające optymalne wykorzystanie przenośników (S-11, S-12,  

U-2 L-1) wznoszących rudę z poziomu 1000 m na poziom 950 m 
 

Rozwiązania konstrukcyjne umożliwiające zmianę kierunku transportu przedstawiono na ry-
sunku 8. Realizację zapewnia : 

– przesuwna stacja zwrotna i zrzutowa przenośnika S-10 – szczegół „a”, 
– przesyp specjalny – węzeł przenośników U3 L-2 i W 226 L-1 – szczegół „b”. 

 
 

 
 

Rys. 8. Lokalizacja rozwiązań konstrukcyjnych umożliwiających wykonanie rewersji na poziomie 1000 
Fig. 8. The realisation of constructions anabling the transport reversion at -1000 m level 
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3.2.1. Przesuwna stacja zrzutowa i zwrotna – przenośnik S-10  
 
Powyższe rozwiązanie zastosowano w przenośniku S-10. Zdjęcie tego przenośnika przedstawia 
rysunek 9. 

 
 

 
 

Rys. 9. Przenośnik rewersyjny S-10 z przesuwną stacją zrzutową i zwrotną 
Fig. 9. The S-10 reversable conveyer with sliding reversal station and sliding troughs 

 
 

 
 

Rys. 10. Zasada działania przenośnika rewersyjnego S-10 
Fig. 10. The S-10 reversable conveyer operation shema 
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Zasada wykonania rewersji jest bardzo zbliżona do wcześniej przedstawionej rewersji stacji 
zwrotnej. Skrócenie lub wydłużenie przenośnika odbywa się za pomocą wciągarki, a regulacja 
napięcia taśmy przez przemieszczenie bębna napinacza. Różnica polega na tym, że w tym przy-
padku możliwość przemieszczania się ma zarówno stacja zwrotna jak i stacja zrzutowa, a toro-
wiska po których może odbywać się przejazd obu ze stacji, są torowiskami prostymi (nie mają 
profilowanego kształtu). Zmiana długości związana jest z dosuwaniem do siebie kolejnych 
elementów nośnych trasy przenośnika. Najbardziej istotną cechą przenośnika S-10 jest to, że 
ich konstrukcja umożliwia transport urobku w obu kierunkach, co w zależności od potrzeby 
pozwala na szybkie przesterowanie nadawy. Przenośnik może transportować urobek z linii 
odstawy T-229 na przenośnik S-12 lub w kierunku przeciwnym z linii odstawy T-321 na prze-
nośnik S-11. 

Schemat przedstawiający zasadę działania zamieszczono na rysunku 10. 
 

3.2.2.  Przesyp specjalny W-226 
 
 

 
 

Rys. 11. Schemat przesypu specjalnego – praca w układzie prostopadłym i równoległym 
Fig. 11. The unique construction of the trough – operation in perpendicular and parallel system 

 
 
Przesyp specjalny zapewnia zmianę kierunku strugi urobku z wzdłużnej, kiedy urobek jest 
transportowany po osi przenośnika U-3 L-2, na prostopadłą wówczas urobek kierowany jest na 
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przenośnik W-226 L-1. Zmianę kierunku uzyskuje się poprzez ustawienie konstrukcji przesypu 
pod pośrednią stacją zrzutową przenośnika U-3 L-2. Przemieszczenie przesypu realizowane jest 
przez układ hydrauliczny. Przesterowanie wysuwu tłoczysk siłowników, a w konsekwencji zmia-
nę położenia cięgien, wpływa na zmianę ustawienia przesypu. Na rysunkach 11, 12 i 13 przedsta-
wiono schemat i zdjęcia przesypu specjalnego w układzie prostopadłym oraz równoległym.  
 
 

 
 

Rys. 12. Widok przesypu specjalnego – praca w kierunku prostopadłym 
Fig. 12. The unique construction of the trough – operation in perpendicular direction 

 
 

 
 

Rys. 13. Widok przesypu specjalnego – praca w kierunku równoległym 
Fig. 13. The unique construction of the trough – operation in parallel direction 
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Natomiast na rysunku 14 przedstawiono siłowniki hydrauliczne i cięgna, które zapewniają 
zmianę położenia przesypu specjalnego, a tym samym umożliwienie zmiany kierunku strugi 
urobku. 
 
 

 
 

Rys. 14. Widok siłowników hydraulicznych i cięgien zapewniających ustawienie przesypu 
Fig. 14. The view of hydraulic control of the throw 

 
 

4. ROZWIĄZANIA ZAPEWNIAJĄCE PROPORCJONALNE WYKORZYSTANIE  
SZYBÓW R-I I R-II W STOSUNKU DO SZYBU R-III ORAZ WYKORZYSTANIE 
ZDOLNOŚCI TRANSPORTOWYCH LINII ODSTAWY U-24 I T-249 WRAZ Z U -7  

 
Zastosowano w obu przypadkach zbiornik retencyjny z którego urobek rozładowany jest w dwóch 
prostopadłych kierunkach. Uzyskano to poprzez zabudowę dwóch prostopadle do siebie usytu-
owanych dozowników umożliwiających kierowanie urobku ze zbiornika. Różnica pomiędzy 
tymi przypadkami jest następująca: 
  
4.1. Na poziomie 1000 m  
 
Zbiornik ma pojemność 200 Mg i zasypywany jest poprzez dwa przenośniki T-128 L-1 i U-24 
L-1. Rozładunek następuje w kierunkach U-15 i T-229. Jest to swoistego rodzaju przesyp z moż-
liwością rozsypu urobku w dwóch prostopadłych kierunkach. Mała pojemność zbiornika nie 
pozwala na gromadzenie w nim urobku. 

 
4.2. Na poziomie 1100 m 
 
Zbiornik ma pojemność 1700 Mg i zasypywany jest przez jeden przenośnik T-149 L-1. Rozła-
dunek następuje w dwóch kierunkach: 
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a) T-249 i dalej do szybów R-I i R-II poprzez zbiornik poziomy T-249 L-2/ U7 L-3 i linię 
U-7,  

b) U-24 i dalej do węzła U-24/T-128 z możliwością alternatywnego kierowania urobku do 
szybu R-III oraz szybów R-I i R-II.  

Retencja zbiornika pozwala na optymalne wykorzystanie wydajności linii U-24 i T-249. 
W przypadku przeciążenia linii w godzinach szczytu wydobywczego można gromadzić w nim 
urobek. Konstrukcja zbiornika pozwala na kierowanie urobku na linię U-24 po uzyskaniu wy-
maganej ilości urobku w zbiorniku. Na rysunku 15 przedstawiono zbiornik na poziomie 1100 m. 

 
 

 
 

Rys. 15. Zbiornik retencyjny T-149 z możliwością prostopadłego kierowania rudy  
na linii odstawy T-249 i U-24. 

Fig.15. The construction of retention invertory and ortogonal output bifurcation  
in T-249 and U-24 directory 

 
 
5. PODSUMOWANIE 
 
Przedstawione rozwiązania pozwalają na zmianę kierunku transportowanej rudy. Ma to istotne 
znaczenie dla uelastycznienia systemu transportu. Optymalnie wykorzystywana jest zdolność 
transportowa linii odstawy. Gromadzona ruda w zbiornikach retencyjnych w momentach prze-
ciążenia przenośników jest przesyłana w godzinach poza szczytem eksploatacyjnym. Możli-
wość wyboru alternatywnych „dróg” ma znaczący wpływ na zwiększenie niezawodności sys-
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temu transportowego. W przypadku wystąpienia sytuacji wymagających przeprowadzenia kon-
serwacji, bieżących remontów, czy też awaryjnych napraw można poprzez wykorzystanie re-
tencji zbiorników, czy też zmianę kierunku odstawy zmniejszyć wpływ na ograniczenia eksplo-
atacyjne.  

Stosowane w ZG „Rudna” rozwiązania układów rewersyjnych w połączeniu ze stale rozbu-
dowywanym systemem rejonowych zbiorników wyrównawczych stanowią o skuteczności i efek-
tywności działania układu transportowego kopalni.  

 
 

The constructional solution of conveyor system for reverse  
and bifurcation of the ore flow, “Rudna” mine KGHM Polish 
Copper 
 
 
SUMMARY: The paper shows the overview of mining operations in “Rudna” KGHM mine and 
the structure of conveyer transport. The analysis the structure improves the functionality of 
applied solutions. The multifunctional constructions of the elements enable the reverse and 
bifurcation of the transmission and diversification of the ore flow. The unique constructions of 
sliding reversal stations and throws were presented. 
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Układ transportowy odwzorowany na mapie fizycznej
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Zestawienie przenośników taśmowych pracujących w ZG „Rudna” 

w poszczególnych przedziałach długości

4KGHM Polska Miedź

Lp. Ilość przenośników
Przedział długości 

przenośników

1. 27 do 500 mb

2. 18 500 mb do 1000 mb

3. 10 1000 mb do 1500 mb

4. 10 powyżej 1500 mb

Ilość przenośników - 65

Łączna długość przenośników pracujących w ZG „Rudna” wynosi ponad 49 km

Długość najdłuższego przenośnika wynosi 2045 mb.



Zestawienie przenośników taśmowych pracujących w ZG „Rudna” 

pod względem typu.
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Typ przenośnika

POLTEGOR

B 1400

LEGMET

B 1200

LEGMET

B 1000

LEGMET

B 800
Razem

14 38 12 1 65



W 2014 roku przenośnikami taśmowymi przetransportowano 

około 14,8 mln ton urobku
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Równomierne ( symetryczne ) zapełniania zbiorników 

przyszybowych na poziomie 950 m

Funkcje warunkujące zmianę kierunku przesyłu urobku

7

Zmianę kierunku transportowanej rudy zastosowano aby uzyskać : 

Optymalne wykorzystanie przenośników ( S-11, S-12, U-2 L-1 )

wznoszących rudę z poziomu 1000 m na poziom 950 m

Proporcjonalne wykorzystanie zdolności wydobywczych 

szybów R-I i R-II w stosunku do szybu R-III

Racjonalne wykorzystanie zdolności transportowych linii 

odstawy U-24 i T-249 wraz z U -7



Lokalizacja przenośników, w których zastosowano zmianę kierunków 

transportu na poziomie 1000 m i 950 m
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Lokalizacja przenośników, w których zastosowano zmianę kierunków 

transportu na poziomie 1000 m i 950 m

9KGHM Polska Miedź

Poziom  - 950 [m]



Rozwiązania konstrukcyjne zapewniające równomierne (symetryczne) 

zapełnianie zbiorników przyszybowych na poziomie 950 m

Przenośniki rewersyjne z przesuwną stacją zwrotną
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Schemat wykonania rewersji przenośnika z przesuwną stacją zwrotną
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Przenośnik rewersyjny S-3 z przesuwną stacją zwrotną
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Przenośnik rewersyjny S-3 z przesuwną stacją zwrotną
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Przenośnik rewersyjny S-3 z przesuwną stacją zwrotną 
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Przenośnik rewersyjny S-3 z przesuwną stacją zwrotną 
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Układ zlinowania
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Przenośnik rewersyjny S-3 z przesuwną stacją zwrotną 
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Film przedstawiający zasadę pracy przenośników 

z przesuwną stacją zwrotną
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Lokalizacja przenośnika taśmowego o wahadłowym przemieszczeniu

na poziomie 950 m
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Schemat wykonania rewersji przenośnika o przemieszczeniu wahadłowym
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Przenośnik rewersyjny S-7 przemieszczany wahadłowo 
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Przenośnik rewersyjny S-7 przemieszczany wahadłowo 
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Wciągarka linowa



Film przedstawiający zasadę pracy przenośnika taśmowego 

o przemieszczeniu wahadłowym
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Lokalizacja przenośnika taśmowego rewersyjnego przejezdnego 

(całą konstrukcją) po torowisku na poziomie 950 m
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Schemat przenośnika rewersyjnego S-14 przemieszczanego 

w całości po torowisku 
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Przenośnik rewersyjny przejezdny S-14 przemieszczany w całości 

po torowisku 
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Stacja zrzutowo -zwrotna



Przenośnik rewersyjny przejezdny S-14 przemieszczany w całości 

po torowisku 
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Przenośnik rewersyjny przejezdny S-14 przemieszczany w całości 

po torowisku 
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Przenośnik rewersyjny przejezdny S-14 przemieszczany w całości 

po torowisku 
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Film przedstawiający zasadę pracy przenośnika rewersyjnego przejezdnego 

(całą konstrukcją) po torowisku 
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Lokalizacja przenośników, w których zastosowano zmianę kierunków 

transportu na poziomie 1000 m i 950 m
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Lokalizacja przenośników, które zapewniają równomierne wykorzystanie 

przenośników  wznoszących z poziomu 1000 m na 950 m
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Poziom  - 1000 [m]



Lokalizacja przenośnika rewersyjnego S10 z przesuwną stacją zrzutową 

i zwrotną zapewniającą optymalne wykorzystanie przenośników 

S-11 i S-12 wznoszące rudę z poziomu 1000 m na 950 m
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Schemat przenośnika rewersyjnego z przesuwną stacją zrzutową i zwrotną
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Przenośnik rewersyjny S-10 z przesuwną stacją zrzutową i zwrotną 
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Przenośnik rewersyjny S-10 z przesuwną stacją zrzutową i zwrotną 

35KGHM Polska Miedź



Przenośnik rewersyjny S-10 z przesuwną stacją zrzutową i zwrotną 
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Film przedstawiający zasadę pracy przenośnika taśmowego 

z przesuwną stacją zrzutową oraz zwrotną
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Lokalizacja przenośnika specjalnego W226  zapewniającego optymalne 

wykorzystanie przenośników U-2 L-1 i T-321 S-1 transportujących rudę 

z poziomu 1000 m na 950 m
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Schemat przenośnika specjalnego umożliwiającego zmianę kierunku 

transportu urobku
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Przesyp specjalny W-226 umożliwiający zmianę transportu urobku 

w kierunku prostopadłym na przenośnik U-2 L-1
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Przesyp specjalny W-226 umożliwiający zmianę transportu urobku 

w kierunku wzdłużnym na przenośnik T-321 S-1
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Przesyp specjalny W-226 przedstawiający widok siłowników hydraulicznych 

i cięgien zapewniających ustawienie przesypu
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hydrauliczne



Film przedstawiający zasadę pracy przesypu specjalnego W-226 

umożliwiającego zmianę kierunku transportu urobku
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Lokalizacja przenośników, w których zastosowano zmianę kierunków 

transportu urobku zapewniające proporcjonalne wykorzystanie 

szybów R-I i R-II w stosunku do szybu R-III
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Schemat zbiornika retencyjnego umożliwiającego wykorzystanie zdolności 

transportowych linii odstawy U-24 i T-249 
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Widok przenośnika T-149 L-1 zasypującego zbiornik retencyjny 
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Widok zbiornika retencyjnego T-149 /U-24 i T-249
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Widok dozownika kierującego urobek na przenośnik U 24 L-4 
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Przenośnik T-249 L-2



Widok dozownika kierującego urobek na przenośnik T-249 L-2 
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Film przedstawiający zasadę pracy przenośnika specjalnego 

umożliwiającego zmianę kierunku transportu urobku 
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Optymalnie wykorzystywana jest zdolność transportowa linii 

odstawy.  

PODSUMOWANIE

51

Możliwość zmiany kierunku transportowanej rudy ma  istotne znaczenie 

dla uelastycznienia systemu transportu. 

Zwiększona została niezawodność systemu transportowego.

Uzyskano możliwość przeprowadzenia prac konserwacyjnych, 

bieżących remontów bez wpływu na wydobycie.



PODSUMOWANIE

52

Stosowane rozwiązania układów rewersyjnych 

w połączeniu z rozbudowywanym systemem 

rejonowych zbiorników wyrównawczych stanowią 

o skuteczności i efektywności działania układu 

transportowego kopalni.
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Rozszerzenie logistyki materiałowej o śledzenie przepływu 
materiałów pod ziemią w zakładach górniczych 
 
 
Stanisław Rymaszewski 
COIG SA 
 
 
 
STRESZCZENIE:  
W artykule przedstawiono zagadnienia rozszerzające obszar logistyki materiałowej, dotyczące 
systemu śledzenia przepływu materiałów w łańcuchu dostaw. Omówiono definicje określenia 
traceability (identyfikowalności) oraz uwarunkowania prawne jego wdrażania. Wskazano na wielość 
obszarów związanych z produkcją oraz logistyką (np. zakupy materiałów, magazynowanie, 
przygotowanie do produkcji, przetwarzanie, pakowanie, transport i dystrybucja), które należy 
uwzględnić w systemie śledzenia ruchu materiałów. Omówiono sposoby identyfikacji materiałów 
i lokalizacji w łańcuchu dostaw, w tym nowoczesne technologie, takie jak: np. RFID. Przedstawiono 
proces dostawy materiałów pod ziemię w zakładach górniczych węgla kamiennego oraz 
zaprezentowano rozwiązanie informatyczne w zakresie śledzenia materiałów w systemie SZYK2. 
W podsumowaniu omówiono korzyści wynikające z funkcjonowania systemu identyfikowalności 
materiałów, jednostek transportowych oraz lokalizacji i śledzenia przepływu materiałów w zakładzie 
górniczym. 
 
SŁOWA KLUCZOWE: Transport podziemny materiałów, logistyka materiałowa, śledzenie 
przepływu materiałów pod ziemią, identyfikowalność, RFID, kody kreskowe 
 
 
1. WPROWADZENIE 
 

 

Śledzenie przepływu materiałów, towarów czy wyrobów w łańcuchu dostaw stanowi jedno 
z najważniejszych wyzwań dla współczesnej logistyki. Pierwotnie wymóg śledzenia materiałów został 
wprowadzony w celu zapewnienia jakości w zautomatyzowanych liniach produkcyjnych. Obecnie stał 
się wymogiem w wielu różnych dziedzinach takich jak: przemysł spożywczy, przemysł kosmetyczny, 
farmaceutyka itp. 

Aktualnie wsparcie procesu organizacji transportu wewnętrznego materiałów (pionowego 
i poziomego) w zakładach górniczych odbywa się całkowicie w oparciu o manualną, papierową 
ewidencję. Jest to jeden z niewielu procesów realizowanych w działalności górniczej, który nie został 
jeszcze zautomatyzowany. Niniejszy artykuł prezentuje wyniki projektu mającego na celu pełną 
obsługę procesu śledzenia transportu materiałów poprzez zastosowanie systemu informatycznego 
SZYK2, już od momentu złożenia dyspozycji rezerwacji materiału poprzez oddziały kopalni, aż do 
potwierdzenia odbioru zamawianego materiału przez służby oddziału do którego materiał miał być 
dostarczony.  

 
2. ŚLEDZENIE MATERIAŁÓW W ŁAŃCUCHU DOSTAW 
 
2.1. Identyfikowalność materiałów i lokalizacji 
 
Traceability jest to możliwość śledzenia historii, zastosowania lub lokalizacji jednostki poprzez 
analizę zapisów pozwalających na identyfikację [7]. 

Szkoła Eksploatacji Podziemnej 2015, Materiały Konferencyjne 
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Identyfikowalność jest realizowana zarówno w dół jak i w górę strumienia informacji. „Śledzenie” 
(z ang. tracking) może być zdefiniowane jako zdolność monitorowania łańcucha dostaw zgodną 
z kierunkiem przepływu materiału od początku do końca. Termin „śledzenie” jest używany do 
identyfikacji materiału w każdym punkcie łańcucha dostaw. Określa faktyczny status materiału w 
drodze. „Odnajdywanie” (z ang. tracing) jest to zdolność do identyfikacji pochodzenia materiału lub 
grupy materiałów, poprzez zapisy, w górę łańcucha dostaw. Pozwala na uzyskanie informacji 
umożliwiającej zrekonstruowanie historii wysyłki. [4]. 

W wielu obszarach działalności gospodarczej śledzenie surowców, materiałów i produktów staje się 
obligatoryjnym obowiązkiem usankcjonowanym prawem unijnym i krajowym. Oto dwa przykłady: 

1. Obowiązek monitorowania ruchu i pochodzenia żywności oraz pasz (identyfikowalności) w 
Unii Europejskiej, w tym również w Polsce, wynika bezpośrednio z rozporządzenia (WE) nr 
178/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady [5]. Wprowadzenie i stosowanie systemu 
identyfikowalności w UE jest wymogiem prawnym od 1 stycznia 2005 roku. Ogólne zasady i 
podstawowe wymagania dotyczące projektowania i wdrażania systemu identyfikacji podane są 
w normie PN-EN ISO 22005:2007 [6]. System gwarantuje przepływ informacji w całym 
łańcuchu żywnościowym. 

2. Z dniem 5 kwietnia 2013r. weszło w życie Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 2 
listopada 2012 r. w sprawie jednoznacznego oznaczenia materiałów wybuchowych 
przeznaczonych do użytku cywilnego, oznaczania obiektów produkcyjnych oraz rejestru 
oznaczeń ustalając przepisy wykonawcze do ustawy z dnia 22 czerwca 2001 r. o wykonywaniu 
działalności gospodarczej w zakresie wytwarzania i obrotu materiałami wybuchowymi, bronią, 
amunicją oraz wyrobami i technologią o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym (Dz. U. z 
2012 r. poz. 1017) oraz dyrektyw Unii Europejskiej 2008/43/WE i 2012/4/EU w sprawie 
ustanowienia systemu oznaczania i śledzenia materiałów wybuchowych przeznaczonych do 
użytku cywilnego. 

 
2.2. Stosowane rozwiązania 

 
Śledzenie przepływu materiałów może się odbywać albo na podstawie informacji przenoszonych do 
systemu informatycznego z dokumentów logistycznych, takich jak listy przewozowe, faktury, dowody 
wydania, dokumenty obrotu magazynowego, itp. lub poprzez wykorzystanie automatycznych 
mechanizmów odczytujących informacje bezpośrednio z identyfikatorów umieszczonych na 
opakowaniach materiałów. Pierwszy z wymienionych sposobów wymaga znacznego nakładu pracy 
administracyjnej i związany jest z niebezpieczeństwem utraty powiązania pomiędzy informacjami 
występującymi na dokumencie, a fizycznymi informacjami o miejscu pobytu danego materiału. 
Ponadto informacja identyfikująca materiał, w tym rozwiązaniu, trafia do systemu informatycznego ze 
znacznym opóźnieniem. 

Automatyczna identyfikacja daje dużo większą pewność, że w danym momencie rejestrowany jest 
właściwy materiał na danym etapie przepływu w łańcuchu dostaw oraz znacznie usprawnienia i 
przyspiesza operacje związane z rejestracją obrotu logistycznego. 
Logistyka materiałowa wymaga stosowania standardów identyfikacyjnych zrozumiałych zarówno dla 
dostawcy jak i odbiorcy w dowolnym miejscu łańcucha dostaw. 

W automatycznych procesach śledzenia materiałów, jako nośnik informacji identyfikującej stosowane 
są: 

1. Kody kreskowe (ang. Barcode) - graficzne odzwierciedlenie określonych znaków poprzez 
kombinację ciemnych i jasnych elementów, ustaloną według przyjętych reguł budowy danego 
kodu (symboliki).  
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Rys. 1. Podstawowe rodzaje kodów to: linearne (liniowe) i dwuwymiarowe (2D) 
 

2. Tagi RFID (ang. Radio-frequency identification) – technika, która wykorzystuje fale radiowe do 
przesyłania danych oraz zasilania elektronicznego układu (etykieta RFID) stanowiącego etykietę 
obiektu przez czytnik, w celu identyfikacji obiektu. Odczyt danych odbywa się zdalnie, w czasie 
rzeczywistym, co przyspiesza i automatyzuje wszystkie procesy. System RFID działa w oparciu o 
następujące urządzenia: 

 tag (transponder) pasywny lub aktywny, 
 antenę, 
 czytnik zawierający nadajnik i dekoder.  

 
 
3. SYSTEM ŚLEDZENIA MATERIAŁÓW W PODZIEMNYCH ZAKŁADACH GÓRNICZYCH 

 
3.1. Proces dostawy materiałów pod ziemię 
 
Proces transportu materiałów z magazynu kopalnianego do miejsca ich zużycia rozpoczyna się w 
chwili utworzenia dokumentu dyspozycji wydania materiału z magazynu przez pracownika oddziału 
zlecającego transport. Następnie taka dyspozycja jest zatwierdzana przez pracownika działu 
Gospodarki Materiałowej. Po zatwierdzeniu dyspozycji, następuje automatyczne dodanie dyspozycji 
do listy załadunkowej, która stanowi podstawę do wszystkich załadunków dokonywanych przez 
pracowników służb załadunkowych. Załadowane wozy transportowane są do nadszybia, gdzie 
oczekują na zjazd pod ziemię. Pracownicy oddziału szybowego przepychają wozy do klatki szybowej 
i po zabezpieczeniu opuszczają je na odpowiedni poziom kopalni. Wozy przetaczane są z szybu do 
toru postojowego na danym poziomie transportowym, skąd transportuje się je do miejsca docelowego 
lub przeładunkowego. Transport materiałów pod powierzchnią jest realizowany przez oddział 
transportu dołowego. Rozładunku dokonuje pracownik oddziału transportu dołowego. Operację 
rozładunku materiału potwierdzona jest przez uprawnionego pracownika. Po rozładowaniu wozy są 
transportowane na powierzchnię gdzie oczekują na ponowny załadunek. 

Prezentowane rozwiązanie informatyczne wspomaga cały przedstawiony powyżej proces dostawy 
materiałów pod ziemię. Wykorzystywane są zarówno klasyczne funkcje systemu klasy ERP, jak 
również rozwiązania mobilne oraz rozwiązania dedykowane dla obszaru podziemnego kopalni. 

Dyspozycja jest wystawiana przez oddział zlecający dostawę przy pomocy funkcji w systemie SZYK2 
w module Obrót Magazynowy. Dział Gospodarki Materiałowej zatwierdza złożone dyspozycje i na 
ich podstawie w systemie generowane są zlecenia transportowe. Przygotowany w systemie List 
transportowy dostępny jest służbom załadunkowym na terminalach mobilnych. 

Aplikacja umożliwia również tworzenie zleceń transportowych ad hoc, bez dyspozycji wydania 
materiału z magazynu np. kiedy zaistnieje potrzeba transportu materiału firm obcych lub części 
maszyn i urządzeń górniczych. 
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Rys. 2 Proces dostawy materiałów pod ziemię w zakładzie górniczym 

 
3.2. Rozwiązanie informatyczne w zakresie śledzenia materiałów w systemie SZYK2 
 

Podczas załadunku pracownik posługuje się ręcznym urządzeniem mobilnym i dokonuje: 
 odczytania kodu RFID z pasywnego nośnika informacji typu TAG zamontowanego na skrzyni 

załadunkowej środka transportu, 
 odczytania kodu kreskowego 1D lub 2D opisującego szczegółowo ładowany materiał  

i dokonuje przekazania ilości i asortymentu ładowanego materiału. 

W sytuacjach ewentualnych awarii, etap odczytania kodu RFID jest pomijany a zamiast tego numer 
wozu podawany jest ręcznie z klawiatury terminala mobilnego. Po dokonanym załadunku pracownik 
działu magazynów drukuje i przykleja na wóz etykietę transportową, która zawiera podstawowe 
informacje zapisane w tradycyjnej technice opisowej słownej oraz dodatkowo w kodzie kreskowym 
drukowanym także na etykiecie.  

 

 
Rys. 3. Etykieta transportowa 
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Na odcinku torowiska przed wjazdem do szybu zamontowane są bramki RFID, które dokonują 
rejestracji zjazdu wozów pod ziemię. Na nadszybiu jest punkt kontrolny, gdzie za pomocą terminala 
mobilnego, pracownik oddziału szybowego dokonuje odczytu identyfikatora lokalizacji oraz 
identyfikatora wozu.  

 

 
 

Rys. 4. Identyfikacja lokalizacji i środka transportu w punkcie kontrolnym 
 

Przy wyjeździe z szybu „na wybijaniu” znajdują się bramki RFID rejestrujące przetoczenie wozów z 
szybu do toru postojowego na danym poziomie transportowym. Transport materiałów pod 
powierzchnią jest na bieżąco monitorowany poprzez umieszczone na trasie przejazdu wozów bramki 
RFID. 

Po dojechaniu wozu do miejsca docelowego pracownik podejmując rozładunek, wykorzystuje ręczny 
terminal mobilny do identyfikacji wozu i rozładowywanego materiału. Tak samo jak przy załadunku, 
rozładunek odbywa się poprzez odczytanie kodu RFID i podaniu ilości i asortymentu materiałów które 
są rozładowywane. W sytuacjach awaryjnych numer wozu można wpisać ręcznie z klawiatury 
urządzenia mobilnego lub poprzez odczytanie jednowymiarowego kodu kreskowego umieszczonego 
na etykiecie. Operacja rozładunku materiału powinna zostać potwierdzona na terminalu mobilnym 
poprzez pracownika do tego uprawnionego. 

Transport pustych wozów kopalnianych na powierzchnię jest również rejestrowany przez bramki 
RFID umieszczone na drodze powrotu, przy wjeździe do szybu pod ziemią oraz podczas wyjazdu z 
szybu na powierzchni. 

W każdym momencie procesu, istnieje możliwość bieżącego podglądu ilości wozów  
w poszczególnych strefach – stacjach postojowych - oraz informacji o materiałach, jakie dany wóz 
posiada. Wszystkie operacje opisane w procesie są zapisywane (audytowane) i widoczne na 
odpowiednich wydrukach.  
 
3.3. Przykład wdrożenia Systemu Śledzenia Materiałów 

 
Zrealizowano projekt przeprowadzenia prób ruchowych systemu śledzenia materiałów w łańcuchu 
dostaw w jednej z kopalń Kompani Węglowej SA., w którym:  
 wykorzystano najbardziej niezawodną technologię identyfikacji obiektów RFID ,  
 wykonano wizualizację środków transportu w trybie rzeczywistym poprzez zastosowanie 

nowoczesnego, intuicyjnego interfejsu, 
 wykorzystano urządzenia mobilne działające w maksymalnym stopniu w czasie rzeczywistym,  
 zapewniono widoczność danych w trybie rzeczywistym w systemie ERP oraz aplikacji 

mobilnej. 
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Infrastrukturę techniczną projektu stanowią trzy obszary. Obszar pierwszy to centrum przetwarzania 
danych. Znajduje się tam baza danych SZYK2, oraz oprogramowanie służące do komunikacji 
pomiędzy bazą SZYK2, a bazą danych aplikacji do wizualizacji procesów transportowych. W drugim 
obszarze znajduje się aplikacja do wizualizacji procesów transportowych, baza danych tej aplikacji 
oraz WebService realizujący komunikację pomiędzy bazą SZYK2 i terminalami mobilnymi 
znajdującymi się w kolejnym, trzecim obszarze, który umiejscowiony jest na kopalni. Do tego obszaru 
należą wymienione wcześniej terminale, sieć WIFI zapewniającą łączność pomiędzy nimi a 
WebService, bramki RFID, serwer gromadzący dane z bramek, komputery stacjonarne z dostępem do 
systemu SZYK2 oraz drukarki. 

W projekcie zaangażowane były następujące oddziały i służby kopalni : 
 dział transportu dołowego odpowiadający za transport materiałów oraz jego rozładunek, 
 dział gospodarki materiałowej odpowiadającej za akceptację dyspozycji wydania materiału 

złożoną przez oddziały kopalni, 
 dział magazynów odpowiadający za prawidłowy załadunek oraz oklejenie wozów 

kopalnianych etykietami transportowymi po załadunku, 
 oddziały kopalni odpowiedzialne za złożenie dyspozycji wydania materiału oraz potwierdzenie 

jego odbioru po dostarczeniu, 
 kierownictwo, sztygarzy, osoby nadzoru – bieżące śledzenie materiałów/ środków transportu. 

 
4. KORZYŚCI WYNIKAJĄCE Z FUNKCJONOWANIA SYSTEMU IDENTYFIKOWALNOŚCI 

 
W ramach projektu przeprowadzenia prób ruchowych systemu śledzenia materiałów wskazano na 
następujące korzyści z jego funkcjonowania: 
 skrócenie czasu realizacji zamówienia wewnętrznego, 
 zmniejszenie wielkości zapasu materiałów produkcji w toku ( materiałów składowanych w 

wyrobiskach podziemnych np, na stacjach postojowych przewozu kołowego), 
 bieżący monitoring środków transportu wraz z przewożonym asortymentem materiałów,  
 zwiększenie wydajności obsługi transportu materiałów, 
 możliwość szybszej identyfikacji lokalizacji środków transportu oraz przewożonych 

materiałów, 
 większa możliwość bieżącej relokacji materiałów, 
 zwiększenie rotacji, a tym samym zwiększenie wykorzystania środków transportu 

wewnętrznego, 
 zmniejszenie ilości koniecznych kursów transportowych, 
 optymalizacja w zakresie multimodalnego (lub intermodelnego) transportu wewnątrz zakładu 

górniczego,  
 eliminacja błędów w zakresie harmonogramowania transportu dzięki korelacji harmonogramu 

z danymi z systemu ERP, 
 optymalizacja długości czasu cyklu uzupełnienia zapasu materiałowego, 
 zmniejszenie poziomu zapasu materiałowego w oddziale wydobywczym, 
 zmniejszenie kosztów transportu, 
 zwiększenie bezpieczeństwa transportu, poprzez optymalizację ilości kursów środków 

transportu,  
 zmniejszenie liczby pracowników obsługujących układy transportowe do niezbędnego 

minimum.  
 

5. PODSUMOWANIE 
 
Pełny monitoring dostępny za pomocą opisanej powyżej technologii pozwoli na całościową 
optymalizację procesów związanych z realizacją zadań transportowych oraz procesów związanych z 
gospodarką materiałową w zakresie kluczowych asortymentów niezbędnych do prowadzenia 



 7

podziemnej eksploatacji. Gromadzone w czasie rzeczywistym dane będą dostępne w systemie SZYK2 
zapewniając użytkownikom systemu pełną informację o transporcie materiałów w kopalni. Pozwoli to 
wyeliminować takie straty jak nadmierna ilość materiałów w drodze, skrócenia cyklu uzupełnienia 
zapasu przy produkcji oraz optymalizacji czynności związanych z dostawami wewnętrznymi. 
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Expansion of material logistics about underground material traceability 
in mining plants 
 
Summary: 
In the paper, the issues were presented that referred to a system for tracking and tracing the flow materials 
(traceability) in supply chain. Among other things, the definition of traceability was discussed, as were the legal 
aspects of its implementing. Many production and logistics areas were pointed out (such as purchases of 
materials, storage, preparation for production, processing, packaging, transport and distribution) that should be 
included into the system of tracking and tracing the flow of materials. Methods to identify materials and 
localizations in supply chain was depicted as were some new technologies, for example RFID. Process of 
underground supply of material in mining plants was presented with information solution in computer 
system SZYK2. Finally, there were taken together the benefits resulting from the functioning of the traceability 
system in mining plants. 
 
Key words: 
underground material transport, material logistics, underground material traceability, RFID, barcode 
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STRESZCZENIE: W artykule przedstawiono strukturę rozproszonego systemu sterowania 
osadzarką BOSS2010, wraz z opisem użytych modułów i zastosowanych standardów 
komunikacyjnych. System BOSS2010 składający się z kilkudziesięciu układów 
mikroprocesorowych, posiada strukturę zapewniającą wysoką niezawodność funkcjonalną 
i bezpieczeństwo działania całego węzła osadzarkowego. Ważnym aspektem opracowania takiego 
systemu jest odpowiednie zaprojektowanie sposobu wymiany danych pomiędzy elementami 
składowymi systemu, co opisano w artykule. Istotnym zagadnieniem jest również przygotowanie 
dostępu do zdalnej diagnostyki urządzeń przy jednoczesnym fizycznym rozdzieleniu 
diagnostycznych kanałów komunikacyjnych od sieci technologicznej, ponieważ warunkuje to 
realizację zdalnego dostępu do tak newralgicznego punktu zakładu przeróbczego jakim jest 
osadzarka. W artykule opisano strukturę systemu wdrożonego w zakładzie przeróbczym 
Bogdanka, przedstawiono właściwości systemu sterowania oraz wybrane parametry funkcjonalne 
systemu. Przedstawiono również problematykę lokalizacji stanów awaryjnych w systemie 
BOSS2010 bez konieczności stosowania dodatkowej skomplikowanej aparatury.  

 

SŁOWA KLUCZOWE: system sterowania osadzarką, osadzarka, rozproszony system sterowania 

 

1. WSTĘP 

Opisane w artykule rozwiązanie sytemu sterownia pracą osadzarki zostało zainstalowane w nowo 
wybudowanym zakładzie przeróbczym kopalni Bogdanka, który umożliwia wzbogacanie do 1200 
t/h węgla we wzbogacalnikach z cieczą ciężką i w miałowych osadzarkach pulsacyjnych. Miał 
węglowy o uziarnieniu 0(1,5) -20mm jest wzbogacany w dwóch osadzarkach miałowych, 
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dwukorytowych, trójprzedziałowych typu OMD3-4x7,5 produkcji PROREM Sp. z o.o. System 
BOSS2010, wytworzony i dostarczony przez Centrum Transferu Technologii EMAG na bazie 
licencji udzielonej przez Instytut Technik Innowacyjnych EMAG, umożliwia automatyczne 
sterowanie parametrami pracy poszczególnych przedziałów osadzarek, jak również współpracę z 
nadrzędnym systemem sterowania poprzez sieć technologiczną zakładu. Dodatkowo zainstalowany 
został komputer zdalnej diagnostyki i monitorowania pracy urządzeń składowych systemu. 
Struktura komunikacyjna pozwala na integrację urządzeń posiadających różne standardy wymiany 
danych, przy zachowaniu maksymalnej niezależności pracy poszczególnych urządzeń 
wchodzących w skład systemu. Rozwiązanie takie zwiększa niezawodność funkcjonalną[4] – 
zminimalizowana zostaje liczba rodzajów awarii, które wymuszają zatrzymanie procesu 
wzbogacania.  

 

2. OPIS OBIEKTU TECHNOLOGICZNEGO 

Konstrukcja osadzarek oraz sposób wykonania instalacji wodnych i pneumatycznych umożliwia 
prowadzenie wzbogacania w każdym korycie niezależnie, co przy odpowiedniej konstrukcji 
systemu sterowania oznacza, że kopalnia ma do dyspozycji cztery osadzarki jednokorytowe. Każde 
koryto osadzarki ma przyporządkowaną dmuchawę powietrza roboczego i podajnik wibracyjny 
sterowane falownikami. Przepływ wody dolnej jest monitorowany niezależnymi 
przepływomierzami dla każdego koryta. Koncentrat z osadzarek jest kierowany do wspólnej rynny 
spławnej a następnie rozdzielany przez operatora do sit odśrodkowych OSO poprzez otwarcie 
zasuw nożowych z pulpitu operatorskiego systemu BOSS2010. Odpady z osadzarek odbierane są 
podnośnikami kubełkowymi, z których każdy obsługuje dwa przedziały robocze (koryto lewe 
i prawe).  

W przypadku wzbogacania dwuproduktowego odpady z trzecich przedziałów obu koryt są łączone 
z odpadami z drugich przedziałów i transportowane jednym podnośnikiem. Praca osadzarki jest 
uwarunkowana sygnałem gotowości urządzeń odbioru produktów wzbogacania a podanie nadawy 
jest możliwe tylko gdy system sterowania jest sprawny i jest właściwy przepływ wody dolnej, 
właściwe ciśnienie robocze i sterujące. Ilość i jakość nadawy, koncentratu i odpadów jest mierzona 
wagami przenośnikowymi i popiołomierzami absorpcyjnymi ALFA06/2E. Wybór typu 
popiołomierza podyktowany był warunkami technologicznymi takimi jak jednorodność strugi 
materiału, warunki zabudowy, brak zużywających się części [5][6].   

 

3. STRUKTURA SYSTEMU STEROWANIA 

System sterowania BOSS2010 jest rozwinięciem systemu BOSS2000. Oprócz zmian sprzętowych 
wynikających z postępu technologicznego, wprowadzonych zostało szereg zmian mających na celu 
zwiększenie wygody użytkowania i podwyższenie bezpieczeństwa funkcjonalnego. Wpięcie 
układu w strukturę informatyczną zakładu przeróbczego wymagało przeprowadzenia pewnych 
modyfikacji systemu, tak aby utrzymać spójność rozwiązań w ramach systemu dyspozytorskiego. 
Kluczowe sygnały technologiczne takie jak sygnały blokad, informacje o przepływach 
i ciśnieniach oraz sygnały sterowania ilością nadawy i wydajnością dmuchaw zostały zrealizowane 
na drodze sprzętowej – zastosowano prądowe sygnały sterujące i pomiarowe oraz bloki 
wejść/wyjść dwustanowych. Część tych danych jest przesyłana również w postaci cyfrowej 
protokołem komunikacyjnym jako dane do wizualizacji. Rozwiązanie takie umożliwia pracę 
osadzarki nawet w przypadku braku komunikacji sieciowej z systemem nadrzędnym. Kluczowe 
informacje otrzymywane sprzętowo, przekazywane są do sterowników przedziałów również na 
drodze sprzętowej. Dodatkowo obliczenia związane z doborem parametrów regulatorów 
sterujących parametrami pracy przedziału mogą być realizowane niezależnie [1][2].  
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3.1. Charakterystyka programowanych urządzeń zastosowanych w systemie BOSS2010 

Koncepcja pracy systemu sterowania BOSS opiera się na zastosowaniu autonomicznych 
sterowników odpowiedzialnych za gromadzenie sygnałów pomiarowych i wypracowanie sygnałów 
sterujących związanych z działaniem pojedynczego przedziału. Sterownik przedziałowy (rys. 1a) 
współpracuje z mikroprocesorowym miernikiem położenia pływaka (rys. 1b), 
elektropneumatycznymi pozycjonerami liniowymi regulującymi położenie zasuwy przedziałowej 
i przepustu produktu dolnego (rys. 1c) oraz elektropneumatycznymi pozycjonerami obrotowymi 
regulującymi położenie przepustnicy wody dolnej (rys. 1d). Sterownik węzła osadzarkowego 
zabudowany w szafie sterującej (rys. 1e) koordynuje współpracę sterowników przedziałowych i 
urządzeń współpracujących z osadzarkami. Komunikacja z operatorem osadzarki dotycząca 
parametrów pracy maszyny odbywa się poprzez dwa pulpity operatorskie (rys 1f). Miernik 
położenia pływaka posiada wyjście prądowe 4-20 mA i jest kalibrowany przy pomocy 
wewnętrznych przycisków i dostarcza informacji o położeniu względem pokładu sitowego 
warstwy o zadanej gęstości. Pomiar realizowany jest czujnikiem magnetostrykcyjnym poprzez 
pomiar czasu propagacji impulsu ultradźwiękowego pomiędzy przetwornikiem a pozycją w której 
znajduje się magnes zewnętrzny sprzężony mechanicznie z pływakiem. 

 

 

 

Rys. 1. Elementy składowe sterowania układem odbioru przedziału osadzarki: 
a) szafa sterownicza b) sterownik przedziału, c) miernik położenia pływaka, d) pozycjoner liniowy, e) 
pozycjoner obrotowy, f) pulpity technologiczne 

Figure 1. Elements of jig discharge unit a) control cabinet, b) jig compartment controller, c) float position 
measuring unit, d) servo-pneumatic linear positioning device, e) servo-pneumatic angular positioning device, 
f) technological HMI 

 

Pozycjonery elektropneumatyczne posiadają złącze komunikacyjne w standardzie RS485, 
wykorzystywane podczas normalnej pracy i ich kalibracji. Pozycjoner ma zadaną wartość 
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określającą wymagane położenie siłownika i aktualną wartość odczytaną z przetwornika położenia. 
Różnica pomiędzy tymi wielkościami ma wpływ na wysterowanie zaworu elektropneumatycznego 
i zmianę położenia siłownika ( liniowego i obrotowego). Wbudowany regulator zapewnia szybką i 
precyzyjną zmianę położenia siłownika zgodnie z wymaganiami wypracowanymi przez sterownik 
przedziałowy. 

Sterownik przedziałowy jest odpowiedzialny za realizację algorytmu sterowania, kontrolę 
poprawności działania elementów związanych z pracą przedziału osadzarki, wypracowanie 
sygnałów sterowania zaworami talerzowymi, komunikację z głównym sterownikiem węzła 
osadzarkowego i komunikację z komputerem zdalnej diagnostyki.  

Przepływomierze i ciśnieniomierze związane z pracą każdego z koryt osadzarek połączone są 
bezpośrednio z głównym sterownikiem węzła osadzarkowego, skąd dane są retransmitowane do 
sterowników przedziałowych i systemu dyspozytorskiego.  

Operator osadzarki ma podgląd na stan pracy maszyny i urządzeń stowarzyszonych takich jak 
pompy, podnośniki kubełkowe, podajniki węgla i dmuchawy. Po uzyskaniu od dyspozytora 
uprawnień istnieje możliwość załączenia i regulacji parametrów pracy z poziomu pulpitu 
operatora. Przenośniki kubełkowe z odpadami mogą być sterowane ( regulacja wydajności) ręcznie 
przez operatora osadzarki, lub automatycznie za pomocą sygnałów wygenerowanych przez 
sterownik osadzarki.  

Operator ma również informacje dotyczące wydajności przenośników z odpadami, koncentratem 
i nadawą przed zbiornikiem buforowym. Informacja to umożliwia optymalizację pracy maszyny 
poprzez regulację wydajności podajników nadawy bezpośrednio na wejściu osadzarki. W układzie 
zastosowano dwa pulpity technologiczne, wstępnie przypisane do poszczególnych osadzarek. 
Istnieje możliwość programowego przełączenia wyświetlanych treści, tak aby w przypadku awarii 
jednego z ekranów można było dalej pracować na każdej z osadzarek.  

Uzupełnieniem systemu są popiołomierze absorpcyjne zainstalowane na przenośnikach 
z koncentratem odpadami i nadawą, pozwalające na szybkie wykrycie zmian jakości materiału i 
przeprowadzenie przez operatora działań dostosowawczych[3].  

 

3.2. Przesył danych w ramach przedziału roboczego 

Schemat blokowy połączeń przedziału roboczego przedstawiono na rysunku 2. Zastosowany 
sterownik przedziału jest zintegrowany z niewielkim ekranem LCD i posiada typowe zasoby 
sprzętowe umożliwiające realizację algorytmu sterowania bez stosowania modułów 
rozszerzających. Informacje związane z pracą całego koryta osadzarki takie jak ciśnienie robocze, 
ciśnienie sterujące czy przepływ wody dolnej, dostępne są poprzez łącze komunikacji cyfrowej. 
Dane o obecności nadawy, gotowości urządzeń odbioru oraz zadanym trybie pracy są 
przekazywane bezpotencjałowymi sygnałami dwustanowymi.  

Istotnym sygnałem dla poprawności działania całego układu sterowania pracą osadzarki jest sygnał 
o sprawności działania układu odbioru każdego z przedziałów. Sygnał ten jest również 
zrealizowany poprzez styk bezpotencjałowy i po sprzętowej realizacji iloczynu logicznego jest 
przekazywany do sterownika głównego węzła osadzarkowego i do nadrzędnego systemu 
sterowania. 
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Rys. 2. Schemat blokowy połączeń sterownika przedziału osadzarki 

Figure 2. A block diagram of jig compartment control system 

 

Organizacja przesyłu danych wymaga uwzględnienia ograniczeń sprzętowych wprowadzanych 
przez wszystkie elementy składowe. Analogowe sygnały pomiarowe w standardzie 4-20 mA są 
powszechnie dostępne i stanowią podstawę integracji komunikacyjnej urządzeń, ale wymagają 
stosowanie dla każdego sygnału niezależnych wejść/wyjść, a także starannej analizy konieczności 
stosowania kosztownej analogowej izolacji galwanicznej. Dla sterownika przedziałowego 
i komunikacji lokalnej nie jest wymagana izolacja galwaniczna, a zastosowany kontroler posiada 
wbudowane wejścia analogowe umożliwiające bezpośrednie podpięcie miernika położenia 
pływaka. Pozycjonery napędów pneumatycznych posiadają złącze komunikacyjne w standardzie 
RS485 z protokołem MODBUS RTU. Jedno z trzech łączy komunikacji cyfrowej kontrolera 
przedziału zostało przeznaczone do połączenia z pozycjonerami siłowników pneumatycznych. 
Zastosowanie sygnałów analogowych oznaczałoby konieczność wyposażenia sterownika 
w dodatkowe 3 wejścia analogowe (wartość zmierzona wysunięcia siłownika), 3 wyjścia 
analogowe (wartość zadana położenia), a dodatkowo wprowadzanie nastaw dynamicznych pracy 
siłownika możliwe byłoby jedynie poprzez trudnodostępną klawiaturę wewnętrzną pozycjonera. 
Komunikacja ze sterownikiem głównym węzła osadzarkowego jest zrealizowana poprzez łącze 
Ethernet z protokołem MODBUS TCP. Trzeci niezależny kanał transmisyjny sterownika 
przedziału został wykorzystany do połączenia z komputerem diagnostycznym z pominięciem 
komunikacyjnej sieci technologicznej. Każde koryto osadzarki zawierające trzy sterowniki 
przedziałowe, posiada niezależny kanał komunikacyjny podłączony do zdalnego serwera portów 
szeregowych, obsługiwanego przez komputer zdalnego nadzoru. Komputer ten jest zainstalowany 
w biurze sztygarów. 

 

3.3. Schemat blokowy systemu BOSS2010  

Sterownik węzła osadzarkowego, zabudowany w szafie sterującej zapewnia właściwe 
współdziałanie wszystkich elementów systemu. Jego głównym zadaniem jest zebranie danych 
pomiarowych z przepływomierzy, ciśnieniomierzy, popiołomierzy i wag tensometrycznych, 
a następnie przekazanie ich do wizualizacji na ekranach sterowników przedziałowych i pulpitów 
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operatorskich, a także do systemu dyspozytorskiego. Schemat blokowy systemu sterowania 
węzłem osadzarkowym przedstawia rysunek 3. Szafa sterownicza posiada wydzielone obwody 
elektryczne dedykowane dla każdej z osadzarek. Dostęp diagnostyczny do popiołomierzy odbywa 
się dedykowanym łączem komunikacyjnym w standardzie RS485 z protokołem MODBUS RTU, 
z oddzieleniem od sieci technologicznej. 

 

Rys. 3. Schemat blokowy systemu BOSS2010 

Figure 3. A block diagram of BOSS2010 jig control system 

 

3.4. Połączenia z nadrzędnym systemem sterowania 

Połączenia pomiędzy systemem BOSS2010 a nadrzędnym systemem sterowania zostały 
zrealizowane w oparciu o zasadę, aby wszystkie istotne ze względów technologicznych sygnały 
były przekazywane w postaci sygnałów dwustanowych bądź analogowych sygnałów prądowych. 
Informacje, które nie są krytyczne są przesyłane zbiorczo, w postaci pakietów cyfrowych poprzez 
łącza komunikacyjne. Tak więc informacja o gotowości ciągu technologicznego odbierającego 
produkty z osadzarki oraz sygnał gotowości pracy każdego z koryt są zrealizowane jako sygnały 
dwustanowe. Wartość zadana i zmierzona ustawień falowników podajników wibracyjnych węgla, 
podnośników kubełkowych i dmuchaw powietrza roboczego jest przekazana jako sygnał prądowy 
z zakresu 4-20 mA. Pozostałe informacje są wymieniane pomiędzy sterownikiem węzła 
osadzarkowego a sterownikiem nadrzędnego systemu sterowania poprzez komunikację protokołem 
EGD (Ethernet Global Data). Protokół ten został opracowany przez firmę GE FANUC, której to 
sterowniki stanowią podstawę systemu automatyzacji zakładu przeróbczego Bogdanka. Protokół 
ten pozwala na udostępnienie części pamięci przez producenta danych, z której klient może 
okresowo pobierać uaktualnione wartości zmiennych. Rozwiązanie takie bardzo upraszcza 
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wymianę informacji między sterownikami i jest wystarczająco elastyczne aby umożliwić 
poszerzanie zakresu wymienianych informacji w przyszłości. 

 

4. METODY DIAGNOSTYKI PRACY WĘZŁA OSADZARKOWEGO 

Użytkownik systemu sterownia wzbogacaniem w węźle osadzarkowym musi mieć możliwość 
szybkiego wykrycia nieprawidłowości w pracy urządzeń. Dotyczy to zarówno stanów awaryjnych 
jak i niewłaściwych parametrów wzbogacania, które mogą być pierwszym objawem zbliżającej się 
awarii. Najwrażliwsze punkty ciągu technologicznego są znane operatorom maszyny. Właściwa 
wizualizacja wskazań na pulpicie technologicznym pozwala na szybką reakcję i tym samym 
minimalizuje skutki potencjalnych awarii. 

System BOSS2010 przewiduje trzy miejsca sygnalizacji stanów awaryjnych. Pierwszym z nich jest 
ekran sterownika przedziału. Na ekranie tym można zdiagnozować brak łączności z pozycjonerami 
siłowników pneumatycznych, niewystarczające ciśnienie robocze czy sterujące i zbyt mały 
przepływ wody dolnej. Sygnalizowane są również zaburzenia w pracy czujnika pływakowego oraz 
błędy ustawień pozycjonerów (przekroczenie dopuszczalnej różnicy pomiędzy wartością zadaną 
i zmierzoną). Zatrzymanie pracy sterownika przedziału może być efektem jednego z powyższych 
zdarzeń, ale może być również następstwem sygnału zewnętrznego takiego jak brak gotowości 
ciągu technologicznego lub brak nadawy. Każdą z tych sytuacji można łatwo zdiagnozować 
poprzez obserwację głównego ekranu sterownika. 

Pulpity technologiczne zabudowano w takim miejscu, aby możliwe było szybkie uruchomienie, 
zatrzymanie bądź skorygowanie działania osadzarki. Na tychże monitorach zebrano wszystkie 
dane diagnostyczne wraz z możliwością przeglądania historii awarii. Stany alarmowe są 
sygnalizowane graficznie poprzez podświetlenie na czerwono niesprawnych elementów 
wykonawczych oraz w postaci tekstowej informacji umożliwiającej lokalizację uszkodzenia. 

Trzecim miejscem w którym można zaobserwować i wstępnie zdiagnozować przyczynę 
niesprawności maszyny jest komputer zdalnego nadzoru. Informacje o nieprawidłowościach 
w pracy osadzarki są również pokazywane w sposób graficzny i tekstowy. 

Niesprawność któregokolwiek z elementów systemu skutkuje zatrzymaniem maszyny i wymaga 
interwencji operatora. Po wstępnym zdiagnozowaniu przyczyny zatrzymania i podjęciu decyzji 
o jej istotności lub nie. Możliwe jest uruchomienie w trybie awaryjnym. Sytuacja taka może mieć 
miejsce przykładowo gdy uszkodzeniu ulegnie któryś z czujników lub jego przewody, warunki 
umożliwiające poprawne wzbogacanie będą spełnione ale oprogramowanie wykryje 
nieprawidłowość i zatrzyma maszynę. Identyfikacja przyczyny zatrzymania osadzarki przebiega 
trójstopniowo – poprzez sprawdzenie czy jest sygnał gotowości ciągu technologicznego (lampka 
kontrolna na szafie sterującej lub dowolny z wyświetlaczy LCD systemu BOSS2010), 
w przypadku gdy ciąg technologiczny jest uruchomiony ale brak jest gotowości systemu 
BOSS2010 należy ustalić który ze sterowników zasygnalizował brak gotowości (lampki kontrolne 
na obudowach sterowników przedziałów lub ekran sterownika technologicznego), a na końcu 
ustalenie bezpośredniej przyczyny zatrzymania poprzez odczyt informacji z ekranu sterownika 
przedziałowego. 

Znacznie trudniejsza jest identyfikacja nieprawidłowości pracy maszyny objawiająca się 
pogorszeniem parametrów wzbogacania. Pierwszym objawem jest zmiana wskazań popiołomierzy 
monitorujących jakość produktów osadzarki. Popiołomierze te nie są wpięte w układ 
automatycznej regulacji parametrów pracy osadzarki a służą jedynie do jej monitorowania. 
Przyczyną braku satysfakcjonujących efektów wzbogacania mogą być na przykład opory 
mechaniczne układu pływakowego, uszkodzenia pływaka skutkujące zmianą jego gęstości, duża 
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obecność podziarna wynikająca z nadmiernej wilgotności nadawy, uszkodzenia pokładów 
sitowych itp. Identyfikacja i lokalizacja tego typu uszkodzeń bazuje głównie na doświadczeniu 
operatorów. System BOSS2010 dostarcza jedynie danych pomiarowych pozwalających na ocenę 
działania poszczególnych elementów. Sterownik przedziału zainstalowany bezpośrednio przy 
układzie pływakowym, siłownikach układu odbioru i zaworach talerzowych, umożliwia regulację 
ręczną poszczególnych parametrów pracy z możliwością obserwacji efektów tej regulacji. 
Doświadczony pracownik potrafi w ten sposób wykryć uszkodzenia mechaniczne maszyny. 

Komputer zdalnej diagnostyki, oprócz wizualizacji pracy osadzarki i wskazań analizatorów jakości 
produktów, ma możliwość dostępu do krzywych kalibracyjnych popiołomierzy i odczytania plików 
z zarejestrowanymi datami stanów awaryjnych.  

 

5. PODSUMOWANIE  

Zainstalowany w nowo wybudowanym zakładzie przeróbczym kopalni Bogdanka system 
BOSS2010 został wykonany w oparciu o nowoczesne elementy pomiarowe i sterujące. 
Opracowana architektura rozwiązania jest rozwinięciem systemu BOSS2000 i uwzględnia uwagi 
eksploatacyjne przekazane przez pracowników kopalni, którzy użytkują do dziś system 
BOSS2000. Dużo uwagi poświęcono zagadnieniom niezawodności układowej oraz diagnostyki. 
Ma to na celu maksymalizację czasu dostępności technologicznej osadzarki. Rozwiązania 
sprzętowe zostały dostosowane do użytkowanych na kopalni rozwiązań – stosowane pulpity 
ASTRAADA i sterowniki GE FANUC są elementami innych instalacji automatyki. Dostosowanie 
platformy sprzętowej do stosowanych na kopalni programowanych sterowników, było możliwe 
dzięki dostępowi do programów źródłowych wszystkich elementów systemu. Jednorodność 
platformy sprzętowej zmniejsza koszty utrzymania ciągłości ruchu zakładu i ułatwia przeszkolenie 
personelu. Rozwiązanie takie jest korzystne zarówno dla dostawców rozwiązań jak i dla 
użytkowników. 
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A distributed control system for jig machine and its integration with technological network of 
"Bogdanka" coal preparation plant  

 

ABSTRACT:  

The article describes the structure of BOSS2010 - a distributed control system of the jig together 
with a description of its modules and used communication standards. The BOSS2010 system 
consists of several dozen microprocessor-based devices. It has a structure that provides high 
functional reliability of the whole jig node. An important aspect in the development of such a 
system is proper design of data exchange algorithms between components of the system. An 
important issue is also the preparation of remote diagnostics access to devices providing the 
physical separation between the technological network and diagnostic network. This is a 
prerequisite for the implementation of remote access to such a sensitive processing plant point. The 
authors described the structure of the jig control system implemented in the “Bogdanka” coal mine, 
along with the properties and selected functional parameters of the system. The authors also 
showed methods to locate possible failures in the BOSS2010 system without the need for 
additional complicated apparatus. 

 

 





Ewidencjonowanie i śledzenie ruchu środków strzałowych w LW „Bogdanka” 

S.A. - doświadczenia wdrożeniowe 

 

 

XXIV SZKOŁA EKSPLOATACJI PODZIEMNEJ  

KRAKÓW 23-27.02.2015R. 

Mariusz Romańczuk 



 LW „Bogdanka” S.A jest jedynym, podziemnym zakładem 

górniczym w Polsce oraz zapewne w Europie, który opiera 

przechowywanie środków strzałowych wyłącznie o naziemny skład 

MW. Skład ten został oddany do użytku w 1977 r., od początku 

funkcjonowania naziemnego składu, transport oraz wydawanie 

środków strzałowych realizowane jest ruchomymi składami MW. 

 

WPROWADZENIE 

 



 Materiały wybuchowe przechowywane są w składzie naziemnym 

w miejscowości Albertów, następnie transportowane składami 

ruchomymi (samochody przystosowane do przewożenia materiałów 

niebezpiecznych kl. I zgodnie z międzynarodową umową ADR), do 

punktów postoju w Bogdance , Nadrybiu i Stefanowie, skąd wydawane 

są górnikom strzałowym.  

 

WPROWADZENIE 

 



RUCHOMY SKŁAD MW 



MIEJSCE POSTOJU BOGDANKA 



MIEJSCE POSTOJU NADRYBIE 



MIEJSCE POSTOJU STEFANÓW 



 Transport realizowany jest na wszystkie pola i 
zmiany w systemie trzy, cztero, i pięcio-zmianowym, 
zgodnie z harmonogramem wydawania i zwrotów 
sprzętu i środków strzałowych. Ewidencja zużycia MW 
prowadzona jest obecnie w oparciu o: dokumenty 
wymagane przepisami górniczymi, przepisy ADR, oraz 
elektroniczny system magazynowy Personal. 

WPROWADZENIE 

 



 

HARMONOGRAM WYDAWANIA MW 



 W celu wdrożenia elektronicznego systemu śledzenia i ewidencji środków strzałowych, podjęto działania 

przygotowawcze, do których możemy zaliczyć: 

 Budowa punktów postoju ruchomego składu MW  

 Nadrybie, wrzesień 2007 r., 

 Stefanów, listopad 2008 r., 

 Bogdanka, grudzień 2009 r. 

 Remont naziemnego składu w Albertowie, ukończony w październiku 2014 r. 

 Wykonanie linii światłowodowej łączącej skład w Albertowie z kopalnianą siecią światłowodową, 

ukończono listopad 2014 r. 

WPROWADZENIE 



 Wymagania przetargowe, oraz sam przetarg rozpisano pod koniec 2013 r., rozstrzygnięcie 

przetargu nastąpiło w marcu 2014 r. Ze względu na przedmiot przetargu, jedynym kryterium 

wyboru oferty nie była cena. Postępowanie przetargowe wygrał system „TRYTON” firmy 

SEVITEL, umowę podpisano w maju.  

  

 

ZAKUP  SYSTEMU 



 Prace przy instalacji wyposażenia technicznego rozpoczęły się w 

listopadzie. Montaż wyposażenia przebiegł sprawnie, wykonawca na 

bieżąco uwzględniał nasze uwagi i potrzeby, min. punkty postoju 

ruchomego składu zostały wyposażone w dodatkowe monitory i 

klawiatury bezprzewodowe. Instalacja systemu, synchronizacja z 

systemem magazynowym „Depozyt” i szkolenie załogi odbyło się w 

grudniu. Pierwsze próby użytkowania, wykazały potrzebę głębszego 

dostosowania systemu Tryton, do naszych uwarunkowań. 

 

Instalacja systemu 



Instalacja systemu 



 Szkolenie i zapoznanie z systemem 

 Grudzień, zgodnie z umową pracownicy firmy Sevitel przeprowadzili cykl 
szkoleń z podstaw użytkowania systemu Tryton i Tryton Administrator. 
Pierwsze próby pracy z systemem pracownicy podjęli pod koniec miesiąca. 

 Samodzielna nauka obsługi 

 Styczeń, szybko okazało się że zgodne z umową dwugodzinne 

szkolenie jest niewystarczające. Większość pracowników potrzebowała 

pomocy, przy wykonywaniu czynności związanych z obsługą systemu.  

 

 

 

ETAPTY WDRAŻANIA SYSTEMU  



 Luty, testowanie systemu, większość zgłoszonych spraw dotyczyła 

dostosowania systemu do naszej specyfiki, zmieniono bądź wprowadzono: 

 sposób wyboru strzałowego, rejonu i przodka oraz zatwierdzania pobrania 
MW przy pomocy karty osobistej, 

 możliwość zmiany rejonu dla pobranego już MW, 

 możliwość przekazania MW w przodku, 

 powiązanie daty rozchodu MW z faktyczną godziną pobrania, zmianą 
pierwszą dla ewidencji jest zmiana rozpoczynająca się o godzinie 0.30 czyli 
zmiana IV wg. markowni przypisana dla dnia poprzedniego, 

 kartę obrotu zakładu górniczego, 

 wprowadzono możliwość nadania kilku uprawnień jednej osobie,  

 karty osobowe uzupełniono o badania psychotechniczne i psychiatryczne. 

 

ETAPTY WDRAŻANIA SYSTEMU  



Wybór strzałowego, rejonu i przodka 



 Zmiana rejonu dla pobranego już MW 



Tryton Administrator 



Tryton Administrator 



 Pełną gotowości systemu do pracy chcemy osiągnąć 

począwszy od miesiąca marca.  W tym miesiącu sprawdzimy  

zgodność ewidencji i rozchodu dla systemów, magazynowego 

Personal i Tryton, następnie porównamy ewentualną zgodność z 

ewidencją tradycyjną czyli papierową. Od 1 kwietnia system 

Tryton będzie realizował cały elektroniczny obrót, ewidencję 

oraz zapewni śledzenie MW.  

 

 

GOTOWOŚĆ DO PRACY 



GOTOWOŚĆ DO PRACY 



GOTOWOŚĆ DO PRACY 



GOTOWOŚĆ DO PRACY 



GOTOWOŚĆ DO PRACY 



GOTOWOŚĆ DO PRACY 



 Wprowadzając system śledzenia i ewidencji MW dużą uwagę poświęcono 

temu by pracownicy chętnie z nim pracowali. Od momentu podjęcia decyzji, o 

wprowadzeniu  elektronicznego systemu ewidencji MW, rozmawiano z  

współpracownikami na temat oczekiwanej funkcjonalności.  

 Ważnym aspektem było, otwarcie się na proponowane przez wydawców, 

zmiany i udoskonalenia. Spowodowało to pozytywne podejście pracowników, do 

całego procesu wdrażania, poczuli się oni współtwórcami.  

PODSUMOWANIE 



 Pozytywna i twórcza postawa ludzi którzy będą obsługiwać system, miała 

i będzie mieć w przyszłości kapitalne znaczenie. Z reguły pracownicy 

podchodzą niechętnie do zmian, nam udało się to zmienić. 

 Nasze działania służą tylko temu by na czas, zgodnie z przepisami i 

sztuką górniczą dostarczyć i wydać środki strzałowe. Są na kopalni miejsca i 

sytuacje, gdzie czas i możliwość elastycznego działania, decyduje o 

zrealizowaniu bądź nie, założonych planów produkcyjnych. 

 

 

PODSUMOWANIE 



ZABUŻENIA W ŚCIANIE STRUGOWEJ 



ZABUŻENIA W ŚCIANIE STRUGOWEJ 



Dziękuję za uwagę 
Mariusz Romańczuk 
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Rola psychologa zakładowego w Komisji Egzaminacyjnej 
do sprawdzenia wymagań kwalifikacyjnych osób dozoru 
 
 
Krzysztof Kruszyński 
KWK „Halemba-Wirek” 
 
 
 
 
 
 
STRESZCZENIE: W związku z aktualnymi zapisami Prawa geologiczno-górniczego, kwalifikacją 
pracowników do pracy w charakterze osób dozoru zajmują się pracodawcy. W kopalniach Kompa-
nii Węglowej S.A. to postępowanie regulowane jest zarządzeniem Prezesa Zarządu i zarządzenia-
mi wewnętrznymi KRZG. Zarządzenie obowiązujące w KWK Halemba-Wirek od czerwca 2013 r. 
powołuje w składzie Komisji Egzaminacyjnej do sprawdzenia wymagań kwalifikacyjnych dla osób 
dozoru, obok Dyrektora ds. Produkcji, Kierownika Działu określonej specjalności, przedstawiciela 
Działu BHP i Szkolenia, przedstawiciela Działu Zatrudnienia i Spraw Osobowych, również psy-
chologa. Perspektywa odpowiedzialnego uczestnictwa w pracy tej komisji, wymagała od psycho-
loga wypracowania konstruktywnej formuły pełnienia roli członka tego gremium. Treścią wystą-
pienia jest informacja o wdrożonej przez psychologa procedurze postępowania z kandydatem do 
pracy w roli osoby dozoru na powierzchni kopalni oraz przedstawienie zakresu tematycznego wie-
dzy psychologicznej wymaganej od kandydatów. Autor wystąpienia jest wieloletnim pracowni-
kiem kopalni, z blisko dziesięcioletnim doświadczeniem dołowym i pełni funkcję psychologa za-
kładowego. 
 
SŁOWA KLUCZOWE: Kwalifikacja do pracy w charakterze osoby dozoru, psychologia pracy 
 
 
 
1. STAN PRAWNY 
 
W wyniku zmian w Prawie Geologicznym i Górniczym polegających na nowym zdefiniowaniu po-
jęcia zakładu górniczego, przedsiębiorcy górniczy w stosunku do części kandydatów do pracy 
w dozorze, zmuszeni zostali do samodzielnego stwierdzania posiadanych przez nich kwalifikacji. 

W związku z tym w kopalniach Kompanii Węglowej S.A. obowiązuje Zarządzenie Prezesa 
Kompanii Węglowej S.A. w sprawie wymaganych kwalifikacji do wykonywania czynności osób 
kierownictwa i dozoru ruchu. W ślad za tym dokumentem w KWK Halemba-Wirek Dyrektor wy-
dał Zarządzenie regulujące te sprawy. 

Istotą nowej regulacji prawnej jest dopuszczanie pracowników do pracy w dozorze na stanowi-
skach nie objętych wymogiem uzyskania kwalifikacji w Urzędzie Górniczym, w drodze egzaminu 
przed powołaną przez Dyrektora komisją egzaminacyjną. 

W składzie komisji sprawdzającej kwalifikacje kandydata do pracy w roli osób dozoru znalazł 
się psycholog. 
 
 
 
 

Szkoła Eksploatacji Podziemnej 2015, Materiały Konferencyjne 
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2. CELE UDZIAŁU PSYCHOLOGA W POSTĘPOWANIU KWALIFIKACYJNYM 
 
Aspekt selekcyjny – niedopuszczenie do pracy w roli osoby dozoru pracowników, którzy ze 
względów psychologicznych nie powinni tej roli pełnić (np. osoby nie akceptujące proponowanej 
zmiany, osoby w złym stanie psychicznym po traumatycznych zdarzeniach, osoby z zaburzeniami 
psychicznymi) 

Aspekt edukacyjny – zapoznanie z wybranymi, przydatnymi w praktyce psychologicznymi na-
rzędziami zażądania 

Oferta wsparcia psychologicznego w planowanej przyszłej aktywności zawodowej w roli osoby 
dozoru. 
 
 
3. POSTĘPOWANIE W ZWIĄZKU Z EGZAMINEM 
 
Informację o zamiarze dopuszczenia pracownika do pracy w charakterze osoby dozoru lub do pra-
cy na wyższym stanowisku dozoru przekazuje psychologowi kierownik działu a psycholog zapra-
sza kandydata na spotkanie. 

W toku pierwszego planowanego spotkania psycholog nabywa orientacji w doświadczeniu 
kandydata w zakresie zarządzania, omawia wymagania psychologiczne oraz przekazuje materiały 
do zapoznania i inspiracji własnych poszukiwań (zakres zależny planowanego stopnia dopuszcze-
nia) oraz wskazuje na dostępność psychologa dla ew. konsultacji. 

Podczas drugiego planowanego spotkania ma miejsce omówienie przykładowych zagadnień z 
udostępnionego zakresu i poinformowanie kandydata o przewidywanych zakresach wiedzy doty-
czącej psychologicznych aspektów zarządzania, których będą dotyczyć pytania/zadania przygoto-
wane do egzaminu. 

Następnie psycholog przygotowuje krótką opinię o kandydacie na potrzeby przeprowadzenia 
postępowania w sprawie kwalifikacji do pracy w charakterze osoby dozoru. 

W czasie egzaminu psycholog zadaje dwa do trzech pytań/zadań. Odpowiedzi komentuje i 
ewentualnie uzupełnia odpowiedzi kandydata. 
 
 
4. ZAGADNIENIA PORUSZANE W TOKU PRZYGOTOWANIA DO EGZAMINU 
 

– Potrzeby pracowników i zwierzchników. 
– Skuteczne zarządzanie – budowanie motywacji u podległych pracowników, sprawcze rea-

gowanie na niepożądane zachowania, skuteczne chwalenie, humor. 
– Zasady przekazywania krótkich szkoleń/pouczeń. 
– Zasady informowania o warunkach bezpiecznego wykonywania pracy. 
– Higiena pracy zmianowej. 
– Postępowanie w przypadku zachowań agresywnych. 

 
 
5. PRZYKŁADOWE PYTANIA/ZADANIA 
 

– Proszę wyjaśnić, jakie elementy wyczerpują definicję skutecznego zarządzania. 
– Proszę podać przykład prawidłowo sformułowanej pochwały podległego pracownika w 

konkretnej sytuacji ruchowej. 
– Proszę sformułować wypowiedź kierowana do pracownika, który wykonuje jakąś pracę nie-

zgodnie z zasadami bezpieczeństwa, obowiązującą instrukcją lub technologią. 
– Proszę wyjaśnić co to jest praca zmianowa i wskazać najistotniejszy jej negatywny aspekt. 
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6. Z OBSERWACJI... 
 
Młodzi kandydaci do pracy w roli osób dozoru, którzy podjęli pracę po studiach, zdecydowanie le-
piej orientują się w zagadnieniach psychologii pracy i bardzo dobrze radzą sobie z odpowiedziami 
na pytania/wykonaniem zadań egzaminacyjnych. Starsi pracownicy, bez wyższego wykształcenia 
wymagają szczegółowego wprowadzenia do tej tematyki oraz zachęty do zmiany mylnych i szko-
dliwych przekonań co do metod skutecznego kierowania pracownikami. 

Wnioskujący o kwalifikację pracowników kierownicy działów zabiegają u psychologa o udo-
stępnienie materiałów dla kandydatów w celu zaznajomienia się z nimi, jeszcze przed konsultacją 
z psychologiem. 

Wszyscy członkowie komisji w toku egzaminów, mają styczność z treściami z zakresu psycho-
logii pracy, będącymi obiektem pytań/zadań zadawanych przez psychologa. 
 
 
7. PROPOZYCJA 
 
Proponuje się aby osoby mające pełnić funkcje osób dozoru, również w przypadkach regulowa-
nych przez prawo geologiczne i górnicze, podlegały cyklowi konsultacji a następnie egzaminowi w 
zakresie elementarnej wiedzy i kompetencji psychologicznych koniecznych do optymalnego za-
rządzania podwładnymi – szczególnie w aspekcie bezpieczeństwa prowadzenia prac. 
 
 
 

The Importance of the Institution Psychologist Being Present During 
the Qualification Verifying Panel Interviews for Management Staff 
 
The paper written by the “KWK Halemba-Wirek” psychologist constitutes the role of the institu-
tion psychologist as a co-decision-maker in relation to work allowance and assessment for man-
agement positions applicants in administration departments. The elaboration amalgamates the pur-
pose of psychologist contribution to panel interviews and further stages of the application process 
undertaken by the commission in order to approve the candidate's proposal. Moreover, the work 
covers the legal aspects, example panel interview questions and issues influencing candidate's psy-
chological requirements. In the last section author proposes to implement the above scheme for all 
employees assigned for management occupations. 
 
 



Rola psychologa 
w Komisji Egzaminacyjnej 
do sprawdzenia wymagań

kwalifikacyjnych osób dozoru

mgr Krzysztof Kruszyński
XXIV Szkoła Eksploatacji Podziemnej Kraków 2015 r.



Stan prawny dotyczący dopuszczania do pracy w roli osób dozoru 
zatrudnionych na powierzchni zakładu górniczego

W związku ze zmianami w Prawie Geologicznym i Górniczym polegającymi na 
nowym zdefiniowaniu pojęcia zakładu górniczego, przedsiębiorcy górniczy, 
w stosunku do części kandydatów do pracy w dozorze, zmuszeni zostali do 
samodzielnego stwierdzania posiadanych przez nich kwalifikacji.
W związku z tym w kopalniach Kompanii Węglowej S.A. obowiązuje Zarządzenie 
Prezesa KW S.A. w sprawie wymaganych kwalifikacji do wykonywania czynności 
osób kierownictwa i dozoru ruchu.
W ślad za tym dokumentem w KWK Halemba-Wirek Dyrektor wydał Zarządzenie 
regulujące te sprawy.
Istotą nowej regulacji prawnej jest dopuszczanie pracowników do pracy w dozorze 
na stanowiskach nie objętych wymogiem uzyskania kwalifikacji w Urzędzie 
Górniczym, w drodze egzaminu przed powołaną przez Dyrektora komisją
egzaminacyjną. 
W składzie komisji sprawdzającej kwalifikacje kandydata do pracy w roli osób dozoru 
znalazł się psycholog.



Cel udziału psychologa w postępowaniu kwalifikacyjnym 

1. Aspekt selekcyjny – niedopuszczenie do pracy w roli osoby dozoru 
pracowników, którzy ze względów psychologicznych nie powinni tej roli pełnić
(np. osoby nie akceptujące proponowanej zmiany, osoby w złym stanie 
psychicznym po traumatycznych zdarzeniach, osoby z zaburzeniami 
psychicznymi)

2. Aspekt edukacyjny – zapoznanie z wybranymi, przydatnymi w praktyce 
psychologicznymi narzędziami zażądania

3. Oferta wsparcia psychologicznego w planowanej przyszłej działalności 
zawodowej



Postępowanie w związku z egzaminem pracownika, który ma uzyskać
kwalifikację do pracy jako osoba dozoru 

1. Informacja o zamiarze dopuszczenia pracownika do pracy w charakterze osoby 
dozoru lub do pracy na wyższym stanowisku dozoru przekazana przez kierownika 
działu i zaproszenie kandydata na spotkanie z psychologiem

2. Pierwsze planowane spotkanie – orientacja w doświadczeniu kandydata w zakresie 
zarządzania, omówienie wymagań psychologicznych oraz przekazanie materiałów 
do zapoznania i inspiracji własnych poszukiwań (zakres zależny planowanego 
stopnia dopuszczenia) oraz wskazanie dostępności psychologa dla ew. konsultacji

3. Drugie planowane spotkanie – omówienie przykładowych zagadnień
z udostępnionego zakresu, poinformowanie kandydata o przewidywanych 
zakresach wiedzy dotyczącej psychologicznych aspektów zarządzania, których 
będą dotyczyć pytania/zadania przygotowane do egzaminu

4. Przygotowanie opinii psychologa na potrzeby przeprowadzenia postępowania 
w sprawie kwalifikacji do pracy w charakterze osoby dozoru

5. Pytania/zadania zadawane w toku egzaminu (2-3) i komentarz lub uzupełnienie 
odpowiedzi kandydata



Zagadnienia

• Potrzeby pracowników i zwierzchników

• Skuteczne zarządzanie - budowanie motywacji u podległych pracowników, 
sprawcze reagowanie na niepożądane zachowania, skuteczne chwalenie, humor

• Zasady przekazywania pouczeń

• Zasady informowania (określone w Rozp. Min. Gosp. w sprawie bezpieczeństwa 
i higieny pracy, prowadzenia ruchu oraz specjalistycznego zabezpieczenia 
przeciwpożarowego w podziemnych zakładach górniczych)

• Higiena pracy zmianowej

• Postępowanie w przypadku zachowań agresywnych



Przykładowe pytania/zadania:

• Proszę wyjaśnić, jakie elementy wyczerpują definicję skutecznego zarządzania

• Proszę podać przykład prawidłowo sformułowanej pochwały podległego 
pracownika w konkretnej sytuacji ruchowej

• Proszę sformułować wypowiedź kierowana do pracownika, który wykonuje jakąś
pracę niezgodnie z zasadami bezpieczeństwa, obowiązującą instrukcją
lub technologią

• Proszę wyjaśnić co to jest praca zmianowa i wskazać najistotniejszy jej 
negatywny aspekt



Z obserwacji…

• Młodzi kandydaci do pracy w roli osób dozoru, którzy podjęli pracę po studiach, 
zdecydowanie lepiej orientują się w zagadnieniach psychologii pracy i bardzo 
dobrze radzą sobie z odpowiedziami na pytania/wykonaniem zadań
egzaminacyjnych

Starsi pracownicy, bez wyższego wykształcenia wymagają szczegółowego 
wprowadzenia do tej tematyki oraz zachęty do zmiany mylnych i szkodliwych 
przekonań co do metod skutecznego kierowania pracownikami

• Wnioskujący o kwalifikację pracowników kierownicy działów zabiegają
u psychologa o udostępnienie materiałów dla kandydatów w celu zaznajomienia 
się z nimi, jeszcze przed konsultacją z psychologiem

• Członkowie komisji w toku egzaminów, mają styczność z treściami z zakresu 
psychologii pracy, będącymi obiektem pytań/zadań zadawanych przez 
psychologa



Propozycja

Proponuje się aby osoby mające pełnić funkcje osób dozoru, również
w przypadkach regulowanych przez prawo geologiczne i górnicze,
podlegały cyklowi konsultacji a następnie sprawdzianowi w zakresie 
elementarnej wiedzy i kompetencji psychologicznych koniecznych 
do optymalnego zarządzania podwładnymi – szczególnie w aspekcie 
bezpieczeństwa prowadzenia prac



Krzysztof Kruszyński 
krzysztofkrusz@gazeta.pl

tel. 507 061 041
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STRESZCZENIE: Opinię opracowuje się w oparciu o przegląd map nadkładu i map stropu 
karbonu, przegląd map pokładowych w zakresie eksploatacji dokonanej i eksploatacji planowanej 
do podjęcia, przegląd profili otworów wiertniczych i map przekrojów geologicznych. W toku prac 
gromadzi się również dane dotyczące zarejestrowanej aktywność dyslokacji tektonicznych, w 
strefach wychodni uskoków geologicznych, a także wyniki pomiarów prowadzonych na 
terenowych liniach obserwacyjnych. Wykonuje się analizy map pokładowych w zakresie 
lokalizacji stwierdzonych robotami górniczymi przebiegów dyslokacji tektonicznych. Na 
podstawie analizy w/w materiałów przeprowadza się szczegółową ocenę wpływu projektowanej 
eksploatacji górniczej na obiekt. Dopiero wyniki tego typu analiz dają pogląd na zagrożenia 
wynikające z możliwości wystąpienia odkształceń konstrukcji, przemieszczeń  w łożyskach, czy 
zagrożeń wynikających z sąsiedztwa wychodni uskoków.  

 

SŁOWA KLUCZOWE: górnictwo, deformacje terenu, szkody górnicze, monitoring 

 

 

 

1. WPROWADZENIE 
 

Konieczność projektowania obiektów inżynierskich z uwzględnieniem oddziaływań górniczych 
wynika z Ustawy prawo budowlane [1] i Rozporządzenia w sprawie warunków, jakim powinny 
odpowiadać obiekty inżynierskie i ich usytuowanie [2]. Zgodnie z Rozporządzeniem usytuowanie 
obiektu na terenach podlegających wpływom ruchu zakładu górniczego powinno uwzględniać w 
szczególności niekorzystne oddziaływania, które występują bądź mogą wystąpić w kolejnych 
etapach eksploatacji górniczej. Budowle inżynierskie, w tym obiekty mostowe są szczególnie 

Szkoła Eksploatacji Podziemnej 2015, Materiały Konferencyjne 
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wrażliwe na deformowanie się terenu wskutek eksploatacji górniczej. Główne zagrożenie stanowi 
nierównomierne obniżanie się podpór oraz ich przemieszczanie się względem siebie. Tylko dobre 
rozeznanie lokalnych warunków geologicznych i możliwych skutków eksploatacji górniczej może 
stanowić o zakresie zaprojektowania dodatkowych zabezpieczeń. Zabezpieczenia te stanowią 
podstawę niezawodnej pracy konstrukcji i gwarancję zachowania ciągłości ruchu na lub pod 
obiektem, w warunkach realizacji eksploatacji górniczej. 

Źródło informacji dla założeń projektowych i określenia warunków użytkowania obiektu, w tym 
również ustalenia koniecznego zakresu monitorowania stanu obiektów mostowych, wymaganego 
aktami prawnymi [1, 2], powinna stanowić opinia geologiczno-górnicza. 

Z założenia, opinia geologiczno-górnicza stanowi rozwinięcie wydawanych przez przedsiębiorców 
górniczych informacji, w sprawie warunków górniczo-geologicznych ustalanych na potrzeby 
planowania przestrzennego [3]. Informacje zawarte w miejscowym palnie zagospodarowania 
przestrzennego zawierają, bowiem końcowe wartości wskaźników opisujących prognozowaną 
deformację powierzchni, określone kategorią terenu górniczego oraz prognozowane obniżenia 
terenu, końcowe dla okresu uzyskanej koncesji. W sposób ogólny informują o obecności 
niekorzystnych zjawisk geologicznych np. płytkich pustek poeksploatacyjnych, możliwości 
wystąpienia nieciągłych deformacji powierzchni czy przewidywanej zmianie stosunków wodnych.  

Rolę dokumentu w zakresie, którego możliwe jest rozwinięcie wymienionych informacji 
i wykonanie szczegółowej prognozy możliwych oddziaływań górniczych, pełnić może właśnie 
opinia geologiczno-górnicza. 

 

 

2. AKTUALNE UWARUNKOWANIA PRAWNE 

 

Dokumentacją stanowiącą podstawę do wydania decyzji o pozwoleniu na budowę jest projekt 
budowlany. Zawartość projektu definiuje art. 34 ust. 3 Ustawy prawo budowlane [1] W myśl 
ustawy, w zależności od potrzeb projekt ten powinien zawierać wyniki badań geologiczno-
inżynierskich oraz geotechniczne warunki posadowienia obiektu. Szczegółowy zakres i formę 
projektu budowlanego określa Rozporządzenie [4]. Z Rozporządzenia tego wynika, że projekt 
zagospodarowania działki lub terenu, stanowiący część projektu budowlanego, w części opisowej 
powinien zawierać dane określające wpływ eksploatacji górniczej na działkę, lub teren zamierzenia 
budowlanego, znajdującego się w granicach terenu górniczego, (§ 8.2. pkt. 6 [4]). Dane te powinny 
zostać określone na drodze realizacji wymagań ustawy prawo budowlane [1] i być adekwatne do 
kategorii geotechnicznej obiektu budowlanego [5]. 

Pojęcie „opinii geologiczno-górniczej” nie funkcjonuje w wyżej omówionych aktach prawnych 
określających zakres dokumentacji projektowej dla obiektów lokalizowanych na terenach 
podlegających wpływom eksploatacji górniczej. Na podstawie Ustawy prawo geologiczne i 
górnicze (por. § 91 ust. 1 pkt. 1 i 2 [6]) sporządza się dokumentację geologiczno-inżynierską 
przeznaczoną na potrzeby posadawiania obiektów budowlanych ale tylko dla obiektów o trzeciej 
kategorii geotechnicznej i drugiej - w skomplikowanych warunkach gruntowych. Oznacza to, że 
obligatoryjnie wykonywana jest dla obiektów na obszarach szkód górniczych tylko przy 
możliwych nieciągłych deformacjach górotworu (por. § 4.1. pkt. 2 ppkt. 3 [5]) lub/i dla 
nietypowych obiektów budowlanych, których wykonane lub użytkowane może stwarzać poważne 
zagrożenie np. obiekty energetyki, rafinerie itd. (por. § 4.1. pkt. 3 ppkt. 3 lit. a [5]). A przecież 
dokumentacja ta określa w szczególności budowę geologiczną, warunki geologiczno-inżynierskie i 



 3

hydrogeologiczne podłoża budowlanego lub określonej przestrzeni a także przydatność badanego 
terenu do realizacji zamierzonych przedsięwzięć w aspekcie realizacji eksploatacji górniczej. 
Uzasadnione wydaje się zatem wykonywanie dokumentacji geologiczno-inżynierskiej dla 
wszystkich obiektów budowlanych projektowanych na terenach górniczych, lub co najmniej 
opracowywanie opinii geologiczno-górniczych, w zakresie których możliwe jest określenie stopnia 
skomplikowania warunków górniczych. 

Równocześnie konieczność wykonania opinii geologiczno-górniczej dla wszystkich obiektów 
projektowanych do posadowienia na terenach górniczych, można wywieźć już z treści § 3.1 
Rozporządzenia [4], które odnosi się do wszystkich obiektów budowlanych. Mówi ono między 
innymi, że (por. § 3.1 pkt. 5, 6, 8 i 9 [4]) „ustalenie geotechnicznych warunków posadawiania 
polega na: 

 określeniu nośności, przemieszczeń i ogólnej stateczności podłoża gruntowego;,  

 ustaleniu wzajemnego oddziaływania obiektu budowlanego i podłoża gruntowego w różnych 
fazach budowy i eksploatacji, a także wzajemnego oddziaływania obiektu budowlanego 
z obiektami sąsiadującymi; 

 wyborze metod wzmacniania podłoża gruntowego (..); 

 ocenie wzajemnego oddziaływania wód gruntowych i obiektu budowlanego.” 

Wszystkie przywołane wyżej wymogi odnoszą się również do skutków, jakie wywołuje 
w przypowierzchniowej warstwie górotworu, prowadzenie eksploatacji górniczej. Równocześnie 
konieczność ustalenie geotechnicznych warunków posadawiania dotyczy wszystkich obiektów 
budowlanych i w każdym przypadku stanowi podstawę działań projektowych. 

 

 

3. CEL I ZAKRES OPINII GEOLOGICZNO-GÓRNICZEJ 
 

Celem działań podjętych w ramach wykonywana opinii, w zakresie części górniczej jest ustalenie 
i ocena przeszłych i możliwych przyszłych skutków prowadzenia eksploatacji górniczej, na 
powierzchni terenu w miejscu danej lokalizacji. Zakres opinii geologiczno-górniczej definiuje 
w szczególności pojęcie przydatność terenu, z uwagi na lokalizację obiektu na terenie, w którym 
prowadzono w przeszłości lub/i planuje się dalsze prowadzenie eksploatacji górniczej.  

Opinię opracować należy w oparciu o przegląd map nadkładu i map stropu karbonu, przegląd map 
pokładowych w zakresie eksploatacji dokonanej i eksploatacji planowanej do podjęcia, przegląd 
profili otworów wiertniczych i map przekrojów geologicznych. Na podstawie dokumentacji 
określa się budowę nadkładu i warstw karbonu produktywnego, głębokości zalegania, litografię i 
stratygrafię pokładów węgla. Wykonuje się analizy map pokładowych w zakresie lokalizacji 
stwierdzonych robotami górniczymi przebiegów dyslokacji tektonicznych. Określa się lokalizację 
uskoków w stosunku do dotychczas wybieranych parcel eksploatacyjnych. W toku prac gromadzi 
się również dane dotyczące zarejestrowanej aktywność dyslokacji, w strefach wychodni uskoków 
geologicznych, a także wyniki pomiarów prowadzonych na terenowych liniach obserwacyjnych. 
Na podstawie tych analiz prognozuje się możliwość wystąpienia i oddziaływania na ustrój 
konstrukcyjny deformacji podłoża. 

W praktyce, opinia geologiczno-górnicza, stanowi część dokumentacji geologiczno-inżynierskiej 
opracowywanej zgodnie z Rozporządzeniem [4], w swoim zakresie powinna zawierać: 
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 opis budowy geologicznej rejonu, w którym ma być zlokalizowany projektowany obiekt 
budowlany, 

 charakterystyki wydzielonych zespołów gruntów, w tym serii litologiczno-genetycznych,  

 ustalenia głębokości położenia pierwszego poziomu wód podziemnych, amplitudy wahań 
i maksymalnego położenia poziomu zwierciadła wód podziemnych, na podstawie badań, 
wywiadu terenowego i analizy materiałów archiwalnych, 

 opis wyrobisk badawczych wykonanych w rejonie projektowanego obiektu budowlanego 
i obserwacji terenowych przeprowadzonych w tym rejonie, 

 prognozę zmian warunków geologiczno-inżynierskich mogących wystąpić podczas budowy, 
użytkowania i rozbiórki projektowanego obiektu budowlanego, 

 wskazanie sposobu posadowienia projektowanego obiektu budowlanego, 

 ocenę warunków geologiczno-inżynierskich na obszarach objętych działalnością górniczą, 

 wskazanie wyboru metody wzmocnienia podłoża gruntowego, 

 zakres i sposób prowadzenia monitoringu projektowanego obiektu budowlanego, 
z uwzględnieniem jego kategorii geotechnicznej. 

W nawiązaniu do wymagań dotyczących dokumentacji geologiczno-inżynierskiej, w opinii 
geologiczno-górniczej określeniu podlegają również:  

 budowa geologiczna i tektoniczna podłoża,  

 cechy górotworu charakterystyczne dla danego rejonu tj. obecność wyrobisk płytkiej eksploatacji 
kopalin, szczeliny, zapadliska, występujące deformacje nieciągłe z opisem ich charakteru 
i aktywności, lokalizacja blisko położonych szybów, szybików, otworów wiertniczych, 
zwałowisk, hałd - określone na podstawie przeglądu map wyrobisk górniczych, również 
archiwalnych oraz innych danych z państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego  

 zakres eksploatacji dokonanej, z uwzględnieniem wielkości, wysokości i położenia parcel 
wybierkowych,  

 wpływy eksploatacji dokonanej, określone na podstawie ujawnionych pomierzonych obniżeń 
i odkształceń powierzchni oraz stwierdzone i przewidywane zmiany stosunków wodnych, 

 prognozowany poziom wód gruntowych, 

 charakterystyka wstrząsów indukowanych eksploatację górniczą, w tym prognozowane 
przyspieszenia drgań powierzchni terenu, wyrażone w mm/s2, określane zwykle na podstawie 
oceny sejsmiczności rejonu objętego analizą, 

 spodziewane wielkości wskaźników opisujących deformacje ciągłe powierzchni prognozowane 
od eksploatacji projektowanej (obniżenia – w, odkształcenia – ε, krzywizny – K, nachylenia – T), 
w rozwinięciu czasowym, w miejscu lokalizacji obiektu, oraz informacje o możliwym rozrzucie 
statystycznym tych wskaźników tzw. współczynniki zmienności, określone dla konkretnej 
lokalizacji, 

 kategoria deformacji terenu z uwzględnieniem warunków geologiczno-górniczych, w tym 
sumowanie się wpływów eksploatacji górniczej i możliwą aktywację starych zrobów. 

Znajomość wszystkich tych warunków jest wymagana przy projektowaniu obiektów inżynierskich. 
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4. ZASADY PROJEKTOWANIA OBIEKTÓW INŻYNIERSKICH 
 

Zakres danych koniecznych do projektowania obiektów inżynierskich na terenach górniczych 
wynika z wymogów nośności i dopuszczalnej odkształcalności poszczególnych elementów 
konstrukcyjnych i pracy przestrzennej całego układu. Podstawowe wymaganie stanowi również 
zapewnienie użytkowalności samego obiektu, jak również przekraczanej przeszkody.  

Zgodnie z wymaganiami dotyczącymi obiektów inżynierskich na terenach górniczych [2], 
konstrukcja powinna zapewnić: 

 swobodę przemieszczeń poszczególnych brył konstrukcyjnych, w sytuacji oddziaływania na nie 
deformacji podłoża spowodowanymi robotami górniczymi, 

 możliwość rektyfikacji położenia brył konstrukcji obiektu, dla zapewnienia bezpieczeństwa 
ruchu pojazdów, 

 wymagane skrajnie, z uwzględnieniem powyższych czynników i przewidywane możliwe 
zmiany niwelety jezdni i usytuowania krzyżujących się dróg, linii kolejowych i cieków wodnych.  

W celu wypełnienia założeń projektowych konieczna jest znajomość: 

 położenia przewidywanych do eksploatacji parcel względem osi elementów składowych układu 
konstrukcyjnego: przyczółków, podpór pośrednich, przęseł, wraz z przewidywanym kierunkami 
postępu frontów eksploatacyjnych, 

 prognozowanych obniżeń powierzchni, dla poszczególnych pokładów i parcel planowanych do 
wydobycia, 

 prognozowanych wartości wskaźników opisujących możliwą deformację powierzchni, 
w zakresie poziomych przemieszczeń gruntu i wygięcia powierzchni terenu, 

 prognozowanych wstrząsów górniczych, wyrażonych. 

Z uwzględnieniem wytycznych zawartych w opracowaniu [8] przy projektowaniu obiektów 
mostowych na terenach górniczych, możliwość oddziaływania deformacji podłoża pochodzących 
od eksploatacji górniczej należy uwzględnić: 

 poprzez zapewnienie prawidłowej geometrii obiektu, wyznaczenie właściwych szerokości 
przerw dylatacyjnych uwzględniających sumaryczny wpływ ciągłych górniczych deformacji 
powierzchni i progu terenowego, 

 przy obliczaniu sił wewnętrznych elementów konstrukcji nośnej, zakładając możliwość 
wystąpienia najniekorzystniejszych wzajemnych usytuowań osi trasy, osi podpór i linii frontu 
eksploatacji, są nimi kąty = 0°, 45° i 90° , wobec czego w konstrukcji podpór, łożysk i przęseł 
należy przyjmować wartości ekstremalne z wymienionych najniekorzystniejszych wzajemnych 
usytuowań, 

 wzrost sił wewnętrznych od zginania konstrukcji, w obliczeniach podpór, 

 wzrost sił wewnętrznych wynikających z skręcania konstrukcji, w obliczeniach przęseł, 

 możliwe do wystąpienia zmiany nachylenia łożysk, nachylenia przęseł w tym również zmianę 
spadków poprzecznych i podłużnych nawierzchni na obiektach  

 w warunkach posadowienia podpór, poprzez zapewnienie podatności podpór i zastosowanie 
warstw przekładkowych gruntów słabszych, podatnych, niezbyt zagęszczonych [2]. 
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W przerwach dylatacyjnych należy stosować wkładki pozwalające na regulację szerokości ich 
prześwitów w trakcie ujawniania się wpływów eksploatacji górniczej, nie dopuszczając do 
uszkodzeń nawierzchni drogowej.  

W przypadku możliwość wystąpienia nieciągłych deformacji terenu, w projektowaniu konstrukcji 
obiektów usytuowanych w strefach wychodni uskoków, należy rozpatrzyć sytuacje powstania 
progu terenowego o przebiegu równoległym do podłużnej osi obiektu i przebiegu poprzecznym do 
podłużnej osi obiektu. W projektowaniu podpór należy rozpatrzyć sytuacje obciążeniowe 
wynikające z usuwu gruntu pod częścią fundamentu (schemat wspornikowy) i pochylenia bryły 
przyczółków wskutek uplastycznienia się gruntu w sąsiedztwie krawędzi progu (schemat 
belkowy). 

 

 

5. PODSUMOWANIE 

Realizacja inwestycji na terenie górniczym wymaga szczególnego trybu postępowania na etapie 
projektowania, wznoszenia i utrzymania każdego obiektu budowlanego. Prace projektowe 
poprzedzić należy rozeznaniem warunków środowiskowych. Wczesne określenie potencjalnych 
ryzyk projektowych, w tym geotechnicznych pochodzących z eksploatacji górniczej, daje szansę 
poprawnego przystosowania konstrukcji na ich oddziaływanie. Wykonanie opinii geologiczno-
górniczej dla konkretnej lokalizacji, i wdrożenie jej wniosków przy projektowaniu podnosi stopień 
spełnienia przez konstrukcję postulatu niezawodności, w tym w szczególności w zakresie 
przenoszenia skrajne dużych oddziaływań i postulat zachowania ciągłości użytkowania, w sposób 
ekonomiczny. Za uzasadniony uznać należy postulat, aby wykonywanie opinii geologiczno-
górniczych dla obiektów budowlanych, w tym w szczególności inżynierskich, planowanych do 
wzniesienia na terenach górniczych i pogórniczych było obligatoryjne.  
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THE ROLE OF THE GEOLOGICAL-MINING IN THE DESIGN ENGINEERING OBJECTS 

 

An evaluation is elaborated on the basis of the overburden and roof maps for the carbon, review of 
strata maps with both finished and planned exploitation, review of borehole profiles and geological 
cross-section maps. During work, data on the registered tectonic dislocation activity in the area of 
fault outcrops is collected and the results of measurements taken in the local observation lines 
obtained. Strata maps analyses focused on areas of tectonic dislocations found during mining 
works. Basing on the analysis a detailed evaluation of the influence of the planned mining 
exploitation on an object is performed. Only such as results give complete image on the hazards 
resulting from the possibility of occurrence of structure deformation, bearing dislocation or hazards 
deriving from the neighboring fault outcrops. 
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Przedstawienie kształtowania się kosztów związanych ze zmianą 
modelu kopalni dwuruchowej na jednoruchową na przykładzie 
KWK „Halemba-Wirek” 
 
 
 
 
 
 
 

Wojciech Szymiczek, Jan Drogoś, Tomasz Rodasik, Maciej Kania 
KWK „Halemba-Wirek” 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

STRESZCZENIE  
W roku 2007 nastąpiło połączenie dwóch kopalń tj. KWK „Halemba” z KWK „Polska-Wirek” 
w dwuruchowy zakład górniczy (Ruch Halemba i Ruch Wirek) pod nazwą KWK „Halemba-
Wirek”. Po zakończeniu eksploatacji na Ruchu Wirek ( w połowie 2009r. ) rozpoczęto proces 
likwidacji przedmiotowego ruchu w celu przejścia z modelu dwuruchowego na jednoruchowy. 
Proces ten prowadzony był w latach 2009-2014. W referacie zostały przedstawione koszty 
związane z likwidacją infrastruktury na powierzchni i dotyczące części dołu kopalni (tj. wyrobisk 
górniczych wraz z szybami) przypadające na poszczególne lata. Ponadto przedstawiono, jak 
wykorzystano fundusz likwidacyjny w okresie prowadzenia likwidacji Ruchu Wirek. 
 

SŁOWA KLUCZOWE: Likwidacja, Kopalnia jednoruchowa, Koszt likwidacji, Fundusz likwidacji 
 
 
 
 
 
I. WPROWADZENIE 

W dniu 26 lipca 2007 r. Zarząd Kompanii Węglowej S.A. wydał Uchwałę nr 1634/2007 
dotyczącą połączenia ruchów kopalni KWK „Halemba” i KWK „Polska-Wirek” w dwuruchowy 
zakład górniczy pod nazwą Oddział KWK „Halemba-Wirek”, gdzie oddział KWK „Halemba” 
dotyczy Ruchu „Halemba”, natomiast oddział KWK „Polska-Wirek” - Ruchem „Wirek”.  

W połowie roku 2009 ścianą 19B/II w pokładzie 502 Ruch „Wirek” zakończył prowadzenie 
eksploatacji, a prace związane z robotami przygotowawczymi i eksploatacją prowadzone są 
jedynie na Ruchu „Halemba”. Wobec powyższego zapada decyzja o rozpoczęciu na Ruchu 
„Wirek” procesu likwidacyjnego, w celu zmiany modelu kopalni z dwuruchowej na jednoruchową. 

Proces likwidacji został rozpoczęty 1 sierpnia 2009 roku z planem zakończenia go 30 listopada 
2011 roku. Likwidacja w pierwszym etapie prowadzona była w oparciu o następujące dokumenty: 

1. Uchwały Zarządu nr 1204/2009 z dn. 26.05.2009 r. i nr 2049/2009 z dn. 29.09.2009 r. 
określające terminy likwidacji Ruchu Wirek. 

2. Uchwałę Zarządu nr 1628/2009 z dn. 23.07.2009r. dot. wyboru sposobu zabezpieczenia 
przed zagrożeniem wodnym przez budowę pompowni głębinowej. 

3. Uchwałę Zarządu nr 2329/2009 z dn. 12.11.2009r. akceptującą kierunkowo Program 
likwidacji, 

Szkoła Eksploatacji Podziemnej 2015, Materiały Konferencyjne 
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4. Uchwały Zarządu nr 404/2009 z dn. 02.03.2010r. i nr 536/2011 z dn. 10.03.2011r. 
zatwierdzające roczne plany likwidacji odpowiednio na rok 2010 i 2011. 

5. Plan ruchu likwidacji oznaczonej części zakładu górniczego na lata 2009 – 2011. 

Likwidacja oparta była na modelu zakładającym zabezpieczenie sąsiednich zakładów górniczych 
przed zagrożeniem wodnym[1]. Koncepcja odwadniania zawarta została w opracowaniu Zakładu 
Geologii i Geofizyki Głównego Instytutu Górnictwa Pt: „Ocena hydrogeologiczna skutków po 
zakończeniu eksploatacji w obszarach górniczych „Kochłowice” KWK „Polska – Wirek” i Wirek 
I”, KWK „Pokój” wraz z koncepcją odprowadzenia wód z dopływu naturalnego i docelowy model 
odwadniania kopalń „Polska – Wirek”, „Pokój” i „Halemba” z określeniem technicznych 
i ekonomicznych aspektów wykonania odwadniania”. Po dokonaniu analizy sytuacji górniczo-
hydrogeologicznej i techniczno-ekonomicznej stwierdzono, że najkorzystniejszym rozwiązaniem 
odwadniania Ruchu Wirek KWK „Halemba-Wirek”, zwłaszcza na okres kilkudziesięcioleci, może 
być wykonana poprzez budowę pompowni głębinowej opartą na wykorzystaniu do tego celu 
istniejącego szybu „Wirek”.  

Prowadzenie ciągłego odwadniania na Ruchu Wirek stanowić ma zabezpieczenie przed 
zagrożeniem wodnym dla Ruchu „Halemba”, KWK „Pokój” oraz KWK „Wujek” Ruch „Śląsk”, 
a także dla SRK CZOK Ruch IV Rejon „Kleofas”. 

Przyjęty w Programie likwidacji sposób zabezpieczenie przed zagrożeniem wodnym oparty został 
na założeniu, że dopływ wód dołowych do pompowni głębinowej będzie kształtował się 
na poziomie 7,39m3/min., i że będzie względnie stały. Pod koniec 2010 r. odnotowywano 
systematyczny spadek wielkości dopływu wody ze zlikwidowanych rejonów Prezydent i Polska. 
Ilość wody, która kierowana byłaby do pompowni głębinowej istotnie odbiegała od założeń 
projektowych i stawiała pod znakiem zapytania celowość realizacji tego zadania. Przeprowadzona 
analiza ekonomiczna wariantów rozwiązania wskazała, że w tym przypadku najbardziej 
opłacalnym ekonomicznie rozwiązaniem jest zaniechanie budowy pompowni głębinowej 
i sprowadzenie wód dołowych, torem wodnym utworzonym z sieci odpowiednio przygotowanych 
dołowych wyrobisk, na Ruch „Halemba” do nowo wybudowanej pompowni głównego 
odwadniania na poz. 1030 m. 

W związku z powyższym w dniu 8 września 2011r. został przyjęty aneks do „Planu likwidacji”, 
który został zatwierdzony przez Zarządu Kompanii Węglowej S.A, Uchwałą Nr 1918/2011 z dnia 
8 września 2011r., który: 

1. Akceptował nowy docelowy model odwadniania Ruchu „Wirek”, polegający na skierowaniu 
wód z dopływu naturalnego likwidowanego Ruchu „Wirek” do pompowni na poziomie 
1030m Ruchu „Halemba”. 

2. Ustalił nowy termin zakończenia likwidacji Ruchu „Wirek” - na 31 grudnia 2014 roku. 

Nowy model odwadniania Ruchu „Wirek” poprzez sprowadzenie wody do pompowni głównego 
odwadniania na Ruchu „Halemba” jest bezpieczny dla sąsiednich zakładów górniczych, 
gdyż eliminuje on możliwość potencjalnego niekontrolowanego przelania się wód ze zbiornika 
retencyjnego i awaryjnego na poziomie 711m Ruchu „Wirek” do zrobów i dalej w kierunku niżej 
położonych zakładów górniczych. Wg. nowego planu likwidacji „woda” sprowadzana będzie 
przygotowanym torem wodnym, bez kontaktu ze zrobami, co praktycznie eliminuje możliwość 
tworzenia się zbiorników wodnych. 
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II. KONCEPCJA LIKWIDACJI 
 
1. Zakres robót objęty programem (dla początkowego etapu) [2] 

a) Przygotowanie niezbędnej dokumentacji formalnej (plan likwidacji, plan ruchu … , itp.). 
b) Przygotowanie niezbędnej dokumentacji projektowej (projekty likwidacji szybów, 

budynków, nowej pompowni itp.). 
c) Ograniczenie zbędnej sieci wentylacyjnej wraz z przygotowaniem wyrobisk do nowej roli 

zbiornika retencyjnego dla planowanej pompowni głębinowej. 
d) Likwidacja szybu „Wschodni II”. 
e) Przygotowanie infrastruktury planowanej pompowni głębinowej na powierzchni kopalni, 

wraz wykorzystaniem szybu „Wirek” do nowej roli. 
f) Likwidacja zbędnych obiektów na powierzchni. 
g) Uruchomienie pompowni głębinowej na bazie szybu „Wirek”. 
h) Likwidacja pozostałych czterech szybów. 
i) Przekazanie terenu zakładu do zagospodarowania. 

 
2. Ogólny zakres robót w poszczególnych latach[3] 

1. Rok 2009 – przygotowanie koniecznych planów, uzgodnień, uruchomienie przetargów na 
wyłonienie wykonawców koniecznych prac projektowych, ograniczenie sieci wentylacyjnej. 

2. Rok 2010 – rozpoczęcie procesu fizycznej likwidacji, likwidacja szybu Wschodni II, 
przekazywanie, sprzedaż lub wyburzanie zbędnych obiektów budowlanych, rozpoczęcie prac 
przy budowie pompowni głębinowej na bazie szybu „Wirek”. 

3. Rok 2011 – ukończenie budowy pompowni głębinowej na Ruchu „Wirek” oraz likwidacji 
pozostałych szybów na Ruchu „Wirek” i zbędnych obiektów budowlanych. 

 

Powyższy zakres likwidacji po zmianie koncepcji odwadniania Ruchu „Wirek” (zwalczania 
zagrożenia wodnego) uległ zmianie w stosunku do programu i został wydłużony do końca 2014r ., 
w następujących głównych zadaniach[3]: 

1. Zaniechane zostały wszystkie prace zmierzające do budowy pompowni głębinowej 
za wyjątkiem przygotowania dróg spływu wody z poziomu 636m na poziom 711m.  

2. Budowa toru wodnego o długości ok. 1900m złożonego z wyrobisk na poziomie 711 w bloku 
A służącego do sprowadzenia wody na Ruch „Halemba”. 

3. O ponad 10 tys m zwiększy się zakres likwidacji wyrobisk korytarzowych, które miały w 
wariancie z pompownią głębinową stanowić zbiornik retencyjny i zbiornik awaryjny. 

4. Likwidacja wszystkich szybów (szyb Wirek pierwotnie miał pozostać jako pompownia 
głębinowa). Zmiana sposobu likwidacji szybów „Maciej” i „Nowy Wirek”. 

5. Likwidacja zakładu przeróbczego, który pierwotnie miał być przekazany aportem firmie 
Haldex. 

  
3. Sposób zagospodarowania majątku 

Majątek likwidowanego ruchu stanowiły budynki i budowle wraz z terenem zakładu oraz 
zainstalowane tam maszyny i urządzenia. Nieruchomości mogące stanowić przedmiot 
zainteresowania zostaną wniesione jako wkład niepieniężny do spółek zależnych Kompanii 
Węglowej S.A., przekazane do innych jednostek organizacyjnych KW S.A. lub też zostaną 
sprzedane. Budynki, których adaptacja nie jest możliwa lub względy bezpieczeństwa będą tego 
wymagać, zostaną fizycznie zlikwidowane. 
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W odniesieniu do maszyn i urządzeń znajdujących się na likwidowanym ruchu, będących 
w dobrym stanie technicznym podjęte zostaną działania zmierzające, w pierwszej kolejności, 
do ich wykorzystania na części czynnej kopalni lub przez inne zakłady górnicze KW S.A. W tym 
zakresie zostaną rozesłane odpowiednie zapytania ofertowe. Maszyny i urządzenia, na które 
nie znajdą się nabywcy zostaną zezłomowane. 
 

4. Model docelowy procesu likwidacji 

Kopalnia w procesie likwidacji zamierzała minimalizować koszty prowadzenia likwidacji przez 
wybór optymalnych i w miarę możliwości najtańszych rozwiązań. Posiadany majątek, o ile 
nie będzie można go wykorzystać w części czynnej kopalni, zostanie sprzedany i dopiero 
w przypadku niemożności zbycia go tą drogą – zostanie zlikwidowany. W procesie likwidacji brać 
będzie udział załoga własna w ilości max. 300 osób (stan załogi będzie się zmniejszał w zależności 
od wykonania zadań). Wszelkie roboty wyburzeniowe na powierzchni oraz wyzbrojeniowe szybów 
zamierza się powierzyć specjalistycznym firmom zewnętrznym. Po zakończeniu procesu likwidacji 
kopalnia uzyska model jednoruchowy kopalni. 
 
 
III. SZCZEGÓŁOWY ZAKRES RZECZOWY LIKWIDACJI 
 
1. Likwidacja oraz zabezpieczenie wyrobisk górniczych 

1.1. Likwidacja oraz zabezpieczenie wyrobisk dołowych 

Likwidacja wyrobisk dołowych odbywała się przez otamowywanie całych rejonów 
wentylacyjnych możliwie minimalna ilością tam. Część wyrobisk została zlikwidowana przez ich 
dokładne podsadzenie. Taki sposób likwidacji wymuszony został koniecznością zminimalizowania 
zagrożeń metanowych i pożarowych w przedmiotowych wyrobiskach i ich wpływu na sąsiednie 
rejony kopalni, które były likwidowane w późniejszym okresie. Likwidacja wyrobisk przez 
podsadzenie piaskiem miało również na celu ograniczenie osiadania powierzchni i ochronę 
ważnych obiektów powierzchniowych (głównie wyrobisk przyszybowych w rejonach szybów –
przeznaczonych do likwidacji przez ich zasypanie). Miało to na celu stabilne zabezpieczenie szybu 
przed osiadaniem materiału zasypowego oraz przed jego wydostaniem się do czynnych wyrobisk 
kopalni.  

W pierwszym etapie zaplanowano zlikwidować 21 844 m wyrobisk. W związku, ze zmianą 
koncepcji likwidacji wzrosła ilość i sumaryczna długość wyrobisk planowanych do likwidacji 
wyniosła 38 179 m. Zwiększenie zakresu likwidacji wyrobisk było skutkiem zaniechania budowy 
zbiornika retencyjnego i zbiornika awaryjnego pompowni głębinowej, a wyrobiska, które miały 
tworzyć te zbiorniki zostały zlikwidowane. 

 
Tabela 1. Likwidacja oraz zabezpieczenie wyrobisk dołowych[2] 
Table 1. Liquidation and protection of underground workings 

ROK 

ZAKRES RZECZOWY   FLZG /tys. zł/ 

aneks / 
roczny plan [m] 

wykon [m] 
aneks / 

roczny plan
wykon przyznano wykorzyst. 

2009 3 240 3 000,0 1 483,7 1 430,7 0,0 0,0 
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2010 11 155 5 287,0 925,9 2 487,2 925,9 118,2 

2011 4 330 4 330,0 1 010,4 1 007,1 1 010,4 1 007,1 

2012 7 900 7 900,0 1 380,1 934,3 1 380,1 934,3 

2013 248 768,0 122,4 69,4 122,4 69,4 

2014 11 530 11 530 1 132,1 388,4 1 132,1 388,4 
 
 
 

1.2. Likwidacja oraz zabezpieczenie szybów i szybików 

Ruch „Wirek” bazował na 5 szybach w tym dwóch wentylacyjnych. W pierwszej kolejności uległ 
likwidacji szyb „Wschodni II” (szyb wdechowy). W następnej kolejności likwidacji poddane 
zostały urządzenia szybu „Wirek”, który w przyszłości miał pełnić funkcje pompowni głębinowej. 
Po wybudowaniu pompowni głębinowej zlikwidowany miał być szyb „Nowy Wirek”, a następnie 
„Maciej” i „Wschodni”. 

W związku z zamiarem zaniechania budowy pompowni głębinowej w szybie „Wirek” zaszła 
konieczność likwidacji wszystkich 5 szybów Ruchu „Wirek”, łącznie z szybem „Wirek”. Szyb 
„Wschodni”, „Nowy Wirek”, „Maciej” i „Wschodni” zostały zasypane zgodnie z posiadanymi 
projektami, przy czym sposób likwidacji szybów „Nowy Wirek” i „Maciej” został skorygowany 
ze względu na to, że nie były one likwidowane w bezpośrednim sąsiedztwie planowanej pompowni 
głębinowej. Szyb „Wirek” został zlikwidowany przez zasypanie w oparciu o odrębny projekt. 
 
Tabela. 1a. Likwidacja oraz zabezpieczenie szybów i szybików[2] 
Table 1a. Liquidation and securing shafts and foreshafts 

ROK 

ZAKRES RZECZOWY   FLZG /tys. zł/ 

aneks / 
roczny plan 

[m] 
wykon [m] 

aneks / 
roczny plan

wykon przyznano wykorzyst. 

2009 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

2010 679,0 679,0 2 070,2 442,2 2 070,2 442,2 

2011 0,0 0,0 952,9 372,9 952,9 372,9 

2012 1 751,0 1 751,0 1 919,9 1 843,3 1 919,9 1 843,3 

2013 752,0 752,0 1 331,7 1 391,7 1 331,7 1 391,7 

2014 1 431,0 1 431,0 1 512,2 1 197,9 1 512,2 1 197,2 

 

Całkowity koszt likwidacji oraz zabezpieczeń wyrobisk górniczych w poszczególnych latach 
przedstawia tabela 1b. 
 
 
 
 
 
 
 
 



6 
 

Tabela 1b. Likwidacja oraz zabezpieczenie wyrobisk górniczych[2] 
Table 1b. Liquidation and secure mining pits 

ROK 

ZAKRES RZECZOWY Koszty /tys. zł/ FLZG /tys. zł/ 

aneks / 
roczny plan 

[m] 
wykon [m] 

aneks / 
roczny 

plan 
wykon przyznano wykorzyst. 

2009 3 240 3 000 1 483,7 1430,7 0,0 0,0 

2010 11 155 5 966 2 996,1 2 929,4 2 996,1 560,4 

2011 4 330 4 330 1 963,3 1380,0 1963,3 1380,0 

2012 8 651 8 651 3 300,0 2777,6 3300,0 2777,6 

2013 1 000 1 520 1 454,1 1461,1 1454,1 1461,1 

2014 12 961 12 961 2 644,3 1 586,3 2 644,3 1 586,3 
 

 

1.3. Likwidacja zbędnych obiektów budowlanych, budowli, instalacji oraz demontaż maszyn 

i urządzeń 

W pierwszym etapie Kopalnia zamierzała likwidować jedynie te obiekty, dla których nie będzie 
można znaleźć nowego zastosowania lub te, których likwidacja jest konieczna ze względu na 
budowę nowego systemu odwadniania lub ze względów bezpieczeństwa. 

Demontaż maszyn i urządzeń prowadzony był tylko wtedy, gdy była możliwość ich zastosowania. 
W przeciwnym przypadku zostały zlikwidowane wraz z budynkiem. Likwidacja budynków 
realizowana była wyłącznie przez firmy obce wyłonione w odpowiednich procedurach 
przetargowych. 

Kopalnia nie przewidywała przychodów związanych ze sprzedażą złomu. Opierając się 
na doświadczeniach innych likwidowanych zakładów oraz tak konstruowała umowy 
z wykonawcami, żeby złom pozostawał własnością firmy dokonującej rozbiórki przy 
jednoczesnym zmniejszeniu kosztów realizacji danego zadania. 

Zgodnie z Programem zamierzano w początkowym etapie zlikwidować 114 obiektów, 
a po przyjęciu aneksu do planu likwidacji zaplanowano likwidację 155 obiektów. W związku 
z odstąpieniem od procedury przekazania zakładu przeróbczego firmie Haldex, obiekty zakładu 
przeróbczego zakwalifikowano również do likwidacji. 
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Tabela 2. Likwidacja zbędnych obiektów budowlanych, budowli, instalacji oraz demontaż maszyn 
i urządzeń[2] 

Table 2. Liquidation of redundant buildings, structures, installation and dismantling 
of machinery and equipment [2] 

ROK 

ZAKRES RZECZOWY Koszty /tys. zł/ FLZG /tys. zł/ 

aneks / 
roczny plan 

[szt.] 

wykon 
[szt.] 

aneks / 
roczny plan

wykon przyznano wykorzyst. 

2009 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

2010 14,0 3,0 2 799,9 108,0 2 799,9 108,0 

2011 17,0 6,0 492,7 341,3 492,7 341,3 

2012 26,0 23,0 1 141,4 698,5 1141,4 698,5 

2013 84,0 68,0 22 345,3 3266,5 22345,3 3266,5 

2014 57,0 53,0 16 006,3 9 394,1 15649,1 9 394,1 
 
 
 

1.4. Rekultywacja terenów pogórniczych 

Kopania zaplanowała poddać rekultywacji zwałowiska nr 1, 2 i 5. Całkowita powierzchnia 
przewidziana do rekultywacji wynosiła ok. 15,6 ha. Do pokrycia pełnych kosztów rekultywacji 
utworzono fundusz rezerwowy. Zakres projektowanej rekultywacji biologicznej zwałowiska nr 1 
i 5 uległ zmniejszeniu po opracowaniu projektu rekultywacji. 
 
Tabela 3. Rekultywacja terenów pogórniczych[2] 
Table 3. Recultivation of mining areas on sufrace 

ROK 

ZAKRES RZECZOWY Koszty /tys. zł/ FLZG /tys. zł/ 

aneks / 
roczny plan 

[ha] 
wykon [ha] 

aneks / 
roczny plan

wykon przyznano wykorzyst. 

2009 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

2010 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

2011 0,0 0,0 200,0 0,0 200,0 0,0 

2012 3,67 3,67 240,0 240,0 0,0 0,0 

2013  -  -  -  -  -  - 

2014  -  -  -  -  -  - 
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1.5. Utrzymanie obiektów przeznaczonych do likwidacji w kolejności zapewniającej 
bezpieczeństwo ruchu likwidowanego zakładu górniczego 

Do czasu zakończenia prac na Ruchu „Wirek” utrzymywane były szyby, pompownie głównego 
odwadniania, stacja wentylatorów głównych oraz obiekty socjalne i biurowe. Z tego tytułu 
ponoszone były koszty energii cieplnej, elektrycznej, koszty sprzątania oraz ochrony 
likwidowanego zakładu w tym ochrona przeciwpożarowa. Ponoszone też były koszty podatku 
od nieruchomości, ubezpieczenia oraz opłaty za wieczyste użytkowanie gruntów oraz koszty 
amortyzacji.  

Do czasu uruchomienia pompowni głębinowej na bazie szybu „Wirek”, konieczne było 
(w pierwszym etapie likwidacji) utrzymywanie całego obecnego systemu odwadniania wraz 
z siecią wyrobisk oraz szybami do przewietrzania i transportu ludzi i materiałów.  

Konieczne było również utrzymywanie bocznicy kolejowej do transportu materiału 
podsadzkowego oraz placów składowych na terenie zakładu. Po zakończeniu procesu 
produkcyjnego, do czasu przekazania obiektów do likwidacji, czy też nowemu właścicielowi, 
kopalnia była zmuszona utrzymywać obiekty w takim stanie by nie stwarzały zagrożenia 
w przypadku jego przewidzianej likwidacji oraz by nie stracił na wartości w przypadku możliwej 
sprzedaży. 

Przy braku ciągłego ruchu załogi w okresie likwidacji, teren zakładu musiał być szczególnie 
chroniony przed dostępem osób niepowołanych ze względów bezpieczeństwa oraz ochrony 
posiadanego majątku.  

W miarę likwidacji, czy też przekazywania obiektów i gruntów nabywcom, opłaty te ulegały 
zmniejszaniu. 

Czas utrzymywania obiektów przeznaczonych do likwidacji został wymuszony przyjętym 
sposobem odwadniania Ruchu Wirek po jego likwidacji. W związku ze zmianą tego sposobu uległ 
on wydłużeniu.  
 
Tabela 4. Utrzymywanie obiektów przeznaczonych do likwidacji w kolejności zapewniającej 

bezpieczeństwo ruchu zakładu górniczego[2] 
Table 4. Maintenance of facilities assigned into liquidation in order to ensure safety of the mining plant 

ROK 

ZAKRES RZECZOWY Koszty /tys. zł/ FLZG /tys. zł/ 

aneks / 
roczny plan 

[ha] 
wykon [ha] 

aneks / 
roczny plan

wykon przyznano wykorzyst. 

2009 17,0 17,0 18 549,6 19 853,4 0,0 0,0 

2010 11,0 11,0 26 537,3 22 851,4 2 849,1 0,0 

2011 10,0 10,0 24 408,2 26 067,1 0,0 0,0 

2012 0,0 0,0 240,0 240,0 0,0 0,0 

2013 9,0 7,0 20 825,8 16 544,5 0,0 0,0 

2014 6,0 6,0 5 814,5 7 868,3 0,0 0,0 
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1.6. Wykonywanie prac zabezpieczających oraz przedsięwzięć zapobiegających zagrożeniom, 
w tym związanych z utrzymaniem i upraszczaniem systemów odwadniania likwidowanego 
zakładu górniczego lub jego oznaczonej części 

Prowadzone prace zabezpieczające miały na celu budowę nowego system odwadniania, 
który zabezpieczał czynną część kopalni oraz sąsiednie zakłady górnicze przed naturalnym 
dopływem wody z Ruchu „Wirek”. 

Przyjęta na początku koncepcja zakłada budowę pompowni głębinowej na bazie szybu „Wirek” 
oraz wyrobiskach przyszybowych na poziomie 711m. Rozwiązanie to wymagało przygotowania 
ok. 16 km wyrobisk jako zbiornika retencyjnego oraz dróg spływu wody oraz całkowitym 
wyzbrojeniem i ewentualnym pogłębieniem (wybraniem zasypu) szybu „Wirek”. Zakres prac 
w ramach tego zadania został zmieniony na skutek zmiany sposobu odwadniania. Zaniechano prac 
mających na celu budowę zbiorników wody retencyjnego i awaryjnego na poziomie 711m, a ujęto 
prace związane ze skierowaniem wody dołowej na Ruch „Halemba”. 
 
Tabela 5. Wykonywanie prac zabezpieczających oraz przedsięwzięć zapobiegających zagrożeniom, 

w tym związanych z utrzymaniem i upraszczaniem systemów odwadniania likwidowanego 
zakładu górniczego lub jego oznaczonej części[2] 

Table 5. Carrying out safety works and prevent the risks of projects, including those related to the 
maintenance and streamlining of systems drainage liquidated mining plant or their designated part 

ROK 

ZAKRES RZECZOWY Koszty /tys. zł/ FLZG /tys. zł/ 

aneks / 
roczny plan  

wykon] 
aneks / 

roczny plan
wykon przyznano wykorzyst. 

2009 3,0 3,0 339,5 340,5 0,0 0,0 

2010 7,0 2,0 4 507,6 714,6 4 507,6 0,0 

2011 11,0 11,0 7 428,1 6 689,5 7 272,4 6 533,8 

2012 3+1* 3+1* 1 853,3 1 664,3 1 853,3 1 664,3 

2013 1+1* 1+1* 10 679,2 5 484,4 10 679,2 5 484,5 

2014 1,0 1,00 301,1 300,9 301,1 300,9 

*  zadania w trakcie realizacji 
 

 

 

1.7. Opracowanie, wymaganych odrębnymi przepisami, projektów, dokumentacji, opinii, 
ekspertyz i analiz związanych z likwidacją 

W ramach przygotowania procesu likwidacji kopalnia musiał wykonać szereg projektów  
i dokumentacji geologicznych pozwalających na stworzenie Planu Ruchu dotyczącego części 
likwidowanego zakładu górniczego. Po zatwierdzeniu Planu Ruchu konieczne było stworzenie 
ostatecznej wersji projektu pompowni głębinowej oraz projekty likwidacyjne obiektów 
budowlanych i szybów. Wszystkie wykazane opracowania były niezbędne do sprawnego 
oraz zgodnego z obowiązującymi przepisami przeprowadzenia procesu likwidacji części zakładu 
górniczego. Zakres zadań został rozszerzony o aneksy do wykonanych już opracowań 
wprowadzające zmiany wynikające ze zmiany sposobu odwadniania oraz nowe opracowania 
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dotyczące szybu „Wirek”, zakładu przeróbczego oraz zwalczania zagrożeń naturalnych w procesie 
likwidacji. Zakres wymaganych opracowań również ulegał zmianie po uzyskaniu decyzji jednostek 
nadzoru górniczego, czy opinii odpowiednich jednostek badawczych, czy tez samorządu 
terytorialnego. 

Tabela 6. Opracowanie, wymaganych odrębnymi przepisami, projektów, dokumentacji, 
opinii, ekspertyz i analiz związanych z likwidacją [2] 

Table 6. Elaboration required by separate regulations, projects, documentation, opinions, 
expertise and analyzes related to the liquidation process 

ROK 

ZAKRES RZECZOWY Koszty /tys. zł/ FLZG /tys. zł/ 

aneks / 
roczny plan  

wykon  
aneks / 

roczny plan
wykon przyznano wykorzyst. 

2009 11 5 917,1 154,6 0,0 0,0 

2010 15 12 1 299,1 674,8 0,0 0,0 

2011 14 12 573,7 475,2 0,0 0,0 

2012 5 2 230,0 71,5 0,0 0,0 

2013 4 2 450,0 81,8 0,0 0,0 

2014 1 3 80,0 80,4 0,0 0,0 
 

 

 

IV. KOSZTY ZWIĄZANE Z PRZEJŚCIA Z MODELU DWURUCHOWEGO NA 
JEDNORUCHOWY 

W poniższej tabeli zostały przedstawione koszty związane z likwidacją Ruchu „Wirek” 
i utrzymaniem tego ruchu w okresie w likwidacji w okresie od 2009-2014 r. 
 
Tabela 7. Koszty likwidacji i utrzymania wyrobisk Ruchu „Wirek” 
Table 7. Movement "Wirek” liquidation and mining pits maintain costs 

    
od IX 
2009 

2010 2011 2012 2013 2014 Suma 

  
Całkowity Koszt  
w tym : 38 031,9 66 385,6 59 659,0 46 929,3 40 373,1 28 648,5 280 027,4

I 
Koszty utrzymania Ruchu Wirek 
(obciążające pozostałą 
działalność operacyjną ) 

16 213,4 39 107,4 24 705,9 17 980,5 13 534,8 9 448,4 120 990,4

II Suma kosztów likwidacji ( 1+2) 21 818,5 27 278,2 34 953,1 28 948,8 26 838,3 19 200,1 159 037,0

1 
Koszty likwidacji finansowane 
z rezerwy  

21 818,5 26 609,8 26 698,0 23 808,4 16 686,2 7 918,8 123 539,7

2 
Koszty likwidacji finansowane z 
Funduszu Likwidacji Kopalń, w 
tym: 

0,0 668,4 8 255,1 5 140,4 10 152,1 11 281,3 35 497,3



11 
 

2a 
Koszty likwidacji finansowane z 
FLK - system własny 

0,0 120,1 2 278,3 1 270,7 1 578,8 421,3 5 669,2

2b 
Koszty likwidacji finansowane z 
FLK- system zlecony 

0,0 548,3 5 976,8 3 869,7 8 573,3 10 860,0 29 828,1

Całkowity koszt likwidacji Ruchu Wirek w okresie 2009-2014 wyniósł ponad 280 mln zł, gdzie 
sam koszt likwidacji ukształtował się na poziomie ok. 159 mln zł., z czego ok. 35,5 mln było 
finansowane z Funduszu Likwidacji Kopalń, a reszta z utworzonej rezerwy kopalni. 
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Presentation of the costs associated with the change of two movements mine on 
one movement mine model on the example of KWK "Halemba-Wirek" 
 

In 2007, two coal mines KWK "Halemba" and KWK "Polska-Wirek" has been connected in the 
one two movements coal mine (Halemba movement and Wirek movement ) under the new name 
KWK "Halemba-Wirek".After the end of the exploitation on Wirek movement (mid 2009) 
liquidation process has been begun on this movement to change the two movements coal mine 
model on one movement model. This process was carried out in 2009-2014. In the paper the costs 
associated with the liquidation of the Wirek infrastructure on the surface and on the bottom part of 
the mine (ie. underground pits with shafts) for individual years of liquidation was presented. 
Moreover, we shown in this paper how we used decommissioning fund in the period of liquidation 
on Wirek movement. 
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STRESZCZENIE: W referacie omówiono specyficzne uwarunkowania oraz doświadczenia z pro-
wadzenia eksploatacji węgla kamiennego, w warunkach wysokiej metanowości, na przykładzie 
ściany B-11 w pokładzie 348 KWK „Krupiński”, z zastosowaniem odmetanowania przy wykorzy-
staniu chodnika drenażowego B-11 w pokładzie 347/1. Przedstawione zostały występujące zagro-
żenia naturalne, ze szczególnym uwzględnieniem zagrożenia metanowego. Podkreślono znaczenie 
podejmowanych działań organizacyjno-technicznych, mających na celu poprawę warunków bez-
pieczeństwa pracy. 
 
SŁOWA KLUCZOWE: Zagrożenie metanowe, odmetanowanie złoża, chodnik drenażowy 
 
 
 
1. CHARAKTERYSTYKA ŚCIANY B-11 W POKŁADZIE 348 
 
Ściana B-11 w pokładzie 348 KWK „Krupiński” była usytuowana pomiędzy zrobami wybranej 
w latach 2003–2005 ściany B-9 (od strony południowej), a zrobami wybranej w latach 2008–2010 
ściany B-13 (od strony północnej). Pole ściany B-11 ograniczały: od północy i południa, chodnik 
podścianowy B-11 i chodnik wentylacyjny B-11 (nadścianowy), od zachodu filar ochronny dla za-
kładu głównego oraz od wschodu dowierzchnia B-11. 
 
 
 

Szkoła Eksploatacji Podziemnej 2015, Materiały Konferencyjne 
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Rys. 1. Wycinek mapy pokładu 348 w rejonie eksploatacji ścianą B-11 
Figure 1. Part of map seam 348 in area of exploitation wall B-11 
 
 

Doświadczenia nabyte w trakcie eksploatacji pokładu 348 ścianą B-9 prowadzonej  w warun-
kach wysokiej metanowości bezwzględnej (wynoszącej od ok. 40 do 48 m3/min przy wykonanym 
wydobyciu rzędu 2300÷4800 Mg/dobę) wykazały, że dla prowadzenia tego typu ścian niezbędne 
jest wykonanie dodatkowego chodnika wentylacyjnego, który pozwalał na zastosowanie sposobu 
przewietrzania na tzw. „krótkie Y”. Stosowano eksploatacyjny sposób odmetanowania z wykorzy-
staniem zbiorów otworów drenażowych wierconych przed frontem ściany z chodników przyścia-
nowych. Ten sam sposób przewietrzania i odmetanowania zastosowano w trakcie eksploatacji po-
kładu 348 ścianą B-13 (przy metanowości wynoszącej od ok. 60 do 90 m3/min i wydobyciu rzędu 
1880÷2300 Mg/dobę) uzyskując bardzo dobre efektywności odmetanowania: 

– dla ściany B-9 od ok. 50% do ok. 70%, 
– dla ściany B-13 od ok. 65% do ok. 70%. 

 
Wynikający z zastosowania powyższego systemu przewietrzania bardzo duży zakres robot  

i wielkość nakładów finansowych (wykonanie szeregu przecinek wentylacyjnych pomiędzy chod-
nikiem nadścianowym a wentylacyjnym, budowa korków przeciwwybuchowych i pasów izolacyj-
nych), skłoniły przedsiębiorcę do zastosowania odmetanowania złoża, w trakcie eksploatacji po-
kładu 348 ścianą B-11, z wykorzystaniem chodnika drenażowego. 
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2. ZAGROŻENIA NATURALNE W REJONIE ŚCIANY B-11 W POKŁADZIE 348 
 
Tabela 1. Występujące zagrożenia naturalne oraz wyposażenie ściany B-11 w pokładzie 348 
Table 1. Occurring natural hazards and equipment wall B-11 seam 348 
 

Atrybut Wartość 
Parametry ściany 

Długość 239–249 m 
Wybieg 1000 m 

Wysokość 2,2–3,2 m 
Nachylenie pokładu od 13o do 24o 
System eksploatacji podłużny z zawałem stropu 

Zabiór 0,8 m 
Zagrożenia naturalne 

Zagrożenie metanowe IV kategoria 
Zagrożenie tąpaniami nie występuje 

Zagrożenie wybuchem pyłu węglowego klasa B 
Zagrożenie wodne I stopień 

Zagrożenie wyrzutami metanu i skał 
Skłonne do występowania 
wyrzutów metanu i skał 

Zagrożenie pożarowe II grupa samozapalności 
Okres inkubacji pożaru 80 dni 

Wyposażenie ściany 

Typ obudowy 
HYDROTECH BW 14/34-POz, 

HYDROTECH BW 14/34-POz/S 

Roboczy zakres obudowy 1,6–3,3 
Typ kombajnu 4LS20 

Typ przenośnika ścianowego PAT E-260 
Typ przenośnika podścianowego PAT-200 

Typ kruszarki PAT/WB-1300 
Urządzenia do przesuwania 
przenośnika podścianowego 

SZ-WARAN 

 
 

Pokład 348 zaliczony jest do IV kategorii zagrożenia metanowego. Metanonośność w obrębie 
parceli ściany B-11 wynosiła od 5,532 do 10,780 m3/Mgcsw. 

Prognozowane wydzielanie metanu do środowiska ściany B-11, przy uwzględnieniu planowa-
nego dobowego postępu od 2,5 do 4,5 m i wydobycia od 2000 do 3600 Mg, wynosiło od 60,35 do 
66,15 m3/min. Z rozkładu metanonośności wynika, że najniższa metanonośność średnia (6,925 
m3/Mgcsw) osiągana była w bloku S-4, pomiędzy wybiegiem 300 a 400 m, natomiast najwyższa 
(9,383 m3/Mgcsw) w bloku S-9, pomiędzy 800 a 900 m wybiegu ściany. 

Z uwagi na to, że prognozowana metanowość bezwzględna, dla projektowanej ściany była 
większa od 40 m3/min, zgodnie z wymogami § 243a rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 28 
czerwca 2002 r. „Projekt techniczny eksploatacji pokładu 348 ścianą B-11 wraz z technologią wy-
konywania robót” był przedmiotem obrad Komisji do spraw Zagrożeń w Zakładach Górniczych 
Wydobywających Węgiel Kamienny, działającej przy Prezesie Wyższego Urzędu Górniczego. 
W sierpniu 2012 r. ww. Komisja pozytywnie zaopiniowała rozwiązania organizacyjno-techniczne 
i przedsięwzięcia – uchwałą nr 16/2012 z dnia 29.08.2012 r. Zezwolenie na oddanie do ruchu ścia-
ny B-11 wydał Dyrektor Okręgowego Urzędu Górniczego w Rybniku, decyzją z dnia 3.12.2012 r. 
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W związku z powyższym kierownik ruchu zakładu górniczego (KRZG) zezwolił na rozpoczęcie 
robót eksploatacyjnych ścianą B-11, natomiast urabianie rozpoczęto 6 grudnia 2012 roku. 
 
 
Tabela 2. Wyniki dynamicznej prognozy metanowości bezwzględnej ściany B-11 w pokładzie 348 
Table 2. The results of the dynamic prediction of methane absolute wall B-11 seam 348. 
 

Nazwa bloku 
Wydobycie 

[Mg/d] 
Postęp 
[m/d] 

Metanowość 
bezwzględna 

[m3/min] 
S-1 (wybieg 0-100 m) 2800 3,5 60,35 

S-2 (wybieg 100-200 m) 3600 4,5 65,70 
S-3 (wybieg 200-300 m) 2800 3,5 65,90 
S-4 (wybieg 300-400 m) 2800 3,5 61,95 
S-5 (wybieg 400-500 m) 2800 3,5 64,60 
S-6 (wybieg 500-600 m) 2400 3,0 65,40 
S-7 (wybieg 600-700 m) 2800 3,5 66,15 
S-8 (wybieg 700-800 m) 2400 3,0 61,30 
S-9 (wybieg 800-900 m) 2000 2,5 65,35 

S-10 (wybieg 900-1000 m) 2000 2,5 61,80 
 
 
3. PROFILAKTYKA METANOWA 
 
 Zabezpieczenie telemetryczne 
Rozmieszczenie czujników metanometrii automatycznej oraz urządzeń pomocniczych zastosowa-
nych w rejonie ściany B-11 przedstawiono na schemacie zabezpieczeń telemetrycznych. 
 
 

 
 
Rys. 2. Schemat zabezpieczeń telemetrycznych w rejonie ściany B-11 w pokładzie 348 
Figure 2. Telemetry security scheme in the area wall B-11 seam 348 
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W rejonie ściany B-11 napięcie wyłączane było w przypadku: 
– wystąpienia przekroczenia dopuszczalnych zawartości metanu w rejonie ściany, 
– jednoczesnego otwarcia drzwi w tamach wentylacyjnych zabudowanych w pochylni B-3, po 

otwarciu których mogło dojść do „krótkiego spięcia wentylacyjnego” w rejonie ściany, 
– spadku prędkości (ilości) przepływu powietrza, na czujnikach przepływu powietrza typu 

SAT-1F oraz MPP-F w chodniku wentylacyjnym B-11 oraz chodniku podścianowym B-11. 
Wartości progowe dla tych czujników były analizowane i weryfikowane minimum jeden raz 
w miesiącu. 

Uzyskiwana wysoka efektywność odmetanowania i stan przewietrzania oraz zagrożeń natural-
nych w rejonie ściany zostały poddane analizie na posiedzeniu kopalnianego zespołu ds. zagrożeń 
naturalnych, w składzie poszerzonym o specjalistów oraz przedstawicieli przedsiębiorcy w maju 
2013r, na którym pozytywnie zaopiniowano możliwość zwiększenia średniodobowego postępu 
ściany B-11 do 4,5 m/d, a tym samym i wydobycia, pod warunkiem wprowadzenia dodatkowego 
progu 1,5%, na czujniku zabudowanym na wylocie chodnika wentylacyjnego B-11, powodującego 
automatyczne wyłączenia napięcia elektrycznego urządzeń zabudowanych w ścianie B-11, w chod-
niku wentylacyjnym B-11 oraz chodniku podścianowym B-11 (na odcinku co najmniej 10 m od 
wlotu do ściany). 
 
 Pomocnicze urządzenia wentylacyjne 
W celu zwalczania zagrożenia metanowego, w rejonie wylotu ze ściany B-11, stosowane były po-
mocnicze urządzenia wentylacyjne. Ich rodzaj i rozmieszczenie ustalał kierownik działu wentylacji 
(KDW), z uwzględnieniem wariantów przedstawionych w projekcie technicznym. W trakcie biegu 
ściany obowiązywały ustalenia uwzględniające zabudowaną w rejonie wylotu ściany przegrodę 
wentylacyjną oraz wentylator w pochylni B-3, doświeżający wylot ściany. 

Ponadto za pomocą magistrali sprężonego powietrza na całej długości ściany, posiadającej pod-
łączenie do dolnego przedziału przenośnika co około 10m, prowadzony był stały nadmuch sprężo-
nego powietrza. Chodnik wentylacyjny B-11 (nadścianowy) likwidowany był na bieżąco, poprzez 
rabunek obudowy. Odcinek chodnika podścianowego B-11, do linii likwidacji (demontażu obudo-
wy), przewietrzany był wentylatorem lutniowym, z lutnią elastyczną o średnicy Ø600, co gwaran-
towało prędkość powietrza minimum 0,3 m/s. 
 
 Działania profilaktyczne 
W przypadku przekroczenia zawartości 1,4% metanu zarejestrowanej przez czujnik metanometrii 
automatycznej, zabudowany na wylocie chodnika wentylacyjnego B–11, dyspozytor metanometrii 
wstrzymywał proces urabiania w ścianie B-11 (bez wyłączenia napięcia), a następnie wydawał po-
zwolenie na wznowienie urabiania po spadku zawartości metanu poniżej 1,3%. 

Wielkość wydobycia, ilość powietrza doprowadzanego do ściany oraz uzyskiwana efektywność 
odmetanowania, były na bieżąco analizowane i dostosowywane do aktualnej sytuacji i warunków 
bezpieczeństwa w rejonie ściany. Z wyprzedzeniem podejmowane były też niezbędne działania w 
celu ograniczenia negatywnych skutków gwałtownych spadków ciśnienia barometrycznego oraz na 
bieżąco podejmowano działania zapewniające utrzymanie właściwych przekrojów chodników 
przyścianowych oraz gabarytów pozostałych wyrobisk doprowadzających i odprowadzających 
powietrze ze ściany B-11 (w chodnikach przyścianowych wykonywano pobierkę spągu przed fron-
tem ściany). 
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Rys. 3. Lokalizacja środków zabezpieczających, przed tworzeniem się 
nagromadzeń metanu w rejonie wylotu ze ściany B-11 w pokładzie 348 
Figure 3. Location of safeguard measures against the formation of methane 
accumulations in the outlet area of wall B-11 seam 348 
 
 
 Odmetanowanie rejonu ściany B-11 
Projekt techniczny odmetanowania ściany B-11, wykonany przez Zakład Specjalistycznych Robót 
Górniczych sp. z o.o. w Żorach, w marcu 2013 r., zatwierdzony przez KRZG JSW S.A. KWK 
„Krupiński”, powstał w oparciu o koncepcję odmetanowania projektowanej ściany opracowanej 
przez GIG KD „Barbara” Zakład Zwalczania Zagrożeń Gazowych. Odmetanowanie realizowane 
było poprzez wykorzystanie nadległego chodnika drenażowego, wykonanego nad polem eksploat-
acyjnym ściany oraz otworów metanowych odwierconych z tego chodnika. Chodnik drenażowy 
wydrążono w pokładzie 347/1, o miąższości 0,9–1,5 m, zalegającym w odległości 22–32 m nad 
pokładem 348 oraz – w rzucie poziomym – w odległości około 50 m od chodnika wentylacyjnego 
B-11. Minimalna odległość chodnika drenażowego od pokładu wybieranego (hmin), według założeń 
projektowych, powinna być większa niż wysokość zawału pełnego (bezpośredniego): 

 
hmin = 5  me 

 
gdzie: 

me – miąższość eksploatacyjna (największa grubość pokł. 348 na wybiegu ściany B-11), czyli, 
przy me = 3,7 m, większa od 18,5 m. 

 
 

Położenie chodnika drenażowego B-11, przedstawiono na poniższym rysunku. 
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C hodnik drenażow y B -11 w  pok ładzie 347/1

C hodnik w entylacyjny B -11

C hodnik B -9
Ściana B-11 w pokładzie 348

Zroby ściany B-9

 
 
Rys. 4. Przekrój poprzeczny przez wyrobiska w rejonie ściany B-11 w pokładzie 348 
Figure 4. The cross section of the excavation in the area wall B-11 seam 348 

 
W wyrobisku została zastosowana obudowa ŁP9/V32/3 i ŁP10/V32/3, z rozstawem odrzwi co 

1,25 i 1,0 m. W związku z nierównomiernym zaleganiem pokładu 347/1, odcinek chodnika drena-
żowego B-11, o długości 270 m, w sąsiedztwie dowierzchni B-11, drążony był w kamieniu. 

Chodnik drenażowy B-11 w pokładzie 347/1 został zamknięty korkiem o konstrukcji przeciw-
wybuchowej, przez który przeprowadzono dwa rurociągi metanowe DN400 o łącznej długości 166 
metra, zakończone w chodniku, około 27 m za jego załamaniem. Korek został wykonany w części 
przekopowej chodnika, wydrążonej po wzniosie 13°, co pozwoliło na dokładne jego wypełnienie 
oraz doszczelnienie. Przestrzeń pomiędzy zawarciami (10 m), wykonanymi z kostki betonowej, 
została wypełniona spoiwem mineralno-cementowym. Ponadto, powyżej korka ze spoiwa mineral-
no-cementowego, na długości 7,5 m, licząc wzdłuż stropu chodnika, wykonano korek z mieszaniny 
wody słonej i odpadów poflotacyjnych. Schemat izolacji chodnika drenażowego B-11 oraz roz-
mieszczenia rurociągów metanowych DN 400 oraz rurociągów: DN 150 – do podawania miesza-
niny doszczelniającej, i DN 100 – kontrolno-odwadniających. 

Przed rozpoczęciem budowy korka przeciwwybuchowego, w miejscu jego planowanego poło-
żenia, wykonano badania introskopowe, w zakresie oceny stanu spękań górotworu, w aspekcie za-
pewnienia pełnej funkcjonalności projektowanego korka. Po potwierdzeniu prawidłowości wyboru 
lokalizacji korka, górotwór dodatkowo doszczelniono klejem iniekcyjnym. W tym celu, po obwo-
dzie wyrobiska, co 5 m, zostały wykonane trzy pierścienie, tj. po osiem otworów o długości 1,5–
3,0 m. 

 

 
 
Rys. 5. Schemat izolacji chodnika drenażowego B-11 pokładzie 347/1 oraz rozmieszczenia 
rurociągów metanowych DN 400 oraz rurociągów: DN 150 – do podawania mieszaniny 
doszczelniającej i DN 100 – kontrolno-odwadniających 
Figure 5. Insulation Scheme pavement drainage wall B-11 seam 347/1 and distribution methane 
pipelines DN 400 and DN 150 – for adding a mixture of sealer and DN 100 – control and drainage 
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Rys. 6. Schemat rozmieszczenia rurociągów metanowych 
w rejonie ściany B-11 w pokładzie 348 
Figure 6. Scheme of deployment methane pipelines 
in the area wall B-11 seam 348 
 
 

Metan z otamowanego chodnika drenażowego B-11 ujmowany był dwoma rurociągami DN400 
i odprowadzany do szybu nr 3 dwoma drogami, poprzez poziom 620 m i poziom 820 m.  W ruro-
ciągach utrzymywana była wysoka depresja odmetanowania (ok. 80 mm Hg), przy utrzymywaniu 
wysokich koncentracji ujmowanego metanu (8095%). 
 
 
 Metanowość rejonu ściany B-11 w pokł. 348 
 
Tab. 3. Metanowość bezwzględna ściany B-11 w trakcie jej eksploatacji, 
przy uzyskiwanym wydobyciu na poziomie 2500–3500 Mg/d 
Table 3. Absolute methane wall B-11 during the exploitation, 
with the extraction obtained at 2500–3500 Mg/d 
 

Miesiąc/rok 

Ilość CH4 
odprowadzana 

odmetanowaniem 
(m3/min) 

Ilość CH4 
odprowadzana 
wentylacyjnie 

(m3/min) 

Metanowość 
bezwzględna 

(m3/min) 

Efektywność 
odmetanowania 

(%) 

Postęp 
miesięczny (m) 
Postęp dobowy 

(m/dobę) 

12.2012 5,2 23,00 28,20 18 49,5 / 2,8 
1.2013 30,7 22,95 53,65 57 88,0 / 3,5 
2.2013 37,8 24,49 62,29 61 80,0 / 3,2 
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3.2013 28,8 16,21 45,01 64 57,0 / 2,4 
4.2013 44,4 22,27 66,67 67 88,0 / 3,4 
5.2013 59,5 18,43 77,93 76 86,5 / 3,2 
6.2013 58,3 16,49 74,79 78 89,5 / 4,3 
7.2013 55,8 18,83 74,63 75 94,0 / 4,1 
8.2013 56,0 22,27 78,27 72 82,5 / 3,9 
9.2013 59,3 18,72 78,02 76 70,0 / 3,3 
10.2013 61,6 24,08 85,68 72 89,0 / 3,9 
11.2013 51,5 20,35 71,85 72 72,0 / 3,8 
12.2013 48,6 17,98 66,58 73 69,5 / 3,7 
01.2014 27,8 7,60 35,40 79 -    /   - 

 
 

 
 
Rys. 7. Średnia metanowość: bezwzględna (M), wentylacyjna (Mw) i odmetanowania (Mo) 
ściany B-11 w pokładzie 348, na tle średniego dobowego wydobycia ściany 
Figure 7. Average methane: absolute (M), ventilation (Mw) and drainage (Mo) 
 
 

Zastosowanie chodnika drenażowego dla odmetanowania ściany ściany B-11, której metano-
wość bezwzględna wynosiła od ok. 50 do ponad 90 m3/min oraz uzyskiwanie wysokiej efektywno-
ści odmetanowania (7580%) w zasadniczy sposób poprawiło stan bezpieczeństwa ruchu zakładu 
górniczego i zatrudnionych pracowników. 

Maksymalne wielkości wskaźników zagrożenia metanowego w okresie eksploatacji ściany wy-
niosły: 

– maksymalna metanowość bezwzględna – 94,7 m3/min (9.10.2013 r.), 
– maksymalna ilość ujmowanego metanu – 73,0 m3/min (28.09.2013 r.), 
– efektywność odmetanowania niejednokrotnie przekraczająca 80%, przy metanowości wen-

tylacyjnej nie przekraczającej 25 m3/min. 
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PODSUMOWANIE 
 

Eksploatowanie wysokometanowego pokładu 348 ścianą B-11 mogło być możliwe dzięki: 
– zaplanowaniu odpowiedniej rozcinki pokładu, uwzględniającej możliwie wysoką efektyw-

ność odmetanowania górotworu, 
– dostosowaniu wielkości wydobycia i postępu dobowego ściany, do wysokiego poziomu za-

grożenia metanowego, 
– stosowaniu bieżącej profilaktyki metanowej, 
– zapewnieniu efektywnego i stabilnego przewietrzania rejonu ściany, 
– reagowaniu na przewidywane spadki lub wzrosty ciśnienia barometrycznego. 
Zastosowanie nadległego chodnika drenażowego, umożliwiło uzyskiwanie wysokiej efektyw-

ności odmetanowania, przekraczającej 75% co w zasadniczy sposób poprawiło stan bezpieczeń-
stwa ruchu zakładu górniczego i zatrudnionych pracowników. 

Prowadzenie eksploatacji pokładu z zastosowaniem chodnika drenażowego, przy jednocze-
snym zapewnieniu wysokiego poziomu bezpieczeństwa pracy i ruchu zakładu górniczego, pozwo-
liło też na zmniejszenie kosztów wydobycia, w stosunku do stosowanego wcześniej systemu eks-
ploatacji pokładu 348, z zastosowaniem podwójnych chodników wentylacyjnych, z przewietrza-
niem sposobem na tzw. „krótkie Y” (ściany B-9, B-13). Wynika to z uzyskania wyższego o 620–
1200 Mg dobowego wydobycia, znacznego (o 16 824 m) zmniejszenia zakresu wierceń otworów 
metanowych, wyeliminowania zbędnych przecinek wentylacyjnych i korków izolacyjnych, pomię-
dzy chodnikami wentylacyjnymi oraz zdecydowanie mniejszej długości rurociągów, pozostawia-
nych w otamowanych wyrobiskach. 

Wysoka skuteczność i efektywność sposobu odmetanowania, zastosowanego w rejonie ściany 
B-11 w pokładzie 348, wpłynęła na podjęcie decyzji, o zastosowaniu analogicznego sposobu od-
metanowania także w przypadku kolejnych ścian N-17a w pokładzie 328/1, B-15 w pokładzie 348, 
N-17 w pokładzie 328/1. 
 
 
 

Leading Exploitation in High Methane Conditions Using 
Drainage Pavement in JSW S.A. KWK „Krupiński” 
on the Wall B-11 Seam 348 Example 
 
Leading exploitation in high methane conditions using drainage pavement in JSW S.A. KWK 
„Krupiński” for example the wall B-11 seam 348. 

In the paper discusses the specific conditions and experience from leading exploitation in high 
methane conditions using drainage pavement for example the wall B-11 seam 348 in KWK 
„Krupiński” using demethanisation in drainage pavement B-11 seam 347/1. 

The occurring natural risks are shown with particular emphasis on methane threat. Highlighted 
the importance of organizational-technical actions taken measures to improve work safety condi-
tions. 
 
 



Dariusz Kijanka

Dział Przygotowania Produkcji i Dokumentacji Ruchowej

Prognozowanie zanieczyszczenia skałą płonną jako element strategii 
zwiększania wydobycia węgla kamiennego w LW „Bogdanka” S.A.



STRUKTURA WYDOBYWANEGO UROBKU

LATA 2010 - 2014
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Wskaźnik zanieczyszczenie urobku węglowego

2010 2011 2012 2013 2014

26 % 33,5 % 31,6 % 31,5 % 33,4 %



STRUKTURA WYDOBYWANEGO UROBKU

LATA 2010 – 2014 - WNIOSKI

Wskaźnik zanieczyszczenie urobku węglowego

2010 2011 2012 2013 2014

26 % 33,5 % 31,6 % 31,5 % 33,4 %

• Chcąc zwiększyć wydobycie węgla trzeba 
zmierzyć się z problemem skały płonnej

• Potrzebna zatem jest wiedza odnośnie tego ile  
skały płonnej będzie powstawało w procesie 
wydobywczym i gdzie będzie miało to miejsce 

• Wiedzę tę można zdobyć wykonując prognozę 
zdolności wydobywczych zawierającą takie 
informacje



 Wyrobiska ścianowe

ŹRÓDŁA ZANIECZYSZCZENIA UROBKU (1)

Potencjalne źródła zanieczyszczenia urobku 
z wyrobisk ścianowych:

- przerosty skały płonnej w pokładzie,

- opady skał stropowych, 

- przybierka skał spągowych,

- zaburzenia geologiczne pokładu.



 Wyrobiska chodnikowe

ŹRÓDŁA ZANIECZYSZCZENIA UROBKU (2)

Wyrobiska kamienne:

- udział skały płonnej w urobku 100 %

Wyrobiska kamienno-węglowe:

- udział skały płonnej w urobku do 80%



 Przebudowy wyrobisk

 Pobierki spągu

ŹRÓDŁA ZANIECZYSZCZENIA UROBKU (3)

Utrata funkcjonalności wyrobiska 

korytarzowego poprzez:

- zmniejszenie przekroju 

poprzecznego,

- deformacje obudowy, 

- wypiętrzenie spągu itp. 



DANE DO WYKONANIA PROGNOZY

Otwory rozpoznawcze powierzchniowe i dołowe 

Profilowania geologiczne pokładu w wyrobiskach chodnikowych 

Profile pokładu z oddziałów przygotowawczych

Odbiory miernicze robót górniczych 



PROFILOWANIA GEOLOGICZNE WYROBISK

CHODNIKOWYCH

Profilowanie geologiczne pokładu
385/2 wykonane w chodniku 

podścianowym ściany 3/VI/385



PROFILOWANIA GEOLOGICZNE WYROBISK

ŚCIANOWYCH



MODEL ZŁOŻA

Informacje geologiczne 
gromadzone w wewnętrznej 

bazie danych programu informatycznego
wykorzystywanego do modelowania produkcji

Model złoża zawiera informacje:
- strukturalne,
- jakościowe.
Dane to można przedstawić w postaci map
pokładowych obrazujących m.in.:
- zaleganie spągu pokładu,
- miąższość pokładu,
- grubość przerostu.



PLAN ROBÓT GÓRNICZYCH
WYROBISKA CHODNIKOWE

Projekt robót 
chodnikowych 

Przypisanie 
atrybutów 

do wyrobisk

Zbiór 
przekrojów 
wyrobisk



PLAN ROBÓT GÓRNICZYCH
WYROBISKA ŚCIANOWE

Projekt 
wyrobisk 

ścianowych

Definicja furty 
eksploatacyjnej 

Przypisanie 
innych 

atrybutów 



PLAN ROBÓT GÓRNICZYCH
PARAMETRY PROWADZENIA ROBÓT

Określenie postępów 
wykonywania prac 

Określenie kolejności 
wykonywania wyrobisk



PLAN ROBÓT GÓRNICZYCH
PROGNOZA DLA WYROBISK CHODNIKOWYCH

Przestrzenny obraz wyrobisk

Wykres Gantta Raport tabelaryczny



PLAN ROBÓT GÓRNICZYCH
PROGNOZA DLA WYROBISK CHODNIKOWYCH

Prognozowany wskaźnik zanieczyszczenia 
urobku węglowego z chodnika 
nadścianowego ściany 2/II/385

Średnio: 76,1%

Prognozowany wskaźnik zanieczyszczenia 
urobku węglowego z chodnika 
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Profilaktyka pożarowa z zastosowaniem azotu po likwidacji  
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w rejonie partii I, w pokładzie 209 KWK „Piast” 
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STRESZCZENIE: W referacie przedstawiono profilaktykę pożarową w KWK „Piast”, której 
głównym elementem była inertyzacja z wykorzystaniem azotu, nie tylko zrobów zawałowych, lecz 
także strefy uskokowej. Przesłanką do zastosowania inertyzacji ściany 388 było wystąpienie poża-
ru endogenicznego w przecince ściany 388 oraz wzrost zagrożenia pożarowego ze względu na 
pozostawienie nadmiernej warstwy przystropowej węgla w zrobach eksploatacyjnych, a także na 
przyjęty sposób przewietrzania ściany na tzw. „Y”. Kopalnia „Piast” prowadziła prace profilak-
tyczne z zastosowaniem azotu, wykorzystując udostępniony do badań i testów generator azotu typu 
MGA-600-97 firmy Prometgas.pl. Wykorzystanie technologii podawania azotu w celu zobojętnie-
nia atmosfery w rejonie strefy uskokowej, w której powstał pożar oraz w zrobach ściany, przynio-
sło oczekiwane rezultaty, w postaci spadku wskaźników zagrożenia pożarowego. Podjęte działania 
są kolejnym przykładem na skuteczność profilaktyki pożarowej z zastosowaniem azotu. 
 
SŁOWA KLUCZOWE: Projekt techniczny, inertyzacja, azot, zagrożenie pożarowe, profilaktyka, 
pożar, monitoring 
 
 
1. WSTĘP 
 
1.1. Charakterystyka kopalni 

 
KWK „Piast” zlokalizowana jest w południowo-wschodniej części Górnośląskiego Zagłębia Wę-
glowego. Kopalnia posiada dwa poziomy wydobywcze: 500 m i 650 m. Udostępniona jest cztere-
ma szybami – trzy szyby centralne i jeden szyb peryferyjny. Tektonika kopalni jest urozmaicona, 
wydzielono 21 partii eksploatacyjnych. Występuje jeden typ eksploatacji złóż – system ściano-
wy z zawałem stropu.  
 
1.2. Parametry i wyposażenie ściany nr 388 

 
Ściana nr 388 jest obecnie w fazie likwidacji.  

Szkoła Eksploatacji Podziemnej 2015, Materiały Konferencyjne 
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Parametry ściany przedstawiają się następująco: 
– Długość ściany na wybiegu  – 250 m, 
– Wysokość ściany   – 4,5 m, 
– Wybieg ściany   – 900 m, 
– Nachylenie ściany   – wzdłużne (wzdłuż ściany) 30÷50. 
 
1.3. Warunki górniczo-geologiczne oraz charakterystyka zagrożeń naturalnych 

 
Ściana nr 388 prowadzona była w pokładzie 209, w centralnej części obszaru górniczego. W no-
menklaturze kopalnianej obszar ten zalicza się do partii I złoża. Pokład 209 w partii I w rejonie 
ściany 388 eksploatowany był na jedną warstwę.  

W wyniku robót przygotowawczych w ścianie zlokalizowano trzy strefy zaburzeń sedymenta-
cyjnych: 
– począwszy od przecinki ściany, rozciągające się skośnie, do cechy 82,5 m w dowierzchni II – 

1428, 
– na cesze 234 m w dowierzchni III – 1421 do cechy 398 m w dowierzchni II – 1428, 
– na cesze 626,8 m w dowierzchni III – 1421 do cechy 808,7 m w dowierzchni II – 1428. 

Pokład 209 w rejonie objętym ścianą, poza strefami wymyć sedymentacyjnych, również odzna-
cza się dużą zmiennością miąższości. Przy zakładanej furcie eksploatacyjnej 4,5 m grubość pozo-
stawianej warstwy węgla wynosiła maksymalnie 2,7 m i zaliczona jest do strat. 

KWK „Piast” jest zakładem z zagrożeniami naturalnymi kształtującymi się na stosunkowo ni-
skim poziomie (niemetanowy, klasa A zagrożenia wybuchem pyłu węglowego, I stopień zagroże-
nia tąpaniami, I stopień zagrożenia wodnego), z wyjątkiem zagrożenia powstaniem pożarów endo-
genicznych. Badanie węgla w pokładzie 209 przedmiotowej partii (na podstawie badań węgla 
z sąsiedniej ściany 387) wykazało bardzo dużą skłonność do samozapalenia (V grupa samozapal-
ności). Węgiel ten charakteryzuje się wskaźnikiem samozapalności Sza= 121/39 [°C/min] i energią 
aktywacji A= 47 [kJ/mol]. Obliczony okres inkubacji pożaru endogenicznego wynosi 31 dni. Wy-
znaczona dla warunków ściany nr 388 w pokładzie 209 krytyczna grubość warstwy węgla rozkru-
szonego wynosi 0,7 m, co odpowiada warstwie przystropowej węgla o grubości 0,5 m pozostawio-
nej w zrobach. 
 
 
2. WARUNKI WENTYLACYJNE ORAZ PODJĘTE DZIAŁANIA W CELU LIKWIDACJI 

ZAGROŻENIA POŻAROWEGO  
 
2.1. Sposób przewietrzania rejonu ściany 388 
 
Ściana 388 prowadzona była na warunkach specjalnych - poniżej poziomu udostępnienia. Maksy-
malna różnica pomiędzy kotą poziomu udostępnienia, a kotą ściany 388 wynosiła około 132 m. 
Ściana 388 była przewietrzana systemem na tzw. „Y” podczas całego jej biegu. Wyróżniono 3 
etapy przewietrzania, system na tzw. „Y” z prowadzeniem części powietrza wzdłuż zrobów, które 
różniły się jedynie miejscem prowadzenia robót przygotowawczych w części wschodniej rejonu. 

Wprowadzono dodatkowo wariant IV, który mógł być wprowadzony w razie wzrostu zagroże-
nia pożarowego i zakładał przewietrzanie ściany systemem na „U” z zatopieniem wyrobiska przy-
ścianowego utrzymywanego za frontem ściany . 

Dla zapewnienia odpowiednich warunków bezpieczeństwa w rejonie była stosowana „Szczegó-
łowa profilaktyka pożarowa dla ściany 388 w pokładzie 209 na poz. 650 m” – zatwierdzona przez 
Kierownika Ruchu Zakładu Górniczego, w której zostały określone zasady wczesnego wykrywania 
pożarów endogenicznych, rodzaj stosowanej profilaktyki pożarowej wykonywanej przez zastępy 
dyżurujące, zasady kontroli rejonu przez dozór oddziału górniczego i służby wentylacyjne. Nato-
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miast sposób zabudowy systemu czujników CO-metrii i  anemometrii automatycznej, drogi 
ucieczkowe, środki techniczne do likwidacji zagrożenia pożarowego, zasady prowadzenia ściany 
zostały określone w projekcie technicznym zatwierdzonym przez organ nadzoru górniczego.  
 
2.2. Profilaktyka pożarowa po likwidacji pola pożarowego 

 
W dniu 26.03.2013 roku w KWK PIAST doszło do powstania pożaru endogenicznego w przecince 
II ściany 388 – 1520. Przyczyną powstania pożaru było samozapalenie się węgla w rejonie sekcji 
nr 22-26 (tj. w odległości około 35 m od dowierzchni II – 1428), w miejscu strefy uskoków o zrzu-
cie od 0,2 do 1,2 m. (rys. 1). Akcja ratownicza była prowadzona w dniach 26.03 - 01.04.2013 roku.  

Na podstawie zatwierdzonego w dniu 08.04.2013 r. przez Dyrektora OUG w Katowicach do-
datku  do części szczegółowej planu ruchu na okres od 01.09.2010 r. do 31.12.2013 r. zostało 
utworzone pole pożarowe P1(08.04.2013) ograniczone tamą pożarową przeciwwybuchową TP-1, 
zabudowaną w dowierzchni III – 1421 oraz tamą pożarową wodną przeciwwybuchową TP-2, zlo-
kalizowaną w dowierzchni II – 1428 w kierunku południowym od przecinki II ściany 388 – 1520 
(rys. 1). 

W dalszej kolejności, na podstawie zatwierdzonego przez Dyrektora OUG w Katowicach 
w dniu 28.05.2013 r. dodatku do części szczegółowej planu ruchu na okres od 01.09.2010 r. do 
31.12.2013 r pole pożarowe P1 (08.04.2013) zostało zlikwidowane. 

W związku z powyższym kopalnia „Piast” przeprowadziła planowaną akcję ratowniczą polega-
jącą na otwarciu, przewietrzeniu i penetracji zaizolowanego tamą TP-1 odcinka dowierzchni III – 
1421. Przedmiotowa akcja ratownicza została podzielona na dwa etapy:  
– I etap w dniu 01.06.2013 r. – polegał na otwarciu przepustów Φ 800 zabudowanych w TP-1, 

przewietrzeniu (za pomocą wentylacji odrębnej) 50-cio metrowego odcinka dowierzchni III – 
1421,  

– II etap (po zlikwidowaniu TP-1) w dniu 08.06.2013 r. – polegał na otwarciu zabudowanej 
w I etapie tamy izolacyjnej, przewietrzeniu (za pomocą wentylacji odrębnej)  i spenetrowaniu 
pozostałego odcinka dowierzchni III – 1421 tj. do cechy 575 m (licząc od chodnika taśmowego 
– 1391), na której zostało stwierdzone lustro wody.  

Następnie prowadzono (na zasadzie prac profilaktycznych) prace odwodnieniowe pozostałego 
zawodnionego odcinka dowierzchni III – 1421 oraz wyrobisk w obrębie tzw. korka wodnego, czyli 
pozostałego odcinka dowierzchni III – 1421, przecinki II ściany 388 – 1520, przecinki ściany 389 – 
1475, pozostałego odcinka dowierzchni II – 1428. Odwodnienie powyższych wyrobisk pozwoliło 
na przywrócenie rejonu ściany 388 do sieci wentylacyjnej i wznowienie prac zbrojeniowych w tym 
rejonie. Na zwołanym w trybie nadzwyczajnym posiedzeniu Kopalnianego Zespołu Opiniodaw-
czego ds. Rozpoznania i Zwalczania Zagrożenia Pożarowego dokonano szczegółowej analizy 
kształtowania się spodziewanego zagrożenia pożarowego w przecince II ściany 388 – 1520 po jej 
odwodnieniu, a zwłaszcza w rejonie powstałego pożaru endogenicznego oraz określono odpowied-
nie środki profilaktyki pożarowej. Podstawowymi elementami profilaktyki było: 
– wykonanie izolacji miejsca powstałego pożaru poprzez wypełnienie pustek za sekcjami obu-

dowy w strefie uskokowej na odcinku od sekcji nr 10 do 30, 
– likwidacja otworów odwodnieniowych w przecince II ściany 388 – 1520, 
– zwiększenie częstotliwości pobierania prób w ramach wczesnego wykrywania pożarów, 
– zwiększenie częstotliwości wykonywania kontroli rejonu strefy uskokowej przy pomocy kame-

ry termowizyjnej, 
– ograniczenie ilości powietrza (na czas do rozruchu) ściany do 250 m3/min. 
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Rys. 1. Pole pożarowe w rejonie partii I, pokład 209, poz. 650m 
Figure 1. Fire field in part No. 1 of coal seam No. 209, level 650m 

 
 
2.3. Przyczyny wzrostu zagrożenia pożarowego i elementy profilaktyki pożarowej prowadzonej  

na zasadach prac profilaktycznych 
 
Wzrost potencjalnego zagrożenia pożarowego wynikał z: 
– eksploatacji grubego pokładu o miąższości do 7,2 m, co pociągało za sobą pozostawienie  

w spągu warstwy węgla o grubości maksymalnie do 2,7 m, 
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– występowania zaburzeń geologicznych w obrębie ściany 388 i wynikającej z tego konieczności 
pozostawienia warstwy węgla w stropie pokładu, o minimalnej niezbędnej grubości wynikają-
cej z wielkości deformacji,  

– przypięcia warstwy węgla w stropie na początkowym i końcowym odcinku ściany o grubości 
do 0,3 m ze względów technologicznych oraz dla zapewnienia bezpieczeństwa pracującej zało-
gi, 

– sposobu przewietrzania na tzw. „Y” i możliwości przenikania powietrza przez zroby ściany 
388, wzdłuż utrzymywanej za frontem ściany dowierzchni III – 1421, 

– wystąpienia w trakcie zbrojenia ściany 388 pożaru w przecince 2 ściany 388 - 1520.  
W celu ograniczenia zagrożenia pożarowego wprowadzono następujące rozwiązania zmniejsza-

jące to zagrożenie: 
– ograniczenie ilości powietrza prowadzonego wzdłuż zrobów w dowierzchni III – 1421 do 100 

m3/min pod warunkiem zachowania wymaganego składu atmosfery, 
– utrzymywana za frontem ściany 388 w dowierzchni III – 1421 począwszy od skrzyżowania 

z przecinką II ściany 388 – 1520 izolacja za pomocą pasa z podwójnej warstwy płótna, w którą 
są tłoczone środki chemiczne (piana mocznikowa lub poliuretanowa). Maksymalna odległość 
niezaizolowanego ociosu zawałowego ściany 388 wzdłuż utrzymywanej za jej frontem do-
wierzchni III – 1421 nie przekraczała 10 m od linii zawału, 

– w przypadku pozostawiania warstwy węgla w stropie – stosowanie środków antypirogennych, 
– podawanie do zrobów ściany azotu: okresowo w przypadku wystąpienia wskaźników pożaro-

wych VCO ≤ 10 l/min lub G ≤ 0,007 oraz stale przy wystąpieniu wskaźników pożarowych 
VCO ≥ 10 l/min lub G ≥ 0,007, 

– zabudowa czujnika tlenku węgla z zakresem pomiarowym do 200 ppm i czujnika O2 w do-
wierzchni II – 1428 w odległości maksymalnie do 10 m od ściany 388, 

– w przypadku, gdyby powyższe działania nie przyniosły spodziewanego skutku w postaci braku 
spadku zagrożenia pożarowego przewidziano IV wariant przewietrzania – przewietrzanie sys-
temem na tzw. „U”, izolację za postępem ściany i zatapianie zrobów wzdłuż dowierzchni III – 
1421. 
Rejon objęty był wczesnym wykrywaniem pożarów endogenicznych. Próby pipetowe pobiera-

ne były na stacjach pomiarowych z częstotliwością co najmniej cztery razy w tygodniu.  
Dla zwiększenia kontroli stanu zagrożenia pożarowego, w oparciu o odrębne ustalenia kierow-

nika ruchu zakładu górniczego, okresowo są pobierane próby powietrza do badań metodą precy-
zyjnej analizy chromatograficznej (dotyczy stacji zawałowej) z częstotliwością co najmniej jeden 
raz na tydzień. 

Oddział był monitorowany przy pomocy systemu kontroli parametrów produkcji i bezpieczeń-
stwa Venturon, w skład którego wchodzą czujniki tlenku węgla (próg ostrzegawczy 20 ppm, próg 
alarmowy 26 ppm) oraz czujniki przepływu powietrza, czujnik zawartości tlenu, a także czujnik 
ciśnienia bezwzględnego. 

Dowierzchnię III – 1421, w której była odstawa, utrzymywano za postępem ściany 388 podczas 
całego okresu jej biegu jako wyrobisko przyścianowe dla kolejnej ściany 389. Dowierzchnia II – 
1428 była likwidowana za postępem ściany 388 w odległości nie przekraczającej 6 m od linii za-
wału do czoła likwidowanego wyrobiska, podczas całego okresu biegu ściany. Likwidacja przed-
miotowej dowierzchni wykonywano przez rabunek obudowy. 

W celu ograniczenia migracji powietrza do zrobów, ocios w likwidowanej za frontem ściany 
388 dowierzchni II – 1428 był izolowany poprzez wykonanie korków wypełnionych pianą che-
miczną. Ponadto, utrzymywana za frontem ściany 388 dowierzchnia III – 1421, począwszy od 
skrzyżowania z przecinką II ściany 388 – 1520, była izolowana za pomocą pasa z podwójnej war-
stwy płótna, w które były zatłaczane środki chemiczne (piana mocznikowa lub poliuretanowa). 
Maksymalna odległość niezaizolowanego ociosu zawałowego ściany 388 wzdłuż utrzymywanej za 
jej frontem dowierzchni III – 1421 nie przekraczała 10 m od linii zawału.  
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W uzasadnionych przypadkach, wynikających z warunków górniczo – geologicznych (uskoki, 
zaburzenia, wymycia sedymentacyjne, itp.) dopuszczano przypięcie warstwy węgla o minimalnej 
niezbędnej grubości wynikającej z wielkości deformacji. Dopuszczało się także przypięcie war-
stwy węgla w stropie w początkowymi końcowym odcinku ściany (tj. napęd i końcówka po 15 
sekcji) ze względów technologicznych oraz dla zapewnienia bezpieczeństwa pracującej załogi  
o grubości do 0,3 m. W związku ze znaczną miąższością pokładu oraz występowaniem zaburzeń 
uskokowych w obrębie ściany 388, w spągu pozostawiano warstwę węgla o grubości maksymalnie 
do 2,7 m. [1] 
 
 
3. ZASTOSOWANIE INERTYZACJI JAKO DECYDUJĄCY ELEMENT PROFILAKTYKI 

POŻAROWEJ  
 

3.1. Zakres i sposób stosowania gazowego azotu 
 
Pomimo wykonania ww. robót profilaktyki pożarowej zostały stwierdzone okresowe wzrosty stę-
żeń CO w rejonie zbrojonej ściany w granicach około 26 ppm. Rozszerzono strefę izolacji przy 
pomocy środków chemicznych. Jednakże podstawowym, jak się okazało, w tym przypadku najsku-
teczniejszym elementem profilaktyki było podanie azotu w rejon spękań w strefie uskokowej na 
północ od przecinki zbrojonej ściany 388. 

Jednym z ustaleń Kopalnianego Zespołu ds. Rozpoznania i Zwalczania Zagrożenia Pożarowego 
było przygotowanie rurociągów, które w razie wzrostu zagrożenia pożarowego posłużyłyby do 
podawania gazów inertnych do zrobów za napędem ściany 388 wzdłuż dowierzchni III – 1421, 
jako jeden z elementów profilaktyki pożarowej dla ściany.  

Przyspieszono zabudowę rurociągów do podawania azotu i doprowadzenie go w rejon przyszłej 
ściany. W wyniku poczynionych starań kopalnia „Piast” pozyskała udostępniony do badań i testów 
Generator azotu typu MGA-600-97 firmy Prometgas.pl sp. z o.o. Po wykonaniu zbicia dowierzchni 
IV- 1476 do istniejącej przecinki ściany 389-1475 zdecydowano się na podanie azotu.  

Wykonane zostały dwa otwory z dowierzchni IV-1421 w kierunku uskoku o zrzucie 10 m bie-
gnącym równolegle w odległości średnio od 20 do 34 m od przecinki II ściany 388 – 1520. Ko-
rzystny układ potencjałów aerodynamicznych w rejonie przecinki ściany 388 był decydującym 
elementem do podjęcia próby podania azotu najpierw do jednego (w dniu 04.09.2013), a następnie 
do dwóch otworów jednocześnie. (rys.2.) 

 Kopalnia „Piast” pozyskała udostępniony do badań i testów Generator azotu typu MGA-600-
97 firmy Prometgas.pl sp. z o.o., przy pomocy którego w dniu 04.09.2013 r. rozpoczęto podawanie 
azotu do strefy uskokowej, znajdującej się około 30 m na północ od przecinki II ściany 388 – 1520. 

Azot gazowy użyty był do inertyzacji atmosfery w strefie uskokowej oraz (po rozpoczęciu jej 
biegu) w zrobach ściany 388 w pokładzie 209, na poziomie 650 m, w celu obniżenia zawartości 
tlenu oraz wytworzenia nadciśnienia gazu inertnego w strefie uskokowej (a następnie w zrobach) i 
ograniczenia zagrożenia pożarowego w tym rejonie. 

Z przeprowadzonej analizy warunków górniczo – wentylacyjnych w przedmiotowym rejonie 
wynika, że azot podawany od dowierzchni III – 1421 będzie migrował w strefie uskokowej jak 
i w zrobach ściany 388 w kierunku dowierzchni badawczej II – 1428 oraz wypełniał pustki, wy-
pierając tlen. 

Inertyzacja strefy uskokowej prowadzona była z wydajnością maksymalnie 200 m3 azotu ga-
zowego na godzinę, a zrobów ściany 388 prowadzona jest z wydajnością maksymalnie 300 m3 
azotu gazowego na godzinę. 
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Rys. 2. Lokalizacja otworów do podawania azotu do strefy uskokowej 
Figure 2. Localization of boreholes for delivering of nitrogen to fault area 

 
 

W celu zapewnienia bezpieczeństwa pracy w wyrobiskach z zabudowaną instalacją do poda-
wania azotu określono minimalną ilość powietrza w tych wyrobiskach (wzór nr 1):  
 

 V O V ∙
	 	

	 	
 (1) 

gdzie:  
VminO2 – minimalna ilość powietrza umożliwiająca utrzymanie O2 > 19 % [m3/min];  
Va – wydajność, z jaką podawany jest gaz inertny (Va= 5 [m3/min]); 
S  rur – stężenie O2 w rurociągu (S rur= 0 [%]); 
S dop – stężenie O2 w powietrzu kopalnianym (S dop= 19 [%]); 
S wyr – stężenie O2 w wyrobiskach (S wyr= 20 [%]). 
 

V O 5 ∙ 95	 m   

 
Przy zachowaniu minimalnej ilości powietrza min. 95 m3/min zawartość tlenu w poszczegól-

nych wyrobiskach w przypadku uszkodzenia instalacji do podawania azotu nie mogła spaść poni-
żej dopuszczalnej przepisami wartości 19%.  
 
3.2. Środki bezpieczeństwa podczas podawania azotu 

 
Azot dla organizmu ludzkiego jest obojętny, natomiast zagrożeniem może być zwiększenie kon-
centracji azotu w powietrzu, ze względu na wypieranie tlenu i powstanie atmosfery duszącej – z niską 
zawartością tlenu. Ze względu na swe właściwości fizykochemiczne, a w szczególności  
na brak wyczuwalności wyższych stężeń azotu przez organizm ludzki, istnieje niebezpieczeństwo  
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uduszenia. W związku z powyższym podawanie azotu do zrobów ściany 388 w pokładzie 209 
odbywało się pod warunkami określonymi zgodnie z wytycznymi CSRG z marca 2008 roku, doty-
czącymi sposobu prowadzenia akcji ratowniczych i prac profilaktycznych z wykorzystaniem ga-
zów inertnych. [2] 

Wyrobiska, w których mogła zaistnieć atmosfera beztlenowa w związku z podawaniem azotu, 
objęte zostały strefą zagrożenia. Dojścia do strefy zagrożenia zabezpieczone były tablicami ostrze-
gawczymi. W razie zaistnienia przerwy w pracy wentylatorów głównych lub wentylatorów wenty-
lacji odrębnej czynności związane z podawaniem azotu do rejonu ściany 388 natychmiast przerwa-
no. W czasie podawania azotu w rejon ściany 388 prowadzone były pomiary kontrolne w punktach 
pomiarowych.  

 
3.3. Etapy inertyzacji w zrobach  ściany 388 
 
W okresie od 4.09. 2013 roku do 31.12.2013 r. azot podawany był także do zrobów ściany 386 a – 
łącznie podano 415 tys. m3.  

W okresie od 01.01.2014 do 31.03.2014 podano 499 tys. m3 - dodatkowo podjęto próby, które 
są kontynuowane obecnie, polegające na podawaniu azotu do nieczynnych wentylacyjnie wyrobisk 
w rejonie warstwy II, partii II, pokład 209.  

Bardzo korzystnym elementem, który przyniósł oczekiwane rezultaty, była możliwość zmiany 
miejsca podawania azotu do otworów wykonanych za frontem ściany, w zależności od miejsc 
pozostawiania resztek węgla w zrobach i w konsekwencji od stwierdzonych stężeń CO w ścianie. 
Odległość między otworami wynosiła około 50 m, a w razie potrzeby była zmniejszana do ok. 
20-30 m i podawanie azotu prowadzono do dwóch trzech miejsc jednocześnie. Maksymalna odle-
głość miejsc podawania azotu od czoła ściany 388 wahała się w granicach od 30 do 160 m (rys.3.) 
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Rys. 3. Miejsca podawania azotu do zrobów ściany 388 podczas eksploatacji 
Figure 3. The place of delivering nitrogen to goaf of longwall No. 388 during extraction 
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4. PODSUMOWANIE I WNIOSKI [1] 
 

Czynnikami powodującymi wzrost zagrożenia pożarowego w ścianie nr 388 były: 
– pozostawienie nadmiernej warstwy przystropowej węgla w zrobach eksploatacyjnych ściany, 

spowodowane zaburzeniami geologicznymi zalegania pokładu i licznymi dyslokacjami usko-
kowymi, 

– bardzo duża skłonność węgla do samozapalenia – V grupa samozapalności, 
– wystąpienie w trakcie zbrojenia ściany 388 pożaru endogenicznego w przecince 2 ściany 388 – 

1520. 
Podjęte działania profilaktyki pożarowej polegały na: 

– objęciu rejonu bardzo dokładnym monitoringiem stanu zagrożenia, 
– pomiary stężeń wykonywane przez osoby dozoru, dyżurujące zastępy ratownicze i pomiarow-

ców oddziału wentylacji, 
– stosowaniu czujników CO i V pracujących w systemie dyspozytorskim Venturon, 
– objęciu wczesnym wykrywaniem pożarów endogenicznych całego rejonu wraz ze zwiększe-

niem częstotliwości pobierania prób, 
– zastosowaniu metody precyzyjnej wczesnego wykrywania pożarów endogenicznych,  
– ograniczeniu ilości tlenu dopływającego do zrobów realizowanemu poprzez zmniejszenie do 

niezbędnego minimum ilości powietrza dopływającego do ściany tak, aby spełnione były wa-
runki klimatyczne na stanowiskach pracy w rejonie, 

– izolacji zrobów za postępem ściany wzdłuż dowierzchni III – 1421 za pomocą płótna wentyla-
cyjnego, za które jest tłoczona piana chemiczna, 

– zatłaczaniu gazowego azotu do otworu iniekcyjnego przewierconego z dowierzchni III – 1421 
do strefy uskokowej, 

– inertyzacji atmosfery zrobów przy użyciu azotu, 
– stosowaniu środków antypirogenicznych do obniżenia skłonności węgla do samozagrzewania. 

Zastosowanie generatora azotu MGA-600-97 firmy Prometgas.pl sp. z o.o. i podawanie gazo-
wego azotu bezpośrednio do strefy uskokowej oraz zawału ściany 388, przyczyniło się istotnie do 
bezpiecznego prowadzenia robót i zmniejszenia zawartości tlenu, a co za tym idzie do zatrzymania 
rozwijających się procesów pożarowych. Działania podjęte przed uruchomieniem ściany oraz przy 
zwalczaniu zagrożenia pożarowego w trakcie jej eksploatacji (w tym inertyzacja zrobów), były 
wykonywane podczas normalnego ruchu zakładu na zasadach prac profilaktycznych.  

Należy także zwrócić uwagę na koszty poniesione z tytułu korzystania z umowy współpracy 
z firmą PROMETGAS.PL, które łącznie przez cały okres trwania umowy tj. od 22.07.2013 do 
31.03.2014 r. wyniosły tylko nieco powyżej 60 tys. zł. 

Kontynuacja podawania gazowego azotu bezpośrednio do zawału ściany 388 pozwala na bez-
pieczne prowadzenie robót w ścianie 388 i innych rejonach kopalni wpływając decydująco na 
utrzymywanie wskaźników pożarowych na bezpiecznym poziomie. 
 
 
5. LITERATURA 

 
[1]  Materiały własne kopalni: dokumentacja wczesnego wykrywania pożarów endogenicznych, wyniki  

i opis metody precyzyjnej GIG wczesnego wykrywania pożarów, projekty i technologie dotyczące prowa-
dzonych prac profilaktycznych i inertyzacji. 

[2]  Sposób prowadzenia akcji ratowniczych i prac profilaktycznych z wykorzystaniem gazów inertnych, 
Biuletyn Centralnej Stacji Ratownictwa Górniczego, marzec 2008. 
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Fire prevention measures based on nitrogen after liquidation of 
fire field and also in the initial stage of extraction of longwall  
No. 388 in part 1 of coal seam No. 209 in „Piast” Coal Mine 
 
 
ABSTRACT: The article presents fire prevention measures in „Piast” Coal Mine with the essential 
element based on inertisation by using nitrogen but not only for working cavity area but also for 
fault area. The spontaneous fire in the face entry No. 388 and increase in fire hazard due to the left 
excessive part of overlying coal bed in working cavity and also assumed ventilation system Y of 
longwall were the direct reasons to apply inertisation of longwall No. 388. “Piast” coal mine car-
ried on prevention works with the use of nitrogen generator type MGA-600-7 Prometgas.pl Com-
pany possessed for tests and researches. The utilisation of the technique of inertisation in order to 
neutralise the mine atmosphere in the fault area in which fire was developed or in working cavity 
gave expected results by decreasing indicators of fire hazard. Undertaken activities are the next 
example of effective fire prevention based on nitrogen. 
 
KEY WORDS: Technical project, inertisation, nitrogen, fire hazard, fire prevention, fire, monitor-
ing. 
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1. Mechanizmy procesu

2. Kontrola procesu i urządzenia do kontroli procesu

3. Struktura warstwy azotowanej mającej na celu nadania 

odporności na ścieranie
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zoptymalizowanie odporności na korozję: struktura
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W jaki sposób kontrolowane procesy azotowania i ferrytycznego 

azotonawęglania NITREG gwarantują doskonałą odporność na 

ścieranie i korozję?

Poprzez zapewnienie bardzo dokładnej zgodności ze specyfikacją w wąskim

zakresie tolerancji dla jednej lub więcej cech, takich jak:

1. Umowna grubość warstwy utwardzonej, twardość powierzchniowa.

2. Grubość białej warstwy, skład fazowy (g’, e), stopień porowatości, 

zawartość węgla (jeśli dotyczy).

3. Chropowatość

4. Jednorodność i jakość warstwy tlenkowej (magnetyt Fe3O4)
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• Chemiczne (kwasy, sole, gazy, ...)

• Cieplne (wysokie temperatury, gazy utleniające, ...)

• Atmosferyczne (wilgoć, deszcz, śnieg, światło słoneczne, 

woda morska, ...)

• Mechaniczne (ścieranie, erozja, przywieranie, zacieranie, 

korozja zmęczeniowa ...)

Procesy zużycia części

Copyright Ⓒ 2015 Nitrex Metal Inc. Wszelkie prawa do kopiowania, reprodukcji i transmisji zastrzeżony

Procesy azotowania i azotonawęglania Nitreg® mające na celu zapewnienie

lepszej odporności części mechanicznych na ścieranie i korozję



• Zwiększenie twardości powierzchniowej

• Wzrost odporności na ścieranie

• Wzrost wytrzymałości zmęczeniowej

• Wzrost odporności korozyjnej

• Zwiększenie odporności na uplastycznianie

• Inne: estetyka/wygląd, izolacja cieplna, elektroizolacja, 

bariera antydyfuzyjna, itp.

Cele obróbki cieplno-chemicznej
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Obróbka cieplno-chemiczna obejmująca nasycanie powierzchni

(w drodze adsorpcji i dyfuzji) głównie w azot (azotowanie) albo węgiel i

azot (azotonawęglanie) w celu nadania powierzchni odporności na

ścieranie, korozję i zmęczenie oraz zwiększenie jej wytrzymałości.

Azotowanie/azotonawęglanie (definicja)
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• Kontrola azotowania/azotonawęglania
Potencjał azotowania, potencjał nawęglania = fct (Tº i czas)

• Kontrola składu pierwiastkowego
Optymalne stężenie azotu i węgla, wyeliminowanie przesycenia, optymalny

skład fazowy, rozkład naprężeń

• Skład fazowy i właściwości warstwy
Grubość, jednolitość, fazy białej warstwy– e, g’

• Właściwości mechaniczne
Twardość, wytrzymałość, trybologia, zmęczenie, korozja

Dlaczego kontrola procesu azotowania 

jest ważna?
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SPECYFIKACJE MATERIAŁÓW DLA PRZEMYSŁU 

LOTNICZEGO
AMS 2759/10 – zautomatyzowane kontrolowane 

azotowanie gazowe za pomocą potencjału

azotowania

AMS 2759/12 – zautomatyzowane kontrolowane 

azotonawęglanie gazowe za pomocą

potencjałów azotonawęglania
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Urządzenia do kontroli procesu

H2Smart™ to zintegrowany system pomiarowy, 

którego zadaniem jest precyzyjne mierzenie

dysocjacji w atmosferach azotowania i

azotonawęglania. 

Specyfikacja

Dokładność ± 0,5%

Liniowość < 0,5%

Powtarzalność < 0,5%

Czas reakcji 95% w ciągu 30 

sek.

Komunikacja CANopen

Modbus, Profibus

Kalibracja Wielomianowa

Próbkowanie 0,5 lpm / 1 cfh
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Biała warstwa:

• Faza azotków: Fe2-3N (+ Fe4N)

• Grubość = 5 µm (0,0002”)

• Wysoka twardość

• Wysoka odporność na ścieranie

• Niski współczynnik tarcia

• Odporność na korozję

• Bariera cieplna

Warstwa dyfuzyjna

Warstwa dyfuzyjna:

•Martenzyt + wydzielenia

węglikoazotków (Cr, Mo, V) 

pierwiastków stopowych

• Grubość = 100 µm (0,004”)

• Gradient twardości

• Odporność na ścieranie

• Dynamiczne obciążanie
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STALE STOPOWE I WĘGLOWE STALE STOPOWE
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Odporność na ścieranie:

Wymagana biała warstwa o znacznej grubości

Azotowanie Nitreg®/azotonawęglanie Nitreg ®-

C, kontrola potencjału w celu zmniejszenia

kruchości
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Głębokość ścierania względem czasu przesuwania dla 2 poziomów obciążenia

Pow. nawęglana 8620 kontra pow. azotowana Nitreg® 18HGT (odpowiednik AISI 5120)
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Wpływ składu warstwy azotowanej na odporność na 
ścieranie

(Ref: H. Rettig 1966)

Szybkość ścierania (mg/km) 

odległości przesuwania względem

składu fazowego na powierzchni

azotowanej stali 35CD4.

Prędkość przesuwania 1 m/s

Smarowanie olejem w 40şC.

Wykres wskazuje próg mikro-

zacierania w [N] dla różnych

składów fazowych warstwy

powierzchniowej.
Obciążenie (N)

Próg zatarcia (N)
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Odporność na korozję:

Duża (> 7 μm) zwarta biała warstwa

Ulepszona przez proces oksydacji (ONC®)

Procesy Nitreg®/Nitreg®-C zapewniające

osiągnięcie właściwej mikrostruktury i ilości azotu

na powierzchni
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Powierzchnia po azotonawęglaniu, SEM

Powierzchnia po ONC ® 

(mniej chropowata)

Powierzchnia po ONC®

Powiększenie 10 000x

Powiększenie 10 000x

Powiększenie 1000x
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T podczas 

nagrzewania

typowe KN względem 

T podczas chłodzenia

Wynika z tego, że struktura BIAŁEJ 

WARSTWY zmienia się podczas

nagrzewania i schładzania!
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Proces oksydacji części azotowanych/azotonawęglanych jest często 

stosowany w celu zwiększenia ich odporności na korozję. Nitrex 

ONC® to jedna z najczęściej wybieranych przez naszych klientów 

technologii obróbki. Nieustannie dążymy do zwiększania 

niezawodności i skuteczności procesu oksydacji.

Typowy proces ONC®: 

Nagrzewanie

w kontrolowanej 

atmosferze

Kontrolowane 

azot./azotonaw.

Kontrolowane

utlenianie

schładzanie

T

czas

Cel: zwarta warstwa zawierająca magnetyt (Fe3O4)
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Mechanizmy i ograniczenia

• Jednorodność i jakość białej warstwy to podstawa zapewnienia

odporności na korozję

• Struktura białej warstwy zależy od struktury, chropowatości i

składu chemicznego stali

• Zwiększona chropowatość, wcięcia czy odkształcenia

plastyczne struktury ziarna obniżają odporność na korozję

• Wyższa zawartość węgla obniża odporność na korozję
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Czysta referencyjna sygnatura tlenowa

Widmo warstwy azotonawęglanej (prawie całkowity brak tlenków)

Widmo warstwy ONC wykazuje znaczną obecność magnetytu

Spektroskopia ramanowska powierzchni
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Przesunięcie Stokesa, cm-1
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Fe2O3 ref.

Fe3O4 ref.

Niekontrolowana

oksydacjaIn
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Mieszanina obu tlenków

Przesunięcie Ramana, cm-1
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Wyższe Ucorr. -> lepsza odporność na korozję

Ucorr

Gęstość prądu, A/cm2

i
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1045: odporność na korozję

TYP TYP PROCESU

0 Bez azotowania

1 Zwykłe azotowanie + oksydacja BEZ INHIBITORA

2 Zwykłe azotowanie + oksydacja + inhibitor

3 W pełni kontrolowane FNC+ONC BEZ INHIBITORA (przeprowadzone w Nitrex)

4 W pełni kontrolowane FNC+ONC BEZ INHIBITORA (przeprowadzone w Trois-Rivieres University)

5 W pełni kontrolowane FNC+ONC + inhibitor (przeprowadzone w Trois-Rivieres University)

6 Austenityczna stal nierdzewna (np.: 304)

7 Martenzytyczna stal nierdzewna (np.: 410)

Biała warstwa 18µm

1800 godz.
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Przykłady zastosowania
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Azotowane metodą Nitreg® wałki 

zębate wykonane ze stali H13

Przekładnia (4140) do maszyn drukarskich

Azotowana metodą Nitreg®

Azotowana metodą Nitreg®

przekładnia (4140) do dźwigów i 

mechanizmów podnoszących 

Azotowane metodą Nitreg® duże koła 

zębate (4340) dla przemysłu rolniczego

Azotowane metodą Nitreg® przekładnie (4340) i 

wały przekładni stosowane w stalowni 

Copyright Ⓒ 2015 Nitrex Metal Inc. Wszelkie prawa do kopiowania, reprodukcji i transmisji zastrzeżony

Procesy azotowania i azotonawęglania Nitreg® mające na celu zapewnienie

lepszej odporności części mechanicznych na ścieranie i korozję



Tuleje cylindrowe (żeliwo szare)
† Wartość przekracza górną granicę z uwagi na znaczną

chropowatość przed azotowaniem

Specyfikacja azotowania

Parametr Wymagania Wyniki

Biała warstwa [µm/cal] 10-15 µm 

(0,00039-0,00059")

11 µm 

(0,00043”)

Um. twardość warstwy

dla 60µm

350 HV0,5 min.

(35,7 HRC)

370 HV0,5

(37,8 HRC)

Chropowatość Ra 0,7-1,0 µm 

(0,00003-0,00004")

1,2 µm †

(0,00005")
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SKŁAD MATERIAŁU 

Część Sektory drzwiowe

Wyniki

Proces Nitreg® pozwolił 

na jednoczesne 

zwiększenie odporności 

na korozję i na ścieranie



Sektory drzwiowe przeszły 

złożone ze 130 000 cykli 

badanie walidacyjne i 

wymagany co najmniej 

96-godzinny test korozji (> 

500 godzin)



Z innymi procesami 

wiązały się poważne 

problemy w wyniku 

zniekształceń



Nitreg®+ ONC®

KONKURENCYJNY

Ocynkowany

Copyright Ⓒ 2015 Nitrex Metal Inc. Wszelkie prawa do kopiowania, reprodukcji i transmisji zastrzeżony

Procesy azotowania i azotonawęglania Nitreg® mające na celu zapewnienie

lepszej odporności części mechanicznych na ścieranie i korozję

Stal niskostopowa o wysokiej wytrzymałości



* Przewyższa alternatywną technologię
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Specyfikacja azotowania

Parametr Wymagania Wyniki

Biała warstwa [µm/cal] * 20 (0,008) 24 (0,009)

Warstwa porowata [μm/cal] < 50% WL 10 (0,0004)

Umow. war. utw. [µm dla

C+100]

N/D 360 (0,14)

Twardość powierzchni [HV1] N/D 499

Odporność na korozję [godz.] * > 400

Odległość od powierzchni [μm]
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Część: podzespoły hydrauliczne do 

urządzeń do utrzymania stanu dróg, 

usuwania śniegu i sprzętu rolniczego. 

Materiały: 

Stale 1026, 1045V i 4140

Wyniki: 

1026, 1045V: 1200-2000+ godzin badanie

w komorze solnej zg. z ASTM B117

stal 4140: 600 + godzin. Części uprzednio

poddano chromowaniu galwanicznemu lub

azotowaniu w kąpieli solnej.  

ONC®

Zastosowanie: hydraulika

11cm Ø x 128cm H (4,2" x 50,3")
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Obręcz zaciskowa zespołu zaciskowego

stosowanego w urządzeniach wiertniczych

Stal 4140 

28cm Ø x 8,8cm H (11 x 3,5")

10 kg (22 lbs)

Obręcz uchwytowa zespołu zaciskowego

stosowanego w urządzeniach wiertniczych

Stal 4140 

25,5cm Ø x 8cm H (10 x 3")

13 kg (28½ lbs)

Zastosowanie: górnictwo i odwierty 

Nitreg®-C + ONC®  ->  Warstwa biała 17µm ± 2µm
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Obudowa zacisku zespołu zacisku

żerdzi stosowanego w urządzeniach

wiertniczych

30cm Ø x 27cm H (12" x 10,5")

Głowica podstawy uchwytu w zespole

uchwytu koronki wiertniczej

stosowanym w wiertnicach

Zastosowanie: górnictwo i odwierty 

Nitreg®-C + ONC®  ->  Warstwa biała 17µm ± 2µm
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Wrzeciona do urządzeń wydobywczych

4340 HT

16cm Ø x 48cm H (6,25" x 19")

27 kg (60 lbs)

Zastosowanie: górnictwo i odwierty 

Obudowa z tuleją stosowane w urządzeniach

do podwodnego wydobycia ropy i gazu

Stal węglowa 44W

Nitreg®-C + ONC®  ->  Warstwa biała 17µm ± 2µm
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Zastosowanie: broń

Materiały : PH 13-8 Mi

PH 17-4

420

4140

Nitreg®, Nitreg®-S, ONC®
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Zastosowanie: motoryzacja

Elementy podwozia/zawieszenia

Żeliwo

Nitreg®-C + ONC®

Warstwa biała: 18-20 µm

Sprężyny gazowe

1045

Nitreg®-C + ONC®

Warstwa biała: 18-20 µm
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Zastosowanie: górnictwo

Podest Ruchomy Górniczy Fraco dla 

Kopalni “Silesia” - Nitreg®

Udostępnione przez: Fraco Products

Copyright Ⓒ 2015 Nitrex Metal Inc. Wszelkie prawa do kopiowania, reprodukcji i transmisji zastrzeżony

Procesy azotowania i azotonawęglania Nitreg® mające na celu zapewnienie

lepszej odporności części mechanicznych na ścieranie i korozję



Zastosowanie: górnictwo

Elementy toru jezdnego 

Podestu Ruchomego Górniczego 

Fraco dla Kopalni “Rydultowy –

Anna” - Nitreg®-C + ONC®

Udostępnione przez: Fraco 

Products
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WNIOSKI

• Do osiągnięcia wysokiej odporności na korozję wymagana jest 

kombinacja następujących elementów: braku porowatości, zwartej

białej warstwy uzyskanej w drodze kontroli fazowej oraz kontroli

potencjału procesu oksydacji.

• Nowo wprowadzone kontrolowane procesy oksydacji pozwalają na

powtarzalne wytwarzanie warstw o dużej zawartości magnetytu o 

bardzo wysokiej odporności na korozję.

Dziękujemy za uwagę.
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Przenośny system monitorowania i kontroli procesu azotowania 

gazowego wraz z oprogramowaniem komputerowym 

przeznaczonym do symulacji charakterystyk środowiskowych 

procesów azotowania gazowego.

System daje możliwość jego podłączenia do każdego typu instalacji do 

azotowania gazowego, sterowanej ręcznie, półautomatycznie bądź 

automatycznie, a ze względu na swoją mobilność może być 

podłączany do kilku instalacji znajdujących się na wyposażeniu 

przedsiębiorstw, w zależności od potrzeb produkcyjnych i usługowych.

Zaletą systemu poza monitorowaniem i wizualizacją 

parametrów procesu azotowania jest również możliwość rejestracji i 

archiwizacji danych o procesie w bazach danych. Zgromadzone dane 

z procesów będą mogły być wykorzystywane przy projektowaniu oraz 

prognozowaniu. Te możliwości systemu w zakresie projektowania 

procesów i prognozowania ich parametrów stanowią o jego 

innowacyjności.

ANALIZATOR NITRAN
Przenośny Termo-Konduktometryczny Analizator

Atmosfery Azotującej.
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Problemy korozji kotwi strunowych w podziemnych 
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STRESZCZENIE: W artykule przedstawiono problem korozji kotwi strunowych, której 
wystąpienie może prowadzić bezpośrednio do zmniejszenia stateczności wyrobisk, a tym samych 
do zmniejszenia stanu bezpieczeństwa zatrudnionej w nich załogi W artykule omówiono badania 
wytrzymałościowe skorodowanych odcinków kotwi strunowych, które stanowiły element około  
6-cio letniego wzmocnienia obudowy wyrobiska górniczego. Wyniki przeprowadzonych badań 
porównano z odcinkiem kotwi o nieznacznej korozji powierzchniowej, co pozwoliło  
w przybliżeniu określić spadek nośności kotwi skorodowanych. 
 
SŁOWA KLUCZOWE: górnictwo, obudowa kotwowa, korozja 
 
 
 
1. WPROWADZENIE 
 

Korozja (łac. corrosio – zżeranie) to zjawisko niszczenia materiałów pod wpływem chemicznego 
lub elektrochemicznego oddziaływania otaczającego środowiska i najczęściej dotyczy metali i ich 
stopów, betonu bądź materiałów ceramicznych. Do objawów korozji można zaliczyć rdzę, wżery, 
plamy, pęknięcia oraz pęknięcia śródkrystaliczne. 
Zjawisko korozji podporowej obudowy górniczej oraz jej elementów w podziemnych wyrobiskach 
górniczych jest zjawiskiem niezwykle powszechnym z uwagi na sprzyjające warunki do jej 
rozwoju, a mianowicie wysoka temperatura i wilgotność, występowanie wody o dużej 
agresywności. Wiąże się to przede wszystkim ze spadkiem nośności konstrukcji obudowy, co 
niesie za sobą konieczność wykonania jej wzmocnienia, a niejednokrotnie konieczność wykonania 
przebudowy wyrobiska. Rozwój zjawiska korozji obudowy podporowej, metodyki prowadzenia jej 
pomiarów oraz zabezpieczanie się przed jej wpływem na utratę nośności obudowy było 
przedmiotem publikacji wielu polskich autorów [1, 2, 3]. 
Powszechność zjawiska korozji w wyrobiskach górniczych dotyczy również obudowy kotwowej, 
która jest obecnie szeroko stosowana jako wzmocnienie obudowy podporowej. Jakkolwiek korozję 
obudowy podporowej można oszacować w sposób makroskopowy lub przy użyciu 
specjalistycznych przyrządów [3], to określenie w ten sposób korozji kotwi osadzonych  
w górotworze jest niemożliwe. Jak do tej pory nie przedstawiono skutecznych sposobów określenia 
korozji kotwi strunowych, linowych lub prętowych osadzonych w górotworze - z wyłączeniem 
widocznych ich elementów jak podkładki czy nakrętki - a tym samym nie określono spadku 
nośności kotwi w okresie ich użytkowania, co przedkłada się bezpośrednio na zmniejszenie 
bezpieczeństwa pracy. 
 
 

Szkoła Eksploatacji Podziemnej 2015, Materiały Konferencyjne 
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2. KONSTRUKCJA KOTWI STRUNOWYCH WRAZ Z TECHNOLOGIĄ ICH OSADZANIA 
 

Szeroko stosowane w polskich kopalniach węgla kamiennego kotwie strunowe wykonane są z 7-9 
drutów o średnicy 7-9 mm każdy. Struny cięgna wykonane są z drutu sprężynowego SH-8,0  
wg PN-EN 10270-1:2004 (BII wg PN-EN 10270-1:2004, BII wg PN-71/M-80057). Cięgno kotwi 
może być gładkie (pozbawione wybrzuszeń) na odcinku wklejanym lub modyfikowane 
geometrycznie poprzez klatkowanie. Zamek kotwi typoszeregu stanowi tuleja gwintowana  
z nakrętką. Zamocowanie strun w tulei rozwiązano poprzez wprowadzenie do niej klina stalowego. 
Podczas ciągnienia kotwi, poszczególne jej druty stopniowo przesuwając się w tulei zaciskają się, 
zapobiegając tym samym dalszym przemieszczeniom. Takie rozwiązanie pozwala na nadawanie 
naciągu wstępnego [4]. 

Nośność stosowanych obecnie kotwi strunowych waha się w granicach od 200 do 450 kN, a ich 
średnica zawiera się w przedziale od 20 do 26 mm. 

Konstrukcję typowej kotwi strunowej przedstawiono na poniższym rysunku. 
 

 
Rys. 1. Kotew strunowa IR-4: a – klatka, b – zamek – tuleja gwintowana z nakrętką, c – cięgno gładkie [3] 
Fig. 1. The strand bolt IR-4: a – cage, b – locking nut - threaded sleeve with nut, c – strand [3] 
 
Kotwie strunowe można instalować w górotworze z wykorzystaniem następujących technologii: 

 z zastosowaniem rzadkich zaczynów cementowych i płynnych żywic dwuskładnikowych, 
 z zastosowaniem gęstych zaczynów cementowych, 
 z zastosowaniem ładunków żywicznych lub cementowych. 

Jakkolwiek osadzanie w górotworze tzw. kotwi strunowych iniekcyjnych zapobiega powstawaniu 
zjawiska korozji strun kotwi z uwagi na ich odizolowanie od agresywnego środowiska górniczego, 
to osadzanie kotwi strunowych na ładunkach klejowych w wyrobiskach o dłuższym okresie 
użytkowania nie daje pewności zachowania projektowanej nośności przedmiotowych kotwi. 
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3. PRZYKŁADY KOROZJI ORAZ INNYCH USZKODZEŃ KOTWI STRUNOWYCH 
 

W nawiązaniu do PN–G–15091:1998 Kotwie górnicze. Wymagania, minimalna nośność kotwi 
wklejanych, spoiwowych i żelbetowych w podziemnych zakładach górniczych wydobywających 
węgiel kamienny powinna wynosić 120 kN. Norma ta również precyzuje wymagania w stosunku 
do nakrętek i podkładek kotwi i określa minimalną siłę niszczącą jaką powinny te elementy kotwi 
przenieść na poziomie 80 kN dla kotwi o zamocowaniu ciągłym i 120 kN dla kotwi  
o zamocowaniu odcinkowym. 

Instalowanie zatem kotwi w wyrobiskach o długim okresie ich użytkowania, a niekiedy  
w wyrobiskach krótkotrwałych w warunkach dużej wilgotności oraz wpływu wody, może być 
przyczyną niespełnienia powyższych zapisów normy. Poniższe rysunki przedstawiają przykłady 
korozji kotwi strunowych i ich elementów stanowiących wzmocnienie obudowy wyrobisk 
górniczych. 
 

 
 
Rys. 2. Przykład korozji kotwi strunowej w wyniku wykropleń wody z otworu kotwiowego 
Fig. 2. The example of corrosion of the strand bolt caused by leakage from bore hole 
 

 
 
Rys. 3. Korozja strun, tulei i podkładki kotwi w normalnych warunkach po ok. trzech latach od zabudowy [4] 
Fig. 3. Corrosion of the strand, sleeve and faceplate in normal conditions after 3 years [4] 
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Rys. 4. Przykład pojawiającej się korozji strun w otworze kotwiowym odsłoniętym w trakcie przebudowy 

wyrobiska po ok. 6 latach od zabudowy 
Fig. 4. The example of strands corrosion in the bore hole found during reconstruction of excavation after 

approx. 6 years since installation 
 
Podczas pracy kotwi strunowych w warunkach dołowych można zaobserwować również szereg 
innych uszkodzeń, do których można zaliczyć [4]: 

 pękanie podłużne tulei - rys. 5, 
 rozerwanie tulei, 
 przeciąganie strun przez tuleję, 
 zerwanie, uszkodzenie zakończenia kotwi za tuleją, 
 rozerwanie strun wewnątrz tulei - rys. 6. 

 

 
 
Rys. 5. Przykład pękania tulei kotwi strunowej 
Fig. 5. The example of cracking of sleeve in strand bolt 
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Rys. 6. Przykład rozrywania strun wewnątrz tulei kotwi strunowej 
Fig. 6. The example of disruption of strands inside sleeve 
 
Przedstawione wyżej uszkodzenia kotwi strunowych mogą również jak w przypadku ich korozji 
świadczyć o utracie nośności kotwi, a tym samym mogą być również przyczyną utraty stateczności 
wyrobisk górniczych w których je zabudowano. Ponadto pękanie i rozrywanie tulei kotwi 
strunowych stanowi ogromne utrudnienie w procesie likwidacji chodnika przyścianowego za 
frontem ściany wzmocnionego kotwiami strunowymi. 
 
 
4. BADANIA LABORATORYJNE SKORODOWANYCH ODCINKÓW KOTWI  
    STRUNOWYCH 
 

Do badań laboratoryjnych skorodowanych odcinków kotwi strunowych wykorzystano trzy odcinki 
kotwi, które uzyskano w trakcie prowadzonej przebudowy wyrobiska górniczego wykonanego  
w obudowie podporowej ŁP10/V29/A wzmocnionego w 2008 roku za pomocą przedmiotowych 
kotwi. Konstrukcję kotwi stanowiło 8 strun (prętów), gdzie średnica pojedynczej struny podczas 
instalacji w górotworze wynosiła 6,0 mm. Długość kotwi wynosiła 5 m, a ich nośność 
gwarantowana przez producenta na poziomie 280 kN. Kotwie osadzane były w górotworze na 
dwóch ładunkach klejowych. 

Badania laboratoryjne obejmowały w pierwszej kolejności pomiar średnicy strun poszczególnych 
odcinków kotwi przy pomocy suwmiarki (rys. 7). 
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Rys. 7.  Przykład pomiaru średnicy struny 

kotwi, d = 2,45 mm 
Fig. 7.  An example of measuring the 

diameter of the bolt strand 
 
 
 

 
Odcinek pierwszy skorodowanej kotwi strunowej charakteryzował znaczną korozją strun, których 
średnica wahała się w przedziale od 2,4 mm do 5,9 mm (rys. 8), natomiast w drugim odcinku 
struny charakteryzowały się średnicą w przedziale od 2,9 mm do 5,3 mm (rys. 9). 
 

 
 
Rys. 8. Odcinek skorodowanej kotwi strunowej - średnica strun w przedziale od 2,4 – 5,9 mm 
Fig. 8. The section of corroded strand bolt – diameter of strands in range 2,4 – 5,9 mm 
 

 
 
Rys. 9. Odcinek skorodowanej kotwi strunowej - średnica strun w przedziale od 2,9 – 5,3 mm 
Fig. 9. The section of corroded strand bolt – diameter of strands in range 2,9 – 5,3 mm 
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Trzeci odcinek kotwi strunowej przeznaczonej do badań laboratoryjnych charakteryzował się 
jedynie powierzchniową korozją, a średnica strun wynosiła 6,0 mm - rys. 10. 
 

 
 
Rys. 10. Odcinek skorodowanej kotwi strunowej o średnicy strun 6,0 mm 
Fig. 10. The section of corroded strand bolt – diameter of strands 6 mm 
 
Drugi etap badań laboratoryjnych obejmował pomiar siły zrywającej skorodowanych strun kotwi, 
które przeprowadzono w maszynie wytrzymałościowej. Z przedstawionych powyżej kotwi 
strunowych wycięto odcinki strun (prętów) o długości około 0,5 m, które poddano badaniom na 
zrywanie. Widok zerwanych strun przedstawiono na rysunku 11 do 13, a wyniki sił zrywających  
i naprężeń w tablicy 1. 
 

 
 
Rys. 11. Widok zerwanych strun z korozją równomierną powierzchniową 
Fig. 11. The view of broken strands with uniform surface corrosion 
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Rys. 12. Widok zerwanych strun z korozją równomierną powierzchniową i średnią korozją wżerową 
Fig. 12. The view of broken strands with uniform surface corrosion and pitting corrosion 
 

 
 
Rys. 13. Widok zerwanych strun z korozją wżerową powyżej 1,5 mm 
Fig. 13. The view of broken strands with pitting corrosion over 1,5 mm 
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Tablica 1. Badanie wytrzymałości prętów kotwi strunowych. 
Table 1. Strength test of strands 
 

Lp 

Pręty kotwi strunowej o równomiernej korozji powierzchniowej 

Średnica 
[mm] Przekrój średni 

Fśr  
[mm2] 

Siłą zrywająca 
Pr 

[kN] 

Naprężenia 
zrywające 

r 
[MPa] 

Uwagi 
d1 d2 

1 6,01 6,03 28,46 41,5 1458,0 
Rys. 11 

rśr = 1446,4 
[MPa] 

2 5,98 6,01 28,23 40,5 1434,8 
3 6,00 6,03 28,42 40,5 1425,3 
4 5,96 6,04 28,28 41,5 1467,7 

Pręty kotwi strunowej o korozji średniej do około 1,5mm 

5 4,65 5,15 18,91 25,0 1322,3 
Rys.12 

rśr = 1101,3 
[MPa] 

6 5,25 5,95 24,73 27,0 1092,0 
7 4,75 5,40 20,31 19,8 974,8 
8 4,50 5,80 21,16 21,5 1015,9 

Pręty kotwi strunowej z korozją wżerową powyżej 1,5mm 

9 3,10 4,75 12,63 10,0 791,5 
Rys. 13 

rśr = 645,3 
[MPa] 

10 3,10 4,80 12,82 8,0 623,9 
11 3,10 4,80 12,82 6,0 468,0 
12 2,90 5,30 14,33 10,0 697,7 

 

Pomiary średnic prętów skorodowanych prowadzono w dwóch prostopadłych kierunkach. Na 
ściankach strun stwierdzono silną niekorzystną korozję wżerową. Minimalna pomierzona średnica 
w jednym kierunku (bad. 4, lp. 12 - tablica 1) wynosiła 2,9 mm, co przy 6 letnim okresie 
użytkowania daje prędkość korozji (6 - 2,9)/6 = 0,51 mm/rok. 

Najmniejszą wytrzymałość na rozciąganie skorodowanego pręta kotwi uzyskano w bad. 3 poz. 11 - 
tablica 1 - o wartości 468 MPa, co stanowi jedynie 32,4 % nośności pręta struny o korozji 
równomiernej. Dla pozostałych przypadków korozji wytrzymałość na rozciąganie prętów kotwi 
strunowej w odniesieniu do nośności struny o korozji równomiernej przedstawia się następująco: 

 dla korozji średniej około 1,5 mm - 76, 2 % nośności struny o korozji równomiernej, 
 dla korozji wżerowej powyżej 1,5 mm - 44,6 % nośności struny o korozji równomiernej. 

 
 
6. WNIOSKI 
 

1. Kotwie strunowe w praktyce polskiego górnictwa znajdują szerokie zastosowanie jako elementy 
wzmacniające obudowę podporową najczęściej poprzez krótkie lub długie podciągi stalowe. 
Praktyka górnicza wykazała, że istnieje cały szereg problemów związanych z konstrukcją kotwi, 
których stan wymaga poprawy w zależności od warunków geologiczno górniczych. 
 
2. Obok obserwowanego pękania tulei kotwiowych, które tracą w ten sposób swoją użyteczność 
występuje korozja, która przy agresywnym środowisku wilgotnym w kopalni objawia się w postaci 
korozji nierównomiernej wżerowej na powierzchni pręta. 
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3. Przeprowadzone badania wytrzymałości strun kotwi przy różnym stopniu ich korozji wykazały 
po 6-ciu latach prędkość przyrostu korozji dochodzącą lokalnie do 0,51 mm/rok, a wytrzymałość 
na rozciąganie prętów kotwi strunowej w odniesieniu do nośności struny o korozji równomiernej 
wyniosła ok. 45%. 
 
4. W środowisku agresywnym przy dłuższym używaniu kotwi (powyżej trzech lat) istnieje 
konieczność zabezpieczenia odcinka kotwi (strun) nie połączonego klejem z otworem przed 
korozją. 
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Corrosion problems of strand bolts in underground excavations 
 
ABSTRACT:  
Mine observations show, that strand bolts used for bolting frame support in conditions of mining 
environments corrode. In the condition without water outflow or leakage degree of corrosion is 
uniform, and bolts utilization may be considered in the long term. In case of aggressive water and 
moisture bolts in short time (in the paper after 6 years) undergo a non-uniform pitting corrosion.  
Load capacity of bolts installed in an aggressive environment after 6 years fell to average of 44,6% 
of the load capacity of strand with uniform corrosion. For long-term use of strand bolts anchored in 
sections by glue charges necessary is injection of hole by binder or non-glued strand section 
covering anti-corrosion agent. 
 
KEY WORDS: mining, strand bolts, corrosion 
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Praktyczne aspekty drążenia podziemnego zbiornika węgla przy 
użyciu materiałów wybuchowych na przykładzie PG SILESIA 
 
 
Sławomir Tomasiewicz 
PG SILESIA 
 
 
 
 
 
 
STRESZCZENIE: Kopalnia Silesia po przekształceniach własnościowych jako własność czeskiej 
firmy energetycznej Energetický a průmyslový holding rozpoczęła działalność w grudniu 2010 r. 
W założeniu nowych właścicieli podstawą sukcesu jest nowoczesność i rozwiązania mające na 
celu zwiększenie wydajności. W tym celu wykonano szereg inwestycji w infrastrukturę, zakupiono 
nowoczesny sprzęt i wyposażenie wprowadzono organizację pracy mającą zapewnić konkurencyj-
ność na rynku węglowym zarówno w Polsce jak i poza granicami. Jedną z głównych inwestycji 
było wybudowanie podziemnego zbiornika węgla o pojemności ok. 5000 ton urobku. Zbiornik 
został zaprojektowany jako pionowa rura o średnicy 9,5 m i głębokości 48 m. Drążenie zbiornika 
odbywało się przy użyciu materiałów wybuchowych przy występujących zagrożeniach skojarzo-
nych. Roboty górnicze prowadziła firma ze Słowacji a roboty strzałowe i nadzór załoga PG Silesia. 
 
 
SŁOWA KLUCZOWE: Podziemny zbiornik węgla, materiały wybuchowe, PG Silesia, drążenie, 
otwór wielkośrednicowy, górnictwo, magazynowanie węgla. 
 
 
1. WSTĘP 
 
Przedsiębiorstwo Górnicze „Silesia” Sp. z o.o. jest własnością czeskiego firmy energetycznej 
ENERGETICKÝ A PRŮMYSLOVÝ HOLDING. W roku 2010 została podpisana umowa sprze-
daży pomiędzy Skarbem Państwa a czeskim inwestorem . 

Do roku 2010 Kopalnia „Silesia” w Czechowicach –Dziedzicach należała do Kompani Węglo-
wej a od roku 2005 KWK” Silesia” była formalnie połączona z KWK „Brzeszcze”. W tym czasie 
ograniczano wszelkie roboty górnicze i sukcesywnie przygotowywano proces likwidacji kopalni. 

Kopalnia zlokalizowana jest południowej części Górnośląskiego Zagłębia Węglowego. Przyj-
muje się rok1902 za rok założenia kopalni. Powierzchnia złoża wynosi 21,85 km2. Udostępnienie 
kopalni jest zrealizowane pięcioma szybami (numerowanymi od I-V) i sześcioma poziomami 
o głębokościach pomiędzy 200 a 556 m ppm. Eksploatacja była prowadzona w 22 pokładach 
warstw Łaziskich i Orzeskich.  

Założeniem Bussines Planu PG SILESIA było zwiększenie zdolności produkcyjnej i osiągnię-
cie wydobycia na poziomie 3 mln ton rocznie. Dojście do takiego wydobycia jest możliwe poprzez 
inwestycje infrastrukturalne, zmiany organizacyjne, zakup nowoczesnych maszyn i urządzeń jak 
również wprowadzenie nowych technologii. Najważniejszymi inwestycjami w infrastrukturę było: 
wybudowanie nowego zbiornika wyrównawczego węgla, modernizacja szybu wydobywczego, 
przebudowa przekopów głównych i dróg wentylacyjnych. Objętość zbiornika została obliczona tak 
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by zapewnić nieprzerwaną pracę ścian i przodków pozostawiając niezbędny czas na przeglądy i rewi-
zje urządzeń podstawowych. Wprowadzono system pracy nazywany 24/7 opierający się na pracy 
kopalni przez 7 dni w tygodniu 24 godziny na dobę. Ze względu na znaczne odległości i relatywnie 
długi czas dojścia na stanowiska pracy załoga podziemna pracuje w systemie 4 zmianowym.  
 
 
1.1. Założenia projektowe 
 
Stu letnie zaszłości eksploatacyjne w partii Centralnej ograniczyły możliwość lokalizacji zbiornika 
wyrównawczego a układ istniejących wyrobisk i konieczność wkomponowania w infrastrukturę 
kopalni zdecydowała o wyborze miejsca budowy nowego zbiornika wyrównawczego. Projektowa-
ny zbiornik węgla surowego zlokalizowano na skrzyżowaniu dwóch wyrobisk: Pochylni odstaw-
czo-wentylacyjnej z pokładu 330 transportującej urobek z partii centralnej – wschodniej i wschod-
niej oraz Pochylni odstawczo-wentylacyjnej na poz. IV transportującej urobek z partii zachodniej 
OG Czechowice II (rys1). 

Całość prac związanych z drążeniem zbiornika została zdefiniowana i podzielona na etapy: 
– Wywiercenie otworu wielkośrednicowego. 
– Wzmocnienie górotworu w rejonie projektowanej głowicy za pomocą środków chemicz-

nych oraz kotw iniekcyjnych.  
– Wykonanie głowicy o średnicy 5,0 m i głębokości – 3,0 m. 
– Wykonanie części pochylonej zbiornika od głębokości – -3,0 m do -5,0 m ze zwiększeniem 

średnicy z 5,0 m na średnicę 9,5 m. 
– Zabudowa pomostu stalowego na głowicy zbiornika i betonowanie. 
– Wykonanie części cylindrycznej od -5,0 m do -48,0 m o średnicy 9,5 m. 
– Wykonanie wieńca podstawowego. 
– Wykonanie płyty dennej. 
– Wykonanie dwóch otworów zsypowych. 
– Przybierka spągu pod zbiornikiem. 
– Wykonanie murów ociosowych oraz zabudowa stropu dźwigarami w Pochylni Zabezpie-

czającej pod zbiornikiem nr 2. 
Dla poszczególnych etapów zostali drogą przetargu wyłonieni wykonawcy .Na podstawie do-

stępnych informacji o ośrodkach projektowych wykonanie projektu zlecono i KGHM Cuprum 
Centrum Badawczo-Rozwojowe we Wrocławiu, wiercenie wielkośrednicowe firmie Green Gas 
Polska Ltd., realizację projektu powierzono Słowackiej firmie TUBAU CONSTRUCTION A.S. 

 Podpisana umowa uwzględniała , że całość robót górniczych czyli : wybieranie urobku, wyko-
nywanie obudowy (zarówno tymczasowej jak i ostatecznej) wykonywał będzie zleceniobiorca na-
tomiast dokumentacja strzałowa , roboty strzałowe oraz nadzór były wykonywane przez służby 
PGSILESIA . 

W oparciu o obowiązujące akty prawne i regulacje wewnętrzne zostały opracowane technolo-
gie wykonywania robót, instrukcje, instrukcje stanowiskowe, rysunki wykonawcze oraz inne do-
kumenty, które stanowiły integralną część projektu. Wszystkie prace były prowadzone zgodnie 
z powyżej wymienionymi dokumentami , które w niezbędnej części musiały być przetłumaczone 
na język słowacki.  

 
 

2. WARUNKI GÓRNICZO-GEOLOGICZNE 
 
Dane geologiczne uzyskano z otworu wywierconego na całym wybiegu drążonego zbiornika. 
W przekroju geologicznym przez projektowany zbiornik dominują łupki ilaste warstw orze-
skich. W centralnej części zbiornika stwierdzono pokład 315 o grubości 1,60 m. Poniżej pokładu 
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315 występuje warstwa iłowca ze sferosyderytami o miąższości 1,75 m, a następnie piaskowiec 
drobno i średnioziarnisty o grubości 1,2 m. Na 38,4 m otworu nawiercono pokład 318/1 o miąższo-
ści 0,9 m wraz z naprzemianległymi warstwami iłowców, piaskowców oraz mułowców o miąższo-
ściach nieprzekraczających 1,0 m. Poniżej, na 51,2 m otworu znajduje się pokład 319 o miąższości 
1,10 m w otoczeniu głównie iłowców. Poniżej spągu pokładu natrafiono na iłowce o miąższości 
1,70 m oraz mułowce o miąższości 1,80 m. Na głębokości 60,3 m w rdzeniu stwierdzono pokład 
321, o miąższości 1,70 m. Pod spągiem pokładu 321 stwierdzono głównie iłowce z nielicznymi 
przerostami mułowców ze sferosyderytami. Wiercenie rdzeniowane zakończono na głębokości 
72,0 m. Przez projektowany zbiornik przechodzi strefa uskokowa Ł-3 o zrzucie h=10,0 m zrzuca-
jąca warstwy w kierunku szybów głównych kopalni. Podczas wiercenia na głębokości 50,5 – 51,2 
m stwierdzono występowanie skał o małej zwięzłości wskazujących na występowanie brekcji 
uskokowej. 

Na odcinku występowania komory zbiornika węgla surowego mogą występować zroby wyro-
bisk chodnikowych w pokładzie 315 w rejonie północnego ociosu zbiornika na 10,2 mb zbiornika 
(rzędna -218,60.m n.p.m.). 

W przekroju geologicznym zbiornika występuje kilka wkładek piaskowców orzeskich, z któ-
rych mogą dopływać niewielkie ilości wody. Sumarycznie spodziewany dopływ do komory zbior-
nika nie przekroczył ok. 0,05 m3/min słonych wód z piaskowców orzeskich. 

 
2.1.  Informacje o wpływach eksploatacji. 
 
Projektowana rzędna stropu komory zbiornika wynosi ok. -205,00 m n.p.pm a rzędna spągu ok. -
270,00 m n.p.m. W odniesieniu do tych rzędnych, nad i pod zbiornikiem występują krawędzie eks-
ploatacyjne i zroby w następujących pokładach:  

– pokład 304, krawędź eksploatacyjna w pobliżu północnego ociosu zbiornika, na rzędnej ok. 
-120,0 m n.p.m. w odległości pionowej od stropu zbiornika  

– pokład 308, krawędź eksploatacyjna w pobliżu zachodniego ociosu zbiornika, na rzędnej 
ok. -153,0 m n.p.m.,  

– pokład 312, krawędź eksploatacyjna w bezpośredniej bliskości północnego ociosu zbiorni-
ka, w odległości ok. 2 m na rzędnej ok. -202,0 m n.p.m., odległość pionowa od stropu 
zbiornika ok. 3,0 m. 

– pokład 315, krawędź eksploatacyjna w bezpośredniej bliskości północnego ociosu zbiorni-
ka, w odległości ok. 10 m na rzędnej ok. -246,0 m n.p.m.  

– pokład 324, krawędź eksploatacyjna w pobliżu zachodniego ociosu zbiornika, na rzędnej 
ok. -120,0 m n.p.m., odległość pionowa od spągu zbiornika ok. 24,5 m. 

 
2.2.  Parametry geomechaniczne 
 
Podczas wiercenia rdzeniowanego pod zbiornik wyrównawczy nr 2 pobrano próbki pierwotne wę-
gla oraz skał płonnych w celu określenia parametrów fizyko – mechanicznych. Badania określiły 
następujące parametry wytrzymałościowe skał: 

Rc [MPa]: 
– węgiel  – 19,9 – 29,0 MPa, 
– iłowiec  – 14,6 – 49,3MPa, 
– mułowiec  – 43.9 MPa, 
– piaskowiec  – 1,8 – 64,0 MPa. 
Wskaźnik RQD określony dla skał płonnych występujących w otworze wyniósł od 8,4 do 

73,8%. Parametry tej wielkości charakteryzują bardzo słaby, słaby i średni górotwór. RQD dla wę-
gli oszacowano na przedział 6,1 – 21,9 % świadczący o bardzo słabym górotworze. 
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3. CHARKTERYSTYKA ZAGROŻEŃ NATURALNYCH 
 
W kopalni „Silesia” występują zagrożenia naturalne wymienione w poniższej tabeli. 
 
Tabela 1. zagrożenia naturalne 
Tabele 1. Natural hazards 
 

 wodne 
I stopień – decyzja OUG Tychy z dnia 30.09.1987 r.  
 L.dz. 706/9/87 

 wybuchem pyłu węglowego 
klasa „B” – decyzja OUG Tychy z dnia 11.10.1988 r. 
 L.dz. 723/0/88/PM 

 pożarowe IV- V grupa 

 metanowe 
IV kategoria zagrożenia metanowego – decyzja OUG 
Tychy z dnia 20.06.1981 r. L.dz.722/15/81/PM 

 wyrzutami metanu i skał 
w pokładzie nie przewiduje się występowania zagro-
żenia wyrzutami gazów i skał 

 tąpaniami nie występuje 

 radiacyjne naturalnymi substancjami 
 promieniotwórczymi 

nie występuje 

 klimatyczne temperatura pierwotna skał : 17,7–19,8 ºC 

 
 
 
4. OBUDOWA ZBIORNIKA WYRÓWNAWCZEGO NR 2 
 
Dobór obudowy został dokonany na podstawie opinii rzeczoznawcy w oparciu o „Projekt tech-
niczny podziemnego zbiornika węgla surowego na poz. IV w P.G. SILESIA” .Projekt zakłada po-
dział zbiornika na odcinki nazwane: głowica , część skośna, część cylindryczna, stopa oporowa 
(rys 2).  

Głowica zbiornika wykonana jest ze spoiwa MD- T 70 MPa, kotwiona kotwami AGP l=1800 w 
siatce 1000x1000 mm. wzmocniona obudową tubingową oraz dodatkowo wzmocniona kotwami 
iniekcyjnymi typu AP-KI- ø42 l=6000 mm 

Część skośna wykonana ze spoiwa MD- T 70 MPa lub Minotor –T 70, o grubości min. 500mm, 
kotwiona kotwami AGP l=1800 w siatce 1000 x1000 mm. 

Dodatkowym wzmocnienie jest zabudowany gwieździście (na całym obwodzie zbiornika) wie-
niec z 16 szyn S-30 a przestrzeń między szynami wyłożona blachami UNNION. 

Część cylindryczna jest wykonana w obudowie specjalnej tj. obudowa pierścieniowa składająca 
się z odrzwi pojedynczych giętych z profilu V-29 (łuki łączące + łuki podstawowe) połączonych 
rozporami i strzemionami pokryta spoiwem natryskowym Minotor –T 70 MPa o minimalnej gru-
bości 0,25m. Obudowa ta dodatkowo wzmocniona jest kotwami AGP l =2500, budowanymi co 5m 
postępu. 

Stopa oporowa Wykonana ze spoiwa MD- T 70 MPa kotwiona kotwami AGP l=1800 w siatce 
1000 x 1000 mm. 



 5

5. SPOSÓB PRZEWIETRZANIA 
 
Przewietrzanie było realizowane za pomocą wentylacji obiegowej z komory pod zbiornikiem, po-
przez otwór wielkośrednicowy Ø 1016 mm. 
 
 
6. DRĄŻENIE ZBIORNIKA 
 
Wyłom zbiornika wykonywano metodą z góry na dół i składał się z następujących operacji 

– odwiercenie otworów strzałowych, 
– załadunek MW i odpalanie, 
– odstawa urobku otworem wielkośrednicowym na poziom komory pod zbiornikiem, 
– obrywka ociosów, 
– wykonanie obudowy tymczasowej V29, 
– torkretowanie ścian zbiornika. 

Po wykonaniu 12m wyłomu zbiornika był zabudowany pomost bezpieczeństwa wraz otworem do 
przejazdu kubła materiałowo-urobkowego zabezpieczonego klapami, uniemożliwiającymi wpad-
nięcie do zbiornika jakiegokolwiek przedmiotu. Zejście załogi do przodka zbiornika, odbywało się 
przy pomocy drabiny sznurowej (do głębokości 12 m). Poniżej 12 m w zbiorniku budowany był 
tymczasowy przedział drabinowy z podestami spoczynkowymi w odległości 6m miedzy sobą. 
Drabiny pomostów zabezpieczono pierścieniami, uniemożliwiającymi wypadnięcie podczas prze-
chodzenia. Ostatni podest od płyty dennej zbiornika zabudowano na poziomie 12 m od dna zbior-
nika.  

Do połączenia komunikacyjnego pomiędzy dnem głębionego zbiornika a ostatnim zabudowa-
nym pomostem służyła drabina wisząca. 
 
 
7. ROBOTY STRZAŁOWE 
 
Dla potrzeb drążenia zbiornika opracowano Dokumentację Strzałową zatwierdzoną przez KRZG. 
W skład dokumentacji weszły: 

– Metryka strzałowa (zał.1), 
– Mapa z wycinkiem wyrobisk rejonu prowadzonych prac, 
– Ustalenia Kierownika Ruchu Zakładu Górniczego zgodnie z Art. 115 ustęp 8 ustawy z dnia 

9 czerwca 2011r. PG i oraz z § 10 Rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki 
Społecznej z dnia 1 kwietnia 2003r. w sprawie przechowywania i używania środków strza-
łowych i sprzętu strzałowego w zakładach górniczych. 

Roboty strzałowe prowadzone były na podstawie powyższej dokumentacji. 
Środki strzałowe na potrzeby wykonania Zbiornika nr - 2 poz. IV były pobierane przez górni-

ków strzałowych z wgłębnego składu MW zlokalizowanego w płn. części terenu kopalni. Z uwagi 
na lokalizację składu MW do przenoszenia środków strzałowych osoba dozoru górniczego wyzna-
czała i przeszkoliła odpowiednią ilość pracowników. Środki strzałowe były przenoszone w prze-
znaczonych do tego celu zamkniętych naczyniach puszkach na MW i ładownicach na ZE typu ple-
cakowego (rys. 3). Cały transport środków strzałowych do miejsca wykonywania robót strzało-
wych odbywał się trasą od składu MW powierzchnią na szyb zjazdowy, następnie poziomem IV 
przekopem północnym do pochylni odstawczo-wentylacyjnej na miejsce wykonywanych robót 
w rejonie zbiornika, dalej transport ręczny na dno zbiornika. 

Na czas wykonywanych prac przygotowawczych materiał wybuchowy był zdeponowany w tra-
dycyjnych skrzyniach strzałowych typu „Barbara”. Lokalizacja skrzyń strzałowych była wyzna-
czona pisemnie przez osobę dozoru ruchu górniczego. Kontrole zamknięcia skrzyń strzałowych 
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oraz zamkniętych w niej ładownic i zapalarki odbywał się w czasie zmiany przez osobę dozoru 
ruchu górniczego nadzorującą roboty strzałowe oraz górnika strzałowego. Ponadto kontroli za-
mknięcia skrzyń strzałowych, puszek i ładownic dokonywały są osoby dozoru służby strzałowej, 
dozoru wyższego górniczego, BHP i wentylacji. 
 
7.1.  Warunki bezpiecznego wykonywania prac przygotowawczych poprzedzających  

roboty strzałowe 
 
Najważniejszą czynnością były kontrole przodka na okoliczność niezdetonowanych środków strza-
łowych przeprowadzane: 

– po przyjściu do pracy, 
– przed wierceniem, 
– przed załadowaniem, 
– po wykonaniu robót strzałowych. 
Dodatkowo bezpośrednio przed rozpoczęciem ładowania przeprowadzano kontrolę ociosów 

zbiornika na okoliczność prawidłowego zabezpieczenia przed odspojonymi i opadającymi bryłami 
skalnymi. Ponadto górnik strzałowy był zobowiązany do wykonywania pomiarów metanu w rejo-
nie prowadzonych prac. 

Bezpośrednio przed wykonywaniem robót strzałowych, osoba dozoru ruchu górniczego zgła-
szała chęć ładowania oraz gotowość do odpalania Dyspozytorowi Metanometrii. Przy zgłaszaniu 
podawano 

– rodzaj prowadzonych robót strzałowych, 
– ilość załadowanego MW i ZE oraz wyniki pomiarów ręcznych CH4 , 
– zastosowane środki profilaktyki przeciwwybuchowi pyłu węglowego, 
– ilość ludzi zatrudnionych w wyrobisku oraz informacje gdzie i w jakiej liczbie przebywają 

podczas strzelania. 
Przed wykonaniem robót strzałowych osoba dozoru nadzorująca roboty strzałowe pisemnie 

wydawała zezwolenie na ładowanie i odpalanie. Dyspozytor Metanometrii określał stan zagrożenia 
w rejonie wykonywanych robót strzałowych, poprzez analizę wskazań czujników CH4 i CO gazo-
metrii automatycznej w rejonie prowadzonych robót. 

Miejsce korona zbiornika była zabezpieczona zaporami pyłowymi i dodatkowo pozbawiano pył 
węglowy lotności poprzez zmywanie. 

Cały cykl robót strzałowych prowadzono pod bezpośrednim nadzorem osoby dozoru ruchu 
górniczego, który zobowiązany był sprawdzać: 

– zawartość CH4 i stan zabezpieczenia przed wybuchem pyłu węglowego, 
– wycofania załogi do miejsca wyczekiwania i wystawienia posterunków obstawy, 
– prawidłowości wykonania przybitki, połączeń otworów strzałowych, linii strzałowej oraz 

rozchodu MW w dzienniku strzałowym, 
– wyłączenia maszyn i urządzeń spod napięcia elektrycznego, tam gdzie było to uzasadnione. 
Pomiary prądów błądzących wykonywano zgodnie z obowiązującą w tym zakresie instrukcją 

obowiązującą w PG„Silesia”. 
 
7.2. Zabezpieczenie ludzi, mienia oraz ciągłości ruchu zakładu górniczego  

przed skutkami robót strzałowych 
 

 Przed skutkami robót strzałowych zabezpieczano kable energetyczne i węże sprężonego 
powietrza poprzez podniesienie kabli na określoną odległość. 

 na czas ładowania i odpalania wycofano osoby nie zatrudnione przy tych czynnościach. 
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 z uwagi na dużą ilość MW odpalanego w trakcie wykonywania robót strzałowych wycofy-
wano również ludzi z wyrobisk, którymi odprowadzane były gazy postrzałowe oraz zabez-
pieczano dojście do tych wyrobisk. 

 każdorazowo zapalarka i pozostały sprzęt strzałowy oraz niezużyte środki strzałowe były 
zwracane do składu MW. 

 w pierwszej fazie drążenia pionowego zbiornika miejsce schronienia załogi znajdowało się 
w wyrobisku przed posterunkami obstawy od strony wlotu świeżego powietrza min. 10 m 
za załamaniem. 

 górnik strzałowy był wyposażony w miernik CO, którym kontrolował stan przewietrzenia 
miejsca wykonywania robót strzałowych po odpaleniu otworów strzałowych. 

 rejon wykonywania robót strzałowych po odpaleniu otworów strzałowych był kontrolowany 
przez służby wentylacyjne przed powrotem pracowników na stanowiska pracy. 

 
 
8. TRANSPORT MATERIAŁÓW 
 
Proces transportowy był realizowany zarówno przez transport kołowy szynowy z powierzchni w re-
jon stacji przeładunkowej gdzie dokonywano zmiany środka transportu na kolejkę podwieszaną. 
Transport materiałów nad zbiornik odbywał się zgodnie z „Dokumentacją układu transportu mate-
riałów i urządzeń kolejką podwieszaną z ciągnikiem spalinowym ” do stacji materiałowej SM-10 
zlokalizowanej w Pochylni odstawczo-wentylacyjnej w rejonie wykonywanych robót. Transport 
pionowy był realizowany za przy użyciu wciągarki wolnobieżnej bębnowej KUBA-5 
 
 
9. PODSUMOWANIE 
 
Wykonanie pionowego zbiornika węgla o głębokości 48m i średnicy w wyłomie 9,5 m swoją spe-
cyfiką przypomina drążenie szybu. Z uwagi na prowadzenie prac w warunkach 100 letniej kopalni 
podziemnej wraz z towarzyszącymi zagrożeniami naturalnymi i zaszłościami eksploatacyjnymi 
wymagało dostosowania i adaptacji sprawdzonych technologii wykorzystywanych przy drążeniu 
szybów z powierzchni. Gabaryty ruchowe nad koroną zbiornika wyeliminowały możliwość wyko-
rzystania wciągarki wolnobieżnej KUBA-5 do jazdy ludzi i tym samym do transportu materiałów 
wybuchowych. Rozwiązanie takie sprawdziło się tylko do transportu materiałów i sprzętu nato-
miast transport środków strzałowych pozostawał nierozwiązany. Rozważano zastosowanie mecha-
nicznego ładowania otworów strzałowych ale rozwiązanie takie wprowadzało szereg dodatkowych 
problemów zarówno organizacyjnych jak też prawnych. W trakcie mechanicznego ładowania by-
łaby konieczność zatrudniania dwóch górników strzałowych z których jeden znajdował by się na 
dnie zbiornika a drugi na jego zrębie organizacyjnie gdyż było niemożliwym wyeliminowanie 
okresów czasu podczas których materiał wybuchowy mógł by znajdować się bez nadzoru górnika 
strzałowego, który pobrał środki strzałowe. Innym rozwiązaniem było by zwożenie MW w kuble 
ale przepisy zezwalają na transport środków strzałowych na zasadach transportu ludzi co nie było 
dochowane. Dlatego transport i ładowanie otworów strzałowych musiało odbywać się ręcznie co 
było procesem czasochłonnym. Przenoszenie całości środków strzałowych drabinami zabudowa-
nymi w przedmiotowym zbiorniku było czynnością niebezpieczną a górnicy strzałowi musieli 
przejść dodatkowe badania wysokościowe. Materiał wybuchowy przenoszono w plecaku górni-
czym na MW typu D. 

Innym problemem była komunikacja pomiędzy głównym wykonawcą a prowadzącymi roboty 
strzałowe. Utrudnienia językowe powodowały, że nawet obstawę miejsca wykonywanych robót 
strzałowych należało wyznaczać z pośród załogi PGSILESIA. Pracownicy zagranicznej firmy nie 
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posiadali stwierdzonych polskim prawem kwalifikacji osób dozoru, w związku z czym cały nadzór 
nad prowadzonymi robotami zarówno strzałowymi jak i górniczymi był wykonywany przez dozór 
PGSILESIA. 

Kolejnym problemem była synchronizacja czasu pracy. Pracownicy firmy TUBAU pracowali 
w systemie 12 godzin roboczych 40 godzin tygodniowo podczas gdy pracownicy PGSILESIA pra-
cowali 7,5 godz. Dodatkowym problemem była komunikacja i bariera językowa.  

Pomimo przytoczonych powyżej utrudnień pionowy zbiornik węgla o pojemności 5000 ton 
wydrążono bezpiecznie i w terminie. 
 
 
Tabela 2. Zestawienie parametrów dla strzelania urabiającego 
Tabele 2. Chart of the data of using explosives 
 

Numer 
kręgu 

Średnica 
kręgu w 

(cm) 

Średnia 
odległość 
otworów 
na kręgu 

(cm) 

Zabiór 
otworów 

(cm) 

Średnia 
ilość 

otworów 
na kręgu 

Kolejność 
stopni 

opóźnienia

Maksymalny 
ładunek 

w otworze 
(g) 

Maksymalny 
ładunek  

w kręgu (g) 

Odpalanie 
w seriach, 

nr serii 

I 300 60 120 16 1 450 7200 Seria I 
II 420 60 120 23 3 600 13800 Seria I 
III 540 50 120 34 5 600 20400 Seria I 
IV 660 50 120 41 7 600 24600 Seria I 
V 780 50 120 49 9 600 29400 Seria I 
VI 900 50 120 57 11 750 42600 Seria I 
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Rys.1. Mapa wyrobisk w rejonie zbiornika nr 2 
Fig. 1. Map of the Level IV of PG Silesia in surrounding of the UCB 
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Rys. 2. przekrój przez zbiornik wyrównawczy nr 2 
Fig. 2. cross-section by the underground coal bin 
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Rys. 3. Schemat rozmieszczenia otworów strzałowych 
Fig. 3. Chart of blasting holes 

 

Numer 
kręgu 

Średnia 
ilość 

otworów 
na kręgu 

 
I 
 

 
16 

 
II 
 

 
23 
 

 
III 
 

 
34 
 

 
IV 

 

 
41 

 
V 
 

 
49 

 
VI 

 

 
57 
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Fot. 1. Część skośna w obudowie tymczasowej 
Photo 1. Roof support of the slanted part of the UCB 

 
 
 

 
 

Fot. 2. Kosz zabezpieczający otwór wielkośrednicowy 
Photo 2. The emergency scuttle protected the large drill hole 
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Fot. 3. Przedział drabinowy 
Photo 3. The laddercase 

 
 
 

 
 

Fot. 4. Korona zbiornika 
Photo 4. The crown of The UCB 
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Pogłębianie szybu JANINA VI  
 
 
Jarosław Jankowski, Jacek Mika, Mariusz Gierat 
KOPEX 
 
 
 
 
 
 
1. CEL POGŁĘBIANIA SZYBU JANINA VI  
 
Inwestycja w pogłębienie szybu „Janina VI” ma kolosalne znaczenie dla istnienia ZG Janina. 

Wybudowanie poziomu 800 m pozwoli na udostępnienie nowego IV poziomu wydobywczego 
opartego o pokład 207 cechujący się dobrymi parametrami jakościowymi węgla, regularnym zale-
ganiem i dużą miąższością.  

Będzie on w przyszłości wiodącym pokładem zakładu. 
 Umożliwi to wzrost wydobycia węgla do 3 600 000 ton węgla, a co za tym idzie zwiększenie 

stanu zatrudnienia o około 460 osób.  
Przeprowadzone symulacje działalności górniczej wykazały możliwość funkcjonowania kopal-

ni do roku 2065. 
 Uruchomienie eksploatacji na poziomie 800 metrów przewidywane jest na drugą połowę 2018 

roku.  
Szyb „Janina VI” wybudowany został w latach 1988 – 1992.  
Od dnia 25.08.1995 roku nastąpiło sukcesywne zalewanie nowo wybudowanego szybu wraz 

z przyległymi mu poziomami.   
W związku z koniecznością udostępnienia nowych rejonów eksploatacyjnych zlecono firmie 

KOPEX – Przedsiębiorstwo Budowy Szybów S.A. dotopienie szybu wraz z towarzyszącymi mu 
wyrobiskami.  

Prace związane z odtopieniem rozpoczęto 13.07.2005 r. i zakończono 05.08.2006 r.  
W sierpniu 2013 r. podpisano umowę na pogłębienie szybu z firmą KOPEX – Przedsiębiorstwo 

Budowy Szybów S.A. Proces pogłębiania szybu zaplanowano na 36 miesięcy. 
 
 

2. OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU  
 
Szyb „Janina VI” ma średnicę 7,5 m i głębokość 523 m.  

Wykonany jest do głębokości 30 m dwuwarstwowo (obudowa zewnętrzna – betonity BSz-2 i obu-
dowa wewnętrzna – beton B15), do głębokości 217 m jednowarstwowo – beton B15 gr. 40 cm, następ-
nie do głębokości 325 m jednowarstwowo – beton B25 i od głębokości 325 m do 523 m szyb wykonany 
jest w obudowie dwuwarstwowej po 40 cm każda warstwa. 

Obecnie szyb pełni jedynie funkcję wentylacyjną dostarczając świeże powietrze na poziomy 
350 m i 500 m. 

Istniejący odcinek szybu wyposażony jest: 
– Przedział drabinowy,  
– Prowadniki dla klatki wielkogabarytowej i przeciwwagi zamontowane na dźwigarach zbro-

jenia rozmieszczonych w odległości co 4,5 m, 

Szkoła Eksploatacji Podziemnej 2015, Materiały Konferencyjne 
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– Krzesła szybowe na poz. 350 m i 500 m, 
– Uchwyty kablowe z zawieszonymi kablami, 
– Rurociągi - sprężonego powietrza, ociekowy i odwadniający. 

 
 

 
 

Rys. 1. Tarcze szybu 
 
 
3. ZAŁOŻENIA KONCEPCYJNE DOTYCZĄCE PLANOWANYCH ROBÓT 
 
Docelowo pogłębiony szyb „Janina VI” będzie pełnił funkcję szybu materiałowo-zjazdowego, 
a pod względem wentylacyjnym pozostanie szybem wdechowym.  

Jazda ludzi oraz transport materiałów do poziomu 800 m odbywać się będzie klatką wielkoga-
barytową z przeciwwagą.  

Szyb będzie pogłębiony od poziomu 523,0 m do poziomu 823,0 m. Na pogłębianym odcinku 
szybu wykonane zostaną trzy wloty ostateczne tj. : 

– wlot wentylacyjny na poz. 756 m, 
– wlot lunety rurowej na poz. 766 m, 
– wlot dwustronny z piwnicami dla urządzeń przyszybowych na poz. 800 m. 
Wykonanie rury szybowej na pogłębianym odcinku odbywa się w bardzo trudnych warunkach 

geologicznych ze względu na wysokie zawodnienie oraz występowanie bardzo słabego, rozsypli-
wego o bardzo niskich parametrach wytrzymałościowych górotworu.  

Na pogłębianym odcinku szybu występuje sześć horyzontów wodonośnych o dużym ciśnieniu 
i wysokiej zawartości jonów magnezowych i siarczynowych klasa ekspozycji XA3.  

Na chwilę obecną napływ wody wynosi ok. 120 l/min.  



 3

W związku z zawodnionym gruntem zaistniała konieczność wykonywania drenażu z rur spły-
wowych odcinkowo perforowanych redukującego znacznie wpływ oddziaływania agresywnych 
wód pod dużym ciśnieniem na zbrojenie i obudowę szybu.  

W związku z trudnymi warunkami geologicznymi stosuje się iniekcję wyprzedzającą środkiem 
chemicznym VERPENSIN wtłaczanym w otwory iniekcyjne za pomocą pompy iniekcyjnej.  

Metoda ta polega na wierceniu ośmiu otworów iniekcyjnych w dnie szybu i wtłaczanie do nich 
środka iniekcyjnego, który powoduje uszczelnienie występujących w górotworze szczelin i porów.  

Ponadto ze względu na niskie wartości zwięzłości górotworu konieczne stało się wykonanie 
w obudowie szybowej pięciu stóp nośnych rozmieszczonych na odpowiednich głębokościach przy 
zachowaniu następujących wytycznych: 

– stopy należy zlokalizować w skałach o jak najmniejszym stopniu spękania, 
– w skałach nierozsypliwych o wytrzymałości na ściskanie RC>10 MPa (ustalono na podsta-

wie przeprowadzonych badań), 
– poza warstwami węgla, 
– stopy dobrano tak aby ich szerokość nie była większa niż 1,5 m. 
Beton klasy C35/45 ze względu na wysoką agresywność wód został uzupełniony o specjalnie 

dobrane dodatki chemiczne.  
 
 

 
 

Rys. 2. Zrąb szybu przed przystąpieniem do prac 
 
 
4. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE NA POWIERZCHNI 
 
Na całej powierzchni terenu inwestycji występują grunty niebudowlane nasypowe o znacznej gru-
bości.  
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Utwory te składają się głównie z łupku węglowego, piasku różnoziarnistego, gruzu ceglanego, 
kamienia, gliny piaszczystej i okruchów piaskowca.  

Posadowienie obiektów budowlanych na takim terenie wymagało częściowej wymiany gruntu, 
wykonania znacznej wielkości ław fundamentowych.  

W przypadku zastosowanej tymczasowej wieży wyciągowej typu P-V konieczne było wykona-
nie palowania.  

Wykonano pod każdą stopą wieży pale o długości 28m i średnicy 1000 mm oraz dodatkowo 
wykonano pale stabilizujące pod konstrukcją klatki schodowej o średnicy 800 mm.  

 
 

 
 

Rys. 3. Palowanie terenu 
 
 

Dla urządzeń wyciągowych narażonych na znaczne przeciążenia oraz drgania wykonano płyty 
betonowe stanowiące posadowienie pośrednie dla fundamentów blokowych zespołu urządzeń wy-
ciągowych.  

– Cały teren budowy został ogrodzony.  
– Ciągi komunikacyjne wykonano z płyt drogowych natomiast chodniki z kostki brukowej.  
– Na terenie placu budowy znajdują się następujące obiekty infrastruktury. 
– Wieża wyciągowa typu P-V z klatką schodową i wysypem. 
– Maszyny wyciągowe MPP-9 strona „N” i „S”. 
– Zespół wciągarek wolnobieżnych KUBA-10 odeskowania stalowego. 
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– Zespół wciągarek wolnobieżnych EWP-35 pomostu wiszącego-ramy napinającej. 
– Kołowrót kablowy EPR – ESW5T. 
– Rozdzielnia kontenerowa 6 kV. 
– Estakady kablowe. 
– Elektrowciągi 2 x 10 t. 
– Budynek warsztatowo-magazynowy. 
– Budynek sprężarek ze zbiornikiem sprężonego powietrza. 
– Portiernia konteneerowa. 
– Myjnia do mycia kół samochodowych. 
– Kontenery socjalno biurowe. 
– Osadnik wód. 
 

 

 
 

Rys. 4. Montaż wieży 
 
 

Na potrzeby robót związanych z głębieniem szybu wykonano kompleksową instalację zasilają-
cą maszyny i urządzenia technologiczne.  

Na plac budowy energia elektryczna dostarczana jest z rozdzielni kopalnianej do kontenerowej 
stacji transformatorowej o mocy 1000 kVA wykonanej specjalnie na potrzeby inwestycji.  

Stacja stanowi konstrukcję samonośną i posadowiona jest na bloczkach fundamentowych. Po-
zwala ona na uzyskanie zasilania podstawowego i rezerwowego o napięciu 6 kV, 500V, 400V i 
230V.  

Kable zasilające zostały poprowadzone na wybudowanych estakadach kablowych. 
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Rys. 5. Teren po zakończeniu prac 
 
 

 
 

Rys. 6. Zrąb szybu 
 
 
5. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE W SZYBIE 
 
Na potrzeby pogłębiania zabudowane zostały na poziomach pomosty robocze.  

Na poziome 350 m zabudowany został pomost do transportu materiałów wybuchowych z otwie-
ranymi elektrycznie klapami po stronie „N”.  

Transport materiałów odbywa się kolejką ze składu na poziomie 300 m pod szyb na poziomie 
350 m, gdzie ładowany jest do kubła i opuszczany na dno szybu.  

Na poziomie 500 m zabudowany został pomost z otwieranymi ręcznie klapami po stronie „S”.  
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Na poziomie tym zabudowano zbiorniki i pompy odwadniania na czas głębienia.  
Ponadto zabudowano pomost rewizyjny dla martwych końców lin prowadniczo-nośnych i trzy 

poziomowy pomost przelewowy na poziomie 650m, gdzie zamontowane są zbiorniki i pompy.  
Pomost ten w trakcie operacji wykonywania obudowy ostatecznej zostanie zlikwidowany. 
W celu ciągłego monitoringu naciągu lin prowadniczo nośnych zastosowano system zaadopto-

wany na potrzeby głębienia szybu system TEMIX wywodzący się z rozwiązań stosowanych dla 
klatek z zawieszeniem wielolinowym. 

Pomost wiszący–rama napinająca zawieszony jest na czterech linach, które poprzez koła linowe 
zamontowane na pomoście zawieszone są na dźwigarach martwych końców lin umieszczonych na 
poziomie 470m.  

Uchwyty zawieszeń będące rozwiązaniem opracowanym przez KOPEX – Przedsiębiorstwo 
Budowy Szybów S.A. wyposażone są we wkładki pomiarowe siły typu WPS-2/4-20 po dwie na 
każde zawieszenie martwych końców.  

Wyniki pomiarów naciągu lin prowadniczo-nośnych wysyłane są cyklicznie do sterownika 
gdzie na stanowisku operatora wciągarek wizualizowane są na ekranie monitora.  

Daje to operatorowi pełny obraz naprężenia poszczególnych lin pomostu.  
Posługując się amperomierzami oraz wizualizacją naprężeń lin operator jest w stanie uchwycić 

nieprawidłowości w trakcie operacji przemieszczania pomostu oraz rozpierania go po ustawieniu 
w żądanym miejscu.  

W przypadku nierównomiernego rozłożenia sił w łatwy sposób można dokonać korekty nacią-
gu odpowiedniej liny. 

Górniczy wyciąg szybowy składa się z:  
– Maszyna wyciągowa MPP-9   – 2 szt. 
– Wciągarka wolnobieżna EWP – 35   – 4 szt. 
– Wieża typu P-V  
– Sygnalizacja szybowa typu PBSz – 4 
– Pomost wiszący z ładowarką CŁS wg projektu 
– Urządzenie do otwierania klap szybowych DEZAM 
– Kubeł urobkowy 2,5 m3   – 2 szt. 
– Kubeł urobkowy 2,0 m3   – 2 szt. 
– Kubeł betonacyjny   – 2 szt.  
W trakcie głębienia szybu przeprowadzono ruch próbny opracowanego przez KOPEX – PBSz 

S.A. nowego modelu zawieszenia z uchwytem stożkowym.  
Na terenie szybu „Janina VI” TAURON WYDOBYCIE ZG Janina w Libiążu w kwietniu 2014 

r. zalany został żywicą Wirelock w/w uchwyt stożkowy na końcówce liny Ø 25 mm maszyny pół-
nocnej górniczego wyciągu szybowego kubłowego.  

W okresie półrocznego ruchu próbnego zawieszenie pracowało bez zastrzeżeń w górniczym 
wyciągu szybowym kubłowym.  

Przez cały czas ruchu próbnego zawieszenie poddawane było szczegółowym codziennym rewi-
zjom oraz badaniom przez osoby dozoru energomechanicznego KOPPEX – PBSz S.A. i rzeczoznawcę 
z CBiDGP.  

Po zakończeniu ruchu próbnego zawieszenie zostało odcięte i przekazane do Laboratorium 
Centrum Badań Niszczących i Materiałowych w Lędzinach.  

Zawieszenie pomyślnie przeszło badania i może być stosowane w GWSz.  
Do prowadzenia robót w szybie zaprojektowano i wykonano pomost wiszący-ramę napinającą.  
Zawieszony jest na czterech wciągarkach wolnobieżnych EWP-35, na które nawinięto liny 

prowadniczo-nośne Ø 40 mm.  
Służy on do: 
– głębienia szybu, 
– wznoszenia obudowy, 
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– montażu rurociągów, 
– robót awaryjnych. 
Pomost wiszący-rama napinająca z zespołem załadowczym CŁS zaprojektowany został jako 

trzypodestowy.  
Odległość między podestami wynosi 4,5 m, a komunikację pomiędzy podestami pomostu wi-

szącego – ramy napinającej zapewnia stała drabina z kabłąkami. 
Podesty wykonane zostały z profili walcowanych połączonych sześcioma słupami nośnymi za 

pomocą łubków i sworzni.  
Pod podestem górnym zabudowane są koła linowe  900 mm, przez które przeprowadzone są 

liny prowadniczo-nośne biegnące od wciągarek przez w/w koła do podciągów, gdzie mocowane są 
ich martwe końce.  

Pomiędzy podestami górnym i dolnym wykonany jest ciąg wentylacyjny o przekroju okrągłym 
służący do prowadzenia lutni wentylacyjnej opuszczanej poniżej pomostu wiszącego-ramy napina-
jącej.  

 Podest górny zaprojektowano o średnicy 6600 mm.  
W przelotach kubłów zabudowano klapy otwierane cylindrami hydraulicznymi. Przeloty 
zaprojektowano dla kubłów V = 2,5 m3 lub 2,0 m3.  
Wzdłuż dwóch krawędzi klap zamocowano bariery ochronne przystosowane do współpracy 
z uchylną zsypnią do betonu.  
Na obrzeżach podestu zamocowane są barierki ochronne o wysokości 1200 mm. Podest jest 
stabilizowany czterema siłownikami rozpierającymi.  
Dla ochrony załogi pracującej na podeście górnym zabudowane zostały daszki ochronne. 
Ponadto na podeście zostaną ustawione cztery stojaki lampowe. 

 Podest środkowy zaprojektowano o średnicy 6600 mm.  
W miejscach przelotów kubłowych zabudowano osłony.  
Na podeście ustawione zostały zbiorniki wody, agregat hydrauliczny oraz zespół transfor-
matorowo-rozdzielczy.  
W jednym ze zbiorników umieszczona jest pompa tłocząca wodę do kopalnianej sieci od-
wadniającej.  
Na obrzeżach podestu zamocowane są barierki ochronne o wysokości 1200 mm.  
Podest wyposażony jest w instalację elektryczną do oświetlenia podestu. 

 Podest dolny zaprojektowano o średnicy 6230 mm.  
W miejscach przelotów kubłowych zabudowano osłony.  
Na obwodzie podestu zamocowane jest uszczelnienie z odchylanymi klapami zakończony-
mi taśmą gumową dopasowującą się do wzniesionej obudowy szybu.  
Stabilizowany jest sześcioma siłownikami rozpierającymi.  
Dolna część pierścienia pomostu jest przystosowana do zamocowania bieżni ładowarki 
CŁS, a w geometrycznym środku podestu usytuowano podporę centralną ramienia ładowar-
ki.  
W podeście zaprojektowano włazy do zejścia na drabinę wiszącą i do kabiny ładowarki 
CŁS.  
Na obwodzie pierścienia podestu rozmieszczone są cztery króćce stanowiące elementy roz-
działu betonu.  
Ponadto podest wyposażono w osprzęt i instalację hydrauliczną oraz instalację elektryczną 
do oświetlenia podestu i dna szybu. 

Pomost wiszący – rama napinająca wyposażony jest w układ hydrauliczny służący do rozpiera-
nia pomostu w szybie, napędu klap na podeście górnym oraz do rozpierania odeskowania stalowe-
go, urządzenie do rozdziału betonu oraz instalacje oświetleniową i sygnalizacyjną.  
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Urządzenia technologiczne na pomoście wiszącym – ramie napinającej zasilane są kablem 
energetycznym mocowanym w szybie sukcesywnie z postępem prowadzonych prac, za pomocą 
uchwytów kablowych szybowych zawieszonych na ławach kablowych w odstępach nie większych 
niż co 6 m. 

Zapas kabla gromadzony jest na podeście środkowym pomostu wiszącego – ramy napinającej.  
Z uwagi na zastosowanie w układzie hydraulicznym oleju, zgodnie z punktem 5 Załącznika 

nr 5 do Rozporządzenia MG z dnia 28.06.2002 r (Dz.U. Nr 139, poz. 1169) rozmieszczono zgodnie 
z obowiązującymi przepisami środki ochrony ppoż.  

 
 

 
 

Rys. 8. Pomost wiszący-rama napinająca 
 
 
6. ŁĄCZNOŚĆ I SYGNALIZACJA SZYBOWA 
 
Do łączności wykorzystywany jest iskrobezpieczny system łączności szybowej SLS zabudowany 
w ramach urządzenia sygnalizacji i łączności szybowej typu PBSz-4.  

Umożliwia on łączność między wszystkimi stanowiskami sygnałowymi przewidzianymi do ob-
sługi GWSz.  

Stanowiska sygnałowe znajdują się na dnie szybu, pomoście wiszącym, poziomie 500 m, po-
ziomie 350 m, zrębie szybu oraz pomostach wysypu i kół linowych.  
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Do porozumiewania się sygnalistów z maszynistą wyciągowym, wykorzystuje sygnalizację 
jednouderzeniową bezpośrednią.  

Sygnały wykonawcze nadawane są z użyciem nadajników wykonawczych, zabudowanych na 
każdym stanowisku sygnałowym.  

W kuble funkcję nadajnika wykonawczego pełni przycisk umieszczony na manipulatorze urzą-
dzenia ECHO-FG.  

Sygnały wykonawcze z pomostu wiszącego nadawane są z użyciem przycisku zlokalizowanego 
na aparacie klatkowym urządzenia ECHO-PG. 

Nadawanie sygnałów z dna szybu możliwe jest z użyciem nadajników: wykonawczego i alar-
mowego, zabudowanych na pomoście wiszącym.  

Do dźwigni nadajników przymocowano linki sygnałowe, opuszczone do stanowiska sygnało-
wego na dnie szybu.  

Z tego stanowiska nadawane są sygnały do przemieszczania odeskowania stalowego i kubła 
między pomostem i dnem szybu.  

Z kubła podczas prowadzenia rewizji szybu lub jazdy osobistej można porozumiewać się z ma-
szynistą wyciągowym, używając do tego celu urządzenia ECHO-FG.  

Dodatkowo możliwe jest zastosowanie łączności z użyciem radiotelefonów bezprzewodowych 
dopuszczonych do stosowania w warunkach dołowych.  

W przypadku awarii jednego z urządzeń ECHO-PG lub ECHO-FG, co sygnalizowane jest sy-
gnałem alarmowym nadawanie sygnałów z uprawnionego stanowiska na pomoście wiszącym lub 
w kuble możliwe z użyciem linki sygnałowej połączonej z dźwignią nadajnika na zrębie.  

Linka sygnałowa i alarmowa umożliwiająca nadawanie sygnałów z kubła przy zawieszonych 
saniach prowadniczych, lub awarii urządzenia ECHO – FG wykorzystywana jest w trakcie prowa-
dzenia robót w szybie. 

Urządzenie sygnalizacji realizuje sygnalizację optyczną na stanowisku maszynisty wyciągowe-
go stanu położenia klap szybowych na poziomach 350 m i 500 m za pomocą lampek sygnalizacyj-
nych. 

Urządzenie sygnalizacji umożliwia także współpracę z urządzeniem zabudowanym w drugim 
przedziale szybu. 

W kabinach maszyn wyciągowych zainstalowano system monitoringu oparty na kamerach ze-
wnętrznych z oświetleniem IR.  

Kamery dają podgląd na zrąb szybu, pomost wysypowy i pomost rozdziału betonu w szybie.  
Zastosowany system monitoringu pozwala maszynistom na obserwację sytuacji w newralgicz-

nych punktach GWSz w celu uniknięcia sytuacji niebezpiecznych.  
 
 

7. WENTYLACJA NA POGŁĘBIANYM ODCINKU SZYBU 
 
Dostarczane szybem powietrze przewietrza poziom 350 m i 500 m kopalni. 

Przodek szybowy przewietrzany jest za pomocą wentylacji ssącej.  
Zastosowano lutnie ssące – elastyczne – szybowe o średnicy 1000 mm, oraz elastyczne tłoczące 

dla zintensyfikowania przewietrzania po robotach strzałowych .  
Lutnie długości 10 m łączone są złączem śrubowym i zawieszone w szybie na wspornikach.  
 Zużyte powietrze zasysane jest z przodka szybu i odprowadzane do prądu zużytego powietrza 

kopalni zlokalizowanego w upadowej na poziomie 500m.  
Dla uzyskania odpowiedniej ilości powietrza z uwagi na zapewnienie właściwych warunków 

klimatycznych lutniociąg jest sukcesywnie przedłużany w miarę postępu robót, przy zachowaniu 
odpowiedniej odległości min. 16 m lutniociągu od dna szybu.  

Dla zapewnienia odpowiedniej ilości wymienianego powietrza przy maksymalnej długości lut-
niociągu zastosowano wentylator WLE 1005 B/CZ.  
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Na górnej części pomostu wiszącego – ramy napinającej obok zabudowanej drabiny zejściowej 
zamontowany został wentylator lutniowy elektryczny 813B/E/1 pełniący funkcję urządzenia po-
mocniczego skracającego czas przewietrzania.  

Uruchamiany jest w celu dodatkowego przewietrzania przodka np. po robotach strzałowych. Wy-
dajność wentylatora tłoczącego (6,7 m3/s) mniejsza jest o 33% od wentylatora ssącego (10 m3/s).  

Przy wykonywaniu bardzo dużego wyłomu stosowane jest również dodatkowe przewietrzanie. 
Ilość dostarczanego powietrza jest w sposób ciągły monitorowane za pomocą zamontowanego 
w szybie na poziomie 515 m czujnika przepływu powietrza.  

W trakcie prowadzenia prac przestrzegane są następujące zasady: 
– końcówka lutniociągu powinna zawsze znajdować się poniżej pomostu wiszącego (za wy-

jątkiem montażu – przedłużania lutniociągu), 
– prace należy tak wykonywać, aby koniec lutniociągu znajdował się nie wyżej niż maksy-

malna wartość obliczona tj. 16 m od dna szybu. 
 
 

 
 

Rys. 9. Wentylacja na pogłębianym odcinku. 
 
 

W okresie zimowym ogrzewanie szybu realizowane jest 4 centralami grzewczymi C.  
Umożliwia to ogrzanie powietrza w szybie do temperatury +2ºC przy przyjętej minimalnej 

temperaturze powietrza (-20ºC).  
Zasilanie nagrzewnic w medium grzewcze odbywa się z kopalnianej sieci ciepłowniczej. 
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Centrale grzewcze umieszczone są w sposób równoległy na wylanych płytach fundamentowych 
po północno – wschodniej części szybu, z kolektorem połączone są kanałami stalowymi o wymia-
rach 1000 x 1000 mm. Powietrze do central pobierane jest z atmosfery przez kominy, a jego Ilość 
jest regulowana za pomocą zainstalowanych w centralach i kominach żaluzji. 
 
 
8. POGŁĘBIANIE SZYBU 
 
 

 
 

Rys. 10. Przekrój obudowy na pogłębianym odcinku 
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Pogłębianie szybu „Janina VI” w obudowie wstępnej (kolumna zewnętrzna obudowy zespolo-
nej) prowadzone jest do wlotu technologicznego chodnika wentylacyjnego projektowanego na głę-
bokości 780,00m, a następnie wykonana będzie obudowa ostateczna ślizgiem z dołu do góry. 

Zespolona obudowa szybu na długości 291,1m pogłębianego odcinka wykonana została 
z betonu klasy C35/45 gdzie: 

– kolumnę zewnętrzną wykonano jako obudowę betonową o grubości mieszczącej się w prze-
dziale 0,45 m ÷ 0,90 m, 

– kolumnę wewnętrzną z betonu o grubości 0,45m. 
Na pozostałej do wykonania części szybu w przedziale głębokości 641,95 m ÷ 646,85 m i 808,15 m 

÷ 812,15 m zaprojektowano obudowę zespoloną z betonu klasy C40/50 o grubości kolumny ze-
wnętrznej 1,10m i grubości kolumny wewnętrznej 0,45 m.  

W ten sposób dobrane grubości uwzględniają długość kotew do mocowania zbrojenia szybo-
wego i konieczność wykonania rurociągów spływowych wody DN100 w betonie kolumny we-
wnętrznej. 

W obudowie wstępnej do wykonania było ok. 250 m.  
Biorąc pod uwagę trudne warunki geologiczne występujące w całym obrębie rury szybowej na 

przewidzianym do pogłębiania odcinku szybu obudowę zespoloną zaprojektowano tak, aby ko-
lumna zewnętrzna mogła pracować samodzielnie w czasie przewidzianym na pogłębianie zacho-
wując współczynnik pewności przeniesienia naprężeń podwyższony do 0,8 dla II stopnia zagroże-
nia obudowy (n 1÷0,75) . 

W przypadku stwierdzenia w trakcie pogłębiania szybu różnic w wykształceniu geologicznym 
lub głębokości zalegania poszczególnych warstw, które mogą mieć znaczący wpływ na obliczone 
obciążenia obudowy szybowej dokonywane są korekty obliczeń i doboru obudowy szybowej. 
 
 

 
 

Rys. 11. Tarcza szybu na pogłębianym odcinku. 
 
 

Proces pogłębiania szybu jest operacją prowadzoną w sposób cykliczny. 



 14

Cykl pogłębiania szybu składa się z następujących etapów: 
– wybieranie urobku „do twardego” oraz dobierka dna szybu, 
– wiercenie otworów strzałowych zgodnie z metryką strzałową, 
– roboty strzałowe, 
– wybieranie urobku, 
– ustawienie odeskowania stalowego, 
– wykonanie obudowy betonowej. 
 

 

 
 

Rys. 12. Widok dna szybu przed przystąpieniem do pogłębiania 
 
 

W pierwszej fazie głębienia szybu w trakcie robót przygotowawczych w celu wzmocnienia 
i zastabilizowania górotworu nad projektowanym przerwaniem obudowy wykonano wzmocnienie 
z kotew POK-22 w ilości 48 szt. rozmieszczonych naprzemiennie w dwóch rzędach, a następnie 
przystąpiono do likwidacji korka na dnie szybu. 

Ze względu na brak możliwości w tej fazie zabudowy pomostu wiszącego-ramy napinającej 
wybieranie urobku odbywało się za pomocą ładowarki szybowej GRYF-1P zawieszonej na koło-
wrocie KCH-9.  

Ładowarka jest obsługiwana przez operatora z dna szybu i wymaga dużego doświadczenia 
w robotach związanych z głębieniem szybu. Urobek wydobywany jest na wysyp za pomocą ku-
błów o pojemności 2,5 m3.  

Opróżnienie kubła na wysypie odbywa się z wykorzystaniem układu do opróżniania kubła.  
Roboty strzałowe w tej fazie głębienia szybu prowadzone były na głębokość 2 metrów ze 

względu na bliską odległość konstrukcji zabudowanych w szybie i na poziomie 500 m. 
Ze względów bezpieczeństwa odeskowanie stalowe opuszczane jest systematycznie w miarę 

postępu wybierania aby nie dopuścić do osuwania się skał z ociosu, które mogą spowodować przy-
sypanie pracujących górników.  

Po wybraniu urobku na wysokość odeskowania i sprawdzeniu wielkości wyłomu odeskowanie 
stalowe zostaje opuszczone, ustawione do pionu środkowego i rozparte.  

Wlewanie betonu odbywało się za pomocą leja betonacyjnego zamocowanego w przelocie po-
mostu na poziome 500 m.  
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Kubłami materiałowymi beton był dostarczany na poziom 500m skąd wężem przymocowanym 
do leja wlewany był do odpowiednich wlewek w odeskowaniu.  

Na zrębie szybu na zawiesiach górniczych wyciągów szybowych zawieszane są kubły materia-
łowe z otwieranym dnem.  

Kubły materiałowe napełniane są na pomoście obsługi betonacji na poziome -12 m gdzie po 
ustawieniu kubła w odpowiedniej pozycji następuje wlewanie mieszanki betonowej.  

Obsługa pomostu napełnia jeden kubeł, a następnie przesuwa rynnę do napełnienia drugiego 
kubła. 

Odwadnianie szybu w pierwszej fazie głębienia odbywało się pompą PSz-125, którą tłoczona 
była woda wężem Ø100 do systemu odwadniania kopalni na poz. 500 m. 

 Ponadto w trakcie wybierania urobku i robót strzałowych woda pompowana była za pomocą 
pompy Depa DL-80 do kubła , którym była wydawana na powierzchnię. 

Po zabudowaniu pomostu wiszącego-ramy napinającej przystąpiono do głębienia szybu za po-
mocą ciężkiej ładowarki szybowej CŁS, która w znacznym stopniu ze względu na pojemność 
czerpaka znacznie przyspieszyła wybieranie urobku.  

Montaż pomostu wiszącego-rama napinająca odbywał się na głębokości ok. 540 m ze względu na 
konieczność oddalenia się od dna szybu na czas robót strzałowych na bezpieczną odległość min. 20 m.  

Wiercenie otworów strzałowych prowadzone jest na głębokość 4 metrów zgodnie z metryką 
strzałową.  

W miarę postępu robót budowane jest zbrojenie technologiczne.  
Są to rurociągi sprężonego powietrza Ø 150, odwodnienia Ø150, przeciw pożarowy Ø100, lut-

niociąg ssący Ø1000 oraz w odcinkach 60-metrowych przedłużany jest kabel zasilający do pomo-
stu wiszącego.  

Kable sygnalizacyjne i teletechniczne ze względu na ich stosunkowo niewielką wagę zostały 
zgromadzone w większej ilości na środkowym piętrze pomostu wiszącego. 

W tej fazie głębienia betonacja odbywa się kubłami betonacyjnymi z wykorzystaniem urządzenia 
do rozdziału betonu zabudowanego na górnym podeście pomostu wiszącego – ramy napinającej.  

Rozkładane wtedy są rynny wprowadzające mieszankę betonową do rurociągów, pomost prze-
mieszczany jest na odpowiednią wysokość nad odeskowanie, a końcówki węży betonacyjnych 
wprowadzane są do wlewek w odeskowaniu.  

Po otwarciu dna kubła rozpoczyna się proces wlewania mieszanki betonowej za odeskowanie. 
Po pogłębieniu szybu do głębokości poniżej wlotu wentylacyjnego tj. około 780m zmontowane 

zostanie odeskowanie stalowe o średnicy 7,5m i na całym pogłębionym odcinku wykonana zosta-
nie z dołu do góry obudowa betonowa wewnętrzna. 

W następnej kolejności szyb zgłębiony będzie ponownie w obudowie wstępnej do końcowej 
głębokości (w sposób identyczny jak na odcinku powyżej) i wykonana zostanie w kierunku z dołu 
do góry obudowa ostateczna.  

W tym celu w pierwszej kolejności wykonany zostanie montaż odeskowania stalowego na osta-
teczną średnicę szybu 7,5m.  

Odeskowanie ostateczne ustawić należy w obudowie wstępnej bezpośrednio nad pozostawio-
nym w szybie odeskowaniem wstępnym oraz wykonać jego uszczelnienie od dołu na bazie pomo-
stu operacyjnego wykonanego na odeskowaniu wstępnym.  

Po dokładnym rozparciu i ustawieniu odeskowania zabetonowany zostanie pierwszy od dołu 
odcinek obudowy ostatecznej.  

Opuszczanie betonu odbywa się w taki sam sposób jak przy wykonywaniu obudowy wstępnej. 
W następnej kolejności zmontowane zostanie pomost do obsługi odeskowania.  

Po wykonaniu pomostu obsługi odeskowania w sposób ciągły powstanie obudowa ostateczna. 
 Kolejne odcinki wspierać się będą na wykonanych wcześniej odcinkach obudowy.  
Ten sposób wykonania obudowy ostatecznej zwany jest „ślizgiem”. 
 



Podziemna eksploatacja złoża – Projekt Bontang 
 
 
Janusz Olszewski, Paweł Wójcik, Janusz Rusek 
KOPEX-Przedsiębiorstwo Budowy Szybów S.A. 
 
 
 
 
 
 
STRESZCZENIE: W 2008 roku Grupa KOPEX podjęła decyzję o wejściu na rynek górnictwa w Indo-
nezji. Pierwszym prowadzonym projektem był  Projekt Górniczy Podziemnej Kopalni Indominco 
Etap I w Bontang, Indonezja. Prowadzenie prac związanych z budową dwóch upadowych oraz 
próbną eksploatacją węgla z pokładu C13 pozwoliło na zdobycie nowych doświadczeń w prowa-
dzeniu robót górniczych na nowym rynku oraz niespotykanym w polskim górnictwie węglowym 
eksploatacji w systemie komorowo-filarowym. 
 
 
1. WPROWADZENIE 
 
Od początku działalności Grupa KOPEX podejmowała działania mające na celu rozszerzenie ryn-
ków zbytu dla dostawy maszyn i urządzeń oraz usług dla górnictwa na rynkach światowych. 

Mając na uwadze wzrost zapotrzebowania na węgiel na świecie, wzrost wydobycia węgla w In-
donezji, oraz kończenie się możliwości eksploatacji węgla metodami odkrywkowymi w Indonezji, 
Grupa KOPEX podjęła decyzję o wejściu na rynek indonezyjski z kompleksowymi usługami gór-
niczymi oraz sprzętem dla górnictwa węglowego. 

W maju 2008 roku spółki Grupy KOPEX: KOPEX S.A. i KOPEX – Przedsiębiorstwo Budowy 
Szybów S.A. podpisały umowę na prowadzenie podziemnych robót górniczych dla firmy PT In-
dominco Mandiri eksploatującej dotychczas złoże węgla kamiennego metodą odkrywkową w za-
kresie nazwanym Projekt Bontang Etap I. 

Inwestor zamierzał rozbudować podziemną kopalnię próbną w dwóch etapach z ostatecznym 
celem budowy działającej w pełnym zakresie kopalni z filarowym systemem wybierania pól, z doce-
lowym rocznym poziomem wydobycia ponad 1 milion ton. 

Rozbudowa prowadzona została w dwóch etapach, a mianowicie: 
ETAP I – rozbudowa wyrobisk kopalnianych kopalni próbnej oraz uruchomienie pierwszego 

pola filarowego systemu wybierania. W ślad za rozbudową pola, prowadzone będzie fazowe wy-
bieranie filarowe, rozpoczynając ze stosunkowo niskim procentowym współczynnikiem wydoby-
cia i stopniowym postępem do pełnego projektowanego wydobycia. 

Celem Etapu I było określenie jakie procentowe wielkości wydobycia mogą zostać bezpiecznie 
osiągnięte i co pomogłoby w sfinalizowaniu najwłaściwszego zaprojektowania kopalni i systemów 
górniczych dla Etapu II. 

ETAP II – po pomyślnym zakończeniu Etapu I, kopalnia może być dalej rozbudowywana przy 
wykorzystaniu parametrów projektowych określonych w Etapie I, tak aby zwiększyć zdolność 
produkcyjną do +1 miliona ton na rok. 

Roboty górnicze Etapu I rozpoczęły się bezpośrednio z końcowej lokalizacji ukończonych wy-
robisk „próbnej sztolni”. 

Szkoła Eksploatacji Podziemnej 2015, Materiały Konferencyjne 



Próbna sztolnia została wydrążona z zatrzymanej ściany wyrobiska odkrywkowego udostępnia-
jącego pokład C13 Indominco, w pobliżu istniejących urządzeń powierzchniowych i zwałowiska 
kopalnianego. 
W celu efektywnego prowadzenia działalności na rynku indonezyjskim w roku 2008 spółki Grupy 
KOPEX powołały do prowadzenia działalności na rynku indonezyjskim spółkę PT KOPEX Mi-
ning Contractors (KMC) z siedzibą w Dżakarcie. 
Nowo powołany podmiot prawa indonezyjskiego KMC przejął prowadzenie kontraktu związanego 
z budową kopalni Bontang dla PT Indominco Mandiri. 
Etap I został zakończony w lutym 2010 roku po całkowitym przejęciu odpowiedzialności za pro-
wadzenie kontraktu w sierpniu 2009 roku przez KMC. 
 
 
2. EKSPLOATACJA ZŁOŻA – PROJEKT BONTANG 
 
2.1. Górnictwo indonezyjskie 
 
Rynek indonezyjski postrzegany od zawsze był jako rynek perspektywiczny. Pierwsze próby wy-
dobycia węgla kamiennego w Indonezji na skalę przemysłową datuje się na koniec XIX i początek 
XX wieku. 

W 2002 roku, Indonezja wyprodukowała ponad 100 milionów ton węgla, z czego blisko 73 mi-
liony trafia na rynki zagraniczne. Górnictwo węgla kamiennego w Indonezji zdominowane jest 
przez prywatnych inwestorów PT. Adraro Indonesia, PT. Arutmin Indonesia oraz PT. Kaltim Pri-
ma Coal. Jedyna państwowa kopalnia, PT. Tambang Batubara Bukit Asam, produkuje rocznie 
około 10 milionów ton węgla (produkcja w 2002 roku wyniosła 9.482.041 ton). 

Indonezja należy do czołowych producentów węgla kamiennego na świecie. Według szacun-
ków Ministerstwa Energetyki i Zasobów Naturalnych Republiki Indonezji, pokłady węgla znajdu-
jące się na terenie Indonezji oceniane są na blisko 40 miliardów ton – 11,5 miliarda ton już zbada-
no i sklasyfikowano, a pozostałe zasoby stanowią jedynie dane szacunkowe. Zasoby węgla posia-
dającego wartość handlową szacowane są na blisko sześć miliardów ton. Główne złoża węgla 
kamiennego znajdują się na Sumatrze (blisko 2/3 całkowitych zasobów), Kalimantanie, Zachodniej 
Jawie oraz Sulawesi. Na Sumatrze największe pokłady znajdują się w rejonie miejscowości Tan-
jung Enim i są eksploatowane przez państwową kopalnię PT. Tambang Batubara Bukit Asam. 
Węgiel znajdujący się na Kalimantanie, charakteryzujący się jednocześnie najlepszą jakością han-
dlową, eksploatowany jest przez prywatnych kontraktorów. 

95% zasobów wydobywanych jest aktualnie metodą odkrywkową. Metoda głębinowa, która 
pozwala na produkcję lepszych gatunków węgla nie była dotychczas wykorzystywana na szeroką 
skalę. 

Łatwo dostępne pokłady węgla, eksploatowane metodą odkrywkową powoli się kończą. Produ-
cenci zaczynają powoli rozważać eksploatację niższych, trudno dostępnych pokładów, wykorzy-
stując metody eksploatacji podziemnej. Warunki eksploatacyjne, w przypadku górnictwa głębino-
wego, są w Indonezji bardzo trudne (duże nachylenie pokładów, duże zawilgocenie), ale zalegają-
cy tam węgiel posiada znacznie lepsze parametry jakościowe. 

Wartość opałowa węgla indonezyjskiego zawiera się w przedziale od 5.000 do 7.000 kcal/kg, 
przy niskiej zawartości popiołu i siarki oraz wysokiej zawartości wilgoci. 

Z handlowego punktu widzenia węgiel indonezyjski zbliżony jest jakością do węgla oferowa-
nego przez Republikę Południowej Afryki. Węgiel lignitowy, stanowiący około 59% całkowitych 
zasobów, z uwagi na niską wartość opałową oraz wysoką zawartość wilgoci (ponad 30%), wyko-
rzystywany jest jedynie na rynku krajowym (eksport nie jest opłacalny). Pozostały asortyment 
eksportowany jest zarówno do krajów ościennych, a także do Stanów Zjednoczonych i Europy. 
Średnia zawartość siarki w węglu indonezyjskim wynosi 1,0%. 



2.2. Projekt BONTANG 
 
 

 
 

Rys. 1. Położenie kopalni Bontang. Obszar górniczy PT Indominco Mandiri 
Fig. 1. Project location map of Bontang mine. PT Indominco Mandiri mining area 

 
 
Kopalnia Bontang znajduje się na Borneo w prowincji Kalimantan Wschodni leży na terenie ob-
szaru górniczego należącego do firmy PT Indomingo Mandiri. 

Kopalnia znajduje się na terenie dawnej kopalni odkrywkowej w najkorzystniejszym obszarze 
do prowadzenia eksploatacji podziemnej w części centralnej zachodniego bloku koncesji PT Iin-
dominco, jest to obszar zajmujący ok. 50 km2 (10 x 5 km). 

 
2.3. Opis złoża 
 
Na podstawie badań geologicznych i danych uzyskanych z interpretacji geologicznej określono: 

– Głębokość zalegania stropu każdego z pokładów, 
– Miąższość pokładów, 
– Identyfikację pokładu (korelację). 
Złoże ukształtowane jest w większej części w postaci rozległej synkliny o osi w kierunku 

N-S i lekko zapadającej się na S. 
Pokłady zapadają w większości pod kątem 10° maksymalnie pod kątem 12°. Miąższość pokła-

dów wacha się od kilku centymetrów do 9 m. 
Pokłady o średniej miąższości powyżej 1 m: to pokłady C4, C6, C7, C8, C11, L11 oraz C13. 
Spośród wszystkich wymienionych pokładów zalegających w bloku wschodnim (West Block 

area), tylko pokład C13 wykazuje potencjał do eksploatacji podziemnej. Miąższość pokładu C13 
waha się od 0,5 do 9,0 m. 



 
 

Rys. 2. Mapa miąższości pokładu C13 z izoliniami głębokości zalegania 
Fig. 2. Map of deposit C13 seam thickness with deposition depth isolines 

 
Pokład C13 na niektórych obszarach jest wymyty. Zjawisko to jest szczególnie widoczne w za-

chodnim skrzydle synkliny, zaobserwować można około pięć obszarów wymyć, których pozycję 
sprecyzowano dodatkowymi otworami, oraz jedno wymycie w skrzydle wschodnim (około 350 m 
za próbną sztolnią). 

Za minimalną (bilansową) miąższość pokładu pozwalającą na prowadzenie eksploatacji przyję-
to 1,5 m, a za maksymalny dopuszczalny przerost przyjęto 0,3 m. 

Zsumowane zasoby stwierdzone i udokumentowane o minimalnej miąższości 1,5 m są szaco-
wane na poziomie ok. 44,7 mln ton, w tym: 

– zasoby o minimalnej miąższości 2,5 m: 36,0 mln ton, 
– zasoby o minimalnej miąższości 3,0 m: 24,8 mln ton, 
– zasoby o minimalnej miąższości 3,5 m: 15,4 mln ton. 
W pokładzie C13 węgiel jest węglem jasnym, drobno-laminowanym, zbliżony do pionowego 

kliważ o dominującej orientacji wschód-zachód. Węgiel został sklasyfikowany jako umiarkowanie 
wytrzymały, osiągając wytrzymałość w teście UCS rzędu 15 MPa. 

W bezpośrednim stropie pokładu C13 zalega warstwa iłowca przeławiconego przez drobno-
ziarnisty piaskowiec, o miąższości 1–12 m (średnio 6 m).  Wytrzymałość tej warstwy została okre-
ślona jako słaba - w teście UCS rzędu 2–10 MPa. 

Powyżej warstwy iłowca w profilu obserwujemy warstwy piaskowca o miąższości 1–2 m każda 
(na ścianie odkrywki ta formacja ma w sumie ok. 10 m miąższości) 

Spąg bezpośredni pokładu stanowi łupek węglisty poniżej którego zalega warstwa słabozwię-
złego iłowca przeławiconego bardzo drobnoziarnistym piaskowcem. Miąższość iłowca waha się 
pomiędzy 1–17 m, zwykle jest to około 3m. Wytrzymałość iłowca wyznaczono na 8 MPa, jednake 
testy laboratoryjne wykazały silną podatność na rozmakanie. 

Na podstawie analizy geotechnicznej przeprowadzono ocenę zagadnień geotechnicznych doty-
czących projektu wyrobisk. 



 
 

Rys. 3. Zależność pomiędzy wytrzymałością stropu (CMRR) a szerokością wyrobiska 
Fig. 3. Relation between roof rating (CMRR) and entry width 

 
 
Strop w kopalni w Bontang zaszeregowano wg. skali Coal Mine Roof Rating (CMRR) na 25-35 

(skala od 1-100). 
Węgiel w omawianym złożu wykazuje lepsze właściwości mechaniczne niż skały stropowe, 

w związku z czym, stabilność będzie zależała od pozostawienia łaty węgla w stropie wyrobiska. 
Generalnie wartość zaindeksowania CMRR iłowca zalegającego w stropie kiedy będzie chroniony 
przed wpływem wilgoci wyniesie 27, natomiast w stanie odsłoniętym 23.  

Ze względu na upad pokładu należy pamiętać, że dla poziomego wyrobiska prowadzonego po 
rozciągłości grubość łaty będzie inna przy obu ociosach. 

Bazując na powyższej analizie, oceniono iż łata węgla pozwoli na ograniczenie potrzeby sto-
sowania podpór/wzmocnień. Reasumując, obudowa polegająca na zastosowaniu długich cięgien 
kotew będzie ograniczona tylko do niektórych specjalnych miejsc. 

W pre-feasibility study opracowanym dla projektu zostały zaprojektowane filary. 
Na głębokości do 300 m wymiary filara określono jako 14m szerokości (19 m centres) x 20m dłu-
gości (25 m centres) które zapewnią satysfakcjonującą stabilność. Aby zminimalizować ilość prze-
cinek (Cut Througs) oraz związanych z tym czterokierunkowych skrzyżowań, wydłużono długość 
filarów do 45 m (50 m centres). 

 
2.4. System prowadzenia robót 
 
W kwietniu 2008 roku podjęto pierwsze prace mające na celu przygotowanie do drążenia upado-
wych w pokładzie C13. 

Zakres robót dotyczył przedłużenia wyrobisk kopalnianych z ukończonych wlotów kopalni 
próbnej do przecinki 11 (Roboty udostępniające) oraz prowadzenia fazowego wybierania sekwen-
cji na południu zaczynając od 11 przecinki cofając się do 6 przecinki (Roboty eksploatacyjne). 



 
 

Rys. 4. Teren próbnej kopalni Bontang z wlotami do upadowych w odsłoniętym odkrywką pokładzie C13 
Fig. 4. Bontang trail mine area with entries to declines at the old open pit area of C13 deposit 

 
 

Tabela 1. 
Parametry wyrobisk udostępniających 
Parameters of development workings 
 

Charakterystyka wyrobisk udostępniających 

Długość: 2 x po około 2700 m 

Szerokość: 4,8 do 5,5 m 

Wysokość: 3,0 do 3,5 m 

Nachylenie wyrobiska: 8 do 15° 

Obudowa: 
kotwiowa: 1,5 x 1,5 m, kotwy wklejane o średnicy 24 mm i długości 
2,2 m + kotwy linowe dł. 8,0 m 

 
 

Podczas prowadzenia eksploatacji, sekwencje eksploatacji podlegały ciągłej rewizji i opierały 
się na obserwacjach jakościowych i zaobserwowanych efektach zmian, plan był modyfikowany 
zgodnie z wymaganiami Spółki Indominco Mandiri. 



 
 

Rys. 5. Schemat wyrobisk kopalni Bontang Etap I 
Fig. 5. Stage I Bontang mine workings scheme 

 
 

Roboty Eksploatacyjne rozpoczęły się, gdy północna i południowa upadowa zostały wykonane 
do 11 przecinki. 

Standardowy profil chodnika przewozowego ma wymiary 5,5 m szerokości i 2,7 m wysokości. 
Wszystkie profile chodników przewozowych zostały zaprojektowane z nominalną warstwą węgla 
ok. 300 mm w stropie i spągu w celu zapewnienia pewnego poziomu ochrony przed słabymi wa-
runkami spągowymi i stropowymi spodziewanymi w tym obszarze, w istniejących warunkach 
pokładu dla zapewnienia bezpiecznego i stabilnego miejsca pracy. 

Plan i cechy wyrobisk eksploatacyjnych przewidywały następujący sposób drążenia: 
– Wszystkie kieszenie były drążone od szerokości głowicy kombajnu do maksimum 3,5 m sze-

rokości, 
– Na pierwszym 200 metrowym wybiegu, począwszy od 11 przecinki, drążenie chodników 

odbywało się w odstępie 25 m między chodnikami. Przez kolejne 200 m wybiegu, drążenie 
chodników odbywało się w odstępie 20 m między chodnikami w celu zwiększenia odzysku 
węgla. 

– Splity w wybiegu od przecinki 11 do 8A planowano wykonać w tym wybiegu liniowo. Z po-
wodu warunków lokalnych wprowadzano jednak wymagane modyfikacje w planie prowa-
dzenia eksploatacji. 

– Splity wentylacyjne zostały zaprojektowane na szerokość 5,2 m, za wyjątkiem ostatnich 
4 m, które projektowane były na szerokość 3,5 m. Ostatnie 4 m splitu wentylacyjnego pozo-
stawione były bez obudowy, aby ochronić przed możliwością powstania iskry zapalającej 
pomiędzy głowicą urabiającą Continous Miner i kotwami, podczas wykonania przebicia 



przez CM pomiędzy poprzednio drążonym splitem wentylacyjnym a wyrobiskiem wydo-
bywczym wykonywanym w kolejnej sekwencji.  

– Wyrobiska w wybiegu eksploatacyjnym były wykonywane po wzniosie pod kątem 60º w sto-
sunku do osi upadowej południowej przy odległości ok. 28,4 m między osiami chodnika 
i 90º stopni na połączeniu z upadową południową. 

– Po połączeniu pod kątem 90º z południową upadową, były drążone ‘po wzniosie’ splity o dłu-
gości 70m.  

– Kieszenie eksploatacyjne (pockets) były początkowo drążone w 10 metrowym odstępie od 
siebie dla pierwszych dwóch splitów i stopniowo odstępy były zmniejszane do 8 metro-
wych, a ostatecznie do 6,5 m. 

– Plan i rozmiary wyrobisk eksploatacyjnych były weryfikowane w trakcie trwania robót 
zgodnie z wynikami monitorowania, obserwacji I pomiarów miejsca robót i dobrą sztuką 
górniczą. 

 
 

 
 

Rys. 6. Schemat wykonanych wyrobisk eksploatacyjnych 
Fig. 6. Extraction workings scheme 

 
 
2.5. Maszyny i urządzenia 
 

Do prowadzenia prac w pierwszym etapie wykorzystywano kombajn Continuous Miner typu 
Joy 12HM9 CM. Jest to wysoko wydajny kombajn z sterowaniem manualnym. Posiadający dwu-
bębnowy organ urabiający, zwartą budowę, oraz centralnie umieszczony przenośnik zgrzebłowy. 
Bębny urabiające mają średnicę 1120 mm. Szerokość urabiania kombajnu wynosi 4,9 m, a mak-
symalna wysokość urabiania 3,75 m. Przenośnik zgrzebłowy posiada szerokość 760 mm. Ze 
względu na dużą masę kombajn ten nie sprawdzał się przy drążeniu ze względu na słaby spąg 
wyrobisk. 

Transport urobku odbywał się z wykorzystaniem pojazdów oponowych typu JEFFERY 4110 
Ramcar. Pojazdy ramowe posiadają szufladowo wysuwany pojemnik na urobek. Urobek ładowny 
jest bezpośrednio na pojazd z przenośnika zgrzebłowego kombajnu CM. Pojemność urządzenia to 
14 ton, po załadowaniu urobek wywożony był na powierzchnię. 

W późniejszym etapie prowadzenia prac wraz z wydłużaniem się drogi odstawy urobku zasto-
sowano do transportu urobku pojazdy zasilane elektrycznie typu shuttlecar oraz przenośnik taśmo-
wy odstawy głównej zabudowany w upadowej północnej. 



Urobek powstały podczas urabiania sypany był z przenośnika kombajnu na elektryczne wozy 
odstawcze shuttlecar a następnie transportowany był na zabudowany w odległości do 200 m prze-
nośnik odstawy głównej, wydłużany wraz z postępem robót. 
 
 

 
 

Rys. 7. Schemat odstawy urobku. Przenośnik taśmowy zabudowany w upadowej północnej 
Fig. 7. Main conveyor scheme. Belt conveyor installed in north decline 

 
 

Maszyny i urządzenia wykorzystywane do prowadzenia prac drążeniowych i prowadzenia eks-
ploatacji: 

– Joy 12CM 11 kombajn wraz z kotwiarką pierścieniową, ze względów technicznych oraz 
ograniczonej możliwości jednoczesnego kotwienia oraz urabiania do kotwienia stosowano 
kotwiarki indywidualne, 

– 2 Joy 15Sc wozy przodkowe tzw. shuttlecar, zasilane elektrycznie, 
– 1 kruszarka urobku, 
– 1 PJB pojazd do transportu ludzi Diesel, 
– 1 Komplet systemu przenośnika taśmowego 800 metrów, 
– Przenośnik taśmowy zwałowarki na powierzchni. 
 

2.6. Obudowa wyrobisk 
 
W wyrobiskach stosowaną obudową była obudowa kotwiowa z siatką stalową. Do kotwienia sto-
sowano kotwy stalowe o długości 2,2 m, na 1 mb wyrobiska zabudowywano 6 kotew. 



 
 

Rys. 8. Schemat obudowy kotwiowej dla Etapu I 
Fig. 8. Scheme of roof bolting for Stage I 

 
 
2.7. System wentylacji 
 
Podczas drążenia upadowych stosowano obiegowy system wentylacji ssącej, obieg powietrza wy-
muszany był zabudowanym we wlocie do północnej upadowej wentylatorem ssącym. Za postępem 
drążenia w przecinkach łączących upadowe zabudowywano tamy wentylacyjne wymuszające 
obieg powietrza przez przodek wyrobiska. 
 
 

 
 

Rys. 12. Schemat wentylacji obiegowej. Wlot do upadowych 
Fig. 12. Scheme of ventilation circuit. Entry to declines 



2.8. Osiągane postępy drążenia 
 
W początkowy etapie prowadzenia prac ze względu problemy logistyczne nie osiągano zadowala-
jących postępów prowadzenia robót. 

Po przejęciu pełnej odpowiedzialności za prowadzenie kontraktu w sierpniu 2009 roku przez 
spółkę zależną Grupy KOPEX, PT KOPEX Mining Contrators oraz zmianie organizacji dostaw 
materiałów oraz części zamiennych do maszyn i urządzeń, zaczęto osiągać znaczące postępy drą-
żenia. 
 
 
Tabela 3. 
Miesięczne postępy drążenia 
Monthly driving progres 
 

Miesiąc 
Postęp  

w miesiącu 
[m] 

Ilość dni  
drążenia  

[dni] 

Średni postęp  
[m/dzień] 

Narastająco  
[m] 

lipiec 2008 (od 18.07.2008) 60 11 5,5 60 
sierpień 2008 84,5 13 6,5 144,5 
wrzesień 2008 104,2 20 5,2 248,7 
październik 2008 148,7 22 6,8 397,4 
listopad 2008 252,3 24 10,5 649,7 
grudzień 2008 214,8 22 9,8 864,5 
styczeń 2009 293,7 28 10,5 1158,2 
luty 2009 211,5 19 11,1 1369,7 
marzec 2009 120 11 10,9 1489,7 
kwiecień 2009 171,7 14 12,3 1661,4 
maj 2009 195,5 15 13,0 1856,9 
czerwiec 2009 148,4 17 8,7 2005,3 
lipiec 2009 0 0 0,0 2005,3 
sierpień 2009 (od 22.08.2009) 117,2 10 11,7 2122,5 
wrzesień 2009 335,1 17 19,7 2457,6 
październik 2009 723,2 30 24,1 3180,8 
listopad 2009 1300 30 43,3 4480,8 
grudzień 2009 812,2 18 45,1 5293 
styczeń 2010 1032 29 35,6 6325 
luty 2010 do 6.02.2010  280 14 20,0 6605 

 
 
Tabela 4. 
Zestawienie postępów drążenia 
Summary of driving progress 
 

 
Postęp 

[m] 

Ilość dni  
drążenia 

[dni] 

Średni postęp  
drążenia 
[m/dni] 

Sumarycznie: 6605 462 14,30 

Sumarycznie do zatrzymania od 18.07.2008: 2005,3 216 9,28 

Sumarycznie po wznowieniu od 22.08.2009: 4599,7 246 18,70 



PODSUMOWANIE 
 
Prowadzenie prac związanych udostępnieniem pokładu C13 oraz próbna eksploatacją metodą fila-
rowo komorową, stanowiło nowe wyzwanie dla polskiego górnictwa oraz firm zaplecza górnicze-
go skupionych w Grupie KOPEX.  

W początkowym etapie prowadzenia prac ze względu na trudności we współpracy z australij-
skim konsorcjantem, nie osiągano zakładanych postępów. Po przejęciu kontraktu i uporządkowa-
niu spraw związanych z dostawami materiałów oraz części zamiennych do maszyn i urządzeń 
znacząco wzrosła osiągana wydajność przy prowadzeniu robót drążeniowych. 

Powadzona działalność w kopalni Bontang pozwoliła na zdobycie doświadczeń z nową techno-
logią prowadzenia eksploatacji węgla w systemie nie spotykanym w Polsce. 

Stosowanie metody eksploatacji z wykorzystaniem kombajnu CM wynika z warunków górni-
czo-geologicznych, głównymi czynnikami wpływającymi na stosowaną metodę eksploatacji jest: 

– utrudnione warunki prowadzenia prac przy rozmakaniu spągu utrudniające stosowanie cięż-
kich maszyn górniczych, 

– wysoka stateczność wyrobisk pozwalająca na stosowanie obudowy kotwowej, 
– nieregularność zalegania i nieregularna miąższości pokładu. 
W związku z kończącą się możliwością prowadzenia eksploatacji węgla metodą odkrywkową i po-

trzebą stosowania technologii eksploatacji podziemnej, prowadzoną działalność związaną z budo-
wą kopalni Bontang i eksploatacją pokładu C13 należy traktować jako poligon doświadczalny 
mający na celu zdobycie jak największego zasobu wiedzy i informacji na temat zachowania się 
górotworu oraz możliwości wprowadzenia wysoko wydajnych systemów ścianowych produkowa-
nych przez Grupę KOPEX w celu maksymalizacji wydajności prowadzonej eksploatacji pokładów 
węglowych w Indonezji. 
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[1] Biuro engineeringu KOPEX S.A.: System eksploatacji złoża. Katowice 2008. 
[2] KOPEX .S.A.: Raport na temat funkcjonowania spółki zależnej KOPEX S.A. w Indonezji. 

Katowice 2007, 2008. 
 
 

Underground deposit exploitation – Project Bontang 
 
SUMMARY: In 2008 KOPEX Group decided to enter into the mining market in Indonesia. The 
first Project carried out was the Indominco Mine Underground Stage 1 Mining Project in Bontang, 
Indonesia. Execution of work related with the construction of two declines and with the trial coal 
exploitation from C13 deposit, allowed to gain new experience in the field of carrying out mining 
works on the new market and within exploitation the room and pillar system not used in Polish coal 
mining yet. 
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Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 

Ochrona powierzchni ziemi  

Z a i n w e s t u j m y   r a z e m   w   ś r o d o w i s k o 



Zainwestujmy razem w środowisko 

Ochrona powierzchni ziemi 
Remediacja terenów zdegradowanych i rekultywacja składowisk  
 

 
 
 
 
Cel programu 
 

Ograniczenie negatywnego oddziaływania na 
środowisko poprzez rekultywację/ remediację terenów 
zdegradowanych, w tym zamykanych składowisk. 

 
  
  
  
  

 



Zainwestujmy razem w środowisko 

Ochrona powierzchni ziemi 
Remediacja terenów zdegradowanych i rekultywacja składowisk  
 

Program realizowany będzie w latach 2015 – 2023 
 

podpisywanie umów do 2020 r.,  
środki wydatkowane do 2023 r.   

 

 Nabór wniosków w trybie ciągłym.  
 

Mogą być składane do NFOŚiGW  
 od 01.01.2015 r. do 30.06.2020 r. 

  
Okres  kwalifikowalności  kosztów   

 od  01.01.2014 r. do  15.11.2023  r. 



Zainwestujmy razem w środowisko 

Rodzaje przedsięwzięć  
 
projekty  unieszkodliwiania  odpadów  niebezpiecznych  lub działań 
naprawczych  lub  rekultywacji/remediacji  zanieczyszczonej  gleby,  ziemi  
i  wód gruntowych, likwidujące zagrożenie dla środowiska naturalnego o 
zasięgu regionalnym lub  ponadregionalnym,  które  uzyskają  
rekomendację  GIOŚ  (w  tym  przedsięwzięcia realizowane w formie 
wykonania zastępczego).  
wykonanie  dokumentacji  dla  przedsięwzięć  wymienionych wyżej.  
przedsięwzięcia  polegające  na  przeprowadzeniu  działań  naprawczych  
lub rekultywacji/remediacji powierzchni ziemi na terenach 
zdegradowanych, w tym terenach zanieczyszczonych przez przemysł.  
przedsięwzięcia dotyczące zamykania i rekultywacji składowisk 
odpadów.  

Ochrona powierzchni ziemi 
Remediacja terenów zdegradowanych i rekultywacja składowisk  
 



Zainwestujmy razem w środowisko 

Ochrona powierzchni ziemi 
Remediacja terenów zdegradowanych i rekultywacja składowisk  
 

 
Beneficjenci   
 
jednostki  samorządu  terytorialnego  i  ich  związki,   
w  tym  jednostki  samorządu terytorialnego realizujące  
przedsięwzięcia w formie wykonania zastępczego;  
 
podmioty publiczne działające w imieniu Skarbu Państwa;  
 
osoby  fizyczne  prowadzące  działalność  gospodarczą,  
przedsiębiorstwa  państwowe, spółki prawa handlowego.   
  



Zainwestujmy razem w środowisko 

Ochrona powierzchni ziemi 
Remediacja terenów zdegradowanych i rekultywacja składowisk  
 

 
Dotacja 
• do 50% kosztów– zamykanie i rekultywacja składowisk innych niż niebezpieczne  
• do 80% kosztów kwalifikowanych – unieszkodliwianie odpadów niebezpiecznych, 

działania naprawcze, rekultywacja/remediacja 
 
Pożyczka 
• do 90 % kosztów kwalifikowanych, do 100% dla „zielonych gmin” 
• oprocentowanie stałe 0,1% - dla przedsięwzięć realizowanych w formie 

wykonania zastępczego, WIBOR 3M, nie mniej niż 2% dla pozostałych 
przedsięwzięć 

• okres  finansowania: nie dłuższy niż 12 lat 
• okres karencji: nie dłuższy niż 18 miesięcy 



Zainwestujmy razem w środowisko 

Ochrona powierzchni ziemi 
Remediacja terenów zdegradowanych i rekultywacja składowisk  
 

Warunki umorzenia 
 
• do 20%, lecz nie więcej niż 5 000 000 zł, do 30% dla „zielonych gmin” 
• 50% wypłaconej kwoty pożyczki pomniejszonej o kwotę odzyskaną od 

zobowiązanego oraz o wartość oczyszczonej nieruchomości wynikającą z 
operatu szacunkowego, w przypadku przedsięwzięć realizowanych w 
formie wykonania zastępczego 

• nie podlega umorzeniu pożyczka udzielona na rekultywację/ remediację 
zdegradowanego terenu, celem jego odpłatnego zagospodarowania 



Zainwestujmy razem w środowisko 

Ochrona powierzchni ziemi 
Remediacja terenów zdegradowanych i rekultywacja składowisk  
 

 
Koszty kwalifikowane : 
 
 związane  z  przygotowaniem  przedsięwzięcia, do wysokości  nieprzekraczającej   
5%  sumy  kosztów  kwalifikowanych przedsięwzięcia  (ograniczenie  to  nie  dotyczy  
przedsięwzięć  obejmujących wyłącznie przygotowanie dokumentacji),  
roboty demontażowe i rozbiórkowe,  
zbieranie,  transport  oraz  odzysk  lub  unieszkodliwienie  odpadów,   w  tym  
przeterminowanych  środków  ochrony  roślin  i  ich  opakowań,  elementów  
budowlanych oraz zanieczyszczonej gleby i ziemi,  
przeprowadzenie  działań  naprawczych  lub  rekultywacji/ remediacji  
zdegradowanego  terenu  (oczyszczanie  gleby,  ziemi  i  wód  gruntowych,  
ograniczenie możliwości rozprzestrzeniania się zanieczyszczeń w glebie, ziemi i  
wodach,  zmiana  niekorzystnego  antropogenicznego  ukształtowania  terenu,  
wprowadzanie roślinności, zalesianie, zadrzewianie),  

 

  



Zainwestujmy razem w środowisko 

Ochrona powierzchni ziemi 
Remediacja terenów zdegradowanych i rekultywacja składowisk  
 

Koszty kwalifikowane c.d. : 
 
 koszty  zmiany  ukształtowania  terenu  i  niezbędnych  instalacji  dla  jego  
udostępnienia do celów rekreacyjnych.  
rekultywacja  techniczna  składowiska  (ukształtowanie wierzchowiny,  wykonanie  
okrywy rekultywacyjnej, uporządkowanie gospodarki odciekami);  
odgazowanie  składowiska  (wykonanie  studni  odgazowujących,  instalacji  do  
pozyskania  biogazu  (np.  biofiltry,  rurociągi,  pochodnie,  instalacje  elektryczne  
pochodni);  
rekultywacja biologiczna składowiska (wprowadzenie roślinności);   
instalacje do monitoringu (np. piezometry). 
 

  



Zainwestujmy razem w środowisko 

Ochrona powierzchni ziemi 
Remediacja terenów zdegradowanych i rekultywacja składowisk  
 

 Koszty  poniesione  przed  dniem  złożenia  wniosku  kwalifikuje się do poziomu 10% 
kosztów kwalifikowanych. 
 
 Dla  rekultywacji  składowisk  odpadów  innych  niż niebezpieczne  i  obojętne,  na  
których  składowane  były  odpady  komunalne  kwalifikuje  się koszty do  wysokości   
1  mln  zł  w  przeliczeniu  na  1  ha składowiska poddanego rekultywacji. 
 
Nie kwalifikuje się: 
 
 zarządzania przedsięwzięciem,  
realizacji  instalacji  służących  do  energetycznego  wykorzystania  biogazu  oraz  
rurociągów służących do przesyłu biogazu poza teren składowiska,  
nabycia nieruchomości.  
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Zainwestujmy razem w środowisko 

Geologia i górnictwo 
Zmniejszenie uciążliwości wynikających z wydobycia kopalin 

Cel programu 
 

ograniczenie negatywnego oddziaływania na środowisko wynikającego z wydobycia 
kopalin i likwidacji zakładów górniczych poprzez:  
  rekultywację gruntów na terenach zdegradowanych działalnością wydobywczą,  
  eliminowanie  zagrożeń  wynikających  z  zakresu  budowy  i  użytkowania  
obiektów budowlanych i wyrobisk górniczych,  
  monitoring stanu środowiska i przeciwdziałanie poważnym awariom w 
górnictwie.  



Zainwestujmy razem w środowisko 

  
 

Program realizowany będzie w latach 2015 – 2023 
 

podpisywanie umów do 2020 r.,  
wydatkowanie środków do 2023 r.   

 

 Nabór wniosków w trybie ciągłym.  
 

Terminy,  sposób  składania  i  rozpatrywania  wniosków  określone  
zostaną  w  ogłoszeniu  o  naborze lub  w  regulaminie  naboru  na  
stronie internetowej www.nfosigw.gov.pl.  
 

Geologia i górnictwo 
Zmniejszenie uciążliwości wynikających z wydobycia kopalin 

http://www.nfosigw.gov.pl/


Zainwestujmy razem w środowisko 

Rodzaje przedsięwzięć:  
 

• rekultywacja gruntów na terenach zdegradowanych działalnością wydobywczą  
• wprowadzenie technologii ograniczających powstawanie odpadów podczas 

wydobycia i przeróbki surowców 
• ochrona powierzchni ziemi i zasobów wód przed skutkami eksploatacji 

podziemnej i otworowej między innymi poprzez podsadzanie i lokowanie 
odpadów mineralnych 

• ujmowanie oraz uzdatnianie wód kopalnianych i wód zasolonych 
• doposażenie w aparaturę i sprzęt ratowniczy jednostek powołanych do 

prowadzenia działań ratowniczych w górnictwie 
• wspieranie działalności Wyższego Urzędu Górniczego z zakresu ochrony 

środowiska 
• doposażenie organów nadzoru górniczego w sprzęt służący do monitorowania 

eksploatacji kopalin 
• badania i prace dla ochrony środowiska w górnictwie 

Geologia i górnictwo 
Zmniejszenie uciążliwości wynikających z wydobycia kopalin 



Zainwestujmy razem w środowisko 

Geologia i górnictwo 
Zmniejszenie uciążliwości wynikających z wydobycia kopalin 

Beneficjenci : 
 
 

1. podmioty i instytucje, których działalność regulują przepisy Pgg 
finansowane w całości lub części ze środków budżetu państwa  

2. podmioty wskazane w ustawach restrukturyzacyjnych dotyczących 
górnictwa 

3. jednostki samorządu terytorialnego (JST) i ich związki 
4. jednostki powołane do prowadzenia działań ratowniczych w 

górnictwie 
5. państwowe jednostki budżetowe, w trybie określonym: 

http://www.nfosigw.gov.pl/oferta-finansowania/panstwowe-jednostki-budzetowe/ 

 
  

http://www.nfosigw.gov.pl/oferta-finansowania/panstwowe-jednostki-budzetowe/
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http://www.nfosigw.gov.pl/oferta-finansowania/panstwowe-jednostki-budzetowe/
http://www.nfosigw.gov.pl/oferta-finansowania/panstwowe-jednostki-budzetowe/
http://www.nfosigw.gov.pl/oferta-finansowania/panstwowe-jednostki-budzetowe/


Zainwestujmy razem w środowisko 

 
Dotacja – wszyscy beneficjenci 
 
• do 100% kosztów kwalifikowalnych 
 
Pożyczka – wyłącznie podmioty i instytucje, których działalność regulują 
przepisy Pgg  
 
• do 100% kosztów kwalifikowanych 
• oprocentowanie WIBOR 3M – 50 pkt.bazowych, nie mniej niż 2% 
• okres  finansowania: nie dłuższy niż 15 lat 
• okres karencji: nie dłuższy niż 6 miesięcy 

Geologia i górnictwo 
Zmniejszenie uciążliwości wynikających z wydobycia kopalin 



Zainwestujmy razem w środowisko 

Warunki umorzenia 
 
 po spłacie 50% kwoty pożyczki 
 do 30%, lecz nie więcej niż 1 000 000 zł 
 nie podlega umorzeniu pożyczka udzielona na przedsięwzięcia 

przynoszące dochód 

Geologia i górnictwo 
Zmniejszenie uciążliwości wynikających z wydobycia kopalin 
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Geologia i górnictwo 
Zmniejszenie uciążliwości wynikających z wydobycia kopalin 

 
Kwalifikowalność kosztów: 
 
od  01.01.2015  r.  do  31.12.2023  r.,  okres w  którym  poniesione koszty  
mogą być uznane za kwalifikowane (z  zastrzeżeniem zgodności  z zasadami  
udzielania pomocy publicznej). 
  
zgodnie z „Wytycznymi w zakresie kosztów kwalifikowanych  
finansowanych ze środków NFOŚiGW” : http://www.nfosigw.gov.pl/oferta-
finansowania/srodki-krajowe/programy-priorytetowe/geologia-i-gornictwo/ 

 
 szczegółowy katalog kosztów kwalifikowanych : 
http://www.nfosigw.gov.pl/oferta-finansowania/srodki-krajowe/programy-
priorytetowe/geologia-i-gornictwo/ 
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Najważniejsze zmiany: 
Wprowadzenie: 

ogólnych zasad kwalifikowalności kosztów w NFOSiGW 
katalogu kosztów kwalifikowalnych, który determinuje zakres rzeczowy 
przedsięwzięcia;(załącznik do programu) 
kryteriów jakościowych oceny wniosków 
kryteriów horyzontalnych , premia za moduł edukacyjny 

uznanie efektywności kosztowej za istotne kryterium jakościowe oceny wniosków 
o dofinansowanie;   
oznaczenie limitów dla kosztów kwalifikowalnych ;(załącznik do programu) 
adresowanie form dofinansowania 
brak możliwości korekty wniosków na etapie oceny formalnej 
uproszczenie procedur i form rozliczania umów (wniosek o płatność z 
załącznikami)  

 
 
 
 
 
 
 

Geologia i górnictwo 
Zmniejszenie uciążliwości wynikających z wydobycia kopalin 



Zainwestujmy razem w środowisko 

Dziękuję za uwagę 

www.nfosigw.gov.pl 

Imię i nazwisko 

tel.: (22)….. ….. …..  

e-mail: ………………………………….  

 



Ocena możliwości zastosowania 

w warunkach kopalń LGOM metod 

poprawy stateczności podziemnych 

wyrobisk górniczych zlokalizowanych 

w polu wzmożonych naprężeń 

poziomych – zarys problematyki

dr inż. Daniel Pawelus

Wydział Geoinżynierii, Górnictwa i Geologii

Zakład Górnictwa



Problematyka

Składowe pierwotnego pola 

naprężeń w górotworze 

nienaruszonym eksploatacją 

górniczą

Hz  

zzyx
m





 







1

1

1

gdzie:

 – ciężar objętościowy skał nadkładu,

H – głębokość zalegania rozpatrywanej warstwy skalnej,

 – współczynnik Poissona,

m – liczba Poissona.



Problematyka

Obszary geostatyczne – wzór N. K. Bulina

Obszary geodynamiczne – wzór N. Hasta

  grawzz   2,10,1

HyBx  013,050,2,

  grawzz   8,35,1

HyHx  05,031,9,

Relacja między obliczanymi wartościami

yHxyBxgrawyx ,,,  

Zmiana naprężeń pierwotnych

w górotworze wraz ze wzrostem 

głębokości (Goszcz, 1999)



Problematyka

Wartość pierwotnych naprężeń poziomych jest funkcją:

• wzajemnych oddziaływań na siebie poszczególnych

jednostek tektonicznych,

• ukształtowania powierzchni terenu,

• zaawansowania tektonicznego górotworu,

• głębokości w górotworze,

• sztywności materiału skalnego, wyrażonej m.in. poprzez

współczynnik Poissona  i moduł odkształcalności

liniowej (moduł sprężystości podłużnej) E.



Problematyka

Wartość pierwotnych naprężeń 

pionowych w funkcji głębokości 

(Brown i Hoek, 1978)

Wartość wskaźnika k w funkcji 

głębokości (Brown i Hoek, 1978)



Problematyka

Wpływ kierunku maksymalnej składowej naprężenia poziomego na stateczność 

wyrobisk korytarzowych (Daws i Hons, 1992)



Problematyka

Wyłamywanie stropu w wyrobisku górniczym na skutek działania

wzmożonych naprężeń poziomych (Mark, 2001)



Problematyka

Zawał stropu bezpośredniego na skutek działania wzmożonych naprężeń

poziomych w kopalni White Pine, USA (Agapito i Gilbride, 2002)



Badania dołowe w kopalniach LGOM

Metoda trepanacyjna

(Amadei i Stephansson, 2009)

Sonda pomiarowa CSIRO HI (Praca 

zbiorowa, 2012)



Badania dołowe w kopalniach LGOM

Parametry pola naprężeń poziomych w ZG Rudna (Butra i in., 2013)

Parametr
Numer testu pomiarowego

SM12 SM13 SM22 SM24 SM32 SM43 SM44

H [MPa] 24,7 30,8 22,2 11,4 16,8 33,6 26,4

H [] 110,0 118,0 55,0 42,0 158,0 124,0 131,0

h [MPa] 18,0 25,3 19,0 7,3 11,8 26,8 19,6

h [] 20,0 28,0 145,0 132,0 68,0 34,0 41,0

v [MPa] 22,1 27,8 18,6 9,4 20,0 22,1 23,9

k [-] 0,97 1,01 1,11 0,99 0,72 1,37 0,96

kH [-] 1,12 1,11 1,19 1,21 0,84 1,52 1,10

kh [-] 0,81 0,91 1,02 0,78 0,59 1,21 0,82

kHh [-] 1,37 1,22 1,17 1,56 1,42 1,25 1,35



Badania dołowe w kopalniach LGOM

Parametry pola naprężeń poziomych w ZG Polkowice-Sieroszowice (Butra i in., 2014)

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



Metody poprawy stateczności

wyrobisk górniczych

Do metod, które mogą być stosowane w warunkach kopalń

podziemnych, należą:

- szacowanie potencjału naprężeń poziomych (PNP),

- drążenie wyrobisk w strefie tzw. „cienia naprężeniowego”,

- górnictwo kierunkowe dla wyrobisk korytarzowych

i frontów pól eksploatacyjnych,

- mapowanie górnicze,

- wspomaganie poprawy stateczności wyrobisk górniczych

na podstawie metody różnicy azymutów.



Szacowanie potencjału naprężeń 

poziomych (PNP)

Grupa zagadnieniowa Kryteria szczegółowe Punktacja 
kryterialna

Głębokość eksploatacji

< 100 m 0

100–200 m 3

200–330 m 6

>330 m 8

Budowa geologiczna stropu bezpośredniego

masywny piaskowiec lub wapień 0

pyłowiec, grubość ławic > 0,2 m 4

węgiel lub słaby łupek 8

cienko uławicony piaskowiec 8

cienko uwarstwiony łupek 12

Orientacja kierunku postępu frontu (drążenie 
wyrobiska) względem kierunku działania 

największej składowej naprężeń poziomych

równoległa 2

45º 4

prostopadła 6

Charakterystyka prowadzonej eksploatacji 
od granic

brak eksploatacji od granic 0

technologia ścianowa ze strefą roboczą 
w „cieniu naprężeniowym”

3

z likwidacją filarów 3

technologia ścianowa z frontem
w strefie koncentracji naprężeń

10

Razem PNP 2–36



Szacowanie potencjału naprężeń 

poziomych (PNP)

Na podstawie oszacowanej wartości PNP określa się możliwość

wystąpienia utraty stateczności wyrobisk górniczych sugerując się

opracowanymi przedziałami liczbowymi:

- z dużym prawdopodobieństwem można spodziewać się poważnych

problemów z utrzymaniem stropów i najprawdopodobniej będzie

konieczne wprowadzenie dodatkowych rozwiązań zabezpieczających

stateczność wyrobisk górniczych: PNP > 20,

- uszkodzenia stropów wyrobisk na skutek działania wzmożonych

naprężeń poziomych są mało prawdopodobne, należy jednak być

przygotowanym do wprowadzenia pewnych elementów profilaktyki: 

5 < PNP ≤ 20,

- problemy z utrzymaniem stropów wyrobisk na skutek działania

poziomych naprężeń są bardzo mało prawdopodobne: PNP ≤ 15.



Drążenie wyrobisk w strefie

tzw. „cienia naprężeniowego”

Wykonanie statecznego wyrobiska w tzw. „cieniu naprężeniowym” (Mark, 2001)



Górnictwo kierunkowe dla wyrobisk 

korytarzowych i frontów pól eksploatacyjnych

Zależność optymalnego kierunku eksploatacji w systemie komorowo-filarowym od kierunku 

pierwotnego stanu naprężeń (Pawelus, 2010)



Mapowanie górnicze

Technika mapowania naprężeń

w górotworze (Mark i Mucho, 1994)



Mapowanie górnicze

Zasady mapowania naprężeń poziomych dla wyrobisk górniczych (Mark i Mucho, 1994)

Zjawisko Cecha
Związek z największą H

i najmniejszą h składową naprężenia poziomego

Wyłom w stropie
Lokalizacja w wyrobisku, 

szczególnie
na skrzyżowaniach wyrobisk

Lokalizacja w wyrobiskach daje informacje
o kącie pomiędzy kierunkiem drążenia

i naprężeniami poziomymi.
Na skrzyżowaniach wyłom jest równoległy

do kierunku działania h.

Pęknięcie przy rozciąganiu Kierunek Równolegle do H.

Kotły zawałowe
Kierunek większej

i mniejszej osi pustki
Większa oś powstałej pustki jest

równoległa do h.

Przesunięcia ścianek otworów 
wiertniczych

Kierunek ruchu stropu
Warstwy stropu przesuwają się

równolegle do H.

Płaszczyzny ścinania i pył skalny Kierunek
Płaszczyzny ścinania i linie pyłu skalnego

są równoległe do h.

Laminacja skał stropu Kierunek Laminacja jest równoległa do H.

Zawały stropu
Lokalizacja, kształt

i ogólna charakterystyka

Lokalizacja pozwala wnioskować o ogólnym 
ukierunkowaniu pola naprężeń. Kątowy kształt 

zawału zazwyczaj wskazuje na działanie naprężeń 
poziomych uwidaczniające się stopniowym 

niszczeniem na skutek
ścinania, przy czym intensywność

uszkodzeń jest znacznie większa po jednej
ze stron.



Wspomaganie poprawy stateczności

wyrobisk górniczych na podstawie metody 

różnicy azymutów

Ogólna zasada metody różnicy azymutów (Pawelus, 2010)



Wspomaganie poprawy stateczności

wyrobisk górniczych na podstawie metody 

różnicy azymutów

Zestawienie algorytmów dla metody różnicy azymutów (Pawelus, 2010)

Etapy postępowania w metodzie różnicy azymutów

Etap I Etap II Etap III Etap IV Etap V

H [] WG []
Relacja między 

azymutami
 [] , II [MPa]

0,90

0,90

H  WG  = 90 + (H - WG)
 = H  cos2 + h  sin2

II = H  sin2 + h  cos2

H  WG  = H - WG

 = H  sin2 + h  cos2

II = H  cos2 + h  sin2

90,180 H  WG  = 90 + (H - WG) 
 = H  cos2 + h  sin2

II = H  sin2 + h  cos2

90,180

0,90 H  WG  = H - WG

 = H  sin2 + h  cos2

II = H  cos2 + h  sin2

90,180

H  WG  = 90 + (H - WG)
 = H  cos2 + h  sin2

II = H  sin2 + h  cos2

H  WG  = H - WG

 = H  sin2 + h  cos2

II = H  cos2 + h  sin2



Wspomaganie poprawy stateczności

wyrobisk górniczych na podstawie metody 

różnicy azymutów

Algorytm zastosowania metody

różnicy azymutów we wspomaganiu

poprawy stateczności wyrobisk

górniczych (Pawelus, 2010)



Podsumowanie

 Wykonane w ZG Rudna i ZG Polkowice-Sieroszowice pomiary dołowe

potwierdziły występowanie w górotworze LGOM wzmożonych naprężeń

pierwotnych, których kierunki i wartości zależą nie tylko od sił

grawitacyjnych nadkładu, ale również od wzajemnych oddziaływań na

siebie poszczególnych jednostek tektonicznych, parametrów ośrodka

skalnego oraz zaangażowania tektonicznego górotworu.

 Przeprowadzane symulacje numeryczne i obserwacje dołowe

potwierdziły, że wzmożone naprężenia poziome mogą mieć wpływ

na stateczność wyrobisk górniczych w warunkach kopalń podziemnych.

 Górnictwo kierunkowe dla wyrobisk korytarzowych i frontów pól

eksploatacyjnych oraz mapowanie górnicze może być z powodzeniem

zastosowane w kopalniach LGOM w celu przeciwdziałania negatywnym

wpływom wzmożonych naprężeń poziomych na stateczność wyrobisk

górniczych.



Podsumowanie

 Metoda różnicy azymutów, która służy do określania wartości

naprężeń  i II, może być z powodzeniem stosowana

w podziemnych zakładach górniczych. Metoda ta pozwala uzyskać

dane do analiz numerycznych, a wraz z analizą budowy geologicznej

i parametrów geomechanicznych skał stropowych umożliwia wstępną

ocenę stateczności wyrobisk w danym rejonie kopalni. Może być

również wykorzystana do wspomagania procesu projektowania

rozmieszczenia wyrobisk górniczych oraz do weryfikacji metod doboru

obudowy kotwowej.

 Należy nadal szukać optymalnego sposobu prognozowania wielkości

wpływu wzmożonych naprężeń poziomych na obudowę górniczą

i skutecznego zabezpieczania wyrobisk kopalnianych w warunkach

kopalń LGOM.



Dziękuję za uwagę

i zapraszam do dyskusji 
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STRESZCZENIE: W artykule opisano nowe stanowisko laboratoryjne Katedry Górnictwa Pod-
ziemnego AGH, umożliwiające badanie rzeczywistej obudowy kotwowej w warunkach zmiennych 
obciążeń. Stanowisko laboratoryjne składa się z kilku współpracujących ze sobą podzespołów: 
Hydraulicznego Układu Obciążającego Kotew (HUK), pulpitu sterującego I, pulpitu sterującego II, 
pulpitu rejestrującego oraz zespołu agregatu hydraulicznego. W artykule scharakteryzowano zasto-
sowaną aparaturę pomiarową; czujniki siły, przemieszczenia, odkształcenia oraz wzmacniacz. Do-
datkowo zaprezentowano oprogramowanie służące do analizy danych. W badaniach zastosowano 
obudowę kotwową rozprężną powszechnie stosowną w wyrobiskach eksploatacyjnych ZG „Po-
lkowice-Sieroszowice”, którą zainstalowaną w bloku symulującym górotwór. Ponadto przedsta-
wiono charakterystykę naprężeniowo-odkształceniową kotwy ze szczególnych uwzględnieniem 
wielkości intensywności odkształceń i przemieszczeń przypadających na jednostkowy przyrost 
wartości siły osiowej obciążającej statycznie kotew. 
 
SŁOWA KLUCZOWE: Laboratoryjne stanowisko badawcze, obudowa kotwowa, charakterystyka 
naprężeniowo-odkształceniowa 
 
 
 
1. WPROWADZENIE 
 
W wyrobiskach górniczych, w których stosuje się samodzielną obudową kotwową istnieje niebez-
pieczeństwo nieprzewidzianego odpadania bloków skalnych do wyrobiska. Jednym z warunków 
bezpiecznej eksploatacji złóż jest możliwość utrzymania określonych parametrów geometrycznych 
wyrobiska w wymaganym przedziale czasu. W górnictwie rudnym zdarzają się przypadki, że przy 
rozpiętościach mniejszych od granicznych, wskutek zaburzeń strukturalnych, pojawiają się objawy 
niestateczności lokalnej w formie obwałów, zawałów lub krytycznych rozwarstwień stropu [1]. 

Od wielu lat zarówno w Polsce jak i na świecie prowadzi się badania w celu usprawnienia kon-
strukcji obudowy, poprawy jej współpracy z górotworem, atestacji, czy też opracowania optymal-
nych metod projektowania.  Współczesne konstrukcje obudów kotwowych oparte są często na ma-
teriałach o podwyższonej wytrzymałości na rozciąganie, przy czym jednocześnie z zachowaniem 
wymaganej nośności istotnym parametrem jest dopuszczalne wydłużenie, przemieszczenie osiowe 
kotwy lub ugięcie skotwionego stropu [2,3,4]. Najbardziej interesujące są wyniki badań otrzymy-
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wane na stanowiskach, na których wielkość obciążenia i przebieg w czasie są zbliżone do rzeczy-
wistych warunków „in-situ” i badane są rzeczywiste elementy konstrukcyjne, a nie ich modele. 
Badania właściwości dotyczą zarówno pojedynczych elementów obudowy kotwowej oraz obudo-
wy badanej w skali naturalnej. 
 
 
2. STANOWISKO LABORATORYJNE KOTWOWE 

KATEDRY GÓRNICTWA PODZIEMNEGO AGH 
 
Stanowisko laboratoryjne (rys. 1) do badania wytrzymałości na rozciąganie obudowy kotwowej 
zbudowane w Katedrze Górnictwa Podziemnego AGH umożliwia badania obudów kotwowych 
przy różnych warunkach obciążeń. Składa się ono z kilku współpracujących ze sobą podzespołów: 
Hydraulicznego Układu Obciążającego Kotew (HUK), pulpitu sterującego I (rys. 2), pulpitu steru-
jącego II (rys. 3), pulpitu rejestrującego (rys. 4) oraz zespołu agregatu hydraulicznego. 
 
 

 
 
Rys. 1. Zestaw podzespołów na stanowisku laboratoryjnym 
Figure 1. A set of components in the laboratory test facility 
 
 

 
 
Rys. 2. Pulpit sterujący I 
Figure 2. Control panel I 
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Rys. 3. Pulpit sterujący II 
Figure 3. Control panel II 
 
 

 
 
Rys. 4. Schemat blokowy pulpitu rejestrującego i hydraulicznego układu obciążającego kotew 
Figure 4. Block scheme of recording and hydraulic panel of bolt loading arrangement 
 
 

Zasilanie układu zapewnia zespół zasilacza hydraulicznego zbudowanego w oparciu o wielo-
tłoczkową pompę o zmiennej wydajności z regulatorami stałej mocy i stałego ciśnienia. Zasilacz 
znajduje się w odrębnym pomieszczeniu celem eliminacji nadmiernego hałasu towarzyszącemu je-
go pracy. Zbiornik zasilacza hydraulicznego napełniony jest olejem hydraulicznym HL46. Pojem-
ność zbiornika oleju hydraulicznego wynosi 450 dm3. Moc silnika agregatu hydraulicznego wynosi 
18 kW. Maksymalne ciśnienie zasilania wynosi 31 MPa. Dodatkowo układ jest wyposażony w pre-
sostat (czujnik różnicy ciśnień). Pulpit sterujący I znajduje się w sterowni i służy do ustawienia 
programów pracy zrywarki. Pulpit sterujący II znajduje się w pomieszczeniu głównym w bezpo-
średniej bliskości zrywarki. Jest on używany podczas zabudowy kotwy, a także w czasie przepro-
wadzania prób statycznych. Na pulpicie rejestrującym znajduje się wzmacniacz pomiarowy (QU-
ANTUM MX840) do którego podłączone są czujniki siły, przemieszczenia oraz odkształcenia. 
Wyniki badań są rejestrowane na komputerze za pomocą specjalistycznego oprogramowania 
(CATMAN-EASY). 

Badanie obudowy kotwowej na stanowisku laboratoryjnym może być realizowane poprzez od-
powiedni tryb pracy układu HUK. W pierwszym etapie należy zabudować kotew. Tryb zabudowy 
kotwy jest używany do wykonywania czynności przygotowawczych przed przeprowadzeniem 
prób. Służył on do ustawienia wszystkich ruchowych elementów w żądanych pozycjach. W odnie-
sieniu do badań obudowy kotwowej rozprężnej, jest on traktowany jako naciąg wstępny kotwy. Po 
zabudowaniu kotwy, ustala się sposób obciążenia: statyczny albo dynamiczny. W trybie statycz-
nym siła jest zwiększana stopniowo. Kotew może pozostać pod działem siły na ustalonym pozio-
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mie. Wzrost obciążenia badanej kotwy oraz czas jej wstrzymania jest realizowany za pomocą re-
duktora ciśnienia, aż do całkowitego zerwania kotwy. W trybie obciążenia dynamicznego, kotew 
jest naprężona i zerwana poprzez użycie maksymalnej siły w możliwie najkrótszym czasie wynika-
jącym z mocy pompy.  
 
2.1. Hydrauliczny układ obciążania kotew (HUK) 
 

Układ HUK (rys. 5 ) składa się z ramy nośnej (1), na której umieszczony jest blok 8 siłowników 
hydraulicznych (2), (3). W zależności od wytrzymałości badanego materiału, mogą być one łączo-
ne parami w układzie 2, 4 i 8 wspólnie działających siłowników. W przypadku badania długich 
elementów na ramę nośną za blokiem siłowników umieszcza się dodatkowo tuleje dwudzielne (4). 
W prowadnicach ramy nośnej przemieszcza się trawersa silnika hydraulicznego (5) przesuwana 
dzięki siłownikom (6). Zainstalowany silnik obrotowo krzywkowy (7) umożliwia obrót kotwy wo-
kół jej własnej osi. Istnieje możliwość pracy w trzech zakresach maksymalnej siły osiowej rozcią-
gającej: 400 kN, 800 kN oraz 1600 kN. Maksymalne przemieszczenie tłoków wynosi 800 mm. 
Maksymalna prędkość wysuwu tarczy pomiarowej wynosi 0,03 m/s. Konstrukcja tulei dwudzielnej 
umożliwia rozłączenie części górnej i dolnej (rys. 6a).W badaniach zastosowano tuleje dwudzielne, 
które zostały wypełnione betonem o wytrzymałości na ściskanie Rc =  80 MPa (rys. 6b). 
 
 

 
 
Rys. 5. Hydrauliczny układ obciążania kotew; 1 – rama nośna, 2 – moduł hydrauliczny, 3 – siłowniki, 
4 – tuleje dwudzielne, 5 – trawersa silnika hydraulicznego, 6 – siłowniki zabudowy kotwy, 7 – silnik 
obrotowo-krzywkowy, 8 – talerz podporowy, 9 – uchwyt trójszczękowy, 10 – czujnik rejestracji 
przemieszczenia, 11 – czujnik rejestracji siły 
Figure 5. Hydraulic Set of Rock Bolts loading; 1 - support frame, 2 – hydraulic module, 3 – hydraulic jacks, 
4 – dual bushings 5 - hydraulic engine crossbeam , 6 – rock bolt support hydraulic jacks, 
7 – rotary cam engine, 8 - support plate 9 – three jawed clamp, 10 – displacement 
recording sensor, 11 – force registration sensor 
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a) 

 
 
b) 

 
 
Rys. 6. Tuleja dwudzielna; a) wymiary tulei, b) instalacja kotwy 
do bloku betonowego (fot. K. Skrzypkowski) 
Figure 6. Dual bushings; a) dimensions of bush b) rock bolt fixe 
in a concrete block (photo: K. Skrzypkowski) 
 
 
2.2. Aparatura pomiarowa 
 
2.2.1. Pomiar siły 
 
Pomiar siły na stanowisku laboratoryjnym był wykonywany za pomocą czterech tensometrycznych 
czujników siły. Czujniki były rozmieszczone co 90 stopni na tarczy pomiarowej (rys. 7a, b). Cał-
kowita siła rejestrowana podczas badań rozciągania żerdzi kotwowej była sumą wartości sił uzy-
skiwanych na poszczególnych czujnikach siły. W badaniach zastosowano czujniki typu KKM 50. 
Każdy z zamontowanych czujników charakteryzuje się obciążeniem znamionowym równym 500 
kN. 
                    a)                                                 b) 
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Rys. 7. Tarcza pomiarowa; a) rozmieszczenie czujników siły na pierwszej części tarczy pomiarowej, 
b) druga część tarczy pomiarowej przykręcona do siłowników (fot. K. Skrzypkowski) 
Figure 7. Measuring disk; a) arrangement of force sensors on the first part of the measuring disc, 
b) second part of measuring disc screwed to the hydraulic cylinders (photo: K. Skrzypkowski) 
 
 
2.2.2. Pomiar przemieszczeń 
 
Pomiar przemieszczeń elementów obudowy (w przypadku braku dostatecznego rozparcia głowicy 
rozprężnej w bloku) oraz wydłużenia żerdzi kotwowej był wykonywany za pomocą enkodera lin-
kowego inkrementalnego typu HLS – S – 10 – 01. Enkoder posiada linkę o długości 1000 mm, dla 
której maksymalna prędkość przemieszczania wynosi 1000 mm/s, natomiast rozdzielczość enkode-
ra wynosi 0,1 mm/impuls. Enkoder przymocowany jest na stałe do bloku siłowników (2), nato-
miast linka enkodera przemieszcza się wraz  z wysuwem tarczy pomiarowej (1) (rys. 8).    
 
 

 
 
Rys. 8. Enkoder linkowy zainstalowany na maszynie HUK (fot. K. Skrzypkowski) 
Figure 8. Cable encoder installed on the HUK machine (photo: K. Skrzypkowski) 
 
 
2.2.3. Pomiar odkształceń 
 
W celu określenia odkształcenia materiału badanego elementu (żerdzi kotwowej) w badaniach za-
stosowano tensometry elektrooporowe typu kratowego (rys. 9 a, b), wykonane z drutu konstatano-
wego (60% Cu + 40% Ni) o średnicy 0,025 mm. Drucik oporowy został ułożony na podkładce no-
śnej papierowej (100% bibuła papierowa). Końcówki doprowadzające prąd wykonano z drutu na-
wojowego (tasiemka miedziana ocynowana o szerokości 0,55 mm i grubości 0,15 mm. Tensometry 
charakteryzowały się opornością 120 Ω, długością bazy pomiarowej 10 mm oraz współczynnikiem 
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czułości odkształceniowej, k = 2,15. Wybór tensometru kratowego wynikał z właściwości tech-
nicznych: tensometry typu kratowego są niewrażliwe na odkształcenia poprzeczne, natomiast ten-
sometry typu wężykowego wrażliwe są na odkształcenia prostopadłe do ich długości. Aby nakleić 
tensometr na żerdź kotwową, powierzchnia żerdzi została starannie oczyszczona drobnym papie-
rem ściernym. Po mechanicznym oczyszczeniu powierzchni poddano ją oczyszczeniu chemiczne-
mu w celu odtłuszczenia za pomocą acetonu. Oczyszczoną powierzchnię metalu pokryto cienką 
warstwą specjalnego kleju szybkoschnącego (Z70 firmy HBM). Przy osiowym rozciąganiu żerdzi 
kotwowej tensometry zostały podłączone do wzmacniacza pomiarowego QuantumX 840 w taki spo-
sób, że tensometr czynny t1 naklejony był wzdłuż osi rozciągania żerdzi a tensometr kompensacyj-
ny t2 naklejono na nieobciążony kawałek materiału identycznego z materiałem badanym i umiesz-
czony blisko tensometru czynnego t1 (rys. 10 a, b). 
 
 
                          a)                                                      b) 

 
 
Rys. 9. Tensometr elektrooporowy; a) widok ogólny, b) budowa tensometru kratowego; 
1 – podkładka nośna, 2 – zgrzewana miedziana tasiemka, 3 – drut oporowy, 4 – druty 
podłączeniowe do układu pomiarowego, l – długość bazy pomiarowej 
Figure 9. Strain gauge; a) general view, b) building of lattice strain gauge; 1 – bearing pad, 
2 – welded copper tape, 3 – resistance wire, 4 – connecting wires to the measurement system, 
l – length of measurement base 
 
 
                                   a)                                                                         b) 

t1

t2

 

400 mm 400 mm

I - pierwsza baza pomiarowa tensometrów, ( ,  
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ε
ε ε3)
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Rys. 10. Kompensacja temperatury; a) widok tensometru t1 czynnego oraz biernego t2, 
b) kotew z trzema bazami pomiarowymi  (fot. K. Skrzypkowski) 
Figure 10. Temperature compensation; a) view of active strain gauge t1 and passive t2, 
b) rock bolt with three measurement bases (photo: K. Skrzypkowski) 
 
 
2.2.4. Wzmacniacz pomiarowy 
 
Czujniki siły, przemieszczenia oraz odkształcenia zostały podłączone do uniwersalnego wzmac-
niacza pomiarowego QuantumX MX840, za pomocą wtyczek 15-pinowych (rys. 11). Poszczególne 
przetworniki zostały podłączone do rejestratora według schematu: 
pełnego mostka – tensometryczne czujniki siły; półmostka – tensometryczne czujniki odkształce-
nia, 
pomiaru częstotliwości z sygnałem o kierunku obrotu (układ unipolarny) – czujnik przemieszcze-
nia (enkoder linkowy inkrementalny). Podczas procesu rozciągania kotwy wyniki pomiarów siły, 
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przemieszczenia oraz odkształcenia były rejestrowane na bieżąco za pomocą specjalistycznego 
programu z dziedziny technik pomiarowych „CATMAN – EASY”. Wybór programu wynikał z 
możliwości współpracy z systemem operacyjnym MS Windows oraz połączenia komputera z uni-
wersalnym wzmacniaczem pomiarowym QuantumX MX840 poprzez kabel ethernetowy. Program 
umożliwiał bieżącą (on-line) wizualizację i ocenę pomiaru. Ponadto po zakończeniu testu, tworzo-
ne były raporty dokumentujące wyniki pomiarów, które były zapisywane w rozszerzeniu pliku 
ASCII. Następnie dane były przesyłane do programu Microsoft Excel w celu analizy uzyskanych 
wyników. 
 

 
 
Rys. 11. Wzmacniacz pomiarowy QuantumX MX840  z podłączonymi przetwornikami; 1,2,3,4 – gniazda 
przyłączeniowe czujników siły, 5 – gniazdo czujnika przemieszczenia, 6,7,8 – gniazda czujników 
odkształcenia (fot. K. Skrzypkowski) 
Figure 11. Measurement amplifier Quantum MX840 with connected transmitters; 1,2,3,4 – connection 
sockets for force sensors, 5 – socket of displacement sensor, 6,7,8 – sockets of strain sensors 
(photo: K. Skrzypkowski) 
 
 
3. CHARAKTERYSTYKA OBCIĄŻENIOWO – ODKSZTAŁCENIOWA OBUDOWY 

KOTWOWEJ ROZPRĘŻNEJ ROZCIĄGANEJ STATYCZNIE 
 
Statyczne badania obudowy kotwowej rozprężnej, przeprowadzono na stanowisku laboratoryjnym 
symulującym warunki kopalniane w szczególności dla Zakładów Górniczych KGHM Polska 
Miedź S.A. Celem badań było uzyskanie charakterystyki naprężeniowo – odkształceniowej. Bada-
nia zostały przeprowadzone według jednolitej metodyki. W badaniach zastosowano obudowę ko-
twową rozprężną, która stanowi podstawową obudowę wyrobisk eksploatacyjnych w ZG „Polko-
wice – Sieroszowice”. Obudowa składała się z żerdzi kotwowej typu RS-2N o długości (l) od 1823 
mm do 1834 mm i średnicy (d) od 18,24 mm do 18,29 mm. Żerdź kotwowa z jednej strony posiada 
gwint M20 walcowany na zimno, natomiast z drugiej strony żerdź jest spęczniona (posiada profil 
kwadratowy), przystosowany do nadawania momentu obrotowego. Żerdź kotwowa współpracuje z 
głowicą rozprężną typu KE3-2K o długości 136 mm i średnicy 36 mm, która zbudowana jest z 3 

szczęk, 2 rozpieraków  typu K-2143-2-2a, sprężyny ϕ 31 mm oraz nasadki stożkowej. W bada-
niach zastosowano profilowane podkładki kotwowe okrągłe o grubości 6 mm. Wybór tego kształtu 
podkładek wynikał z powszechności ich stosowania w górnictwie rudnym z obudową kotwową 
rozprężną.  

Aby badania laboratoryjne jak najlepiej odpowiadały warunkom kopalnianym, na stanowisku 
laboratoryjnym zastosowano tuleje dwudzielne (rys. 6a), które zostały wypełnione betonem o wy-
trzymałości na ściskanie wynoszącym co najmniej 80 MPa (rys. 6b). W cylindrycznych blokach 
betonowych o średnicy 220 mm, wykonano otwory o średnicy od 37 mm do 38 mm. Osiowo 
umieszczone otwory posiadły taką samą średnicę jak otwory wykonywane w stropach komór eks-
ploatacyjnych. W celu wykonania otworów zastosowano rurkę PVC, która była umieszczona 
osiowo w tulei dwudzielnej podczas wypełniania jej mieszanką betonową. Po okresie „dojrzewa-
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nia” mieszanki betonowej, rurka została wyciągnięta. Po 28 dniach od czasu wypełnienia tulei 
dwudzielnych, przystąpiono do procedury  instalowania obudowy kotwowej. Oczujnikowaną ko-
tew wprowadzano ręcznie do bloku betonowego przez tarczę pomiarową oraz otwór w hydraulicz-
nym układzie obciążenia kotew (HUK).  Następnie kotew w otworze zainstalowano przy użyciu 
momentu siły  250 Nm, zgodnie z wymogami zabudowy kotew rozprężnych stosowanych w 
KGHM Polska Miedź S.A. Różnica pomiędzy średnicą otworu  kotwowego a średnicą głowicy nie 
przekraczała 2 mm. Większa różnica niż 2 mm powodowała  przeciąganie żerdzi kotwowej przez 
profilowane szczęki głowicy rozprężnej (ścięcie zwojów gwintu). Jeden punkt rozparcia stanowiła 
zainstalowana głowica w bloku betonowym, natomiast drugim punktem rozparcia był profilowany 
łeb żerdzi kotwowej, poprzedzony podkładką profilowaną, spoczywającą na tarczy wysuwnej hy-
draulicznego urządzenia do obciążenia kotew (HUK).  Po rozparciu głowicy rozprężnej w otworze, 
przystąpiono do nadania naciągu wstępnego, który wynosił 30 kN. Następnie na pulpicie sterują-
cym nr I (rys. 2) został ustawiony zakres rozciągania statycznego do wartości siły zrywającej wy-
noszącej 400 kN. Testy statycznego rozciągania obudowy kotwowej polegały na okresowym wzro-
ście ciśnienia o 10 bar, które były wykonywane za pomocą pokrętła zaworu redukcyjnego znajdu-
jącego się na pulpicie sterującym nr II (rys. 3). Każdy wzrost ciśnienia był poprzedzony czasem 
wstrzymania, który wynosił 10 s. Czas trwania testu do momentu zerwania wynosił średnio 120 s. 
Podczas całego cyklu obciążenia mierzono ciągle wartość siły rozciągającej za pomocą czterech 
czujników siły typu KKM 50 zamontowanych na wysuwnej tarczy hydraulicznego urządzenia 
(HUK). Ponadto rejestrowano wartość odkształcenia żerdzi kotwowej za pomocą trzech tensome-
trów elektrooporowych przyklejonych na jej część walcową w równych odległościach między sobą 
wynoszących 400 mm. Dodatkowo stanowisko było wyposażone w jeden enkoder linkowy, reje-
strujący całkowite wydłużenie do zerwania. Podczas całego czasu trwania procesu rozciągania sta-
tycznego wszystkie dane z poszczególnych czujników były rejestrowane za pomocą specjalistycz-
nego programu z dziedziny technik pomiarowych „CATMAN – EASY”. Przykładowe charaktery-
styczne parametry uzyskane podczas badań podano w tabeli 1  i na rysunku 12. Zakres zmienności 
siły zrywającej F, wynosił od 160,3 kN do 164,5 kN. Odkształcenia względne ε, zawierały się w 
zakresie od 5,7% do 6,7%. Statyczna prędkość obciążenia mieściła się w zakresie od 0,00089 m/s 
do 0,00094 m/s. 
 
 
Tabela 1. Charakterystyka techniczna obudowy kotwowej rozciąganej statycznie 
Table 1. Technical data of the rock bolt under static tensioning 
 

Lp. Parametr Jednostka Wartość 
1. Długość żerdzi kotwowej, l mm 1825 
2. Czynna długość żerdzi kotwowej, l0 mm 1670 
3. Średnica żerdzi kotwowej, d mm 18,23 
4. Średnica żerdzi kotwowej, d3 mm 16,43 
5. Siła zrywająca, F kN 160,382 
6. Przemieszczenie, Δl mm 109,728 
7. Czas rozciągania do momentu zerwania żerdzi, t s 117,14 
8. Prędkość obciążenia, v m/s 0,00094 
9. Maksymalne naprężenie rozciągające, σr MPa 756, 468 
10. Odkształcenie względne, ε % 6,571 
11. Siła odpowiadająca odkształceniu tensometru 

elektrooporowego ε1, ε2, ε3, na poziomie 2 ‰, Fs Fs1 = Fs2  
kN 

98,040 

Fs3 100,003 
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12. Przemieszczenie odpowiadające odkształceniu 
tensometru elektrooporowego ε1, ε2, ε3, na po-
ziomie 2 ‰, Δl  

Δl1= 
Δl2 

 
mm 

15,820 

Δl3 16,020 
13. Czas rozciągania w zakresie sprężystym, ts ts1= ts2  

s 
55,80 

ts3 56,86 
 
 

 
 
Rys. 12. Charakterystyka naprężeniowo-odkształceniowa kotwy rozprężnej rozciąganej statycznie 
Figure 12. Stress-strain characteristics of statically tensioned rock bolts 
 
 
PODSUMOWANIE 
 
Nowoczesne stanowisko laboratoryjne, na którym zrealizowano badania obudów kotwowych po-
siada wiele zalet, do których można zaliczyć: 
 możliwość badania kotew w skali 1:1 o długościach żerdzi do 6 m, co oznacza badania nie tyl-
ko żerdzi prętowych, ale również strunowych, linowych i rurowych, wykonanych z dowolnych ma-
teriałów i przy różnych sposobach utwierdzania w górotworze, 
 możliwość badania obudów kotwowych górniczych, jak również  geotechnicznych i budowla-
nych, przy zmiennych wartościach i programach obciążenia statycznych i dynamicznych; 
 możliwość zadawania obciążeń w trzech zakresach: 400 kN, 800 kN oraz 1600 kN. 

Analizując przebiegi charakterystyk przedstawione na rysunku 12 można stwierdzić, że  różnią 
się one od siebie zarówno wartościami bieżącym jak i kształtem krzywych. Odkształcenia: 1, 2 i 
3 wynikają z pomiarów wykonanych za pomocą tensometrów elektrooporowych naklejonych 
bezpośrednio na powierzchni (uprzednio odpowiednio przygotowanej) stalowej żerdzi, na relatyw-
nie krótkich bazach pomiarowych, które w tym przypadku wynosiły 10 mm i były rozmieszczone 
centralnie  wzdłuż całej długości żerdzi w odległościach co 400 mm. Odkształcenia poszczegól-

odkształcenia  żerdzi

II faza odkształcenia kotwy 
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nych tensometrów przyjmowane są zatem jako równoważne odkształceniom samego pręta stalo-
wego (żerdzi kotwowej). Z wykresu wynika, że wszystkie trzy przebiegi praktycznie pokrywają 
się, przy jednostajnie narastającym odkształceniu do wartości poniżej 0,2% długości bazy, w za-
kresie obciążenia do wartości naprężenia wynoszącego około 370 MPa, co odpowiada sile osiowej 
o wartości 100 kN oddziałującej na kotew. W określonych dla przeprowadzonych eksperymentów 
granicach charakterystyki naprężeniowo-odksztłceniowe samego pręta kotwy mają przebiegi li-
niowe. 

Charakterystyka naprężeniowo-odkształceniowa oparta na pomiarach przeprowadzonych na 
dłuższej bazie pomiarowej, za pomocą precyzyjnego enkodera linkowego, ma odmienny przebieg 
ponieważ ten pomiar, oprócz odkształcenia samego pręta uwzględnia dodatkowo odkształcenia po-
zostałych elementów kotwy. W tym przypadku mówimy o charakterystyce kotwy, a nie żerdzi ko-
twowej. W przebiegu funkcji odkształceń względem działającej siły można wyróżnić dwie charak-
terystyczne części fazy (rys. 12): I faza – w zakresie naprężenia do 490 MPa i odkształceń właści-
wych do około 1% oraz II faza, przy naprężeniach od 490 do 756 MPa i znacznie większym od-
kształceniu sięgającym około 6,5%. Ponadto druga faza charakteryzuje się znacznie szybszym 
przyrostem odkształceń przypadającym na określonemu przyrostowi siły (i naprężeń) w stosunku 
do początkowej części charakterystyki. Obciążenie kotwy siłą większą niż 100 kN powoduje coraz 
szybsze odkształcanie się elementów konstrukcyjnych kotwy, w szczególności podkładki kotwo-
wej, ale również części nagwintowanej wraz z nakrętką. Pewna część przemieszczeń zarejestrowa-
nych za pomocą enkodera wynika również z niewielkich przemieszczeń głowicy kotwowej. Odno-
sząc otrzymane wyniki do rzeczywistych warunków pracy kotwy, można stwierdzić, że zaledwie 
około 3,5% całkowitego odkształcenia wszystkich elementów składowych kotwy i ich przemiesz-
czeń przypada na odkształcenie samego pręta kotwowego. 
 
 
Artykuł wykonano w ramach pracy statutowej nr 11.11.100.775. 
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Loading of Expansion Shell Rock Bolts on Laboratory Stand 
 
The paper describes new laboratory test facility in the Department of Underground Mining at AGH 
– University of Science and Technology, which enables testing of rock bolt supports under various 
load conditions. It consists of several components interacting each other: Hydraulic Loading Ar-
rangement of rock bolts (HUK), control panel I, control panel II, recording panel and hydraulic 
power unit. The paper describes laboratory equipment used for the measurements including force 
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and displacement sensors and strain gauges’ signal amplifier. In addition, the software is presented 
for the analysis of the data. In the laboratory experiments a set of expansion shell bolts from “Pol-
kowice-Sieroszowice” copper mine was used and installed in the blocks simulating the rock mass. 
In addition, the stress-strain characteristics of the rock bolts, under static loading, with special ref-
erence to the range of intensity of deformation and displacement per unit was analyzed. 
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STRESZCZENIE: W referacie opisano koncepcję nowego innowacyjnego układu hydraulicznego 
sterowania stojakami ścianowej obudowy zmechanizowanej umożliwiającego diagnostykę jego 
nieszczelności z rozróżnieniem nieszczelności wewnętrznej stojaka i nieszczelności zespołów 
sterowniczych, oraz zapewniającego bezpieczną podporność roboczą nieszczelnego stojaka. 
Omówiono wyniki badań stanowiskowych prototypowego rozwiązania układu hydraulicznego. 

ABSTRACT: A concept of a new and innovative hydraulic system of controlling PRS legs is 
described in the paper. The EH-PressCaterPlus system enables leak diagnosis, distinguishing the 
leak inside of the leg and control unit leaks as well as ensures safe capacity of a leaky leg. The paper 
also describes the results of bench testing of a prototype solution of hydraulic system. 
 
SŁOWA KLUCZOWE: obudowa zmechanizowana, układ hydrauliczny, monitoring ciśnienia, 
badania stanowiskowe, 

KEYWORDS: powered roof support, hydraulic system, pressure monitoring, bench testing. 

 
1. WSTĘP 
 

W eksploatacji pokładów węgla systemem ścianowym jedną z istotnych zasad jest rozpieranie sekcji 
obudowy zmechanizowanej do założonej podporności wstępnej gwarantującej prawidłowe 
utrzymanie stropu. W praktyce sekcje obudowy zmechanizowanej mogą być rozparte ciśnieniem 

Szkoła Eksploatacji Podziemnej 2015, Materiały Konferencyjne 
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mniejszym od założonego między innymi z powodu wcześniejszego zakończenia rozpierania 
stojaków przez operatora, zanim osiągnięte zostanie w nich założone ciśnienie wstępne. Wynika to 
z faktu, że sterowanie sekcją ze względów bezpieczeństwa odbywa się zawsze z sekcji sąsiedniej 
wyżej położonej, dlatego operator nie ma możliwości kontroli ciśnienia w trakcie rozpierania 
stojaków z uwagi na zbyt dużą odległość dzielącą go od manometrów lub wskaźników ciśnienia, 
w które wyposażone są powszechnie stojaki. 
Jedną z możliwości wyeliminowania tego niekorzystnego zjawiska jest wyposażenie obudowy 
zmechanizowanej w system monitoringu ciśnienia stojaków, Zastosowana w systemie sygnalizacja 
świetlna wartości aktualnego ciśnienia w stojaku umożliwia operatorowi obserwację tego ciśnienia, 
co przekłada się na rozparcie sekcji z założoną podpornością wstępną gwarantującą prawidłowe 
utrzymanie stropu. Niestety zastosowanie systemu monitoringu ciśnienia w stojakach ścianowej 
obudowy zmechanizowanej nie eliminuje wszystkich możliwych przypadków nieprawidłowego 
rozparcia sekcji. Z taką sytuacją mamy do czynienia między innymi w przypadku wystąpienia 
nieszczelności stojaka lub jego układu hydraulicznego. Wtedy pomimo prawidłowego rozparcia 
sekcji do wymaganej podporności wstępnej po pewnym czasie w nieszczelnym stojaku dochodzi do 
spadku ciśnienia w wyniku, czego podporność sekcji obniża się poniżej wartości gwarantującej 
prawidłowe utrzymanie stropu. Rozparcie sekcji poniżej podporności wstępnej stwarza możliwość 
zwiększonej konwergencji skał stropowych, która może doprowadzić do przerwania ciągłości stropu 
przed obudową i obwału stropu, powodując poważne utrudnienia eksploatacyjne, i zagrożenie 
bezpieczeństwa. Taki stan awaryjny trwa do czasu identyfikacji uszkodzenia oraz jego usunięcia, 
dlatego diagnostyka nieszczelności układu hydraulicznego stojaka w jak najkrótszym czasie od 
chwili jej powstania ma istotny wpływ na utrzymanie ciągłości stropu w wyrobisku ścianowym, 
a także na bezpieczeństwo pracy. 
 
2. DIAGNOSTYKA NIESZCZELNOŚCI UKŁADU HYDRAULICZNEGO STOJAKA 
 

System monitoringu ciśnienia EH-PressCater wyposażony jest w oprogramowanie EH-WebCater, 
które automatycznie wykrywa charakterystyczne zdarzenia pracy sekcji obudowy zmechanizowanej, 
które można analizować w odpowiednich raportach. Program umożliwia analizę następujących 
zdarzeń: rozpierania i rabowania sekcji, otwarcia i zamknięcia zaworu przelewowego oraz 
nieszczelności wszystkich stojaków w ścianie w wybranym okresie czasu. Na rys. 1 przedstawiony 
jest przykładowy raport nieszczelności stojaków za okres: od 20 listopada do 28 listopada 2014r.  
 

 
Rys. 1. Raport nieszczelności stojaków 
Figure 1. Report on leg leaks 
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Analizując powyższy raport można zauważyć występowanie pojedynczych przypadków 
nieszczelności stojaka, natomiast w przypadku stojaków 26, 67 i 116 wykrywane nieszczelności 
pojawiają się po każdym cyklu przesunięcia sekcji w związku z tym istnieje duże 
prawdopodobieństwo, że stojaki w tych sekcjach są nieszczelne. Bardziej szczegółowa analiza 
przebiegu ciśnienia w stojaku pozwoli rozstrzygnąć, ten problem. Wykres na rys. 2 przedstawia 
przebieg ciśnienia w stojaku 116 w okresie od 15.08.2014 do 30.09.2014. 
 

 
 
Rys. 2. Analiza przebiegu ciśnienia dla stojaka 116 w okresie od 15.08.2014 do 30.09.2014 
Figure 2. Leg 116 pressure analysis in the period from 15 August 2014 to 30 September 2014 
 
Na wykresie można zaobserwować, że do dnia 24.08.2014r. stojak osiąga maksymalną podporność 
roboczą sygnalizowaną otwarciem zaworu przelewowego, a od dnia 23.09.2014r. sygnalizowana jest 
nieszczelność tego stojaka. Nasuwa się pytania czy w okresie od 24 sierpnia do 23 września stojak 
jest sprawny, nieszczelny czy mamy do czynienia z mniejszym obciążeniem górotworu. Na to 
pytanie można odpowiedzieć po analizie pracy sekcji sąsiednich. 
 

 
Rys. 3. Analiza przebiegu ciśnienia w stojakach 114-118 29 sierpnia do 01 września 2014r. 
Figure 3. Legs 114 to 118 pressure analyses in the period from 29 August 2014 to 01 September 2014 
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Na rysunku 3 przedstawiona jest analiza przebiegu ciśnienia w stojakach sekcji 114 do 118 w okresie 
od 29 sierpnia do 1 września 2014r. Z przedstawionych przebiegów można odczytać, że sekcje 
114, 115, 117 i 118 osiągają w kolejnych cyklach w krótkim czasie maksymalną podporność roboczą 
równą 48MPa, a dalsze obciążenie górotworu wywołuje zsuw stojaków. Natomiast ciśnienie 
w stojaku 116 po rozparciu do 25MPa początkowo wzrasta (35 MPa), a w kolejnych cyklach wynosi 
już tylko 25 MPa. Na podstawie przedstawionych przebiegów można z dużym 
prawdopodobieństwem stwierdzić, że w okresie od 24 sierpnia do 23 września stojak jest 
nieszczelny.  
Z przedstawionych powyżej analiz wynika, że nieszczelność stojaka powstaje dużo wcześniej zanim 
może zostać wykryta przez system monitoringu ciśnienia w stojakach obudowy zmechanizowanej. 
Ponadto wykryta nieszczelność nie daje odpowiedzi, co do przyczyny jej powstania.  
 

 
 
Rys. 4. Typowy układ hydrauliczny stojaka obudowy zmechanizowanej 
Figure 4. Typical hydraulic system of PRS leg 
 
 
Wynika to z budowy układu hydraulicznego stojaka. Rysunek. 4 przedstawia, typowy układ 
hydrauliczny stojaka obudowy zmechanizowanej. W przypadku pojawienia się nieszczelności 
wewnętrznej stojaka ciecz hydrauliczna z przestrzeni podtłokowej przepływa do przestrzeni 
nadtłokowej, dalej przewodami do rozdzielacza, który w położeniu neutralnym łączy je z magistralą 
spływową. W związku z tym ciśnienie w przestrzeni podtłokowej spada, w zależności od wielkości 
nieszczelności, nawet do wartości ciśnienia w magistrali spływowej. Podobne zjawisko spadku 
ciśnienia w przestrzeni podtłokowej stojaka wystąpi w przypadku nieszczelności zaworu zwrotnego 
w stojakowym bloku zaworowym. 
Reasumując powyższe można stwierdzić, iż pomimo wyposażenia kompleksu ścianowego obudowy 
zmechanizowanej w system monitoringu ciśnienia stojaków od chwili powstania nieszczelności 
w układzie hydraulicznym do jej wykrycia i usunięcia może upłynąć wiele tygodni i w całym tym 
okresie sekcja obudowy zmechanizowanej podpiera strop z podpornością roboczą mniejszą od 
założonej, stwarzając w tym czasie zagrożenie powstania obwału stropu, które stwarza poważne 
utrudnienia eksploatacyjne oraz zagrożenie dla załogi. Ponadto wykrycie nieszczelności przez 
system monitoringu nie rozstrzyga kwestii co do jej lokalizacji. 
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3. NOWY SPOSÓB STEROWANIA STOJAKAMI OBUDOWY ZMECHANIZOWANEJ 
 

Dla wyeliminowania wad istniejących układów hydraulicznych obudów zmechanizowanych 
proponuje się zastosowanie nowego systemu sterowania stojaków, którego schemat przedstawiony 
jest na rys 5. 
 
 

 
 
Rys. 5. Nowy układ hydrauliczny sterowania stojakami obudowy zmechanizowanej 
Figure 5. New hydraulic control system of PRS legs 
 
 
Istota nowego układu hydraulicznego stojaka polega na zastosowaniu do zabezpieczenia stojaka tzw. 
zamka hydraulicznego zamiast sterowanego zaworu zwrotnego. Sprawny stojak wyposażony 
w zamek hydrauliczny spełnia w sekcji obudowy zmechanizowanej taką samą funkcję jak stojak 
ze sterowanym zaworem zwrotnym. Natomiast w przypadku wystąpienia nieszczelności 
wewnętrznej stojaka, ciśnienie w przestrzeni nadtłokowej wzrasta aż do wartości ciśnienia 
panującego w przestrzeni podtłokowej. Ciśnienie robocze w uszkodzonym stojaku może wzrosnąć 
aż do wartości podporności roboczej stojaka. Przy czym rzeczywista podporność stojaka będzie 
mniejsza o wartość siły wywołanej przez ciśnienie w przestrzeni nadtłokowej. Wielkość tej siły jest 
zależna od wymiarów geometrycznych stojaka. Dla większości stosowanych stojaków 
dwustopniowych i jednostopniowych stosunek powierzchni nadtłokowej do podtłokowej wynosi 
1:10. W związku z tym podporność stojaka nieszczelnego wyposażonego w zamek hydrauliczny 
wynosi około 90% podporności stojaka sprawnego. Jeżeli stojaki wyposażone w zamek hydrauliczny 
dodatkowo wyposażymy w przetworniki ciśnienia dla przestrzeni nadtłokowej i podtłokowej to na 
podstawie pomiarów ciśnienia będzie możliwa jednoznaczna lokalizacja uszkodzenia układu 
hydraulicznego stojaka. Pojawienie się ciśnienia w przestrzeni nadtłokowej stojaka będzie 
świadczyło o przecieku wewnętrznym stojaka, przy czym stojak może dalej pracować do czasu 
wymiany nie stwarzając zagrożenia. Natomiast, jeżeli po rozparciu sekcji do podporności wstępnej 
ciśnienie w przestrzeni podtłokowej stojaka obniży się, będzie to świadczyło o powstaniu 
nieszczelności bloku zaworowego. Wymiana bloku zaworowego na sprawny możliwa jest do 
wykonania w krótkim okresie czasu, nawet w trakcie eksploatacji ściany.  
Wadą przedstawionego powyżej rozwiązania jest zwiększony koszt wykonania, na który składa się 
koszt bardziej złożonego bloku zaworowego oraz konieczność wyposażenia stojaka w dodatkowy 
przetwornik ciśnienia. 
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4. NOWY STOJAKOWY BLOK ZAWOROWY DLA SYSTEMU EH-PRESSCATERPLUS 
 

W oparciu o powyższe analizy opracowana została koncepcja, nowego zamka hydraulicznego dla 
stojaków stosowanych w zmechanizowanych obudowach ścianowych umożliwiającego diagnostykę 
szczelności układu hydraulicznego stojaka z wykorzystaniem tylko jednego przetwornika ciśnienia 
przyłączonego do przestrzeni podtłokowej. Schemat ideowy zamka przedstawiony jest na rys. 6. 
 

 
 
Rys. 6. Schemat ideowy zamka hydraulicznego 
Figure 6. Hydraulic lock schematic diagram 
 
Istota rozwiązania polega na tym, że przetwornik ciśnienia podłączony jest do przestrzeni Pt-
podtłokowej stojaka poprzez rozdzielacz trójdrogowy dwupołożeniowy. Jeżeli po rozparciu sekcji 
obudowy zmechanizowanej w wyrobisku ścianowym dojdzie do nieszczelności stojaka spowoduje 
to wzrost ciśnienia w przestrzeni nadtłokowej stojaka a w konsekwencji nastąpi przełączenie 
rozdzielacza trójdrogowego w drugie położenie, w którym przetwornik ciśnienia zostanie 
przełączony z pomiaru ciśnienia w przestrzeni podtłokowej do pomiaru ciśnienia w przestrzeni Nt- 
nadtłokowej. Na podstawie analizy przebiegu ciśnienia mierzonego przez przetwornik ciśnienia 
możliwa jest diagnostyka typu nieszczelności układu hydraulicznego stojaka.  
Dla przeprowadzenia badań stanowiskowych został opracowany i wykonany zgodnie 
z przedstawioną na rys. 6. ideą. zamek hydrauliczny. 

 
 
Rys. 7. Zamek hydrauliczny DN 20 
Figure 7. DN 20 hydraulic lock 
 
Przedstawiony na rys. 7. zamek hydrauliczny został zaprojektowany, jako monolityczny blok, 
w którym umieszczono dwa zawory zwrotne sterowane i trójdrogowy dwupołożeniowy rozdzielacz 
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sterujący. Zawór zwrotny do przestrzeni podtłokowej stojaka zaprojektowano z kanałami przepływu 
równoważnymi średnicy 16 mm. W korpusie zamka wykonane są odpowiednie gniazda do 
podłączenia przewodów sterujących, oraz przetwornika ciśnienia i dwóch zaworów przelewowych. 
 
5. BADANIA STANOWISKOWE SYSTEMU EH-PRESSCATERPLUS 
 

Badania stanowiskowe zostały wykonane na stanowisku badawczym w Instytucie Techniki 
Górniczej KOMAG (rys. 8). Do badań wykorzystano stojak teleskopowy 300 produkcji TAGOR 
S.A. 
 

 
 
Rys. 8. Stanowisko badawcze 
Figure 8. Test stand 
 
Celem badań było sprawdzenie występowania uderzeń hydraulicznych podczas wykonywania 
funkcji rabowania stojaka, oraz sprawdzenie poprawności działania zamka w przypadku pojawienia 
się nieszczelności stojaka. Dla realizacji badań został zmontowany układ hydrauliczny 
przedstawiony na rys. 9. 
 

 
 
Rys. 9. Układ hydrauliczny stanowiska badawczego 
Figure 9. Test stand hydraulic system 
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Nieszczelność stojaka była symulowana dławikiem regulowanym wpiętym bocznikowo pomiędzy 
przestrzeń podtłokową i nadtłokową stojaka. 
 
Do pomiaru ciśnień wykorzystano tensometryczne przetworniki ciśnienia klasy 0,2, natomiast 
pomiary wykonywano dla częstotliwości próbkowania 2400 Hz.  
Przykładowy przebieg ciśnienia dynamicznego generowanego podczas realizacji funkcji rabowania 
stojaka rozpartego do ciśnienia 45MPa przedstawiony jest na rys 10. Analizując przedstawiony 
przebieg ciśnienia można stwierdzić, że maksymalna wartość ciśnienia dynamicznego podczas 
rabowania jest mniejsza od wartości ciśnienia statycznego rozparcia stojaka. Ponadto zarejestrowano 
pulsacje ciśnienia o amplitudzie 1,5 MPa i czasie trwania 0,053s.  
 

  
 
Rys. 10. Przebieg ciśnienia dynamicznego przy rabowaniu stojaka rozpartego do 45MPa 
Figure 10. Dynamic pressure course at dismantling leg loaded to 45MPa 
 
 
W kolejnym etapie badań stanowiskowych przeprowadzono sprawdzenie funkcjonalności zamka 
hydraulicznego w zakresie diagnostyki nieszczelności stojaka. Badania polegały na rozpieraniu 
stojaka do ciśnienia 20 MPa, symulacji nieszczelności i po wyrównaniu się ciśnień w przestrzeniach 
nad- i pod- tłokowej dalszym obciążaniu stojaka do ciśnienia 40 MPa. Po wyrównaniu się ciśnień 
stojak rabowano. Następnie taki sam cykl badań został powtórzony dla rozparcia stojaka do ciśnienia 
40 MPa. Przykładowe wykresy z przeprowadzonych pomiarów przedstawione są na rys.11 i 12. 
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Rys. 11. Przebieg ciśnienia przy symulacji nieszczelności stojaka rozpartego do 20MPa 
Figure 11. Pressure course at leg leakage simulation loaded to 20 MPa 
 
 

 
 
Rys. 12. Przebieg ciśnienia przy symulacji nieszczelności stojaka rozpartego do 40MPa 
Figure 12. Pressure course at leg leakage simulation loaded to 40 MPa 
 
 
6. WNIOSKI 
 

Uzyskane wyniki badań stanowiskowych w całości potwierdziły słuszność przyjętych założeń 
konstrukcyjnych nowego układu hydraulicznego stojaka. Nowa koncepcja zamka hydraulicznego 
umożliwia realizację wszystkich funkcji sterowniczych stojaka, a w przypadku nieszczelności 
wewnętrznej stojaka umożliwia osiągnięcie bezpiecznej podporności wstępnej i roboczej. Przyjęty 
sposób pomiaru ciśnienia w przestrzeni pod- i nad-tłokowej stojaka z wykorzystaniem jednego 
przetwornika ciśnienia daje jednoznaczną diagnostykę nieszczelności stojaka przy znacznym 
ograniczeniu kosztów systemu monitoringu ciśnienia EH-PressCaterPlus. 
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Nowoczesne oświetlenie górnicze 
 
 
Marek Sikora 
Elektrometal S.A. 
 
 
 
 
 
STRESZCZENIE: W ramach referatu omówiona zostanie pokrótce problematyka oświetlenia pod-
ziemnych zakładów górniczych. Przedstawiony zostanie krótki zarys historyczny ewolucji 
oświetlenia górniczego. Wymagania jakie są mu stawiane: z jednej strony zgodność 
z wymaganiami dyrektywy ATEX, normami oświetleniowymi, z drugiej jak najlepsze parametry 
użytkowe. W dalszej części przedstawione zostaną najnowsze rozwiązania z dziedziny oświetlenia 
górniczego wykorzystującego diody LED. Między innymi prezentowane będą lampy 
ognioszczelne typu ŚWIT-14, iskrobezpieczne typu LPI-14 – obydwie optymalizowane pod kątem 
zastosowania w zmechanizowanych sekcjach ścianowych oraz lampy typu OLR-2D – 
optymalizowane pod kątem oświetlania rozdzielni i chodników. 
 
SŁOWA KLUCZOWE: Oświetlenie, lampy, led 
 
 
1. WPROWADZENIE 
 
1.1 Rozwój oświetlenia górniczego 
 
Firma Elektrometal SA zajmuje się produkcją oświetlenia górniczego od lat 60-tych XX wieku [1]. 
Początkowo były to dwie lampy: ognioszczelna lampa świetlówkowa typu ŚWIT oraz turbinkowa 
lampa rtęciowa typu LTR zasilana sprężonym powietrzem. Z upływem czasu oferta poszerzała się 
o nowe pozycje, zaś istniejące rozwiązania były modernizowane. Z ciekawych rozwiązań należy 
wspomnieć o lampie typu LU-40L z zabudowanym wyłącznikiem linkowym umożliwiającej 
oprócz oświetlania trasy przenośnika także wyłączanie i blokadę napędu. W latach 90-tych bardzo 
dużym zainteresowaniem cieszyły się lampy świetlówkowe typu OLK. Ich obudowa w całości 
wykonana była z tworzywa sztucznego. Zaowocowało to znacznym obniżeniem wagi oraz 
całkowitą odpornością na korozję. Początkiem XXI wieku na całym świecie coraz większą 
popularnością zaczęły się cieszyć oprawy wyposażone w diody LED. Naturalną koleją rzeczy było 
wprowadzenie tego typu opraw do oferty oświetlenia górniczego. Powstała rodzina diodowych 
lamp ognioszczelnych typu ŚWIT optymalizowanych pod kątem zastosowania  
w zmechanizowanych sekcjach ścianowych. Dzięki dynamicznemu rozwojowi diod LED oraz 
dużym zainteresowaniem z jakim się zetknęły, rodzina lamp diodowych ciągle jest poszerzana. 
Adoptowane są istniejące oraz powstają całkowicie nowe konstrukcje. 
 
 
1.2 Wymagania stawiane systemom oświetlenia 
 
Oświetleniu górniczemu stawiane są wysokie wymagania. Z jednej strony obligatoryjnie muszą 
spełniać rygorystyczne wymagania budowy przeciwwybuchowej [2] oraz wymagania norm 
oświetleniowych [3]. Z drugiej strony oświetlenie musi być funkcjonalne. Ze względu na trudne 
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warunki w jakich pracuje obsługujący i montujący je personel oprawy muszą być możliwie lekkie, 
łatwe w przenoszeniu i podłączeniu do instalacji elektrycznej. Muszą być odporne na uszkodzenia 
mechaniczne, działanie agresywnej atmosfery oraz przepięcia.  
 
 
2. OŚWIETLENIE LED 
 
2.1. Istotne parametry 
 
Jednym z podstawowych parametrów charakteryzujących oświetlenie typu LED jest jego 
energooszczędność. Można ją opisać odwołując się do skuteczności świetlnej źródła światła, czyli 
parametru wiążącego strumień świetlny źródła z ilością dostarczonej do niego mocy. Dla typowej 
żarówki jest to wartość na poziomie ok. 8–10 lm/W. Diody LED posiadają skuteczność świetlną na 
poziomie 80–120 lm/W, przy czym z roku na rok producenci dążą do jej poprawiania. Oznacza to, 
że strumień świetlny oprawy z konwencjonalną żarówką 100W oraz oprawy z diodami LED  
o mocy 10W jest porównywalny. W przypadku kopalni przekłada się to bezpośrednio na mniejsze 
nagrzewanie się otoczenia oraz mniejsze obciążenie zespołu transformatorowego. Kolejnymi za-
letami diodowych źródeł światła jest odporność na wstrząsy oraz możliwość łatwego kształtowania 
charakterystyki świetlnej tak aby optymalnie oświetlić całą przestrzeń roboczą. Bardzo istotnym 
czynnikiem jest także znaczna żywotność samych diod LED, pod warunkiem zapewnienia po-
prawnego chłodzenia oraz zasilania [4] [5]. 
 
 
3. WYBRANE LAMPY GÓRNICZE 
 
3.1. Ognioszczelna lampa typu ŚWIT-14  
 
 

 
 

Rys. 1. Ognioszczelna lampa typu ŚWIT-14 
Figure 1. Flameproof lamp ŚWIT-14 
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Ognioszczelna lampa typu ŚWIT-14 [6] jest najnowszą pozycją z szerokiej rodziny lamp ŚWIT. 
Konstrukcja została zoptymalizowana pod kątem zastosowania w zmechanizowanych 
kompleksach ścianowych. Podczas jej budowy duży nacisk został położony na jak najlepsze 
poprawienie parametrów świetlnych oraz użytkowych lampy. Zastosowane zostały diody LED 
najnowszej generacji z soczewkami kierunkowymi. To, w połączeniu z wysokim strumieniem 
świetlnym powoduje, że całe wyrobisko jest równomiernie oświetlone, a nie tylko przestrzeń pod 
lampą. W stosunku do konwencjonalnego rozwiązania, lampy mogą być montowane w większych 
odstępach bez pogorszenia parametrów świetlnych. Nowością jest wprowadzenie klosza 
wykonanego z poliwęglanu w kolorze mlecznym, co praktycznie eliminuje niekorzystny efekt 
olśnienia. 
Dla ułatwienia obsługi, transportu i montażu zmniejszone zostały gabaryty oraz waga o ponad 
35% do poziomu 12 kg. Lampa posiada dwu funkcyjny wyłącznik serwisowy umożliwiający odłą-
czenie zasilania przelotowego kolejnych lamp a tym samym ułatwiający szybką lokalizację miejsca 
uszkodzenia przewodu zasilającego. Możliwe jest zabudowanie dodatkowego układu indykatora 
faz potwierdzającego obecność trzech faz zasilających. Montaż może odbywać się na dwa spo-
soby: za pomocą standardowych uchwytów znajdujących się w osi podłużnej lampy lub przez za-
stosowanie dodatkowego adaptera przykręcanego do gwintowanych otworów w bocznych ścian-
kach lampy. 
Zastosowane zasilacze, zwłaszcza dla wykonania dedykowanego do zasilania napięciem 127VAC  
i 230VAC cechuje znaczna odporność na przepięcia i chwilowy wzrost napięcia zasilania. Posia-
dają funkcję aktywnego PFC, która eliminuje pobór mocy biernej, dzięki czemu zespół transfor-
matorowy jest bardziej optymalnie wykorzystany. 
 
3.2. System oświetlenia iskrobezpiecznego 
 
 

 
 

Rys. 2. Lampa typu LPI-14 
Figure 2. Intrinsically safe lamp LPI-14 
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System oświetlenia iskrobezpiecznego został zoptymalizowany do zastosowania w zmechanizowa-
nych kompleksach ścianowych niskich. Składa się z dedykowanych zasilaczy iskrobezpiecznych 
typu ZIS oraz lamp iskrobezpiecznych typu LPI-14 [7]. Podczas projektowania systemu główny 
nacisk został położony na jak największą miniaturyzację, wymuszoną przez specyfikę pracy w nis-
kich kompleksach ścianowych. 
Lampy typu LPI-14, dzięki grubości poniżej 4cm mogą być montowane nad przejściem załogi bez 
konieczności wykonywania wnęki w zmechanizowanej sekcji ścianowej. Lampa jest konstrukcją 
bardzo lekką – jej waga nie przekracza 3kg. Napięcie zasilania dołączane jest do lampy za 
pośrednictwem przewodów wyposażonych w szybkozłącza. To wszystko powoduje, że czas 
potrzebny na montaż lampy, lub w przypadku uszkodzenia na jej wymianę, jest skrócony do 
minimum.  
 
 

 
 

Rys. 3. Sposób łączenia lamp typu LPI-14  
Figure 3. Connection for LPI-14 lamp 
 
 
We wtyczkach szybkozłącza zastosowano zaciski śrubowe. Dzięki temu, w przypadku uszkodzenia 
przewodu możliwe jest ponowne wykorzystanie wtyczek szybkozłącza. 
Podobnie jak w przypadku lamp typu ŚWIT-14, diody LED wyposażone są w soczewki 
kierunkowe umożliwiające oświetlenie wszystkich wymaganych normą obszarów: czoła ściany, 
przenośnika oraz przejścia dla ludzi. 
 
3.3. Ognioszczelna lampa typu OLR-2D 
 
Jest adaptacją znanej i cenionej lampy OLR-2 [8], która dzięki odpowiedniej konstrukcji może 
pracować w przestrzeniach zagrożonych wybuchem pyłu węglowego, metanu oraz wodoru. Tym 
samym czyni ją idealnym rozwiązaniem do oświetlania ładowni akumulatorów. Charakterystyka 
rozsyłu światła została zoptymalizowana pod kątem oświetlania pomieszczeń, np.: ładowni 
akumulatorów, rozdzielni oraz chodników. Układ optyczny wykorzystujący świetlówkę energio-
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oszczędną został zastąpiony diodami LED. Pozwoliło to zwiększyć strumień świetlny źródła z po-
ziomu 2300 lm (wersja z świetlówką) do 3000 lm przy równoczesnym obniżeniu pobieranej mocy. 
Zastosowany zasilacz, przystosowany do zasilania napięciem 230VAC wyposażony jest w układ 
aktywnego PFC. Wszystkie te cechy pozwalają uzyskać większe natężenie światła w oświetlanym 
pomieszczeniu oraz zasilić większą ilość lamp z jednego zespołu transformatorowego w po-
równaniu z wersją podstawową lampy OLR-2. Lampa jest konstrukcją stosunkowo lekką – waga 
około 8 kg. 
 
 

 
 

Rys. 4. Ognioszczelna lampa OLR-2D 
Figure 4. Flameproof lamp OLR-2D 
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Modern Lighting Equipment Used in the Mining Industry 
 
The presentation will discuss briefly the issue of lighting in underground mines. Will be presented 
a brief overview of the historical evolution of the mining lighting. Requirements for this kind of 
equipment are: on the one hand, compliance with the requirements of the ATEX Directive, lighting 
standards, on the other the best possible operating parameters. In the next part will be presented the 
latest solutions in the field of mining lighting using LED. Among other things, will be shown 
flameproof lamp ŚWIT-14, intrinsically safe lamp LPI-14 - both optimized for use in mechanized 
longwall and lamp OLR-2D - optimized for use in chambers and sidewalks. 
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STRESZCZENIE: W artykule pokazano nowe rozwiązania w profilaktyce zwalczania zagrożenia 
pyłowego, służące bezpośrednio do pozbawienia pyłu lotności. Większość przedstawionych 
rozwiązań bazuje na zwalczaniu obłoku pyłowego za pomocą mgły wodnej, wytworzonej poprzez 
odpowiednio zabudowaną instalację, rozpraszającą wodę lub wodę z dodatkowymi środkami 
chemicznymi. Systemy te, oprócz zastosowania przy taśmociągach mogą być dodatkowo 
stosowane w rejonach przesiewaczy wibracyjnych, które są jednym z głównych źródeł 
powodujących powstanie i emisję pyłu kopalnianego w procesach technologicznych zakładów 
przeróbczych. W referacie dokładnie omówiono próby ruchowe nowego rozwiązania w profila-
ktyce zwalczania zagrożenia pyłowego w Zakładzie Przeróbki Mechanicznej Węgla KWK 
"Budryk" – przenośnego systemu zraszającego. Przedstawiono opis zastosowanego rozwiązania, 
miejsce usytuowania urządzenia oraz wyniki testów zainstalowanej aparatury. W podsumowaniu 
wskazano na obecne i potencjale korzyści płynące z zastosowania takiego rozwiązania. 

 

SŁOWA KLUCZOWE: zagrożenie pyłowe, systemy zraszające, bezpieczeństwo i higiena pracy 
w górnictwie 

 

 

 

1. NOWE ROZWIĄZANIA W PROFILAKTYCE ZWALCZANIA ZAGROŻENIA PYŁOWEGO  
 

Środki profilaktyki służące bezpośrednio do pozbawienia pyłu lotności, a co za tym idzie 
uniemożliwienia jego przenoszenia i osadzania się w dalszych częściach zakładu przeróbczego 
powoli stają się stałym elementem wyposażenia technicznego i ciągu technologicznego. Środki te 
stosowane są już w niektórych zakładach górniczych, podstawowym elementem różniącym je, jest 
koszt ich eksploatacji oraz skuteczność jaką zapewniają.  

Szkoła Eksploatacji Podziemnej 2015, Materiały Konferencyjne 
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Większość z proponowanych rozwiązań bazuje na zwalczaniu obłoku pyłowego za pomocą mgły 
wodnej, wytworzonej poprzez odpowiednio zabudowaną instalację, rozpraszającą wodę lub wodę 
z dodatkowymi środkami chemicznymi. Systemy te, oprócz zastosowania przy taśmociągach mogą 
być dodatkowo stosowane w rejonach przesiewaczy wibracyjnych, które są jednym z głównych 
źródeł powodujących powstanie i emisję pyłu kopalnianego w procesach technologicznych 
zakładów przeróbczych. Po odpowiedniej konfiguracji i instalacji nad przesiewaczami, w razie 
niedostatecznej wilgotności urobku (nadawy) środki te mogą być uruchamiane przez pracowników 
zatrudnionych w rejonie. 

Poniżej przedstawiono trzy rozwiązania, proponowane przez producentów tego typu instalacji oraz 
zaprojektowane i stosowane w kopalni „Piast” [1, 2]. 

 

1.1. System mgłowy Telesto KoMeT  

 

System ten pozbawia pył lotności poprzez zastosowanie wysoko zdyspergowanej dynamicznej 
mgły wodnej. Przedstawione rozwiązanie polega na ograniczeniu zasięgu oddziaływania źródeł 
generowania pylenia. 

Istotą systemu są głowice DMKG, które za pomocą rozpędzonego gazu rozbijają film wodny. 
Drobiny wody są unoszone, tworząc strumień mgły. Stopień dyspersji i energia kinetyczna mgły są 
uzyskiwane przez ponaddźwiękową prędkość powietrza. Wielkość kropel wody strumienia mgły, 
uzyskiwanych w głowicach do walki z zapyleniem jest rzędu 25 mikronów. W systemie tym mgła 
emitowana jest za pomocą belki zwanej kolektorem, łącząc się z pyłem. Zroszony i ukierunkowany 
pył trafia na siatki poprzeczne. Pył w znacznej ilości zatrzymuje się na siatkach większe frakcje 
opadają, mniejsze przyczepiają się do siatki. W technologii tej stosowane są dodatkowo środki 
powierzchniowoczynne opatentowane przez producenta [1, 2]. 

Jak podaje producent maksymalną efektywność łączenia się pyłów z mgłą uzyskuje się dzięki [2]: 

 dużemu rozproszeniu i minimalnej wielkości kropel - mokry, a tym samym ciężki pył, 
z łatwością opada, 

 podawanie ciągłego, nie impulsowego strumienia mgły, 

 ograniczenie fluktuacji pyłów węglowych w obszarze wyrobiska korytarzowego, 

 zastosowanie dodatkowo środka powierzchniowoczynnego powoduje łączenie w większe 
aglomeraty najdrobniejszych cząstek pyłu węglowego. 

System ten jest w pełni profesjonalnym elementem, który można zabudować w wielu miejscach 
ciągu technologicznego urabiania, załadunku oraz transportu węgla w kopalni. Jego zaletą jest jego 
duża skuteczność, wadą wysokie koszty eksploatacji. 

 

1.2. Chodnikowa zapora przeciwpyłowa CZP-BRYZA PIAST [1] 

 

Chodnikowa zapora przeciwpyłowa CZP-BRYZA PIAST wprowadzonaw kopalni „Piast” w 2011 
roku służy do redukcji zapylenia powietrza przepływającego przez wyrobiska korytarzowe. System 
może być wykorzystywany wszędzie tam, gdzie istnieje prawdopodobieństwo przenoszenia 
cząstek pyłu węglowego, kamiennego lub innego pyłu przez prąd powietrza. System analogicznie 
może być zastosowany w pomostach przenośników taśmowych zakładów przeróbki mechanicznej 
węgla, w których powstaje zjawisko wzbicia obłoku pyłu węglowego związanego z ruchem 
przenośnika i przepływającym powietrzem. 
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Rozwiązanie to wyposażone jest w komplet trzech zraszaczy, na których zamontowano baterie 
wraz z dyszami zraszającymi. Zaporę wyposażono w szereg krat żaluzjowych, które służą 
zatrzymywaniu zwilżonego pyłu, nie wpływając na swobodny przepływ powietrza, jednocześnie 
umożliwiając swobodne przejście załogi górniczej oraz transport materiałów w wyrobiskach 
dołowych poprzez zastosowanie krat przesuwno-obrotowych w części przekroju wyrobiska. 
Komplet zraszaczy wykorzystuje do emisji mieszaniny powietrzno-wodnej sprężone powietrze, 
które ogranicza zużycie wody potrzebnej do redukcji występującego zapylenia. Układ powietrzno-
wodny zapory pracuje przy niskich wartościach ciśnienia (0,30÷0,60 MPa) wody oraz powietrza – 
pozwala to na jej użytkowanie w miejscach, gdzie dostępne są rurociągi sprężonego powietrza oraz 
przeciwpożarowe. 

Media doprowadzane są do skrzyni zasilająco-sterującej z rurociągów oddzielnymi przewodami 
elastycznymi. Powietrze oraz woda dostarczane do układu zraszającego zraszaczy są oczyszczone 
za pomocą filtrów. Zlokalizowane na zewnętrznej części skrzyni zasilająco-sterującej przełączniki 
zaworów odcinających umożliwiają włączenie i wyłączenie zespołu zraszaczy.  

Ciśnienie doprowadzonej do układu zraszającego wody po przedostaniu się przez filtr zostaje 
ograniczone do 0,6 MPa przy pomocy zaworu redukcyjnego. Woda po zredukowaniu ciśnienia 
przepływa przez regulator przepływu wody, który redukuje natężenie przepływu dopływającej 
wody do żądanej wartości 180 dm3/h. Za regulatorem przepływu, w opcji z dozownikiem, woda 
przepływa odpowiednimi przewodami do zespołu dozownika, który dostarcza środek 
zmiękczający. Tak przygotowana emulsja, za pomocą przewodów, przedostaje się do zraszaczy, 
następnie zostaje rozdzielona pomiędzy baterie do dysz powietrzno-wodnych, w których jest 
zmieszana z powietrzem, które także dostaje się do dysz poprzez zawór odcinający, filtr powietrza, 
zawór zwrotny oraz przez przewody do zraszaczy. Wymieszane media wydostają się do wyrobiska 
za pomocą dysz tworząc rozpylony strumień powietrzno – wodny. W układzie zastosowane zostały 
materiały dostępne w kopalni, posiadające przyłącza stosowana w kopalniach (Stecko, końcówka 
hydrantowa ¾ cala) [1]. 

Uruchomienie zraszaczy realizowane jest za pomocą dwupołożeniowych zaworów kulowych wody 
i powietrza, zlokalizowanych na skrzyni zasilająco-sterującej.  

Praca urządzenia polega na zraszaniu strumieniami powietrzno-wodnymi pyłu unoszonego wraz z 
prądem powietrza. Wytworzona mgła pada w postaci rozpylonych strumieni zraszających 
prostopadle do kierunku przepływu powietrza. Zwilżona, lecz nie pozbawiona lotności, część pyłu 
osiada na skośnych, ustawionych pod kątem 450, blachach krat żaluzjowych. W ten sposób 
zawilgocony pył zostaje przyklejony oraz odbity od żaluzji w kierunku spągu, oczyszczając tym 
samym przepływające powietrze. 

Zapora przeciwpyłowa wyposażona została w zespół krat przesuwno – obrotowych, dzięki którym 
możliwy jest przejazd ewentualnie zabudowanych środków transportowych oraz przejście ludzi. 
Prawidłowa praca zraszaczy charakteryzuje się widocznymi strumieniami mieszaniny powietrzno – 
wodnej, zaobserwowanymi przy każdej z dysz zraszających [1]. 

Jak widzimy system jest bardzo podobny do systemu proponowanego przez firmę Telesto, 
zbudowany z użyciem dostępnych w kopalni materiałów i urządzeń. Zastosowanie zapory jest 
tańsze od zastosowania kolektorów firmy Telesto, jednak wymaga ona dodatkowych prac 
konserwacyjnych, polegających między innymi na uzupełnianiu środka zmiękczającego oraz 
kontroli pompy do podawania tego środka. 
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1.3. Kurtyna powietrzno – wodna typu „TW – PIAST 1” [1] 

 

Przedstawione rozwiązanie może być zastosowane zarówno w wyrobiskach podścianowych 
eksploatowanej ściany, jak i w drążonych wyrobiskach korytarzowych, a także w wyrobiskach, 
w których prowadzone są roboty górnicze i stwierdza się w nich przekroczenie NDS dla frakcji 
całkowitej lub respirabilnej pyłów szkodliwych dla zdrowia oraz analogicznie w pomieszczeniach, 
stacjach przesypowych i pomostach przenośników taśmowych zakładów przeróbki mechanicznej 
węgla, w których dochodzi do zjawiska wzbicia pyłu węglowego. Działanie oparte jest na 
wykorzystaniu strumienia mgły wodnej wytworzonej poprzez mieszaninę sprężonego powietrza 
i wody w odpowiedniej proporcji. Z uwagi na warunki panujące w wyrobiskach dołowych nie ma 
konieczności stosowania środków obniżających napięcie powierzchniowe wody, a co za tym idzie 
– zastosowania pompy dozującej ww. środek. Zostało to potwierdzone badaniami wykonanymi 
przez KD „Barbara” – GIG w Katowicach. Dodatkowym elementem systemu są tzw. „ekrany 
płócienne” zabudowane za kurtyną powietrzno-wodną, wspomagające efekt działania systemu. 
W odróżnieniu od poprzednich systemów, kurtyna powietrzno-wodna typu „TW – Piast 1” została 
w całości zaprojektowana i wykonana przez pracowników kopalni „Piast”. 

 

Kurtyna składa się z następujących podzespołów:  

 kolektora rurowego – powietrznego, 

 kolektora wodnego (złożonego z przewodów ciśnieniowych DN13 lub DN19), 

 zespołu dysz zraszających typu FBB lub GIZ/A, 

 zaworu odcinającego dopływ sprężonego powietrza DN32, 

 manometru wodnego, 

 zaworu zwrotnego – wodnego, 

 zaworu odcinającego – wodnego, filtru wodnego. 

Poszczególne elementy kurtyny powietrzno-wodnej typu „TW – Piast 1” połączone są ze sobą 
przewodami ciśnieniowymi (typu DN13 lub DN19) wraz z zaworami, zespołem rur wodnych 
ø52 mm oraz przyłączy Stecko. 

W celu zmniejszenia zapylenia pyłami szkodliwymi dla zdrowia, jako element dodatkowy 
zastosowany został tzw. „zespół ekranów” wykonany w formie konstrukcji drewnianej tam, 
obitych jednostronnie płótnem wentylacyjnym. W konstrukcji uwzględnione zostały wymagane 
przepisami gabaryty ruchowe dla przejścia załogi oraz transportu materiałów. Poszczególne ekrany 
zlokalizowane są w odległości: około 10 m od systemu, dla pierwszego ekranu oraz we wzajemnej 
odległości około 10 m od siebie dla kolejnych ekranów.  

W celu zapewnienia poprawnego działania kurtyny powietrzno-wodnej typu „TW – Piast 1” do 
zasilania sprężonym powietrzem zastosowany został agregat sprężarkowy, którego integralnym 
elementem jest filtr powietrza. Dodatkowo woda doprowadzona jest bezpośrednio z rurociągu 
przeciwpożarowego zabudowanego w wyrobisku, poprzez pionowy filtr wody znajdujący się 
bezpośrednio przed systemem. 

 Kurtyna montowana jest przy użyciu uchwytów montażowych i łańcucha gospodarczego w osi 
wyrobiska możliwie blisko części stropowej. 

Kurtyna powietrzno-wodna typu „TW – Piast 1” nie wymaga żadnej obsługi poza czynnościami 
związanymi z jej uruchomieniem i wyłączeniem. Do stałych czynności użytkownika systemu 
należy okresowe sprawdzanie drożności dysz zraszających oraz filtra wody [1]. 
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System ten także jest w uproszczonej wersji zbliżony do systemu proponowanego przez firmę 
Telesto. Jego zaletą jest prosty montaż, obsługa oraz konserwacja. Największą wadą jest 
konieczność zabudowy ekranów wychwytujących pozbawiony lotności pył węglowy, trudny do 
zabudowy w warunkach Zakładu Przeróbki Mechanicznej Węgla w pomieszczeniach z 
zabudowanymi taśmociągami. 

 

1.4. Zastosowanie systemów do minimalizacji zapylenia w Zakładzie Przeróbki Mechanicznej 

 

Zastosowanie powyższych systemów do minimalizacji zapylenia, po wcześniejszej modernizacji i 
dostosowaniu do warunków panujących w Zakładzie Przeróbki Mechanicznej Węgla wydaje się 
zasadne przede wszystkim z punktu widzenia poprawy warunków pracy zatrudnionej załogi oraz 
zminimalizowania zagrożenia wybuchem pyłu węglowego. Nowe rozwiązania w profilaktyce 
zwalczania zagrożenia pyłowego istotnie wpływają na obniżenie ilości pyłów frakcji całkowitej i 
respirabilnej zawartej w powietrzu, a co za tym idzie, zmniejszają wartości przekroczenia NDS na 
poszczególnych stanowiskach pracy.   

 

2. PRÓBY RUCHOWE NOWEGO ROZWIĄZANIA W PROFILAKTYCE ZWALCZANIA 
ZAGROŻENIA PYŁOWEGO W KWK "BUDRYK" 
 

W porozumieniu z JSW S.A. (Kopalnią Węgla Kamiennego „Budryk”) oraz z jednostką naukową 
(Politechniką Śląską w Gliwicach, Wydział Górnictwa i Geologii, Instytut Eksploatacji Złóż) w 
Zakładzie Przeróbki Mechanicznej Węgla KWK „Budryk” została, w celu wykonania testu, 
zainstalowana i wdrożona do ruchu instalacja zraszająca, wykorzystująca jako środek 
pozbawiający pył lotności mgłę wodną. Instalacja została włączona do ruchu 05.06.2014 r. i 
użytkowana jest do nadal. W ramach prac badawczych wykonano wstępne próby oraz testy 
ruchowe instalacji. 

 

2.1. Opis zastosowanego rozwiązania  

 

Zasadniczym elementem urządzenia, zamontowanego tuż nad przesypem, są trzy specjalistyczne 
dysze wytwarzające ciągły strumień mgły wodnej, która wiążąc się z cząsteczkami pyłu powoduje 
jego opadanie. Każda z dysz posiada zawór odcinający dopływ wody, co pozwala na regulację 
intensywności działania urządzenia w zależności od potrzeb. Dysze są połączone metalowymi 
rurkami ze sobą i podłączone bezpośrednio do źródła zasilania za pomocą powszechnie 
stosowanego w kopalni złącza przeciwpożarowego. Konstrukcja dysz przymocowana jest do 
górnej osłony, wykonanej z blachy nierdzewnej, na końcach której, na potrzeby stanowiska 
przesypowego, przymocowane zostały dodatkowo fartuchy gumowe boczne (z regulowaną 
długością, wykonane z materiału trudnopalnego), które osłaniają przestrzeń wokół przenośnika 
przed zbyt dużym zawilgoceniem. Poniżej zamieszczono schemat budowy konstrukcji - widok z 
góry oraz z boku. Cała instalacja jest podwieszona nad przenośnikiem za pomocą łańcucha 
stalowego.  
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Rys. 2.1. Schemat instalacji wykorzystującej jako środek pozbawiający pył lotności mgłę wodną - widok z góry 
[K. Strączek] 

Figure 2.1. Installation scheme using a volatility measure depriving dust mist - view from the top [K. Strączek] 

 

  

 

 
Rys. 2.2. Schemat instalacji wykorzystującej jako środek pozbawiający pył lotności mgłę wodną - widok z boku 
[K. Strączek] 

Figure 2.2. Installation scheme using a volatility measure depriving dust mist – side view [K. Strączek] 

 

Legenda: 

1 – wąż zasilający 

2 – główny zawór odcinający 

3 – złącze instalacji przeciwpożarowej 

4 – metalowe przewody zasilające dysze 

5 – dysze zraszające 

6 – górna osłona, wykonana z blachy nierdzewnej 

7 – zawory odcinające dysze 
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Instalacja zraszająca, ze względu na bardzo małe zużycie wody (maksymalnie 3 l/min), może być 
z pełnym powodzeniem stosowana do zabezpieczania miejsc zagrożonych dużym osadzaniem się 
pyłu węglowego w zakładach przeróbczych, ponieważ nie powoduje w sposób szczególny wzrostu 
wilgotności nadawy transportowanej na przenośniku taśmowym. Konstrukcja instalacji umożliwia 
podawanie mgły wodnej w sposób ciągły oraz skierowanie jej w miejsca generowania pyłu. 
Niewątpliwą zaletą instalacji jest całkowicie mechaniczna budowa bez udziału elektroniki. 
Opcjonalnie można rozbudować instalację o różnego rodzaju czujniki, z którymi będzie 
współpracować. Może to być np. czujnik ruchu taśmy lub czujnik obecności nadawy na taśmie. 
Instalacja jest prosta w obsłudze i montażu. Co istotne, posiada możliwość pracy już od ciśnienia 
1,2 bara, a dysze wytwarzające mgiełkę zużywają zaledwie 3 litry wody na minutę każda. Taka 
instalacja może być również zainstalowana w podziemnych wyrobiskach górniczych [3, 4]. Poniżej 
zamieszczono zdjęcie zabudowanej i podłączonej aparatury w trakcie pracy. 

 

 

 
 

Rys. 2.3. Zdjęcie instalacji wykorzystującej jako środek pozbawiający pył lotności mgłę wodną [K. Strączek] 

Figure 2.3. Installation image using a volatility measure depriving dust mist [K. Strączek] 

 

2.2. Miejsce usytuowania urządzenia  

 

Urządzenie zostało zainstalowane i uruchomione 05.06.2014 r. w Rejonie VII oddziału JPZ 
w pomoście 7.401, 7.402 nad przenośnikiem taśmowym 7.402 za stacją przesypową przenośnika 
taśmowego 4.320 na przenośnik taśmowy 7.402. Miejsce to zostało wybrane ze względu na 
wysokie ryzyko możliwości osiadania w jego rejonie niebezpiecznego pyłu węglowego, gdyż 
znajduje się ono w ostatniej linii odstawczej produktu gotowego - węgla wsadowego wysoko 
wzbogaconego do zbiornika węgla przeznaczonego do sprzedaży. Zawartość części niepalnych 
stałych w transportowanym urobku wynosi tutaj około 20%, co zwiększa poziom zagrożenia 
wybuchem pyłu węglowego. Poniżej zamieszczono schemat zabudowy instalacji. 
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Rys. 2.4. Schemat zabudowy instalacji wykorzystującej jako środek pozbawiający pył lotności mgłę wodną 
[K. Strączek] 

Figure 2.4. Scheme of installation built using a volatility measure depriving dust mist [K. Strączek] 

 

Legenda: 

1 – Przenośnik taśmowy 7.402 

2 – Wysyp przenośnika taśmowego 4.320 

3 – Transportowany materiał 

4 – Zabudowana instalacja 

 

3. WYNIKI OBSERWACJI (WSTĘPNYCH TESTÓW) ZAINSTALOWANEJ APARATURY 

 

Po zamontowaniu instalacji zraszającej na przesypie i wdrożeniu jej do ruchu, zaobserwowano 
zmniejszenie zapylenia, co z pewnością wpływa na poprawę bezpieczeństwa i warunków pracy. 
Podczas eksploatacji urządzenia zraszającego, po konsultacjach z osobami zatrudnionymi przy 
obsłudze przenośnika zaobserwowano następujące zmiany: 

 widoczne zmniejszenie zapylenia: 

o pod przenośnikiem w rejonie przejścia obok przenośnika, 

o w rejonie przed przesypem, 

o w rejonie za przesypem, 

 woda pod ciśnieniem, ukierunkowana za pomocą dysz, strąca cząsteczki pyłu  
z powietrza, 

 zmiany optyczne wokół przesypu i przenośnika: 

o niewielkie zawilgocenie przenośnika, 

o niewielkie zawilgocenie posadzki w rejonie przejść obok przenośnika dzięki 
zainstalowanym fartuchom bocznym zabudowanym na końcach blachy osłaniającej, 
które minimalizują nadmierne rozprzestrzenianie się mgły wodnej , 

o wyraźne zmniejszenie ilości pyłu węglowego w powietrzu (fartuchy wraz z górną 
konstrukcją przenośnika tworzą przestrzeń, poza którą przedostaje się bardzo mała ilość 
wzbitego pyłu węglowego - większość pyłu zostaje pozbawiona lotności w przestrzeni 
pomiędzy górną taśmą, fartuchami, a górną osłoną instalacji), 
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o niewielkie zawilgocenie powietrza na stanowisku pracy, co nie wpływa w znacznym 
stopniu na pogorszenie komfortu pracy osób zatrudnionych w rejonie przenośnika, 

 korzystne działanie na ograniczenie zapylenia podczas procesu technologicznego, 

 delikatna mgła wodna, która nie przenosi się na dalsze odległości w powietrzu , 

 zaletą instalacji jest prosta konstrukcja: 

o łatwość zabudowy, 

o możliwość dowolnej konfiguracji budowy, 

o możliwość dostosowania do różnych rodzajów przesypów, wysypów, itd., 

o instalacja wykonana w 90% z materiałów ogólnodostępnych w kopalni, 

o prostota w obsłudze instalacji - do uruchomienia, wyłączenia oraz regulacji instalacji 
służą zawory odcinające, 

 bezawaryjność - instalacja jest użytkowana od kilku miesięcy - w tym czasie nie wystąpiła żadna 
awaria ani przerwa w użytkowaniu instalacji. 

 

4. PODSUMOWANIE 

 

W artykule pokazano nowe rozwiązania w profilaktyce zwalczania zagrożenia pyłowego, służące 
bezpośrednio do pozbawienia pyłu lotności. Systemy te, oprócz zastosowania przy taśmociągach 
mogą być dodatkowo stosowane w rejonach przesiewaczy wibracyjnych, które są jednym 
z głównych źródeł powodujących powstanie i emisję pyłu kopalnianego w procesach 
technologicznych zakładów przeróbczych. W rozdziale trzecim przedstawiono próby ruchowe 
nowego rozwiązania w profilaktyce zwalczania zagrożenia pyłowego w Zakładzie Przeróbki 
Mechanicznej Węgla KWK „Budryk” – przenośnego systemu zraszającego. Opisano zastosowane 
rozwiązania, pokazano miejsce usytuowania urządzenia oraz wyniki wstępnych testów 
zainstalowanej aparatury. Po zamontowaniu instalacji zraszającej na przesypie i wdrożeniu jej do 
ruchu, zaobserwowano zmniejszenie zapylenia, co z pewnością wpływa na poprawę 
bezpieczeństwa i warunków pracy. Niewątpliwą zaletą instalacji jest jej bardzo prosta konstrukcja, 
łatwość zabudowy, możliwość dowolnej konfiguracji oraz dostosowania do różnych rodzajów 
przesypów, wysypów, itp., a także prostota w obsłudze instalacji i bezawaryjność. W dalszym 
ciągu prowadzone są testy instalacji (różne miejsca zabudowy), trwa zbieranie i analiza danych, 
a autorzy mają nadzieję, że w najbliższym czasie będą mogli przedstawić środowisku górniczemu 
wyniki badań szczegółowych. 
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NEW SOLUTIONS IN THE PREVENTION OF COUNTERING THE DUST HAZARD ON THE 
EXAMPLE OF THE DEPARTMENT OF MECHANICAL COAL „BUDRYK” COAL MINE 

 

This article presents new solutions in the prevention of dust hazard control directly serving the 
custodial dust volatility. Most of these solutions are based on the fight against the dust cloud with 
water spray produced by suitably built-installation, scattering water or water with additional 
chemicals. These systems in addition to use in conveyor lines can additionally be used in areas of 
vibrating screens which are one of the main sources giving rise to emissions of mine dust in 
technological processes of coal preparation plants. The paper attempts to accurately describes 
movement of the new solution in the prevention of dust hazard control in the Department of 
Mechanical Coal „Budryk” coal mine - a portable sprinkler system. A description of the solution 
used the location of the device and the test results of the installed equipment. In summary indicated 
on the present and potential benefits of such a solution. 
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„Nowe  rozwiązania  urządzeń do kontroli i napraw zbiorników  węgla”  
 
Streszczenie 
W  referacie przedstawiono  szerokie spektrum nowoczesnych  urządzeń do kontroli i 
napraw wszelkich zbiorników występujących w podziemnych zakładach górniczych w 
procesie transportu urobku na powierzchnię.  
 
Zbiorniki wyrównawcze /retencyjne i odmiarowe / z  uwagi  na  ich  ważność  w cyklu 
produkcyjnym odstawy węgla jak i dynamikę pracy  wymagają stałego monitoringu 
stanu technicznego.  W związku z tym, niezbędne są efektywne  urządzenia 
umożliwiające przeprowadzanie okresowych kontroli i ewentualnych głównych oraz 
bieżących. Przez słowo „Efektywne” należy rozumieć urządzenia szybkie w instalacji, 
łatwe w obsłudze ale przede wszystkim bezpieczne. Postęp techniczny oraz 
technologiczny umożliwił konstruktorom  typoszeregu Podestów Ruchomych 
Wiszących – Gó®niczych stworzenie kompletnego systemu urządzeń opartych na 
wspólnym założeniu (projekcie), składających się z budowy modułowej oraz 
kompatybilnych ze sobą, w którym operator ma możliwość samodzielnej obsługi 
urządzenia z podestu. Zaletą ww. typoszeregu urządzeń jest ich modułowa 
konstrukcja oraz uniwersalność, tzn. możliwość dopasowania Podestu roboczego do 
różnych konfiguracji konstrukcji pomostu z wykorzystaniem napędu elektrycznego lub 
ręcznego, wyposażonego dodatkowo w lokalne oświetlenie i komunikację  
bezprzewodową. Wszystkie te elementy mają za zadanie ułatwienie przeprowadzenia 
niezbędnych prac ale przede wszystkim zwiększają stan bezpieczeństwa i komfort  
pracy użytkowników.        
      

1. Zbiorniki  w  odstawie  węgla; 
 
Urabianie skał jest jedną z zasadniczych operacji górniczych.  
Aktualnie najczęściej stosuje się transport urobku przenośnikami taśmowymi do przy-
szybowych  zbiorników retencyjnych, z  których następnie wydobywany  jest na 
powierzchnię naczyniami czyli  skipami. Taki system odstawy  wymaga sprawnych i 
niezawodnych przenośników taśmowych oraz zbiorników wyrównawczych. 
Tak więc istotną funkcję w ciągłości odstawy odgrywają zbiorniki wyrównawcze.  
Dlatego też jak widzimy  bezawaryjna  praca zbiorników  w ciągu 
technologicznym ma wyraźny wpływ na efektywność procesów produkcyjnych. 
 
Podsumowując,  zbiorniki  w ogólnym  sensie są istotnym elementem procesu 
produkcyjnego, a ich bezawaryjna praca warunkuje dobre efekty ekonomiczne 
produkcji. Tyle, że jako konstrukcja budowlana  wykonana  z betonu,  żelbetu, 
stali,  a często jeszcze  konstrukcji murowej z uwagi na dynamikę pracy, 
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przeciążenia są  narażone na punktowe uszkodzenia mogące doprowadzić  przy  
braku odpowiedniej  i regularnej kontroli nawet do poważnej awarii. 
  

2.  Uwarunkowania  prawno – administracyjne  kontroli zbiorników;   

Prawo górnicze i związane z nim akty prawne zadbały o ten element pracy zbiorników 
i przewidziały stałe, okresowe kontrole zbiorników wraz z rejestrem wyników kontroli. 

 / Patrz m.in.  pkt .5.18.5.  Załącznika nr 4  SZCZEGÓŁOWE ZASADY 
PROWADZENIA RUCHU W WYROBISKACH ; oraz  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 /     
 

 Wymogi  te wymuszają na użytkownikach zbiorników zastosowanie narzędzi 
adekwatnych do osiągnięcia celu tzn. możliwie dokładnej kontroli obmurza na całym 
jego obwodzie i wysokości. 
 

3. Aktualne  techniki  kontroli  zbiorników;    
W  rzeczywistości nie istnieją właściwe i skuteczne urządzenia oraz narzędzia 
umożliwiające prawidłową kontrolę obmurza, gdyż te ,które były zainstalowane na 
starych zbiornikach najczęściej uległy technicznemu zużyciu lub nie mogą faktycznie 
być  użytkowane bez poddaniu ich remontowi przez producenta, który bardzo często 
już nie istnieje.  
 
Stosowane zaś techniki kontroli przez wejście pracowników do wnętrza  zbiornika na 
sznurowej bądź innej drabinie nie jest ani systemem efektywnym ani komfortowym i 
nie daje gwarancji uzyskania właściwej i miarodajnej oceny stanu konstrukcji obmurza, 
a jedynie umożliwia uzyskanie ogólnego poglądu na jego stan. 
 

Stosowane  też  techniki wizyjne, nie sprawdzają się ze względu na występowanie 
utrudnień spowodowanych zapyleniem, zawilgoceniem atmosfery, brakiem 
odpowiedniego i dostatecznego oświetlenia jak i faktem iż obiekty w kamerze oraz 
obraz wyświetlany na monitorze nie dają możliwości kontroli bezpośredniej.  
Na pewno może i nawet powinna być  w wielu skomplikowanych lub  
niejednoznacznych sytuacjach wykorzystywana  jako  rejestrator danych. 
  
4. Oczekiwania  użytkowników zbiorników w kwestii narzędzi do kontroli i 

napraw zbiorników;    
Powyższe uwagi,  uwarunkowania prawno – administracyjne jak i doświadczenia 
użytkowników zbiorników określają ich oczekiwania tak by były efektywnym 
narzędziem pracy, a więc były: 

a) mobilne – łatwe do transportu i przemieszczania, (możliwie ręcznie); 
b) możliwe do wykorzystania dla różnych lokalizacji; 
c) szybkie w montażu i instalacji; 
d) proste w obsłudze i eksploatacji;    
e) możliwie bezawaryjne; 
f) proste w konserwacji; 
 
g) BEZPIECZNE !!! 
 
 
 



5. Typoszereg  Podestów Gó®niczych  do kontroli i naprawy zbiorników – 
najnowsze i innowacyjne rozwiązania;   

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom użytkowników zbiorników producent i 
konstruktor typoszeregu Podestów Ruchomych Wiszących – Gó®niczych,  w oparciu 
o wieloletnie doświadczenia w branży podestów  ruchomych masztowych i wiszących 
dla różnorakich zastosowań, opracował i stworzył urządzenia do efektywnej 
 i bezpiecznej kontroli i naprawy zbiorników. 
W oparciu o ideę i projekt podestu wiszącego stosowanego przy pracach fasadowych 
w budownictwie, Producent ww. podestów opracował  system  spełniający wszystkie 
powyższe oczekiwania, co zostanie zaprezentowane w kolejnych  punktach 
niniejszego referatu. 
 Jednak już teraz można zauważyć, że zastosowane rozwiązania konstrukcyjne i 
techniczne pozwalają stwierdzić, że ww. urządzenia wychodzą naprzeciw 
oczekiwaniom użytkowników i spełniają następujące kryteria: 
a) mobilne – łatwe do transportu i przemieszczania, (możliwie ręcznie); 
 -  elementy podestu i zasilania i sterowania  są instalowane na ramach 
transportowalnych na platformach transportowych /placiakach/, a poszczególne 
elementy podestów są wymienialne / modułowe; 
b) możliwe do wykorzystania dla różnych lokalizacji; 
- rozwiązania konstrukcyjne zabudowy pozwalające na  instalację urządzenia w 
różnych lokalizacjach bez zmiany konfiguracji, co zasadniczo ułatwia eksploatację 
eliminując konieczność  badania przez uprawnionego Rzeczoznawcę  przy 
każdorazowej zmianie lokalizacji; 
c) szybkie w montażu i instalacji; 
-   zminimalizowanie ilości złączy śrubowych, zastosowanie  „zapadek fraco”,  
unifikacja złączy śrubowych, organizacja ramy transportowej w formule  
 „wszystko ma swoje miejsce” eliminuje pomyłki, ułatwia orientację nawet dla 
niedoświadczonej obsługi; 
d) proste w obsłudze i operacji; -   Operator po zaznajomieniu się  z Instrukcją 
Obsługi i Konserwacji  w krótkim czasie jest gotowy do obsługi urządzenia, ponieważ 
pulpit sterowniczy jest nieskomplikowany i intuicyjny z niewielką ilością przycisków; 
e) możliwie bezawaryjne; 
-   zastosowanie osprzętu / elementów konstrukcyjnych / wykonanych zgodnie z  
Dyrektywą Atex  powoduje, że jest on o podwyższonym  standardzie technicznym i 
często bezobsługowym;  
f) proste w konserwacji; 
-   fakt ten wynika  z wymogów techniki „Atexowej”, gdzie konserwator  ma wypełnić 
tylko  podstawowe czynności konserwacyjne typu utrzymanie w czystości, 
smarowanie; 
g) BEZPIECZNE !!! 
 
-  Wymagania  BEZPECZEŃSTWA  są narzucone przez   odpowiednie przepisy jak: 

Dyrektywa 2006/42/WE 
 
Dyrektywa 94/9/WE 
„ATEX” 
 
Dyrektywa 2004/108/WE 
 
Dyrektywa 2006/95/WE 

 w sprawie zasadniczych wymagań dla maszyn i elementów   
bezpieczeństwa 
 Ujednolicenie przepisów prawnych państw członkowskich 
 dotyczących urządzeń i systemów ochronnych przeznaczonych  
  do użytku w przestrzeniach zagrożonych wybuchem 
 w sprawie oceny zgodności aparatury z zasadniczymi wymaganiami 
dotyczącymi   kompatybilności elektromagnetycznej dotycząca  
 sprzętu elektrycznego przeznaczonego do użytku w pewnych  
granicach napięcia  w sprawie harmonizacji ustawodawstw państw 
członkowskich odnoszących się do   sprzętu elektrycznego  
przewidzianego do stosowania w określonych granicach napięcia 



jak też  przepisy branżowe: 
    PN-EN 1808 - 2010 Wymagania bezpieczeństwa dotyczące podestów ruchomych wiszących. 

Obliczenia projektowe, kryteria stateczności, budowa, badania. 

jak i:  - Prawo górnicze i geologiczne / Dz. U. Nr 163, poz. 98 / 
oraz: 

-  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.02.139.1169 / 
 

Ważnym jest też podkreślić, iż Podesty  jaki i ich zabudowa podlegają badaniu przez 
Rzeczoznawcę  ds. Ruchu Zakładu Górniczego zgodnie z wytycznymi w/w 
rozporządzenia ujętymi w Załączniku Nr. 4 / pkt. 3.4.1. /  co również  podnosi stan 
bezpieczeństwa użytkowanych urządzeń. 
 

Spełnienie tych warunków  w uzupełnieniu do autorskich rozwiązań zapewnia pełne 
bezpieczeństwo eksploatacji urządzeń w każdych warunkach. 
 

6. Przegląd  aktualnie  dostępnych / pracujących   urządzeń;    
 

Dziś na rynku funkcjonuje z powodzeniem już pięć zestawów Podestu Ruchomego 
Wiszącego – Gó®niczego , a mianowicie: 
 - Kopalnia „Chwałowice”  -   model:    PRW - G - R  - S –  3   
 - Kopalnia „Bogdanka”     -   model:    PRW - G - E  - S –  1   
 - Kopalnia „Janina”           -   model:    PRW - G - E  - S –  2   
 - Kopalnia „Silesia”           -   model:    PRW - G - R  - S –  2   
 - Kopalnia „Rydułtowy – Anna” -   model:    PRW - G - E  - P –  2   
 

6.1.   Podest Ruchomy Wiszący -  Gó®niczy - Elektryczny - Stacjonarny  – 1   
     -  LW Bogdanka  -   Podest  „obsługuje”   5  zbiorników 
-  Podest o wymiarach 1100 x 915 mm – zabudowany na przestawnej  ramie nośnej 

pozwalającej  użycie Podestu w różnych lokalizacjach przy zachowaniu typowej 
konfiguracji.   

    - Nośność:    - 250 kg / 3 osoby; 
    - Zasięg pracy:    - do 100 m; 
    - Przesuw:    - 6 – 8 m / min (0,1 – 0,13 m/s) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  



Ważnym jest podkreślić, iż całość  zabudowy Podestu jest transportowalna na 
dwóch ramach transportowych przystosowanych do transportu na platformach 
transportowych kolejki. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Opinia użytkownika  
podestu ruchomego wiszącego-górniczego elektrycznego PRW-G-E-S-1 typ S-1. 

 

 Kopalnia Bogdanka posiada 9 zbiorników retencyjnych: 
- 5 zbiorników retencyjnych w rejonie Bogdanka o średnicy od 6 i do 7,5 m, o 
pojemności od 300 do 2500 m3, w obudowie tubingowej i łukowej. 
- 1 zbiornik retencyjny w rejonie Nadrybie o średnicy 7,5 m, o pojemności 1500 m3 , w 
obudowie łukowej. 
- 3 zbiorniki retencyjne w rejonie Stefanów o średnicy 7,5 m, o pojemności 2400 m3 
każdy, w obudowie betonowej. 
Wszystkie one podlegają okresowym, kwartalnym kontrolom stanu obudowy. 
 Kopalnia Bogdanka posiada podest ruchomy wiszący-górniczy elektryczny  
PRW-G-E-S-1 typ S-1 zakupiony w październiku 2012 r. Podest zmagazynowany jest 
w trzech stalowych pojemnikach, na powierzchni w rejonie Stefanów. Pojemniki 
przystosowane są do transportu na platformach kołowych jak również do 
podwieszenia na zestawie transportowym kolejek podwieszanych stosowanych w 
kopalni.  
 Głowice zbiorników retencyjnych w rejonie Stefanów są przystosowane do 
zabudowy podestu FRACO. Posiadają ramy do zabudowy napędu oraz uchwyty do 
zamocowania konstrukcji wsporczej belki nośnej  w rejonie włazu służącego do 
opuszczania podestu. W przyszłości pozostałe zbiorniki również zostaną 
przystosowane do szybkiego montażu podestu FRACO.  Cykl kontroli zbiornika 
retencyjnego od chwili rozpoczęcia transportu z powierzchni do ponownego jego 
wydania na powierzchnię trwa jedną dobę. Kontrola zbiornika retencyjnego wymaga 

Widok  zagospodarowania Podestu  w miejscu lokalizacji                   

 



jego wyłączenia z ruchu na czas jednej zmiany roboczej. W tym czasie wykonuje się 
mycie głowicy zbiornika, montaż podestu na głowicy zbiornika, przejazd kontrolny oraz 
demontaż podestu. Kontrola zbiornika prowadzona jest na pisemne polecenie 
wykonania prac według obowiązującej w kopalni procedury prac szczególnie 
niebezpiecznych, w przestrzeniach zamkniętych. 
 Kopalnia posiada również stanowisko do kontroli i prób podestu FRACO 
urządzone w budynku nadszybia szybu wydobywczego 2.1 w Stefanowie. Na 
stanowisku tym prowadzone są też szkolenia pracowników oddziału szybowego 
obsługujących i konserwujących podest. 
 

Poglądowe zdjęcia zabudowy Podestu; 

                 
 
 
6.2.   Podest Ruchomy Wiszący -  Gó®niczy - Elektryczny - Stacjonarny  – 2   

      -  ZG  Janina  - element  charakterystyczny –  wykorzystanie  do napędu 
zmodyfikowany  kołowrót  KUBA 5 

-   Podest o wymiarach 1620 x 915 mm – zabudowany na stałej belce nośnej 
pozwalającej  użycie Podestu w dwóch pozycjach  przy zachowaniu typowej 
konfiguracji Ważnym elementem jest, że do nepędu wykorzystano istniejący na 
Kopalni kołowrót  Kuba 5, do którego zaadaptowano sterowanie zgodne z 
koncepcja Podestu, tzn. sterowanie bezpośrednio z podestu .   

    - Nośność:    - 250 kg / 3 osoby; 
    - Zasięg pracy:   - do 50 m; 
    - Przesuw:    - 6 – 8 m / min (0,1 – 0,13 m/s) 
 

 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
6.3.  Podest Ruchomy Wiszący -  Gó®niczy -  Ręczny - Stacjonarny – 2   
     -  PG Silesia  - Podest „obsługuje” 2 zbiorniki  - aktualnie  ręczny,  
                             ale  przystosowany do adaptacji  napędu elektrycznego; 
 
-  Podest o wymiarach 1620 x 915 mm – zabudowany na przestawnej  ramie 

nośnej pozwalającej  użycie Podestu w różnych lokalizacjach przy 
zachowaniu typowej konfiguracji; przystosowany do zamiany napędu 
ręcznego na elektryczny;   

    - Nośność:   -  400 kg / 4 osoby; 
    - Zasięg pracy:   - do 100 m; 
    - Przesuw:   - 6 – 8 m / min  
                                     (0,1 – 0,13 m/s) 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Kuba 50P 



6.4     Podest Ruchomy Wiszący -  Gó®niczy - Elektryczny - Przejezdny  – 2   
     -  KWK Rydułtowy - Anna  -  

-  Podest o wymiarach 1620 x 915 mm – zabudowany na  torze jezdnym 
podwieszonym do konstrukcji pomostu; pozwala na  bezpośrednią kontrolę 
obmurza na każdym poziomie;   

    - Nośność:    - 400 kg / 4 osoby; 
    - Zasięg pracy:    - do 100  m; 
    - Przesuw:    - 6 – 8 m / min (0,1 – 0,13 m/s) 
    - wyposażenie: - oświetlenie lokalne, komunikacja głosowa; 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Przykładowe  rozwiązanie instalacji Podestu  dla zbiornika istniejącego; 
 
 
7. Opinie użytkowników;   
 
 
Opinia Użytkownika:        KWK „Rydułtowy-Anna”         Rydułtowy  03.10.2014 
  Zbigniew Czubak – Kierownik Robót Górniczych ds. Przewozu Dołowego i Transportu 

  Michał Gembalczyk – nadsztygar górniczy ds. Przewozu Dołowego i Transportu 
 

Opina użytkownika  
Podest Wiszący – Górniczy– Elektryczny – Przejezdny – 2 

   
        Kopalnia „Rydułtowy – Anna”  posiada  zbiornik o średnicy  10 m  zlokalizowany  
na poziomie 1200 wykonany w  obudowie betonowej. 
       Do kontroli i napraw obmurza wykorzystywany jest podest ruchomy wiszący – 
górniczy – elektryczny – przejezdny -2    FR/PRW-G-E-P-2/14/007 zaprojektowany, 
wykonany i zabudowany przez firmę FRACO – Podesty Ruchome sp. z o.o. 
        Podest wiszący przejezdny elektryczny służący do kontroli i  ewentualnych 
napraw ubytków w obmurzu zbiornika , daje możliwość przejazdu po całym obwodzie 
zbiornika węgla oraz opuszczenia się w każdym miejscu na dowolną głębokość. Jego 
zastosowanie znacznie ułatwia prace związane z kontrolą  stanu obmurza zbiornika, 
zwiększa bezpieczeństwo dla pracowników zatrudnionych przy w/w pracach. Podest 

 
 



wiszący porusza się  po szynach zębatych zawieszonych na zawiesiach 
przymocowanych do belek nośnych  poszycia zbiornika. 
        Każdorazowa kontrola zbiornika retencyjnego wymaga jego wyłączenia z ruchu 
na czas jednej zmiany roboczej. W tym czasie zostaje zmyta głowica zbiornika, 
przeprowadzona  kontrola trasy jezdnej pomostu oraz przejazd rewizyjny obmurza w 
celu dokonania jego kontroli lub naprawy. 
        W okresach między kontrolami pomost jest schowany w piwnicy zbiornika, do 
którego wjeżdża przy pomocy napędu własnego. 
        Urządzenie do kontroli  i napraw obmurza w zbiorniku węgla dostarczone i 
zabudowane przez firmę FRACO – podesty ruchome sp. z o.o. spełnia wymagania 
zamawiającego. 

              
7.   Inne możliwe  rozwiązania   urządzeń do kontroli i napraw zbiorników 
 7.1  Koncept  zabudowy Podestu Ruchomego  Wiszącego – Gó®niczego -  
                                      -  Elektrycznego      -    w   istniejącej lokalizacji 
       Przykładowe rozwiązanie  zabudowy Podestu do kontroli i napraw  obmurza  

dla istniejącego zbiornika; 

   
 
 
 
 

 



7.2.  Urządzenia  w budowie i fazie rozwojowej: 
- Podest Ruchomy Wiszący -  Gó®niczy - Elektryczny - Kieszeń  – 1   

       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
7.3. Podest Ruchomy Wiszący -  Gó®niczy - Elektryczny - Skip  – 3  
  

 
      
 

  



8 Podsumowanie 
 

Przedstawione w referacie  zagadnienie kontroli zbiorników  w odstawie węgla  
potwierdza konieczność działań  w rozwoju nowych narzędzi do kontroli i napraw 
zbiorników gdyż stanowią one  ważny element technologiczny dla zapewnienia ciągłej 
produkcji. Potwierdza się też  fakt, iż dla zapewnienia tej kontroli i ewentualnych 
bieżących napraw narzędzia te winny być konstruowane „na wymiar” , przystosowane 
do specyficznych warunków pracy i ich eksploatacji. Ważnym jest też podkreślić iż 
podjęty przez konstruktora kierunek wypełnia oczekiwania użytkowników, gdyż każdy 
projekt jest oparty o szczegółową analizę potrzeb i oczekiwań. 
 

Podesty Ruchome Wiszące - G®RNICZE 

FRACO 
-  Ręczne -  Elektryczne -  
                -  Stacjonarne - Przejezdne  
√ Funkcjonalne -  do: 0,8 To udźwigu;  
                            - do 200 m i więcej;  
√ Robocze             -  do kontroli i napraw;  
√ Autonomiczne   - napęd elektryczny lub ręczny;  
√ Coraz częściej poszukiwane   -   w kraju i za granicą;  
√ Optymalne rozwiązania     - dostosowanie do potrzeb; 
  

= BEZPIECZEŃTWO        +    EFEKTYWNOŚĆ 
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WSTĘP

Aktualne warunki pracy wentylatorów lutniowych w górnictwie

podziemnym wymuszają zmiany parametrów wentylatorów w zakresie

wydajności i spiętrzenia. W konstrukcji wentylatora należy uwzględnić

wymagania techniczne wynikające ze wzrostu głębokości, temperatury,

wilgotności oraz gęstości powietrza kopalnianego. Ponadto uwzględniać

należy rodzaj pracy wentylatorów (ssące, tłoczące lub ssąco-tłoczące, praca

szeregowa lub równoległa) oraz ich zastosowanie do: przewietrzania

wyrobisk, urządzeń odpylających, urządzeń chłodniczych, a także

wymagane napięcie np. 500V, 1000V lub 500/1000V.



ZESTAWIENIE WENTYLATORÓW

L.

p.
Typ wentylatora Producent Średnica nom. 

Wydajność 

nominalna

Zakres 

wydajności

Nom. całk. 

spiętrzenie

Spiętrzenie 

maks.

Łączna moc 

elektr. 
Napięcie Typ silnika Obroty

Masa

ok.
Certyfikat

- - - mm m3/min m3/min Pa Pa kW V -
obr./min. kg -

1. USE-350/1,5
EKO-WIN 350 55 20÷60 650 730 1,5 500 lub 1000 dSOKg90S2 2845 63 OBAC/201/CZ/ATEX/12

2. USE-350/1,5 

wersja 

wentylatorowa

EKO-WIN 350 70 70÷80 750 750 1,5 500 lub 1000 dSOKg90S2 2845 66 OBAC/201/CZ/ATEX/12

3. USE-350/2,2
EKO-WIN 350 85 30÷90 950 1100 2,2 500 lub 1000 dSOKg90L2 2865 65 OBAC/201/CZ/ATEX/12

4. USE-350/2,2 

wersja 

wentylatorowa

EKO-WIN 350 95 80÷110 950 1100 2,2 500 lub 1000 dSOKg90L2 2865 69 OBAC/201/CZ/ATEX/12

5. GWE 630B/18,5
WIROMAG 630 370 350÷470 2100 2500 18,5 500 lub 1000 dSOKg160L2-E 2930 484

KOMAG/06/MD/ATEX/ST

/249

6. GWE 630B/18,5P
WIROMAG 630 370 350÷470 2100 2500 18,5 500/1000 dSOKg160L2-P 2930 484

KOMAG/06/MD/ATEX/ST

/249

7. GWE 630B/2x18,5
WIROMAG 630 370

320÷450
4000 5150 2x18,5 500 lub 1000 dSOKg160L2-E 2930 842

KOMAG/06/MD/ATEX/ST

/249

8. GWE 

630B/2x18,5P
WIROMAG 630 370

320÷450
4000 5150 2x18,5 500/1000 dSOKg160L2-P 2930 842

KOMAG/06/MD/ATEX/ST

/249

9. WWG-800
EKO-WIN 630 410 380÷480 2400 2600 22 500 lub 1000

dSOKg180M2-

E
2940 503 OBAC 12 CZ/ATEX 401X

10. WWG-800P
EKO-WIN 630 410 380÷480 2400 2600 22 500/1000

dSOKg180M2-

P
2940 503 OBAC 12 CZ/ATEX 401X

11. WWG-1000
EKO-WIN 800 620 560÷720 2500 2650 37 500 lub 1000

dSOKg200L2B-

E
2954 625

OBAC 13 CZ/ATEX 

0052X

12. WWG-1000/2x37
EKO-WIN 800 620 560÷720 4600 5200 2x37 500 lub 1000

dSOKg200L2B-

E
2954 1355

OBAC 14 CZ/ATEX 

0037X

13. WWG-1000/37/P
EKO-WIN 800 620 560÷720 2400 2650 37 500/1000

dSOKg200L2B-

P
2954 753

OBAC 14 CZ/ATEX 

0038X

14. WWG-1000/2x37/P
EKO-WIN 800 620 560÷720 4600 5200 2x37 500/1000

dSOKg200L2B-

P
2954 1379

OBAC 14 CZ/ATEX 

0036X

15. WWG-

1000B/45/P/(1)
EKO-WIN 800 660 610÷800 2450 2550 45 500/1000

dSOKg200L2B

z-P
2952 753

KOMAG/14/MD/ATEX/ST

/0120

16. WWG-

1000B/45/P/(2)
EKO-WIN 800 670 630÷810 2550 2600 45 500/1000

dSOKg200L2B

z-P
2952 753

KOMAG/14/MD/ATEX/ST

/0120

17. WWG-

1000B/45/P/(3)
EKO-WIN 800 730 670÷870 2400 2450 45 500/1000

dSOKg200L2B

z-P
2952 751

KOMAG/14/MD/ATEX/ST

/0120

18. WWG-

1000B/2x45/P
EKO-WIN 800 660 550÷890 5500 6300 2x45 500/1000

dSOKg200L2B

z-P
2952 1376

KOMAG/14/MD/ATEX/ST

/0120

19.
WWG-

1000B/55/2N/P
EKO-WIN 1000

I: 420

II: 850

I: 350÷600

II: 710÷1210

I: 680

II: 2700

I: 720

II: 2900

I: 12,5 

II: 55
500/1000

dSOKgsk200L4

/2N-P

I: 1461

II: 2957
1638

OBAC 14 CZ/ATEX 

0414X

20.
WWG-

1000B/2x55/2N/P
EKO-WIN 1000

I: 420

II: 850

I: 300÷600

II: 600÷1200

I: 1300

II: 5300

I: 1400

II: 5500

I: 2x12,5 

II: 2x55
500/1000

dSOKgsk200L4

/2N-P

I: 1461

II: 2957
3095

OBAC 14 CZ/ATEX 

0415X

21.
WWG-

1000B/80/2N/P
EKO-WIN 1000

I: 450

II: 900

I: 450÷550

II: 900÷1100

I: 700

II: 3000

I: 750

II: 3100

I: 15 

II: 80
500/1000

dSOKgsk225L4

/2N-P

I:1461 

II:2959
1780

OBAC 14 CZ/ATEX 

0416X

22.
WWG-

1000B/80/2N/P-1
EKO-WIN 1000

I: 450

II: 900

I: 450÷600

II: 900÷1200

I: 790

II: 3300

I: 800

II: 3300

I: 15 

II: 80
500/1000

dSOKgsk225L4

/2N-P

I:1461 

II:2959
1780

OBAC 14 CZ/ATEX 

0416X

23.
WWG-

1000B/2x80/2N/P
EKO-WIN 1000

I: 500

II: 1000

I: 300÷650

II: 800÷1350

I: 1550

II: 6500

I: 2000

II: 8000

I: 2x15 

II: 2x80
500/1000

dSOKgsk225L4

/2N-P

I:1461 

II:2959
3164

OBAC 14 CZ/ATEX 

0417X



Wszystkie w/w wymagania powinny być uwzględnione przy konstrukcji

wentylatora w zakresie obudowy, wirnika, doboru silnika elektrycznego,

zabezpieczenia antykorozyjnego, rodzaju materiałów, gabarytów itp.

Na podstawie norm [2], zebranych opinii i sugestii użytkowników

wentylatorów lutniowych w zakładach górnictwa podziemnego, w 2014 roku

zespół inżynierów P.H.U. „EKO-WIN” opracował trzy typoszeregi

wentylatorów lutniowych [3]. Są to wentylatory o symbolach:

•WWG-1000B/45/P i WWG-1000B/2x45/P

•WWG-1000B/55/2N/P i WWG-1000B/2x55/2N/P

•WWG-1000B/80/2N/P i WWG-1000B/2x80/2N/P

Wszystkie wymienione wentylatory przeszły pozytywnie badania w

ośrodkach atestacyjnych KOMAG i OBAC, uzyskując stosowne certyfikaty.



TYPOSZEREG WENTYLATORÓW
WWG-1000B/45/P i WWG-1000B/2x45/P

Wielonapięciowe Wentylatory Górnicze typu WWG-1000/45/P

produkowane są przez P.H.U. EKO-WIN Sp. z o.o. w 4 odmianach

[3]:

WWG-1000/45/P/(1)

WWG-1000/45/P/(2)

WWG-1000/45/P/(3)

WWG-1000/2x45/P





Zespół wlotowy I-45/P/(1)

1

Tabliczka

znamionowa

Tabliczka

silnika

2

Rys. 1. Schemat wentylatora WWG-1000B/45/P/(1). 1 – Zespół wlotowy, 2 – Kierownica

Figure 1. Diagram of the type WWG-1000B/45/P/(1). 1 – Inlet part, 2 – Guide vanes
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Tabliczka

znamionowa

Tabliczka

silnika

2

Tabliczka

silnika

  Tabliczka

znamionowa

Zespół wylotowy II-45/PZespół wlotowy I-45/P/(3)

Rys. 2. Schemat wentylatora WWG-1000B/2x45/P. 1 – Zespół wlotowy, 2 – Kierownica

Figure 2. Diagram of the type WWG-1000B/2x45/P. 1 – Inlet part, 2 – Guide vanes



Parametr Jednostka
WWG-

1000B/45/P/(1)

WWG-

1000B/45/P/(2)

WWG-

1000B/45/P/(3)
WWG-1000B/2x45/P

Średnica nom. mm 800 800 800 800

Wydajność 

nominalna
m3/s 11,0 11,17 12,17 11,0

Zakres 

wydajności
m3/s 10,17÷13,33 10,5÷13,5 11,17÷14,5 9,17÷14,83

Nom. całk. 

spiętrzenie
Pa 2450 2550 2400 5500

Moc elektr. kW 45 45 45 2x45

Napięcie V 500/1000 500/1000 500/1000 500/1000

Typ silnika - dSOKg200L2Bz-P dSOKg200L2Bz-P dSOKg200L2Bz-P dSOKg200L2Bz-P

Obroty obr./min. 2952 2952 2952 2952

Masa ok. kg 753 753 751 1376

Masa zespołu 

na jednostkę 

mocy

kg/kW 16,7 16,7 16,6 15,2

Max. gęstość 

pow.
kg/m3 1,38 1,32 1,25 1,21

Certyfikat -
KOMAG/14/MD/

ATEX/ST/0120

KOMAG/14/MD/

ATEX/ST/0120

KOMAG/14/MD/

ATEX/ST/0120

KOMAG/14/MD/

ATEX/ST/0120

Tabela 1. Parametry wentylatorów typu WWG-1000B/45/P i WWG-1000B/2x45/P

Table 1. Rated parameters of the fans type WWG-1000B/45/P and WWG-1000B/2x45/P



Rys. 3. Zbiorcza charakterystyka wentylatorów typu WWG-1000B/45/P i WWG-1000B/2x45/P

Figure 3. Characteristic curves of fans type WWG-1000B/45/P and WWG-1000B/2x45/P



TYPOSZEREG WENTYLATORÓW
WWG-1000B/55/2N/P i WWG-1000B/2x55/2N/P

Wielonapięciowe Wentylatory Górnicze typoszeregu WWG-

1000B/55/2N/P produkowane są przez P.H.U. EKO-WIN Sp. z o.o. w 2

odmianach [3]:

WWG-1000B/55/2N/P

WWG-1000B/2x55/2N/P
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Zespół wlotowy I/55/2N/P

Tabliczka znamionowa

          silnika
dSOKgse 200L4/2N-P

Tabliczka znamionowa

Rys. 4. Schemat wentylatora WWG-1000B/55/2N/P. 1 – Zespół wlotowy, 2 – Kierownica

Figure 4. Diagram of the type WWG-1000B/55/2N/P. 1 – Inlet part, 2 – Guide vanes
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Rys. 5. Schemat wentylatora WWG-1000B/2x55/2N/P. 1 – Zespół wlotowy, 2 – Kierownica

Figure 5. Diagram of the type WWG-1000B/2x55/2N/P. 1 – Inlet part, 2 – Guide vanes



Parametr Jednostka WWG-1000B/55/2N/P WWG-1000B/2x55/2N/P

Średnica nom. mm 1000 1000

Wydajność nominalna m3/s I: 7,0 / II: 14,17 I: 7,0 / II: 14,17

Zakres wydajności m3/s I: 5,83÷10,0 / II: 11,83÷20,17 I: 5,0÷10,0 / II: 10,0÷20,0

Nom. całk. spiętrzenie Pa I: 680 / II: 2700 I: 1300 / II: 5300

Moc elektr. kW I: 12,5 / II: 55 I: 2x12,5 / II: 2x55

Napięcie V 500/1000 500/1000

Typ silnika - dSOKgsk200L4/2N-P dSOKgsk200L4/2N-P

Obroty obr./min. I: 1461 / II: 2957 I: 1461 / II: 2957

Masa ok. kg 1638 3095

Certyfikat - OBAC 14 CZ/ATEX 0414X OBAC 14 CZ/ATEX 0415X

Tabela 2. Parametry wentylatorów typu WWG-1000B/55/2N/P i WWG-1000B/2x55/2N/P

Table 2. Rated parameters of the fans type WWG-1000B/55/2N/P and WWG-1000B/2x55/2N/P



Rys. 6. Zbiorcza charakterystyka wentylatorów typu WWG-1000B/55/2N/P i WWG-1000B/2x55/2N/P

Figure 6. Characteristic curves of fans type WWG-1000B/55/2N/P and WWG-1000B/2x55/2N/P



TYPOSZEREG WENTYLATORÓW

WWG-1000B/80/2N/P i WWG-1000B/2x80/2N/P
Wielonapięciowe Wentylatory Górnicze typoszeregu WWG-

1000B/80/2N/P produkowane są przez P.H.U. EKO-WIN Sp. z o.o. w

3 odmianach [3]:

WWG-1000B/80/2N/P

WWG-1000B/80/2N/P-1

WWG-1000B/2x80/2N/P
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Zespół wlotowy I/80/2N/P-1

Tabliczka znamionowa

          silnika

Tabliczka znamionowa

      producenta
Kierownica

         I-80/2N/P-1

1700 ok.616

1.Dyfuzor (przykład):

900/1000

900/1200

2. Inne zespoły handlowe do

przyłączenia

Rys. 7. Schemat wentylatora WWG-1000B/80/2N/P. 1- Zespół wlotowy, 2- Kierownica, 3- Dyfuzor, 4- Siatka

Figure 7. Diagram of the type WWG-1000B/80/2N/P. 1 – Inlet part, 2 – Guide vanes, 3 – Diffuzer, 4 - Protecting mesh
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Rys. 8. Schemat wentylatora WWG-1000B/2x80/2N/P. 1 – Zespół wlotowy, 2 – Zespół wylotowy 

Figure 8. Diagram of the type WWG-1000B/2x80/2N/P. 1 – Inlet part, 2 – Outlet part



Parametr Jednostka WWG-1000B/80/2N/P WWG-1000B/80/2N/P-1
WWG-

1000B/2x80/2N/P

Średnica nom. mm 1000 1000 1000

Wydajność 

nominalna
m3/min I: 450 / II: 900 I: 450 / II: 900 I: 500 / II: 1000

Zakres wydajności m3/min
I: 450÷550 / II: 

900÷1100

I: 450÷600 / II: 

900÷1200

I: 300÷650 / II: 

800÷1350

Nom. całk. 

spiętrzenie
Pa I: 700 / II: 3000 I: 790 / II: 3300 I: 1550 / II: 6500

Moc elektr. kW I: 15 / II: 80 I: 15 / II: 80 I: 2x15 / II: 2x80

Napięcie V 500/1000 500/1000 500/1000

Typ silnika - dSOKgsk225L4/2N-P dSOKgsk225L4/2N-P dSOKgsk225L4/2N-P

Obroty obr./min. I:1461 / II:2959 I:1461 / II:2959 I:1461 / II:2959

Masa ok. kg 1780 1780 3164

Certyfikat -
OBAC 14 CZ/ATEX 

0416X

OBAC 14 CZ/ATEX 

0416X

OBAC 14 CZ/ATEX 

0417X

Tabela 3. Parametry wentylatorów typu WWG-1000B/80/2N/P i  WWG-1000B/2x80/2N/P

Table 3. Rated parameters of the fans type WWG-1000B/80/2N/P and WWG-1000B/2x80/2N/P



Rys. 9. Zbiorcza charakterystyka wentylatorów typu WWG-1000B/80/2N/P-1 i WWG-1000B/2x80/2N/P

Figure 9. Characteristic curves of fans type WWG-1000B/80/2N/P and WWG-1000B/2x80/2N/P



OPIS WPROWADZONYCH ZMIAN

• Zmiana konstrukcji wirnika pozwalająca uzyskać maksymalne

spiętrzenie oraz oczekiwany zakres wydajności, przy gęstości powietrza

w zakresie 1,2÷1,4 kg/m3, umożliwiającej pracę wentylatora bez

przekroczenia dopuszczalnej mocy silnika elektrycznego, na

głębokościach poniżej 1000m.

• Zabezpieczenie antykorozyjne wszystkich elementów wentylatora przez

ocynkowanie (poza silnikiem).

• Nowa obudowa silnika wentylatora zapewniająca lepsze chłodzenie

silnika i wymianę powietrza, w minimalnym stopniu wpływające na

wzrost temperatury przepływającego powietrza.



Rys. 10. Schemat przewietrzania silnika (wentylator typu B)

Figure 10. Diagram of motor ventilation (fan type B)



• Siatka wlotowa 50x50, przy zastosowaniu jako wentylator tłoczący lub

ssący.

• Siatka wlotowa 12,5x12,5, przy zastosowaniu do urządzeń chłodniczych i

odpylających.

• Możliwość pracy w układzie szeregowym lub równoległym, jako wentylator

ssąco-tłoczący klasy B.

• Zastosowanie tłumików hałasu typu UTH-800 lub UTH-1000 (zalecane

zastosowanie po dwa tłumiki hałasu o minimalnej skuteczności tłumienia

od 19,70 dB(A) do 18,42 dB(A).



OCENA PARAMETRÓW WENTYLATORÓW 

LUTNIOWYCH NA PODSTAWIE WYKONANYCH 

BADAŃ SPIĘTRZENIA I PRZEPŁYWU NA 

STANOWISKU POMIAROWYM

Wentylatory zostały poddane badaniom w kierunku wyznaczenia

charakterystyk ruchowych w Instytucie Techniki Górniczej KOMAG w

Gliwicach. Zgodnie z normą PN EN ISO 5801:2008 [1], wyróżnia się cztery

niżej wymienione rodzaje stanowisk badawczych:

typ A – swobodny wlot i swobodny wylot z wentylatora,

typ B – swobodny wlot, kanał po stronie wylotu z wentylatora,

typ C – kanał po stronie wlotu do wentylatora, swobodny wylot,

typ D – kanały po stronie wlotu i wylotu z wentylatora.

Stanowisko pomiarowe powinno odzwierciedlać warunki pracy wentylatora w

miejscu jego aplikacji.



Badania polegały na wyznaczaniu punktów leżących wzdłuż charakterystyk

(rys. 3, 6, 9) poprzez badanie parametrów przepływowych oraz parametrów

powietrza w lutniociągu pomiarowym w różnych stanach dławienia

wentylatora. W tym celu w lutniociągu pomiarowym zabudowano dławnicę

siatkową z prostownicą strumienia, w której za pomocą siatek dławiących

uzyskiwano coraz to większy opór hydrauliczny. Warunki przepływu, w

których w dławnicy nie umieszczono żadnej siatki odpowiada największej

uzyskiwanej wydajności wentylatora, tj. skrajnie „prawemu” jej punktowi. W

miarę dokładania kolejnych siatek spada wydajność wentylatora, a wzrasta

generowane przez niego spiętrzenie aż do osiągnięcia punktu

maksymalnego, po przekroczeniu którego wentylator wchodzi w stan

pompażu. Badania wentylatorów prowadzono do momentu uzyskania wzrostu

ciśnienia po stronie pompażowej charakterystyki, co odpowiada skrajnie

„lewemu” punktowi charakterystyki.



Rys. 11. Schemat stanowiska do badań wentylatorów

Figure. 11. Schematics of test airways for fans



W trakcie badań dla każdego punktu pomiarowego rejestrowane były:

parametry fizykochemiczne i termodynamiczne powietrza (temperatura,

wilgotność, ciśnienie atmosferyczne), wartości podciśnienia względem

atmosfery, odpowiadające wartości wydajności powietrza, mierzone na wlocie

pomiarowym, wartości podciśnienia przed wentylatorem, odpowiadające

spiętrzeniu wentylatora, wartości parametrów elektrycznych prądu

zasilającego silnik elektryczny, w tym przede wszystkim mocy pobieranej

przez silnik.

Na podstawie wyżej wymienionych parametrów, przy zastosowaniu metodyki

podanej w normie [1] oraz zależności termodynamicznych znanych z

literatury, dla każdego punktu obliczono: wydajność powietrza V*, spiętrzenie

całkowite ΔP, sprawność wentylatora η i moc wentylatora N.

Wartości te określają punkty funkcji ΔP=f(V*), η=f(V*) i N=f(V*) z rozrzutem

wynikającym z błędów pomiarowych. Krzywe charakterystyk uzyskuje się za

pomocą estymacji obliczonych wartości metodą najmniejszych kwadratów,

przybliżając zależności przedstawione na charakterystykach np. funkcjami

wielomianowymi.



LITERATURA

[1] PN-EN ISO 5801:2008 Wentylatory przemysłowe. Badanie charakterystyk 

działania na stanowiskach znormalizowanych.

[2] PN-G-04165:1974 Wentylatory osiowe miejscowego przewietrzania. Podstawowe 

wymagania.

[3] Katalog wentylatorów lutniowych firmy P.H.U. EKO-WIN, Katowice.
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Nowatorskie podejście branży mechanicznej w procesie 
projektowym inwestycji górniczych z wykorzystaniem 
technologii skaningu 3D 
 
 
 
 
 
Grzegorz Szczepańczyk 
Biuro Studiów i Projektów Górniczych w Katowicach Sp. z o.o.  
 
STRESZCZENIE: 
W artykule scharakteryzowano technologie skaningu 3D jako nowatorskiego podejścia w 
pozyskiwaniu informacji o obiektach. Omówiono przykłady i możliwości zastosowań technologii 
skaningu 3D. Przedstawiono przykłady wykorzystania technologii skaningu 3D w procesie 
projektowania inwestycji górniczych w odniesieniu do branży mechanicznej. Scharakteryzowano 
korzyści wynikające z zastosowania technologii skaningu 3D w procesie projektowania. 
 
SŁOWA KLUCZOWE: skaner 3D, projekt, mechanika.  
 
1. SCHARAKTERYZOWANIE TECHNOLOGII SKANINGU 3D JAKO NOWATORSKIEGO 

PODEJŚCIA W POZYSKIWANIU INFORMACJI O OBIEKTACH 
 

Skaner 3D – urządzenie stworzone głównie do pomiaru istniejących obiektów, pozwala 
na uproszczenie procesu projektowego poprzez bezdotykowe wyznaczanie wymiarów istniejących 
obiektów. Skanowanie przestrzenne opiera się na technice pomiarowej, która umożliwia 
bezdotykowe wyznaczenie wymiarów przestrzennych rzeczywistych obiektów. Technika ta 
charakteryzuje się procedurami pomiarowymi, które składają się na bryłę skanowanego elementu. 
Skanowanie przestrzenne jest jedną z technik lub elementem pomocnym przy tworzeniu obiektów 
trójwymiarowych, a także digitalizacji obiektów delikatnych, podatnych na uszkodzenia 
mechaniczne. 

Zasada działania skanerów 3D polega na dokonywaniu pomiaru współrzędnych X, Y, Z  
(dla niektórych urządzeń są one wzbogacone o dodatkowe informacje o pokrywających je kolorach 
RGB). Uzyskane w pomiarze dane zostają zapisane w postaci chmury punktów, początkowo 
w formacie *txt jako macierz liczb będących współrzędnymi X, Y, Z poszczególnych punktów.  
Po przetworzeniu w procesie triangulacji, zamieniającej wirtualny obiekt na opis w postaci siatki 
trójkątów, otrzymuje się powierzchnię obiektu trójwymiarowego. Technologia skanowania 3D 
może być zastosowana w każdym punkcie typowego procesu wytwarzania, oszczędzając czas, 
pieniądze i materiał. Rezultatem skanowania 3D jest wyższa jakość, lepsze dopasowanie części 
przy niższych kosztach wytwarzania[1]. 
 
2. OMÓWIENIE PRZYKŁADÓW I MOŻLIWOŚCI ZASTOSOWAŃ TECHNOLOGII 
SKANINGU 3D. 
 
Koncepcja - Skanowanie 3D może być zastosowane w fazie koncepcji do digitalizacji obiektu,  
a następnie do wykonania wizualizacji oraz przedstawienia idei projektowej.  

Szkoła Eksploatacji Podziemnej 2015, Materiały Konferencyjne 
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Projekt - Konieczność zaprojektowania elementu współpracującego lub będącego częścią 
istniejącej części, wymaga precyzyjnej inwentaryzacji elementu. Skanowanie zapewnia dokładność 
oraz możliwość ponownej weryfikacji wymiarów. 

Analizy inżynierskie - Wykonany skaning można precyzyjnie sprawdzić pod kątem odkształceń 
oraz zużycia pracującego elementu. 

Produkcja - W procesie produkcji szybkie kontrolowanie produktu pozwala na uzyskanie większej 
jakości wytwarzanych elementów oraz minimalizację elementów wadliwych. 

Kontrola jakości - Używanie skanera do szybkiej kontroli kształtu i rozmiaru części oraz detekcji 
zagrożeń związanych z wykruszeniem części oszczędza czas oraz daje pewność pomiaru. 

 
3. WYKORZYSTANIE TECHNOLOGII SKANINGU 3D W PROCESIE PROJEKTOWANIA 
INWESTYCJI GÓRNICZYCH W ODNIESIENIU DO BRANŻY MECHANICZNEJ. 
 

Precyzyjne sprawdzanie wymiarów w szybie. Dokładne zeskanowanie rury szybowej pozwala z 
dużą precyzją określić odchylenia od pionu obudowy szybu zarówno nowo wybudowanej jak  
i już istniejącej. Jest to narzędzie bardzo pomocne w projektowaniu, np.: zbrojenia i wyposażenia 
szybu, szczególnie podczas zabudowy elementów w szybach pracujących od wielu lat. Z łatwością 
po takim skaningu możemy stwierdzić, czy projektowane elementy zachowują odstępy ruchowe 
wymagane przepisami. 

Kontrola wymiarów przekrojów wyrobisk i podszybi. Przeprowadzenie skaningu 3D 
na podszybiach i innych wyrobiskach pozwala stwierdzić, czy projektowane lub modernizowane 
urządzenia i konstrukcje, takie jak urządzenia przyszybowe, zbiorniki załadowcze czy krzesła 
szybowe zachowują skrajnie ruchowe. 

Badanie postępu prac w oparciu o wcześniejsze pomiary. Podczas budowy zaprojektowanych 
urządzeń możliwe jest bieżące sprawdzanie postępu prac jak i dokładności ich wykonania. 

Badanie powierzchni w celu oceny zmian wywołanych eksploatacją. Dzięki skanowaniu 
powierzchni możliwe jest określenie deformacji terenu powstałych na skutek eksploatacji 
górniczej. 
 
4. KORZYŚCI WYNIKAJĄCE Z ZASTOSOWANIA TECHNOLOGII SKANINGU 3D 

W PROCESIE PROJEKTOWANIA. 
 
 pełne i dokładne zwymiarowanie obiektu - rzuty, przekroje 
 precyzyjny pomiar detali 
 pomiar odkształceń 
 wizualizacje, animacje - "wirtualny spacer" 

 
LITERATURA 
[1] Wolna Encyklopedia WIKIPEDIA 2015 skaner 3D 
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Skanowanie przestrzenne opiera się na technice pomiarowej, która umożliwia

bezdotykowe wyznaczenie wymiarów przestrzennych, rzeczywistych obiektów, przy

użyciu Skanera 3D. Technika ta charakteryzuje się procedurami pomiarowymi, które

składają się na bryłę skanowanego elementu. Skanowanie przestrzenne jest jedną

z technik lub elementem pomocniczym przy tworzeniu obiektów trójwymiarowych.

Scharakteryzowanie technologii skaningu 3D jako nowatorskiego 
podejścia w pozyskiwaniu informacji o obiektach



Zasada działania skanerów 3D - dokonuje on pomiaru współrzędnych X, Y, Z, które

zostają zapisane w postaci chmury punktów. Po przetworzeniu w procesie

triangulacji, zamieniającej wirtualny obiekt na opis w postaci siatki trójkątów,

otrzymuje się powierzchnię obiektu trójwymiarowego. Rezultatem skanowania 3D

jest wyższa jakość, lepsze dopasowanie części przy niższych kosztach wytwarzania.

Scharakteryzowanie technologii skaningu 3D jako nowatorskiego 
podejścia w pozyskiwaniu informacji o obiektach



Omówienie przykładu i możliwości zastosowań technologii 
skaningu 3D

Koncepcja - skanowanie 3D może być zastosowane w fazie koncepcji do digitalizacji

obiektu, a następnie do wykonania wizualizacji oraz przedstawienia idei projektowej.

Projekt - konieczność zaprojektowania elementu współpracującego lub będącego

częścią istniejącego obiektu, wymaga precyzyjnej inwentaryzacji. Skanowanie

zapewnia dokładność oraz możliwość ponownej weryfikacji wymiarów.

Analizy inżynierskie - na podstawie wykonanego skaningu można precyzyjnie

sprawdzić pod kątem odkształceń oraz zużycia pracujące elementy.

Produkcja - w procesie produkcji szybkie kontrolowanie produktu pozwala

na uzyskanie większej jakości wytwarzanych elementów oraz minimalizację

elementów wadliwych.

Kontrola jakości - używanie skanera do szybkiej kontroli kształtu i rozmiaru części

oraz detekcji zagrożeń związanych z wykruszeniem części oszczędza czas oraz daje

pewność pomiaru.



Wykorzystanie technologii skaningu 3D w procesie projektowania 
inwestycji górniczych w odniesieniu do branży mechanicznej

Precyzyjne sprawdzanie wymiarów w szybie - dokładne zeskanowanie rury szybowej

pozwala z dużą precyzją określić odchylenia od pionu obudowy szybu zarówno nowo

wybudowanej jak i już istniejącej. Jest to narzędzie bardzo pomocne

w projektowaniu, np.: zbrojenia i wyposażenia szybu, szczególnie podczas zabudowy

elementów w szybach pracujących od wielu lat.

Kontrola wymiarów przekrojów wyrobisk i podszybi - przeprowadzenie skaningu 3D

w istniejących podszybiach i innych wyrobiskach pozwala stwierdzić,

czy projektowane lub modernizowane urządzenia i konstrukcje, takie jak urządzenia

przyszybowe, zbiorniki załadowcze czy krzesła szybowe mieszczą się w określonych

gabarytach.

Badanie postępu prac w oparciu o wcześniejsze pomiary - podczas budowy

zaprojektowanych urządzeń możliwe jest bieżące sprawdzanie postępu prac jak

i dokładności ich wykonania.



Przykład wykorzystania technologii skaningu 3D w procesie projektowania 
inwestycji górniczych w odniesieniu do branży mechanicznej

Założenia projektowe



Przykład wykorzystania technologii skaningu 3D w procesie projektowania 
inwestycji górniczych w odniesieniu do branży mechanicznej

Porównanie zdjęcia stanu istniejącego z wykonanym skanowaniem 3D 



Przykład wykorzystania technologii skaningu 3D w procesie projektowania 
inwestycji górniczych w odniesieniu do branży mechanicznej

Inwentaryzacja w oparciu o skaning 3D



Przykład wykorzystania technologii skaningu 3D w procesie projektowania 
inwestycji górniczych w odniesieniu do branży mechanicznej

Wykonany skaning 3D obrazujący różnice w wymiarach 



Przykład wykorzystania technologii skaningu 3D w procesie projektowania 
inwestycji górniczych w odniesieniu do branży mechanicznej

Połączenie oprogramowania branży mechanicznej z wynikami skaningu 3D



Przykład wykorzystania technologii skaningu 3D w procesie projektowania 
inwestycji górniczych w odniesieniu do branży mechanicznej

Zobrazowanie projektowanej zsuwni w zaktualizowanym na bazie skaningu 3D wlocie szybowym



Przykład wykorzystania technologii skaningu 3D w procesie projektowania 
inwestycji górniczych w odniesieniu do branży mechanicznej

Zobrazowanie przeprojektowanej zsuwni w zaktualizowanym na bazie skaningu 3D wlocie szybowym



Korzyści wynikające z zastosowania technologii skaningu 3D 
w procesie projektowania

• Całościowe i precyzyjne wymiarowanie obiektu

• Pomiar detali

• Wizualizacje, animacje oraz "wirtualne spacery"

• Archiwizacja w technologii 3D
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STRESZCZENIE: Obudowa szybowa w trudnych warunkach hydrogeologiczno-górniczych pod-
lega wielu niekorzystnym wpływom powodujących jej niszczenie obudowy. W praktyce obserwuje 
się częste niszczenie obudowy murowej wykonanej z cegły. W artykule omówiono zastosowane 
rozwiązanie naprawy odcinka szybu w obudowie betonitowej oraz przedstawiono propozycję zmia-
ny normy PN-G-14002:1997 pt. „Górnictwo. Betonity do obudowy wyrobisk górniczych. Wyma-
gania i badania”. 
 
SŁOWA KLUCZOWE: Eksploatacja, obudowa, obudowa szybu 
 
 
 
1. WSTĘP 
 
Obudowy szybów w większości przypadków od lat siedemdziesiątych ubiegłego wieku są wyko-
nywane w obudowie betonowej monolitycznej. W latach wcześniejszych jeszcze przed II wojną 
światową podstawowym materiałem obudowy szybu była cegła, a później betonity betonowe. Dłu-
gotrwała eksploatacja szybów i poddanie ich różnorodnym wpływom wykazuje, że obudowy czę-
sto są niszczone i możliwe są awarie w postaci katastrof lub uszkodzeń zagrażających dalszemu 
użytkowaniu. Szyb poddany naprawie był głębiony w latach 1958–1962 metodą specjalną zamra-
żania górotworu, a oddalony o około 100 m drugi szyb był głębiony dwuetapowo w latach 1908– 
–1915 do głębokości około 490 m, a w latach 1943–1948 do głębokości 677 m. W obydwu szy-
bach obserwuje się z czasem eksploatacji szybu występowanie licznych uszkodzeń obudowy 
zwłaszcza na odcinkach wykonanych w obudowie murowej z cegły. 
 
 
2. ANALIZA WARUNKÓW HYDROGEOLOGICZNO GÓRNICZYCH 

W REJONIE USZKODZENIA OBUDOWY SZYBU 
 
Ogólną budowę geologiczną rejonu szybu na głębokości od 150 do 153 m w rejonie której do 
uszkodzeń obudowy szybu i koniecznej jej naprawy przedstawia rysunek 1. 
 

Szkoła Eksploatacji Podziemnej 2015, Materiały Konferencyjne 
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 W pionowym profilu stratygraficzno-litologicznym szybu występują utwory nadkładu i karbo-
nu. Utwory nadkładu (czwartorzęd i trzeciorzęd) zalegają do głębokości 311,5 m. 
 Utwory czwartorzędowe są wykształcone jako piaski i gliny zalegające do głębokości około 
32,0 m. Warstwy piasków występują głównie w dolnej części czwartorzędu na odcinku od 15,65 m 
do 32,0 m, natomiast część górną stanowią gliny piaszczyste. 
 Utwory trzeciorzędowe w rejonie szybu zalegają na odcinku od głębokości 32,0 m do głęboko-
ści 311,5 m i osiągają grubość około 279,5 m. Zbudowane są one głównie z iłów, wśród których 
występują wkładki i przewarstwienia piasków, pyłów i piaskowców słabo zwięzłych. Przewar-
stwienia piasków i piaskowców o grubości większej od 0,5 m stwierdzono na ośmiu poziomach. 
Przewarstwienia piaszczyste są zawodnione. Na głębokości 304,5 m występuje warstwa gipsów 
i margli zailonych o miąższości 3,0 m. 
 
 

 

Rys. 1. Fragment przekroju geologicznego przez 
szyb w rejonie głębokości 

od 150 m do 153 m projektowanej 
do remontu obudowy szybu 

 
Figure 1. Part of geologic profile of shaft 

in the region of designed repairing 
of shaft lining, depth 150–153 m 

 
 

Utwory karbonu zbudowane są z naprzemianległych warstw łupków ilastych i piaszczystych, 
piaskowców oraz pokładów węgla kamiennego. W profilu utworów karbońskich przeważają pia-
skowce, które osiągają znaczne grubości. 
 W rejonie szybu występują warstwy wodonośne w utworach czwartorzędowych, trzeciorzędo-
wych i karbońskich. 
 Na podstawie wyników badań hydrogeologicznych w otworze badawczym pod szyb odwierco-
ny w maju 1953 r. można stwierdzić, że wszystkie wkładki i przewarstwienia piaszczyste występu-
jące w warstwach czwartorzędu i trzeciorzędu są zawodnione. 

W utworach trzeciorzędowych wśród iłów występują wkładki i przewarstwienia wodonośnych 
piasków i piaskowców. Przewarstwienia wodonośnych piasków o charakterze kurzawkowym o 
miąższości przekraczającej 0,5 m stwierdzono na głębokościach: 

– 72,5 m – warstwa o miąższości 0,5 m, 
– 81,9 m – warstwa o miąższości 1,0 m, 
– 106,2 m – warstwa o miąższości 3,0 m, 
– 120,7 m – warstwa o miąższości 0,8 m, 
– 226,4 m – warstwa o miąższości 2,1 m. 
Głębokość ustalonego zwierciadła wody poszczególnych warstw wodonośnych jest zróżnico-

wana i wzrasta stopniowo wraz z głębokością zalegania warstw. W czasie badań hydrogeologicz-
nych w otworze pod szyb stwierdzono dopływ z omawianych warstw w granicach od około 6 l/min, 
do około 70 l/min., przy depresji przeważnie do spągu warstwy wodonośnej. Na omawianym od-
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cinku szybu nie stwierdza się wycieków wody spoza obudowy, występują tylko lokalne zawilgoce-
nia obudowy. Karbońskie piętro wodonośne związane z warstwami piaskowców różnoziarnistych 
i gruboziarnistych zostało w znacznym stopniu zdrenowane przez wyrobiska górnicze prowadzone 
w rejonie szybu. Na odcinku warstw karbońskich szyb jest suchy. 
 
 
3. WARUNKI GÓRNICZE SZYBU 
 
Szyb jest o średnicy nominalnej 6,0 m i jest szybem wdechowym, wydobywczym zlokalizowanym 
w obszarze zakładu głównego pola „Zachód”. Głębokość szybu wynosi 694,62 m. W szybie wyko-
nano wloty do podszybi i komór w liczbie siedmiu sztuk. 

Aktualnie od 2013 roku w szybie prowadzone są prace remontowe związane ze zmianą jego 
funkcji na szyb materiałowo-zjazdowy. Szyb zlokalizowany jest na północny - zachód od wychod-
ni pokładów grupy 300 i częściowo 400. W rejonie filara ochronnego dla szybów  dokonano eks-
ploatacji górniczej w następujących pokładach: 414/3, 415/2, 415/3, 415/4, 416, 418, 419, 501, 
502/1, 502/2, 504dw, 507, 510, 613, 615 i 617. Eksploatacja prowadzona była w większości syste-
mem ścianowym z zawałem stropu, rzadziej systemem ścianowym z posadzką hydrauliczną. 
 
 
4. USZKODZENIA OBUDOWY SZYBU, PARAMETRY GEOTECHNICZNE SKAŁ 

I OBUDOWY W REJONIE USZKODZEŃ NA POZIOMIE OD 150 DO 153 M 
 
W ramach objazdów szybu oraz prowadzonych prac związanych z demontażem zbrojenia i wypo-
sażenia dla przewidywanej jego dalszej rekonstrukcji i zmiany funkcji użytkowania. stwierdzono 
występowanie lokalnych złuszczeń obudowy murowej na poziomie między dźwigarem 51 a dźwi-
garem 52. Złuszczenia występowały praktycznie na całym obwodzie, a ich głębokość dochodzi do 
ok. 20 cm. Część zniszczonej obudowy (złuszczonej cegły) została oberwana w trakcie prowadzo-
nych w szybie prac (rys. 2). 
 
 

Rys. 2. Ceglana budowa szybu 
złuszczona do głębokości 

dochodzącej do 20 cm 
 

Figure 2. Bricks of the Wall 
damaged to the deep of 20 cm 

 
 

W rejonie uszkodzonego miejsca obudowy szybu występują następujące warstwy skał: (wg 
otworu wiertniczego) 

– piasek zawodniony (kurzawka) od głębokości 103,20 m do 106,20 m – grubość 3 m, 
– ił pylasty od głębokości 106,20 m do 119,90 m – grubość 13,70 m, 
– piasek pylasty zawodniony od głębokości 119,90 m do 120,70 m – grubość 0,80 m, 
– ił szaro-popielaty zapiaszczony od głębokości 120,70 m do 167,37 m – grubość 36,69 m. 
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 Wyciąg z dziennika budowy szybu od 146 do 170 m podaje przebieg głębienia szybu, stwier-
dzając, że w rejonie głębokości 150–153 m uzyskiwano małe postępy głębienia, a przedział czasu 
między wykonaniem obudowy tymczasowej szybu a obudową ostateczną dochodzi do ok. 49 dni. 

W omawianym rejonie w trakcie przeprowadzenia wizji lokalnej nie stwierdzono występowa-
nia zawodnienia górotworu w postaci wycieków. Występowała jedynie naturalna wilgoć i wypływy 
wody z wyższych poziomów związana z występowaniem horyzontów wodonośnych.  

Dla potrzeb projektowania naprawy szybu na odcinku od 150 do 153 m, tj. w rejonie dźwiga-
rów 51 do 52 podstawowe parametry skał wynoszą: 

–   – ciężar objętościowy  = 0,22 Mn/m3, przyjęty jako średni, 
– Φ,(n) – kąt tarcia wewnętrznego Φ,(n) = 25o, 
– H – głębokość, dla obliczanego obciążenia H = 153 m. 
Obciążenie obliczeniowe równomierne na obudowę oszacowano na poziomie p = 1,31 MPa. 

 Z szybu pobrano próbki złuszczonej obudowy z cegły stwierdzając jej silne złuszczenia, pełne 
nasiąknięcie wodą. Badania na ściskanie pobranych próbek wykazały ich niszczenie przy wytrzy-
małości średniej 12,1 MPa. 
 Za główną przyczynę powstałych uszkodzeń w szybie (o średnicy 6,0 m) należy uznać: 

– duże nawodnienie obmurza szybu spływającą wodą, 
– niska wytrzymałość cegły, która wykazuje nadmierną nasiąkliwość wodą. 

 Przed naprawą szybu podjęto niezwłoczne zabezpieczenie tymczasowe przed odspajaniem się 
muru obudowy. Wstępne zabezpieczenie obudowy szybu w miejscu spękań zaprojektowano przez 
wykonanie przykotwienia do obudowy siatki stalowej zgrzewanej kotwiami wklejanymi o długości 
wklejenia 0,5 m do muru szybu z zabudową podłużnych ceowników o długości 1,2 m budowanych 
w rozstawie, co ok. 1,5 m na obwodzie i kotwionych naprzemiennie do obudowy. Schemat rozwią-
zania przedstawiono na rysunku 3, natomiast widok na rysunku 4. 
 
 

 
 

Rys. 3. Schemat wstępnego zabezpieczenia 
obmurza szybu siatkami, kotwiami i ceownikami 

Figure 3. Scheme of initial protection of haft 
lining by steel mesh, bolt and channel bar 

 
 

Rys. 4. Widok zabezpieczenia obmurza szybu 
siatkami, kotwiami i ceownikami 

Figure 4. The view of shaft lining protection 
by steel mesh, bolt and channel bar 
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5. ROZWIĄZANIE NAPRAWY USZKODZONEGO ODCINKA SZYBU 
 
 Naprawa uszkodzonego odcinka szybu  na odcinku o długości 3 m od 150 do 153 metra powin-
na zapewnić: 

 odtworzenie pełnej nośności obudowy na naprawianym odcinku, 
 szczelność obudowy w analogii do obudowy nad i pod naprawianym odcinkiem, 
 odporność materiału obudowy na agresywne środowisko, 
 bezpieczeństwo pracy. 

 Na podstawie dotychczasowych doświadczeń z prowadzonymi naprawami w szybach uznano, 
że celowa jest naprawa uszkodzonej obudowy szybu na poziomie od 150 do 153 m przez zastoso-
wanie obudowy murowej z betonitów. 
 Obudowę projektuje się przez wymianę obudowy istniejącej za pomocą betonitów szybowych 
norma PN-G-14002:1997: „Górnictwo. Betonity do obudowy wyrobisk górniczych. Wymagania 
i badania. 1997”. Betonity powinny być murowane na zaprawy murarskiej cementowej o wysokiej 
wytrzymałości i trwałości na agresywne środowisko. Betonity należy łączyć zaprawą cementową 
o konsystencji gęstoplastycznej. 
 Przy stosowaniu betonitów należy ich wielkość dobrać z tablicy 3 podanej w normie PN-G-
14002:1997, a wytrzymałość wg normy PN-G-05015:1997 podanej w tablicy 4 ww. normy. 

Wytrzymałość charakterystyczna na ściskanie muru z betonitów wg PN-G-05015:1997 podano 
w tablicy 1. 
 
 
Tablica 1. Wytrzymałość charakterystyczna na ściskanie muru z betonitów wg PN-G-05015:1997 
Table 1. Characteristic compression strength of wall made with concrete bricks by PN-G-05015:1997 
 

Klasa 
Wytrzymałość zaprawy (Φ 0,8 cm) na ściskanie w MPa (marka zaprawy) 

8 (M 12) 10 (M 15) 12 (M 20) 
200 
250 
300 
350 

8,9 
10,9 
12,8 
14,7 

9,2 
11,2 
13,1 
15,0 

9,4 
11,4 
13,4 
15,4 

 
 

Wymaganą grubość obudowy szybu na naprawianym odcinku oblicza się z wzoru wg normy 
PN-G-05015:1997 Szyby górnicze. Obudowa Zasady projektowania. 

 
 

1
3pk

k
ad 






                                                       (1) 

 
gdzie: 

a = 3 m – promień wewnętrzny szybu, 
p = 1,31 MPa – obciążenie obliczeniowe równomierne działające na obudowę  szybu, 
k = Rnb/s – naprężenie dopuszczalne muru z betonitów w MPa, 
Rnb – wytrzymałość charakterystyczna na ściskanie muru z betonitów w MPa wg tablicy 1, dla 
określonych marek zaprawy, 
s – współczynnik pewności. 
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Według normy PN-G-05015:1997 współczynnik pewności należy przejmować 2,5. W przy-
padku korzystnych warunków hydrogeologicznych dopuszcza się stosowanie wartości współczyn-
nika pewności s = 2. 

W tablicy 5.2 zestawiono obliczone (wymagane) wartości grubości obudowy z betonitów dla 
różnych klas przy współczynniku pewności s = 2 i zaprawy z marki M20. 

Przy stosowaniu betonitów typu BS2 dla średnicy szybu 6,0 m wg tablicy 4 (normy PN-G-
14002:1997) przy ich długości na grubości obudowy szybu 36 cm liczbę pierścieni można obliczyć 
ze wzoru: 

 
np  =  d/36                                                                 (2) 

 
W tablicy 2. podano obliczone i wymagane grubości obudowy przy naprawie odcinka szybu 

w betonitach szybowych BS2. 
 
 
Tablica 2. Wymagane grubości obudowy przy naprawie odcinka szybu w betonitach szybowych BS2 
Table 2. The required thickness of shaft lining in repaired shaft with using wall made of concrete brick BS2 
 

Lp. 

a 
promień 
szybu 
w [m] 

Klasa 
betonitu 

wg normy 
PN-G-05015: 

:1997 

d 
obliczona 
grubość 

obudowy 
w [m] 

np 
liczba 

pierścieni 

Grubość 
w 

betonitach 

dbet 

w 
[cm] 

1. 3 200 1,169 3,25 3,5 
36+1+36+1+36+ 
+1+18 = 129 cm 

2. 3 250 0,865 2,4 2,5 
36+1+36+1+ 
+18 = 92 cm 

3. 3 300 0,688 1,89 2 36+1+36 = 73 cm 
4. 3 350 0,571 1,586 1,5 betonitu 36+3+18 = 57 cm 

 
 

Do naprawy obmurza szybu  należy zastosować betonity szybowe SB2 klasy: 
– minimum 300, tj. B30, co odpowiada klasie betonu C25/30, 
– lub klasy 350, tj. B35 (obecne B37), co odpowiada klasie betonu C30/37. 
Gdzie C25/30 i C30/37 klasy betony wg Eurokodu 2, B30 i B35 klasy betonu wg normy PN-B-

-03264-1999: Konstrukcje betonowe, żelbetowe i sprężone. Obliczenia statyczne i projektowanie. 
Dla naprawy obmurza zaprojektowano stosowanie betonitów klasy minimum 300 lub 350 na za-
prawie marki M20. 

Obliczeniowo istnieje możliwość zastosowania dwóch wariantów wykonania naprawy obmurza 
szybu przez jego przemurowanie: 

– wariant I – przemurowanie obmurza na grubość dwóch betonitów BS2 o grubości 73 cm 
klasy minimum 300 (B30 – C25/30) na zaprawie klasy M20, 
– wariant II – przemurowanie obmurza na grubość półtorej betonitów z pogrubioną spoiną 
pionową z dwóch betonitów BS2 typu C i BS2 typu PP (połówkowy) o grubości 57 cm klasy 
minimum 350 (B37 – C30/37) na zaprawie klasy M20. 

 W ostatnim przypadku betonity klasy 350 z betonu C30/37 maja wyższą klasę betonu niż poda-
nego w normie PN-G-05015:1997, co oznacza, że rzeczywista klasa betonitów będzie wynosiła 
370, co przy zastosowaniu marki zaprawy M20 podnosi wytrzymałość muru na ściskanie do war-
tości: 

 
Rmb = 0,04x + 1,4 = 0,04·370 + 1,4 = 16,2 MPa 
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Uzyskanej z aproksymacji danych z tablicy 4 wg normy PN-G-05015:1997. Dla s = 2 napręże-
nia dopuszczalne muru z betonitów z betonu klasy B37 (C30/37) wynosi: k = 16,2/2 = 8,1 MPa. 

Obliczeniowa grubość obudowy z betonitów klasy B37 wg wzoru dla p = 1,31 MPa wynosi: 
 

  m535,01
331,11,8

1,8
31

3pk

k
ad 














                               (3) 

 
Ostatecznie przy stosowaniu betonitów wykonanych z klasy betonu C30/37 odpowiadającej 

klasie B37, a wg normy PN-G-05015:1997 klasie 370 i przy zaprawie cementowej marki M20 gru-
bość obliczeniowa przebudowywanego muru wynosi dmin = 53,5 cm. 
 Liczba betonitów o szerokości 36 cm wynosi nb = 53,5/36 = 1,486 sztuk. Wystarczającą gru-
bość ma zatem mur wykonany z 1,5 betonitu o wymiarach: 
 

db = 36 +1+18 = 55 cm 
gdzie: 
 36 cm – grubość pierścienia wewnętrznego (od strony szybu) z betonitów o parametrach klasa 

C30/37 (B37), betonity SB2 typu C wg normyPN-G-14002:1997, 
 spoina między pierścieniami betonitów, o grubości od 1 do 1,5 cm, 
 18 cm grubość pierścienia zewnętrznego z betonitów o parametrach klasy betonu C30/37 

(B37), betonity SB2 typu PP wg normy PN-G-14002:1997 [1]. 
 
 Proponowane ostateczne rozwiązanie naprawy obmurza szybu przedstawiono na rysunku 5, 
a widok w fazie realizacji na rysunku 6. 
 
 

Rys. 5. Rozwiązanie muru z betonitów BS2 
w wariancie nr II o grubości 55 cm 

klasy 370 (beton klasy C30/37, B37), 
marki zaprawy M20 

1 – betonit BS2-C-20, 7x18, 7x14-36, 
2 – betonit BS2-PP-20, 7x19, 7x14-18 

3 – betonit BS2-PP połówkowy 
o szerokości 10 cm cięty piłą 

 
Figure 5. Wall made of concrete brick BS2, 
second variant, thickness 55 cm, concrete 

class C30/37, mortar M20 
1 – concrete brick BS2-C-20, 7x18, 7x14-36, 
2 – concrete brick BS2-PP-20, 7x19, 7x14-18 

3 – concrete brick BS2-PP-½ 

Rys. 6. Widok przemurowywanego 
odcinka szybu 

 
Figure 6. The view of bricklaying 

by use concrete brick 



 8

6. PROPOZYCJA ZMIANY NORMY PN-G-14002:1997 
 
Obudowa murowa szybu wykonana z cegły wg PN-G-05015:1997 [2] zaleca przeprowadzać obli-
czenia metodą stanów granicznych nośności stąd na bazie norm PN-B-03002:2007 [3] określa się 
wytrzymałość charakterystyczną fk. Norma PN-B-03002:2007 wytrzymałość charakterystyczną 
murów uzależnia od: 

– grupy wyrobów ze względów na parametry wytrzymałościowe (od 1 do 4), 
– kategorie elementów zależną od wymagań kontroli produkcji (kat. I i II), 
– marki zaprawy, dopuszczając markę (specjalną) Md ,gdzie d jest wytrzymałością na ściska-

nie większą niż 25 MPa. 
W zależności od wymagań kontroli produkcji, elementy murowe zalicza się do kategorii I lub 

II. 
Do kategorii I należą elementy murowe, których producent deklaruje, że: 
– mają one określoną wytrzymałość na ściskanie, – w zakładzie jest stosowana kontrola jako-

ści, z której wynika, że prawdopodobieństwo wystąpienia średniej wytrzymałości na ści-
skanie mniejszej od wytrzymałości zadeklarowanej jest nie większe niż 5%. 

– do kategorii II zalicza się elementy murowe, których producent deklaruje ich wytrzymałość 
średnią, a pozostałe wymagania kategorii I nie są spełnione. 

Podstawowym parametrem charakteryzującym elementy murowe, stosowanym w projektowa-
niu, jest ich znormalizowana wytrzymałość na ściskanie f b. 

Elementy konstrukcji murowych wymiaruje się metodą stanów granicznych. W obliczeniach 
uwzględnia się częściowe współczynniki bezpieczeństwa: f  – dotyczący oddziaływań (obciążeń), 
m – dotyczący właściwości muru, s – dotyczący stali. Wartość wytrzymałości obliczeniowej muru 
określa się, dzieląc wytrzymałość charakterystyczną muru przez częściowy współczynnik bezpie-
czeństwa m . 

Wartości tego współczynnika ustala się w zależności od kategorii kontroli produkcji elemen-
tów murowych, rodzaju zastosowanej zaprawy oraz kategorii wykonania robót na budowie. 

Rozróżnia się: 
– kategorię A wykonania robót, gdy roboty murarskie wykonuje należycie wyszkolony zespół 

pod nadzorem mistrza murarskiego, stosuje się zaprawy produkowane fabrycznie, a jeżeli 
zaprawy są wytwarzane na budowie – kontroluje się dozowanie składników a także wy-
trzymałość zaprawy, a jakość robót sprawdza inspektor nadzoru inwestorskiego; 

– kategorię B wykonania robót, gdy warunki określające kategorię A nie są spełnione; w ta-
kim przypadku nadzór nad jakością robót może wykonywać osoba odpowiednio wykwalifi-
kowana, upoważniona przez wykonawcę. Wartości częściowych współczynników bezpie-
czeństwa muru m, przyjmowane do obliczeń konstrukcji w sytuacjach trwałych i przejścio-
wych, podano w tablicy 6.1 

W wyjątkowych sytuacjach, niezależnie od kategorii elementów murowych i kategorii wyko-
nania robót, można przyjąć w odniesieniu do muru m = 1,3, zakotwień stali zbrojeniowej m = 
= 1,15, stali zbrojeniowej m = 1,0. 
Norma obliczania obudowy szybu PN-G-05015:1997 dla murów z betonitów dopuszczalne naprę-
żenie na ściskanie uzależnia od warunków hydrogeologicznych nadając współczynnikowi bezpie-
czeństwa wartość s=2,0 lub s=2,5. 
 Doświadczenia górnicze wskazują, że obudowy z betonitów wykonane w szybach są bardziej 
trwałe od obudów murowych wykonanych z cegły. Postęp w produkcji betonu w zakresie uzyski-
wania wysokich klas (wytrzymałości) i wymaganej trwałości w zależności od agresji środowiska 
pozwala na podstawie normy dla betonu [3] produkować betonity o wysokich klasach. Propono-
wane dostosowanie i poszerzenie klasy produkowanych betonitów podano w tablicy 4. 
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Tablica 3. Wartości częściowych współczynników bezpieczeństwa muru m wg PN-B-03002:2007 [4] 
Table 3. The values of partial factory of wall safety according to PN-B-03002:2007 [4] 
 

Materiał 
Kategorie 

wykonania robót 
A B 

Mury wykonane z elementów murowych kategorii I i zaprawy projektowanej 
(wytrzymałość kontrolowana na podstawie badań) 

1,7 2,0 

Mury wykonane z elementów murowych kategorii I i zaprawy przepisanej 
(wytrzymałość na podstawie proporcji objętościowej skład.) 

2,0 2,2 

Mury wykonane z elementów murowych kat. II i dowolnego rodzaju zaprawy 2,2 2,5 
Zakotwienia stali zbrojeniowej 2,0 2,2 

Stal zbrojeniowa 1,15 
Nadproża prefabrykowane zgodne z PN-EN 845-2 1,7 

 
 
Tablica 4. Wytrzymałość charakterystyczna murów z betonitów Rnb (fb) 
odpowiadająca klasą betonu do C16/20 do C40/50 
Table 4. Characteristic strength of wall made of concrete  trick 
with corresponding concrete class C16/20 do C40/50 
 

Klasa betonu 
Klasa betonitu 

fb w [MPa] 
Marka zaprawy 

M12 M15 M20 M25 
C16/20, B20 20 8,9 9,2 9,4 - 
C20/25, B25 25 10,9 11,2 11,4 - 
C25/30, B30 30 12,8 13,1 13,4 13,8 
C30/37, B37 37 15,49 15,79 16,2 16,6 
C35/45, B45 45 18,58 18,88 19,4 19,9 
C40/50, B50 50 20,51 20,81 21,4 22,0 

 
 
 Dla uzyskania korzystnego ułożenia betonitów w murze istotna staje się możliwość odejścia od 
określania grubości obudowy z dokładnością do połowy szerokości betonitu. Korzystną pracę mu-
ru z betonitów uzyskuje się dla przypadku murów jednowarstwowych. W praktyce betonity klino-
we o wymiarach kwadratu od strony szybu 14×14 cm (przy dopuszczalnej masie 30 kg) mogą mieć 
długość (dla szybu o średnicy 6,0 m – przypadek naprawianej obudowy szybu) dochodzącą do 58 
cm. 

Uwzględniając rozwój techniki i technologii przez wprowadzenie I kategorii produkcji elemen-
tów muru i wykonania robót (muru) w kategorii A współczynnik bezpieczeństwa może zostać ob-
niżony o 15% (w analogii do możliwości obniżenia o 20% współczynnika materiałowego m dla 
muru z cegły) w dobrych warunkach hydrogeologicznych. 
 Dla projektu omawianej naprawy szybu dla klasy betonitu 37 i marki zaprawy M20 i przy do-
brych warunkach hydrogeologicznych (brak wypływów wody zza obudowy) dla s = 2,0 – 2 · 0,15 = 
= 1,7 daje dopuszczalną wytrzymałość na ściskanie k = 16,2/1,7 = 9,53 MPa 

Wymagana grubość obudowy murowej betonitowej wynosi: 
 

  m436,01
331,153,9

53,9
31

3pk

k
ad 















                                   (4) 

 
Wystarczająca grubość muru z betoniów (przy stopniowaniu długości betonitów co 5 cm) wy-

nosi 45 cm o masie około 23 kg, klasie 37 na zaprawie M20. 
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 Wprowadzenie zmian uwzględniających aktualny stan techniki, technologii oraz norm pozwala 
uzyskać zmniejszenie grubości naprawianego muru o wielkość 10 cm. 
 
 
ZAKOŃCZENIE 
 
Do naprawy spękanego obmurza szybu  od poziomu 150 do 153 m zastosowano rozwiązanie obu-
dowy dla odtworzenia konstrukcji obudowy i uzyskania jej parametrów wytrzymałościowych po-
zwalających przenieść działające obciążenie i tym samym bezpieczne użytkowanie szybu. 
 Wybór rozwiązania powinien uwzględniać: 

– możliwości techniczne, 
– możliwości technologiczne, 
– możliwości ekonomiczne, 
– bezpieczeństwo pracy, 
– czas wykonania, 
– istniejące doświadczenia. 

 W omawianym przypadku zaprojektowano i zastosowano wariant wymiany obudowy z cegły 
na betonitową o grubości 1,5 betonitów typu BS2 klasy 370 (beton C30/37, B37) – grubość muru 
około 55 cm (rys. 5). 

Rozwiązanie pozwala na pełne odtworzenie wytrzymałości obudowy i wymaganej nośności dla 
zachowania stateczności obudowy. 
 Na bazie istniejących norm, doświadczeń praktycznych oraz stanu technologii zmiana normy 
PN-G-05015:1997 w zakresie klas i wymiarów betonitów, marek zapraw i uzyskiwanych tym sa-
mym wytrzymałością przy dokładnym rozeznaniu warunków hydrogeologicznych i określeniu 
współczynnika bezpieczeństwa s na poziomie 1,7 pozwala racjonalnie zaprojektować grubość obu-
dowy szybu zwłaszcza przy jej rekonstrukcji. Uwzględniając fakt, że istnieje konieczność naprawy 
z wymianą wielu fragmentów uszkodzonych obudów szybowych, autorzy uważają za celowe 
wprowadzenie zmian w normie PN-G-05015:1997. 
 
 
LITERATURA 
 
[1]  PN-G-14002:1997: Górnictwo. Betonity do obudowy wyrobisk górniczych. Wymagania i badania. 
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[3]  PN-B-03264:2002: Konstrukcje betonowe, żelbetowe i sprężone. Obliczenia statyczne i projektowanie. 
[4]  PN-B-03002:2007: Konstrukcje murowe. Obliczenia statyczne i projektowanie. 
 
 
 

Repair of Brick Shaft Lining in the Zone of Mudstone 
with Proposition of Changes in PN-G-14002:1997 
 
Repair of shaft lining in layers of mudstone with watered layers of sands has been carry out by uti-
lization of high strength wall made of concrete brick. For this construction has been used concrete 
brick of concrete class C30/37 and cement mortar M20. 

The use of concrete brick with increased strength has allowed design the wall 55 cm thick, with 
does not require interruption of existing lining. The changes of standards have been proposed, on 
the base of experiences and analysis of the existing standards. This changes allow use of concrete 
brick made of higher class of concrete and individual specification of brick length every 5 cm. For 
design purpose has been proposed reduction of safety factors s by its decreasing about 15% (up to 
value s = 1,7) at first category of wall element and category A of work performance. 
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Najnowsze rozwiązania konstrukcyjne ładowarek kołowych 
i wozów odstawczych produkcji spółki KGHM ZANAM 
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KGHM ZANAM Spółka z o.o. w Polkowicach 

 

STRESZCZENIE: W artykule przedstawiono maszyny transportujące urobek w kopalniach 
KGHM Polska Miedź S.A. Zaprezentowano najnowsze rozwiązania konstrukcyjne ładowarek 
kołowych i wozów odstawczych produkcji Spółki KGHM ZANAM. Opisano kierunki rozwoju 
maszyn przeznaczonych do urabiania skał twardych.  

 

SŁOWA KLUCZOWE: eksploatacja rud, maszyny górnicze, ładowarka kołowa, wóz odstawczy 

 

 

1. WSTĘP 

KGHM ZANAM Sp. z o.o. jest częścią grupy kapitałowej KGHM Polska Miedź S.A. Spółka jest 
największym w Polsce producentem maszyn górniczych do urobku skał twardych. Należą do nich 
ładowarki kołowe, wozy odstawcze, wozy wiercąco - kotwiące oraz inne pojazdy pomocnicze. 
Przedsiębiorstwo wytwarza również systemy odstawy taśmowej, kruszarki, konstrukcje stalowe, 
kotwy oraz odlewy stalowe i żeliwne. Ponadto świadczy również usługi w zakresie serwisu i 
remontu maszyn oraz utrzymania ruchu.  

KGHM ZANAM jest głównym dostawcą maszyn i urządzeń górniczych wykorzystywanych w 
kopalniach i zakładach grupy KGHM Polska Miedź S.A. Spółka dostarcza również swoje wyroby 
dla klientów zagranicznych m. in. w Rosji, Kazachstanie, Niemczech. Dzięki produkcji 
innowacyjnych wyrobów jest coraz bardziej rozpoznawalna na świecie. 

 

2. MASZYNY KOŁOWE STOSOWANE W KOPALNIACH KGHM 

Do maszyn kołowych transportujących urobek w kopalni zaliczamy ładowarki kołowe i wozy 
odstawcze (wywrotkowe i szufladowe). Pojazdy te spełniają określone wymagania, wynikające z 
warunków w jakich pracują. Charakteryzują się wysoką niezawodnością, odpornością na działanie 
dużych obciążeń i trudnych warunków atmosferycznych, takich jak duże zapylenie, wilgotność 
dochodząca do 100% oraz wysokich temperatur do 50 stopni. Ponadto najważniejszymi cechami 
Samojezdnych Maszyn Górniczych są niska wysokość, mała szerokość i względnie mały promień 
skrętu (najczęściej poniżej 8 metrów), dzięki czemu doskonale spełniają swoje zadania w wąskich 
chodnikach kopalnianych. Zgodnie z aktami prawnymi występującymi w Polsce (Dyrektywa 
Maszynowa 2006/42/WE) pojazdy te wyposażone są w kabinę spełniającą normę RSPS – PN-G-
59001, według której operator powinien być chroniony przed zawałami skalnymi o sile uderzenia 
60 kJ.  



Ładowarki transportujące wyposażone są w łyżkę o pojemności 4 – 8 m3 i udźwigu 8 – 16 ton. 
Najczęściej ich wysokość jest mniejsza niż 1,8 metra. Masa własna wynosi od 25 ton (dla 
ładowarek typu LKP-0805C o udźwigu 8 ton) do 48 (dla ładowarek typu LKP-1601B o udźwigu 
16 ton). Ze względu na wymagany niski promień skrętu stosowany jest przegubowy układ skrętu.  

Wspólną cechą wszystkich ładowarek kołowych stosowanych w górnictwie podziemnych jest 
usytuowanie kabiny zupełnie inaczej niż w maszynach powierzchniowych. Znajduje się ona z boku 
pojazdu, a operator siedzi bokiem do kierunku jazdy [rys. 1]. Takie rozwiązanie pozwala na dobrą 
widoczność zarówno z przodu jak i z tyłu maszyny, a ponadto znacznie obniża jej wysokość.  

 
Rys.1. Umiejscowienie kabiny operatora w ładowarce [1] 
Figure 1. Placement of cabin on LHD 

W kopalni pracują dwa typy wozów odstawczych: szufladowe i wywrotkowe. Skrzynia ładunkowa 
szufladowa składa się ze skrzyni stałej oraz ruchomej i klapy zamykającej (rys.2). Siłowniki 
hydrauliczne podnoszą klapę, a skrzynia ruchoma wysuwa poziomo urobek z wozu. Rozwiązanie 
to jest bardzo korzystne ponieważ pozwala ono na opróżnianie ładunki w niskim wyrobisku.  

Wozy typu wywrotka, posiadają skrzynię podnoszoną w górę za pomocą siłowników, a 
opróżnianie następuje w sposób grawitacyjny (rys.3). Rozwiązanie to jest mniej korzystne 
ponieważ wymaga dwukrotnie wyższego wyrobiska do rozładunku. Pojazdy tego typu są obecnie 
rzadko spotykane w kopalni. 

Wysokość wozów odstawczych wynosi do ok. 2 metry, masa własna 26 ton, a pojemność skrzyni 
ładunkowej 13,5 m3, co przekłada się na ładowność ok. 24 ton. Podobnie jak dla ładowarek układ 
skrętu realizowany jest przez przegub a promień skrętu jest mniejszy niż 7 metrów. 

 
Rys. 2. Wóz odstawczy ze skrzynią szufladową [1] 
Figure 2. Dump truck with drawer chest 

 



 
Rys. 2. Wóz odstawczy typu wywrotka [1] 
Figure 2. Dump truck – tipper truck 

 

3. SYSTEM TRANSPORTU UROBKU W KOPALNI 

Samojezdne Maszyny Górnicze pracują w kopalni cztery zmiany średnio po 4 godziny. Pozostały 
czas przeznaczony jest na ich obsługę. Drogi odstawcze ładowarek nie przekraczają 500 metrów. 
Transportują one urobek z przodka bezpośrednio do wysypu oddziałowego – w przypadku krótkich 
dróg lub dla dłuższych tras na wozy odstawcze. Większość ładowarek wyposażona jest w łyżkę 
o pojemności ok. 4m3, co przekłada się na załadunek ok. 7-8 ton.  

Zadaniem wozów odstawczych jest dostarczenie urobku do miejsca rozładunku. Ich trasy nie 
przekraczają 2000 metrów. Pojemność skrzyni wozu odstawczego została tak dobrana aby była 
równa trzem pojemnościom łyżki, co daje średnio 12 m3 pojemności.  

Wymagana wysokość wyrobiska do załadunku wozu wynosi 1900 mm + wysokość łyżki (ok. 1200 
mm). Wysokość wysypu z łyżki pokazano na zdjęciu 4. 

 



 
Rys.4 Wysyp urobku z łyżki [1] 
Figure 4. Unload of ore from the bucket 

 

ŁADOWARKA LKP-0900B 

Najniższe wyrobiska jakie są spotykane w kopalni mają wysokość 1,6 metra. Wymusza to 
stosowanie maszyn o wysokości nie przekraczającej 1,5 metra. Jedną z nich jest ładowarka LKP-
0900B. Przeznaczona jest do załadunku i odstawy urobku z przodków eksploatacyjnych 
w wyrobiskach podziemnych zakładów górniczych niemetanowych. W prezentowanej maszynie 
możliwe jest mocowanie kabiny w dwóch położeniach, co przekłada się na wysokość maszyny 
1500 mm lub 1750 mm. Takie rozwiązanie pozwala poprawić widoczność operatora w przypadku 
pracy w wyższych wyrobiskach.  

Dobra stateczność oraz odpowiednio dobrany układ napędowy umożliwia zastosowanie tej 
maszyny do eksploatacji złóż w wyrobiskach o pochyleniach wzdłużnych (w kierunku jazdy) 
do 15 oraz w wyrobiskach o pochyleniach poprzecznych do 8. 

Ze względu na wąskie chodniki w kopalni, od maszyn wymaga się jak najlepszej zwrotności. 
Ładowarka LKP-0900B ma długość 10600 mm, szerokość 3300 mm, a dzięki zastosowaniu 
przegubowego układu skrętu posiada niski promień skrętu wewnętrzny R3600 i zewnętrzny R7500 
[rys.4]. Podstawowe parametry maszyny zostały zaprezentowane w tabeli 1. 

 



 
Rys. 4. Podstawowe wielkości ładowarki LKP-0900B [1] 
Figure 4. Basic values of LKP-0900B LHD 

 
Tabela 1. Podstawowe parametry ładowarki LKP-0900B [1] 
Table 1. Basic parameters of LKP-0900B LHD 

L.p. 
Wyszczególnienie 

Charakterystyka techniczna 

1. Wysokość maszyny 1500 mm / 1750 mm 
2. Długość maszyny 10300 mm 
3. Szerokość maszyny 3 300 mm 

4. 

Masa całkowita maszyny 30 200 kg 
Ciągnik 15 600 kg 
Platforma robocza (bez łyżki) 9 300 kg 
Łyżka 4600 kg 

5. Obciąż. mostu przedniego z obciąż. nominalnym 26 700 kg 
6. Obciąż. mostu tylnego z obciąż. nominalnym 11 600 kg 
7. Pojemność elementu roboczego ( łyżka) 3,8 m3 
8. Udźwig elementu roboczego ( łyżka) 90 kN 

9. 

Prędkość jazdy: 
I bieg 5 km/h 
II bieg 10 km/h 
III bieg 15 km/h 
IV bieg 20 km/h 

 

Ładowarka została wyposażona w łyżkę o pojemności 3,8m3 z ruchomą przegrodą. Pozwala to na 
wysuw z łyżki przy jej równoległym położeniu w stosunku do podłoża, dzięki czemu maszyna 
doskonale spełnia swoje zadania w niskich korytarzach. 

Do standardowego wyposażenia ładowarki należy zaliczyć układ stabilizacji wysięgnika, który 
zapobiega niepożądanym ruchom maszyny przy większej prędkości jazdy. Zastosowanie 
centralnego układ smarowania zapobiega przedwczesnemu zużyciu elementów ruchomych 
maszyny. Wykorzystanie kamery z przodu i z tyłu pojazdu oraz dwóch monitorów w kabinie 
zapewnia dobrą widoczność w obu kierunkach jazdy. Ergonomiczny sposób wykonania kabiny 



pozwala na komfortową pracę przez długi okres czasu. Układ klimatyzacji pozwala na pracę nawet 
w wysokich temperaturach, a dzięki zastosowaniu odpowiedniego układu filtracji, operator jest 
chroniony przed szkodliwym wpływem trujących gazów (siarkowodór, dwutlenek węgla). 

Do wyposażenia dodatkowego pojazdu zaliczyć można monitoring zapisujący podstawowe 
informacje diagnostyczne takie jak: 

 parametry silnika spalinowego (temperatura, zużycie paliwa, ciśnienie doładowania, 
ciśnienie oleju silnika itp.), 

 parametry jazdy (prędkość, prędkość średnia, przejechany dystans), 
 parametry układu hydraulicznego (ciśnienie w układzie, temperatura oleju, poziom oleju), 
 ciśnienie i temperatura w oponach, temperatury w piastach. 

 

WÓZ ODSTAWCZY CB4-20TB 

Wóz odstawczy szufladowy typu CB4-20TB, przeznaczony jest do odstawy urobku z przodków 
eksploatacyjnych w wyrobiskach podziemnych zakładów górniczych niemetanowych. Pojazd ten 
jest jednym z najnowszych produktów oferowanych przez firmę KGHM ZANAM. Dzięki małej 
wysokości doskonale sprawdza się w niskich korytarzach nie przekraczających 2100 mm. Jego 
długość wynosi 10 200 mm, szerokość 3 400 mm, a promień skrętu R6 600 mm (rys. 5). Pozostałe 
podstawowe informacje zaprezentowano w tabeli 2.  

 
Tabela 2. Podstawowe parametry wozu odstawczego CB4-20TB [1] 
Table 2. Basic parameters of CB4-20TB dump truck 

Lp. Parametr Charakterystyka techniczna 
1. Wysokość maszyny dla kół 20,5 R25 1 900 - 2100 mm  
2. Długość maszyny 10 200 mm 
3. Szerokość maszyny 3 400 mm 

4. 
Masa całkowita maszyny 22 000 kg  
Ciągnik 15 500 kg 
Skrzynia ładunkowa 6 500 kg 

5. Obciąż. mostu przedniego z obciąż. nominalnym 18 000 kg 
6. Obciąż. skrzyni ładunkowej z obciąż. nominalnym 24 000 kg 
7. Pojemność elementu roboczego ( skrzynia ład.) 11,1 m3 
8. Udźwig elementu roboczego (skrzynia ład.) 20 Mg 

9. 
 

Prędkość jazdy: 
I bieg 6 km/h 
II bieg 11 km/h 
III bieg 18 km/h 
IV bieg 23 km/h 

 



 
Rys. 5. Podstawowe wielkości wozu odstawczego CB4-20TB [1] 
Figure 5. Basic values of CB4-20TB dump truck 

 

Wóz wyposażony został w zamkniętą, klimatyzowaną kabinę operatora z możliwością jej montażu 
w trzech położeniach. Wewnątrz zamontowano monitor, który współpracuje z dwiema kamerami 
polepszając tym samym widoczność. Ergonomiczne wnętrze kabiny minimalizuje zmęczenie 
operatora. Pojazd może być wyposażony w układ filtracyjno-klimatyzacyjny, umożliwiający 
bezpieczną pracę przy występowaniu siarkowodoru na zewnątrz maszyny.  

Dotychczas produkowane wozy odstawcze posiadały napędzaną tylko jedną oś przednią, ze 
względu na brak możliwości przeniesienia napędu na tylne koła bez utraty ładowności skrzyni. 
W wozie CB4-20TB problem ten został rozwiązany przez zastosowanie addytywnego układu 
napędowego. Jest to opcjonalny układ wyposażony w dodatkowe silniki hydrauliczne zabudowane 
na piastach skrzyni ładunkowej. W normalnych warunkach pracy napęd przekazywany jest tylko 
na most napędowy, natomiast w momencie utraty przyczepności operator maszyny ma możliwość 
załączenia dodatkowego napędu i przekazanie momentu obrotowego na piasty. Rozdział siły 
napędowej rozkłada się w 70% na przód i w 30% na tył. Napęd kół tylnych jest wyłączany 
automatycznie po włączeniu II biegu.  

Efektem zastosowania tego rozwiązania jest poprawa właściwości trakcyjnych, zdolność do 
pokonywania wzniesień do 15(przy napędzie tylko na przednią oś do), optymalizacja dróg 
odstawy, większe prędkości przejazdu zarówno na dużych pochyleniach jak i na prostych drogach.  

W wozie CB4-20TB zastosowano nowoczesny silnik spalinowego Cummins QSB 6.7 Stage 3B, 
przez co znacznie zmniejszono ilość szkodliwych związków, w porównaniu do poprzednich 
rozwiązań. Zredukowano emisję NOx o 25,8%, CO o 17%, a zadymienie o 19,5%. Osiągnięte 



rezultaty przedstawiono na rys. 6. W wozie odstawczym CB4P-24K, który ma podobną masę 
stosuje się silnik Cummins 6CTAA 8.3-230. Pojazd ten pokonuje jednak wzniesienia tylko do 8 
stopni. Porównanie podstawowych parametrów obydwóch silników pokazano w tabeli 3.  

 

 
Rys. 6. Porównanie emisji spalin dla wozów CB4-20TB i CB4P-24K [1] 
Figure 6. Comparison of exhaust emission for CB4-20TB and CB4P-24K trucks 
 
Tabela 3. Porównanie silników stosowanych w wozach CB4-20TB i CB4P-24K [2] 
Table 3. Comparison of engines for CB4-20TB and CB4P-24K trucks 

Silnik 
Pojemność 
skokowa 

Rodzaj silnika 
Moc 

znamionowa 
Moment 
obrotowy 

CUMMINS 
QSB6.7-C200 

6700 cm3 
Spalinowy, 

wysokoprężny, 
chłodzony cieczą 

149 kW przy 
2200 rpm 

950 Nm przy 
1500 rpm 

CUMMINS 
6CTAA 8.3-230 

8300 cm3 
Spalinowy, 

wysokoprężny, 
chłodzony cieczą 

172 kW przy 
2200 rpm 

1090 Nm przy 
1400 rpm 

 

4. PODSUMOWANIE 

Zaprezentowane maszyny górnicze stosowane do transportu urobku zostały zaprojektowane 
specjalnie na potrzeby kopalń należących do KGHM Polska Miedź S.A. Zarówno od ładowarek 
jak i wozów odstawczych wymaga się coraz większej mocy produkcyjnej. Jednocześnie przepisy 
ekologiczne wymagają coraz bardziej wymagających norm emisji spalin. Jest to realizowane 
poprzez rozwijanie układów napędowych, stosując coraz nowsze silniki spalinowe (stage IV, V). 
Jednakże rozwijane są również inne, alternatywne źródła energii, takie jak ogniwa paliwowe, 
silniki kriogeniczne lub elektryczne, które w przyszłości mogą znaleźć również swoje 
zastosowanie w maszynach górniczych. 
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THE LATEST CONSTRUCTION OF DUMP TRUCKS AND LHDs PRODUCED BY KGHM 
ZANAM 

 

ABSTRACT: The paper discusses transportation vehicles which are used to carry ore in the mines 
of KGHM Polska Miedź S.A. The latest construction of dump trucks and LHDs produced by 
KGHM ZANAM have been shown. The study describes development trends of hard rock mining 
machinery.  
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Możliwości ograniczenia wykonywania przebudów obudowy 
wyrobisk korytarzowych na przykładzie KWK „Ziemowit” 
 
 
Zbigniew Maroszek, Łukasz Siodłak, Mirosław Moszko 
Kompania Węglowa S.A. Oddział KWK „Ziemowit” 
 
 
 
 
 
 
STRESZCZENIE: Obudowa wyrobisk korytarzowych na skutek oddziaływania środowiska kopal-
nianego oraz górotworu ulega nieustannej degradacji. Wymiana obudowy to w efekcie przebudowa 
wyrobisk, która jest bardzo czasochłonna, kosztowna, niebezpieczna i zaburza normalne użytko-
wanie wyrobiska. Odpowiednio wcześniejsze zdiagnozowanie stanu obudowy oraz prognozowanie 
warunków w jakich będzie pracowała umożliwia ograniczenie ilości wykonywanych przebudów 
poprzez zastosowanie właściwych, mniej kosztownych zabiegów wzmacniających obudowę lub 
poprawiających jakość górotworu w otoczeniu wyrobiska. W artykule przedstawiono doświadcze-
nia Kopalni „Ziemowit” w tym zakresie oraz efekty podjętych działań. 
 
 
1. WSTĘP 

 
Aktualnie kopalnia „Ziemowit” posiada ponad 180 km wyrobisk korytarzowych czynnych 

wentylacyjnie w  tym ponad 130 km kapitalnych wyrobisk o długim okresie użytkowania z czego 
około 49 km to czynne przekopy w większości  o okresie użytkowania dłuższym niż 30 lat.  

Zachowanie funkcjonalności wyrobisk korytarzowych w założonym okresie czasu  może być 
spełnione dopóki obudowa, a więc odrzwia, rozpory, okładziny, stopy podporowe, wykładka za 
obudową będą przejmować obciążenia pochodzące od górotworu, tzn. dopóki nośność obudowy 
jest większa niż obciążenia na nią działające. Znając wartości spodziewanych obciążeń, projektuje 
się obudowę o określonej podporności spełniającą powyższy warunek wytrzymałościowy. Jednak 
wielkości te nie są stałe w czasie. W przypadku obudowy stalowej na podporność wpływa stan jej 
ewentualnej deformacji oraz wielkość postępującej korozji. Z uwagi na koszty i lata, w których 
kopalnia powstawała większość wyrobisk korytarzowych wykonana została w obudowie stalowej 
bez zabezpieczenia antykorozyjnego.  

Obliczenia spadku podporności obudowy polegają na założeniu, że korozja kształtownika sta-
lowej obudowy powoduje zmniejszenie pola jego przekroju poprzecznego. W wyniku tego zmniej-
sza się wytrzymałość kształtownika, a tym samym zmniejsza nośność odrzwi [1], [2], [18]. 

Zależność tę przedstawia poniższy wzór: 
 

l

Wk
P xg 

4
max

 
gdzie: 
Pmax  –  maksymalna  wielkość siły  obciążającej belkę z kształtownika „V” w jej środ-

kowej części [N], 

Szkoła Eksploatacji Podziemnej 2015, Materiały Konferencyjne 
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kg  –  wytrzymałość na zginanie stali, z której wykonano łuki obudowy [MPa], 
Wx  –  wskaźnik przekroju kształtownika „V” na zginanie [m3], 
L  –  odległość podpór przy zginaniu kształtownika „V” [m].  
Z podanej zależności wynika, że nośność kształtownika „V” jest wprost proporcjonalna do 

wskaźnika przekroju na zginanie Wx, gdyż zarówno kg jak i l są wielkościami stałymi. 
Spadek nośności związany z korozją materiału przedstawia zależność: 
 
 

 
 
gdzie:   

Pkor  –  spadek nośności odrzwi obudowy spowodowany korozją metalu [kN],  
d  –  rozstaw odrzwi obudowy [m], 
Pmax  –  maksymalna nośność odrzwi obudowy [kN],  
Wxnom  –  wskaźnik zginania przekroju kształtownika nominalnego [m3], 
Wxkor –  wskaźnik zginania przekroju kształtownika skorodowanego [m3]. 
Z powyższych rozważań wynika, że utratę nośności obudowy stalowej odrzwiowej można 

określić na drodze teoretycznych obliczeń, znając stopień korozji obudowy. Wówczas na podsta-
wie wymiarowania przekroju kształtownika skorodowanego obliczamy wskaźnik zginania przekro-
ju i z zależności wytrzymałościowych określamy o ile zmniejszyła się nośność obudowy.  

Często jednak budzi wątpliwości sposób pomiaru ubytku korozyjnego obudowy w warunkach 
dołowych, gdzie jest utrudniony dostęp do wewnętrznej strony kształtownika i brak możliwości jej 
wyczyszczenia z korozji fałszującej wynik pomiaru grubościomierzem ultradźwiękowym [11], 
[22]. Z tego powodu dokładne określenie rzeczywistej nośności obudowy jest często niewykonal-
ne, konieczne jest zatem monitorowanie jej stanu tak, aby było możliwe uniknięcie sytuacji awa-
ryjnych.  

Dla kompleksowej oceny stanu obudowy wyrobisk korytarzowych korzystnie jest przeprowa-
dzać obserwacje i badania wszystkich wyrobisk, w szczególności tych o długim czasie użytkowa-
nia. Badania stanu technicznego wyrobisk należy prowadzić pod kątem stanu deformacji oraz 
stopnia skorodowania odrzwi, rozpór, okładzin, stóp podporowych oraz oceny jakości wykonanej 
wykładki. Prowadzone w trakcie kontroli obserwacje pozwalają na zakwalifikowanie obudowy do 
dalszej pracy, wymiany lub do wzmocnienia. 

W 2007 roku zespół pracowników Katedry Górnictwa Podziemnego AGH pod kierunkiem dr 
inż. Michała Stopyry, Rzeczoznawcy do Spraw Ruchu Zakładu Górniczego, wykonał opracowanie 
pt. „Ocena stanu technicznego obudowy wybranych odcinków wyrobisk korytarzowych w obudowie 
stalowej...”, które jest usystematyzowaniem działań prowadzonych w KWK „Ziemowit” w celu oceny 
stanu technicznego obudowy. Prowadzone na tej podstawie systematyczne obserwacje i umiejętność 
prognozowania skutków korozji oraz deformacji pozwalają na kwalifikowanie obudowy do grupy 
pozwalającej na wykonanie odpowiednich zabiegów bez konieczności wykonania niebezpiecznej 
przebudowy odrzwi [6], [7], [9].  

Przykładowe zabiegi służące przedłużeniu funkcjonalności obudowy oraz jej elementów bez 
konieczności wykonywania przebudów to: 

– wykonanie wzmacniającej warstwy betonu natryskowego, 
– wzmocnienie obudowy w postaci kotwienia wysokiego, 
– wzmocnienie dodatkową obudową podporową, 
– wzmocnienie górotworu kotwami, 
– poprawienie jakości górotworu poprzez zabiegi iniekcyjne, 
– zastosowanie stali o podwyższonych własnościach mechanicznych oraz antykorozyjnych, 
– zastosowanie preparatów nanoszonych na odrzwia do zabezpieczenia antykorozyjnego obu-

dowy stalowej, 
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– zestawy naprawcze opinki. 
Prace związane z przebudową są bardzo kosztowne i stwarzają zagrożenie zarówno dla pracu-

jącej tam załogi jak i pracowników przemieszczających się w wyrobisku oraz utrudniają warunki 
ruchowe i transportowe. W artykule przedstawiono przykładowe praktyki prowadzące do ograni-
czenia wykonywania przebudów stosowane w kopalni „Ziemowit”. 

 
 

2. WYKONANIE WARSTWY BETONU NATRYSKOWEGO 
 

W kopalni węgla kamiennego wyrobiska korytarzowe wykonane są głównie w stalowej obudowie 
podporowej, która posiada bezpośredni kontakt z górotworem, wykraplającą się wodą i agresyw-
nym powietrzem kopalnianym często zawierającym znaczne ilości jonów soli. 

Korozja jest zjawiskiem powszechnym, polegającym na niszczeniu metali w wyniku chemicz-
nej lub elektrochemicznej reakcji ze szkodliwymi czynnikami środowiska. Widoczne na po-
wierzchni plamy, przebarwienia i często głębokie wżery świadczą o występujących powierzchnio-
wych lub głębokich ubytkach i zmianach strukturalnych metalu prowadzących do znacznego obni-
żenia wytrzymałości metalu [18], [23], [26]. 

Ocena wpływu korozji na spadek nośności obudowy łukowej jest niezwykle trudna, także z tej 
przyczyny, że zachodzi ona na łuku w sposób bardzo nieregularny (Rys. 1, Rys. 2). Korodowanie 
wewnętrznej powierzchni kształtownika jest szczególnie niebezpieczne ze względu na utrudnioną 
kontrolę oraz na możliwość bardzo głębokich ubytków prowadzących do ograniczenia nośności. 
Proces korozji może zachodzić również lokalnie w szczelinach między łukami łączonymi na za-
kładkę oraz między łukiem a strzemieniem, a także między jarzmem a nakrętką i między nakrętką 
a śrubą.  

Inną postacią korozji jest powstawanie miejscowych ognisk korozji, jako głębokich zagłębień 
(wżerów), które w skrajnym przypadku mogą obejmować całą grubość profilu kształtownika, czę-
sto dyskwalifikując takie wyrobisko z dalszego użytkowania.  

 
 

 
Rys.1. Zaawansowana korozja całej obudowy – 

równomierny proces korozji [23]

 
Rys. 2. Korozja łuków ociosowych obudowy  

postępująca do wysokości około 1 m [23] 
 

Odpowiedzią na powszechnie występujące zjawisko korozji jest coraz częściej stosowana me-
toda natrysku betonem, tzw. torkretowanie. W kopalniach podziemnych obudowa torkretowa sto-
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sowana jest najczęściej w wyrobiskach o kapitalnym przeznaczeniu: przecznicach, przekopach, 
komorach funkcyjnych, zajezdniach [10], [12],[13], [14]. 

 
 

 
 

Rys. 3. Schemat przestrzenny wyrobiska korytarzowego po narzucie warstwy torkretu [24]: 
A – zbrojenie rozproszone warstwy nośnej torkretu, B – warstwa nośna torkretu o grubości „g”, 

 C – warstwa wypełniająca torkretu o niskiej wytrzymałości, D – skorodowane elementy obudowy 
. 

 
Trzyosobowa brygada wykonująca przebudowę w ciągu jednej zmiany roboczej jest w stanie 

przeciętnie wymienić zaledwie pojedyncze odrzwia wraz z opinką. Brygada trzyosobowa wykonu-
jąca obudowę natryskową w ciągu zmiany roboczej może wzmocnić odcinek wyrobiska o długości 
około 10 m.  

Wykonanie obudowy torkretowej nie ogranicza funkcji użytkowych wyrobiska, w tak dużym 
stopniu, jak w przypadku wykonywania tradycyjnej przebudowy. W tym miejscu należy podkre-
ślić, że nie wszystkie wyrobiska nadają się do wzmocnienia poprzez torkretowanie. Z uwagi na 
wymagane gabaryty wyrobisk, które uległy z czasem zaciśnięciu w tych przypadkach niezbędnym 
staje się wykonanie tradycyjnej przebudowy. 

Dla porównania kopalnia siłami własnymi w latach 2013 – 2014 przebudowała 1055 m. W tym 
samym okresie kopalnia wykonała 2197 m wzmocnienia wyrobisk poprzez torkretowanie. Koszty 
wykonania przebudowy kształtują się na poziomie około 9 900 zł/mb. Natomiast koszt wykonania 
torkretu około 2 000 zł/mb (w kosztach wykonania torkretowania ponad 60% wartości przypada na 
materiał, a mniej niż 40% na robociznę).  

Beton wytworzony z udziałem cementu portlandzkiego posiada właściwości hamujące korozje. 
W handlu spotyka się aktualnie wiele tak zwanych ulepszaczy do zapraw, które wyraźnie zmniej-
szają korozję, albo nawet ją zatrzymują. Można więc z powodzeniem wykorzystywać torkretowa-
nie jako metodę na zmniejszenie korozji obudowy stalowej i podwyższenie nośności wytworzonej 
w  ten sposób obudowy zespolonej [15], [16].  

Grubość warstwy torkretu jest obliczana w oparciu o wyliczony spadek nośności odrzwi obu-
dowy. Pomiary grubości kształtownika obudowy grubościomierzem ultradźwiękowym po odrzu-
ceniu skrajnych wartości są uśredniane,  a otrzymana wartość porównywana jest do grubości no-
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minalnej kształtownika. Uwzględniając wyniki pomiarów dołowych dokonuje obliczenia ilościo-
wego i procentowego spadku nośności obudowy skorodowanej [20], [24], [25].  

Dla podanych warunków geomechanicznych górotworu panujących wokół wyrobiska z istnie-
jącą, skorodowaną obudową łukową można obliczyć również grubość warstwy torkretu jako sa-
modzielnej obudowy betonowej. W tym przypadku zabudowane, skorodowane odrzwia obudowy 
będą stanowić zbrojenie oraz dodatkowy współczynnik bezpieczeństwa obudowy torkretowej.  

 
 

 
 

Rys. 4. Wyrobisko korytarzowe w obudowie ŁP po wzmocnienia warstwą betonu natryskowego [24] 
 
 
Wyliczoną grubość warstwy betonu natryskowego korzystnie jest zweryfikować przy użyciu 

komputerowych metod stosowanych w geomechanice. Można to wykonać modelując numerycznie 
rozkład naprężeń panujących w otoczeniu wyrobiska po dokonaniu wzmocnienia torkretem (rys. 
8). Na podstawie tych wyliczeń oraz praktycznych doświadczeń grubość torkretu stosowana dla 
wzmacniania podziemnych wyrobisk korytarzowych zawiera się w przedziale od 10 do 15 cm. Sto-
sowany przy doborze grubości warstwy torkretu współczynnik bezpieczeństwa wynoszący 2÷3 
w stosunku do grubości wynikającej z obliczeń z uwagi na spadek nośności obudowy zapewnia nie 
tylko bezpieczne jej wzmocnienie, ale również powoduje, że torkret może być traktowany jako 
samodzielna obudowa betonowa (Rys. 4). Dlatego też nie jest konieczne kontrolowanie skorodo-
wanych odrzwi obudowy pokrytych warstwą betonu natryskowego. 

 
 
3. WZMOCNIENIE OBUDOWY ORAZ SKAŁ WOKÓŁ WYROBISKA  

ZA POMOCĄ KOTWIENIA WYSOKIEGO 
 
W fazie projektowania obudowy powinny być określone rodzaj, charakter i wielkość oddziaływań 
na obudowę, które pojawiają się w otoczeniu wyrobiska po jego wydrążeniu. Dla określenia odpo-
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wiedniej grubości kształtownika i rozstawu odrzwi niezwykle istotne jest uwzględnianie doświad-
czeń uzyskanych w trakcie wykonywania i użytkowania wyrobisk wykonanych w zbliżonych wa-
runkach geologiczno-górniczych.  

W praktyce wiadomo, że nie jest możliwe wystarczająco dokładne ustalenie wagi różnych 
czynników wpływających na stateczność wyrobiska, zwłaszcza że cechuje je zmienność w czasie 
i przestrzeni. Z tego powodu w miejscach szczególnie narażonych na zwiększone oddziaływanie 
niekorzystnych czynników zwiększa się nośność obudowy (większa grubość kształtownika lub 
zmniejszony rozstaw) lub projektuje się dodatkowe jej wzmocnienie.  

Z uwagi na ograniczanie kosztów często, w przeszłości obudowa nie była projektowana jak do 
wyrobisk o długim okresie użytkowania i obecnie zachodzi konieczność jej dodatkowego wzmoc-
nienia. 

W warunkach kopalni „Ziemowit” powszechnie stosuje się metodę kotwienia wysokiego do 
wzmocnienia obudowy [17], [21]. Kotwy linowe lub strunowe (Rys. 5) pozwalają wzmocnić tra-
dycyjną obudowę podporową poprzez podwieszanie do nienaruszonych skał stropowych odrzwi 
obudowy.  

 
 

 
 

Rys. 5. Kotew strunowa gotowa do transportu [3] 
 
 

 
 

Rys. 6. Podciąg przykotwiony w osi wyrobiska kotwami strunowymi [3] 
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Jest to możliwe praktycznie w każdych warunkach. Technologię wzmocnienia wyrobiska po-
przez kotwienie wysokie można stosować zarówno w wyrobiskach w trakcie drążenia jak i utrzy-
mywanych już przez pewien czas. 

Jak pokazują dotychczasowe doświadczenia, kotwy linowe czy strunowe mogą być przydatne 
do wzmacniania miejsc szczególnie narażonych na uszkodzenie obudowy na przykład skrzyżowań 
chodników. Wzmocnienie skał i obudowy poprzez stosowanie kotwienia odciąża kopalnię przed 
koniecznością wykonywania uciążliwych przebudów w przyszłości. Przykładowe skrzyżowanie 
wykonane w obudowie łukowej podatnej oraz prostokątnej dodatkowo wzmocnione kotwami stru-
nowymi przedstawiano na rysunkach (Rys. 7, Rys. 8).  

 
 

 
 
Rys. 7. Skrzyżowanie w obudowie łukowej wzmocnione kotwami strunowymi o długości 7,0 m poprzez 

krótkie prostki z kształtownika V z otworami, przykręcone do stropnic obudowy 
 
 
Zmodyfikowanym wariantem kotwienia wysokiego jest zastosowanie kotwi linowo iniekcyj-

nych (Rys. 9). Można je z powodzeniem stosować na skrzyżowaniach wykonanych wcześniej, 
a także na etapie drążenia w mało jeszcze naruszonym, ale spękanym górotworze[3], [4], [5], [8].  

Zatłaczane poprzez kotew spoiwo mineralno-cementowe przyczynia się do konsolidacji naru-
szonych warstw skalnych w obrębie otworu. Działania takie poprawią dodatkowo parametry wy-
trzymałościowe skał stropowych oraz ograniczają rozwarstwienie stopu. Kotwy tego typu są 
szczególnie przydatne do wzmacniania wyrobisk o długim okresie użytkowania, gdzie spodziewa-
my się również dużego wzrostu strefy odprężenia. 

 Przykład kotwienia wysokiego kotwami linowo-iniekcyjnymi wykonanego w celu wzmocnie-
nia skrzyżowań chodnika 670a z chodnikami 663 i 663a przedstawiono na rysunkach (Rys. 10 i Rys. 
11). Otwory pod kotwy zostały wykonane pionowo do góry. Zastosowano kotwy linowe o średnicy 
21,8 mm, których minimalna nośność zgodnie z założeniami projektowymi, powinna wynosić 180 
kN (18 t).  
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Rys. 8. Skrzyżowanie w obudowie prostokątnej wzmocnione kotwami strunowymi o długości 7,0 m  
poprzez prostki z kształtownika V z otworami, przykręcone do stropnic obudowy 

 
 
 

 
 

Rys. 9. Kotew linowo-iniekcyjna HTT-UXG [3]: 1 – Lina, 2 – Grout stopper one or more (opcjonalnie), 
3 – Rura gwintowana, 4 – Podkładka sferyczna, 5 – Wskaźnik obciążenia (opcjonalnie), 6 – Łożysko 

kulowe, 7 – Osłona, 8 – Nakrętka, 9 – Tuleja, 10 – Kliny, 11 – Odpowietrznik 
 
 
Odpowiednie badania kopalniane potwierdziły, że rzeczywista nośność po iniekcji wahała się 

od 400 do 450 kN (40–45 t). Dla zapewnienia wystarczająco mocnego podwieszenia warstw stropu 
bezpośredniego do stropu zasadniczego, przeanalizowano własności mechaniczne skał zalegają-
cych ponad wyrobiskiem, w szczególności wykorzystano wyniki badań penetrometrycznych. Dłu-
gość całkowita kotwi wynosiła 8 m. Rozmieszczenie otworów kotwowych w rejonie przedmioto-
wych skrzyżowań przedstawiono na rysunkach.  

Nie stwierdzono tendencji do deformacji obudowy w rejonie skrzyżowań mimo, że takie de-
formacje wystąpiły w chodnikach 670a, 663 i 663a. Wzmocnienie pozwoliło zachować praktycznie 
nie zmienione gabaryty wyrobisk w rejonie skrzyżowań. Wydaje się, że szczególnie korzystny 
efekt wzmocnienia skrzyżowań osiągnięty został dzięki iniekcji górotworu.  
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W wyniku wykonywanej iniekcji uzyskano nad wyrobiskami sztywny masyw skalny związany 
wtłaczaną zaprawą na bazie spoiwa mineralno-cementowego. Wtłaczana zaprawa, w wyniku dużej 
migracji przez szczeliny, wytworzyła ciągłą strefę skał (rodzaj „płaszcza”). W związku z tym, iż 
kotwienie oraz zatłaczanie były wykonywane ponad strefę spękań, cała odprężona strefa została 
scalona ze strefą nienaruszoną, tworząc mocny blok skał stropowych. 

 
 

  
 

Rys. 10. Skrzyżowanie chodników 670a z 663  
w pokładzie 308 [3] 

Rys. 11. Skrzyżowanie chodników 670a z 663a 
w pokładzie 308 [3] 

 
 
 Obserwacje zachowania się otaczającego górotworu i obudowy chodników 670a, 663a i 663 
w odcinkach sąsiadujących ze skrzyżowaniem, które wzmocniono poprzez osadzenie kotwi lino-
wo-iniekcyjnych nasuwają następujące wnioski: 

– w chodnikach 670a, 663 i 663a obserwuje się duże ciśnienie górotworu objawiające się za-
ciskaniem obudowy oraz wypiętrzaniem spągu, 

– duże ciśnienia w chodnikach objawiają się odkształceniem podkładek upodatniających uży-
tych do kotwienia, 

– w miejscach gdzie zastosowano kotwienie linowo-iniekcyjne przekrój wyrobiska został za-
chowany, widoczne deformacje obudowy zaczynają się w miejscach, gdzie nie dokonano 
wzmocnienia. 

Kolejnym przykładem zabezpieczenia obudowy wyrobiska w celu niedopuszczenia do ko-
nieczności jej przebudowy były zabiegi kotwiąco-iniekcyjne w rozcince rozruchowej ściany 102 
w pokładzie 209. W krótkim okresie po wydrążeniu zaobserwowano niewielkie wygięcie stropnic 
obudowy. Wyrobisko było wykonane w obudowie ŁPrw o wielkości 32 (wysokość 3,8 m, szero-
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kość 7,2 m) z kształtownika V32 w rozstawie co 0,75 m i dodatkowo wzmocnione dwoma rzędami 
podciągów z prostek V29 przykręconych do łuków stropnicowych obudowy. Z uwagi na zaobser-
wowane wzmożone oddziaływanie warstw stropowych na obudowę podjęto próbę jej wzmocnienia 
poprzez zastosowanie kotew samowiertnych-iniekcyjnych. 

Zastosowane kotwy samowiertne iniekcyjne AR32N o długości 6 m (3x2 m) zabudowane w osi 
wyrobiska we wzajemnej odległości do 1,5 m, pomiędzy odrzwiami obudowy poprzez wcześniej 
zabudowane odcinki prostek stalowych z kształtownika V o długości ok. 1,1 m połączone z odrzwiami 
obudowy za pomocą złączy ze śrubami hakowymi.  

Kotwy samowiertne stosuje się jednocześnie jako kotwy i jako jednorazowe narzędzie wiertni-
cze, które pozostawia się w wywierconym otworze. W celu wklejenia kotwi oraz osiągnięcia sta-
bilności spękanego górotworu po fazie wiercenia następuje faza iniekcji środkiem chemicznym. Po 
wykonaniu tych zabiegów wzmacniających nie zaobserwowano pogłębiania się wzmożonego 
odziaływania górotworu na obudowę. 

Stosowane często sposoby wzmacniania obudowy nie zapobiegają zwiększaniu strefy odprężo-
nej w otoczeniu wyrobiska nie likwidują więc bezpośredniej przyczyny jej deformacji. Zastosowa-
nie kotwi linowo-iniekcyjnych lub samowiertnych-iniekcyjnych odpowiednio wcześnie, po odsło-
nięciu stropu, skutecznie zapobiega rozwarstwianiu górotworu i niekorzystnego odziaływania na 
obudowę. Czas potrzebny na przywrócenie do funkcjonalności zaciśniętego wyrobiska, w porów-
naniu z czasem niezbędnym na jego wzmocnienie kotwami jest niewspółmiernie dłuższy, ta sama 
relacja dotyczy kosztów wzmocnienia i przebudowy. 

 
 

4. OBUDOWA ZESPOLONA 
 
Skutecznym sposobem zahamowania zjawiska degradacji obudowy stalowej  jest połączenie kilku 
metod wzmocnienia obudowy stalowej w efekcie czego powstaje bardzo mocny kompleks obudo-
wy zespolonej dobrze związanej z górotworem. 

Z uwagi na potrzebę zwiększenia gabarytów na skrzyżowaniu przekopu kołowego 933 C-1 z prze-
kopem wschodnim 930 na poziomie III w KWK „Ziemowit” podjęto decyzję o jego przebudowie. 
Wstępne założenia sposobu zabudowy skrzyżowania wraz z określeniem niezbędnych gabarytów 
ruchowych nakreśliły konieczność wykonania obudowy o szerokości do 9,2 m. W związku z tym, 
że wyrobisko przekroczyło 30 m2 kopalnia „Ziemowit” zwróciła się do rzeczoznawcy ds. ruchu 
zakładu górniczego o opracowanie obudowy spełniającej nakreślone założenia.  
 
 

 
 

Rys. 12. Obudowa skrzyżowania przekopu kołowego 933 C-1 z przekopem wschodnim 930 na pozio-
mie III w KWK „Ziemowit” po przebudowie oraz wzmocnieniu kotwami, przed wykonaniem torkretu 
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Wykonanie skrzyżowania o znacznym otwarciu wymagało zaprojektowania odpowiedniej kon-
strukcji obudowy oraz wzmocnień, które będą w stanie zapewnić stateczność wyrobiska na długi 
okres czasu. Odpowiednie dobranie wymiarów obudowy, umożliwiło połączenie ze sobą wyrobisk 
wykonanych w obudowie stalowej o różnych wielkościach odrzwi oraz wyrobisk krzyżujących się 
pod różnymi kątami (Rys. 12, Rys. 13). 

 
 

 
 

Rys. 13. Obudowa skrzyżowania przekopu kołowego 933 C-1 z przekopem wschodnim 930 na  
poziomie III w KWK „Ziemowit” po wykonaniu torkretu 

 
 
Zasadnicze obciążenia wywierane na obudowę przez górotwór, przenosi odpowiednio dobrany 

kształtownik obudowy łukowej ŁP dodatkowo wzmocniony kotwami strunowymi oraz zaprojek-
towaną obudową torkretową. Taka konstrukcja zapewni możliwość długiego użytkowania wyrobi-
ska bez konieczności wykonywania kolejnej przebudowy. 

 
 

5. ZESTAWY NAPRAWCZE OPINKI 
 
Obudowa wyrobiska kwalifikuje się do przebudowy również wówczas kiedy na skutek korozji lub 
oddziaływania mechanicznego uszkodzeniu ulega opinka. Opinkę stanowić może: siatka z prętów 
stalowych, odpowiednio cięte blachy, okładziny żelbetowe dostosowane kształtem do montażu za 
obudową w momencie jej zabudowy.  

Odpowiedzią na konieczność wykonywania przebudowy w przypadku uszkodzenia opinki są 
tzw. zestawy naprawcze opinki. Zaletą tego rozwiązania jest możliwość jego zastosowania bezpo-
średnio w miejscu występujących uszkodzeń opinki pierwotnie zabudowanej, bez konieczności jej 
wymiany lub demontażu całych odrzwi. Zestawy takie można również montować w miejscach 
występujących zwiększonych oddziaływań górotworu na obudowę wyrobisk. 

Zestaw naprawczy zwykle składa się z siatki z prętów stalowych lub z tworzywa wraz z syste-
mem mocowania do łuków obudowy stalowej (Rys. 14). Zestawy montowane są na obudowę sta-
lową w świetle wyrobiska i unieruchamiane poprzez system mocowania zwykle w postaci blach i ha-
ków zakładanych za kształtownik V. 

Zestawy naprawcze w wersji z siatki stalowej mogą być zamawiane ocynkowane, a z siatki 
kompozytowej są odporne na działanie środowiska agresywnego. Wytrzymałość zestawów nie 
powinna być mniejsza od wytrzymałości opinki zabudowanej pierwotnie. 
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Rys. 14. Zestawy naprawcze opinki z siatki stalowej (lewy) oraz siatki kompozytowej (prawy) 

 
 
6. ZASTOSOWANIE STALI O PODWYŻSZONYCH WŁASNOŚCIACH  

MECHANICZNYCH ORAZ ANTYKOROZYJNYCH 
 
W polskim górnictwie węglowym wyrobiska korytarzowe wykonane są głównie w stalowej obu-
dowie podporowej, łukowej podatnej. Odrzwia zbudowane z łuków stalowych posiadają bezpo-
średni kontakt z górotworem, wykraplającą się wodą i powietrzem kopalnianym często zawierają-
cym znaczne ilości jonów soli. Przyśpieszająco na przebieg reakcji działa stosunkowo wysoka 
temperatura, a duża wilgotność powietrza dodatkowo sprzyja zjawisku korozji. Szybkość procesu 
korozji zależy głównie od stopnia agresywności i zmineralizowania wody kopalnianej. Jednak du-
że znaczenie dla przebiegu procesów korozyjnych ma skład chemiczny stali.  

Głównym celem doboru odpowiednich parametrów wytrzymałościowych stali jest opracowanie 
technologii wytwarzania odrzwi obudów górniczych o dużej nośności i podwyższonych właściwo-
ściach eksploatacyjnych, gwarantowanych zastosowaniem elementów konstrukcyjnych ze stali o wy-
sokich właściwościach wytrzymałościowych i bardzo dużej ciągliwości, podwyższonej odporności 
na obciążenia dynamiczne oraz odporności na agresywne działanie kopalnianego środowiska koro-
zyjnego. 

W celu poprawienia własności wytrzymałościowych wdrożono do produkcji stal o symbolu 
S550W, której podstawowymi właściwościami jest bardzo wysoka wytrzymałość i ciągliwość oraz 
podwyższona odporność na obciążenia dynamiczne [19]. Oprócz tych cech, kształtowniki charak-
teryzują się zespołem właściwości fizykochemicznych oraz trybologicznych, takich jak odporność 
korozyjna, czy też odpowiednie warunki tarcia na styku powierzchni, które istotnie poprawiły pa-
rametry eksploatacyjne obudów. 

Porównanie właściwości mechanicznych kształtowników wyprodukowanych ze stali S550W z wła-
ściwościami kształtowników z wcześniej stosowanych gatunków stali przedstawiono na rysunku 
15.  

Kształtowniki ze stali S550W charakteryzują się znaczącym wzrostem wytrzymałości wysoką 
ciągliwością i udarnością porównywalną do stali w gatunku S480W i wyższą od stali w gatunkach 
St5 i 25G2A. W wyniku tego charakteryzują się one wyższą skłonnością do absorpcji energii wy-
nikającej z dynamicznego oddziaływania górotworu. Ponadto posiada zwiększoną odporność na 
działanie agresywnego środowiska  kopalnianego. Kształtowniki wykonane z nowej stali, dzięki 
zastosowaniu mikrododatków stopowych spełniają w zakresie właściwości mechanicznych nastę-
pujące wymagania: 

– Re min = 550 MPa; 
– Rm min = 730 MPa; 
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– A5 min = 18%; 
– KCU2A min = 50 J/cm2. 
 
 

 
 

Rys. 15. Porównanie właściwości mechanicznych kształtowników typu V wytwarzanych  
z różnych gatunków stali [19] 

 
 
Kopalnia „Ziemowit” ze względu na środowisko panujące na dole kopalni oraz pozytywne do-

świadczenia z lat poprzednich, wykorzystuje obudowę stalową ze stali o podwyższonych własno-
ściach wytrzymałościowych i podwyższonej odporności na korozję o symbolu S480W oraz 
S550W. 

 
 

7. ZASTOSOWANIE PREPARATÓW NANOSZONYCH NA ODRZWIA DO 
ZABEZPIECZENIA ANTYKOROZYJNEGO OBUDOWY STALOWEJ  

 
Ze względu na zmieniające się w czasie własności stali na skutek postępującej korozji dokładne 
określenie rzeczywistej nośności obudowy zabudowanej w wyrobisku jest czasami trudne do osza-
cowania. Niezwykle zatem istotne jest takie zabezpieczenie obudowy, aby wpływ agresywnego 
środowiska na materiał użyty do jej wykonania posiadał maksymalnie długo własności pierwotne 
zakładane w momencie projektowania. 

Korozja kształtownika stalowej obudowy powoduje zmniejszenie pola jego przekroju po-
przecznego. W wyniku tego zmniejsza się wytrzymałość kształtownika, a tym samym zmniejsza 
nośność odrzwi. Stan techniczny obudowy wyrobisk korytarzowych, a zwłaszcza stopień jej sko-
rodowania ma znaczny wpływ na jej parametry wytrzymałościowe i podpornościowe. 
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 Na kopalni „Ziemowit” prowadzono próby zastosowania technologii wykorzystującej preparat 
antykorozyjny zabezpieczający elementy stalowe jakie posiadają niemal wszystkie urządzenia gór-
nicze stosowane na kopalni, a przede wszystkim obudowy górnicze. Preparat taki może być nało-
żony (malowanie lub natrysk) na powierzchni lub na dole kopalni na niezabezpieczone lub źle za-
bezpieczone elementy stalowe z ujawniającą się korozją. Preparat może być nakładany na dowolny 
element obudowy stalowej, tzn. również na siatki opinkowe, rozpory, strzemiona. 

W kwietniu 2012 roku w ramach przeprowadzonych prób z użyciem środka Cheminol SK – 
stabilizator korozji, zostały pomalowane m.in. element obudowy wyrobiska korytarzowego w róż-
nych warunkach klimatycznych.  

Działanie preparatu polega na neutralizacji procesu korozji poprzez konwersję rdzy w czarny 
kompleks. Wytworzona w ten sposób warstwa ochronna jest nieprzepuszczalna dla pary, wody, 
rozpuszczalników i tlenu.  

Po trzech latach od naniesienia na elemencie pokrytym preparatem nie widać śladów korozji, 
natomiast na elemencie nie zabezpieczonym można zauważyć wyraźne ogniska korozji (Rys. 16). 
 
 

 
Rys. 16. Obudowa zabezpieczona preparatem antykorozyjnym świeżo po nałożeniu warstwy  

ochronnej (lewy) oraz 3 lata później (prawy) 
 
 
W trakcie stosowania należy zwrócić uwagę, aby preparat nanoszony był w miejscu suchym 

tak, aby woda nie miała możliwości wypłukania go przed wyschnięciem.  
Środek antykorozyjny pozwala na przedłużenie żywotności elementów zabezpieczonych od 

kilku do kilkunastu lat. Koszty zastosowania środka antykorozyjnego w okresie prowadzonych 
prób były nieznacznie niższe od kosztów zabezpieczenia obudowy torkretem. 
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Innym sposobem zabezpieczenia elementów stalowych stosowanym już w górnictwie  jest po-
krycie elementów warstwą cynku. W kopalni „Ziemowit” stosuje się w wyrobiskach o długim 
okresie użytkowania i dodatkowo poddanych wpływom eksploatacyjnym, siatki opinkowe ocyn-
kowane (Rys. 17). Podnosi to koszt  wydrążenia wyrobiska dodatkowo o około 1%. Jednak powo-
duje, że ewentualna konieczność wykonania przebudowy takiego wyrobiska ze względu na uszko-
dzoną opinkę jest przesunięta o bardzo długi okres. 

 
 

 
 

Rys. 17. Siatki łańcuchowo-węzłowe ocynkowane wykonane w chodniku 670a w KWK „Ziemowit” 
 
 
Nowym trendem w górnictwie na etapie prób ruchowych jest wykorzystanie do opinki siatek 

wykonanych z kompozytów. Wydaje się, że liczne zalety materiału, z którego są wykonane spo-
woduje, że ich powszechne stosowanie jest tylko kwestią czasu. Materiał użyty do ich produkcji 
jest odporny na korozję, z tego względu są one szczególnie przydatne w miejscach występowania 
warunków sprzyjających korozji (wycieki solanki, zawilgocenie, agresywna atmosfera, wysoka 
temperatura itp.).  

 
 

8. PODSUMOWANIE 
 
Koszty i czasochłonność przebudów obudowy wyrobisk często przesądzają o rezygnacji z takiego 
sposobu przywracania ich funkcjonalności. Przebudowy powinny być stosowane tylko wówczas, 
kiedy konieczne jest zwiększenie gabarytów istniejącego wyrobiska.  

Koszt zabiegów służących przedłużeniu funkcjonalności obudowy oraz jej elementów bez ko-
nieczności wykonywania przebudów są znacznie niższe od kosztów wykonania przebudowy. Cza-
sochłonność zabezpieczenia obudowy wyrobiska z wykorzystaniem torkretu oraz metod kotwienia 
w stosunku do tradycyjnych sposobów przywracania funkcjonalności wyrobiska poprzez wykona-
nie przebudowy jest znacznie mniejsza. W czasie wykonywania przebudowy ograniczamy w znacz-
nym stopniu normalną pracę w wyrobisku, a technologia wykonywania przebudowy czyni ją w wy-
sokim stopniu niebezpieczną.  
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Zastosowanie kotwienia do wzmocnienia górotworu lub obudowy podporowej w połączeniu 
z torkretem pozwala na znaczne zwiększenie nośności całej konstrukcji, którą można traktować 
jako obudowę zespoloną o parametrach wytrzymałościowych znacznie przekraczających nośność 
samych odrzwi stalowych. Odpowiednio opracowane receptury materiału wiążącego wykorzysty-
wanego do torkretowania mogą zapewnić dobrą izolację obudowy od powietrza oraz wód kopal-
nianych i w ten sposób zmniejszyć postęp korozji.  

Każdy zabieg zwiększenia nośności (poprzez dodatkowe wzmocnieni obudowy lub górotworu 
wokół wyrobiska) lub wydłużenia w czasie nośności (poprzez  ochronę korozyjną) powszechnie 
stosowanej obudowy stalowej z kształtownika V powinien być oceniany pozytywnie, ponieważ 
wydłuża to okres w jakim może funkcjonować wyrobisko bez konieczności wykonywania niebez-
piecznych i pracochłonnych przebudów obudowy. 
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Streszczenie 
System dyspozytorski THOR produkcji firmy SEVITEL Sp. z o.o. z Katowic 

jest przedstawicielem nowej generacji kopalnianych systemów dyspozytorskich. 
Jest to system wizualizacji, monitoringu, archiwizacji, raportowania i sterowania, 
który może zostać wykorzystany w każdym podziemnym zakładzie górniczym, w 
którym istnieje potrzeba ciągłego monitorowania, bieżącej wizualizacji, 
gromadzenia i archiwizacji oraz raportowania i przetwarzania danych 
pochodzących z różnych źródeł. System ten jest zaawansowanym systemem 
SCADA współpracującym z różnymi eksploatowanymi obecnie w zakładach 
górniczych systemami: monitorowania parametrów środowiska, nadzoru nad 
procesem technologicznym, łączności i alarmowania itp. Współpraca z 
zewnętrznymi systemami umożliwia pozyskiwanie danych pochodzących z wielu 
źródeł i o bardzo różnym charakterze. System ten pełni rolę „nakładki” na 
pozostałe systemy integrując je w jedną funkcjonalną całość, co zapewnia 
jednolitą obsługę, wizualizację, raportowanie i dostęp do danych każdego 
eksploatowanego w kopalni autonomicznego systemu. System posiada budowę 
modułową, co umożliwia jego szybką i prostą rozbudowę o kolejne elementy bez 
ingerencji w istniejące i pracujące elementy. 

System THOR składa się z trzech podstawowych części: 
 serwera bazy danych, 
 modułu dostawy danych, 
 warstwy aplikacji klienckich. 
Struktura systemu THOR opiera się o scentralizowany serwer bazodanowy 

Microsoft SQL Server, który umożliwia gromadzenie i archiwizację danych, 
gwarantuje ich spójność oraz zapewnia równoczesny dostęp do danych poprzez 
aplikacje klienckie. Serwer bazy danych jest wysoce skalowalny i konfigurowany 
zgodnie z potrzebami i wymaganiami. Dane gromadzone w bazie danych są 
przechowywane w sposób jednolity i niezależny od ich pochodzenia czy 
charakteru. 

Szkoła Eksploatacji Podziemnej 2015, Materiały Konferencyjne 
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Za pobieranie danych z systemów zewnętrznych odpowiada moduł dostawy 
danych. Składa się on z dedykowanych sterowników komunikacyjnych i usługi 
systemu THORService. Zadaniem sterowników komunikacyjnych jest 
zapewnienie stałej komunikacji z systemami zewnętrznymi dostarczającymi dane, 
ich cykliczne pobieranie i konwersja do jednolitych struktur danych 
wykorzystywanych w systemie THOR. Sterowniki pracują pod kontrolą 
działającej w sposób nieprzerwany usługi THORService, której zdaniem jest 
przede wszystkim konfiguracja, sterowanie, nadzór nad pracą sterowników i 
pobieranie od nich ujednoliconych danych wraz z ich zapisem do bazy danych 
oraz generowanie komunikatów alarmowych. 

Warstwę aplikacji tworzą programy użytkowe realizujące różne zadania i 
funkcje niezbędne do prawidłowego użytkowania systemu. Funkcjonalność tych 
programów jest stale rozbudowywana w zależności od potrzeb i wymagań 
użytkowników. Do podstawowych aplikacji systemu należą:  

 SKADI – narzędzie o modułowej budowie dla użytkownika systemu 
zapewniające kompleksową wizualizację, prezentację i analizę danych 
bieżących i archiwalnych na planszach oraz w postaci: tabel, zestawień, 
wykresów. Program umożliwia raportowanie, analizę, informowanie 
o sytuacjach alarmowych i bieżącą kontrolę nad wszystkimi elementami 
(urządzeniami, miernikami, ludźmi, parametrami fizycznymi, chemicznymi 
itp.) o których dane są gromadzone w systemie THOR. 

 LOKI – narzędzie dla administratorów systemu umożliwiające 
kompleksowe przygotowywanie plansz, tworzenie bibliotek symboli i 
projektów, import materiałów źródłowych. 

 ODYN – narzędzie dla administratorów systemu umożliwiające: 
konfigurację sterowników, wybór i konfigurację elementów rejestrowanych 
przez system w bazie danych, konfigurację komunikatów alarmowych i 
pozostałych elementów systemu, zarządzanie użytkownikami i ich 
uprawnieniami oraz systemem czujników wirtualnych. 

System THOR został wdrożony do eksploatacji na kilku kopaniach KHW SA, 
KW SA i w kopalni LW „Bogdanka” SA. Bogate możliwości systemu w zakresie: 
współpracy i pobierania danych z dowolnego systemu użytkowanego w 
podziemnym zakładzie górniczym, projektowania plansz, różnorodnych metod 
wizualizacji i prezentacji danych, raportowania, ostrzegania i alarmowania, czy też 
system czujników wirtualnych sprawiają, że system THOR jest wysokiej klasy 
dyspozytorskim systemem monitoringu i wizualizacji zapewniającym pełne 
wsparcie dla dyspozytorów podziemnych zakładów górniczych. 
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Plan prezentacji
 Charakterystyka systemu THOR

 Struktura systemu

 Serwer bazy danych

 Moduł pobierania danych

 Sterowniki komunikacyjne

 THORService

 Warstwa aplikacji klienckich

 SKADI

 LOKI

 ODYN

 Prezentacja modułów klienckich

 Podsumowanie



Charakterystyka systemu THOR

System THOR to dyspozytorski system:

 monitoringu,

 wizualizacji,

 archiwizacji,

 raportowania,

 alarmowania,

 sterowania.

Zastosowanie - w każdym obiekcie, podziemnym zakładzie 
górniczym w którym istnieje potrzeba:

 ciągłego monitorowania,

 bieżącej wizualizacji,

 gromadzenia, archiwizacji i analizy danych,

 raportowania, ostrzegania,

 przetwarzania danych pochodzących z różnych źródeł.



Charakterystyka systemu THOR

 THOR to zaawansowany system typu SCADA, współpracujący z różnymi 

eksploatowanymi w podziemnych zakładach górniczych systemami:

 monitorowania parametrów środowiska (KSP-2, SEMP, SWuP),

 monitoringu i nadzoru nad procesem technologicznym

(DEMKop, CTT-32, FOD-900, UTS),

 łączności i alarmowania (SAT).

 Współpraca z zewnętrznymi systemami umożliwia pozyskiwanie danych 

pochodzących z wielu źródeł i o bardzo różnym charakterze.

 System THOR pełni rolę „nakładki” na pozostałe autonomiczne systemy 

integrując je w jedną funkcjonalną całość - zapewnia to jednolitą obsługę, 

monitoring, wizualizację, raportowanie i dostęp do danych każdego 

eksploatowanego w kopalni „niezależnego” systemu.



Charakterystyka systemu THOR

 System posiada budowę modułową, co umożliwia 

jego szybką i prostą rozbudowę o kolejne elementy 

bez ingerencji w istniejące i pracujące części.

 Dane gromadzone w systemie są zapisywane

w centralnej bazie danych.

 System oferuje dużą ilość możliwość konfiguracji 

przez użytkownika poszczególnych jego elementów 

na różnych poziomach i we wielu aspektach.

 System jest dobrze skalowalny.



Charakterystyka systemu THOR

 Jednolite podejście do przetwarzanych danych niezależnie od ich pochodzenia i charakteru 

(informacje elektryczne, fizyczne, logiczne, statystyczne itp.):

 podstawowy obiekt – element odpowiadający pojedynczej mierzonej wielkości, urządzenie w świecie 
rzeczywistym itp.,

 zdefiniowanie globalnych reguł i struktur danych, do których są konwertowane wszystkie dane konfiguracyjne 
i wielkości pomiarowe pochodzące z systemów zewnętrznych,

 interpretacja właściwości obiektów – przeniesiona do warstwy aplikacji.

 Możliwość prezentacji wszystkich dostępnych w systemie danych w sposób uzależniony od 

wymagań i preferencji użytkownika:

 animowane plansze,

 wykresy,

 listy pomiarów, czujników,

 listy komunikatów alarmowych,

 raporty, itp.

 Wizualizacja realizowana jest na planszach pomiarowych za pomocą elementów graficznych

i może być powiązana z różnymi wielkościami: dane pomiarowe, stany elementów itp. 



Struktura systemu

System THOR składa się z trzech 

głównych części:

 serwer bazy danych,

 modułu dostawy danych,

 warstwa aplikacji klienckich.





Serwer bazy danych
 Serwer bazy danych stanowi centralny element systemu THOR.

 Odpowiada za gromadzenie i archiwizację danych, zapewnia ich spójność i jednorodność oraz 

umożliwia równoczesny dostęp do danych aplikacjom klienckim.

 Serwer bazodanowy stanowi system zarządzania bazą danych Microsoft SQL Server (platforma 

bazodanowa typu klient-serwer charakteryzująca się dobrą wydajnością, niezawodnością, 

skalowalnością i posiadająca mechanizmy wpływające na bezpieczeństwo operacji).

 Baza danych jest instalowana na wydajnych stacjach serwerowych wyposażonych w szereg 

mechanizmów zapewniające bezpieczeństwo danych np.: macierze RAID, dyski lustrzane, 

automatyczne kopie zapasowe.

 Struktura danych w bazie systemu THOR jest jednolita – dane przetwarzane są w identyczny 

sposób niezależnie od ich pochodzenia i charakteru.

 Wymiana danych między bazą danych i aplikacjami odbywa się za pośrednictwem 

udostępnionych przez serwer bazodanowy procedur pobierania/zapisu danych (zwiększenie 

bezpieczeństwa, uproszczenie i ujednolicenie komunikacji, zwiększenie wydajności operacji).



Serwer bazy danych

 Serwer bazy danych może być zlokalizowany na jednym lub kilku komputerach.

 Ze względu na obowiązujące w podziemnych zakładach górniczych przepisy, wymuszające 

separację sieci dyspozytorskich od sieci „zewnętrznych”, w typowej kopalnianej 

konfiguracji systemu THOR zainstalowane są dwa serwery bazodanowe: główny 

i lustrzany.

 Serwer główny stanowi właściwy serwer bazodanowy systemu, gromadzący 

i przetwarzający dane, które są udostępniane aplikacjom działającym na komputerach

w wydzielonej sieci dyspozytorskie.

 Serwer lustrzany stanowi kopię serwera głównego, a jego podstawowym zadaniem jest 

udostępnianie danych i obsługa żądań aplikacji zainstalowany na komputerach 

użytkowników sieci ogólnokopalnianej (przeznaczony jest do dystrybucji danych).

 Pomiędzy serwerem głównym i lustrzanym istnieje dedykowane połączenie zapewniające 

stałą komunikację i replikację danych.

 Konfiguracja składająca się z serwera głównego i lustrzanego charakteryzuje się 

zwiększoną wydajnością i bezpieczeństwem.





Moduł dostawy danych

 Moduł odpowiada za pobieranie danych z systemów 

zewnętrznych i ładowanie ich do bazy danych.

 Stanowi pierwszy, najniższy element procesu 

pobierania danych z systemów zewnętrznych.

 Moduł dostawy danych tworzą:

 sterowniki komunikacyjne,

 usługa THORService.



Sterowniki komunikacyjne
 Sterowniki komunikacyjne to niezależne programy - dynamicznie ładowane biblioteki.

 Każdy sterownik jest dedykowany pojedynczemu systemowi zewnętrznemu.

 Podstawowe zadania sterownika:

 nawiązanie i utrzymanie połączenia z systemem zewnętrznym,

 pobieranie danych z systemu zewnętrznego, ich analiza i konwersja do struktur systemu THOR,

 przekazywanie kompletnej paczki danych do usługi THORService.

 Komunikacja z systemami zewnętrznymi jest realizowana różnymi metodami zgodnie ze 

specyfiką systemu zewnętrznego:

 za pomocą sieci Ethernet i protokołu TCP/IP poprzez gniazda (SEMP, UTS, CTT-32, SAT, MUS),

 przy pomocy łączy szeregowych w standardzie RS-232 (FOD-900, KSP-2),

 poprzez dostarczane przez systemy zewnętrzne pliki z danymi zapisywane na dyskach (SWuP),

 poprzez dane udostępniane przez serwer WWW (DEMKop),

 komunikację z bazą danych systemu zewnętrznego (PORTAS).

 Sterownik pobiera dane cyklicznie, dokonuje ich analizy, dekompozycji i wykonuje konwersję do 

jednolitych struktur systemu THOR. Ujednolicenie danych powoduje, że wszystkie dane 

opuszczają sterownik zawsze w jednakowej postaci, co umożliwia jednakową obsługę 

wszystkich danych niezależnie do ich pochodzenia.



THORService

 THORService jest programem, usługą systemu THOR, której głównymi zadaniami są:

 konfigurowanie, sterowanie i nadzór nad pracą sterowników komunikacyjnych,

 pobieranie danych ze sterowników komunikacyjnych,

 analiza otrzymanych danych pod kątem konieczności zapisania ich w bazie danych,

 ładowanie do bazy odpowiednich danych,

 generowanie komunikatów alarmowych, ostrzegawczych na podstawie otrzymanych danych 
pomiarowych i warunków wyzwalania alarmów.

 THORService jest uruchomiony w trybie usługi systemu Windows.

 Stanowi element krytyczny systemu – brak prawidłowo działającej usługi 

THORService powoduje, ze system przestaje otrzymywać nowe dane, staje się „ślepy 

i głuchy”. 

 Zapis danych polega na umieszczaniu w bazie nowych lub zmienionych wartości 

z zaznaczeniem czasu ostatniej zmiany. 



Warstwa aplikacji klienckich

 Warstwa aplikacji klienckich jest główną częścią systemu 

THOR przeznaczoną dla użytkownika.

 Jest to cześć najbardziej rozbudowana, ukierunkowana na 

stały rozwój i wdrażanie nowych funkcjonalności. 

 Programy warstwy aplikacji realizują wszystkie niezbędne dla 

prawidłowego użytkowania systemu funkcje.

 Podstawowe, niezbędne programy warstwy aplikacji systemu 

THOR to:

 SKADI,

 LOKI,

 ODYN.



SKADI

 SKADI  to podstawowe narzędzie użytkownika systemu, które zapewnia:

 wizualizację,

 alarmowanie,

 raportowanie,

 analizę i bieżącą kontrolę nad wszystkimi elementami (urządzeniami, miernikami, załogą, parametrami 
fizycznymi, chemicznymi itp.) o których dane są gromadzone w systemie THOR. 

 Realizuje się to za pomocą:

 animowanych plansz zawierających monitorowane elementy, które mogą być na bieżąco aktualizowane 
przez administratorów,

 list (tabel) pomiarów i urządzeń,

 modułu komunikatów alarmowych,

 modułu generowania raportów,

 modułu urządzeń archiwalnych itp.

 SKADI jest programem bazowym, do którego dołącza się moduły rozszerzeń, stanowiące 

osobne aplikacje, wymagane do uruchomienia nowych funkcjonalności w środowisku 

programu SKADI.



Przykładowa plansza SKADI



Przykładowa plansza SKADI



LOKI
 Narzędzie przeznaczone dla administratorów.

 Umożliwia przygotowanie i edycję:

 projektów plansz obiektowych, map, rysunków,

 powiązania pomiędzy elementami znajdującymi się w bazie danych, a odpowiadającymi im obiektami graficznymi na planszy
w celu ich wizualizacji,

 biblioteki symboli, plansz, elementów graficznych.

 Program udostępnia zestaw narzędzi do rysowania, konwersji z innych formatów, importu istniejących map zakładowych, 

tworzenia biblioteki symboli.

 Projekty plansz wykorzystują mechanizm warstw, co umożliwia użytkownikowi końcowemu, dowolne ukrywanie

i pokazywanie określonych obiektów na przeglądanej planszy w programie SKADI.

 Elementy graficzne na planszach pozwalają przedstawić daną sytuację rzeczywistą, pomiarową w różnorodny sposób za 

pomocą właściwości stałych (niezmiennych) i właściwości zadziałania (zmieniające się w zależności od danych z którymi 

są powiązane) np.:

 wartość pomiarowa przedstawiona tekstem może zmieniać kolor i rozmiar czcionki,

 element graficzny symbolizujący urządzenie może zmieniać kolor wypełnienia, szerokość obramowania, swój rozmiar,
proporcje itp. w zależności od aktualnego stanu, czy wartości pomiaru.

 Symbole graficzne mogą być grupowane razem tworząc złożone obiekty np.: centrala posiadająca kilka wejść/wyjść 

analogowych/dwustanowych.

 Interfejs i funkcjonalność programu LOKI nawiązuje do standardów wytyczonych przez popularne programy graficzne.



LOKI



ODYN
 Narzędzie niezbędne dla administratorów systemu.

 Podstawowe zadania programu:

 ustawianie parametrów pracy sterowników,

 wybór urządzeń/czujników, które mają być rejestrowane w systemie, tzn. których dane 

konfiguracyjne i pomiarowe mają być zapisywane w bazie danych i które mogą m. in. zostać 

umieszczone na planszach,

 konfiguracja rejestrowanych urządzeń na potrzeby systemu wizualizacji - może ona zostać 

zmieniona w stosunku do oryginalnej, bądź uzupełniona o dodatkowe niewystępujące w systemie 

źródłowym elementy np.: telefony, rejon, domyślna plansza,

 definiowanie komunikatów alarmowych wraz z warunkami ich generowania,

 zarządzanie użytkownikami i uprawnieniami,

 uruchamianie zaawansowanego modułu logiki tworzącego tzw. system wirtualny składający się 

z czujników wirtualnych, w których wynik pomiaru jest tworzony na podstawie przetworzonych 

danych z innych zmiennych systemu.



ODYN



System i czujniki wirtualne



Prezentacja modułów klienckich

 System THOR dostarcza rozbudowane narzędzia do 

prezentacji danych:

 wizualizacja na planszach zawierających symbole 

reprezentujące rzeczywiste lub wirtualne obiekty,

 wykresy pomiarowe,

 listy pomiarów,

 listy urządzeń,

 listy urządzeń archiwalnych,

 zestawienia i raporty,

 komunikaty alarmowe.



Wykresy



Lista pomiarów
i archiwum czujników



Lista czujników



Zestawienia i raporty



Komunikaty



Podsumowanie

 System został wdrożony do eksploatacji na kilku kopaniach Katowickiego Holdingu 

Węglowego SA, Kompanii Węglowej SA i w kopalni Lubelski Węgiel „Bogdanka” SA.

 System jest stale rozbudowywany o pojawiające się na bieżąco potrzeby 

użytkowników.

 System THOR realizuje wymagane od współczesnego systemu monitoringu

i wizualizacji urządzeń w podziemnym zakładzie górniczym zadania:

 nieprzerwana i bezawaryjna praca,

 zapewnienie funkcjonalność niezbędnej do prawidłowej pracy dyspozytorni 
zakładowej,

 rozbudowane możliwości konfiguracyjne z możliwie prostą i szybką obsługą,

 współpraca z jak największą liczbą autonomicznych systemów 
eksploatowanych w danym zakładzie górniczym.



Podsumowanie
 Centralna baza danych systemu gwarantuje spójność informacji przy zachowaniu łatwej 

możliwości rozbudowy.

 Konwersja otrzymywanych danych z systemów źródłowych do jednolitych i spójnych struktur 

umożliwia przetwarzanie dowolnych danych bez wzglądu na ich pochodzenie czy charakter.

 Modułowa konstrukcja zapewnia duże możliwości i prostotę rozbudowy, zwiększa 

niezawodność systemu jako całości i umożliwia współpracę z dowolnym systemem 

eksploatowanym w danym zakładzie.

 System THOR umożliwia prezentację danych w dyspozytorni zakładowej, wydzielonej sieci 

dyspozytorskiej oraz na dowolnie dużej liczbie stanowisk użytkowników kopalnianej sieci 

komputerowej.

 Duże możliwości w zakresie konfiguracji systemu, projektowania plansz, obszerny sposób 

wizualizacji danych za pomocą różnych właściwości obiektów graficznych, różnorodne metody 

prezentacji danych archiwalnych i bieżących, raportowanie, system komunikatów, czy też 

system czujników wirtualnych sprawia, że system THOR jest wysokiej klasy dyspozytorskim 

systemem monitoringu i wizualizacji zapewniającym pełne wsparcie dla dyspozytorów 

podziemnych zakładów górniczych.



Dziękuję za uwagę

Adam Wojaczek
adam.wojaczek@sevitel.pl

Sevitel Sp. z o.o.
40-189 Katowice
ul. Leopolda 29

www.sevitel.pl

http://www.sevitel.pl/
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Monitoring siarkowodoru za pomocą radiowej sieci pomiarowych 
węzłów bateryjnych 
 
 
Tomasz Cierpisz 
SYBET sp. z o.o. 
 
Grzegorz Galowy 
SEVITEL sp. z o.o. 
 
Dariusz Krzykawski 
SEVITEL sp. z o.o. 
 
 
 
 
 
 
STRESZCZENIE: W kooperacji firm SYBET sp. z o.o. oraz SEVITEL sp. z o.o. powstał czujnik 
gazu umożliwiający pomiar oraz transmisję danych w najtrudniejszych warunkach 
eksploatacyjnych, w których stała infrastruktura kablowa jest niemożliwa do utrzymania. 
 
SŁOWA KLUCZOWE: siarkowodór, czujnik, transmisja radiowa 
 
1. Założenia projektowe 
 
Przedmiotem prac rozwojowych było opracowanie czujnika siarkowodoru do monitoringu stężenia 
w obszarach aktywnej eksploatacji rud miedzi. Uwarunkowania techniczne zagadnienia są bardzo 
złożone. Wydzielanie gazu jest najsilniejsze w obszarze eksploatacji. Siarkowodór jest gazem 
stosunkowo ciężkim więc pomiar powinien odbywać się w dolnej części wyrobisk. Technologia 
wydobycia powoduje narażenie infrastruktury na eksplozje. Wcześniejsze próby jakichkolwiek 
instalacji kablowych w obszarze eksploatacji były nieudane z uwagi na brak odporności 
mechanicznej i szybkie niszczenie instalacji. 
Z tego powodu zdecydowano o stworzeniu czujników w pancernych obudowach, realizujących 
transmisję radiowo i zasilanych z baterii tak, by uniknąć tworzenia jakiejkolwiek instalacji 
zasilającej lub transmitującej dane.  
 
2. Zasilanie 
 
Źródłem zasilania opracowanego czujnika jest wymienna jednorazowa bateria umożliwiająca 
nieprzerwaną pracę przez 30 dni. Wymiana baterii jest prosta i możliwa również pod ziemią. 
Czujnik przesyła informację ostrzegawczą o zbliżającej się konieczności wymiany baterii. Stan 
zużycia jest określany za pomocą pomiaru napięcia baterii oraz zliczania pobranej energii. Okres 
30 dni przekracza średni czas koniecznej reinstalacji czujnika z uwagi na postęp robót górniczych, 
więc konieczność wymiany baterii nie wymaga dodatkowych czynności wykonywanych poza 
naturalną konfiguracją przestrzeni pomiarowej. 
 

Szkoła Eksploatacji Podziemnej 2015, Materiały Konferencyjne 



 2

3. Pomiar 
 
Zasadniczy pomiar stężenia siarkowodoru dokonywany jest czujnikiem IR. Czujnik został 
przebadany laboratoryjnie i działania pokrywa się ze specyfikacją. Pomiar dokonywany jest z 
częstotliwością raz na 10 sekund.  
Urządzenie jest wyposażone w dodatkowe dwa pomiary: temperatury oraz ciśnienia absolutnego. 
Temperatura mierzona jest z dokładnością do 1⁰C, ciśnienie absolutne z dokładnością ±0,1mbar. 
Wszystkie pomiary są przesyłane radiowo. 
 
4. Sygnalizacja 
 
Czujnik posiada samodzielną sygnalizację za pomocą diod LED umieszczonych dookoła obudowy. 
Sygnalizacja jest dwukolorowa. Przekroczenie bezpiecznego stężenia sygnalizowane jest 
czerwonymi błyskami. Błyski zielone sygnalizują poprawne działanie czujnika. Sygnalizację 
dźwiękową zrealizowano za pomocą urządzenia towarzyszącego – Sygnalizatora. Sygnalizator jest 
osobnym urządzeniem bateryjnym, który sygnalizuje przekroczenie zarówno świetlnie jak i 
dźwiękowo za pomocą dwóch zabudowanych syren. Dzięki takiemu rozwiązaniu sygnalizacja 
dźwiękowa może odbywać się w innych miejscach niż pomiar. 
 

 
Rys. 1. Bezprzewodowy czujnik siarkowodoru/ Wireless hydrogen sulphide sensor 
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5. Obudowa 
 
Czujnik siarkowodoru ma kształt krótkiego walca. Obudowa wykonana jest z grubościennej rury 
stalowej. Czujnik jest zawieszony na zawiesiu z liny lub łańcucha przymocowanej do kotwy. Może 
być umieszczony na wysokości 20-40cm od dna wyrobiska. Jest odporny na potrącenie przez 
pojazdy transportujące urobek lub wiertnice. Wewnętrzna część urządzenia jest uszczelniona 
zalewą, która zwiększa jednocześnie odporność mechaniczną. 
 
5. Transmisja danych 
 
Prezentowany czujnik jest jednocześnie węzłem radiowej sieci transmisji danych. Sieć radiowa 
wykorzystuje częstotliwość 868MHz i pracuje w trybie podziału czasu. Protokół sieciowy jest 
specjalizowany w celu zapewnienia automatycznej konfiguracji (ad-hoc). Przy instalacji czujników 
nie jest konieczna żadna procedura konfiguracji, adresacji. Sieć konfiguruje się samodzielnie. 
Odległość pomiędzy poszczególnymi czujnikami/węzłami nie powinna wynosić więcej niż 30m. 
Sieć uwzględnia możliwość komunikacji w przypadku, gdy w zasięgu jednego węzła znajduje się 
więcej niż jeden węzeł (mesh). Protokół zapewnia również transmisję danych ze wszystkich 
czujników, które są widoczne w sieci. Końcowym urządzeniem, które komunikuje się z siecią 
czujników jest Portal firmy SYBET, który umożliwi przesyłanie danych z/do sieci czujników 
poprzez łącza miedziane (RS485) lub światłowodowe (100Base-LX)  
 
 
LITERATURA 
 
[1] Kurdek M. 2014: Bezprzewodowy czujnik siarkowodoru – Instrukcja użytkownika. 
 
 
 
TYTUŁ I STRESZCZENIE ARTYKUŁU W JĘZYKU ANGIELSKIM 
 
Hydrogen sulphur monitoring with wireless ad-hoc mesh sensors. 
 
H2S monitoring in excavation areas of copper mines is a very complicated task. Blasting easily 
disables any cable infrastructure. Two companies in cooperation designed a robust sensor, supplied 
by 30-day lasting battery. The sensor works also as a ad-hoc mesh radio node and transmits 
measurements. It is also equipped with warning LED signalling lights. 



Mobilna wiertnica ścianowa typu 

MWS-1-L/N, 

a zmniejszenie zagrożenia wypadkiem.

Referat został przygotowany przez:

Krzysztof Anton

MAS Sp. z o.o. Mikołów

Maszyny i urządzenia dla 
przemysłu górniczego.
Profilaktyka górnicza.



Oberwanie się skał ze stropu i ociosu.

wypadki 2012
śmiertelne 10
ciężkie 6
lekkie 310

wypadki 2013
śmiertelne 4
ciężkie 5
lekkie 271

dane za WUG 2014 „Ocena stanu bezpieczeństwa…”

Maszyny i urządzenia dla 
przemysłu górniczego.
Profilaktyka górnicza.



koszt bezpośredni wypadku śmiertelnego

- od 1 mln do 19 mln zł,

koszt bezpośredni wypadku ciężkiego 

- ok. 900 tys. zł

koszt bezpośredni wypadku lekkiego 

- ok. 80 – 125 tys. zł

Maszyny i urządzenia dla 
przemysłu górniczego.
Profilaktyka górnicza.



koszty pośrednie wypadku śmiertelnego

- do 200 mln zł

Maszyny i urządzenia dla 
przemysłu górniczego.
Profilaktyka górnicza.



Argumenty za zastosowaniem wiertnicy:

 Ograniczenie narażenia górnika pracującego 

w strefie dużego zagrożenia zasypaniem

Maszyny i urządzenia dla 
przemysłu górniczego.
Profilaktyka górnicza.



 Obsługa wiertnicy z pola obchodowego 
sekcji zmechanizowanej obudowy ścianowej

Maszyny i urządzenia dla 
przemysłu górniczego.
Profilaktyka górnicza.



 Nie koliduje z pracą przenośnika 
ścianowego

Maszyny i urządzenia dla 
przemysłu górniczego.
Profilaktyka górnicza.



 Nie wymaga demontażu na moment 
przejazdu kombajnu ścianowego

Maszyny i urządzenia dla 
przemysłu górniczego.
Profilaktyka górnicza.



 Pozwala wykonać otwory o śr. do 220 mm

Maszyny i urządzenia dla 
przemysłu górniczego.
Profilaktyka górnicza.



Zastosowanie

 Wiercenie otworów wielkośrednicowych
sposobem obrotowym w czynnych przodkach 

wyrobisk górniczych 
w zagrożeniach „a”, „b”, „c”, oraz A i B

Maszyny i urządzenia dla 
przemysłu górniczego.
Profilaktyka górnicza.



 Certyfikat zgodności z dyrektywą ATEX 
nr OBAC 14 CZ/ATEX 0058X

Maszyny i urządzenia dla 
przemysłu górniczego.
Profilaktyka górnicza.



Maszyny i urządzenia dla 
przemysłu górniczego.
Profilaktyka górnicza.

Certyfikat



Zabudowa wiertnicy w ścianie
(ustawienie podczas wiercenia)

Maszyny i urządzenia dla 
przemysłu górniczego.
Profilaktyka górnicza.
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Zabudowa wiertnicy w ścianie
(udrożnienie przejazdu kombajnu)

Maszyny i urządzenia dla 
przemysłu górniczego.
Profilaktyka górnicza.
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Maszyny i urządzenia dla 
przemysłu górniczego.
Profilaktyka górnicza.



Maszyny i urządzenia dla 
przemysłu górniczego.
Profilaktyka górnicza.



Maszyny i urządzenia dla 
przemysłu górniczego.
Profilaktyka górnicza.

Zespół wiertarki W2h



Wrzeciono wiertarki

Maszyny i urządzenia dla 
przemysłu górniczego.
Profilaktyka górnicza.



Uchwyt prowadzenia żerdzi wiertniczej

Maszyny i urządzenia dla 
przemysłu górniczego.
Profilaktyka górnicza.



Koronka wiertnicza ø 220 mm

Maszyny i urządzenia dla 
przemysłu górniczego.
Profilaktyka górnicza.



Wiertnica oferowana jest w dwóch 
wariantach wykonania:

 z napędem hydraulicznym 
w płozie (N), 

Maszyny i urządzenia dla 
przemysłu górniczego.
Profilaktyka górnicza.



Maszyny i urządzenia dla 
przemysłu górniczego.
Profilaktyka górnicza.

Wiertnica w wykonaniu N



 bez napędu w płozie (L),

(zastosowanie w niskich pokładach)

Maszyny i urządzenia dla 
przemysłu górniczego.
Profilaktyka górnicza.



Maszyny i urządzenia dla 
przemysłu górniczego.
Profilaktyka górnicza.

Wiertnica w wykonaniu L



Przedstawione rozwiązanie jest odpowiedzią 
na zalecenia powypadkowe, 

w których stwierdzono, że brak jest 
rozwiązań, które minimalizują 

niebezpieczeństwo podczas prac 
zabezpieczających miejsca obwałów  

w przodkach ścianowych.

Maszyny i urządzenia dla 
przemysłu górniczego.
Profilaktyka górnicza.



Dziękuję za uwagę

pozostając z wyrazami szacunku,

Krzysztof  Anton , MAS Sp. z o.o.

Maszyny i urządzenia dla 
przemysłu górniczego.
Profilaktyka górnicza.



Mine Production Planning using Deswik

School of Underground Mining, Kraków Feb 2015



About Us

1 Integrated Solution 
Deswik software provides an integrated platform across the entire 

mine planning value chain 

Our Talent Pool

Deswik software is being used in 

over 40 countries

40+ Countries

Consulting – Software - Training

Deswik software is being used at over 200 mine 

sites or head offices

200+ Sites using Deswik



SOFTWARE

Mine Planning Software Narzędzia do projektowania

All commodities Każdy rodzaj kopaliny

All mining methods Wszystkie metody eksploatacji

One integrated platform for: Jedna platforma integrująca:

• Design Projekt

• Reserves Zasoby geologiczne

• Scheduling Harmonogramowanie

• Landform & Haulage modeling  Modelowanie dróg transportowych

• Blending Mieszanie

Continual innovation from consulting & client requirements Oferowanie konsultacji dla 

klientów



SOFTWARE

Mining Data Management Zarządzanie bazą danych geologicznych

Planning workflow management and reporting
Raportowanie produkcji

Spatial database management of all mining data and reports
Gromadzenie danych i raportów w bazie danych Spatial

Production Data gathering and Reporting
?



London
Moscow

Brisbane
Perth

Johannesburg

Denver

Calgary
Vancouver

Santiago

Belo Horizonte

WORLDWIDE OFFICES  Lokalizacja oddziałów



THE DESWIK APPROACH Podejście firmy Deswik do realizowanych projektów

Detailed Mine 

Plan

Dokładny plan wyrobisk 

Geology
Geologia

Scenario 

Evaluation

Sprawdzanie 

scenariuszy 

produkcyjnych

Value 

Comparison

Porównanie scenariuszy

Tactical 

Analysis
Analiza taktyczna

Decision & 

Implementation
Podejmowanie decyzji i implementacja

Technology & Innovation



Benefits of Deswik for Underground Coal  Korzyści

Rapid detailed design capacity using drawing tool and auto layout tool

• Longwall and Bord & Pillar designs  
projektowanie wyrobisk ścianowych i komorowo - filarowych

• Wizard-based interface – simple to use, fast to learn  
Funkcjonalny interfejs

• Re-design entire panels by moving a single design vector 
Bardzo łatwe projektowanie i zmiana rozcinki



Benefits of Deswik for Underground Coal  Korzyści

Designs and schedules are produced in 3D environment
Projekty i harmonogramy produkcji tworzone są w środowisku 3D

• 3D design environment, and creation of excavation solids allows visual audit of 

proposed design



Benefits of Deswik for Underground Coal  Korzyści

Handle multi-ply analysis by converting grid ply models into an implicit solid 

model 
Praca na podstawie modelu geologicznego

• Interrogate excavation solids against multi-ply model to determine accurate 

qualities and dilution 
Lokalizacja furty wyrobisk przygotowawczo - eksploatacyjnych

• Includes calculation of stone-drivage dilution where excavation is outside seam, 

e.g. cutting roof, driving through faults 
Wykonywanie kalkulacji przechodzenia przez uskoki, pozostawianie łaty węgla w stropie



Benefits of Deswik for Underground Coal  Korzyści

Financial Evaluation of Resources or Designs
Ocena finansowa zasobów lub projektów

• Calculate costs, revenues, cash flow and margin per tone within the 3D design 

environment
Kalkulacje kosztów, przepływy pieniężne w środowisku 3D

• Enables informed decision making, and designs that maximize revenue 
Pomoc w podejmowaniu decyzji i maksymalizacja przychodów



Benefits of Deswik for Underground Coal  Korzyści

Transparency, Auditability, Repeatability
Przejrzystość, Wertykalność, Powtarzalność

• Create custom workflows for site reserving steps 
Tworzenie niestandardowych przepływu zasobów

• Reduces complexity for new users

• Allows repeatability without needing to learn 

scripting

• Audit reserving calculations created using our 

mining-customized formula builder interface



Benefits of Deswik for Underground Coal  Korzyści

Detailed scheduling of all UG activities
Rozbudowane harmonogramy produkcji

Automatic creation of many non-production activities
Automatyczne tworzenie czynności nie produkcyjnych

• Conveyor install and retreat  Instalacja taśmociągów

• Extend or install services Dodatkowe usługi

• Panel moves Przesuwanie wyrobisk ścianowych

• Secondary support  Drugorzędne wsparcie

• Ventilation works Wentylacja

Underground coal specific rate calculations

• Super panelling Łatwe tworzenie planów rozcinki złoża

• Calculation of modified rates based on attributes of the physical design – gas, 

support regime, water, stone proportion etc



Benefits of Deswik for Underground Coal  Korzyści

Short, medium and long term scheduling 

in one package

Intuitive Gantt Chart interface

Dynamic Reporting



Benefits of Deswik for Underground Coal  Korzyści

Value add with scheduling of other complex variations Inne cechy oprogramowania

• Longwall top coal caving System podbierkowy

• Coal seam drainage Planowanie odgazowania

• Other project or ancillary activities 
Inne czynności wykonywane w kopalni



Powerful Dynamic Panel Designing

Ability to produce quick, real-time updates in LW Panels and BP designs

Complete list of designing parameters and constrains defined by the user. 

Enhanced to include Polish mining methods

Contact Deswik to explore how mine planning innovations can add value

http://www.deswik.com/
http://www.deswik.com/


Comprehensive Scheduling Functionality

Integrate long, medium and short-term plans in one schedule

Set specified planning horizons, define detailed calendars, etc…

Model and Schedule complex task physicals using powerful formula tools and 

referencing data from a variety of sources 

http://www.deswik.com/
http://www.deswik.com/


Interactivity, the new powerful approach to scheduling

Real time connection between designs and schedule – fundamental for 

modern scheduling

Geological model changes get updated instantly in the reports, with few 

validation steps

http://www.deswik.com/
http://www.deswik.com/


Visual Power is the Key Pillar of our Technologies 

Powerful 64-Bit 3D Graphics Engine 

Animations directly updated from the scheduling data

Detailed sequencing for board and pillar and other types of development 

can be analysed down to a daily basis

http://www.deswik.com/
http://www.deswik.com/


Deswik IS – Real Time Design/Schedule Connection

Aligning the software-consulting business model with the vision of a 

continuous improvement in planning efficiency

Maintaining our culture of high performance and innovation

Empowering our clients

Contact Deswik to explore how mine planning innovations can add value

http://www.deswik.com/
http://www.deswik.com/
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Międzynarodowe zawody ratownicze i ich wpływ na rozwój 
bezpieczeństwa w górnictwie podziemnym 
 
 
A.Chłopek, M.Bagiński, A.Nowak, J.Krótki 
Centralna Stacja Ratownictwa Górniczego S.A. 
 
 
 
 
 
 
STRESZCZENIE: Zabezpieczenie ratownicze kopalń należy do kluczowych zadań w systemie 
bezpieczeństwa i higieny pracy w górnictwie. Doskonalenie funkcjonowania ratownictwa górni-
czego wynika z coraz trudniejszych warunków środowiska pracy i potrzeby zapewnienia optymal-
nych działań w sytuacjach kryzysowych w ruchu zakładu górniczego. Zasadniczym elementem 
tego doskonalenia są działania w zakresie szkoleń i ćwiczeń oraz następująca w ten sposób wy-
miana doświadczeń służb ratowniczych, w której szczególną rolę odgrywają również ćwiczenia 
międzynarodowe w formule zawodów ratowniczych, umożliwiające również międzynarodową 
wymianę doświadczeń. W treści referatu przedstawiono zasadnicze kwestie potwierdzające celo-
wość realizacji międzynarodowych zawodów ratownictwa górniczego i wymiany doświadczeń 
również w ramach innych realizowanych celowych przedsięwzięć międzynarodowych w zakresie 
ratownictwa górniczego, jako istotny element rozwoju bezpieczeństwa w górnictwie podziemnym. 
 
 
Prowadzenie podziemnej eksploatacji złóż przez zakłady górnicze jest procesem skomplikowa-
nym, w którym uwzględnić należy ciągłą troskę o bezpieczeństwo zarówno pracowników, jak 
i majątku przedsiębiorstwa. Ściśle związane z prowadzeniem tej formy eksploatacji są zagrożenia 
naturalne oraz dodatkowe zagrożenia wynikające z dużej koncentracji maszyn i urządzeń oraz 
czynnika ludzkiego. Powoduje to konieczność zapewnienia odpowiedniego poziomu bezpieczeń-
stwa zarówno pracownikom, jak i posiadanym zasobom majątkowym, a każde przedsiębiorstwo 
górnicze w tym zakresie rygorystycznie dostosowane jest do obowiązujących zasad organizacji 
pracy oraz będącymi ich składnikiem przepisów bezpieczeństwa pracy.  

Generuje to konieczność ciągłego rozwoju bezpieczeństwa w górnictwie podziemnym, którego 
zasadniczym elementem jest również ratownictwo górnicze.  

W tym kontekście oczywiste wydaje się, co wielokrotnie potwierdziły wydarzenia historyczne 
przełomu XIX, XX i XXI wieku, że żaden kraj i żadna dziedzina wiedzy oraz techniki nie może 
rozwijać się w izolacji swoich granic. 

Wymiana wiedzy i doświadczeń w zakresie bezpieczeństwa w górnictwie podziemnym, w tym 
również ratownictwa górniczego, prowadzenia działań ratowniczych, wniosków z akcji ratowni-
czych, metod i zasad szkoleń ratowniczych, wyposażenia technicznego oraz postępu naukowo-
badawczego, to tylko niektóre aspekty niezbędnej międzynarodowej współpracy. 

Stąd też Centralna Stacja Ratownictwa Górniczego S.A., niezależnie od realizacji bieżących 
zadań, prowadzi współpracę z zagranicznymi branżowymi partnerami, posiadającymi w tym za-
kresie stosowne doświadczenie i cenną wiedzę. 

Znajduje to szczególne uzasadnienie, w kontekście sukcesywnie spadającej ilości zdarzeń 
w podziemnych zakładach górniczych, a konieczności zachowania właściwej gotowości, bezpie-

Szkoła Eksploatacji Podziemnej 2015, Materiały Konferencyjne 
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czeństwa i skuteczności działań ratowniczych. Kluczowa również dla rozwoju służb ratownictwa 
górniczego jest możliwość wzajemnej międzynarodowej wymiany danych i doświadczeń w zakre-
sie wdrażania i wykorzystania nowych strategii i technologii. 

CSRG S.A. od wielu lat utrzymuje i rozwija współpracę ze służbami ratownictwa górniczego 
innych krajów m.in. w ramach realizacji zawieranych porozumień o współpracy oraz poprzez 
uczestnictwo we wspólnych działaniach ratowniczych, ćwiczeniach, seminariach i szkoleniach 
ratowniczych. 

Zakres tych międzynarodowych relacji, w różnorodnych formach, objął dotychczas ponad 30 
krajów, a początki współpracy międzynarodowej CSRG S.A. sięgają lat pięćdziesiątych ubiegłego 
wieku. 

Jednym z najstarszych i najbardziej wypróbowanych partnerów Centralnej Stacji Ratownictwa 
Górniczego jest Główna Stacja Ratownictwa Górniczego w Ostrawie-Radwanicach w Republice 
Czeskiej. 

Współpraca pomiędzy ratownictwem polskim i czeskim rozpoczęła się w 1959 r. i dotyczy 
przede wszystkim wymiany doświadczeń, szkoleń, ćwiczeń oraz likwidacji skutków zagrożeń pod-
ziemnych w kopalniach polskich i czeskich. 

Branżowe kontakty na poziomie działań ratowniczych, czy kontraktowych łączyły CSRG S.A. 
ze służbami ratownictwa górniczego Bułgarii, Argentyny, Jugosławii, Hiszpanii, Meksyku i Indii.  

Kontakty robocze łączą CSRG S.A. ze służbami ratownictwa górniczego Ukrainy z uwagi na 
bogatą historię i olbrzymie doświadczenie ukraińskich służb ratowniczych. 

Z analogicznych względów branżowe relacje na poziomie roboczym nawiązane zostały ze 
służbami ratownictwa górniczego Rosji i Niemiec. 

Wieloletnia współpraca dotyczy również służb ratownictwa górniczego Chińskiej Republiki 
Ludowej, w szczególności w zakresie zagadnień dotyczących prognozowania zagrożeń, wentylacji 
kopalń, oraz zwalczania pożarów podziemnych. 

Na koniec lat osiemdziesiątych datowany jest początek współpracy z ratownictwem górniczym 
w Kolumbii. W ramach tej współpracy podjęto przede wszystkim wspólne działania w zakresie 
organizacji struktury ratownictwa górniczego w Kolumbii, uwzględniając również pełny proces 
szkoleniowy oraz udział w akcjach ratowniczych. Podjęta współpraca jest w dalszym ciągu konty-
nuowana i rozwijana. 

Centralna Stacja Ratownictwa Górniczego S.A. zawarła w ostatnich latach szereg porozumień 
o wzajemnej współpracy w zakresie ratownictwa górniczego z: 

– Główną Stacją Ratownictwa Górniczego S.A. w Ostravie-Radvanicach w Republice Cze-
skiej, 

– „Centralnym Paramilitarnym Zawodowym Sztabem Ratownictwa” w Astanie w Republice 
Kazachstanu, 

– Główną Stacją Ratownictwa Górniczego w Prievidzy w Republice Słowacji, 
– Państwowym Centralnym Sztabem Paramilitarnym Służb Ratownictwa Górniczego w Do-

niecku na Ukrainie, 
– Główną Stacją Ratownictwa Górniczego i Ochrony Gazowej w Austrii, 
– Deutscher Ausschuss für das Grubenrettungswesen Geschäftsstelle (DA GRW) – Niemcy, 
– Służbami Ratowniczymi w Mongolii. 
Główne zadania współpracy w ramach zawartych porozumień to wymiana informacji w zakre-

sie: 
– organizacji służb ratowniczych w poszczególnych krajach, 
– prowadzonych akcji ratowniczych, 
– prezentacji nowych rozwiązań technicznych i nowych technologii wykonywania prac ra-

towniczych, 
– metod i zasad szkolenia ratowniczego, 
– opracowywania zasad wspólnego udziału w akcjach ratowniczych służb ratowniczych, 



 3

– wyposażenia technicznego służb ratowniczych, 
– wspólnego udziału w szkoleniach, ćwiczeniach i zawodach drużyn ratowniczych, 
– przygotowywania publikacji, referatów i materiałów z prowadzonych badań. 
Specjaliści Centralnej Stacji Ratownictwa Górniczego uczestniczyli ponadto w działaniach ra-

towniczych w kopalniach Republiki Czeskiej, RPA, USA, Ukrainie i usuwali skutki trzęsienia 
ziemi w Armenii i Meksyku. 
 
 

 
 
W konsekwencji wniosków z katastrofy górniczej w KWK „Niwka-Modrzejów” i podjętych 

w tym kontekście działań, w maju 2001r. w Polsce, z inicjatywy Centralnej Stacji Ratownictwa 
Górniczego S.A., powołany został Międzynarodowy Zespół ds. Ratownictwa Górniczego IMRB 
(International Mines Rescue Body).  
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Porozumienie o współpracy podpisali wówczas przedstawiciele 9 krajów: Australii, Wielkiej 
Brytanii, Francji, Republiki Czeskiej, Rumunii, Republiki Południowej Afryki, Słowacji, Stanów 
Zjednoczonych Ameryki i Polski.  

 
 

 
 
 
Celem IMRB jest promowanie działań związanych z ratownictwem górniczym jako międzyna-

rodowej platformy oraz inicjowanie i wspieranie współpracy mającej na celu osiągnięcie postępu 
w zakresie w ratownictwa górniczego.  

IMRB wypełnia swoje zadania, między innymi poprzez następujące działania: 
– organizację okresowych, odbywających się co dwa lata, spotkań przedstawicieli służb ra-

towniczych, 
– przygotowanie materiałów w celu udostępnienia ich na międzynarodowej stronie interneto-

wej poświęconej ratownictwu górniczemu, 
– przekazywanie informacji między członkami IMRB, organizację pokazów działalności 

służb ratowniczych w różnych krajach w trakcie spotkań. 
IMRB realizuje swoje cele w zakresie wymiany informacji dotyczących: 
– organizacji służb ratownictwa górniczego w różnych krajach, 
– specjalistów z zakresu ratownictwa górniczego, 
– prowadzenia akcji ratowniczych, 
– metod szkolenia ratowniczego, 
– wyposażenia technicznego służb ratowniczych, 
– wymiany rezultatów badań w zakresie sprzętu ratowniczego, w szczególności sprzętu 

ochrony układu oddechowego, już wykorzystywanego lub przeznaczonego do wykorzysta-
nia w przyszłości, 
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– prezentację nowych rozwiązań technicznych i nowych technologii używanych przy prowa-
dzeniu akcji ratowniczych. 

Przebieg i rezultaty dotychczasowych spotkań przedstawicieli służb ratowniczych w ramach 
IMRB potwierdziły, że działalność Zespołu jest celowa i potrzebna, co znajduje również potwier-
dzenie w tym, że obecnie w zespole współpracują przedstawiciele służb ratownictwa górniczego 
z 22 krajów z całego świata, w tym również Kanady, Chin, Ukrainy, Indii, Zambii, Nowej Zelan-
dii, Norwegii, Austrii, Wietnamu, Mongolii, Rosji i Kazachstanu. 

 
 

 
 
 
Bardzo istotnym elementem w rozwoju działalności ratowniczej jest udział w szkoleniach i ćwi-

czeniach, zarówno w zakresie wiedzy teoretycznej, jak i praktycznej.  
W tym zakresie CSRG S.A partycypuje m.in. w zainicjowanych w latach 90-tych przez amery-

kańskie służby ratownictwa górniczego Międzynarodowych Zawodach Ratownictwa Górniczego. 
W Polsce zawody te odbyły się po raz pierwszy w 2004 r., a kolejne ich edycje miały miejsce: 

w 2006 r. w Chinach, 2008 r. w USA, 2010 r. w Australii i 2012 r. na Ukrainie. 
IX edycja Międzynarodowych Zawodów Ratownictwa Górniczego (IMRC’2014) została prze-

prowadzona w dniach od 6 do 13 września 2014r. w Polsce, na terenach Okręgowej Stacji Ratow-
nictwa Górniczego w Bytomiu oraz na EXPO Silesia – Centrum Targowo-Konferencyjnym w So-
snowcu. 

Organizatorem IX Międzynarodowych Zawodów Ratownictwa Górniczego – IMRC’2014, byli 
Centralna Stacja Ratownictwa Górniczego S.A. wspólnie z Wyższym Urzędem Górniczym. Patro-
nat honorowy nad Zawodami objął Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Bronisław Komorowski.  

Zaproszenie do udziału w Komitecie Honorowym Zawodów przyjęli:  
- Wiceprezes Rady Ministrów, Minister Gospodarki – Janusz Piechociński, 
- Minister Skarbu Państwa – Włodzimierz Karpiński, 
- Podsekretarz Stanu w Min. Środowiska, Główny Geolog Kraju – Sławomir Brodziński, 
- Marszałek Województwa Śląskiego – Mirosław Sekuła, 
- Wojewoda Śląski – Piotr Litwa. 
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Zastępy ratowników uczestniczyły w pięciu konkurencjach:  
– symulowanej akcji ratowniczej,  
– teście wiedzy ratowniczej,  
– mechanika aparatowego,  
– mechanika pomiarowca 
– pierwszej pomocy.  
Oprócz samej rywalizacji w ww. konkurencjach, Zawody stanowiły także doskonałą okazję do 

podnoszenia kwalifikacji ratowników górniczych, jak również wzajemnej wymiany wiedzy tech-
nicznej i organizacyjnej.  

Była to również okazja do promowania polskiej kultury poprzez poznawanie Krakowa  
i atrakcji Górnego Śląska oraz uczestnictwo m.in. w zwiedzaniu Kopalni Soli „Wieliczka”. 
Uczestnicy Zawodów mieli również możliwość udziału w prezentacji kontrolowanego wybuchu 
pyłu węglowego, przeprowadzanego w Kopalni Doświadczalnej „Barbara” Głównego Instytutu 
Górnictwa. 

Uczestnicy zawodów poznawali struktury służb ratownictwa górniczego innych krajów,  
w tym zasady działania oraz ich zasadnicze wyposażenie ratownicze.  

W przeprowadzonych zawodach wzięło udział 21 drużyn ratowników górniczych  
z 13 krajów: Rosji, Australii, Kanady, Rumunii, Turcji, Kazachstanu, Wietnamu, Mongolii, Słowa-
cji, Indii, Chin, Polski oraz z Kolumbii, która brała udział w Międzynarodowych Zawodach Ra-
townictwa Górniczego po raz pierwszy.  

Razem z drużynami w Zawodach udział wzięło 40 gości z zagranicy. 
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Podczas uroczystości otwarcia Zawodów dokonano m.in. prezentacji drużyn oraz przeprowa-
dzono losowanie kolejności startów w poszczególnych konkurencjach. 

Podczas uroczystości zamknięcia Zawodów dokonano m.in. prezentacji osiągniętych rezulta-
tów w poszczególnych konkurencjach a najlepszym wręczono nagrody.  

Patronat medialny zapewniły: Trybuna Górnicza, Polskie Radio Katowice, TVP Katowice, 
Dziennik Zachodni, Nasze Miasto, Portal Górniczy – Nettg.pl. 

Miejscem organizacji następnych International Mines Rescue Competition’2016 będzie naj-
prawdopodobniej Kanada, natomiast w 2018 roku Zawody te powinny zorganizować służby ra-
townictwa górniczego Rosji. 

Kilkudniowe zmagania ratowników górniczych podczas IX IMRC’2014 wyłoniły zwycięzców, 
ale rywalizacja nie była, nie jest i nie będzie najważniejszym przesłaniem tych wydarzeń.  

Klasyfikacja końcowa (pierwsze trzy miejsca) IX Międzynarodowych Zawodów Ratownictwa 
Górniczego IMRC’2014 : 
Konkurencja „akcja symulowana”: 

1 miejsce:   drużyna  Bytom Team (Polska) 
2 miejsce:   drużyna  HBP, a.s., SLOVAKIA (Słowacja) 
3 miejsce:   drużyna  Kestrel Mine (Australia) 

Konkurencja „pierwsza pomoc”: 
1 miejsce:   drużyna  Black Hawks (Polska) 
2 miejsce:   drużyna  Black Gold (Polska) 
3 miejsce:  drużyna  Bytom Team (Polska) 

Konkurencja „mechanik – pomiarowiec”: 
1 miejsce:  Muharrem Atik    Black Diamond (Turcja) 
2 miejsce:  Mirosław Studniczek  Black Hawks (Polska) 
3 miejsce:  Grzegorz Lniany   Bytom Team (Polska) 
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Konkurencja „mechanika aparatowy”: 
aparat W-70: 

1 miejsce:  Mirosław Dłucik  Black Hawks (Polska) 
2 miejsce:  Piotr Wojtyła   Black Gold (Polska) 
3 miejsce:  Piotr Musioł   Sharks (Polska) 

aparat P-30 EX: 
1 miejsce:  Zbigniew Palkij  Black Gold (Polska) 
2 miejsce:  Igor Yakutin    KOMIP (Kazachstan) 
3 miejsce:  Purevsuren Daucha Soyombo (Mongolia) 

aparat BG-4 Plus: 
1 miejsce:  Piotr Wojtyła   Black Gold (Polska) 
2 miejsce:  Marek Kosina  Bytom Team (Polska) 
3 miejsce:  Piotr Cukrowski  White Eagles (Polska). 
W teście wiedzy ratowniczej nie wyłaniano zwycięzców, natomiast wszyscy uczestnicy otrzy-

mali certyfikaty potwierdzające uczestnictwo wraz z podaną liczbą poprawnych odpowiedzi. 
 
 

 
 
 
Międzynarodowe Zawody Ratownictwa Górniczego to doskonała okazja do międzynarodowej 

integracji środowiska ratowników górniczych. Służą one wymianie doświadczeń zawodowych, 
podnoszeniu kwalifikacji oraz poznawaniu nowych technik prowadzenia działań ratowniczych. 

To zawsze procentuje wzrostem bezpieczeństwa w kopalniach i pozytywnie wpływa na rozwój 
bezpieczeństwa w górnictwie podziemnym oraz wszędzie tam, gdzie potrzebne jest współdziałanie 
ratowników z różnych krajów przy likwidacji skutków katastrof. 

Wymiana wiedzy w zakresie:  
– organizacji służb ratownictwa górniczego,  
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– prowadzenia działań ratowniczych,  
– wniosków z akcji ratowniczych,  
– metod i zasad szkoleń ratowniczych, wyposażenia technicznego oraz  
– postępu naukowo-badawczego,  

to tylko niektóre aspekty niezbędnej międzynarodowej współpracy służb ratownictwa górniczego, 
której niezmiernie istotnym elementem są Międzynarodowe Zawody Ratownictwa Górniczego. 

Należy również podkreślić, że poziom wiedzy i umiejętności uczestników Zawodów systema-
tycznie rośnie, podobnie jak stopień trudności zadań, które mają oni do wykonania. 

W ramach IX Międzynarodowych Zawodów Ratownictwa Górniczego zorganizowana została 
również III edycja Warsztatów Ratowniczych Centralnej Stacji Ratownictwa Górniczego S.A. 
 
 

 
 
Ogółem w Warsztatach uczestniczyło ponad 80 ekspertów, w tym m.in. przedstawiciele krajo-

wych przedsiębiorstw górniczych, 40 gości zagranicznych, przedstawicieli zespołów ratowniczych 
startujących w IX Zawodach, zaproszeni goście z jednostek ratownictwa górniczego z kraju i z za-
granicy, organów nadzoru górniczego, firm i jednostek współpracujących z CSRG S.A. oraz spon-
sorów Zawodów i Warsztatów. 

Tematem wiodącym III Międzynarodowych Warsztatów Ratowniczych była „Organizacja 
służb ratownictwa górniczego oraz zasady prowadzenia akcji ratowniczej”.  

W trakcie Warsztatów przedstawionych zostało wiele prezentacji, z których uczestnicy Warsz-
tatów mogli zapoznać się z organizacją służb ratownictwa górniczego oraz z zasadami prowadze-
nia akcji ratowniczych w kopalniach/zakładach górniczych w Niemczech, Austrii, Polsce, Ukrai-
nie, Kazachstanie, Chinach, Indiach, Stanach Zjednoczonych, Kanadzie, Kolumbii i Mongolii.  

Na podstawie zaprezentowanych materiałów i przeprowadzonych dyskusji sformułowano i przed-
stawiono wnioski końcowe, w których pokreślono szczególnie, że rozwój służb ratownictwa górni-
czego ma bezpośrednie przełożenie na rozwój bezpieczeństwa w górnictwie podziemnym w kon-
tekście: 

– optymalizacji, 
– skuteczności, 
– zwiększenia bezpieczeństwa, 

realizowanych prac ratowniczych. 
Niezmiernie cenna jest wymiana wiedzy i doświadczeń (dobrych praktyk ratowniczych) po-

między zagranicznymi branżowymi partnerami, posiadającymi stosowne doświadczenie i cenną 
wiedzę, szczególnie że jak wykazuje dotychczasowa praktyka, możliwe są wspólne działania służb 
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ratownictwa górniczego z rożnych krajów jednocześnie, przy likwidacji katastrof górniczych, jak 
również skutków innych katastrof, w ramach międzynarodowej współpracy służb ratownictwa 
górniczego oraz krajowych systemów bezpieczeństwa. 

Celowe jest zatem kontynuowanie wymiany doświadczeń w szczególności poprzez Internatio-
nal Mines Rescue Body, International Mines Rescue Competition, Warsztaty Ratownicze, wspólne 
ćwiczenia ratownicze, seminaria ekspertów i inne przedsięwzięcia, podczas których możliwa jest 
wymiana wiedzy w zakresie ratownictwa górniczego i bezpieczeństwa w górnictwie. 

Ratownicy górniczy to bowiem elita wśród profesji, gdzie poświęcenie dla innych wpisane jest 
w kodeks zawodowy, a stawka dobrze spełnionego obowiązku bywa czasami najwyższa, w związ-
ku z czym ciągłe doskonalenie i rozwój są w tej profesji szczególnie istotne. 
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Maszyny i urządzenia do głębienia szybów produkcji Deilmann-
Haniel Mining Systems GmbH: aktualne rozwiązania i doświad-
czenia ruchowe 
 
 
Michael Maas, Andreas Torka  
Deilmann-Haniel Mining Systems GmbH 
 
 
 
 
 
 
WPROWADZENIE 
 
Przedsiębiorstwo Deilmann-Haniel Mining Systems GmbH (dhms) z siedzibą główną w Dort-
mund, w Niemczech, jest producentem maszyn specjalnych i wyposażenia do górnictwa, budowy 
tuneli, budowy szybów i przemysłu stalowego. Zakres górnictwa i budowy tuneli obejmuje syste-
my zabioru, urządzenia drążące i maszyny do robót infrastrukturalnych. Produkcja, naprawa i prze-
budowa oraz konstruowanie szybów do górnictwa i innych zastosowań obejmuje wyposażenie do 
głębienia szybu i wydobycia, urządzenia do obudowy szybu i naprawy szybu oraz konstrukcje szy-
bowe.  

Niniejszy artykuł przedstawia aktualne rozwiązania techniki maszynowej w zakresach: 
– koparki wielofunkcyjne, 
– ładowarki chwytakowe, 
– wiertnice szybowe. 

 

 
WIELOFUNKCYJNA KOPARKA SZYBOWA dh EQ200 
 

Już przed około 35 laty podejmowano próby zastosowania kompaktowych koparek przy głębieniu 
szybu, początkowo do przyspieszenia i mechanizacji robót przy ładowaniu urobku na dnie szybu. 
Szybko stwierdzono jednak, że dostępne, komercyjne koparki, abstrahując od zastosowania w górnej 
części szybu, nie są odpowiednie do spełniania specjalnych wymogów przy zastosowaniu w szybach. 
Także zastosowanie małych ładowarek bocznosypiących z górnictwa nie sprawdziło się. 

Dopiero w 2008 roku ponownie sięgnięto po koncepcję mechanizacji różnych robót podczas 
głębienia poprzez zastosowanie małej koparki z gąsienicowym mechanizmem jezdnym, a w dhms 
rozpoczęto projektowanie pierwszej koparki dh EQ200. Najpierw skonstruowano i zbudowano 
koparkę z napędem elektrohydraulicznym, która służyła do ładowania w zakresie górnej części 
szybu i podszybia, do ładowaniu urobku na dnie szybu, do drążenia otworów strzałowych i drąże-
nia wydłużającego oraz do wprowadzania kotew w ścianie szybu. Już podczas wypróbowywania 
prototypu stwierdzono, że tego rodzaju urządzenie wielozadaniowe można z powodzeniem stoso-
wać także do różnych robót infrastrukturalnych na terenie kopalni. Po dalszych fazach projektowa-
nia dzisiaj dostępne jest urządzenie, które zapewnia wiele możliwości zastosowania (rys. 1).  

Zoptymalizowane wymiary transportowe i odpowiednie punkty mocowania umożliwiają szybki 
i bezpieczny transport na dno szybu. Do przejazdu przez pokrywę szybu i pomost szybowy potrze-

Szkoła Eksploatacji Podziemnej 2015, Materiały Konferencyjne 
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ba tylko otworów o średnicy 2000 mm (rys. 2). Przy zawieszeniu pionowym tył koparki jest usa-
dowiony na dnie szybu, a pogłębiarka przechyla się, korzystając z mechanizmów jezdnych. 

 
 

 
 

Rys. 1. Koparka dh EQ200 z narzędziami dodatkowymi 
 
 

 
 
 

Rys. 2. dh EQ200 Przejazd przez pomost szybowy 
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Po zmontowaniu daszka ochronnego z szybką blokadą i podłączeniem koparki do zasilania 
elektrycznego można dołączyć potrzebne urządzenie doczepne (łyżkę lub inne) z wykorzystaniem 
układu szybkozłącza, a następnie można wykonać daną czynność roboczą. Stosowany układ szyb-
kozłącza umożliwia dołączanie narzędzi montażowych bez stosowania dodatkowych środków po-
mocniczych na spągu chodnika lub szybu i ich bezpieczne demontowanie po użyciu. Do zasilania 
hydraulicznego stosuje się wytrzymałe łączniki wielofunkcyjne z zabezpieczeniem przed wycie-
kiem oleju. 

Do transportu w podziemnych wyrobiskach kopalni można odłączyć górny wózek od gąsieni-
cowego mechanizmu jezdnego. Także w wersji do robót w zakładach zagrożonych wybuchami 
można zastosować dh EQ200. Istotne dane techniczne są przedstawione poniżej oraz na rys. 3: 
 
 

 
 

Rys. 3: Wymiary dh EQ200 
 
 
Elektryczna moc napędowa  63 kW 
Natężenie przepływu pompy  230 l/min 
Waga ok.  8250 kg 
Nacisk na grunt  10,2 N/cm2 
Zdolność pokonywania wzniesień  20° 
Pochylenie poprzeczne  8° 
Prędkość jazdy  0,4 m/s 
Siła odspajania (łyżka podsiębierna) 44 kN 
Siła zrywająca (łyżka podsiębierna)  44 kN 
Pojemność łyżki  300 l 
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Do robót w zakresie ładowania i wydobycia na dh EQ200 można montować różne łyżki o po-
jemności do 0,3 m3. Do wiercenia i kotwienia można dołączać dodatkowo urządzenia wiercące  
z różnym wyposażeniem kinematycznym i indywidualnym wykonaniem w zakresie lawety i urzą-
dzenia wiercącego. Do kruszenia skał, do profilowania i obrywki lub do zrywania odłamków skal-
nych na spągu chodnika i szybu można stosować młot hydrauliczny (Ripper). Lista narzędzi do-
czepnych obejmuje także manipulator do pozycjonowania segmentów stalowych lub do robót to-
rowych, zęby widłowe do przenoszenia gotowych części betonowych oraz platformę roboczą. Do 
czyszczenia spągu szybu można zastosować manipulator „blow-over”. Do robót w zakresie betonu 
natryskowego można podwiesić element manipulatora na ramieniu koparki. Jako urządzenie rów-
nające i podpierające mechanizm gąsienicowy dh EQ200 seryjnie zawiera tarczę zgarniającą. 
 
 
 

 
 
 

Rys. 4. Stanowisko obsługowe dh EQ200 
 

 
Hydrauliczny system LS napędu i sterowania dh EQ200 umożliwia optymalne wykorzystanie 

elektrycznej mocy napędowej 63 kW do eksploatacji koparki i zastosowania różnych narzędzi do-
czepnych. Przykładowo można eksploatować urządzenie wiercące także z wydajną, hydrauliczną 
wiertarką udarową dh DP 15 (energia udaru 15 kW). Stanowisko obsługowe koparki jest przygo-
towane do robót z różnymi narzędziami dodatkowymi (rys. 4). Zoptymalizowane elementy stero-
wania i ergonomiczne położenie stanowiska operatora umożliwiają precyzyjną i szybką pracę z da-
nym wyposażeniem doczepnym. Przewidziane jest także miejsce podłączenia drobnych narzędzi 
hydraulicznych, np. zakrętaka hydraulicznego. 
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OPTYMALIZACJA URZĄDZENIA 
 
W okresie projektowania od pierwszego prototypu w roku 2008 do dzisiaj wprowadzono liczne 
adaptacje i udoskonalenia elementów w oparciu na doświadczeniach praktycznych z Rosji, Nie-
miec, Słowenii, RPA, Chile i Chin. Poniżej wymienione są najważniejsze z nich: 
– Zwiększenie objętości zbiornika hydraulicznego i zwiększenie wydajności chłodzenia. 
– Przedłużenie i rozszerzenie gąsienicowego mechanizmu jezdnego. 
– Wykonanie wózka górnego w postaci konstrukcji zamkniętej. 
– Wzmocnienie wysięgnika poprzez wykonanie w postaci konstrukcji skrzyniowej. 
– Modyfikacja siłowników i przełożeń dźwigniowych. 
– Zwiększenie siły odspajania i siły zrywającej. 
– Odporne na zużycie wykonanie łyżki koparki i tarczy równającej i zgarniającej. 
– Dostępna jest także inna wersja urządzenia wiercącego z podwójną przekładnią obrotową. Wa-

riant kinematyczny z podwójną przekładnią obrotową, w połączeniu z kinematyką ramienia po-
głębiarki, umożliwia szybkie i precyzyjne pozycjonowanie lawety wiertniczej we wszystkich 
pozycjach wiercenia i kotwienia. W odróżnieniu od wersji podstawowej ta wersja umożliwia 
także wykonywanie promieniowych robót wiertniczych i kotwiących w zakresie podszybia oraz 
w pozostałych chodnikach i tunelach. 

 
 
DOŚWIADCZENIA PRAKTYCZNE I PERSPEKTYWY 
 
Urządzenie dh EQ200 zaprojektowano jako urządzenie wielofunkcyjne, w szczególności również 
przeznaczone do zabudowy wydajnego urządzenia wiercącego. W tym celu konieczne było ograni-
czenie wysięgu ramienia koparki dla zapewnienia stabilności. Doświadczenia praktyczne, zwłasz-
cza z RPA, pokazały, że dh EQ200 jako ładowarka w obrębie szybu wstępnego znacznie przewyż-
sza alternatywne urządzenia, jak ładowarki zasięrzutne lub kompaktowe pogłębiarki z produkcji 
seryjnej (rys. 5). 

Ze względu na wysokość rozładunku łyżki koparki ładowanie przy użyciu dh EQ200 wymaga 
stosowania kubłów o wysokości ok. 1500 mm. Tego rodzaju kubły mają objętość użytkową ok. 
3,5 m3 przy średnicy 2000 mm i umożliwiają nawet odkładanie na dnie poziomu wydobywczego 
w stanie pustym przy użyciu urządzenia dh EQ200. 

Dla umożliwienia ładowania przy użyciu koparek także w połączeniu z kubłami o dużej objęto-
ści, w fazie planowania znajduje się obecnie dalszy model pogłębiarki z większą wysokością roz-
ładunku i większą objętością łyżki. Wysokość rozładunku jest dopasowana do wielkości kubłów, 
która jest możliwa do zastosowania na przykład w rejonie południowej Afryki. W obrębie szybu 
głównego stosuje się tam często kubły o obciążeniu użytkowym 10 t (wysokość 1900 mm, średnica 
2300 mm, objętość 5,6 m3) lub 16 t (wysokość 2560 mm, średnica 2300 mm, objętość 8,3 m3). 
Nowa kinematyka ramienia koparki jest stosowana do objętości łyżki ok. 0,6 m3, aby możliwy był 
krótki czas napełniania także przy dużej objętości kubła. Aby możliwe było pełne wykorzystanie 
wydajności wydobywczej, napełnianie kubła szybowego na dnie szybu musi zostać zakończone 
przed osiągnięciem poziomu przez kolejny pusty kubeł. 

Wymiar transportowy większego modelu pogłębiarki jest dostosowany do przejazdu przez po-
most, analogicznie do średnicy większego kubła i wynosi 2300 mm. Umożliwia to rozszerzenie 
gąsienicowego mechanizmu jezdnego, a tym samym zwiększenie stabilności, zwłaszcza w kierun-
ku poprzecznym. Dodatkowo można rozszerzyć gąsienicowy mechanizm jezdny po umieszczeniu 
w poziomie wydobywczym szybu poprzez układ teleskopowy 
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Rys. 5. dh EQ200 przy ładowaniu w górnej części szybu w RPA 
 
 

Pierwsze doświadczenia z zastosowania tego wariantu ładowarki w zakresie szybu głównego 
dostępne będą w 2 kwartale 2015 roku. Stosowanie koparek jako alternatywnej techniki ładowania 
dla tradycyjnych systemów chwytakowych przynosi szereg korzyści, dotyczących następujących 
zakresów: 
– Zwiększenie bezpieczeństwa roboczego, 
– Redukcja personelu na poziomie wydobywczym, 
– Mniejsze koszty inwestycyjne, 
– Szybsza wymiana urządzeń w razie defektu, 
– Redukcja poziomu hałasu, 
– Redukcja zużycia sprężonego powietrza, 
– Przeprowadzanie napraw i konserwacji na urządzeniu ładującym na powierzchni. 

Także ładowaniu urobku na dnie szybu przy zastosowaniu koparek zostaje znacząco przyspie-
szone i uproszczone. Widoczne to było już przy zastosowaniu w zakresie górnej części szybu. Ze 
względu na wysokie siły zrywające i siły odspajania hydraulicznej pogłębiarki można szybko i efek-
tywnie zbierać urobek resztkowy (zalicza się do tego 4 do 6 ostatnich kubłów zabioru) i napełniać 
do kubłów. W razie potrzeby można rozrywać wystające bryły skalne przy użyciu młota hydrau-
licznego. Procesy wymiany narzędzi doczepnych są możliwe do przeprowadzenia w ciągu kilku 
minut, także w typowych warunkach szybowych. Dzięki zastosowaniu narzędzi doczepnych moż-
liwa jest mechanizacja czynności roboczych, które do tej pory trzeba było wykonywać narzędziami 
obsługiwanymi ręcznie. 

Także promieniowy montaż kotew do zabezpieczania ściany szybu można przeprowadzać w spo-
sób wydajny przy użyciu koparki, z wysoką jakością i minimalnym nakładem personelu. Można 
też wykonywać w każdym kierunku otwory długie do rozpoznania skał lub do iniekcji.  
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Rys. 6. dh EQ200 przy kotwieniu ściany szybu w Chile 

 

 
 

 
Rys. 7. dh EQ200 przy kotwieniu ściany szybu w Chile 
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W ramach różnych zakresów zastosowania okazało się, że doczepne urządzenie wiercące 
można dołączać w ciągu kilku minut także w warunkach szybowych i można stosować koparkę jako 
wydajne, w pełni hydrauliczne urządzenie wiercące (rys. 6, rys. 7). Oprócz tego można wykonywać 
wiercenia otworów strzałowych do głębienia szybu lub do rozbudowy podszybia.  
 
 
ŁADOWARKI CHWYTAKOWE 
 
Zasilane pneumatycznie ładowarki chwytakowe od dekad stosuje się w różnych wariantach jako 
uniwersalne systemy do załadunku urobku przy głębieniu szybów. W asortymencie dhms dostępne 
są obecnie warianty z pojemnością chwytaka 0,5 m3, 0,8 m3 i 1,2 m3. Dzięki temu możliwe jest 
dopasowanie do różnej średnicy szybu i wielkości kubłów. 

Instalacje składają się z trzech podzespołów głównych, układu odchylnego chwytaka, wciągar-
ki chwytaka i bańki chwytaka. Układ odchylny umieszcza się pod pomostem szybowym. Układ ten 
zawiera wciągarkę chwytaka. Przy średniej i dużej średnicy szybu wciągarka chwytaka na układzie 
odchylnym umieszczona jest dodatkowo z przesunięciem promieniowym za pomocą siłownika 
pneumatycznego. Podwieszony przy użyciu liny cięgnowej chwytak wielołupinowy zawiera we-
wnętrzny cylinder pneumatyczny do otwierania i zamykania (rys. 8). 
 
 

 

  
Rys. 8. Układ odchylny z chwytakiem wielołupinowym i sterowaniem radiowym 
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Układ odchylny i wciągarka chwytaka są sterowane przy pomocy elektropneumatycznego ste-
rownika radiowego lub kablowego z poziomu wydobywczego. Otwieranie i zamykanie chwytaka 
wielołupinowego również jest sterowane z poziomu wydobywczego. Możliwe jest, do wyboru, 
sterowanie zdalne lub przy użyciu lin cięgnowych, przy pomocy których uruchamiany jest zawór 
zmienny na czole bańki chwytaka. Realizowana w ten sposób koncepcja sterowania oferuje liczne 
korzyści w porównaniu z wczesnym zwykłym sterowaniem układu chwytakowego ze stanowiska 
operatora pod pomostem szybowym. Wymaga to jednak zgranego zespołu na dnie szybu. 

Dalszy potencjał projektowania przy wykonywaniu instalacji chwytakowych pozostaje w zakresie 
wykonania z napędem elektrohydraulicznym. Umożliwia to osiągnięcie różnych korzyści: 
– Redukcja emisji hałasu, 
– Zwiększenie siły zamykania chwytaka wielołupinowego, 
– Bardziej intuicyjne sterowanie i obsługa. 

Liczne korzyści występują przy wspólnym korzystaniu z centralnego elektrohydraulicznego 
systemu napędowego do dalszych komponentów do głębienia szybu. Ten wariant wykonania jest 
poniżej dokładniej objaśniany. 
 
 
WIERTNICE SZYBOWE 
 
Podobnie jak ładowarki chwytakowe, także napędzane pneumatycznie wiertnice szybowe produ-
kowane są w dhms od wielu dekad w różnych wersjach do odwiertów podczas głębieniu szybu. 
Możliwe jest wykonywanie pionowych lub pochyłych otworów strzałowych oraz otworów do in-
iekcji i eksploracji. W zakresie dostaw występują urządzenia do wiercenia szybu z trzema do sze-
ściu ramion wiercących (rys. 9). 
 
 

 
 

Rys. 9: Wiertnica szybowa dh SD6 
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Wiertnice szybowe dhms umieszczone są na progu szybu w położeniu poziomym, na kołowych 
lub szynowych stelażach transportowych; alternatywnie możliwy jest także stelaż do pionowego 
położenia parkowania. Do transportu na dno szybu urządzenia składa się w układzie wachlarzo-
wym do średnicy minimalnej. Po osiągnięciu poziomu wydobywczego środkuje się kolumnę środ-
kową wiertnicy szybowej przez adapter we wcześniej wykonanym otworze wiercącym (Pius) 
w punkcie środkowym tarczy szybu. W górnym zakresie kolumny środkowej umieszczone są trzy 
teleskopowe podpory naprężające, które mocuje się przeciwnie do płaszczu szybu. Następnie ra-
miona wysięgnika są wysuwane, a lawety wiertnicze umieszczane są w pozycji wiercenia. Jako 
napędy posuwowe służą silniki pneumatyczne; do wiercenia stosuje się pneumatyczne wiertarki 
udarowe lub obrotowe. 

Stabilne naprężenie gwarantuje szybką i precyzyjną konfigurację lawety wiertniczej we wszyst-
kich punktach wiercenia. Przedłużki wysięgnika ramienia wiercącego umożliwiają dopasowanie do 
różnych średnic szybu. W zakresie dostawy znajdują się lawety wiertnicze o głębokości użytkowej 
otworu do 4800 mm. Zintegrowany system smarowania zapewnia smarowanie pneumatycznych 
wiertarek udarowych i silników posuwu. 

Po zakończeniu robót wiertniczych ponownie składa się wiertnicę w postaci wachlarzowej, od-
transportuje i pozostawia się ją na progu szybu. 

Pomimo korzystnych właściwości, np. niski nakład inwestycyjny i wysokie bezpieczeństwo 
pracy w przyszłości stosowanie pneumatycznych wiertnic szybowych ograniczać się będzie do 
przypadków specjalnych. Firmy budujące szyby wykazują wzmożone zainteresowanie projekto-
waniem urządzeń z wydajnymi hydraulicznymi napędami wiercącymi. W przeszłości dhms zrezy-
gnowała z projektowania wiertnic szybowych z częściowym wyposażeniem hydraulicznym, po-
nieważ tego rodzaju urządzenia wprawdzie oferują hydrauliczne funkcje kinematyczne, jednak 
jako napędy wiercące nadal stosuje się wiertarki pneumatyczne. W ramach projektowania w dhms 
przewidziane są dlatego tylko całkowicie hydrauliczne wiertnice szybowe, początkowo trzyra-
mienne i czteroramienne. 
 
 
PROJEKTOWANIE CAŁKOWICIE HYDRAULICZNYCH WIERTNIC SZYBOWYCH 
 
W pełni hydrauliczna wersja wiertnicy szybowej przynosi korzyści dotyczące: 
– Zwiększenia prędkości wiercenia otworów strzałowych, 
– Zwiększenia prędkości wiercenia i głębokości otworu przy wierceniu przedłużanym, 
– Stosowania obrotowej lub udarowo-obrotowej techniki wiercenia poprzez alternatywne 

zastosowanie wydajnych wiertarek udarowych i obrotowych, 
– Polepszenie kontroli wiercenia (automatyka wiercenia), 
– Unikanie mgły oleju smarnego, 
– Redukcja emisji hałasu, 
– Redukcja zapotrzebowania na sprężone powietrze. 

Dzięki wysokiej prędkości wiercenia przy wierceniu hydraulicznym można utrzymać ilość 
ramion wiercących na niskim poziomie. Tym samym można zmniejszyć ilość personelu 
obsługowego na poziomie wydobywczym. dhsm utworzyła już badanie konceptowe i rozpoczęła 
szczegółowe procesy inżynieryjne w zakresie urządzeń do wiercenia szybu w wersji całkowicie 
hydraulicznej, w wariancie z trzema i czterema ramionami, naturalnie także w wersji 
zabezpieczonej przed wybuchami (rys. 10). Sprawdzone korzyści zasilanych pneumatycznie 
urządzeń do wiercenia szybów dhms mają tu zostać zachowane. 

Dokowanie nowych, całkowicie hydraulicznych wiertnic szybowych na progu szybu w położeniu 
parkowania następuje w układzie poziomym, na kołowych lub szynowych stelażach, lub na 
pionowym stelażu postojowym. Do transportu szybowego składa się je w układzie wachlarzowym, 
podobnie jak urządzenia pneumatyczne (rys. 11). Średnica transportu wynosi maks. 2000 mm. 
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Ustawienie i mocowanie na dnie szybu następuje również analogicznie do urządzeń pneu-
matycznych. 
 

 

Rys. 10: Hydrauliczne wiertnica szybowa dh SDH4 

 
Lawety wiertnicze nowych urządzeń posiadają system przesuwu cylindra z wysokimi siłami 

posuwu i odciągnięcia i są wyposażone w rolkę wężową oraz opcjonalnie w hydrauliczne urządze-
nie zaciskowe do przedłużania i w osłonę odsysania do wiercenia na sucho. Jako napędy wiercenia 
zamontowane są wydajne wiertarki udarowe dh DP15 z energią udaru 15 kW lub alternatywnie 
wiertarki obrotowe z serii dh DR. Możliwa jest zmiana napędu wiercenia niewielkim nakładem sił. 

Do zasilania w energię służą dwa elektrohydrauliczne agregaty napędowe zainstalowane na 
pomoście szybowym. Są one zabezpieczone przed dostawaniem się wody przez odpowiednie spe-
cjalne rozwiązania. Łączenie i rozłączanie stacji napędowej z urządzeniem wiercącym wykonuje 
się po lub przed przejazdem wiertnicy szybowej przez dolną platformę szybową. Podłącza się dwa 
przewody hydrauliczne, ciśnieniowe, jeden przewód zwrotny i jeden przewód przeciekowy, a także 
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przewody zasilające w sprężone powietrze i wodę. Jako elementy łączące służą hydrauliczne szyb-
kozłącza zabezpieczone przed wyciekami.  

 
 

 

Rys. 11. Sytuacja transportowa dh SDH4 
 
 
Podłączenie elektryczne wykonuje się przy użyciu kabla do układu zasilania 230V oraz kabla 

do przesyłu danych. Jako elementy łączące służą specjalne wtyczki. Sterowanie realizowane jest 
przez panele sterujące. Dla każdego ramienia wiercącego stosuje się oddzielny panel radiowy. Pa-
nele można łączyć z różnymi ramionami wiercącymi. 

Stosowanie nowych, całkowicie hydraulicznych urządzeń do wiercenia szybów planuje się na 
drugie półrocze 2015 roku. Elektrohydrauliczne stacje napędowe z odpowiednio uzupełnionymi 
sterownikami można stosować równocześnie do zasilania innych odbiorników na pomoście szy-
bowym. Także do zasilania w energię i sterowania zasilanych hydraulicznie ładowarek chwytako-
wych można używać w przyszłości odpowiednich napędów. 
 
 
PERSPEKTYWY 
 

Wraz z zaprojektowaniem wielofunkcyjnych koparek dhms udostępniła innowacyjne narzędzie 
do mechanizacji procesów roboczych przy głębieniu szybów. Do tej pory zastosowano już ponad 
25 urządzeń w ramach projektów międzynarodowych. Następny etap projektowania umożliwi za-
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stosowanie koparek do prac ładunkowych w połączeniu z kubłami o dużej objętości. W przyszłości 
ładowarki chwytakowe będą w zwiększonym stopniu wyposażane w napędy elektrohydrauliczne. 
Wiertnice szybowe z wydajnymi hydraulicznymi wiertarkami udarowymi i obrotowymi zastąpią 
dotychczasowe wersje pneumatyczne i przyniosą nowe impulsy dla techniki głębienia szybu w połą-
czeniu z innowacyjnymi technikami ładowania z wykorzystaniem koparek. 

Przedsiębiorstwo Deilmann-Haniel Mining Systems GmbH jest globalnym przedsiębiorstwem 
w zakresie projektowania i produkcji maszyn specjalnych do górnictwa podziemnego. Czynnikami 
sukcesu są tutaj ciągłość rozwoju produktów i ścisła współpraca z klientami. Liczne bodźce z kra-
jowego i międzynarodowego otoczenia górniczego skłoniły dhms do opracowywania innowacyj-
nych maszyn i systemów, a tym samym do dalszego zwiększania mocy, optymalizacji kosztów 
i zwiększenia bezpieczeństwa w różnych zakresach zastosowania. Także w przyszłości dhms bę-
dzie konsekwentnie odpowiadać na oczekiwania klientów i wdrażać innowacyjne maszyny i sys-
temy. 
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Magistrala bezprzewodowa WLAN zrealizowana w oparciu 
infrastrukturę systemu łączności głośnomówiącej UGS-10 
 

Wireless Bus implemented in UGS-10 communication 
system infrastructure 
 
 
Demel S., Holik A., Cieślar E. 
Elektrometal S.A., Cieszyn 
 
 
 
 
STRESZCZENIE: Celem opracowania jest zaprezentowanie najnowszych koncepcji i rozwiązań 
wprowadzających  komunikację radiową do systemów automatyki i łączności w podziemiach 
kopalń. Omówione zostaną zalety zastosowanych koncepcji i opracowanych rozwiązań. 
Przedstawiony zostanie ich bezpośredni wpływ na wydajność produkcji. 
Przedstawione zostaną najnowsze rozwiązania techniczne zastosowane w omawianym sprzęcie 
(moduły łączności radiowej i radiotelefony). Szczegółowo zostaną omówioną parametry 
funkcjonalne poszczególnych urządzeń: modułu MR-14 oraz radiotelefonu RTL-14. 
Omówione zostaną aktualne możliwości i potencjalne zastosowania utworzonej infrastruktury 
sieciowej. 
 
SŁOWA KLUCZOWE: Automatyzacja, komunikacja, łączność, komunikacja radiowa, Wi-Fi, 
iskrobezpieczeństwo, systemy sterowania 
 
 
ABSTRACT:  The aim of the paper is a presentation of the new concepts and solutions introducing 
radio communication and wireless automation in underground mines. The advantages of 
implemented concepts and solutions will be described. The influence on the production 
effectiveness will be presented.  
The new technical solutions implemented in the products are described (radio modules and 
radiotelephones). The detailed parameters of the products are listed: MR-14 module and RTL-14 
radiotelephone. 
The current and potential possibilities of using the infrastructure are characterized. 
 
 
 
1. WPROWADZENIE 
 

1.1. Ogólna koncepcja wprowadzania łączności radiowej do systemów łączności i automatyki. 
 

Postęp elektroniki, dostępność nowych podzespołów i nieustanny rozwój oprogramowania 
umożliwiają rozwój iskrobezpiecznych systemów głośnomówiących oraz systemów automatyki 
przeznaczonych dla górnictwa . Chcemy, aby cyfrowe rozwiązania sieciowe znane z naszego życia 
codziennego  były dostępne także w podziemiach kopalń. Stało się tak już z cyfrową transmisją 
danych, w tym głosu, zdalną aktualizacją oprogramowania czy konfiguracją urządzeń 
Kolejnym etapem jest wprowadzenie cyfrowej komunikacji bezprzewodowej, stanowiące znaczące 
uzupełnienie funkcjonalności urządzeń i systemów. 

Szkoła Eksploatacji Podziemnej 2015, Materiały Konferencyjne 
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1.2. System UGS-10 
 

System UGS-10 jest nowoczesnym systemem głośnomówiącym zbudowanym w oparciu o 
nowoczesne mikrokontrolery 32-bitowe i magistralę cyfrową o przepustowości 921 kbps [1]. 
Magistrala służy zarówno do transmisji danych sterujących jak i rozmów systemowych. System 
praktycznie nie posiada ograniczeń co do ilości występujących w nim sygnalizatorów. 
Oprócz podstawowego wyposażenia i funkcji występujących w systemach tego typu od wielu lat 
posiada jeszcze wiele rozszerzeń, które obejmują: 

 wyświetlacz graficzny LCD występujący w każdym 
sygnalizatorze wyposażonym w głośniki, 

 dodatkowe wejścia (4) i wyjścia (2) w każdym 
sygnalizatorze wyposażonym w głośniki, 

 klawiatura membranowa umożliwiająca konfigurację i 
bieżące użytkowanie, 

 maksymalnie trzy niezależne jednoczesne rozmowy w 
systemie, 

 ustawianie czułości mikrofonów i niezależne 
ustawianie głośności rozmowy i sygnałów 
ostrzegawczych przez uprawnionego użytkownika, 

 możliwość tworzenia dowolnych zależności logicznych 
miedzy wejściami i wyjściami w systemie za pomocą 
wbudowanego oprogramowania, 

 monitorowanie i zarządzanie stanem sygnalizatorów z 
dowolnego sygnalizatora wyposażonego w 
wyświetlacz, 

 pełna lokalizacja przerw i zwarć w magistrali systemowej, 
 kontrola z dowolnego miejsca zasilania i poziomu naładowania poszczególnych 

akumulatorów, 
 możliwość łączenia systemów w ciągu prostym lub rozgałęzionym, 
 współpraca z dowolnymi systemami alarmowania, 
 rejestracja wszystkich zdarzeń w systemie. 

Po uzupełnieniu o system transmisji danych na powierzchnię i odpowiednie oprogramowanie 
zainstalowane na komputerach powierzchniowych system posiada jeszcze następujące funkcje: 

 możliwość pracy na komputerze powierzchniowym jak na sygnalizatorze dołowym (taki 
sam interfejs) 

 możliwość porozumiewania głosowego z systemem dołowym z powierzchni za pomocą 
oprogramowania wielostanowiskowego 

 możliwość rejestracji wszystkich rozmów w systemie 
 możliwość pełnej konfiguracji i sterowania systemu z komputerów powierzchniowych za 

pomocą rozbudowanego protokołu komunikacyjnego 
Przykładowy sygnalizator systemu przestawia Rysunek 1. 
 
1.3. System ELSAP-12 
 

System ELSAP-12 stanowi w pełni modułowe rozwiązanie, które powstało na podstawie 
kilkuletnich doświadczeń ze sterownikami serii ELSAP-05. Zdobyły one uznanie wśród klientów 
głównie ze względu swoją niezawodność oraz elastyczność w realizacji funkcji sterowniczych [2]. 
Nowy system wyposażony jest w podwojoną magistralę systemową, moduł aplikacyjny i 
wizualizacyjny z wbudowanym systemem Linux oraz może być przyłączony bezpośrednio do 
łącza Ethernet. Funkcje sterownicze są programowane za pomocą standardowych języków 

Rys.1.  Sygnalizator SGW-10/1 
Figure 1. SGW-10/1 Signalling Unit 
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programowania zgodnych z normą IEC 61131-3 z wykorzystaniem środowiska programowania 
MULTIPROG. 
W systemie ELSAP-12 mogą nadal być stosowane znane moduły serii EM2xx ale również nowe 
moduły. Sterowniki można obecnie budować za pomocą następujących modułów: 
EM370 – moduł wizualizacyjny z ekranem LCD 5,6” 
EM340 – moduł aplikacyjny przeznaczony do współpracy z MULTIPROG-iem 
EM310 – moduł wejść/wyjść dwustanowych 
EM200 – moduł wyjść dwustanowych 
EM210 – moduł wejść 
analogowych/dwustanowych/dwustanowych z 
kontrolą 
EM211 – moduł wejść analogowych o 
wysokiej rozdzielczości 
EM213 – moduł wejść/wyjść dwustanowych 
realizujący funkcje sterujące z zachowaniem 
bezpieczeństwa funkcjonalnego 
EM220 – moduł zasilający 
EM230 – moduł wyjść analogowych 
EM240 – moduł aplikacyjny 
EM243 – moduł aplikacyjny o zmniejszonych 
rozmiarach 
EM244 – moduł tablicy synoptycznej 
EM250 – moduł komunikatów głosowych 
EM260 – moduł sieciowy 
EM267 – moduł sieciowy światłowodowy 
EM280 – moduł wejść/wyjść dodatkowych 
EM281 – moduł wejść/wyjść dodatkowych 
EM282 – moduł komunikacji szeregowej 
EM283 – moduł współpracy z systemem ELSAP-01/2 
Większość modułów zabudowanych jest w obudowach Phoenix Contact. 
Sterowniki mogą być zabudowywane w tradycyjnych obudowach serii SM1xx, OBIU, PSU  oraz 
w nowych SM300. 
Dzięki możliwości programowania za pomocą standardowych języków programowania istnieje 
możliwość tworzenia aplikacji przez klienta lub autoryzowane serwisy. 
Typowy sterownik systemu ELSAP-12 przedstawia Rysunek 2. 
 
2. Elementy systemu łączności bezprzewodowej. 
 

2.1. Moduł radiowy typu MR-14 
Moduł radiowy typu MR-14 przeznaczony  jest do transmisji danych Wi-Fi w standardzie 802.11b. 
Moduł radiowy typu MR-14 może być stosowany w wyrobiskach podziemnych zakładów 
górniczych:  
−   niezagrożonych wybuchem metanu ze stopniem „a” niebezpieczeństwa wybuchu,   
−   zagrożonych wybuchem metanu ze stopniem „b” lub „c” niebezpieczeństwa wybuchu, 
−   niezagrożonych wybuchem pyłu węglowego,  
−   klasy A i B zagrożenia wybuchem pyłu węglowego. 
Moduł radiowy typu MR-14 jest urządzeniem kategorii M1 i jego zasilanie nie musi być 
wyłączone w przypadku wystąpienia atmosfery wybuchowej. 
Spełnienie wymagań dyrektywy ATEX potwierdzone zostało certyfikatem badania typu WE  
TEST 14 ATEX 0012X. 

Rys.2.  Sterownik system ELSAP-12 
Figure 2. ELSAP-12 Controller 
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Własności funkcjonalne:  
Moduł umożliwia bezprzewodową wymianę danych z urządzeniami pracującymi w standardzie 
802.11b,g,n. 
Moduł wyposażony jest w szeregowy interfejs standardu RS-485, szeregowy izolowany interfejs 
RS-232 w standardzie TTL 3,3V oraz dwa wejścia stykowe umożliwiające podłączenie czujników 
wyposażonych w układ ZRK. Możliwe jest alternatywne zasilanie z iskrobezpiecznego zasilacza 
12-15VDC lub z iskrobezpiecznego źródła zasilania typu 3ZZI-5/1 lub 3ZZI-5/2.  
Przykładowym zastosowaniem jest uzupełnienie sygnalizatorów systemu UGS-10 o funkcję 
łączności bezprzewodowej w celu współpracy z bezprzewodowymi czujnikami czy 
radiotelefonami lub uzupełnienie systemu automatyki ELSAP o funkcję radiowej transmisji 
danych. 
 
Wygląd modułu MR-14 przedstawia Rysunek 3. 
 

 
Rys.3. Moduł radiowy MR-14 
Figure 3. The  RF module MR-14. 
 
2.2. Radiotelefon typu RTL-14.   
Radiotelefon typu RTL-14 przeznaczony  jest do prowadzenia rozmowy i  transmisji danych Wi-Fi 
w standardzie 802.11b. Przeznaczony jest do współpracy z modułem radiowym typu MR-14 
pracującym jako punkt dostępowy, pośredniczący miedzy radiotelefonem a systemem 
głośnomówiącym UGS-10. 
Radiotelefon typu RTL-14 może być stosowany w wyrobiskach podziemnych zakładów 
górniczych:  
−   niezagrożonych wybuchem metanu ze stopniem „a” niebezpieczeństwa wybuchu,   
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−   zagrożonych wybuchem metanu ze stopniem „b” lub „c” niebezpieczeństwa wybuchu, 
−   niezagrożonych wybuchem pyłu węglowego,  
−   klasy A i B zagrożenia wybuchem pyłu węglowego. 
Radiotelefon typu RTL-14 jest urządzeniem kategorii M1 i jego zasilanie nie musi być wyłączone 
w przypadku wystąpienia atmosfery wybuchowej. 
Spełnienie wymagań dyrektywy ATEX potwierdzone zostało certyfikatem badania typu WE  
TEST 14 ATEX 0068X 
Własności funkcjonalne: 
Radiotelefon umożliwia bezprzewodową transmisję mowy i wymianę danych z urządzeniami 
pracującymi w standardzie 802.11b,g,n. 
Radiotelefon wyposażony jest w klawiaturę, wyświetlacz, głośnik i mikrofon. Zasilany jest z 
wbudowanego akumulatora. Przykładowym zastosowaniem jest uzupełnienie sygnalizatorów 
systemu UGS-10 o funkcję głosowej łączności bezprzewodowej. 
 
Wygląd radiotelefonu RTL-14 przedstawia Rysunek 4 . 
 

 
Rys.4. Radiotelefon RTL-14 
Figure 4. Handheld radio RTL-14 
3. Zastosowanie systemu łączności bezprzewodowej.  
 

3.1. Łączność radiowa w systemie UGS-10. 
 

Podstawową funkcją systemu UGS-10 jest zapewnienie łączności głosowej wzdłuż ciągów 
technologicznych, takich jak ściana wydobywcza czy odstawa urobku realizowana z użyciem 
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przenośników taśmowych. Sygnalizatory systemu tworzą sieć urządzeń połączonych przewodem 
cyfrowej magistrali systemowej, oddalonych od siebie o kilkadziesiąt metrów. Wyposażenie części 
z nich w moduły radiowe, tak jak przedstawiono to na Rys 5. umożliwia udostępnienie sieci 
łączności radiowej w określonych obszarach wyrobiska.  Z kolei wyposażenie wybranych 
użytkowników w przenośne radiotelefony daje im możność korzystania z systemu 
głośnomówiącego bez konieczności podchodzenia do sygnalizatora. Jest to wygodne np. dla 
operatorów maszyn czy przy przeprowadzaniu prac remontowych . 
 
Sygnalizator SGW-10 wyposażony w moduł radiowy MR-14 przedstawia Rysunek 5 . 
 

 
Rys.4. Sygnalizator SGW-10 z modułem MR-14. 
Figure 4. SGW-10/1 Signalling unit equipped with a module MR-14 
 
 
3.2. Przewidywane zastosowania systemu 
 

 Komunikacja głosowa z systemem UGS-10 (rozmowy, pobijanie, rozmowa z centralą, 
rozmowa z dyspozytorem, wybrany sygnalizator, rozmowy telefoniczne). 

 Łączność głosowa pomiędzy radiotelefonami bezpośrednio oraz z wykorzystaniem systemu 
głośnomówiącego jako medium. 

 Konfiguracja urządzeń (UGS-10, ELSAP, ROK, HMC itp.) 
 Rejestracja notatek dźwiękowych i ich przekazanie przez Wi-Fi 
 Monitorowanie maszyn (np. transmisja danych z urządzeń ruchomych). 
 Identyfikacja radiowa zalogowania do modułu MR-14. 
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 Komunikacja z kolejkami podwieszanymi i spągowymi. 
 System komunikacja radiowej w oparciu o światłowody (EFI-CON + MR-14). 
 Odczyt rejestratorów w urządzeniach. 

 
 
PODSUMOWANIE 
 
Sterownik ELSAP-12 i system UGS-10 stanowią zintegrowany system sterowania i łączności 
zapewniający realizację zindywidualizowanych funkcji niezbędnych do zapewnienia odpowiedniej 
wydajności procesów realizowanych w podziemiach kopalń. 
Funkcje bezprzewodowej łączności radiowej stanowią cenne uzupełnienie tego systemu, 
umożliwiając  lepsze wykorzystanie jego możliwości  i rozszerzenie pola możliwych  zastosowań.  
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STRESZCZENIE: Kopalnia Ziemowit na podstawie swoich doświadczeń, wspólnie z konsorcjum 
firm COIG S.A. oraz Elsta Elektronika Sp. z o.o. S.K.A. stworzyła pilotażowy system ewidencji 
środków strzałowych „LSM składy materiałów wybuchowych”. System ten został opracowany 
z powodu zachodzących zmian w przepisach prawa Unii Europejskiej. Celem nadrzędnym było 
uszczelnienie dystrybucji MW, przedostającego się w niepowołane ręce wykorzystywanego w ata-
kach terrorystycznych. System ten składa się z programu informatycznego realizującego procesy 
wynikające z Rozporządzenia Ministra Gospodarki [3] opartego o wiedzę Działu Techniki Strza-
łowej KW S.A. oddział KWK Ziemowit oraz z niezbędnego, odpornego również na warunki doło-
we, sprzętu technicznego. 
 
SŁOWA KLUCZOWE: LSM, elektroniczna ewidencja środków strzałowych, MW 
 
 
1.  WPROWADZENIE 
 
Uczestnictwo Polski w stowarzyszeniu państw Unii Europejskiej wymusza stosowanie prawa 
wspólnotowego, które wydawane w formie dyrektyw jest podstawą do tworzenia prawa krajowego. 
Na podstawie Dyrektywy 2008/43/WE z dnia 04.04.2008 r. w sprawie ustanowienia systemu ozna-
czania śledzenia materiałów wybuchowych przeznaczonych do użytku cywilnego [1] oraz jej no-
welizacji Dyrektywy 2012/4/UE z dnia 22.02.2012 r.[2] zmieniającej termin wejścia w życie wy-
magań dla użytkowników cywilnych, środków strzałowych na dzień 05 kwietnia 2015 r. Na pod-
stawie tych dyrektyw powstało Rozporządzenie Ministra Gospodarki z 02.11.2012 roku w sprawie 
jednoznacznego oznaczenia materiałów wybuchowych, przeznaczonych do użytku cywilnego, 
oznaczenia obiektów produkcyjnych oraz rejestru oznaczeń [3]. Wynika z niego, że producenci 
środków strzałowych muszą każdą sztukę naboju, zapalnika i rolki lontu oznaczać niepowtarzal-
nym 23 literowo-cyfrowym kodem oraz kodem matrycowym lub kreskowym, który jest przysto-
sowany do odczytu elektronicznego. 

Dane te muszą być przechowywane w systemie przez 10 lat. 
Kody zamieszczone na materiale wybuchowym i loncie przedstawiają rysunki 1 i 2.  
Rozporządzenie również wymaga od przedsiębiorcy: 
– prowadzenia rejestru wszystkich kodów stosowanych na MW i środkach nim wypełnionym, 
– informacji o osobie fizycznej lub prawnej, której powierzono nadzór nad MW, 
– lokalizacji MW w okresie, gdy jest on w posiadaniu przedsiębiorcy, dopóki nie zostanie 

przemieszczony do innego przedsiębiorcy, zużyty lub unieszkodliwiony, 
– ochronę zgromadzonych danych przed przypadkowym lub celowym uszkodzeniem lub 

zniszczeniem, 

Szkoła Eksploatacji Podziemnej 2015, Materiały Konferencyjne 
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– weryfikacji zgromadzonych danych, 
– przynajmniej raz w roku kontroli poprawności gromadzonych danych w rejestrze, 
– udostępnienia niezwłocznie służbie państwowej lub organowi kontrolującemu informacji 

dotyczących pochodzenia i lokalizacji każdego MW. 
 

 

 
Rys. 1. Materiał wybuchowy Emulinit PM z kodem 

23 literowo-cyfrowym i matrycowym. Źródło: własne

 
Rys. 2. Lont detonujący pentrytowy metanowy  
z kodem 23 literowo-cyfrowym i matrycowym.  

Źródło: własne 
 

 
W celu poprawnej ewidencji środków strzałowych KW S.A. oddział KWK Ziemowit przy 

współpracy konsorcjum firm COIG S.A. i Elsta Elektronika Sp. z o.o. S.K.A. zaprojektowała 
i wdrożyła system „LSM Składy Materiałów Wybuchowych”. 
 
 
2. SYSTEM INFORMATYCZNY 
 
Każdy przedsiębiorca zgodnie z wymogami powinien posiadać system gromadzenia informacji 
oraz śledzenia środka strzałowego i użytkownika w każdym momencie, aż do fizycznego zużycia 
materiału wybuchowego czy przedmiotu wypełnionego materiałem wybuchowym.  

 
Tabela 1. Wykaz ilości środków strzałowych stosowanych w KWK „Ziemowit” w ciągu 6-ciu miesięcy.  
Źródło: własne 
 

Miesiąc 
Ilość 

strzelań 
Ilość mw 

(kg) 
Ilość naboi 
mw (szt.) 

Ilość ze 
(szt.) 

Ilość ld 
(mb) 

Ilość 
23 literowo- 

numerycznych 
kodów do  
zapisania 

Styczeń 784 4468,5 14895 8898 730 23808 
Luty 770 3766,5 12555 8666 1062 21242 
Marzec 879 4059,6 13532 9925 1073 23478 
Kwiecień 632 3284,1 10947 7908 910 18873 
Maj 740 3036,9 10123 8201 440 18333 
Czerwiec 667 3234,9 10783 8154 1060 18958 
RAZEM 4472 21850,5 72835 51752 5275 124692 

 



 3

Po analizie dotyczącej ilości zużywanych środków strzałowych w KWK „Ziemowit” na prze-
strzeni 6-ciu miesięcy, otrzymaliśmy 124 692 pozycji niepowtarzalnych 23 literowo-cyfrowych 
oznaczeń, w skali roku to około 250 000 pozycji co daje nam 5 750 000 liter lub cyfr do zapisania, 
które należałoby wpisywać do dokumentów ewidencji przychodów i rozchodu środków strzało-
wych, a to niosłoby zagrożenie częstymi pomyłkami oraz czasochłonnością. 

Dane zawarte w tabeli 2 obrazują jaką ilość litero-liczb wydawca materiału wybuchowego mu-
siałby zapisać w krótkim czasie zgodnie z ww. wymogami.  
 
 
Tabela 2. Ilość litero-liczb wydawca materiału wybuchowego musiałby zapisać w krótkim czasie  
zgodnie z ww. wymogami. Źródło: własne 
 

SYMBOL MATERIAŁU WYBUCHOWEGO SYMBOL ŚRODKA INICJUJACEGO 
PL008EMUPMO114019080009 PL008E4W203C14035668402 
PL008EMUPMO114019080010 PL008E4W203B14035666587 
PL008EMUPMO114019080011 PL008E4W203D14035671259 
PL008EMUPMO114019080012 PL008E4W203E14035665987 
PL008EMUPMO114019080013 PL008E4W203F14035674632 
PL008EMUPMO114019080014 PL008E4W203G14035674569 
PL008EMUPMO114019080015 PL008E4W203I14035672568 
PL008EMUPMO114019080016 PL008E4W203J14035671589 
PL008EMUPMO114019080017 PL008E4W203K14035677548 
PL008EMUPMO114019080018 PL008E4W203L14035677598 

Tabela 2.     Źródło: własne. 
 

 
W celu ograniczenia błędów mechaniczno-literowych przy zapisach informacji, które nakłada 

na nas rozporządzenie zasadnym jest zastosowanie systemu informatycznego. 
System informatyczny powinien przechowywać dane przez okres 10 lat w bazie danych. W na-

szym przypadku administrowaniem bazy danych w czasie prób ruchowych będzie zajmowała się 
firma COIG S.A. która zaprojektowała i wykonała system informatyczny LSM. 

System ten posiada : 
– pełną integrację z systemem SZYK2 wykorzystywanym w KW S.A., 
– jedno miejsce do wprowadzania danych w czasie rzeczywistym, widocznym w systemie 

ERP/SZYK2 czyli wspomagającym zarządzanie przedsiębiorstwem i zapewniającym dostęp 
do całego spektrum zestawień i analiz, które stanowią podstawę do operacyjnego 
i strategicznego zarządzania, 

– działanie komputerów dołowych i urządzeń mobilnych w czasie rzeczywistym. 
Interface aplikacji LSM został zaprojektowany przy współudziale pracowników Działu Tech-

niki Strzałowej tak aby był ergonomiczny i przyjazny użytnikowi.  
Funkcje, które zostały użyte w systemie LSM powstawały w czasie rzeczywistych obserwacji 

przez grupę informatyków z firmy COIG S.A. Śledzili oni drogę, jaką materiał wybuchowy musi 
przejść od przyjęcia na zakład, do jego zużycia. 

Funkcje na poziomie komputerów dołowych oraz komputerów mobilnych uproszczono do mi-
nimum wykorzystując maksymalnie klawisze funkcyjne i kolorystykę tak by obsługiwanie mogło 
być intuicyjne. 

Interface komputera dołowego przedstawia rys. 3, a czytnika mobilnego rys. 4. 
W czasie trwania prób ruchowych zbierano i analizowano uwagi użytkownika  –  administrato-

ra systemu z poziomu zakładu, konwojenta, wydawcy i górnika strzałowego. 
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Rys. 3. Interface komputera dołowego. Źródło: własne 

 
Rys. 4.Interface czytnika mobilnego. 

Źródło: własne 
 
 

Testy przeprowadzono podczas dostaw, co umożliwiały pozyskanie dokładnych informacji do-
tyczących: 

– liczby zakresu czynności, wykonywanych w ramach procesu oraz czasu ich wykonania, 
– uczestników procesów, 
– dokumentów tworzonych w ramach realizacji procesów. 
Dane zawarte w tabeli przedstawiają procesy stworzone w systemie LSM. 
Wypracowany model systemu LSM jest uniwersalny i ma możliwość dostosowania się do róż-

nych typów organizacji pracy w oddziałach KW S.A.  
I tak znalazły się obszary, które są obecnie, wprowadzane, a ułatwiają i przyspieszają ewiden-

cje obrotu środkami strzałowymi np.: 
– dodatkowe wykorzystanie terminala mobilnego jako ręcznego skanera kodów kreskowych, 
– problem nieczytelnych etykiet – trwają konsultacje z dostawcą środków strzałowych doty-

czące stosowania etykiet nie podatnych na zniszczenie lub podatnych w mniejszym stopniu 
niż dotychczas, 

– odczytywania kodów z pliku xml – trwają konsultacje z dostawcą środków strzałowych do-
tyczące zakresu przekazywanych w pliku danych, 

– przekazanie puszki w przodku przez górnika strzałowego innemu górnikowi strzałowemu, 
– zmiana lokalizacji wykonania robót strzałowych, 
– obsługa depozytu (wydanie strzałowemu zdeponowanej puszki), 
– obsługa pracowników firm obcych – kwestia ich autoryzacji w systemie, 
– wzory wymaganych zestawień (tj. książki obrotu środkami strzałowymi), które zostaną do-

piero określone przez ustawodawcę. 
System LSM będzie automatycznie wspierał administratora , przypominał, oraz blokował oso-

by mające kontakt z MW. Dotyczyć to będzie następujących informacji: 
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– terminów badań ogólnych lekarskich, 
– terminów badań psychologicznych, 
– terminów badań psychiatrycznych, 
– terminów ważności informacji z Krajowego Rejestru Karnego, 
– terminów ważności opinii z policji, 
– terminów ważności szkoleń cyklicznych. 
 

 
Tabela 3. Procesy stworzone w systemie LSM.  Źródło: własne 
 

 
PROCESY JAKIE ZOSTAŁY STWORZONE W SYSTEMIE LSM 
 
 Proces przyjęcia dostawy na podstawie Dowodu Dostawy, wygenerowanego w Portalu Do-

stawcy LDO  
 Proces przyjęcia dostawy na podstawie papierowego Awiza, w oparciu o zamówienie wyge-

nerowane w komponencie Zamówienia  
 Przegląd stanów składów  
 Przegląd stanów/ obrotów od ogółu do szczegółu  
 Wydruki przeglądów  
 Prowadzenie słownika podziału miejsca pracy na lokalizacje  
 Prowadzenie kartotek uprawnień/ upoważnień Pracowników/ opcjonalnie kartotek puszek 

„Bani”  
 Proces przyjęcia dostawy na Skład Materiałów Wybuchowych (SMW). Utworzenie Automa-

tyczne utworzenie dokumentu przyjęcia na magazyn (w SZYK2/KLM/LMM)  
 Proces przekazania pomiędzy dwoma składami MW realizowany pod powierzchnią  
 Proces przekazania pomiędzy dwoma składami SMW realizowany częściowo na powierzchni  
 Proces wprowadzania Dyspozycji Wydania  
 Proces wydania materiału dla Pracownika  
 Proces rozliczania „Bani” (bez rozpakowywania, lub wraz ze zwrotem pozostałych materia-

łów na skład SMW)  
 Proces rozliczenia przez Pracownika pobranych materiałów  
 Proces potwierdzenia przez Pracownika zużycia materiałów MW. Automatyczne utworzenie 

dokumentu rozchodu RW z magazynu (w SZYK2/KLM/LMM). Opcjonalne – uzupełnienie 
osi kosztowej rozchodu i zatwierdzenie dokumentu  

 Proces zwrotu materiału przez Pracownika na skład SMW (skład z którego wydano materiał, 
lub inny skład SMW)  

 Proces (będący także integralną częścią wcześniej wymienionych procesów) autoryzacji Pra-
cownika poprzez wprowadzenie kodu PIN lub hasła  

 Proces (będący także integralną częścią wcześniej wymienionych procesów) identyfikacji 
Pracownika poprzez odczyt karty (Identyfikatora) Pracownika  

 Przegląd stanu składów SMW  
 Przegląd stanu materiałów pobranych przez Pracownika  
 Weryfikacja stanu, przegląd dokumentów transportowych przez konwojenta  
 Potwierdzenie przekazania stanu składu pomiędzy uprawnionymi pracownikami (wydawca 

materiału)  
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3. WYMAGANIA SPRZĘTOWE 
 
W celu zabudowy urządzeń niezbędnych do obsługi elektronicznego systemu ewidencji środków 
strzałowych KW S.A. oddział KWK Ziemowit musiał wystąpić do Prezesa Wyższego Urzędu 
Górniczego o wyrażenie zgody na odstąpienie wymagań punktu 5.8 załącznika nr 1 do Rozporzą-
dzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 1 kwietnia 2003 r. w sprawie prze-
chowywania i używania środków strzałowych i sprzętu strzałowego w zakładach górniczych [4]. 
Ww. prośba dotyczyła wprowadzenia instalacji elektrycznej do komory wydawczej , która będzie 
zasilała komputer. Prezes Wyższego Urzędu Górniczego w swojej decyzji określił również warun-
ki stosowania zezwolenia: 

– komputer w komorze wydawczej składu MW zasilany będzie kablem podłączonym do in-
stalacji oświetleniowej składu przez oprawę oświetleniową znajdującą się we wnęce wyko-
nanej w przedniej ścianie komory wydawczej, 

– komputer we wnęce buforowej, pomieszczeniu do sprawdzania pobranych środków strza-
łowych zasilany będzie kablem podłączonym do instalacji oświetleniowej składu przez 
oprawę oświetleniową znajdującą się nad stołem do sprawdzania pobranych środków strza-
łowych, 

– napięcie znamionowe przedmiotowej instalacji nie może przekroczyć 230V, 
– komputery zabudowane w składzie będą połączone siecią światłowodową z siecią kompute-

rową na powierzchni, 
– urządzenia elektroniczne zabudowane w składzie MW będą niezależnie kontrolowane przez 

uprawnione osoby dozoru ruchu z częstotliwością nie rzadziej niż raz na trzy miesiące.  
Kierownik Ruchu Zakładu Górniczego ustali częstotliwość kontroli ww. składu materiałów 

wybuchowych w zakresie dodatkowych pomiarów prądów błądzących przez służbę elektryczną i strza-
łową.  

 
 

 
 

Rys. 5. Komputer dołowy wraz z instalacją zasilającą w komorze wydawczej. Źródło: własne 
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Kierownik Ruchu Zakładu Górniczego wyznaczy osoby kierownictwa i dozoru ruchu odpowie-
dzialne za kontrole warunków wydanego zezwolenia oraz ustali częstotliwość i sposób dokumen-
towania tych kontroli. 

Firma Elsta Elektronika Sp. z o.o. S.K.A. przystąpiła do wykonania komputerów zgodnie z ww. 
wymaganiami. Rysunek 5 i 6 przedstawiają stanowisko z zamontowanym komputerem dołowym 
w komorze wydawczej wraz z instalacją elektryczną na, którą KW S.A. oddział KWK „Ziemowit” 
otrzymał zgodę na odstąpienie od przepisów. Po wykonaniu urządzeń dołowych firma Elsta Elek-
tronika Sp. z o.o. S.K.A. wystąpiła i otrzymała pozytywną opinię techniczną jednostki notyfikowa-
nej dla sprzętu działającego w bezpośrednim sąsiedztwie materiałów wybuchowych i środków 
strzałowych. 

 
 

 
 

Rys. 6. Podłączenie komputera dołowego do instalacji oświetleniowej w przedsionku  
komory wydawczej. Źródło: własne 

 
 

W skład urządzeń, które są niezbędne do realizacji procesów elektronicznej ewidencji środków 
strzałowych należą: 

– komputer dołowy – rys. 7, 
– komputer dołowy dla górnika strzałowego potrzebny do kontroli wydanego materiału wy-

buchowego – rys. 8, 
– terminal mobilny dołowy – rys. 9, 
– terminal mobilny powierzchniowy – rys. 10, 
– komputer powierzchniowy dla administratora – rys. 11, 
– stacja dokująca podłączona do komputera powierzchniowego – rys.12. 
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Rys. 7. Komputer dołowy w komorze wydawczej. Źródło: własne 
 
 

 
 
Rys. 8. Komputer dołowy w pomieszczeniu do sprawdzania środków strzałowych przez górnika strzałowego. 

Źródło: własne 
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Rys. 9. Terminal mobilny dołowy.  
Źródło: własne 

 
Rys. 10. Terminal mobilny powierzchniowy.  

Źródło: własne 
 
 

 
Rys. 11. Komputer powierzchniowy  
dla administratora. Źródło: własne 

 
Rys. 12. Stacja dokująca podłączona do 
komputera powierzchniowego. Źródło: 

własne 
 
 

Schemat modelu infrastruktury technicznej wypracowanej podczas realizacji prób ruchowych 
dla systemu  – „LSM Składy Materiałów Wybuchowych„ w oddziale KWK „Ziemowit” przedsta-
wia rys. 13. 
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Rys. 13. Schemat modelu infrastruktury technicznej wypracowanej podczas realizacji prób  
ruchowych dla systemu  – „LSM Składy Materiałów Wybuchowych„ 

 
3.1. Opis techniczny 
 
3.1.1. Schemat funkcjonalny rozwiązania dla urządzeń dołowych 
 
Projektuje się instalację czterech komputerów dołowych w dwóch składach materiałów wybucho-
wych. Urządzenia będą służyły do bieżącej obsługi działań składów materiałów wybuchowych 
oraz procedur wydania/przyjęcia środków strzałowych na magazyn. Jeden z komputerów zostanie 
zamontowany w komorze wydawczej składu rys. 7 materiałów wybuchowych i będzie on dostępny 
do obsługi jedynie przez uprawnione osoby obsługujące skład. Drugi komputer zostanie zamonto-
wany w pomieszczeniach służących sprawdzaniu pobranych środków strzałowych przez górnika 
strzałowego rys. 8. Komputery wyposażone będą w zabudowane czytniki kodów matrycowych 2D 
umożliwiające odczyt środków strzałowych wydawanych górnikom strzałowym. Każdy komputer 
standardowo wyposażony będzie w anteny umożliwiające dostęp bezprzewodowy do systemu 
komputerowego za pomocą standardów Bluetooth oraz Wi-Fi. Interfejsy będą służyć do lokalnej 
komunikacji urządzeń mobilnych z nadrzędnymi systemami informatycznymi. 
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Projektuje się również połączenie obydwu komputerów za pomocą kabla światłowodowego. 
Połączenie służyć będzie lokalnej transmisji danych pomiędzy komputerami oraz dla udostępnienia 
połączenia szerokopasmowego dla jednego z komputerów połączonego z powierzchnią.  

W składach materiałów wybuchowych używany będzie również terminal mobilny rys.9 służący 
do odczytywania kodów matrycowych 2D w miejscach oddalonych od stacjonarnego komputera 
dołowego. Terminal pobierany będzie w punkcie wydawania sprzętu strzałowego – gdzie przejdzie 
procedurę ładowania poprzez podłączenie do stacji dokującej rys. 12, a następnie jako wyposaże-
nie wydawcy zabierany do składu materiałów wybuchowych w skórzanym pokrowcu. 
 
3.1.2.  Schemat funkcjonalny rozwiązania dla urządzeń powierzchniowych 
 
W punkcie wydawania sprzętu strzałowego projektuje się zabudowę komputera stacjonarnego typu 
PC umożliwiającego dostęp do funkcji systemu obrotu środkami strzałowymi. Komputer ten powi-
nien być wpięty do sieci informatycznej LAN z zapewnionym dostępem do zasobów SZYK2. Po-
łączony będzie do stacji dokujących dla wszystkich rodzajów terminali mobilnych rys. 9 oraz 
rys. 10. 
 
 
4. WNIOSKI 
 
Podstawowym celem przeprowadzenia prób ruchowych przez firmę COIG S.A. wraz z firmą Elsta 
Elektronika sp. z o.o. S.K.A. było przetestowanie w rzeczywistych warunkach systemu do obsługi 
ewidencji obrotu środkami strzałowymi. 

System spełnia wszystkie wymogi prawne nakładane przez ustawodawcę. 
Zweryfikowano przyjęte założenia techniczne i funkcjonalne wszystkich składowych systemu 

przez końcowych użytkowników. 
Z uwagi na fakt, iż w próbach ruchowych uczestniczyli nie tylko wykonawcy oprogramowania 

i dostawcy sprzętu, ale również odbiorcy i użytkownicy końcowi oprogramowania – Kompania 
Węglowa S.A. oddział KWK „Ziemowit”, możliwe było wypracowanie takiego modelu systemu, 
który spełnia oczekiwania użytkownika we wszystkich analizowanych aspektach. 
 
 
LITERATURA 
 
[1] Commission Directive 2008/43/EC of 4 April 2008 – setting up, pursuant to council Directive 

93/15/EEC, a system for the identification and traceability of explosives for civil uses – Offi-
cial Jurnal of the European Union – L 94/8. 

[2] Commission Directive 2012/4/EU of 22 February 2012 amending Directive 2008/43/EC of 
4 April 2008 setting up, pursuant to council Directive 93/15/EEC, a system for the identifica-
tion and traceability of explosives for civil uses. 

[3] Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 02 listopada 2012 r. w sprawie jednoznacznego 
oznaczenia materiałów wybuchowych, przeznaczonych do użytku cywilnego, oznaczenia 
obiektów produkcyjnych oraz rejestru oznaczeń (Dz. U. Nr 0, poz. 1231 z dn. 9.11.2012 r.). 

[4] Rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 1 kwietnia 2003 r. 
w sprawie przechowywania i używania środków strzałowych i sprzętu strzałowego w zakła-
dach górniczych (Dz. U. Nr 72 z 2003 r. , poz.655). 

[5] Dokumentacje techniczno-ruchowe z prób ruchowych systemu „LSM Składy Materiałów Wy-
buchowych”. 

 



 1

Likwidacja kopalni soli Mines de Potasse d’Alsace 
 
 
Eugeniusz Rak, Magdalena Chrapusta  
KOPEX SA 
 
 
 
 
 
 
STRESZCZENIE: W 2007 roku KOPEX SA zawarł kontrakt na kompleksową likwidację kopalni soli 
potasowej Mines de Potasse d'Alsace (MDPA), której wyrobiska po zakończeniu eksploatacji zostały 
adaptowane na podziemne składowisko odpadów. Proces likwidacji, początkowo zaplanowany na lata 
2007–2013 został wydłużony do roku 2020 i obejmuje: utrzymanie infrastruktury zakładu górniczego, 
niezbędnej dla usunięcia części odpadów, zabezpieczenia i likwidacji wyrobisk, likwidację urządzeń 
zakładu górniczego, zabezpieczenie i likwidację wyrobisk poziomych, likwidację i zabezpieczenie 
szybów. 
 
SŁOWA KLUCZOWE: KOPEX, MDPA, zabezpieczenie, utrzymanie, likwidacja, sól potasowa, 
składowisko, odpady,  
 
 
1. WSTĘP 
 
W 2007 roku KOPEX SA zawarł kontrakt na kompleksową likwidację kopalni soli potasowej 
(MDPA), której wyrobiska po zakończeniu eksploatacji zostały adaptowane na podziemne 
składowisko odpadów.  
 
1.1. Rys historyczny 
 
Mines de Potasse d'Alsace to spółka skarbu państwa, powołana w 1968 r. na bazie wcześniejszych 
4 spółek, w tym 3 niemieckich i jednej francuskiej (KST), utworzonych pomiędzy rokiem 1906 
(pierwsza koncesja Amelie) a sierpniem 1958 r. Posiadała ona 37 koncesji na wydobycie soli ka-
miennej i soli pokrewnych w tym soli potasowej. Obszar górniczy o łącznej powierzchni 222 km2, 
położony na północny zachód od miasta Mulhouse pokrywał sobą 33 miejscowości Górnego Renu. 
Pomiędzy rokiem 1904 a 1967 na obszarze górniczym MDPA i dawnego KST wykonano 181 
otworów badawczych w poszukiwaniu soli potasowej, 1 otwór badawczy Max (1980 r.), 23 otwory 
badawcze zrealizowane przez firmy petrochemiczne i 1 przez firmę Gaz de France oraz wybudo-
wano 24 szyby głębinowe, W latach swojej świetności MDPA wydobywała blisko 2,4 mln ton 
NaCl/rok. Od roku 1990 następuje spadek wydobycia związany z wyczerpywaniem się pokładów 
soli, jak i likwidacją górnictwa we Francji.  

Na przestrzeni lat sól w MDPA urabiana była różnymi metodami. I tak w latach: 
 1913 – 1918 główną metodą urabiania była metoda filarowa, filarów przestawnych 
 1919 – 1924 metoda „Stossbau” od granic, 
 1925 – 1930 metoda „Stossbau” do granic, 
 1930 – 1940 metoda długich ścian z robotami strzałowymi, 
 1940 – 1945 brak rozwoju metod urabiania,  

Szkoła Eksploatacji Podziemnej 2015, Materiały Konferencyjne 
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 1945 – 1985 metoda ścianowa z wykorzystaniem ładowarek zgarniakowych i robót 
strzałowych, metoda komorowo-filarowa i ścianowa zintegrowana z wykorzystaniem 
kombajnów ścianowych i kroczących obudów podporowych. 

 
 

           
 

Rys. 1. Obszar górniczy MDPA i KST (rok 1924) 
Figure 1. MDPA and KST mining area (year 1924) 

Rys. 2. Obszar górniczy MDPA-SA (rok 1981) 
Figure 2. MDPA-SA mining area (year 1981) 

 
 
 

 
Rys. 3. Kombajn ścianowy dwuorganowy 

Figure 3. Longwall shearer with double cutting units 

 
Rys. 4. Sekcje obudowy zmechanizowanej wraz  

z przenośnikiem ścianowym zgrzebłowym  
w jednej z ostatnich ścian 

Figure 4. Powered roof support units c/w AFC-type 
scraper conveyor in one of the last longwalls 
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W 1997 roku w związku z wyczerpywaniem się złoża soli potasowej MDPA podjęła decyzję 

o wstrzymaniu eksploatacji soli potasowej z dniem 31 grudnia 2004 r. Rok wcześniej z jej struktur 
utworzono i powołano do życia nową spółkę o nazwie STOCAMINE, która w 1997 roku uzyskała 
zezwolenie na eksploatację składowiska odpadów przemysłowych na dole kopalni, utworzonego 
w komorach na głębokości ok. 600 m w pokładach soli kamiennej, pod warstwą silvinitu, zwaną 
dolnym pokładem MDPA. Składowisko o wymiarach brzegowych 1000 m x 800 m (rys. 3), po-
dzielone jest na 12 komór zwanych blokami, oznaczonych B11 – B16 i B21 – B26, rozciętymi 3. 
lub 2. alejami centralnymi o długości 200 m i przecinkami o wymiarach 4m x 3m, tworzącymi 
filary podporowe bloków o wymiarach 20 m x 20 m x 3 m.  

 
 

 
                            

Rys. 5. Plan składowiska odpadów 
 
 

W blokach tych, w latach 1998 – 2002 złożono 44 tys. ton odpadów przemysłowych. Pożar od-
padów, który miał miejsce w jednym z bloków, zwanym B15, w roku 2002 przyspieszył zakończe-
nie eksploatacji soli potasowej oraz eksploatację składowiska odpadów. Od 2002 r. rozpoczęła się 
powolna likwidacja MDPA. Ze względu na zgromadzone na dole odpady MDPA zobowiązana 
była do dalszego utrzymywania obiektów i instalacji górniczych niezbędnych do zapewnienia do-
stępu do składowiska STOCAMINE. Zawarta w 1997 r. umowa pomiędzy władzami MDPA a związ-
kami zawodowymi obejmująca plan socjalny dla górników na okoliczność wstrzymania eksploata-
cji spowodowała, że MDPA od roku 2008 nie była w stanie sama zapewnić ciągłości utrzymania 
wyrobisk, instalacji i robót związanych z likwidacją jeszcze czynnych szybów. 
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1.2.  MDPA a KOPEX SA 
 
W 2006 roku MDPA ogłosiła przetarg międzynarodowy a w 2007 r. podpisała w wyniku wygrane-
go przetargu z KOPEX SA umowę na poeksploatacyjne utrzymanie swoich obiektów i instalacji 
górniczych i zamknięcie kopalni. Proces likwidacji, początkowo zaplanowany na lata 2007 – 2013 
został wydłużony do roku 2020. Spowodowane to było brakiem decyzji władz administracji fran-
cuskiej co do sposobu i terminu likwidacji składowiska odpadów przemysłowych STOCAMINE, 
która to Spółka została w 2013 r. ponownie wchłonięta w struktury MDPA. 

Zakres usług jakie do zrealizowania miał i ma KOPEX SA obejmuje: 
– zapewnienie załogi o odpowiednich kwalifikacjach, 
– przejęcie, utrzymanie i aktualizację zasobów dokumentacyjnych, 
– eksploatację i utrzymanie ruchu szybów kopalnianych i górniczych wyciągów szybowych, 
– kontrolę i utrzymanie czynnych wyrobisk dołowych, 
– utrzymanie maszyn i urządzeń górniczych na powierzchni i dole kopalni, 
– kontrole i utrzymanie prawidłowej wentylacji wyrobisk dołowych, 
– roboty górnicze w ramach likwidacji składowiska odpadów przemysłowych,  
– likwidację czynnych szybów.  
 
 

2. REALIZACJA USŁUG 
 
W roku 2007 MDPA posiadała w swoich zasobach 3 czynne szyby, w tym dwa wdechowe, Amelie 
2 i Joseph oraz jeden wydechowy Else, wyposażone w górnicze wyciągi szybowe i udostępniające 
odpowiednio poziomy -550 m i -660 m, -530 m oraz -489 m. Łączna długość czynnych wyrobisk, 
o wymiarach 3 m wysokości i 4 m szerokości wydrążonych w soli kamiennej wynosiła ponad 20 km. 
W większości wyrobiska wykonane są z zabezpieczeniem stropu obudową kotwową. W nieko-
rzystnych warunkach górniczo-geologicznych obudowę stanowi podatna obudowa łukowa.  
 
2.1. Zapewnienie załogi o odpowiednich kwalifikacjach  
 
W celu zrealizowania zapisów umowy KOPEX SA korzystając z zasobów ludzkich KOPEX – 
PBSz SA zapewnił zarówno wysoko wykwalifikowaną kadrę kierowniczą, dozór i pracowników, 
którzy w roku 2007 przejęli od MDPA odpowiednie obowiązki i zapoznali się z obowiązującymi 
przepisami prawa górniczego. W latach 2007 – 2013 pracująca na jedną zmianę podstawowa zało-
ga wynosiła 19 osób, okresowo ze względu na dodatkowe prace zwiększana była do 25 osób. 
Obecnie ze względu na rozpoczęcie w roku 2014 likwidacji składowiska odpadów stan załogi po-
większono do 46 osób. Ta nieliczna grupa pracowników wykonuje wszystkie wynikające z umowy 
obowiązki. 
 
2.2. Przejęcie, utrzymanie i aktualizację zasobów dokumentacyjnych 
 
Przejęte od MDPA archiwum dokumentacyjne jest na bieżąco utrzymywane i aktualizowane. Ma-
py wyrobisk dołowych są okresowo aktualizowane przy wykorzystaniu odpowiedniego oprogra-
mowania AUTOCAD zarówno pod względem górniczym (wyrobiska) i wentylacyjnym (kierunki 
przepływu powietrza, miejsca zabudowy wentylatorów i tam wentylacyjnych itp.). Dodatkowo 
mapy górnicze uzupełniane są o dodatkowe nakładki informujące o lokalizacji czujników atmosfe-
ry kopalnianej, aparatów telefonicznych, rozdzielni elektrycznych i innego wyposażenia wyrobisk 
dołowych zgodnie z oczekiwaniami MDPA. 
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2.3. Eksploatacja i utrzymanie ruchu szybów kopalnianych i górniczych wyciągów szybowych 
 
W 2008 r. KOPEX przejął od MDPA eksploatację i utrzymanie 2 ostatnich szybów tj. szybu Jo-
seph i Else wraz z górniczymi wyciągami szybowymi. Trzeci z szybów Amelie 2 do czerwca 2008 r., 
kiedy to rozpoczęła się jego likwidacja był utrzymywany wspólnie z załogą MDPA. 
 
2.3.1. Szyb Amelie 2 
 
Szyb był usytuowany w miejscowości Wittelsheim, na obszarze koncesyjnym Amelie. Poprzez wy-
robiska dołowe połączony był z szybem Amelie 1 (w tej samej koncesji), z szybami Joseph i Else, 
należącymi do koncesji o tej samej nazwie oraz z szybem Max zlikwidowanym w 2004 r. Szyb został 
zgłębiony w latach 1911 i 1912 do głębokości -572 m, a następnie pogłębiony w latach 1963 i 1964 
do głębokości - 683 m.  

Dane techniczne szybu: 
– średnica szybu 5,1m od 0 do 35 m, następnie 4,5 m 
– przekrój 20,4 m2, następnie 15,9 m2 
– obudowa tubingowa tupu niemieckiego od 0,5m do 141m i od 189m do 241m 
– obudowa poza strefą tubingową:   

 beton od 0 do 0,5 m, 
 cegła od 141 do 189 m, 
 kostka betonowa od 241 do 569 m, 
 beton od 569 do 683 m. 

Pierwsze pokłady soli kamiennej znajdowały się na poziomie -289 m, a pokłady soli potasowej 
na poziomie pomiędzy -518 i -519 m dla pokładu górnego i pomiędzy -541 i -546 m dla pokładu 
dolnego.  

Podszybia znajdowały się na poziomie -550 m w odległości 4m od pokładu dolnego i w pokła-
dzie dolnym na poziomie -661m.  

W latach 1914 – 1950 pełnił rolę szybu wydobywczego, a następnie szybu wentylacyjnego 
i materiałowo-zjazdowego dla kopalni Amelie. Wyposażony był w klatkę i przeciwwagę prowa-
dzoną po prowadnikach linowych i maszynę wyciągową z kołem Koepe. Po zatrzymaniu eksploat-
acji w 2002 r. przejął rolę szybu wentylacyjnego wdechowego. 

W roku 2008 w ramach robót przygotowawczych do zasypania szybu Kopex – PBSz wykonał 
uszczelnienia górotworu, bezpośrednio za obudową murową szybu na głębokości od -235 m do –
240 m, tuż pod obudową tubingową, gdzie stwierdzono znaczne wycieki wody. W trakcie iniekcji 
mającej na celu odcięcie dopływu wody do szybu z pokładów wodonośnych wykonano 91 otwo-
rów iniekcyjnych o długości 2 mb i zastosowano łącznie ok. 6 500 kg środka iniekcyjnego 
w postaci klejów poliuretanowych typu EKOPUR pod ciśnieniem 0,5 – 0,8 MPa. Roboty prowa-
dzone były z klatki wyciągu szybowego. Następnie szyb został zasypany częściowo z poziomu -
550m za pomocą ładowarek kołowych typu ST5 Wagner do głębokości od -682 materiałem zasy-
powym w postaci łupka i żwiru dowolnego rodzaju. Na poziomie -550 m wykonano korek betono-
wy do podtrzymania pozostałej kolumny zasypowej, którą tworzyły: żwir płukany 12/30 mm i 2 war-
stwy uszczelniające z popiołów lotnych pod pokładami wodonośnymi.  

Schemat zasypu szybu Amelie 2 przedstawia rys. 6. 
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Rys. 6. Przekrój zasypu szybu Amelie 2 
Figure 6. Section of the backfill of Amelie 2 shaft 

 
2.3.2.  Szyb Joseph 
 
Usytuowany na obszarze koncesyjnym Joseph, został zgłębiony w latach 1911/1912. Średnica szy-
bu wynosi 4,5 m, przy czym od zrębu do głębokości 23,1 m wynosi ona 5,1 m.  

Obudowę szybu stanowią: 
– cegła od 0,0 do 3,6 m, 
– obudowa tubingowa od 3,6 do 196,4 m, 
– betonity od 196,4 do 450 m, 
– beton od 450 do 558,1 m. 
Wydobycie szybem zaprzestano w roku 1965, kiedy funkcję tę przejęły szyby Amelie. Od tego 

czasu był szybem wdechowym dla kopalni Amelie. Wyposażenie szybu stanowią drewniane dźwi-
gary zbrojenia szybowego i drewniane prowadniki naczyń wyciągowych, rurociągi wody słod-
kiej i dołowej, powietrzny i kable energetyczne i teletechniczne. Szyb wyposażony jest w górniczy 
wyciąg szybowy z maszyną wyciągową z napędem tyrystorowym (do roku 1998 maszyna napę-
dzane była układem Leonarda) i dwulinowym kołem Koepe.  

Charakterystyka górniczego wyciągu szybowego: 
– Koło pędne typu Koepe, dwulinowe, średnica D = 3200 mm, obroty n = 57,3/min, koło 

linowe średnicy D = 2700 mm z wykładką Bekorit,  
– Dwie liny nośne typu zamkniętego: prawo- i lewoskrętna, o średnicy dn = 27 mm,  
– Lina wyrównawcza o średnicy dn = 46 mm,  
– Moment maksymalny na kole Koepe M = 79 700 Nm 
– Naczynia wyciągowe:  

 klatka dwupiętrowa, piętro dolne do transportu ludzi i materiałów, piętro górne wyposa-
żone w pomosty uchylne po stronie południowej i północnej, do transportu materiałów 
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 rewizji szybu i robót szybowych, maksymalna ilość ludzi w piętrze 17 osób, maksymal-
ny ciężar użyteczny klatki 5 t, 

 przeciwwaga o ciężarze Qp = 10,873 t, 
– Prowadzenie naczyń: sztywne, prowadniki drewniane 160 x 180 mm, 
– Dźwigary zbrojenia szybowego: drewniane 200 x 240 mm, 
– System hamowania: hamulec manewrowy i bezpieczeństwa, tarczowe działające na bieżnię 

hamulcową koła Koepe oraz hamulec pomocniczy działający na tarczę hamulcową 
zabudowaną pomiędzy silnikiem maszyny a przekładnią główną maszyny, zasilane z 
centrali hydraulicznej, 

– Smarowanie panewek wału głównego: wymuszone, poprzez centralę hydrauliczną, 
– Ilość poziomów: jeden, - 534 m (główka szyny -531,6 m),  
– Wieża szybowa stalowa typu kozłowego, wysokości H = 31 m, 
– Napęd: silnik prądu stałego o mocy P = 478 kW, prędkości obrotowej n = 1000 obr/min, 

napięciu nominalnym Un = 460 V i prądzie nominalnym In = 1116 A, przekładnia główna 
1:17,63,  

– Zasilanie: ze stacji tyrystorowej składającej się z dwóch mostków tyrystorowych, 
– Sterowanie przez automat programowalny typu ALSPA C350 z automatem funkcyjnym, 
– Kontrolowana przez dwa mikro kalkulatory typu S600.  
Od roku 1998 szyb był używany przez STOCAMINE, spółkę córkę zajmującą się składowa-

niem odpadów przemysłowych na dole kopalni w specjalnie do tego celu przygotowanym składo-
wisku na poz. -531,6 m. 
 
2.3.3. Szyb Else 
 
Usytuowany na obszarze koncesyjnym Else, został zgłębiony w latach 1911/1912. Jest to szyb wy-
dechowy. Średnica szybu wynosi 4,5 m, przy czym od zrębu do głębokości 2,7 m wynosi ona 
5,6 m, a od 121,4 do 160 m – 4,9 m. 

Obudowę szybu stanowią: 
– beton i cegła od 0,0 do 2,7 m, 
– obudowa tubingowa od 2,7 do 121,4 m, 
– betonity od 121,4 do 450 m,  
– beton i cegła od 450 do 515,1 m. 
Wydobycie szybem zaprzestano w roku 1965 i podobnie jak szyb Joseph został on przejęty 

przez kopalnię Amelie, dla której stanowił szyb wydechowy. Szyb wyposażony jest w górniczy 
wyciąg szybowy z maszyną wyciągową (rys. 7) napędzaną silnikiem prądu stałego, zasilanego 
układem Leonarda. 

Charakterystyka górniczego wyciągu szybowego: 
– Bęben linowy dwucylindryczno-stożkowy, średnicy D = 6000/3800 mm, obroty,  
– n = 51 obr/min, moment maksymalny na bębnie M = 155 114 Nm, koło linowe o średnicy 

D = 5000 mm z wykładką Bekorit, 
– Dwie liny nośne typu zamkniętego: prawo- i lewoskrętna, o średnicy dn = 41,27 mm,  
– Naczynia wyciągowe: dwie klatki jednopiętrowe do transportu ludzi i materiałów, rewizji 

szybu i robót szybowych, piętro wyposażone w pomosty uchylne do robót szybowych, 
maksymalna ilość ludzi w klatce 8 osób, maksymalny ciężar użyteczny klatki Qu = 4000 
kg, 

– Prowadzenie naczyń: linowe, liny budowy zamkniętej, średnicy dn = 41 mm, dwie liny 
odbojowe budowy zamkniętej o średnicy dn = 50 mm, 

– System hamowania: hamulce szczękowe działające na bieżnię hamulcową bębna (hamulec 
manewrowy i bezpieczeństwa), 
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– Smarowanie panewek wału głównego: swobodne, poprzez pierścienie smarujące, 
– Ilość poziomów wydobywczych: jeden, - 500 m,  
– Wieża szybowa stalowo-betonowa, typu kozłowego, wysokość wieży do osi kół linowych H 

= 41,57 m, 
– Silnik prądu stałego o mocy P = 827 kW, prędkości obrotowej n = 51 obr/min, napięciu 

nominalnym Un = 490 V i prądzie nominalnym In = 1800 A, 
– Zasilanie: za pomocą zespołu silnikowo-prądnicowego układu Leonarda  

 
 

   
 

Rys. 7. Maszyna wyciągowa Else z początku XX w. z bębnem dwucylindryczno-stożkowym 
Figure 7. Else hoisting machine from the beginning of 20th century with double-cylindrical and conical drum 
 
 

W obydwu szybach KOPEX prowadzi utrzymanie oraz codzienne i okresowe rewizje, kontrole 
i badania zarówno szybów i ich wyposażenia oraz górniczych wyciągów szybowych. Pracownicy 
KOPEX obsługują maszyny wyciągowe, stanowiska sygnałowe a brygady szybowe dokonują na-
praw i remontów szybów i ich wyposażenia w tym wymiany: dźwigarów zbrojenia szybowego 
(dotychczas wymieniono 79 szt.), rurociągów, obmurza, konserwacji i wymiany elementów górni-
czych wyciągów szybowych jak: lin nośnych i wyrównawczych (dwukrotna wymiana lin nośnych 
wyciągu Joseph, zawiesi nośnych, elementów naczyń wyciągowych itp.  

W wyciągach szybowych do zawieszenia naczyń i lin wyrównawczych stosuje się zawiesia kli-
nowe typu Relians (rys.8). 
 
 

   
 

Rys. 8. Zawiesie klinowe typu Reliance – wymiana 
Figure 8. Reliance-type wedge sling - replacement 
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Jako ciekawostkę należy zauważyć, że liny nośne górniczego wyciągu Else pracują już około 
50 lat. Wynika to głównie z przejścia po zakończeniu wydobycia z systemu skipowego na system 
klatkowy (zmniejszenie ciężaru użytecznego prawie 5. krotnie), jak i funkcji wyciągu (wyciąg 
awaryjny). 

Do zadań KOPEX nalży także obsługa wyciągu ratowniczego z kołowrotem 4t na wypadek 
awarii górniczych wyciągów szybowych 
 
2.4. Kontrola i utrzymanie czynnych wyrobisk dołowych oraz prawidłowej wentylacji  

wyrobisk dołowych 
 
Długość czynnych wyrobisk dołowych w 2007 roku przekazanych do utrzymania przez KOPEX 
wynosiła ponad 20 km i obejmowała również wyrobiska składowiska odpadów przemysłowych 
STOCAMINE (rys.9).  
 
 

 
 

Rys. 9. Schemat wyrobisk dołowych wraz ze składowiskiem odpadów STOCAMINE 
Figure 9. Scheme of underground excavations c/w STOCAMINE waste disposal site 

 
 

W przeciągu 7 lat długość wyrobisk dołowych nadzorowanych prze KOPEX uległa zmniejszeniu 
o ok. 1/3 ze względu na likwidację szybu Amelie 2 i zamknięcie obszaru szybu Amelie 1 i Amelie 2. 

Obecnie cały wysiłek KOPEX skoncentrowany jest na utrzymaniu i przygotowaniu wyrobisk 
i składowiska do wydawania odpadów na powierzchnię. Ostatnie dwa lata to głównie roboty gór-
nicze związane z doprowadzeniem gabarytów wyrobisk do wymiarów niezbędnych dla transportu 
kołowego poprzez pobierkę spągu (spągowarką typu RB JOY), przybierkę ociosów i stropu wyro-
bisk (przy pomocy wrębiarko-spągowarki typu RU JOY i kombajnu chodnikowego PAURAT), 
utrzymanie stropu i ociosów poprzez kotwienie wozami wiercąco kotwiącymi typu JS JOY i CMM 
firmy COCENTAL dla potrzeb likwidacji składowiska odpadów. Wykonano szereg komór pod 
rozdzielnie elektryczne i miejsca do parkowania pojazdów dołowych, komorę paliw itp. Ilość uro-
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bionej soli kamiennej to kilka tysięcy metrów sześciennych. Ilość zabudowanych kotew to kilkana-
ście tysięcy sztuk.  

 
 

a) 

b) 

c) 
 

Rys.10. Sposób zabezpieczenia wyrobisk górniczych: a) podatną obudową łukową,  
b) obudową kotwową, c) bez obudowy 

Figure 10. Methods of safeguarding the mining excavations: a) arched yielding support  
b) rock bolt ground support  c) without ground support 
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Oprócz robót górniczych należy również wymienić stałą kontrolę i modyfikację sieci wentyla-
cyjnej wyrobisk dołowych. Brygady górnicze na bieżąco utrzymują istniejące tamy wentylacyjne, 
jak również budują nowe lub demontują stare w zależności od potrzeb. 

Wyrobiska dołowe o przekroju prostokątnym, o wymiarach 3,2 m x 2,8 m, prowadzone w soli 
kamiennej w większości wykonane są bez obudowy lub wzmocnione obudową kotwową (rys. 10). 
W miejscach zaburzeń geologicznych zastosowano obudowę z łuków podatnych typu TH i V. Do 
obudowy kotwowej stosowane są kotwy ekspansywne typu firmy MINOVA z żerdzią Ø16FFc z głowi-
cami n42 typ 103 o długości 1,5 – 2,5 m.  

 
2.5. Utrzymanie maszyn i urządzeń górniczych na powierzchni i dole kopalni 
 
Park maszyn przodkowych nadzorowany przez mechaników KOPEX stanowią: 

1. Kombajn chodnikowy PAURAT E195 (rys.11 i 12) 
 

 
Rys.11. Kombajn Paurat 

Figure 11. Paurat road header

 
Figure 11. Paurat road header 

Figure 12. Repair of Paurat road header 
 
 
2. Spagowarko-wrębiarka jednoorganowa typu 10RU firmy JOY z napędem elektrycznym 

(rys.13)  
 

a) b)
 

Rys. 13. Spągowarko-wrębiarka 10RU, a) z organem wrębiającym, b) z organem do pobierki 
 Figure 13. 10-RU Trackless Universal Coal Cutter, a) with cutting unit,  b) with floor-slashing unit 

 
 

3. Wóz wiercąco-kotwiący typu JS JOY z napędem diesla i elektrycznym – 2 szt. (rys. 14) 
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a) b)
 

Rys. 14. a) Wóz wiercąco kotwiący typu JS, b) Wiercenie otworów wozem JS 
Figure 14. a) JS-type drilling and bolting jumbo  b) hole drilling by the use of JS-type jumbo 

 
 

4. Spągowarka dwuorganowa typu RB firmy JOY z napędem elektrycznym (rys. 15a, b) 
 

a) b)
 

Rys. 15. a,b. Spagowarka typu RB 
Figure 15. a, b) RB-type cutting machine 

 
 

5. Wóz wiercąco-kotwiący typu CMM firmy COSSENTAL z napędem elektrycznym (rys. 
16a,b) 

 

a) b)
 

Rys. 16a,b. Wóz wiercąco-kotwicy typu CMM 
Figure 16. a, b) CMM-type drilling and bolting jumbo 
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Dział energomechaniczny oprócz szybów i górniczych wyciągów szybowych ma pod swoją 
opieką lampownię wyposażoną w lampy i aparaty ucieczkowe firmy FASER, stację metanome-
tryczną z centralą CST-40 firmy HASO, system alarmowania i telefonii firmy TELVIS, stację 
wentylatorów głównych z dwoma wentylatorami typu BERRY o mocy 160 kW i napięciu 1000V, 
zabudowaną w wyrobiskach na dole kopalni w sąsiedztwie szybu ELSE, sieć „rurociągów” po-
wietrznych i wodnych, park maszyn dołowych przodkowych, instalacje elektroenergetyczne zasi-
lania powierzchni i dołu kopalni itp. Na jego pracownikach spoczywa codzienne ich utrzymanie, 
naprawy i remonty, przebudowy i modyfikacje. 

 
2.6. Roboty górnicze w ramach likwidacji składowiska odpadów przemysłowych  
 
Jak wspomniano w punkcie 2.3 KOPEX zapewnia pełne utrzymanie kopalni, w tym wyrobisk gór-
niczych do chwili podjęcia ostatecznej decyzji co do warunków likwidacji składowiska odpadów 
chemicznych.  

W roku 2014 rozpoczął się proces wydawania odpadów chemicznych ulokowanych na dole ko-
palni w odpowiednich blokach. MDPA przygotowała i przedstawiła Rządowi Francji 5 scenariuszy 
wydawania odpadów, zakładających wydanie na powierzchnię tylko odpadów zawierających rtęć i ar-
sen w ilości 56% całkowitej masy odpadów zawierających rtęć, poprzez wydanie 93% ogólnej masy 
odpadów zawierających rtęć aż do wydania całkowitej ilości odpadów z bloków. W obecnej chwili 
realizowany jest scenariusz I zakładający wydanie 56% ogólnej masy odpadów zawierających rtęć, 
a jednocześnie rozważany scenariusz II, zwiększający tę ilość do 93%. Powyższe prace prowadzi 
oddzielna firma wyłoniona w ogłoszonym przez MDPA przetargu. 

Wraz z zakończeniem procesu wydawania odpadów na powierzchnię rozpocznie się likwidacja 
składowiska polegająca na odizolowaniu wyrobisk dojściowych do składowiska 19 tamami izola-
cyjnymi, których schemat przedstawia rys. 17, opracowanych przez Firmę ERCOSPLAN.  
 
 

 
 

Rys. 17. Schemat tamy izolacyjnej z bentonitu 
Figure 17. Scheme of the bentonite Drift Sealing Dam 
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W roku 2015 KOPEX zamierza wziąć udział w zabudowie pierwszej tamy pilotażowej, która zo-
stanie opomiarowana i poddana weryfikacji. Ponadto puste wyrobiska w składowisku zostaną za-
sypane solą lub wypełnione chudym betonem o łącznej ilości ok. 159 000 m3 (rys. 18). 

  
 

 
 

 Rys. 18. Schemat rozmieszczenia tam zmykających składowisko odpadów oraz wypełnienia pustych bloków 
Figure. 18. General Plan of the Stocamine Waste Disposal Site, the Drift Sealing Dam Positions  

and the Sealing Area 
 
 

Dla przeprowadzenia tych wszystkich robót KOPEX będzie musiał wykonać szereg prac górni-
czych polegających na przygotowaniu odpowiednich wyrobisk poprzez pobierki spągu, przybierki 
stropu i ociosów, wydrążenie specjalnego chodnika odprowadzającego ewentualną wodę dołową 
poza składowisko oraz szereg prac energomechanicznych: jak zabudowa dodatkowych kabli ener-
getycznych i teletechnicznych w szybie i w wyrobiskach dołowych, rurociągów, rozdzielni doło-
wych i zmodyfikowanie zasilania dołu kopalni, rozszerzenie sieci monitoringu i alarmowania itp. 
 
2.7. Likwidację czynnych szybów 
 
Ostatnim etapem w likwidacji kopalni MDPA po zlikwidowaniu składowiska odpadów chemicz-
nych będzie likwidacja szybów kopalnianych. Likwidacji KOPEX dokona w oparciu o opracowaną 
i zatwierdzoną przez MDPA technologię zakładającą likwidację naczyń wyciągowych, lin i kabli, 
części zbrojenia szybowego oraz zasyp rury szybowej odpowiednim materiałem zasypowym w opar-
ciu o wcześniejsze doświadczenia KOPEX-PBSz i MDPA przy likwidacji innych szybów. 
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Liquidation of the salt mine “Mines de Potasse d’Alsace” 
 
SUMMARY: In 2007 KOPEX SA entered into a contract for the comprehensive liquidation of the 
potassium salt mine “Mines de Potasse d'Alsace” (MDPA), which excavations upon completion of 
the exploitation were adapted into the underground waste disposal site. Process of the liquidation 
which was initially planned for years 2007 – 2013 was extended to 2020 and includes: maintenance 
of infrastructure of the mining plant, necessary for removal of part of the waste and for safeguard-
ing and liquidation of excavations, liquidation of equipment of the mining plant, safeguarding and 
liquidation of horizontal excavations, liquidation and safeguarding of shafts. 
 
KEY WORDS: KOPEX, MDPA, safeguarding, maintenance, liquidation, potassium salt, disposal 
site, waste.  
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Kompleksowe wsparcie informatyczne dla procesów ewidencji 
środków strzałowych 
 
 
Celina Cieśla 
COIG SA 
 
 
 
 
 
 
STRESZCZENIE: W artykule przedstawiono System Ewidencji Materiałów Wybuchowych, inte-
gralny komponent systemu klasy ERP SZYK2, stanowiący odpowiedź na zapotrzebowanie na 
kompleksowe wsparcie informatyczne procesów ewidencji środków strzałowych. Wskazano uwa-
runkowania prawne wdrażania systemu. Omówiono warianty architektury systemu oraz opisano 
podstawowe funkcjonalności. W podsumowaniu omówiono korzyści wynikające z wdrożenia sys-
temu. 
 
SŁOWA KLUCZOWE: Materiały wybuchowe, środki strzałowe, logistyka materiałowa, śledzenie 
przepływu materiałów wybuchowych, identyfikowalność, kody kreskowe, SZYK2, COIG SA 
 
 
1. WPROWADZENIE 
 
1.1. Uwarunkowania prawne 
 
Aktualnie stosowanie materiałów wybuchowych do użytku cywilnego reguluje 
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI, PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ1) z dnia 
1 kwietnia 2003 r. w sprawie przechowywania i używania środków strzałowych i sprzętu strzało-
wego w zakładach górniczych (Dz. U. z dnia 29 kwietnia 2003 r.).  

Z dniem 5 kwietnia weszło również w życie Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 2 li-
stopada 2012 r. w sprawie jednoznacznego oznaczenia materiałów wybuchowych przeznaczonych 
do użytku cywilnego, oznaczania obiektów produkcyjnych oraz rejestru oznaczeń ustalając przepi-
sy wykonawcze do ustawy z dnia 22 czerwca 2001 r. o wykonywaniu działalności gospodarczej 
w zakresie wytwarzania i obrotu materiałami wybuchowymi, bronią, amunicją oraz wyrobami i tech-
nologią o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym (Dz. U. z 2012 r. poz. 1017)  oraz dyrektyw 
Unii Europejskiej 2008/43/WE oraz jej nowelizacji za pomocą dyrektywy 2012/4/UE. 

Podstawowym obowiązkiem nakładanym przez dyrektywę jest obowiązek jednoznacznego 
(tzn. niepowtarzalnego) oznaczania każdej sztuki materiału wybuchowego – to jest naboju, zapal-
nika czy też lontu. Zgodnie z postanowieniem Dyrektywy producenci środków strzałowych zobo-
wiązani są do prowadzenia rejestrów środków strzałowych i jednoznacznego oznakowania każdej 
sztuki środka strzałowego już od 05.04.2013 r. Wzór jednoznacznego oznaczenia powinien zawie-
rać nazwę producenta materiału wybuchowego, oznaczenie w formie kodu kreskowego lub matry-
cowego oraz alfanumeryczny kod – identyfikujący materiał wybuchowy.  

Od dnia 5 kwietnia 2015 r. także odbiorcy/ użytkownicy środków strzałowych zobligowani bę-
dą do stosowania nowych zasad ewidencji nałożonych przez prawo. 

Szkoła Eksploatacji Podziemnej 2015, Materiały Konferencyjne 
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Podstawowym obowiązkiem przedsiębiorstwa jest prowadzenie pełnej ewidencji materiałów wy-
buchowych od momentu wejścia w ich posiadanie aż do momentu zużycia, przemieszczenia do 
innego przedsiębiorcy lub też unieszkodliwienia. Rejestr danych ma umożliwić śledzenie materia-
łów wybuchowych z dokładnością do sztuki – i jej indywidualnego jednoznacznego kodu (nadane-
go przez producenta). Rozporządzenie wymaga również jednoznacznej identyfikacji na każdym 
etapie życia materiału wybuchowego osoby odpowiedzialnej za nadzór nad materiałem wybucho-
wym, a także lokalizacji w której się w danej chwili znajduje. 

Rozporządzenie nakazuje również dostarczenie właściwym władzom informacji o pochodzeniu 
oraz bieżącej lokalizacji każdej sztuki materiału wybuchowego, będącej w posiadaniu przedsię-
biorstwa – w każdej chwili na żądanie. Rejestr powinien być prowadzony w taki sposób, by dane 
chronione były przed uszkodzeniem, kradzieżą i zniszczeniem przez 10 lat od momentu dostarcze-
nia materiałów wybuchowych. 

 
1.2. Wdrażanie wymogów prawa w życie 
 
Powyższe wymogi, przed którymi postawiono przedsiębiorstwa, praktycznie uniemożliwiają sto-
sowanie dotychczasowych – manualnych sposobów prowadzenia ewidencji materiałów wybucho-
wych.  

Odpowiedzią na tak zdefiniowane wymagania jest elektroniczny system ewidencji, wspierający 
procesy zachodzące w składach materiałów wybuchowych, na tyle elastyczny, by spełniać wszel-
kie wymogi narzucone przez prawo, nie będący jednocześnie obciążeniem spowalniającym pracę 
w składzie materiałów wybuchowych. 

W niniejszym artykule przedstawiono System Ewidencji Materiałów Wybuchowych – LSM – 
elastyczną odpowiedź na wyżej opisane zagadnienia, autorstwa firmy COIG SA. LSM – powstał 
jako swoiste rozszerzenie zintegrowanego systemu wspomagania zarządzaniem SZYK2, o funk-
cjonalności specyficzne dla procesów zarządzania materiałami wybuchowymi. 
 
 
2. SYSTEM EWIDENCJI MATERIAŁÓW WYBUCHOWYCH LSM 
 
2.1. Charakterystyka systemu 

 
System LSM jest w pełni autonomiczną aplikacją, stanowiącą komplementarne rozwiązanie 
umożliwiające realizację całego procesu obrotu środkami wybuchowymi zgodnie z obecnie 
obowiązującym prawem. Wspomaga procesy związane z ewidencją materiałów wybuchowych 
począwszy od przyjęcia materiału wybuchowego i jego ulokowania w składach poprzez obrót 
materiałami wybuchowymi aż do momentu ich faktycznego zużycia, przekazania innemu podmio-
towi lub zniszczenia.  

Rozwiązanie jest w pełni skalowalne, dzięki czemu może być wykorzystywane w przedsiębior-
stwach o różnej skali – od niewielkich firm, aż do dużych wielozakładowych przedsiębiorstw. 

Rozwiązanie oparte jest o rozbudowaną funkcjonalność ról i uprawnień, zapewniającą dostęp 
do różnych modułów aplikacji tylko uprawnionym osobom. 

Oprogramowanie może być udostępniane w kilku modelach: 
 

2.1.1. W pełni samodzielne kompleksowe rozwiązanie 
 
W tym wariancie system jest hermetyczny, składa się z kompletu modułów zapewniających pełną 
obsługę procesów związanych z ewidencją materiałów wybuchowych, zawiera również moduł 
administracyjny – umożliwiający prowadzenie wszelkich wymaganych kartotek, jak również za-
rządzanie użytkownikami i uprawnieniami.  
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2.1.2. Rozwiązanie funkcjonujące w oparciu o kartoteki zewnętrzne 
 
W tym wariancie system umożliwia integrację z systemem informatycznym Przedsiębiorstwa w za-
kresie wymaganych kartotek (materiałów wybuchowych, komórek organizacyjnych, użytkowni-
ków czy też uprawnień). Integracja może być realizowana wieloma metodami, w zależności od 
decyzji Przedsiębiorstwa, może dotyczyć wszystkich lub tylko niektórych kartotek. 

 
2.1.3. Rozwiązanie uzupełnione o komunikację w łańcuchu dostaw materiałów wybuchowych 
 
W tym wariancie system będąc samodzielnym, kompleksowym rozwiązaniem, dostarcza również 
mechanizmy optymalizujące procesy logistyczne w łańcuchu dostaw materiałów wybuchowych. 
Poprzez dostarczenie platformy wymiany danych pomiędzy systemami, jak również internetowego 
Portalu Dostawcy, system umożliwia pełną komunikację z Dostawcami w zakresie zamówień, 
awiz, dowodów dostaw, opcjonalnie faktur, a także informacji o ich realizacji. Implementacja w 
Portalu Dostawcy mechanizmu importu danych o szczegółach dostawy w zakresie struktury opa-
kowań z zewnętrznych plików a także lustrzana funkcjonalność oprogramowania w warstwie od-
powiadającej za realizację dostaw, zapewnia pełną kontrolę zgodności kodów faktycznie dostar-
czonych do przedsiębiorstwa z listą kodów zadeklarowaną przez dostawcę w Dowodzie Dostawy, 
już podczas przyjęcia dostawy. 

W przypadku pogłębionych relacji pomiędzy przedsiębiorstwem wykorzystującym materiały 
wybuchowe a ich dostawcą, rozwiązanie dostarcza także narzędzia VMI (Vendor Managed 
Inventory) – czyli zarządzanie zapasem przez dostawcę. 

 
2.1.4. Rozwiązanie zintegrowane z systemem ERP funkcjonującym w przedsiębiorstwie 

 
W tym wariancie – system może stanowić swoiste uzupełnienie systemu klasy ERP o funkcjonal-
ności charakterystyczne dla ewidencji materiałów wybuchowych, opierając się o jego kartoteki 
(jak w wariancie 2.1.2). Ponadto dzięki mechanizmom wymiany danych – może stanowić ogniwo 
procesów logistycznych, umożliwiając: 

 rejestrację dostawy na podstawie zamówień generowanych w ERP, 
 modyfikację stanów magazynowych w momencie przemieszczeń materiałów wybuchowych 

w składach, 
 modyfikację stanów magazynowych w przypadku przyjęcia, zużycia lub zwrotu materiału 

wybuchowego, 
 automatyczne tworzenie wsadu do systemu księgowego, 
 automatyczne generowanie dokumentów magazynowych, 
 automatyczną realizację zamówień wewnętrznych w systemie ERP, 
 automatyczne kontrole poprawności danych. 

 
2.1.5. Komplementarne rozwiązanie będące integralną częścią Systemu klasy ERP SZYK2 
 
Korzystając z doświadczeń ciągłej współpracy z odbiorcami i użytkownikami systemu SZYK2 i ba-
zując na wypracowanych metodach projektowania, implementacji i wdrażania kolejnych – wza-
jemnie się uzupełniających elementów systemu informatycznego, w specyficznych warunkach 
spółek wydobywczych – stworzono system LSM - w wariancie pełnej współpracy z pozostałymi 
komponentami systemu SZYK. 

W tym wariancie oprogramowanie udostępniane jest jako jeden z komplementarnych kompo-
nentów Kompleksu Logistyki Materiałowej, Zintegrowanego Systemu Zarządzania Przedsiębior-
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stwem SZYK2. W tym wariancie stanowi uzupełnienie realizowanych już w systemie SZYK2 pro-
cesów logistycznych poprzez: 

 pełną integrację z Portalem Dostawcy w zakresie pobierania planowanych dostaw z systemu 
SZYK2, 

 bieżącą rejestrację przychodów generowanych na podstawie zarejestrowanych dostaw  
 pełną wymianę danych z poszczególnymi komponentami systemu SZYK2 w zakresie 

kartoteki indeksów materiałowych, miejsc pracy, komórek, lokalizacji, pracowników, użyt-
kowników, 

 bieżące raportowanie zużycia materiałów wybuchowych wg miejsca pracy,  
 bieżące generowanie dokumentów obrotu magazynowego w momencie potwierdzenia 

zużycia materiałów wybuchowych. 
Komplementarna integracja z poszczególnymi komponentami systemu SZYK2 umożliwia 

rzeczywistą ewidencję rozchodów materiałów aktualizowaną w momencie zatwierdzenia 
poszczególnych dokumentów, co w konsekwencji umożliwia bieżące śledzenie stanów materiałów 
wybuchowych na poszczególnych oddziałach.  

Tym samym zakres integracji Systemu Ewidencji Materiałów Wybuchowych LSM daje  
wymierne korzyści jakie niesie ze sobą kompleksowa integracja z dziedzinowymi kompleksami 
systemu SZYK2 w zakresie wspomagania realizacji wielu procesów i czynności biznesowych:  
 
Kompleks Logistyki Materiałowej – w szczególności w zakresie: 

 planowania krótko- i długoterminowego materiałów wybuchowych,  
 procesu realizacji zamówień – poprzez informację zwrotną dla Dostawcy w Portalu 

Dostawcy o przyjętych, bądź niekompletnych dostawach materiałów wybuchowych,  
 bieżącego generowania dokumentów obrotu magazynowego z dbałością o zapewnienie 

spójnej osi kosztowej a także o ciągłą pracę składu, 
 bieżącego księgowania dokumentów, 
 tworzenia dokumentów storn oraz zwrotów do dostawcy – w przypadku braków lub 

uszkodzeń materiałów wybuchowych, 
 bieżącego raportowania zużycia i kontroli z limitami zużycia, 
 komunikacji z dostawcami – w zakresie kompletności i terminowości dostaw. 

 

Kompleks Księgowo-Finansowy – w szczególności w zakresie: 
 wiązania faktur z przychodami materiałów wybuchowych, 
 kontroli osi kosztowej pod względem poprawności księgowej, 
 bieżącej obserwacji i kontroli kosztów.  

 

Kompleks Produkcyjno-Techniczny – w szczególności w zakresie: 
 kartoteki miejsc pracy, 
 dedykowanej kartoteki lokalizacji (miejsca zużycia materiałów wybuchowych), 
 tworzenia standardowych zestawów materiałów, 
 planowania materiałów wybuchowych w projekcie wyrobiska, 
 informacji zwrotnej o realizacji planów. 

 
2.2. Architektura systemu 
 
Na System Ewidencji Materiałów Wybuchowych LSM  składają się 3 komplementarne warstwy. 
Wykorzystanie wszystkich trzech warstw zapewnia efektywne zarządzanie materiałami wybucho-
wymi, jednak jak niżej opisano możliwe jest zastosowanie różnych kombinacji warstw – w zależ-
ności od preferencji przedsiębiorstwa oraz wyboru sprzętu. 
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2.2.1. Warstwa konfiguracyjno-raportowa 
 

Warstwę tą tworzy oprogramowanie dostępne z poziomu komputera PC. Przeznaczona jest dla 
pracowników biurowych. Umożliwia zarządzanie kartotekami: 
 w zakresie materiałów – wprowadzanie cech materiałów, takich jak własne skróty  nazw, 

jednostki, przeliczniki, domyślne gramatury opakowań, 
 w zakresie pracowników – nadawanie uprawnień, ról, a także rejestrację wymaganych za-

świadczeń, uprawnień przedmiotowych – wraz z ich datami ważności, kodów PIN, 
 w zakresie składów materiałów wybuchowych – podział składu na komory, przypisanie ma-

teriałów, określanie wydawców odpowiedzialnych za skład, 
 w zakresie innych wymaganych kartotek. 
Warstwa ta dostarcza również pełen zestaw różnorodnych raportów: 
 generacja dokumentów zgodnych z zapisami przepisów prawa: 

– karty dostaw, 
– karty obrotu środkami strzałowymi, 
– książki zużycia środków strzałowych według lokalizacji, 
– zbiorczej karty dostaw, 

 wyszukiwanie informacji o ewidencjonowanych środkach strzałowych w zakresie 
lokalizacji, przeglądu historii przemieszczeń i zmian odpowiedzialności za poszczególne 
sztuki, 

 wielokryterialna analiza zużycia materiałów wybuchowych w rozbiciu na lokalizacje 
strzelania, 

 wielokryterialne wyszukiwanie informacji o ewidencjonowanych środkach strzałowych 
w ujęciu od ogółu do szczegółu oraz odwrotnie, 

 wielokryterialne wyszukiwanie informacji o operacjach przyjęcia, wydawania, zużycia, 
zwrotów a także przesunięć pomiędzy składami, 

 raportowanie o końcu daty przydatności materiałów wybuchowych, 
 raportowanie o końcu daty obowiązywania uprawnień pracowników. 

 
 

 
 

Rys. 1. Przykład ekranu z warstwy konfiguracyjno-raportowej 
Figure 1. The screen  of analyses layer. Example 
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2.2.2. Warstwa ewidencyjna 
 
Warstwa ewidencyjna może być udostępniona również na zwykłych komputerach PC, jednak zo-
stała zaprojektowana z myślą o przemysłowych komputerach – zamieszczonych w składach mate-
riałów wybuchowych, dedykowanych do pracy w przestrzeniach zagrożonych wybuchem w bez-
pośrednim sąsiedztwie materiałów wybuchowych i środków strzałowych. Warstwa ta dostarcza 
szereg funkcjonalności umożliwiających ewidencję materiałów wybuchowych. Główne procesy tej 
ewidencji opisano w rozdziale 2.3. 

Oprogramowanie zostało zaprojektowane ze szczególną dbałością o ergonomię, przy uwzględ-
nieniu szczególnych warunków pracy na składach materiałów wybuchowych. Interfejs został mak-
symalnie uproszczony, realizacja poszczególnych kroków jest intuicyjna, nie wymagająca szcze-
gółowych instrukcji czy szkoleń. Menu zorientowane na procesy, system pomocy konteksto-
wych i przejrzyste komunikaty, umożliwiają pracę z aplikacją – praktycznie bez zwłoki po rozpo-
częciu pracy z systemem. Zastosowanie klawiszy funkcyjnych – umożliwia łatwą obsługę aplika-
cji, bez konieczności posługiwania się myszą, co w warunkach panujących na składzie jest dużym 
udogodnieniem.  

Wariantowo:  
 warstwa może być rozszerzona o moduł konfiguracyjno – raportowy, stanowiąc wtedy roz-

wiązanie samowystarczalne, 
 warstwa może współpracować z warstwą konfiguracyjno – raportową, poprzez mechanizmy 

synchronizacji zapewniając spójność i dostępność danych, w przypadku wystąpienia przerw 
w komunikacji, stanowiąc bufor, umożliwiający nieprzerwaną pracę na składzie, zaś po 
usunięciu awarii ponownie synchronizujący dane do całego systemu. 

 
 

 
 

Rys. 2. Przykład ekranów z warstwy dedykowanej dla komputerów przemysłowych 
Figure 2. The screen of register layer. Example 
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2.2.3. Warstwa dedykowana dla urządzeń mobilnych 
 
Warstwa przeznaczona jest do współpracy z przenośnymi terminalami mobilnymi udostępnia 
funkcjonalności umożliwiające pracę zarówno w trybie dostępu do infrastruktury sieciowej (on-
line), jak i pracę bez dostępu (tryb off-line). Rozpoczęcie pracy, przekazywanie informacji oraz 
operacje dodatkowe wymagają aktualizacji wewnętrznych buforów danych. Operacje te następują 
w trybie on-line.  W przypadku problemów z łącznością – wymiana danych może następować 
również poprzez bufory danych w komputerze przemysłowym (warstwa 2.2.2) co daje przewagę 
dodatkowego buforowania na wypadek poważniejszych awarii. 

 Wszelkie operacje bieżące mogą być wykonywane on-line lub z wykorzystaniem dodatkowego 
bufora lokalnego w terminalu mobilnym z którego warstwa korzysta do czasu ponownej synchro-
nizacji danych. Komponent pracując na zsynchronizowanych danych zapewnia możliwość pracy 
pomimo problemów z łącznością oraz zasilaniem.   

Podobnie jak w przypadku warstwy dedykowanej dla komputerów przemysłowych, umożliwia 
realizację wszystkich procesów, jest jednak dostosowana do specyfiki pracy na terminalach – przy 
uwzględnieniu niewielkich rozmiarów wyświetlacza, małej klawiatury. Umożliwia optymalizację 
procesów, współpracując z czytnikiem kodów kreskowych. 

 
 

 
 

Rys. 3. Przykład ekranów z warstwy dedykowanej dla terminali mobilnych 
Figure 3. The screen of mobile layer. Example 

 
 
2.3. Funkcjonalności wspierające podstawowe procesy ewidencji materiałów wybuchowych 
 
2.3.1. Dostawa materiałów wybuchowych 

 
Proces ewidencji materiałów wybuchowych w przedsiębiorstwie rozpoczyna się w momencie do-
starczenia dostawy do przedsiębiorstwa – a więc rejestracji dostawy materiałów wybuchowych. 
Specyficznym elementem tego procesu jest wymóg jednoznacznego oznaczania poszczególnych 
partii oraz jednostek materiałów. W związku z tym ważnym elementem procesu przyjęcia jest 
identyfikacja konkretnych jednostek materiałów oraz określenie ich parametrów. Rejestracja do-
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stawy odbywa się (w zależności od wariantu) na podstawie zamówienia, dowodu dostawy, lub też 
innego źródła danych o dostawie. 

Informacje te mogą być wprowadzane (opcjonalnie) z wykorzystaniem terminala mobilnego 
wyposażonego w czytnik kodów kreskowych/matrycowych. 

Przy użyciu terminala mobilnego zaczytywane są kolejne kartony materiałów wybuchowych, 
co w efekcie umożliwia pełną ilościową i jakościową kontrolę dostawy. Opcjonalnie generowany 
jest dokument transportowy. 

 
2.3.2. Przyjęcie na skład 
 
Po dostarczeniu materiałów wybuchowych na skład materiałów wybuchowych następuje weryfika-
cja dostawy i jej zatwierdzenie, czego efektem jest zwiększenie stanu składu i uzupełnienie wpisu 
w Karcie Dostaw. System umożliwia przegląd i weryfikację stanu składu w ujęciu ilościowym, jak 
również szczegółowo - w ujęciu kodów paczek, lub też w ujęciu konkretnych kodów sztuk mate-
riałów wybuchowych. 

 
2.3.3. Obrót materiałami na składzie 
 
Rozwiązanie pozwala na pełną ewidencję przepływu materiałów wybuchowych, realizując wszyst-
kie procesy zgodnie z wymogami prawa, wspierając  następujące czynności: 
1.1.1.1. Dyspozycję wydania materiału wybuchowego pracownikowi, będącą odzwierciedleniem 

zapisów w Dzienniczku Strzałowego. Dyspozycja ta – rezerwuje stan materiału na składzie 
oraz zawiera informację o planowanej lokalizacji strzelania. 

1.1.1.2. Wydanie materiałów pracownikowi, umożliwiające przygotowanie materiałów dla 
pracowników na podstawie zatwierdzonych dyspozycji. Przygotowanie wydania – 
spakowanie „puszki”, któremu towarzyszy zaczytanie konkretnych kodów materiałów 
(kartonów, paczek, wcześniej przygotowanych kompletów, lub poszczególnych sztuk), 
może być realizowane niezależnie od samego wydania „puszki” pracownikowi. W takiej 
sytuacji wydawca może przygotować wszystkie zaplanowane na daną zmianę „puszki”. 
Sam proces wydania polega na przekazaniu wcześniej przygotowanej „puszki”. 

1.1.1.3. Weryfikację przez pracownika zawartości „puszki” – potwierdzenie pobrania rejestro-
wane jest w systemie. Potwierdzone wydanie ma swoje odzwierciedlenie na raporcie – 
Karta Obrotu Środkami Strzałowymi. 

1.1.1.4. Rozliczenie pracownika, polegające na zeskanowaniu wszystkich sztuk materiałów 
wybuchowych, których pracownik nie zużył, co ma swoje odzwierciedlenie na raporcie – 
Książka zużycia środków strzałowych według lokalizacji, zaś zwrócone sztuki zwiększają 
stan, bądź też przekazywane są na depozyt. 

1.1.1.5. Obsługę depozytów (System komunikuje wydawcę o zbliżającym się terminie, kiedy 
należy rozliczyć depozyt). 

1.1.1.6. Przerzuty materiałów pomiędzy składami, opcjonalnie wzbogacone o generowanie do-
kumentów transportowych. 

1.1.1.7. Zwrot materiałów do dostawcy, przypadku wykrycia nieprawidłowości, już po przyjęciu 
materiałów wybuchowych na skład. 

1.1.1.8. Zarządzanie kartoteką niewypałów i środków odnalezionych. 
1.1.1.9. Przekazywanie składu pomiędzy wydawcami, umożliwiające dokonanie weryfikację sta-

nu składu i przejęcie odpowiedzialności pomiędzy wydawcą kończącym zmianę, a rozpo-
czynającym nową zmianę. 

1.1.1.10. Inwentaryzację stanu składu w dowolnym momencie. 
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Tak szczegółowe ewidencjonowanie obrotu materiałami wybuchowymi pozwala na śledzenie 
obrotu – od momentu przyjęcia do chwili zużycia poszczególnych materiałów, ewidencję miejsca 
gdzie dany materiał się znajduje oraz analizę ilościową zużycia materiałów w rozbiciu na 
poszczególne lokalizacje. 

 
2.4. Dodatkowe funkcjonalności 
 
System umożliwia wymianę danych z dostawcami materiałów wybuchowych w zakresie dowodów 
dostaw poprzez pliki zewnętrzne (także XML), wymianę informacji z dostawcami w zakresie od-
rzucenia przyjęcia, zwrotów materiałów wybuchowych poprzez zamieszczanie informacji w Porta-
lu Dostawcy, przechowywanie danych dotyczących obrotu materiałami wybuchowymi w wyod-
rębnionym zasobie danych i udostępnionych tylko dla uprawnionych użytkowników  – minimum 
10 lat, funkcjonalność tworzenia kompletów materiałów, identyfikację pracowników za pomocą 
kodów PIN, lub poprzez zaczytanie kodu zamieszczonego na kartach, raportowanie wszystkich 
operacji dokonanych w systemie, obsługę kartoteki pracowników związanych z obrotem materia-
łów wybuchowych zawierającą informacje dotyczące uprawnień pracowników (zaświadczenia (np. 
o niekaralności), uprawnienia przedmiotowe). 

 
 

3. PRZYKŁADY WDROŻENIA SYSTEMU EWIDENCJI MATERIAŁÓW WYBUCHOWYCH 
 
3.1. Próby ruchowe w Kompanii Węglowej S.A. 

 
W celu przetestowania oprogramowania w rzeczywistych warunkach pracy, rozpoczęto projekt 
polegający na przeprowadzeniu prób ruchowych systemu odbywających się na KWK Ziemowit, 
będącym oddziałem Kompanii Węglowej S.A.  

Podstawowym celem projektu było zaprojektowanie modelu infrastruktury technicznej dla 
realizacji prób ruchowych, analiza procesów związanych z ewidencją obrotu środkami 
strzałowymi, zebranie, przeanalizowanie oraz zaimplementowanie uwag zgłaszanych przez 
użytkowników dotyczących wyglądu oraz ergonomii Systemu, a finalnie stworzenie modelu 
referencyjnego systemu do ewidencji obrotu środkami strzałowymi dla wszystkich zakładów 
wydobywczych należących do Kompanii Węglowej S.A. 

Podmioty, które uczestniczyły w próbach ruchowych to Kompania Węglowa S.A. oddział 
KWK Ziemowit oraz konsorcjum firm COIG S.A. i Elsta Elektronika Sp. Z o.o. S.K.A. Próby były 
prowadzone w kopalni KWK Ziemowit w dwóch składach materiałów wybuchowych, na poziomie 
500 i 650. 

Podstawowe wymagania, zdefiniowane przed rozpoczęciem prób obejmowały zagadnienia 
związane z pełną integracją z systemem SZYK2 wykorzystywanym obecnie przez Kompanię Wę-
glową S.A. zapewnienie jednego miejsca wprowadzania danych, widoczność danych w trybie 
rzeczywistym w systemie SZYK2, w części aplikacji przeznaczonej do pracy na komputerach 
dołowych oraz w części aplikacji przeznaczonej na terminale mobilne oraz wykorzystanie 
komputerów dołowych oraz urządzeń mobilnych (również dołowych) działających w maksymalnym 
stopniu w czasie rzeczywistym. 

Podstawowym celem przeprowadzenia prób ruchowych było przetestowanie w rzeczywistych 
warunkach systemu oraz weryfikacja przyjętych założeń technicznych i funkcjonalnych wszystkich 
składowych systemu przez końcowych użytkowników, a także zdiagnozowanie potencjalnych za-
grożeń i optymalizacja oprogramowania w tych aspektach. 

W czasie trwania prób wypracowano model systemu, spełniający oczekiwania użytkownika we 
wszystkich aspektach funkcjonalnych, zaprojektowano najbardziej optymalną dla niego infrastrukturę 
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techniczną oraz sprzętową, tak by zapewnić bezproblemową pracę Systemu. Poniższy schemat 
obrazuje zastosowaną infrastrukturę. 

 
 

 
 

Rys. 4. Przykładowa infrastruktura sprzętowa dla systemu LSM 
Figure 4. Hardware platform for LSM. Example 

 
 

3.2. Wdrożenie w KHW S.A. 
 
Aktualnie prowadzone są prace wdrożeniowe w Katowickim Holdingu Węglowym S.A., mające na 
celu udostępnienie Systemu Ewidencji Materiałów Wybuchowych w pełni zintegrowanego  z syste-
mem SZYK2, eksploatowanym obecnie w KHW S.A. 
 
 
4. PODSUMOWANIE I WNIOSKI 
 
Potrzeba dostosowania obecnie funkcjonujących procedur w ewidencji materiałów wybuchowych 
do wymogów prawa, zaowocowała powstaniem Systemu Ewidencji Materiałów Wybuchowych - 
LSM, autorstwa COIG SA. System jest komplementarnym komponentem systemu klasy ERP, 
SZYK2, eksploatowanego m in. w spółkach węglowych. System umożliwia optymalizację proce-
sów związanych z planowaniem, przyjęciem oraz obrotem – aż do ostatecznego zużycia – materia-
łów wybuchowych, spełniając wszelkie wymogi stawiane przez prawo. System może być udostęp-
niany w wielu różnych modelach, jednak przeprowadzone próby ruchowe, jak i wielowarstwowe  
testy wskazały, że najbardziej optymalny model stanowi wdrożenie LSM – jako zintegrowanego 
komponentu systemu SZYK2. Pozwala to nie tylko na – w pełni zgodną z prawem – ewidencję 
materiałów wybuchowych, ale również na optymalizację procesów w tym obszarze, eliminację 
ewidencji papierowej, kompleksowe zarządzanie materiałami wybuchowymi. W związku z przeni-
kaniem się obszarów logistyki, planowania, zarządzania produkcją, kontrolingu – tylko zastosowa-
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nie zintegrowanego systemu umożliwia wykorzystanie efektu synergii i w efekcie uzyskanie opty-
malnego wsparcia dla realizowanych procesów. 
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The complex solution for the area of blasting materials 
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SUMMARY: In the paper, the issues were presented that referred to a system of Electronic 
Recording of Blasting Materials. The application is a complimentary solution of SZYK2 and 
supplements it in the area of custom-made functions for blasting materials supervising authorities 
(accordingly to the applicable law). The module can be used as an independent application, 
supporting the process of blasting materials turnover and exchange of data with ERP system in the 
area of accounting the process of blasting materials turnover - that in accordance with th 
Regulation of Minister of Economy of 05 November 2009 on the explicit labeling of explosive 
materials intended for civil use, labeling of manufacturing sites and labels register (Journal of Laws 
No 189, pos. 1470 of 10 November 2009) and UE Directive 2008/43/WE.).  
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resulting from implementation of the system LSM. 
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Kompleksowa ocena zagrożeń ergonomicznych operatora 
samojezdnego wozu wiercąco-kotwiącego 
 
 
Waldemar Korzeniowski, Dagmara Nowak-Senderowska 
Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie 
Wydział Górnictwa i Geoinżynierii 
 
 
 
 
 
 
STRESZCZENIE: W artykule zaprezentowano nowe rozszerzone podejście do oceny zagrożeń 
zawodowych w górnictwie, podając przykład kompleksowej oceny wybranych zagrożeń na stano-
wisku pracy. Teoretyczny przebieg oceny przedstawiono w formie czteroetapowego algorytm, 
a realizację oceny przeprowadzono na podstawie trzech wybranych zagrożeń na stanowisku opera-
tora samojezdnych wozów wiercąco-kotwiących w kopalni rud cynku i ołowiu. Zagrożenia, które 
wytypowano do analizy, to warunki klimatyczne, wysiłek fizyczny i obciążenie psychosomatycz-
ne, cechujące się ergonomiczną uciążliwością podczas wykonywania czynności roboczych. W wy-
niku zrealizowanej procedury dla zbadanego stanowiska pracy wskazano zalety i praktyczne moż-
liwości wykorzystania opracowanej metodyki. 
 
SŁOWA KLUCZOWE: Zagrożenia ergonomiczne, ryzyko zawodowe 
 
 
 
1. WPROWADZENIE 
 
Praca na górniczych stanowiskach roboczych charakteryzuje się dodatkowymi cechami odróżnia-
jącymi je od innych stanowisk roboczych i jest wykonywana niewątpliwie w trudnych i specyficz-
nych warunkach. Do najważniejszych cech pracy w górnictwie można zaliczyć: 

 występowanie uwarunkowań naturalnych, związanych ze środowiskiem geologicznym, 
 odmienne, zwykle wyższe poziomy typowych zagrożeń spotykanych w innych procesach 

pracy, 
 dużą ilość występujących czynników niebezpiecznych, szkodliwych i uciążliwych. 
Rzetelna analiza występujących zagrożeń w każdym procesie pracy, a w szczególności w gór-

nictwie, powinna zatem dostarczać szeregu informacji do podejmowania przedsięwzięć sterowania 
ryzykiem, a nie tylko być spełnieniem wymagań prawnych. Uzyskane informacje powinny być 
efektywnie wykorzystywane w dalszej części całego procesu oceny ryzyka, w zakresie wyznacza-
nia dopuszczalności ryzyka czy podjęcia działań zmierzających do likwidacji lub zmniejszenia je-
go poziomu. Zwykle w praktyce i literaturze popularyzuje się szacowanie ryzyka zawodowego nie-
skomplikowanymi i „błyskawicznymi” metodami, często podając gotowe karty ryzyka, wykonane 
zwykle matrycowymi lub wskaźnikowymi sposobami. W celu efektywniejszego wykorzystania 
wyników z analizy ryzyka zawodowego w zarządzaniu bezpieczeństwem pracy na górniczych sta-
nowiskach autorzy opracowali procedurę kompleksowej oceny zagrożeń, której wyniki powinny 
być bardziej zrozumiałe zarówno dla pracowników, jak i dla pracodawcy oraz przydatne dla kadry 
zarządzającej. 
 

Szkoła Eksploatacji Podziemnej 2015, Materiały Konferencyjne 
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2. METODY BADAWCZE W KOMPLEKSOWEJ OCENIE ZAGROŻEŃ 
 
Zaproponowany tok postępowania przy kompleksowej ocenie zagrożeń można podzielić na cztery 
zasadnicze etapy: 

Etap I – IDENTYFIKACJA ZAGROŻEŃ – to proces rozpoznania i charakterystyki zagrożenia, 
obejmujący w szczególności określenie najczęściej występujących przyczyn, możliwości zaistnie-
nia, potencjalnych możliwych skutków, które wynikają z analizy czynności, sposobów i warunków 
wykonywania pracy przez pracownika. 

Etap II – SZACOWANIE WIELKOŚCI ZAGROŻEŃ – jest procesem obliczania rozmiarów 
ryzyka, zgodnie z przyjętą miarą, zwykle wynikającą z zastosowanej metody oceny. 

Etap III – OCENA PORÓWNAWCZA ZAGROŻEŃ – polega na wzajemnym porównaniu wy-
branych parametrów zagrożeń według przyjętych kryteriów oceny i skali porównawczej. 

Etap IV – KOMPILACJA ZAGROŻEŃ – obejmuje ustalenie poziomu ryzyka, wynikającego 
z występowania analizowanych zagrożeń. 

W celu analizy i oceny zagrożeń zawodowych występujących na górniczych stanowiskach pra-
cy zastosowano dwa narzędzia: metodę Analytic Hierarchy Process i metodę Event Tree Analysis, 
przy jednoczesnym wykorzystaniu właściwości mieszaniny rozkładów zmiennej losowej skoko-
wej. Poszczególne wskaźniki liczbowe stopnia ryzyk i częstości poszczególnych zdarzeń zostały 
ustalone subiektywnie przez autorów na podstawie ankietowania pracowników nadzoru (metoda 
ekspertów) i analizy ich odpowiedzi. 

Metoda AHP jest techniką z grupy wielokryterialnego podejmowania decyzji, która daje moż-
liwość porównania między sobą analizowanych wariantów i szeregowania ich w pożądanej kolej-
ności według wybranych kryteriów [Korzeniowski, Nowak-Senderowska 2012]. Budowane i roz-
patrywane tzw. drzewo hierarchiczne zawiera na szczycie cel nadrzędny w postaci poziomu ryzyka, 
a na niższych poziomach kryteria uznane za istotne i wpływające na ocenę. W przypadku niniejszej 
analizy są to możliwe skutki, uszczegółowione przez najczęstszą szkodę i najcięższą szkodę, oraz 
prawdopodobieństwo wystąpienia, uszczegółowione przez ekspozycję na zagrożenie i stosowane 
środki wobec zagrożenia. Na ostatnim poziomie struktury hierarchicznej znajdują się warianty 
podlegające ocenie, czyli zagrożenia zawodowe, występujące na rozpatrywanym stanowisku pracy. 

W pierwszej kolejności ocenia się przyjęte kryteria, a następnie na każdym poziomie modelu 
drzewa, również parami analizuje się poszczególne warianty. Do samego zabiegu porównań para-
mi wykorzystuje się skalę Saaty’ego [Saaty 1990], gdzie: 

1 – równoważność, 
3 – nieznaczna przewaga, 
5 – wyraźna przewaga, 
7 – bardzo wyraźna przewaga, 
9 – absolutna przewaga. 
Wycenę w obrębie każdej porównywanej pary zapisuje się w odpowiedniej macierzy kwadra-

towej o rozmiarze n, gdzie n oznacza liczbę porównywanych elementów. 
Po porównaniu kryteriów konieczne jest określenie ich preferencji, czyli stwierdzenie, który 

czynnik ma jaki wpływ na szeregowanie zagrożeń występujących na stanowisku pracy. Umożli-
wiają to odpowiednie formuły obliczeniowe metody AHP [Kabiesz i in. 2008]. 

Druga zastosowana metoda analizy to Metoda Drzewa Zdarzeń (Event Tree Analysis), która 
opiera się na graficznym modelu zależności przyczynowo-skutkowych, rozpoczynającym się pew-
nym zdarzeniem inicjującym i przedstawiającym wszystkie możliwe zdarzenia pośrednie, będące 
następstwami zdarzenia początkowego. W różnych miejscach drzewa zdarzeń znajdują się punkty 
rozgałęzień, jako następstwa pewnych zdarzeń. Zwykle zdarzenia zakończone powodzeniem 
przedstawia się jako „gałąź” prowadzoną w górę, a kończące się niepowodzeniem w dół. Scena-
riusz powstawania szkody na zdrowiu to ciąg wyodrębnionych zdarzeń doprowadzających do za-
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istnienia szkód na zdrowiu pracownika. Ostatnim elementem scenariusza są skutki, stanowiące 
szkody na zdrowiu pracownika, rozumiane jako: 

W0 – brak urazu, 
W1 – uraz powodujący niezdolność do pracy do 33 dni, 
W2 – uraz powodujący niezdolność do pracy powyżej 33 dni, 
W3 – choroba zawodowa/inwalidztwo, 
W4 – śmierć. 
Odpowiednie wykorzystanie techniki drzewa zdarzeń umożliwia przedstawienie wyników jako 

funkcji rozkładu zmiennej losowej dyskretnej, a zastosowanie techniki AHP nadanie rang zagroże-
niom, co z kolei skutkuje możliwością zastosowania mieszaniny rozkładów. Własność mieszaniny 
rozkładów, która zostanie wykorzystana do kompilacji ryzyk przedstawia poniższa zależność: 

 
)WX(kp...)WX(bp)WX(ap)WX(P ini2i1i                        (1) 

 
gdzie: Wi – określona kategoria szkody na zdrowiu; pn – prawdopodobieństwo wystąpienia okre-
ślonej kategorii szkody w wyniku realizacji scenariusza dotyczącego danego zagrożenia; a, b, … k 
– współczynniki określające wpływ danego zagrożenia na poziom ryzyka na stanowisku, uzyskane 
na podstawie wektorów priorytetów cząstkowych       odpowiednich macierzy. 
 
 
3. KOMPLEKSOWA ANALIZA RYZYKA WYBRANYCH ZAGROŻEŃ 
 
Do analizy wybrano jedno z podstawowych i typowych stanowisk roboczych w górnictwie rud - 
stanowisko operatora samojezdnych maszyn wiercąco-kotwiących. Jego charakterystyczną cechą 
jest wysoki stopień zmechanizowania procesu pracy, częściowego zautomatyzowania oraz ko-
nieczność wykonywania pewnych czynności fizycznych przez operatora. 
 
3.1. Identyfikacja zagrożeń 
Do niniejszej analizy wytypowano trzy zagrożenia o charakterze uciążliwym, czyli takim, które 
w chwili aktywacji nie stwarza niebezpieczeństwa doznania urazu, ale w znaczący sposób wpływa 
na komfort pracy i samopoczucie pracownika. Należą do nich: nieodpowiednie warunki klima-
tyczne, nadmierny wysiłek fizyczny oraz obciążenie psychosomatyczne. 
 
3.2. Przebieg scenariuszy zagrożeń 
W proponowanej kompleksowej ocenie ryzyka dla każdego zidentyfikowanego zagrożenia podczas 
pracy operatora samojezdnych maszyn wiercąco-kotwiących sporządzono model rozwoju zagroże-
nia. 

Możliwość występowania zagrożenia „nieodpowiednie warunki klimatyczne” uzależniona jest 
od miejsca wykonywania robót przez operatora. Za zdarzenie inicjujące w scenariuszu zagrożenia 
przyjęto zdarzenie „wystąpienie nieodpowiednich warunków mikroklimatycznych”, a zdarzeniami 
pośrednimi są: 

 „brak możliwości chłodzenia/ogrzewania powietrza”, 
 „długotrwały pobyt pracownika”, 
 „przeciążenie organizmu”. 

Zagrożenie „nadmierny wysiłek fizyczny” związane jest z organizacją pracy i możliwościami 
fizycznymi pracownika. Zdarzeniem inicjującym dla omawianego zagrożenia jest „koniczność 
częstej obsługi wiertła żerdzi wiertniczej”, a kolejnymi zdarzeniami, prowadzącymi do szkody na 
zdrowiu pracownika: 

 „brak możliwości zautomatyzowania obsługi wiertła”, 

iw
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 „brak przerw odpoczynkowych”, 
 „przeciążenie organizmu”. 

Przebieg zagrożenia „obciążenie psychosomatyczne” zależy w dużej mierze od atmosfery pa-
nującej w zespole roboczym, a także relacji i odpowiedniego podejścia przełożonych. Za zdarzenie 
rozpoczynające scenariusz przyjęto zdarzenie „rywalizacja między pracownikami lub presja prze-
łożonych”. Jako zdarzenia kolejne, decydujące o szkodzie na zdrowiu, podano: 

 „niepowodzenie w realizacji zadania”, 
 „zdenerwowanie pracownika”, 
 „wystąpienie zmian somatycznych u pracownika”. 

 
3.3. Porównania macierzowe zagrożeń 
Procedura kompleksowego szacowania ryzyka zagrożeń obejmuje także proces wzajemnych po-
równań tych zagrożeń w oparciu o wypełnianie odpowiednich macierzy, przedstawionych w tabeli 
1–4. 
 
 
Tabela 1. Macierz porównań zagrożeń według kryterium najcięższa szkoda 
na stanowisku operator samojezdnych wozów wiercąco-kotwiących  
Table 1. Comparison matrix of hazards according to the heaviest damage 
on the workplace of drilling and bolting jumbo’s operator 

Kryterium 
oceny 

Zagrożenia (B) warunki 
klimatyczne 

nadmierny wy-
siłek fiz. 

obciążenie psy-
chosomat. 

(A) 

N
aj

ci
ęż

sz
a 

sz
ko

da
 

warunki klimatycz. 1,00 0,33 0,14 

nadmierny wysiłek 
fizyczny 

3,00 1,00 0,20 

obciążenie psycho-
somat. 

7,00 5,00 1,00 

 
 
Tabela 2. Macierz porównań zagrożeń według kryterium najczęstsza szkoda 
na stanowisku operator samojezdnych wozów wiercąco-kotwiących 
Table 2. Comparison matrix of hazards according to the most frequent damage 
on the workplace of drilling and bolting jumbo’s operator 

Kryterium 
oceny 

Zagrożenia (B) warunki klima-
tyczne 

nadmierny wy-
siłek fiz. 

obciążenie psy-
chosomat. 

(A) 

N
aj

cz
ęs

ts
za

 s
zk

od
a 

warunki klimatycz. 1,00 0,33 0,14 

nadmierny wysiłek 
fizyczny 

3,00 1,00 0,20 

obciążenie psycho-
somat. 

7,00 5,00 1,00 
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Tabela 3. Macierz porównań zagrożeń według kryterium ekspozycja na zagrożenie 
na stanowisku operator samojezdnych wozów wiercąco-kotwiących 
Table 3. Comparison matrix of hazards according to the criterion of exposition on hazards 
on the workplace of drilling and bolting jumbo’s operator 

Kryterium 
oceny 

Zagrożenia (B) warunki klima-
tyczne 

nadmierny wy-
siłek fiz. 

obciążenie psy-
chosomat. 

(A) 

E
ks

po
zy

cj
a 

na
 z

a-
gr

oż
en

ie
 

warunki klimatycz. 1,00 0,20 0,33 

nadmierny wysiłek 
fizyczny 

5,00 1,00 3,00 

obciążenie psycho-
somat. 

3,00 0,33 1,00 

 
Tabela 4. Macierz porównań zagrożeń według kryterium stosowane zabezpieczenia 
na zagrożenie na stanowisku operator samojezdnych wozów wiercąco-kotwiących 
Table 4. Comparison matrix of hazards according to the criterion: protection against 
damage on the workplace of drilling and bolting jumbo’s operator 

Kryterium 
oceny 

Zagrożenia (B) warunki klima-
tyczne 

nadmierny wy-
siłek fiz. 

obciążenie psy-
chosomat. 

(A) 

St
os

ow
an

e 
za

be
z-

pi
ec

ze
ni

a 
na

 z
ag

ro
-

że
ni

e 

warunki klimatycz. 1,00 0,33 1,00 

nadmierny wysiłek 
fizyczny 

3,00 1,00 3,00 

obciążenie psycho-
somat. 

1,00 0,33 1,00 

 
3.4. Kompilacja ryzyka zagrożeń 
Wykorzystując macierz porównań dla kryteriów oceny analizowanego drzewa decyzyjnego (tab. 5) 
oraz odpowiednie formuły obliczeniowe metody AHP, ustalono istotność przyjętych kryteriów po-
ziomu ryzyka przy hierarchizacji wybranych zagrożeń występujących podczas pracy na stanowisku 
operatora samojezdnych maszyn wiercąco-kotwiących.  

 
Tabela 5. Macierz porównań dla kryteriów oceny analizowanego procesu decyzyjnego 
Table 5. Comparison matrix for the assessment criteria of the decision process 

Kryteria oceny 
Najcięższa 

szkoda 
Najczęstsza 

szkoda 
Ekspozycja na za-

grożenie 

Stosowane zabez-
pieczenia na za-

grożenie 

Najcięższa szkoda 1,00 1/7 1/3 1/9 

Najczęstsza szkoda 7 1,00 5 1/3 

Ekspozycja na za-
grożenie 

3 1/5 1,00 1/5 

Stosowane zabez-
pieczenia na zagro-
żenie 

9 3 5 1,00 
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W rankingu przyjęte kryteria oceny otrzymały następujące wagi (wj): 
 najcięższa szkoda (w1): 0,04, 
 najczęstsza szkoda (w2): 0,31, 
 ekspozycja na zagrożenie (w3): 0,10, 
 stosowane zabezpieczenia wobec zagrożenia (w4): 0,55. 

Powyższymi wagami istotności należy skorygować wynik uzyskany ze wzajemnych porównań 
każdego zagrożenia według danego kryterium. Otrzymane wyniki są globalną oceną zagrożeń 
(według przyjętych kryteriów) i można je zaprezentować w formie rozkładu szacowanego ryzyka 
wystąpienia rozmiaru szkody na zdrowiu pracownika przy realizacji scenariuszy wszystkich zagro-
żeń, co przedstawiono na rysunku 1. 
 
 

 
 
Rys. 1. Rozkład szacowanego ryzyka wystąpienia rozmiaru szkody na zdrowiu pracownika 
przy realizacji scenariuszy zagrożeń o charakterze uciążliwości ergonomicznej na stanowisku 
operatora wozów wiercąco-kotwiących [Korzeniowski, Nowak-Senderowska 2014] 
Fig. 1. Distribution of estimated occupational risk of damage with ergonomic heaviness  scenerio 
on a workplace of drilling and bolting jumbo operator 
 
 

Zaprezentowany powyżej wykres pozwala stwierdzić, że: 
 najczęstszym rodzajem szkody na zdrowiu pracownika, powodowanym przez zagrożenia tej 

grupy, jest krótkotrwała niezdolność do pracy, czyli szkoda W1, 
 znaczące prawdopodobieństwo wystąpienia szkody W2 (niezdolność do pracy powyżej 33 

dni) powodują zagrożenia „nadmierny wysiłek fizyczny” i „obciążenie psychosomatyczne”, 
 prawdopodobieństwo inwalidztwa/choroby zawodowej (szkody W3) wynika z występowa-

nia zagrożenia „nadmierny wysiłek fizyczny”, natomiast śmierci (szkoda W4) z zagroże-
niem „obciążenie psychosomatyczne”, 

 zagrożeniem o minimalnym wpływie na poziom ryzyka zawodowego są „nieodpowiednie 
warunki klimatyczne”. 

Przeprowadzenie badań według opracowanego sposobu umożliwia także hierarchizację zagro-
żeń. Wzajemne porównania zagrożeń o charakterze uciążliwości ergonomicznej, zidentyfikowa-
nych na stanowisku pracy operatora samojezdnych maszyn wiercąco-kotwiących, wskazują, że: 

 najistotniejszym zagrożeniem na tym stanowisku jest zagrożenie „nadmierny wysiłek fi-
zyczny”, otrzymując wskaźnik 46%, 

 drugim w kolejności istotnym zagrożeniem, ze wskaźnikiem 39%, jest „obciążenie psycho-
somatyczne”, 
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 najniższy wskaźnik ryzyka zawodowego równy 15% przypisano zagrożeniu „nieodpowied-
nie warunki klimatyczne”. 

 
 
PODSUMOWANIE 
 
Z przeprowadzonej, przykładowej analizy, opartej na danych i informacjach z rzeczywistego zakła-
du górniczego, wynika, że dominującym spośród ocenianych zagrożeń, występujących na stanowi-
sku operatora samojezdnych maszyn wiercąco-kotwiących, jest „nadmierny wysiłek fizyczny”. 

Opracowane oryginalne autorskie podejście, wykorzystujące struktury hierarchiczne, tworzone 
za pomocą techniki AHP, ułatwia analizę wielokryterialną oraz głębsze zrozumienie złożonych za-
gadnień oraz pozwala na efektywne wykorzystanie otrzymanych wyników w praktyce technologii 
górniczych do ilościowej oceny zagrożeń na stanowisku pracy. 

Metodyka oparta na opracowanym toku postępowania oceny zagrożeń na górniczych stanowi-
skach pracy posiada wiele zalet praktycznych, spośród których najważniejsze, to: 

 możliwość efektywnej, ilościowej oceny kształtowania się poszczególnych szkód na zdro-
wiu, jakim może ulec pracownik podczas pracy i ich różnicowania, 

 ułatwienie wyszukiwania stanowisk najbardziej zagrożonych w celu obniżenia ryzyka za-
wodowego, 

 pomoc i przydatność dla osób szkolących i kierujących pracownikami przy informowaniu 
pracowników o ryzyku zawodowym. 

Ponadto zaproponowane podejście w większym stopniu niż inne sposoby uwzględnia specyfikę 
i rzeczywiste warunki pracy w górnictwie. 
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Comprehensive Assessment of Ergonomic Hazard 
of Drilling and Bolting Jumbo Operator 
 
The paper presents a new approach to evaluating advanced occupational hazards in mining, giving 
an example of a comprehensive assessment of selected risks in the workplace. The theoretical 
course of the assessment are presented in the form of a four-stages algorithm, and its assessment 
was based on three selected risks for the operator of drilling and bolting jumbo in the zinc and lead 
mine. The following risks were selected for analysis, i.e.: climatic conditions, physical and psycho-
somatic effort, with a ergonomic nuisance during work activities. As a result of the realized proce-
dure, for the audited jobs, the authors indicated the advantages and practical possibilities of using 
the developed methodology. 
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WYNIKI BADAŃ Komisji Europejskiej - luty 2014r.

w 28 krajach – Polska  (ok. 4 mln ankietowanych)

-82% Polaków uważa, że korupcja jest powszechnym problemem (śr. UE:76%)

-27% uważa, że korupcja wpływa na ich życie codzienne (śr. UE: 26%)

-15% przyznaje, że w ciągu ostatnich 12 m - cy proszonych było o zapłacenie łapówki

- 65% stwierdziło, że korupcja jest powszechna przy zamówieniach publicznych

-92% uważa, że łapówki są najłatwiejszym sposobem na uzyskanie określonych usług

(sektor służby zdrowia)

-32% przedsiębiorstw podaje korupcję, jako przeszkodę w prowadzeniu działalności gosp.

- aż 240 mld euro kosztuje korupcja rocznie gospodarkę UE

WYNIKI BADAŃ "Pulsu Biznesu„

-53% badanych szefów firm uważa, że nieuczciwość pracowników jest przeszkodą w

prowadzeniu biznesu

-w ciągu pięciu ostatnich lat 51% firm zostało okradzionych przez swoich pracowników

- u 21% badanych firm pracownicy fałszowali dokumenty, w 16% przedsiębiorstw doszło do

malwersacji finansowych
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ETYKA

Słowo etyka pochodzi od starogreckiego ethikos - zwyczajny;

etos - obyczaj, zwyczaj. Jak żyć szczęśliwie, jak działać

efektywnie, bez szkody dla innych oraz jak być sprawiedliwym i

dobrym człowiekiem dla każdego.

Etyka to zespół norm i ocen moralnych, charakterystycznych dla

danej zbiorowości społecznej (np. grupy, klasy, warstwy,

środowiska, organizacji).

Związane są z etyką pojęcia: dobro, wartość, powinność,

sumienie, cnota (gr. arete) rozumiana najogólniej jako moralne

dobro duszy, doskonałość moralna, sprawiedliwość, męstwo,

opanowanie, roztropność, czy też wolność, człowieczeństwo,

miłość, godność, ludzka wola i odpowiedzialność.
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ETYKA BIZNESU

Z etyką biznesu (czyli społeczną) wiążą się

takie prawa, jak prawo do ochrony zdrowia,

prawo do nauki, do pracy i zadawalającego 

wynagrodzenia, pomocy socjalnej, itp. 

Etykę biznesu ujmuje ogół norm 

cechujących środowisko zawodowe, 

zaangażowane w uprawianie działalności 

gospodarczej.
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ZALECENIA UE

Unia Europejska - nakłada na przedsiębiorców obowiązek przestrzegania

norm pracy, praw człowieka i ochrony środowiska.

Zachęca ich do dobrowolnego 

opracowywania kodeksów etyki, które zawierają

określone standardy postępowania 

wobec pracowników, dostawców, kontrahentów, itp. 

1999 r. - Parlament Europejski wezwał do ustalenia wspólnego kodeksu

postępowania dla przedsiębiorstw w UE.

2006 r. - Komisja UE uczula przedsiębiorców na potrzebę dobrowolnego 

stosowania   kodeksów etycznego postępowania.  

http://s.v3.tvp.pl/images/e/9/a/uid_e9a5aceb63b2a03a4372773ab344f8a61235128244358_width_700_play_0_pos_3_gs_0.jpg
http://s.v3.tvp.pl/images/e/9/a/uid_e9a5aceb63b2a03a4372773ab344f8a61235128244358_width_700_play_0_pos_3_gs_0.jpg
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ETYKA W LW „BOGDANKA”

20.12.2013r. – Uchwała Zarządu Nr 805/VIII/2013r. o wprowadzeniu  w życie  

Kodeksu Etyki LWB S.A.

2013 r. - Opublikowanie wersji papierowej

Kodeksu Etyki  LWB S.A. (otrzymało 

4 500 pracowników). Przeszkolono kadrę

inż.- techn. i adm. Nowoprzyjęci 

pracownicy otrzymują KE i są przeszkol.

10.01.2014r. – Zarządzenie Prezesa LWB Nr 2/2014, z dn. 10.01.2014r. –

wprowadzające do stosowania w LW „Bogdanka” S.A. nową wersję 

Kodeksu Etyki

Luty 2014 r. -Wprowadzenie  znowelizowanej, opartej „o doświadczenia i 

potrzeby” wersji Kodeksu Etyki LW „Bogdanka” S.A. 
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 Przestrzegane wartości etyczne w spółce LWB powiększają jej zysk, 

ponieważ kreują pozytywny wizerunek spółki, redukują przypadki 

wewnętrznych kradzieży, korupcji, oszustw i innych nadużyć, redukują 

konflikty interesów, zwiększają zaufanie pracowników, klientów, 

dostawców i kontrahentów.

 Jednym z celów Kodeku Etyki jest zapobieganie, wykrywanie, 

ujawnianie, a także korygowanie wszelkich nieetycznych zachowań w 

spółce LWB.

 Ks. Prof.. Józef Tischner:  cytuje, że ,,Współczesna cywilizacja 

techniczna sprawia, że stajemy się istotami coraz bardziej otępiałymi 

na drugich, coraz mniej rozumiejącymi drugich, coraz bardziej 

jesteśmy w ucieczce od ich konkretnych bólów”. 

.
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NASZE ZASADY ETYCZNE

● Przestrzeganie prawa

● Uczciwość 

● Profesjonalizm 

● Poufność

● Bezkonfliktowość
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PRZESTRZEGANIE PRAWA

Przestrzegamy prawa oraz szanujemy

dobre obyczaje istniejące na rynku oraz

w społeczności, w której działamy.

Przestrzegamy i stosujemy się do przepisów 

wewnętrznych Spółki. 
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UCZCIWOŚĆ

W działaniu kierujemy się uczciwością.

Nie angażujemy się w działania nieetyczne

lub nieuczciwe, co w szczególności dotyczy

działań korupcyjnych oraz zagrażających

rynkowi (np. prowadzenie nieuczciwej konkurencji). 
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PROFESJONALIZM

Jesteśmy profesjonalni, solidni oraz rzetelni 

w naszej pracy.

Naszym wspólnym celem jest najwyższa 

jakość produktów i usług oferowanych przez 

Spółkę. 
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POUFNOŚĆ

Zachowujemy w tajemnicy informacje poufne.

Nie ujawniamy tych informacji osobom nieupoważnionym 

bez zgody Spółki.

Poufność zachowujemy również po zakończeniu pracy  w 

Spółce (dodatkowe umowy z niektórymi pracownikami). 
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BEZKONFLIKTOWOŚĆ

Unikamy sytuacji konfliktowych – zarówno 

w relacjach ze współpracownikami, jak i 

innymi osobami reprezentującymi Spółkę.  

Zaistniałe nieporozumienia staramy się 

szybko zażegnywać i rozwiązywać w 

sposób ugodowy. 
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APOLITYCZNOŚĆ

W czasie pracy nie angażujemy się politycznie

i światopoglądowo. 

Ewentualna aktywność na tych polach odbywa się 

poza Spółką i ma charakter wyłącznie osobisty.

W czasie pracy na terenie Spółki nie prowadzimy 

agitacji wyborczej. Nie wykorzystujemy do tego typu 

działań sprzętu Spółki (np. telefon, komputer, e-mail, 

samochód służbowy). 
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RELACJE MIĘDZY PRACOWNIKAMI

Sukces Spółki zależy od pracy wszystkich pracowników - bez względu na 

zajmowane stanowisko. 

Dbamy  o przyjazną atmosferę w miejscu pracy. Relacje pomiędzy 

pracownikami są oparte są na wzajemnym szacunku, koleżeństwie i 

współpracy. 

Kadra kierownicza Spółki wspiera przyjazną atmosferę w pracy oraz dokłada 

wszelkich starań, aby występujące konflikty były rozwiązywane w sposób 

ugodowy i stanowiły naukę, jak podobnym sytuacjom zapobiegać w 

przyszłości. 

Zjawiska takie jak dyskryminacja bezpośrednia lub pośrednia, molestowanie 

czy mobbing są w Spółce absolutnie niedopuszczalne i nieakceptowane. Na 

każdym z nas spoczywa obowiązek przeciwdziałania takim zjawiskom oraz 

wyrażania wobec nich zdecydowanego sprzeciwu.

http://www.tipy.pl/3014,0,zdjecie-produktywnosc-pracownikow.html
http://www.tipy.pl/3014,0,zdjecie-produktywnosc-pracownikow.html
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RELACJE MIĘDZY PRACOWNIKAMI

PRZYKŁAD / WYJAŚNIENIE

- 1 -

Przełożony nie awansował pracownika uzasadniając to jego wiekiem, 

powiedział: „starsi nie powinni blokować drogi młodszym”!!!

Postępowanie takie jest naruszeniem niniejszego Kodeksu. Pracownik powinien zgłosić 

zaistniałą sytuację do przełożonego drugiego stopnia bądź do Rzecznika ds. Etyki. 

Wszelkie decyzje dotyczące zatrudnienia (np. awansów, wynagrodzeń, uczestnictwa

w szkoleniach itp.) winny się opierać wyłącznie na kryteriach merytorycznych (np. ocena 

jakości pracy pracownika). Decyzje oparte na cechach indywidualnych (np. płeć, wiek, 

niepełnosprawność, rasa, religia, narodowość, przekonania polityczne, przynależność 

związkowa, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacja seksualna, zatrudnienie na czas 

określony lub nieokreślony albo w pełnym lub niepełnym wymiarze czasu pracy) mogą 

stanowić przejaw dyskryminacji. 
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OCHRONA INTERESÓW SPÓŁKI

Informacja poufna – każda informacja techniczna, technologiczna, organizacyjna lub 

inna posiadająca wartość gospodarczą, która nie została podana do publicznej 

wiadomości.  Np. dane dot. występowania złóż, lista odbiorców produktów Spółki, 

warunki umów handlowych, poziom wynagrodzeń pracowników, itp. 

Informacji poufnych nie ujawniamy osobom spoza Spółki, czy też innym 

pracownikom, którzy nie mają do nich dostępu z racji wykonywanej pracy. Tego typu 

informacji nie wykorzystujemy na własny użytek, w celu uzyskania osobistej korzyści.

Pamiętaj: ujawnianie informacji poufnych nie tylko zagraża interesom Spółki, ale  

może również stanowić przestępstwo zagrożone karą grzywny, ograniczenia wolności 

lub nawet pozbawienia wolności.

Nie rozpowszechniamy informacji nieprawdziwych lub naruszających interes i dobre

imię Spółki. Dbanie o dobre imię i wizerunek Spółki jest naszym priorytetem.
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OCHRONA INTERESÓW SPÓŁKI

PRZYKŁAD / WYJAŚNIENIE

Podczas prywatnej rozmowy znajomy pracownika pyta o szczegóły 

opracowywanej właśnie nowej strategii rozwoju Spółki LWB.

Pracownik nie może ujawniać takiej informacji nawet osobie z nim zaprzyjaźnionej. 

Jeśli to zrobi – naruszy podstawowe obowiązki pracownicze. 
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D O B R O  S P Ó Ł K I

Dbamy o dobro Spółki i chronimy jej mienie

Prawidłowo korzystamy z narzędzi  i środków pracy oraz odzieży roboczej

Nie rozpowszechniamy informacji nieprawdziwych lub naruszających 

reputację Spółki



Kodeks Etyki Lubelski Węgiel „Bogdanka” S.A.

ZAKAZ KONKURENCJI

Za działalność konkurencyjną uznajemy każdą działalność , która 

choćby częściowo pokrywa się  z przedmiotem działalności Spółki.

Bez uprzedniej, wyraźnej zgody Spółki, pracownicy nie mogą 

prowadzić działalności konkurencyjnej w jakiejkolwiek formie.

Możemy być do tego zobowiązani również na podstawie odrębnej

umowy o zakazie konkurencji. Niektórzy z nas nie mogą prowadzić

takiej działalności nawet po zakończeniu zatrudnienia w Spółce. 



Kodeks Etyki Lubelski Węgiel „Bogdanka” S.A.

ZAKAZ KONKURENCJI

PRZYKŁAD / WYJAŚNIENIE

Pracownik jest zatrudniony również w firmie zależnej kapitałowo od Spółki 

LWB. Firma ta świadczy na rzecz LWB określone usługi. Pracownik, za 

wiedza i zgodą LWB, wykonuje swoją pracę dla tej drugiej firmy w weekendy. 

Nie koliduje to z jego obowiązkami w Spółce LWB.  

Odpowiedź: Taka działalność, pomimo że w teorii jest konkurencyjna wobec Spółki 

LWB, w praktyce jest dopuszczalna – o ile pracownik uzyskał na nią zgodę LWB. 



Kodeks Etyki Lubelski Węgiel „Bogdanka” S.A.

KONFLIKT INTERESÓW - 1

Jednym z naszych podstawowych obowiązków jest unikanie, nawet 

potencjalnych, konfliktów interesów. 

Konflikt interesów to konflikt pomiędzy interesem Spółki, a osobistym

interesem pracownika lub osoby powiązanej z pracownikiem, jeżeli pracownik 

posiada jakikolwiek wpływ na działania Spółki związane z jego osobistymi 

interesami lub interesami osoby powiązanej. Za „osobę powiązaną” uważa

się np. członka rodziny, osobę bliską lub każdą inną osobę (fizyczną, prawną

lub jednostkę nie posiadającą osobowości prawnej), jeżeli pracownikowi może 

zależeć na powodzeniu jej interesów (np. inną firmę, w której pracownik jest 

zatrudniony). 

Unikając konfliktów interesów unikamy sytuacji, w której moglibyśmy

zostać posądzeni o stronniczość czy brak obiektywizmu, bądź o nieuczciwe

wykorzystanie naszego stanowiska w Spółce w celu osiągnięcia korzyści

dla siebie bądź osoby powiązanej.



Kodeks Etyki Lubelski Węgiel „Bogdanka” S.A.

KONFLIKT INTERESÓW - 2

O każdym, nawet potencjalnym, konflikcie interesów należy poinformować

Spółkę w drodze raportu. W raporcie podajemy zakres obowiązków i czynności, 

których taki konflikt dotyczy. Pisemny raport składamy Dyrektorowi Biura Zarządu. 

Szczegóły zawarte są w „Procedurze Raportowania o Konfliktach Interesów”. 

W razie wystąpienia konfliktu, niezależnie od poinformowania o nim Dyrektora 

Biura Zarządu Spółki powstrzymujemy się od podejmowania jakichkolwiek 

czynności w ramach wykonywanych obowiązków pracowniczych, w zakresie 

których zachodzi konflikt interesów. Dyrektor Biura Zarządu po konsultacji

z przełożonym może wydać zgodę na kontynuowanie wykonywania obowiązków.

Przypadki konfliktu interesów nie zawsze są jednoznaczne, dlatego w razie

pytań lub wątpliwości, czy dana sytuacja stanowi konflikt interesów, możemy 

dobrowolnie skontaktować się z Dyrektorem Biura Zarządu Spółki.
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Kodeks Etyki Lubelski Węgiel „Bogdanka” S.A.

KONFLIKT INTERESÓW

PRZYKŁAD / WYJAŚNIENIE

Żona pracownika jest zatrudniona w firmie, u której Spółka LWB zamawia 

materiały budowlane. Pracownik bierze udział w procesie zamawiania i 

określania ich specyfikacji.

Konflikt interesów: Pracownik powinien zgłosić konflikt i powstrzymać się od 

czynności związanych z zamawianiem materiałów budowlanych.

Brat pracownika odpowiedzialnego za przetargi pracuje w firmie, która 

zgłosiła się do przetargu na dostarczanie materiałów dla Spółki LWB.

Konflikt interesów: Pracownik powinien zgłosić konflikt i powstrzymać się od 

czynności związanych z tym przetargiem.



Kodeks Etyki Lubelski Węgiel „Bogdanka” S.A.

KORUPCJA

Wszelkie działania o charakterze korupcyjnym są surowo zabronione.

Nawet jeżeli postępujemy uczciwie, nieostrożne zachowania w relacjach z 

klientami, organami państwowymi czy dostawcami mogą prowadzić do sytuacji 

niejasnych, z podejrzeniami o korupcję włącznie. 

Nie przyjmujemy ani nie oferujemy jakichkolwiek niedozwolonych korzyści 

majątkowych lub osobistych lub innych propozycji korupcyjnych bezpośrednio 

bądź za pośrednictwem osób trzecich.  

Dozwolone jest przyjmowanie drobnych, zwyczajowo przyjętych upominków 

biznesowych (np. kalendarz) bądź zaproszeń na posiłek. 

Wszelkie próby wręczenia łapówki bądź oferowania innej niedozwolonej korzyści 

należy zgłosić przełożonemu lub Rzecznikowi ds. Etyki.



Kodeks Etyki Lubelski Węgiel „Bogdanka” S.A.

KORUPCJA

PRZYKŁAD / WYJAŚNIENIE

Jeden z dostawców rozwiązań IT jest właścicielem domu 

wypoczynkowego w górach i zaoferował pracownikowi jego 

udostępnienie.

Nie można przyjąć takiej propozycji. Nawet jeżeli dany dostawca nie płaci 

bezpośrednio za pobyt, mamy do czynienia z korzyścią o znacznej 

wartości, która może wpłynąć na decyzje biznesowe pracownika 

podejmowane w imieniu Spółki LWB. 

Jeden z odbiorców zaprosił kilku pracowników na obiad z okazji 

5 – lecia współpracy.

Można przyjąć takie zaproszenie. Dla pewności ma prawo wystąpić z 

zapytaniem do Rzecznika ds. Etyki.



Kodeks Etyki Lubelski Węgiel „Bogdanka” S.A.

PROCEDURY

Na straży przestrzegania Kodeksu stoi Rzecznik ds. Etyki podlegający 

bezpośrednio Zarządowi Spółki LWB.

Jego zadaniem jest poszukiwanie rozwiązań pojawiających się problemów 

oraz odpowiadanie na pytania pracowników w tym zakresie.

Monitorowaniem konfliktów interesów zajmuje się Dyrektor Biura Zarządu. 

Odpowiada on również na pytania pracowników dotyczące tego tematu.



Kodeks Etyki Lubelski Węgiel „Bogdanka” S.A.

PROCEDURY

Pracownicy mogą zwracać się do Rzecznika ds. Etyki z pytaniami i wątpliwościami 

etycznymi pojawiającymi się w związku z pracą w Spółce LWB, z wyłączeniem 

zagadnienia konfliktu interesów (Raport o konflikcie interesów), które należy 

adresować bezpośrednio do Dyrektora Biura Zarządu.

Do Rzecznika można zwracać się również anonimowo. Sugestie i zgłoszenia 

przekazywane Rzecznikowi ds. Etyki mają charakter poufny. 

Pracownicy mogą kontaktować się z Rzecznikiem bezpośrednio (bud. Zarządu, pok. 

213), na adres e-mail: etyka_lwb@lw.com.pl, oraz poprzez skrzynki do korespondencji 

zlokalizowane na terenie trzech rejonów górniczych Spółki LWB (Bogdanka, Nadrybie, 

Stefanów), a także telefonicznie, tel. wewnętrzny 5213. 

Niezależnie od powyższych reguł pracownicy mogą we wszystkich sprawach 

związanych z Kodeksem i jego stosowaniem zwracać się bezpośrednio do 

któregokolwiek członka Zarządu bądź do Przewodniczącego Rady Nadzorczej. 

Pracownicy, którzy informują o naruszeniach Kodeksu nie poniosą z tego tytułu 

żadnych negatywnych konsekwencji.



LIST OD PREZESA ZARZĄDU LWB S.A.

Szanowni Państwo, Drogie Koleżanki i Koledzy,

Z satysfakcją przedstawiam znowelizowaną i bardziej przystępną dla pracowników wersję Kodeksu

Etyki. Wyznacza on podstawowe zasady i normy etycznego postępowania w pracy w naszej

Spółce. Publikujemy go mając na celu podtrzymanie i rozwijanie tradycji etycznego działania,

uczciwości i przejrzystości, obowiązujących w naszej Spółce. Mam nadzieję, że Kodeks będzie

Waszym przewodnikiem w codziennej pracy. Podaje on zasady etyczne oraz przykłady

potencjalnych problemowych sytuacji. Znajdziecie w nim również informacje, do kogo można

zwracać się o radę i pomoc w kwestiach etycznych.

Odpowiedzialność za przestrzeganie Kodeksu spoczywa na każdym z nas z osobna. Chciałbym,

aby nikt nie czuł się skrępowany rozmowami na tematy etyczne oraz aby pojawiające się problemy

etyczne były omawiane i rozwiązywane.

Zachęcam do jak największej rzetelności i prawości w codziennej pracy. Wierzę, że będzie to

podstawą sukcesu zarówno Spółki jak i osobistego powodzenia każdego z Nas.

Zbigniew Stopa

Prezes Zarządu

Kodeks Etyki Lubelski Węgiel „Bogdanka” S.A.
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Kodeks Etyki Lubelski Węgiel „Bogdanka” S.A

 Badania ankietowe dot. kultury organizacyjnej w LWB, w tym Kodeksu 

Etyki przez firmę MillwardBrown z Warszawy:



 Okres: lipiec – wrzesień 2014r.; ponad 1 100 osób



 80% wysoko oceniło funkcjonowanie Kodeksu Etyki w Spółce,



 65% dobrze oceniło sposób zgłaszania nieprawidłowości,



 50% zauważa poprawę wzajemnego traktowania się,



 45% stosuje się do wartości i standardów etycznych Kodeksu Etyki,



 około 50% uważa, że KE ma znaczenie dla renomy Spółki LWB





Kodeks Etyki Lubelski Węgiel „Bogdanka” S.A

SENTENCJA:

Filozofia życia: Dalajlama zapytany o to, co najbardziej zadziwia go w

ludzkości, odpowiedział:

„Człowiek. Ponieważ poświęca swoje zdrowie, by zarabiać pieniądze.

Następnie poświęca pieniądze, by odzyskać zdrowie.

Oprócz tego jest tak zaniepokojony swoją przyszłością, że nie cieszy się z

teraźniejszości.

W rezultacie nie żyje ani w teraźniejszości, ani w przyszłości.

Żyje tak, jakby nigdy nie miał umrzeć, po czym umiera tak naprawdę nie żyjąc”.



LWB, Spółką innowacyjnych rozwiązań technicznych i 

organizacyjnych oraz wartości, zasad i norm etycznych
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Kierunki rozwoju systemów sterowania i układów monitorowania 
parametrów pracy ładowarek kołowo-przegubowych produkcji 
KGHM ZANAM Sp. z o.o. 
 
Andrzej Baran 
KGHM ZANAM Spółka z o.o. w Polkowicach 
email: a.baran@kghmzanam.pl 
 
STRESZCZENIE: Tematem referatu jest rozwój układów sterowania i monitorowania parametrów 
pracy zamontowanych w ładowarkach kołowo-przegubowych produkcji spółki KGHM ZANAM. 
Zostały przedstawione rozwiązania techniczne stosowane w różnych typach ładowarek. Od 
najprostszych układów, o ograniczonej ilości elementów elektronicznych, po w pełni 
zautomatyzowane systemy sterowania z monitoringiem parametrów pracy i możliwością zdalnego 
sterowania. Opisano zalety wynikające z rozwoju systemów sterowania i monitorowania oraz 
związane z tym nowe możliwości. Została również przedstawiona modułowa budowa układów 
sterowania wykorzystujących magistralę CAN, która została zastosowana w najbardziej 
zaawansowanych technicznie ładowarkach, a także zakresy monitoringu parametrów pracy maszyn 
oraz opcjonalny system zdalnego sterowania. Autor referatu udowodnił, że rozwój systemów 
sterowania przyczynił się do poprawy bezpieczeństwa pracy operatora oraz przedłużenia trwałości 
elementów zamontowanych na maszynie. 
 
SŁOWA KLUCZOWE: eksploatacja rud, układ sterowania, zdalna praca, monitoring 
parametrów 
 
1. WSTĘP 
 
Firma KGHM ZANAM jest największym producentem mobilnych maszyn górniczych dla zagłębia 
miedziowego w Polsce. Jedną z największych grup produktowych firmy są ładowarki kołowo-
przegubowe. Produkowane ładowarki posiadają pojemność łyżek od 1,6 m3 do 8,5 m3, udźwig od 3 
do 16 ton, moc silnika spalinowego od 84 do 295 kW i masę całkowitą od 11 do 47 ton. W 
poszczególnych ładowarkach zostały zastosowane układy sterowania różnego typu. Dobór układu 
sterowania zależał od stopnia skomplikowania maszyny. Ze względu na rodzaje systemów 
sterowania ładowarki można podzielić na kilka grup produktowych: ładowarki bez 
mechatronicznego systemu sterowania, ładowarki z mechatronicznym systemem sterowania oraz 
ładowarki z w pełni zautomatyzowanym mechatronicznym systemem sterowania. Wraz z 
rozwojem stopnia automatyzacji maszyn wzrastał stopień zaawansowania systemów 
monitorowania. W najbardziej zaawansowanych maszynach pojawiła się możliwość zdalnego 
sterowania. Każdy z rodzajów systemu sterowania zostanie przedstawiony na reprezentatywnym 
typie ładowarki. Wszystkie przedstawione w referacie ładowarki są obecnie produkowane. 
 
 
2. ŁADOWARKA KOŁOWO-PRZEGUBOWA LKP-0403C 
Ładowarka LKP-0403C (Ryc.1) posiada masę całkowitą 14,6 tony, moc silnika spalinowego 93 
kW, pojemności łyżki 2m3 i udźwigu 4 tony. 

 

Szkoła Eksploatacji Podziemnej 2015, Materiały Konferencyjne 
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Ryc. 1. Ładowarka LKP-0403C 
Figure 1. LHD LKP-0403C 
 
Należy do grupy maszyn z najmniej zaawansowanym systemem sterowania. Funkcje jazdy są 
realizowane na drodze mechanicznej i hydraulicznej. Nie posiada sterowników PLC. Wszystkie 
funkcje sterownicze realizowane są za pomocą przycisków i sterowników, a do zbierania 
informacji o stanie maszyny służą analogowe wskaźniki i lampki kontrolne, które są zamontowane 
w pulpicie operatora (Ryc. 2). Zaletą takiego układu sterowania jest niewątpliwie prosta budowa. 
Sterowanie skrzynią biegów (Ryc. 3) odbywa się za pomocą dźwigni, a sterowanie układem 
roboczym (Ryc. 4), za pomocą joysticka hydraulicznego. Ładowarka z takim układem sterowania 
jest pozbawiona zaawansowanych funkcji i systemów zabezpieczeń, które zostaną opisane 
w dalszych rozdziałach referatu. W ładowarce LKP-0403C nie jest montowany system 
monitoringu parametrów pracy maszyny. Oczywiście istnieje techniczna możliwość zabudowy 
takiego układu, ale wiąże się to z dołożeniem rozbudowanego układu pomiarowego, co nie jest 
konieczne w ładowarkach nowszej generacji. 

 

 
 
Ryc. 2. Pulpit operatora w ładowarce LKP-0403C 
Figure 2. Control panel in LHD LKP-0403C 
 

 
 
Ryc. 3. Dźwignie sterowania skrzynią biegów 
Figure 3. Levers to select gears 
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Ryc. 4. Joystick sterowania organem roboczym 
Figure 4. Hydraulic joystick to operate the boom 

 
3. ŁADOWARKA KOŁOWO-PRZEGUBOWA LKP-0903 
 
3.1 Opis ładowarki 
 
LKP-0903 (Ryc. 5) jest jedną z najpopularniejszych ładowarek produkowanych przez KGHM 
ZANAM o masie całkowitej 29,5 tony, mocy silnika spalinowego 181kW, pojemności łyżki 4,5 m3 
i udźwigu 9,6 tony. Zalicza się do grupy ładowarek z częściowo zautomatyzowanym 
mechatronicznym systemem sterowania. Ze względu na to, że wciąż posiada ona elementy 
sterowane mechaniczne, nie jest przystosowana do zdalnego sterowania. W ładowarkach tego typu 
opcjonalnie są stosowane systemy monitoringu parametrów pracy, na podstawie których można 
określić wydajność zarówno maszyny jak i operatora. 
 
 
3.2 Cechy zastosowanego systemu sterowania 
 
3.2.1 Zastosowanie magistrala CAN 
 
Systemy sterowania w ładowarkach typu LKP-0903 i nowocześniejszych wykorzystują do 
sterowania magistralę CAN. Jest to szeregowa magistrala komunikacyjna stworzona jeszcze w 
latach ‘80 XX w. w firmie Robert Bosch Gmbh. Obecnie stała się standardem w maszynach 
mobilnych. Najpowszechniej używanym protokołem magistrali CAN w maszynach mobilnych jest 
J1939, który jest używany przez większość producentów maszyn i silników. Do sukcesu magistrali 
CAN przyczyniły się jej zalety, do których możemy zaliczyć wysoką odporność na zakłócenia 
i niezawodność. Cechy te uzyskano poprzez przesyłanie różnicowego sygnału napięciowego oraz 
sprzętowej obsłudze protokołu przesyłu danych i błędów. Ważną cechą magistrali CAN jest to, że 
nie posiada ona wyodrębnionej jednostki nadrzędnej, a komunikacja ma charakter rozgłoszeniowy. 
Komunikaty wysyłane przez poszczególne jednostki odbierają wszystkie urządzenia podłączone do 
magistrali. Jako, że identyfikator przypisany jest do komunikatu, a nie do urządzenia, dowolne 
urządzenie może odebrać wysłany na magistralę CAN komunikat. Rozgłoszeniowe nadawanie 
komunikatów sprawia, że systemy oparte na magistrali CAN są łatwo skalowalne i dają dużą 
swobodę rozbudowy.  
 



4 
 

 
 
Ryc. 5. Ładowarka kołowo przegubowa LKP-0903 
Figure 5. LHD LKP-0903 
 
3.2.2 Budowa układu sterowania 
 
Układ elektryczny w ładowarce LKP-0903 ma budowę modułową i spełnia podstawowe funkcje 
sterowania maszyną. Jest on zbudowany ze sterowników PLC, wyświetlacza HMI, oraz urządzeń 
peryferyjnych typu: zadajniki, czujniki i elementy wykonawcze. Maszyna nie jest dostosowana do 
zdalnego sterowania między innymi ze względu na zastosowanie kierownicy, hydraulicznego 
sterowania układem roboczym maszyny, skrzyni biegów sterowanej cięgnami, co jest widoczne na 
zdjęciu wnętrza kabiny (Ryc. 6). Na pulpicie operatora (Ryc.7) jest widoczny wyświetlacz LCD 
i hydrauliczne manometry, które w następnych generacjach maszyn zostały zastąpione przez 
czujniki elektroniczne, a ich wskazania zostały przeniesione na wyświetlacz. 

Niewątpliwie dużą zaletą ładowarki jest zastosowanie modułowej budowy układu sterowania, 
który w znacznym stopniu upraszcza stopień skomplikowania instalacji elektrycznej oraz ułatwia 
jej rozbudowę. Modułowy system sterowania zostanie omówiony dokładniej w dalszej części 
referatu przy okazji omawiana w pełni zautomatyzowanych systemów sterowania. Opcjonalnie w 
ładowarce LKP-0903 montowany jest układ monitorowania, który jest łatwo aplikowalny ze 
względu na dostępność wszystkich sygnałów na magistrali CAN. Do podłączenia modułu 
monitoringu wystarczą wówczas zaledwie 4 przewody - dwa do magistrali CAN i dwa do zasilania 
rejestratora.  
 

 
 
Ryc. 6. Kabina ładowarki kołowo przegubowej LKP-0903 
Figure 6. Cabin of LHD LKP-0903 
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Ryc. 7. Pulpit z manometrami ładowarki LKP-0903 
Figure 7. Control panel of LHD LKP-0903 
 
3.3 Monitoring parametrów pracy maszyny 
 
Układ monitoringu parametrów pracy maszyny składa się z rejestratora danych, opcjonalnie 
z układu do pomiaru wagi urobku nabranego na łyżkę oraz układu do pomiaru ciśnienia 
i temperatury opon.  

Najważniejszym elementem systemu monitoringu jest rejestrator, który zbiera za 
pośrednictwem magistrali CAN dane z poszczególnych układów maszyny, poczym zapisuje je na 
karcie SD. Zarchiwizowane dane można zgrać z maszyny za pomocą pendrive’a lub zdalnie, za 
pośrednictwem sieci WiFi. Dane uzyskane z systemu monitoringu pozwalają na dokładną analizę 
pracy maszyny, prześledzenie historii awarii, jak również ocenę pracy operatora pod względem 
wydajności i prawidłowej eksploatacji. Dostarcza również istotnych informacji, które mają wpływ 
na dalszy rozwój produktu. Układ monitoringu rejestruje parametry silnika spalinowego, układu 
napędowego, układu hydraulicznego, oraz parametry eksploatacyjne. 

Układ pomiaru wagi urobku podaje operatorowi informację o wadze urobku nabranego na 
łyżkę oraz wysyła ją do rejestratora danych. Jest to bardzo istotna informacja, która służy do oceny 
zarówno wydajności ładowarki, jak i oceny wydajności pracy operatorów. 
Układ mierzący ciśnienie i temperaturę opon pozwala operatorowi na ciągłą kontrolę stanu 
napompowania opon. Czujniki zamontowane w oponach wysyłają informacje o temperaturze 
i ciśnieniu opon drogą radiową do odbiornika TPMS, który następnie przekazuje informacje do 
rejestratora danych za pomocą magistrali CAN. Na podstawie zarejestrowanych danych można 
określić, czy podczas użytkowania maszyny ciśnienie w ogumieniu było przez cały czas 
prawidłowe. Utrzymywanie prawidłowego stanu ciśnienia w ogumieniu wydłuża czas użytkowania 
opon, co w znacznym stopniu obniża koszty eksploatacyjne ładowarki. 

 
Tabela 1. Parametry rejestrowane przez system monitoringu 
Table 1. Parameters recorded by monitoring system 

Silnik spalinowy Układ napędowy Układ hydrauliczny 
Parametry 

eksploatacyjne 
 Obroty silnika  
 Moment obrotowy 
 Ciśnienie oleju silnika 
 Temperatura cieczy 

chłodzącej 
 Niski poziom cieczy 

chłodzącej 
 Obecność wody w filtrze 

paliwa 
 Zużycie paliwa 
 Godziny pracy silnika 
 Temperatura oleju silnika 
 Błędy silnika spalinowego 

 Ciśnienie oleju na 
sprzęgłach skrzyni 
biegów  

 Temperatura oleju 
zmiennika momentu 

 Prędkość maszyny 

 Temperatura oleju  
hydraulicznego  

 Ciśnienie oleju w głównym 
układzie hydraulicznym 

 Waga urobku w łyżce 
 Przejechany dystans 
 Ciśnienia opon 
 Temperatury opon 
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4. ŁADOWARKA KOŁOWO-PRZEGUBOWA LKP-1601B 
 
4.1 Opis ładowarki 
 
Najnowocześniejszą grupą ładowarek kołowo-przegubowych są ładowarki z w pełni 
mechatronicznym systemem sterowania. Zaliczają się do nich ładowarki LKP-1601B (Ryc. 8). 
Ładowarki tego typu to największe ładowarki produkowane przez firmę KGHM ZANAM. 
Posiadają łyżkę o pojemności 8,5 m3, udźwig 16 t i masę całkowitą 47 t. Jednostka napędowa to 
silnik marki Mercedes, o mocy 295 kW wykonany zgodnie z normą Stage 3B. Silnik wyposażony 
jest w układ oczyszczania spalin SCR, co sprawia że ładowarka spełnia najnowsze normy 
dotyczące emisji spalin. 
 

 
 
Ryc. 8. Ładowarka LKP-1601B 
Figure 8. LHD LKP-1601B 
 
4.2 Modułowa budowa systemu sterowania 
 

Układ elektryczny w ładowarce typu LKP-1601B ma budowę modułową. Można go podzielić 
na dwie podstawowe części. Pierwszą częścią układu elektrycznego jest system odpowiedzialny za 
podstawowe funkcje sterowania maszyną. Jest on zbudowany ze sterowników PLC, wyświetlacza 
HMI, oraz urządzeń peryferyjnych typu: zadajniki, czujniki i elementy wykonawcze. Do drugiej 
części układu elektrycznego zalicza się zdalne sterowanie, które jest dodatkową funkcją 
sterowniczą ładowarki oraz monitoring parametrów pracy. 

Podstawowy system sterowania został podzielony na cztery moduły odpowiedzialne za 
poszczególne obszary pracy maszyny. Rozmieszczenie elementów na poszczególnych częściach 
maszyny zostało przedstawione na ryc. 9. 
 

 
 
Ryc. 9. Rozmieszczenie modułów sterujących na LKP-1601B 
Figure 9. Control modules locations on LKP-1601B 
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Moduł sterujący kabiny odpowiedzialny jest za pracę następujących podzespołów: zadajnika 
prędkości obrotowej silnika, joysticka sterowania skrętem maszyny, joysticka sterującego układem 
roboczym maszyny, pedałem hamulca zasadniczego, przyciskiem hamulca awaryjno-postojowego, 
przycisków znajdujące się na pulpicie operatora, krańcówki drzwi i innych elementów 
znajdujących się w obszarze kabiny. 
Moduł sterujący układem hydraulicznym jest odpowiedzialny za: pomiar ciśnień w układzie 
roboczym, układzie jazdy i układzie hamulcowym, sterowanie skrzynią biegów, sterowanie 
rozdzielaczami odpowiedzialnymi za pracę wysięgnika i łyżki.  
Moduł sterujący ramą silnika spalinowego odpowiada natomiast za: elementy związane z pracą 
silnika spalinowego, na przykład za obsługę czujnika poziomu oleju napędowego oraz obsługę 
elementów znajdujących się w obszarze ramy silnika. 
Modułu sterujący wysięgnikiem jest modułem obsługującym elementy znajdujące się na ramie 
roboczej maszyny. Podłączone są do niego między innymi: system centralnego smarowania, 
czujniki położenie tłoka siłownika, odpowiedzialnego za podnoszenie wysięgnika, czujniki 
automatycznego załączania świateł na spąg. 
Moduły realizują funkcje sterujące poszczególnymi częściami maszyny. Każdy jest 
odpowiedzialny za swój obszar, gdzie pełni funkcje sterownicze i pomiarowe. Wymiana danych 
pomiędzy modułami jest realizowana za pomocą magistrali. Komunikaty w zastosowanej 
magistrali CAN mają charakter rozgłoszeniowy, co sprawia, że każdy sterownik ma dostęp do 
komunikatów wysyłanych z pozostałych modułów. 
 
4.3 Zalety zastosowanego systemu sterowania 
 
Najbardziej nowatorskim osiągnięciem układu sterowania w omawianej ładowarce jest to, że 
wszystkie elementy układu jazdy i układu pracy maszyny są sterowane za pomocą sterowników. 
Taki układ umożliwia łatwe dokonywanie zmian funkcjonalnych w sterowaniu maszyny, bez 
konieczności wprowadzania fizycznych modyfikacji do układu elektrycznego i hydraulicznego. 
Było to bardzo dużą zaletą podczas wdrażania produktu w Zakładach Górniczych „Lubin”, 
znacznie skracając czas potrzebny na modyfikacje układu sterowania zgodnie z zaleceniami 
i wymaganiami klienta. Podłączenie wszystkich elementów wykonawczych do sterownika 
umożliwia również zaawansowaną diagnostykę, co w razie awarii pozwala na powiadomienie o 
tym fakcie operatora, jak również zabezpieczenia maszyny przed zwiększeniem skutków awarii, na 
przykład poprzez uruchomienie trybu awaryjnego maszyny. 
Ważnym aspektem realizowanym przez podstawowy system sterowania są zabezpieczenia mające 
zwiększyć bezpieczeństwo operatora maszyny. Przykładem takiego rozwiązania jest rozłączanie 
ruchu układu roboczego maszyny i układu skrętu, jak również awaryjne zahamowanie maszyny po 
otwarciu drzwi kabiny. W związku z faktem, że otwieranie drzwi przez operatorów maszyn 
podczas jazdy było przyczyną wypadków, blokowanie układu skrętu, rozłączanie ruchów układu 
roboczego i zaciąganie hamulca awaryjnego w znacznym stopniu przyczyniło się do zwiększenia 
bezpieczeństwa pracy. Poza tym system wymusza testowanie układu zabezpieczeń przed 
rozpoczęciem pracy, poprzez wyświetlanie komunikatów na ekranie operatora, które przestaną się 
pojawiać dopiero po wykonaniu przez operatora odpowiednich czynności sprawdzających układ 
zabezpieczeń. 
Kolejnym rozwiązaniem zwiększającym bezpieczeństwo jest obsługa przez sterowniki PLC 
awaryjnego skrętu maszyny. W razie awarii układu skrętu operator jest powiadamiany o tym fakcie 
sygnałem optyczno - dźwiękowym i zostaje uruchomione awaryjne zasilanie układu skrętu, co 
umożliwia wykonanie skrętów awaryjnych i może zapobiec spowodowaniu kolizji. 
Sterowniki pełnią również funkcje zabezpieczające maszynę przed uszkodzeniem. Dobrym 
przykładem może być zastosowanie czujników położenia siłownika wysięgnika, co pozwala na 
zmniejszanie prędkości posuwu w jego krańcowych położeniach. 
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Sterowanie układem skrętu i układem roboczym odbywa się za pomocą joysticków elektrycznych, 
które komunikują się z układem sterowania za pośrednictwem magistrali. Kabina wyposażona jest 
w przejrzysty pulpit, który wyświetla parametry pracy maszyny i informuje o wystąpieniu awarii. 
Na ryc. 10 znajduje się zdjęcie kabiny, na którym zaznaczony jest wyświetlacz operatora, joystick 
układu skrętu, joystick układu roboczego, krańcówka drzwi oraz sygnalizator optyczno 
dźwiękowy. 
 

 
 
Ryc. 10. Widok wnętrza kabiny w ładowarce LKP-1601B 
Figure 10. Layout of the cabin in LHD LKP-1601B 
 
4.4 Zdalne sterowanie 
 
Nowatorskim systemem zastosowanym w omawianej tu ładowarce jest zdalne sterowanie. Układ 
zbudowany jest z dwóch elementów: nadajnika, który pełni funkcje pilota oraz odbiornika 
przetwarzającego sygnały radiowe na komunikaty CAN. Zdalne sterowanie może być stosowane 
w przypadku, gdy sterowanie maszyny z zewnątrz zapewnia większy komfort i widoczność, niż 
podczas przebywania w kabinie operatora. Pilot i odbiornik radiowy przedstawione są na Ryc. 11. 
Nadajnik wyposażony jest w dwa joysticki, które funkcjami odpowiadają joystickom 
zamontowanym w kabinie operatora oraz w niezbędne przyciski sterownicze, umożliwiające 
między innymi: hamowanie, zmianę biegów, załączanie świateł i sygnałów dźwiękowych. Pilot 
posiada również przycisk awaryjnego zatrzymania maszyny. Pilot wyposażony jest w klucz 
sprzętowy, który umożliwia korzystanie z nadajnika. Używanie nadajnika bez tego klucza jest 
niemożliwe, co jest zabezpieczeniem nadajnika przed używaniem go przez osoby nieupoważnione. 
Pilot komunikuje się z odbiornikiem za pośrednictwem fal radiowych o częstotliwości 433 MHz. 
W przypadku utraty łączności między nadajnikiem, a odbiornikiem dochodzi do awaryjnego 
zahamowania maszyny. W celu wznowienia połączenia między pilotem a odbiornikiem 
wymuszony jest stan zerowy pilota, co oznacza, że joysticki i przyciski na pilocie muszą być 
ustawione w pozycji 0. Zapobiega to przypadkowemu sterowaniu maszyną. Funkcją odbiornika 
jest odbieranie fal radiowych nadawanych przez pilot i przetwarzanie ich na komunikaty CAN. W 
trybie zdalnego sterowania układ elektryczny maszyny przyjmuje sygnały nadawane przez 
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odbiornik i odpowiednio na nie reaguje. Na ekranie operatora pojawia się wówczas komunikat, że 
maszyna znajduje się w trybie pracy zdalnej. Pracę zdalną możemy przerwać wciskając przycisk 
awaryjnego wyłączenia na pilocie operatora lub wciskając hamulec awaryjno postojowy w kabinie 
operatora. 
 

 
Ryc. 11. Nadajnik i odbiornik systemu zdalnego sterowania 
Figure 11. Transciver and receiver of remote control system 
 
4.5 Monitoring parametrów 
 
W ładowarce LKP-1601B został zastosowany analogiczny system monitoringu parametrów pracy 
jak w ładowarce LKP-0903. Oczywiście ilość monitorowanych parametrów powiększyła się ze 
względu na większą ilość elementów sterowanych elektronicznie. Dodano do monitorowania 
między innymi następujące parametry: wybrany bieg, niski poziom czynnika AdBlue, który jest 
wykorzystywany w silnikach stosujących układ oczyszczania spalin SCR, czy też zanieczyszczenie 
filtra układu roboczego. 
 
 

5. PODSUMOWANIE 
 
Powyżej przedstawiono trzy przykłady zróżnicowanych technologicznie ładowarek będących 
w asortymencie spółki KGHM ZANAM. Różnorodność oferty pozwala na odpowiedni dobór 
maszyny ze względu na charakter wykonywanej pracy, możliwości finansowe klienta, jak i jego 
oczekiwania. 
Na podstawie przedstawionych układów sterowania można zauważyć, że zaawansowane 
elektronicznie maszyny pozwalają na wdrażanie funkcji zabezpieczeń użytkownika oraz 
przedłużają czas eksploatacji maszyn. W pełni mechatroniczny system sterowania daje możliwość 
wdrożenia zdalnego sterowania oraz umożliwia monitorowanie parametrów pracy maszyny. 
Zastosowany w najnowocześniejszych ładowarkach system rozszerzył w znacznym stopniu 
diagnostykę i możliwości sterowania poszczególnymi układami maszyny. Automatyzacja 
ładowarki umożliwiła wprowadzenie dodatkowych zabezpieczeń chroniących operatora, jak 
również umożliwiła wprowadzenie funkcji wydłużających czas eksploatacji maszyny, poprzez 
dodatkowe zabezpieczenie układu roboczego maszyny i układu jazdy. W celu wprowadzenia 
zmiany w sterowaniu maszyną wystarczy zmodyfikować oprogramowanie – nie ma konieczności 
wprowadzania zmian w układzie elektrycznym. Kolejnym krokiem w rozwoju systemów 
sterowania będzie niewątpliwie wdrożenie automatycznej skrzyni biegów, a w przyszłości 
umożliwienie zdalnego sterowania ładowarką pracującą w kopalni przez operatora będącego na 
powierzchni, co zlikwiduje ryzyko zaistnienia sytuacji niebezpiecznej dla życia operatora 
w wyrobisku. 
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DEVELOPMENT TRENDS OF CONTROL AND MONITORING SYSTEMS  
OF OPERATING PARAMETERS OF LOADERS MADE BY KGHM ZANAM SP. Z O.O. 
 
ABSTRACT: The theme of the study is the development of mobile machines’ control systems and 
monitoring operation parameters systems in LHDs made by KGHM ZANAM Sp. z o.o. The study 
describes technical issues in different types of loaders. The study describes loaders with low 
amount of electronics elements and the newest loaders with fully automatic electronic control 
systems. Loaders with advanced control systems are equipped in monitoring systems of operation 
parameters. This fact makes an opportunity to equip the machine with the remote control system. 
The study also describes the advantages of designing machines with modern steering systems. The 
modularity of steering system which uses CAN communication network as well as monitored 
parameters in LHDs have been shown. Author of the article proves that use of advanced steering 
system improves safety of the operator and extends operation time of the machine. 
 
KEY WORDS: mining of ore, control, remote operation, monitoring parameters 
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Iskrobezpieczny, modułowy, programowalny sterownik 
logiczny ELSAFE-14 do wykonywania funkcji 
bezpieczeństwa maszyn górniczych 
 
 

The intrinsically safe, modular, programmable logic controller 
ELSAFE-14 to perform safety functions of mining machines 
 
 
Krzysztof Szczepański, Robert Lubos 
ELEKTROMETAL S.A. 
 
 
 
 
STRESZCZENIE: Sterownik ELSAFE-14 jest innowacyjnym rozwiązaniem w dziedzinie 
sterowników programowalnych (PLC) umożliwiającym realizację funkcji bezpieczeństwa 
z poziomem nienaruszalność do SIL 3 lub poziomem zapewnienia bezpieczeństwa do PLe 
w układach sterowania maszynami w podziemnych zakładach górniczych. Konstrukcja 
iskrobezpieczna umożliwia pracę sterownika przy ciągłej obecności metanu. Elastyczność 
sprzętowa – poprzez budowę modułową, oraz programowa – poprzez możliwość programowania 
w oprogramowaniu inżynierskim zgodnym z normą PN-EN 61131-3, pozwala na zastosowanie 
w dowolnej maszynie w górnictwie. Prezentowane rozwiązanie umożliwia tworzenie prostszych, 
bardziej niezawodnych i bezpiecznych układów sterowania maszyn, co w konsekwencji pozwala 
podnieść bezpieczeństwo personelu użytkującego maszyny. 
 
ABSTRACT: The ELSAFE-14 controller is an innovative solution in the field of programmable 
logic controllers (PLC) which enables the implementation of safety functions with safety integrity 
level up to SIL 3 or performance level up to PLe of machine control systems in underground mines. 
An intrinsically safe design allows the controller to operate in continuous presence of methane. The 
flexibility of the hardware - through a modular design, and of the software - by the possibility of 
programming in a software engineering tool according to EN 61131-3, allows the usage in any 
machine in the mining industry. This solution allows to create less complex, more reliable and safe 
machine control systems, which in result increases the safety of machines operating personnel. 
 
SŁOWA KLUCZOWE: programowalny sterownik logiczny, PLC, bezpieczeństwo funkcjonalne, 
iskrobezpieczeństwo, funkcje bezpieczeństwa, bezpieczeństwo maszyn, układ sterowania związany 
z bezpieczeństwem 
 
 
1. WSTĘP 
 

Od połowy lat 80-tych XX wieku obserwuje się gwałtowny rozwój systemów sterowania opartych 
na programowalnych układach elektronicznych [1]. W przypadku polskiego górnictwa pierwsze 
systemy tego typu powstały w latach 90-tych. Jako jedną z przyczyn tego wzrostu wymienia się 
konieczność „szybkiego reagowania na zmiany wymagań aplikacyjnych dzięki możliwości 
przeprogramowania, bez potrzeby zmian sprzętowych” [1]. Wraz ze wzrostem tego typu środków 
pojawił się problem związany z zapewnieniem bezpieczeństwa użytkowania z wykorzystaniem 
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tego typu środków. O ile nie stwierdzono w polskim górnictwie zaistnienia wypadków w wyniku 
uszkodzenia układu sterowania [2], to wg analiz ogółu wypadków w różnych branżach tego typu 
sytuacje sięgają nawet do 38% [3]. Wg danych z górnictwa w Stanach Zjednoczonych w latach od 
1995 do 2001 doszło do 11 wypadków związanych z elektronicznymi programowalnymi układami 
sterowania, a w Australii w podobnym okresie wystąpiło tego typu zdarzeń 71 [4]. Problem ten 
został dostrzeżony przez instytucje zajmujące się bezpieczeństwem pracy oraz legislacyjne, czego 
skutkiem jest rozszerzenie zakresu maszyn i urządzeń uznanych za szczególnie niebezpieczne 
(aneks IV dyrektywy) o „układy logiczne zapewniające funkcje bezpieczeństwa” w znowelizowa-
nej w 2006 r. dyrektywie maszynowej [5]. Znacząco również rozbudowano i uszczegółowiono 
wymagania techniczne zawarte normach określających wymagania dla układów sterowania 
maszyn (normy PN-EN ISO 13849-1 i -2 [6] oraz PN EN 62061 [7]) w stosunku do pierwotnej 
normy PN-EN 954 [8]. 
 
2. BEZPIECZNY UKŁAD STEROWANIA MASZYNĄ 
 

Przed zaprojektowaniem maszyny oraz jej układu sterowania, konieczne jest przeprowadzenie 
analizy ryzyka (pkt 1 załącznika dyrektywy). Sam układ sterowania zgodnie z pkt 1.2 dyrektywy 
powinien, między innymi „być zaprojektowany i wykonany w taki sposób, aby: 1) defekty sprzętu 
komputerowego i oprogramowania układu sterowania nie prowadziły do sytuacji zagrożenia; 
2) błędy w układach logicznych sterowania nie prowadziły do sytuacji zagrożenia”.  
 
Typowa realizacja funkcji bezpieczeństwa w układzie sterowania maszyną wygląda w sposób 
przedstawiony na rysunku 1. 
 

 
 

Rys. 1. Realizacja funkcji bezpieczeństwa w architekturze jednokanałowej układu sterowania 
Figure 1. Performing a safety function in the single channel architecture of the control system 

 
Wymagania określone w dyrektywie, o których była mowa powyżej, można spełnić poprzez 
realizację wytycznych zamieszczonych w normach odnoszących się do układów sterowania 
związanych z bezpieczeństwem [6, 7]. W przypadku układu logicznego zrealizowanego w postaci 
sterownika programowalnego korzystne jest zastosowanie normy PN-EN 62061 jako normy 
podstawowej dla układu sterowania, oraz norm z serii PN-EN 61131 [9] jako norm 
przedmiotowych. Seria ta określa: ogólną charakterystykę wyrobu jakim jest sterownik 
programowalny oraz z związane z nimi peryferia służące do programowania i debugowania 
(PADT), interfejsy HMI (część 1); wymagania i badania dotyczące sprzętu (część 2); języki 
programowania (część 3); aspekty związane z komunikacją (część 5); wskazówki dla użytkownika 
(część 4) oraz wymagania dotyczące bezpieczeństwa funkcjonalnego (część 6) – jako realizacja 
koncepcji sterownika programowalnego związanego z bezpieczeństwem (FS-PLC). 
 
Zarówno norma PN-EN 62061 jak i PN-EN 61131-6 nakazują traktować sterownik 
programowalny jako podsystem o dużym stopniu złożoności i stosować wymagania dotyczące 
sprzętu i oprogramowania z serii norm podstawowych dotyczących bezpieczeństwa 
funkcjonalnego tj. PN-EN 61508 [10]. 
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Możliwe jest również zastosowanie normy PN-EN ISO 13849-1 do oceny układu sterowania 
związanego z bezpieczeństwem, jednak w tym przypadku konieczne jest do oceny samego 
sterownika PLC zastosowanie wymagań norm serii PN-EN 61508.  
 
3. KONCEPCJA STEROWNIKA ELSAFE-14 
 

Sterownik typu ELSAFE-14 jest pomyślany jako iskrobezpieczny, modułowy sterownik 
programowalny do realizacji funkcji bezpieczeństwa. Przedstawione cechy sterownika w praktyce 
mają oznaczać: 

 iskrobezpieczny – sterownik ma być zaprojektowany i wykonywany z uwzględnieniem 
zasad budowy iskrobezpiecznej, aby umożliwić zastosowanie w układach sterowania 
maszyn w podziemnych zakładach górniczych w wyrobiskach o dowolnej koncentracji 
metanu; 

 modułowy – sterownik ma się charakteryzować budową modułową z podziałem na części: 
aplikacyjną, wejścia/wyjścia oraz współpracy z użytkownikiem tzw. interfejs człowiek-
maszyna; 

 programowalny – sterownik ma wykonywać program użytkownika (algorytm pracy) 
przygotowany i zapisany do sterownika za pomocą narzędzia inżynierskiego 
umożliwiającego tworzenie programów aplikacyjnych w standardowych językach 
programowania stosowanych w automatyce, zdefiniowanych w normie PN-EN 61131-3, 
takich jak: język drabinkowy (LD), lista instrukcji (IL), strukturalny tekst (ST), schemat 
bloków funkcyjnych (FBD), schemat funkcji szeregowych (SFC); 

 do realizacji funkcji bezpieczeństwa – sterownik ma zostać zaprojektowany i wykonany 
z uwzględnieniem wymagań bezpieczeństwa funkcjonalnego, tak aby umożliwiał 
zastosowanie do realizacji typowych funkcji bezpieczeństwa występujących w maszynach 
górniczych. Kompletna lista funkcji bezpieczeństwa wraz z określeniem wymaganego 
poziomu nienaruszalności bezpieczeństwa jest przedmiotem odrębnej analizy ryzyka, 
jednak na etapie koncepcji rozważano zastosowanie sterownika do wykonywania 
następujących funkcji bezpieczeństwa: 

 zabezpieczenie przed samoczynnym uruchomieniem; 
 zatrzymanie operacyjne; 
 zatrzymanie awaryjne; 
 ręczne przywracanie funkcji – reset; 
 uruchamianie i ponowne uruchamianie; 
 wybór rodzaju pracy; 
 monitorowanie wartości parametru związanego z bezpieczeństwem. 

 
4. PROJEKTOWANIE BEZPIECZNEGO STEROWNIKA PROGRAMOWALNEGO 
 

Projektowanie sterownika programowalnego związanego z bezpieczeństwem funkcjonalnym 
wymaga spełnienia wymagań zawartych w normie PN-EN 61131-6. Do projektowania i realizacji 
sterownika typu ELSAFE-14 wykorzystano właśnie tę normę. Norma ta nie jest normą 
zharmonizowaną z żadną z dyrektyw, mimo to jest normą wyrobu. Normę tę należy czytać 
i stosować w powiązaniu z pozostałymi częściami, które mają zastosowanie. Szczególnie istotne 
jest powiązanie z Częścią 2, która określa wymagania względem sprzętu oraz badania, a także jest 
normą zharmonizowaną z dyrektywą maszynową oraz niskonapięciową. Ogólnie, intencją autorów 
Części 6 było zebranie wymagań wynikających z norm serii PN-EN 61508 dotyczących sprzętu 
i oprogramowania we wszystkich fazach cyklu życia bezpieczeństwa sterownika programowalnego 
w zwięzłej i skonkretyzowanej formie. Co należy podkreślić, norma ta skupia swoją uwagę jedynie 
na podsystemie logicznym z wyłączeniem czujników oraz elementów wykonawczych. 
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Zgodnie z zasadą ogólnego cyklu życia bezpieczeństwa, znaną z normy PN-EN 61508-1, przed 
rozpoczęciem projektowania należy przygotować specyfikację wymagań bezpieczeństwa. 
Dokument taki powinien zawierać wszystkie istotne informacje, które należy wziąć pod uwagę 
podczas projektowania, realizacji, a następnie weryfikacji i walidacji sterownika. W przypadku 
sterownika związanego z bezpieczeństwem zasadnicze jest określenie funkcji bezpieczeństwa 
realizowanych przez sterownik i przypisanie im poziomów SIL. 
Biorąc pod uwagę modułową koncepcję, dla samego sterownika ELSAFE-14 określono trzy 
funkcje bezpieczeństwa: 

 odczyt stanu wejść z bezpiecznego modułu wejściowego poprzez bezpieczny protokół 
komunikacyjny (PLC-SF1); 

 przetwarzanie stanu wejść oraz wypracowanie stanu wyjść wg algorytmu zawartego 
w programie użytkownika (PLC-SF2); oraz 

 ustawienie stanu wyjść przekaźnikowych w bezpiecznym module wyjściowym na 
podstawie poleceń przekazywanych poprzez bezpieczny protokół komunikacyjny (PLC-
SF3). 

 
Dla tak zdefiniowanych funkcji oraz uwzględniając modułową koncepcję przyjęto następujące 
założenia projektowe: 

 podział sterownika na moduły funkcjonalne: moduł aplikacyjny oznaczony jako EM440 
oraz moduł wejść/wyjść –  EM410 oraz moduł HMI – EM470; 

 modułom przypisano wymienione funkcje bezpieczeństwa: 
 modułowi EM440 – funkcję przetwarzania (PLC-SF2); 
 modułowi EM410 – dwie funkcje: odczytu stanu wejść (PLC-SF1) i ustawienia 

stanu wyjść (PLC-SF3); 
 określono poziom nienaruszalności bezpieczeństwa dla każdej funkcji na SIL 2; 
 określono na podstawie wymagań normatywnych graniczną wartość prawdopodobieństwa 

uszkodzeń dla podsystemu transmisji danych na poziomie 1% z dolnej granicy SIL 2 tj. 
1E-09; 

 określono możliwość realizacji funkcji bezpieczeństwa przez sterownik na poziomie SIL 3 
przy realizacji funkcji w architekturze dwukanałowej modułów. 

 
Projekt sterownika był realizowany bazując na metodyce V rozwoju projektu. Metodyka ta jest 
metodyką iteracyjną, przy czym inaczej niż w metodyce kaskadowej, przejście do kolejnego etapu 
realizacji jest uwarunkowane pozytywną weryfikacją wymagań ustalonych wcześniej, na etapie 
tworzenia wymagań w miarę dekompozycji i uszczegółowiania projektu. 
 
Dla sterownika ELSAFE-14 przyjęto następujące poziomy tworzenia wymagań oraz sposoby ich 
weryfikacji: 

 poziom aplikacyjny – walidacja poprzez testowe użycie w konkretnym zastosowaniu przez 
docelowych użytkowników w podziemnym wyrobisku kopalni. Podczas testów 
rejestrowane są parametry działania sterownika, a po zakończeniu testów przeprowadzona 
została ankieta dotycząca użytkowania sterowania; 

 poziom systemowy – weryfikacja po integracji modułów w kompletnym sterowniku, jak 
również weryfikacja komunikacji wewnętrznej oraz zewnętrznej, współpracy sterownika 
z narzędziami inżynierskimi. Testy integracyjne polegają na wykonywaniu testowego 
programu użytkownika realizującego zbiór funkcji bezpieczeństwa w testowej 
konfiguracji. Testy integracyjne obejmują badania EMC, badania środowiskowe oraz 
badania polegające na wstrzykiwaniu uszkodzeń; 
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 poziom modułów – weryfikacja modułów po integracji sprzętu z oprogramowaniem 
wbudowanym. Testy na tym poziomie obejmują badania funkcjonalne, badania 
parametrów wykonywania (dokładność, czas wykonywania), badania środowiskowe; 

 poziom oprogramowania – weryfikacja oprogramowania wbudowanego osobno dla 
każdego z modułów oraz weryfikacja oprogramowania narzędziowego. Podczas 
weryfikacji dokonywany jest przegląd kodu źródłowego, metodyki projektowej, 
zastosowanych standardów i technik kodowania oraz narzędzi programistycznych; 

 poziom sprzętu – weryfikacja zaprojektowanego sprzętu elektronicznego modułów przed 
integracją z oprogramowaniem poprzez analizę FMEA, jak również analizę 
iskrobezpieczeństwa, analizę termiczną. 
 

5. CHARAKTERYSTYKA STEROWNIKA ELSAFE-14 
 

W efekcie przeprowadzonych prac projektowych uzyskano system sterownikowy ELSAFE-14. 
System ten umożliwia tworzenie elastycznych i rozszerzalnych rozwiązań sterownikowych 
w postaci zestawu modułów do realizacji konkretnych aplikacji. Poniższy rysunek przedstawia 
przykład sterownika typu ELSAFE-14 w obudowie dwuskrzyniowej przeznaczonego do 
sterowania przenośnikiem taśmowym. 
 

 
 

Rys. 2. Sterownik ELSAFE-14 w dwuskrzyniowej obudowie SM300 
Figure 2. The ELSAFE-14 controller in the dual-chamber SM300 enclosure 

 

5.1. Architektura sterownika 
 

System sterownikowy ELSAFE-14 jest systemem modułowym złożonym z:  
 modułu EM440 z oprogramowaniem SafeOS do wykonywania aplikacji użytkownika – 

moduł związany z bezpieczeństwem (safety); 
 modułu wejść/wyjść EM410 zawierający 6 wejść dwustanowych z kontrolą stanu linii oraz 

2 wyjścia przekaźnikowe – moduł związany z bezpieczeństwem (safety); 
 modułu do współpracy z użytkownikiem (HMI) EM470 – moduł nie związany z bezpie-

czeństwem (non-safety). 
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Dodatkowo system ELSAFE-14 umożliwia współpracę z modułami systemu sterownikowego 
ELSAP-05: 

 moduł wejść EM210 zawierający 8 wejść dwustanowych z kontrolą stanu linii; 
 moduł wyjść EM200 zawierający 4 wyjścia przekaźnikowe;   

 
Moduły serii EM2xx nie są związane z bezpieczeństwem (non-safety). 
 
 

 
 

Rys. 3. Architektura systemu sterownikowego ELSAFE-14 
Figure 3. An architecture of the ELSAFE-14 controller system 

 
 
Moduły EM440 i EM410 są zamknięte w obudowach typu Phoenix Contact ME z tworzywa 
o szerokości 22,5, a moduły EM200 i EM210 w obudowach o szerokości 17,5. Obudowy ME są 
przeznaczone do montażu na szynie 35 mm. Posiadają one boczne złącza wykorzystywane do 
przekazywania zasilania, detekcji modułów na magistralach oraz do komunikacji. 
 
Komunikacja między modułem aplikacyjnym EM440 a modułami wejść/wyjść odbywa się 
poprzez dwie magistrale: 

 magistralę L (non-safety) do komunikacji z modułami serii EM2xx; 
 bezpieczną magistralę SL (safety) do komunikacji z modułami EM410. 

 
Komunikacja między modułem aplikacyjnym EM440 a modułem HMI EM470 jest możliwa 
poprzez interfejsy: RS-485 lub Ethernet. Do komunikacji z systemem SCADA lub innymi 
urządzeniami można wykorzystać interfejsy: RS-485 (protokół Modbus RTU), Ethernet (Modbus 
TCP) lub PROFIBUS DP. 
 
Pojedynczy sterownik może zawierać maksymalnie 32 moduły, przy czym istotnym ograniczeniem 
liczby modułów sterownika jest pobierany prąd, który nie może przekroczyć 2 A. Innym 
ograniczeniem liczby modułów jest wielkość obudowy sterownika. 
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Rys. 4. Moduły EM440 i EM410 
Figure 4. EM440 and EM410 modules 

 
5.2. Moduł aplikacyjny EM440 
 

Moduł EM440 jest wyposażony w procesor z rdzeniem ARM wykonujący program wbudowany 
(firmware), autodiagnostykę oraz odpowiedzialny za obsługę i diagnostykę układów 
peryferyjnych, takich jak: interfejsy komunikacyjne, zegar czasu rzeczywistego, współpraca 
z zewnętrznym układem nadzorującym, oraz system wykonawczy SafeOS odpowiedzialnego za 
wykonywanie programu użytkownika. Działanie procesora jest kontrolowane przez dodatkowy 
układ nadzorujący, reagujący w przypadku niewłaściwego działaniem procesora lub 
oprogramowania. 
 
Moduł korzysta z linii adresowych na złączu bocznym do wykrywania modułów na magistralach. 
Tą drogą przekazywane jest również zasilanie do modułów. Komunikacja z modułami 
wejścia/wyjścia odbywa się przez magistrale wewnętrzne SL (safety) i L (non-safety). Do 
komunikacji z innymi urządzeniami można wykorzystać interfejsy Ethernet, PROFIBUS DP i RS-
485. 
 
5.3. Moduł wejścia/wyjścia EM410 
 

Moduł EM410 odpowiada za pobieranie stanu wejść WE1 do WE6 modułu i przekazywanie ich 
stanu do modułu aplikacyjnego oraz wysterowania wyjść przekaźnikowych WY1 i WY2 na 
podstawie poleceń przekazywany poprzez magistralę SL z modułu aplikacyjnego.  
 
Obwody wejściowe przystosowane są do współpracy z zespołem ZRK. Podłączenie tego zespołu 
rezystorów umożliwia czterostanową kontrolę pojedynczego wejścia. Rozróżniane są następujące 
stany:  

 zwarcie wejścia odpowiadające zwarciu styku kontrolowanego czujnika,  
 rozwarcie wejścia odpowiadające rozwarciu styku kontrolowanego czujnika, 
 zwarcie linii odpowiadające zwarciu linii łączącej czujnik z modułem, 
 rozwarcie linii odpowiadające przerwie na linii łączącej czujnik z modułem. 

 
Moduł posiada dwa niezależne wyjścia przekaźnikowe – zwierne, z wymuszonym prowadzeniem 
styków zgodnych z normą PN-EN 50205. 
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W module wykorzystano specjalizowany procesor do zastosowań związanych z bezpieczeństwem 
z rozbudowaną autodiagnostyką. 
 
5.3. Moduł HMI EM470 
 

Moduł EM470 jest modułem aplikacyjnym z wydajnym i energooszczędnym procesorem ARM, 
kolorowym wyświetlaczem LCD o przekątnej 5,7” i rozdzielczości 800 x 600 pikseli oraz 
zestawem diod LED do wykorzystania przez użytkownika. Moduł wykonuje graficzną aplikację 
użytkownika utworzoną w oparciu o bibliotekę Qt, w środowisku systemu operacyjnego Linux.  
 
EM470 wyposażony jest w interfejsy komunikacyjny CAN, RS 485 i Ethernet do komunikacji 
z modułem EM440 w celu pobierania wizualizowanych danych, lub komunikacji z innymi 
urządzeniami. Moduł zawiera również gniazdo na kartę pamięci SD do archiwizowania danych. 
Tworzenie oprogramowania aplikacyjnego dla modułu odbywa się w darmowym środowisku 
QtCreator w systemie MS Windows 8/7/XP lub Linux. 
 
5.4. Moduły wejścia/wyjścia niezwiązane z bezpieczeństwem EM200/210 
 

Moduł EM210 jest modułem ośmiu wejść o funkcjonalności podobnej do wejść modułu EM410, 
a moduł EM200 jest modułem o czterech wyjściach przekaźnikowych. Moduły te nie są związane 
z bezpieczeństwem, a komunikują się z modułem aplikacyjnym poprzez magistralę L. 
 
5.5. Obudowa sterownika 
 

Obudowę sterownika stanowi obudowa SM300 występująca w trzech odmianach: 
 wykonanie 11 – obudowa jednokomorowa z pokrywą dostosowaną do instalacji modułu 

EM470 oraz zawierającą elementy manipulacyjne (przyciski ZAŁ / WYŁ, grzybkowy 
wyłącznik awaryjny oraz 3 pozycyjny przełącznik zmiany trybu pracy); 

  wykonanie 21 – obudowa dwukomorowa, przy czym górna komora przeznaczona jest na 
moduły, a dolna na listę zaciskową. Pokrywa taka sama jak w wykonaniu 11; 

 wykonanie 22 – obudowa również dwukomorowa jak w wykonaniu 21. Różnica dotyczy 
elementów manipulacyjnych w pokrywie – brak przełącznika trybów pracy. 

 
Możliwe jest także wykorzystanie innej certyfikowanej obudowy o stopniu ochrony IP54, np. typu 
OBIU lub PSU, w takim przypadku konieczne jest dostosowanie pokrywy do montażu modułu 
EM470 w specjalnej osłonie ochronnej. 
 
5.5. Narządzenie inżynierskie SAFEPROG 
 

SAFEPROG firmy Phoenix Contact Software jest narzędziem inżynierskim zgodnym ze normą 
PN-EN 61131-3. Posiada następujące cechy funkcjonalne: 

 kreator projektu ułatwiający zakładanie nowego projektu poprzez prowadzenie 
użytkownika; 

 graficzny edytor umożliwia jasne i szybkie programowanie w funkcjonalnym schemacie 
blokowym (FBD) i schemat drabinkowym (LD); 

 tablicowy edytor zmiennych umożliwiający poprawną deklarację zmiennych 
sterownika; 

 kreator edycji wspiera użytkownika podczas umieszczania i zastępowania funkcji 
i bloków funkcyjnych w programie; 

 okno ze zmiennymi wskazujące program i pozycję, w której zmienna jest używana. 
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Oprócz wygodnej i intuicyjnej obsługi programu, SAFEPROG zawiera szereg właściwości do 
wykrywania błędów, które zapewniają skuteczne tworzenie funkcji bezpieczeństwa już na etapie 
programowania. Są to: 

 dwukanałowe, zróżnicowane tworzenie kodu; 
 mechanizm rejestrujący (logbook) do ciągłego monitorowania poprawności 

i kompletność, od tworzenia programu do generowania kodu; 
 rozdzielenie na związane z bezpieczeństwem (safety) i nie związane z bezpieczeństwem 

(non-safety) typy danych; 
 zarządzanie użytkownikami z określonymi prawami dostępu; 
 oznaczenie kolorem różnych bloków funkcyjnych; 
 lista kontrolna do oceny zgodności z normą PN-EN 61508-3, w celu uproszczenia oceny 

programu PLC. 

 
Rys. 5. Okno środowiska SAFEPROG do programowania sterownika ELSAFE-14 

Figure 5. The window of the SAFEPROG environment to programming the ELSAFE-14 controller 
 
W celu ułatwienia realizacji i oceny oprogramowania użytkowego sterownika realizującego 
funkcje bezpieczeństwa, przygotowane są bloki funkcjonalne implementujące najpopularniejsze 
funkcje bezpieczeństwa w postaci biblioteki w SAFEPROG-u. 
 
6. ZASTOSOWANIA STEROWNIKA ELSAFE-14 
 

Szeroka funkcjonalność systemu sterownikowego ELSAFE-14 umożliwia zastosowanie systemu 
do sterowania maszynami i urządzeniami, w szczególności realizacji funkcji bezpieczeństwa, 
użytkowanymi w podziemnych zakładach górniczych, jak na przykład:  

 przenośniki taśmowe i zgrzebłowe, 
 kompleksy ścianowe, 
 kombajny chodnikowe, 
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 kruszarki dynamiczne, 
 zespoły urządzeń podszybia, 
 urządzenia załadunku skipu, 
 zestawy pompowe, 
 kołowroty elektryczne i hydrauliczne, 
 kolejki szynowe, 
 sterowanie tamami i śluzami, 
 sterowania agregatami hydraulicznymi, 
 i innych. 

 
ZAKOŃCZENIE 
 

Projektowanie systemu sterownikowego łączącego wymagania budowy iskrobezpiecznej i budowy 
bezpiecznej funkcjonalnej nie jest łatwym wyzwaniem z uwagi na konieczność rozbudowania 
wewnętrznej diagnostyki elementów przy jednoczesnym ograniczeniu zużywanej energii 
elektrycznej. Dodatkowo, co stanowi o wartości sterownika ELSAFE-14, system uzupełniono 
o narzędzie do tworzenia programów użytkownika. Całość tworzy kompletne rozwiązanie, które 
przy zachowaniu przejrzystej, jasno zdefiniowanej struktury umożliwia tworzenie wyrafinowanych 
rozwiązań sterownikowych z zachowaniem najwyższych standardów bezpieczeństwa. 

 
Projekt ELSAFE-14 został wykonywany i finansowany na podstawie 
umowy z NCBR w ramach Programu „INNOTECH” w ścieżce 
programowej IN-TECH przez konsorcjum złożone z jednostek naukowych 
CIOP-PIB, IBS PAN oraz firmę ELEKTROMETAL SA. 
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STRESZCZENIE: Artykuł przedstawia krótką charakterystykę układów pompowych 
eksploatowanych w Zakładach Górniczych "Rudna", a zwłaszcza warunki użytkowania systemu 
klimatyzacji centralnej. Na jego przykładzie przybliżono  proces wprowadzania układów 
pompowych w obszar inteligentnej kopalni. Czyli kopalni, w której praca człowieka jest 
minimalizowana a zwiększane jest zastosowanie automatycznych elementów wykonawczych 
sterowanych przez system zarządzania wyposażony w sztuczną inteligencję.  

Autorzy prezentują koncepcję budowy i zasadę działania inteligentnego systemu zarządzania, 
którego celem jest zwiększenie stopnia wykorzystania  potencjału technicznego układów 
pompowych poprzez automatyczną kontrolę i regulację parametrów pracy a także wzrost 
bezpieczeństwa poprzez ograniczenie liczby osób obsługi bezpośredniej na dole kopalni. 

W artykule zwrócono również uwagę na szczególną rolę placówek naukowych w przygotowaniu 
odpowiednio wykwalifikowanej kadry inżynierskiej. 

 

SŁOWA KLUCZOWE: Zakłady Górnicze „Rudna”, układy pompowe, system klimatyzacji 
centralnej, inteligentna kopalnia, inteligentny system zarządzania, efektywność, bezpieczeństwo. 

 

 

1. WSTĘP 

 

Zakłady Górnicze „Rudna” w Polkowicach są jedną z trzech kopalń rud miedzi na terenie Polski, 
należącą do KGHM Polska Miedź S.A. Od 1974 r. prowadzą eksploatację rudy z najgłębszego 
i największego złoża w Europie. Roczne wydobycie kopalni osiąga poziom 12 mln ton rudy, co plasuje 
kopalnię w ścisłym gronie największych podziemnych kopalń na świecie. Niestety również 

Szkoła Eksploatacji Podziemnej 2015, Materiały Konferencyjne 
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najdroższych. Spowodowane jest to stałym wzrostem głębokości i odległości pól eksploatacyjnych 
od istniejących szybów. 

Rosnąca głębokość eksploatacji, schodząca poniżej 1200 m, ma również swój wymiar 
w aspekcie „bezpieczeństwa pracy”. Panująca na tej głębokości wysoka temperatura i wilgotność 
powietrza zmuszają do poszukiwania nowych rozwiązań, które pozwolą na ograniczenie liczby 
pracowników, zatrudnionych pod ziemią oraz wzrost efektywności procesu produkcji, 
przy jednoczesnym zapewnieniu jego pełnego sterowania i monitoringu.  

Coraz bardziej istotne staje się, zatem umiejętne zarządzanie wielkością produkcji i kosztami 
wydobycia, oparte na wiedzy i nowych technologiach – stopniowo realizowane w KGHM poprzez 
inwestycje w budowę „inteligentnych kopalni”. 

„Inteligentna kopalnia to kopalnia, w której miejsce pracy będzie bezpieczne, w którym wkład 
pracy fizycznej człowieka jest ograniczony, ale wykorzystywany jego intelekt” - Herbert Wirth 
Prezes KGHM Polska Miedź S.A. 

 

2. UKŁADY POMPOWE ZG „RUDNA”. 

Ważnymi elementami procesu produkcji rudy miedzi są układy pompowe. W przypadku Zakładów 
Górniczych „Rudna” mamy do czynienia z czterema układami pompowymi: 

 układem głównego jednostopniowego odwadniania kopalni, 

 układem poziomego odwadniania kopalni, 

 siecią wody technologicznej i przeciwpożarowej, 

 systemem klimatyzacji centralnej (SKC). 

Łączna długość rurociągów, w wymienionych układach, wynosi ok. 280 000 m. Zabudowanych 
jest w nich kilkadziesiąt pomp o mocy od 37 do 1600 kW. W ciągu każdej godziny na ich pracę 
zużywa się ok. 8 MWh energii elektrycznej. Rocznie z wyrobisk kopalni wypompowuje się 
na powierzchnię 3 900 000 m3 wody, a do celów technologicznych zużywa się ok. 900 000 m3 
wody. Dla potrzeb SKC dystrybuuje się 4 500 000 m3 wody lodowej (produkowanej 
w powierzchniowej stacji klimatyzacyjnej), która umożliwia dostarczenie 123 000 MWh energii 
chłodniczej do miejsc pracy załogi w podziemnej części zakładu górniczego. 

Najmłodszym z wymienionych układów, a jednocześnie najbardziej kosztownym i wymagającym 
w użytkowaniu, jest system klimatyzacji centralnej. Jest on bardzo złożonym i rozległym układem 
pompowym, w którym oprócz hydrauliki szczególną rolę odgrywa termodynamika. Decyzja o jego 
budowie została podjęta w 2001 r. Zatem naturalną koleją rzeczy jest to układ najbardziej 
zaawansowany technologicznie. Bazując na zastosowanych podczas jego budowy elementach 
automatyki, sterowania i informatyki rozpoczęto w ZG „Rudna” proces wprowadzania układów 
pompowych w obszar sztucznej inteligencji, obejmujący monitorowanie, sterowanie 
i modelowanie hydrauliczno-cieplne.  

 

3. WARUNKI EKSPLOATACJI SYSTEMU KLIMATYZACJI CENTRALNEJ. 

Przenoszenie produkcji w coraz głębsze rejony kopalni powoduje stałą zmianę (rozbudowa 
i przebudowa) struktury systemu klimatyzacji centralnej. Skutkiem tego jest wzrost: 

 długości rurociągów, 
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 ciśnienia hydrostatycznego, 
 strat hydraulicznych, 
 strat cieplnych (energii chodu). 

Ponadto coraz bardziej uwidacznia się wpływ czasu reakcji na pracę układu, co w przypadku 
przekroczenia krytycznych parametrów pracy, powoduje: 

 konieczność budowania pompowni rejonowych, 
 konieczność stosowania rejonowych maszyn klimatyzacyjnych. 

Pod względem obsługi i sterowania, proces rozbudowy układów pompowych niesie ze sobą 
następujące skutki: 

 wzrasta niezbędna ilość pracowników obsługi, 
 rośnie czas dojazdu obsługi do elementów układów, 
 zmniejsza się czas efektywnej pracy pracowników obsługi, 
 zmniejsza się komfort termiczny i wydajność pracy obsługi, 
 zwiększa się zagrożenie (proporcjonalne do czasu przebywania ludzi pod ziemią). 

Efektywna eksploatacja SKC wymaga pomiaru i analizy wielu różnych parametrów, zarówno 
dotyczących pracy maszyn i urządzeń, ich stanów technicznych, jak również warunków 
środowiskowych. Liczba parametrów pracy, które obecnie należy jednocześnie mierzyć 
i analizować, osiągnęła granice percepcji operatora systemu. 

Wprowadzanie: zaawansowanego monitoringu, telemechaniki i automatycznych obiektów 
wykonawczych, wyposażonych w sztuczną inteligencję, pozwala na zwiększanie stopnia 
wykorzystania potencjału technicznego eksploatowanych systemów i ograniczenie liczby osób 
obsługi bezpośredniej na dole, co przekłada się także na ogólny wzrost bezpieczeństwa wydobycia 
i obniżenie kosztów eksploatacji SKC. 

 

4. KONCEPCJA INTELIGENTNEGO SYSTEMU KLIMATYZACJI CENTRALNEJ. 

Inteligentny układ pompowy powinien samodzielnie dokonywać autodiagnozy i dostarczać 
informacje o stanie technicznym i parametrach pracy. Synteza przetworzonych informacji, wraz 
z sugestią podjęcia określonych działań, powinna być prezentowana użytkownikowi w celu 
podjęcia optymalnej decyzji. Polecenie operatora, o zmianie parametrów pracy urządzeń, powinno 
zostać automatycznie zrealizowane poprzez układ zdalnego sterowania z pulpitu operatora, 
znajdującego się w bezpiecznym miejscu.  

Aby to osiągnąć, należy zapewnić odpowiedni potencjał techniczny, niezbędny do stworzenia 
inteligentnego systemu zarządzania (ISZ) procesem pracy układu klimatyzacji centralnej: 

 

ISZ = < O, B, T, S, A > 

gdzie: O – oprogramowanie; B – baza danych; T – sieć telekomunikacyjna; S – sprzęt 
techniczny (mechaniczny układ sterowania); A – algorytm analizy danych i sterowania. 

ISZ, jako obiekt techniczny, powinien posiadać następujące właściwości: 

 samoczynne dopasowanie parametrów pracy poszczególnych obiektów technicznych, 
do istniejących warunków otoczenia – zapewnienie optymalnej eksploatacji, 

 samoczynne dobranie drogi transportu wody lodowej do punktu klimatyzacyjnego, tak aby 
zapewnić jej jak najmniejszy przyrost temperatury, 
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 zabezpieczenie wysokiego poziomu usług diagnostycznych, poszczególnych elementów 
technicznych. 

W latach 2011 ÷ 2013 Politechnika Wrocławska stworzyła oprogramowanie komputerowe 
o nazwie KlimaNet, pozwalające na: monitoring, modelowanie a w przyszłości także na sterowanie 
i optymalizację pracy systemu klimatyzacji centralnej. 

Utworzenie efektywnego, wirtualnego modelu matematycznego, opisującego realne cechy systemu 
klimatyzacji centralnej, wymagało wszechstronnej wymiany wiedzy o jego specyficznych 
własnościach oraz zachodzących w nim procesach i związkach. Wymianę informacji realizowano 
przez stałą współpracę pracowników naukowych PWr. z pracownikami ZG „Rudna”, podczas 
wspólnych badań eksploatacyjnych w terenie (pod ziemią) oraz szkoleniach i analizach przy biurku 
(na powierzchni). 

Przygotowując projekt, położono szczególny nacisk na poszukiwanie i tworzenie nowoczesnych 
rozwiązań, spełniających coraz to wyższe wymagania, dotyczące szybkości i dokładności obliczeń 
oraz możliwości adaptacyjnych systemu. 

Do obliczeń transportu chłodu w systemie zastosowano autorskie rozwiązania, opisane 
w monografii:[ 1]. 

 

Rys. 1. Model systemu klimatyzacji centralnej wykonany w programie KlimaNet 
Fig. 1. The model of central air conditioning system prepared in the KlimaNet program 

 

Na tej bazie pracownicy PWr. stworzyli autorskie oprogramowanie, pozwalające między innymi 
na: 

• obliczenia parametrów hydraulicznych i parametrów termodynamicznych w rurociągach 
i chłodnicach SKC (wpływ oporów przepływu i wymiany ciepła na wzrost temperatury 
wody lodowej), 

• modelowanie pracy punktów i maszyn klimatyzacyjnych oraz pomp, 
• prognozowanie zmian warunków klimatycznych w pobliżu punktów klimatyzacyjnych. 
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Rys. 2. Widok okna programu KlimaNet 
Fig. 2. KlimaNet window view 

 

 

Rys. 3. Widok okna programu KlimaNet 
Fig. 3. KlimaNet window view 

 

Dzięki możliwości modelowania pracy całego systemu klimatyzacji centralnej można odpowiednio 
wcześniej przygotować działania, których wykonanie zapewni optymalną jego pracę 
po rozbudowie lub po połączeniu z nowo projektowanymi systemami klimatyzacyjnymi. 
Szczególnie przydatnymi funkcjami KlimaNet są między innymi możliwości: 

• przewidywania parametrów klimatu i tworzenie map rozkładu temperatur, 
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• gromadzenia danych pomiarowych, 

• diagnostyki i optymalizacji energetycznej. 

Pierwszy etap realizacji projektu inteligentnego układu pompowego zamknięto stworzeniem 
dwóch części składowych ISZ, a mianowicie: oprogramowania i bazy danych.  

Stworzono także podwaliny pod dalsze etapy projektu, dotyczące: algorytmów analizy parametrów 
pracy układów, metod optymalizacji energetycznej i kosztowej, metod zarządzania ryzykiem 
dla ludzi i wydobycia oraz automatycznego i autonomicznego (inteligentnego) sterowania 
systemem. 

Kolejnym krokiem jest budowa odpowiedniej struktury przepływu informacji i poleceń 
inteligentnego systemu zarządzania, integrującego i koordynującego wszystkie elementy 
funkcjonalne systemu klimatyzacji centralnej, w aspekcie utrzymania jego najwyższej sprawności. 
Podstawą tej struktury jest sieć telekomunikacyjna i sprzęt techniczny, wyposażony w elementy 
sensoryczne. 

Kompletny system ISZ powinien składać się z modułów: 

a) podsystemu diagnostyki, 
b) podsystemu analizy danych, 
c) podsystemu wspierania decyzji, 
d) podsystemu zarządzania, 
e) podsystemu sterowania. 

 

Diagnostyka 

Zarządzanie 

Sterowanie 

 

System 

klimatyzacji 

centralnej

Wspieranie decyzji 

Analiza danych 

 

Rys. 4. Schemat strukturalny przepływu informacji i poleceń 
Fig. 4. Structural diagram of information and commands flow 

Eksploatacja SKC powinna być realizowana w oparciu o kryteria stanu technicznego urządzeń 
i ponoszonych kosztów. Moduł diagnostyczny zbiera informacje o stanie wszystkich obiektów 
technicznych, które funkcjonują w systemie klimatyzacji centralnej. Informacje te są przesyłane 
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do modułu analizy danych, gdzie są przetwarzane do postaci potrzebnej podsystemowi zarządzania 
eksploatacją obiektów. Moduł zarządzania eksploatacją obiektów technicznych podejmuje decyzje 
w zakresie utrzymania obiektów technicznych w stanie zdatności lub niezdatności do realizacji 
zadania. Jednocześnie podejmuje decyzje w zakresie obsługi obiektów technicznych, 
np.: uruchamianie, czyszczenie, wymiana, regulacja. W określonych sytuacjach moduł zarządzania 
przesyła informacje do modułu wspierania decyzji, który przygotowuje niezbędne informuje 
dla operatora i wspomaga podejmowane przez niego decyzje w zakresie efektywnej pracy systemu 
klimatyzacji centralnej lub utrzymania go w stanie gotowości do działania. Decyzje operatora 
przekazywane są do podsystemu sterowania i automatycznie wykonywane. 

Wszystkie moduły ISZ powinny być odpowiednio ze sobą zintegrowane, w celu tworzenia bazy 
wiedzy o systemie, pozwalającej na autokorektę algorytmów optymalnego sterowania. 

 

5. WYKORZYSTANIE TELEMECHANIKI I ROBOTYKI AUTOMATYZACJI PRACY 
UKŁADU POMPOWEGO WYPOSAŻONEGO W SZTUCZNĄ INTELIGENCJĘ 

 

Każdy system automatycznej regulacji zawiera co najmniej trzy podstawowe elementy: 
pomiarowy, sterujący i wykonawczy. Elementy te, łącznie z obiektem regulacji, stanowią układ 
regulacji automatycznej, ze sprzężeniem zwrotnym. 

Stworzenie skutecznego systemu telemetrycznego pozwoli uzyskać poprawny obraz pracy SKC 
i parametry klimatu, na obszarze objętym klimatyzacją. Podstawowymi, mierzonymi parametrami 
będą: 

 przepływy, ciśnienia i temperatury wody lodowej, 

 prędkości, temperatury i wilgotności powietrza. 

Następnym w realizacji ISZ będzie stworzenie systemu telemechaniki i zdalnego sterowania SKC. 

Decyzja i powiadomienie operatora o uruchomieniu procesu zmian nastaw elementów 
regulacyjnych, w inteligentnym układzie pompowym, będzie podejmowana na podstawie 
algorytmu minimalizacji średniookresowych kosztów jednostkowych eksploatacji. Algorytm ten 
porówna bieżące koszty eksploatacji, z potencjalnymi kosztami generowanymi przez urządzenia 
z bazy elementów referencyjnych. Informacje o rzeczywistych parametrach pracy zostaną 
dostarczone przez system telemetryczny, natomiast do wyznaczenia spodziewanych parametrów 
pracy układów, wykorzystane zostaną możliwości symulacyjne programu KlimaNet. Zmiana 
nastaw elementów regulacyjnych zostanie wykonana automatycznie przez system telemechaniki. 

W początkowej fazie system telemechaniki będzie wykorzystywany do zdalnego sterowania pracą 
systemu klimatyzacji centralnej, przez operatorów z pomieszczenia obsługi trójkomorowego 
podajnika wody lodowej, który jest podstawowym elementem SKC w procesie transportu wody 
lodowej pomiędzy powierzchnią a wyrobiskami podziemnymi kopalni. Po etapie testów, część 
czynności operatorskich będzie przejmowana kolejno przez ISZ. 

Graficznie schemat działania, obrazujący projekt „inteligentnych układów pompowych” 
w zakresie układów pompowych kopalni, przedstawiono na poniższym rysunku. 
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Rys. 5. Schemat strukturalny inteligentnych układów pompowych 

Fig. 5. Structural diagram of intelligent pumping systems 

 

W zależności od potrzeb, stworzony system informatyczny może być wykorzystany do zarządzania 
pracą innych układów pompowych, eksploatowanych w ZG „Rudna”. Podkreślić jednak należy, 
że w tych przypadkach konieczne będzie uwzględnienie specyfiki układów, wykorzystywanego 
sprzętu, specjalizowanych algorytmów oprogramowania i baz danych. 

 

6. BEZPRZEWODOWA WYMIANA DANYCH 

 

Planując budowę inteligentnych systemów, tworzących „e-kopalnię”, warto wspomnieć 
o możliwościach, jakie daje bezprzewodowa transmisja danych Wi-Fi, którą Zakłady Górnicze 
„Rudna” testują na dole kopalni.. 

 

Rys. 6. Zdalny monitoring sieci i sterowanie maszynami 
Fig. 6. Remote network monitoring and machines control 
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Dzięki bezprzewodowemu dostępowi do sieci, pracownicy wyposażeni w tablety lub smartfony, 
będą szybko otrzymywać informacje o aktualnych parametrach pracy poszczególnych maszyn i 
urządzeń wchodzących w skład układów pompowych. W razie potrzeby będą również w stanie 
zdalnie sterować wybranymi obiektami technicznymi za pomocą urządzeń przenośnych. Wpłynie 
to znacząco na poprawę efektywności pracy układów pompowych i dynamikę sterowania, 
zwłaszcza w sytuacjach awaryjnych. 

 

8. PROJEKTOWANIE I ROZBUDOWA SYSTEMU KLIMATYZACJI CENTRALNEJ 

  

„E-system klimatyzacji centralnej” to nie tylko budowa i eksploatacja urządzeń oraz instalacji 
wyposażonych w sztuczną inteligencję. To również konieczność ciągłego dostosowywania 
do nowych potrzeb wynikających z postępu prac górniczych. Klasyczne podejście 
do projektowania, w oparciu o dane statyczne, jest tutaj niewystarczające. W tym przypadku 
niezbędne staje się zastosowanie „projektowania nadążnego”. Projektowanie to, oprócz stałego 
nadzoru nad pracą sytemu i monitorowania aktualnych zasobów, pozwala na wariantowe 
projektowanie zmian i rozbudowę układów pompowych. Wymaga jednak stosowania 
odpowiednich narzędzi, umożliwiających szybką i optymalną reakcję na zaistniałe sytuacje 
wynikające z bieżącej eksploatacji, jak również na optymalne działania długofalowe i strategiczne.  

Program KlimaNet został pomyślany i wykonany w taki sposób, aby dostarczyć niezbędnych 
danych i wykonać obliczenia oraz prognozy pracy systemu – ile wody lodowej i w jakich okresach 
czasowych należy dostarczać do odbiorcy. 

 

9. PODSUMOWANIE 

 

O przyszłości i rozwoju KGHM Polska Miedź stanowić będzie wprowadzenie informatycznych 
systemów zarządzania, wyposażonych w sztuczną inteligencję. Należy przy tym analizować koszty 
wprowadzenia nowoczesnych rozwiązań, jak i koszty zaniechania wynikające z wykorzystywania 
przestarzałych sposobów zarządzania, które dla utrzymania wymaganego poziomu jakości pracy 
i produkcji w dłuższym okresie eksploatacji mogą się okazać zdecydowanie wyższe.  

Znaczący postęp, dokonujący się w technologii, innowacje techniczne - zwłaszcza powstawanie 
nowych produktów w dziedzinie informatyki, automatyki, sterowania i transmisji danych, 
włączając w to technikę Wi-Fi, umożliwia budowę i eksploatację inteligentnych kopalń. 

Jednak podstawą wszelkich działań, zmierzających do osiągnięcia sukcesu na tym polu, jest 
zbudowanie odpowiedniej wysoko wykształconej kadry inżynierskiej, która stanowi o wartości 
przedsiębiorstwa i jest fundamentem jego rozwoju. KGHM Polska Miedź na wzór krajów 
wysokorozwiniętych, gdzie obserwuje się ścisłą współpracę świata biznesu i nauki, zaangażowany 
jest w działania, których celem jest burzenie barier pomiędzy naukowcami i studentami 
a przedsiębiorstwami, chcącymi odnieść sukces na rynku. Warto tu wspomnieć o zawartym w roku 
2012 porozumieniu z Narodowym Centrum Badań i Rozwoju w postaci przedsięwzięcia o nazwie 
CuBR, polegającego na wspieraniu badań naukowych oraz prac rozwojowych, których celem jest 
opracowanie i wdrożenie innowacyjnych technologii, urządzeń, materiałów i wyrobów, w celu 
podniesienia konkurencyjności polskiej branży metali nieżelaznych. Ponadto na drugiej 
konferencji Poland Go Global w 2013 roku podpisany został list intencyjny z Akademią Górniczo-
Hutniczą, Politechniką Śląską w Gliwicach i Politechniką Wrocławską w sprawie realizacji 
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wspólnego projektu o współpracy w przygotowaniu kadr, a w szczególności w zakresie możliwości 
odbywania praktyk i staży w kopalniach, należących do KGHM International Ltd. 

Rezultaty współpracy z placówkami naukowo-badawczymi widać wyraźnie na przykładzie 
systemu klimatyzacji centralnej. Duże doświadczenie praktyczne pracowników ZG „Rudna” 
w budowie i eksploatacji układów pompowych, wsparte wysokim poziomem wiedzy teoretycznej 
pracowników placówek naukowo-badawczych, przynosi nowe rozwiązania techniczne, które 
są wdrażane, przy ścisłej współpracy z przemysłem. 
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The title of the paper: Intelligent pumping systems exploited in Zakłady Górnicze “Rudna” 

 
SUMMARY: The article presents brief description of pumping systems exploited in Zakłady 
Górnicze “Rudna” in Polkowice, especially the conditions of use of the central air conditioning 
system. On its example was brought nearer the process of  pumping systems introduction into 
the area of intelligent mine. So mine in which human labor is minimized but increase use 
of automatic executive elements steered by management system equipped with artificial 
intelligence. 
Authors present concept of the construction and principle of operation of intelligent management 
system. Its aim is to increase the utilization rate of technical capacity of pumping systems through 
automatic control and adjusting the operating parameters as well as safety increase through 
limitation the employees number for direct service at the mine bottom. 
The article also highlights the special role of scientific institutions such as Technical Universities 
in the preparation properly qualified engineering staff.  

KEY WORDS: cooper mine "Rudna", pumping system, central air conditioning system, intelligent 
mine, intelligent management system, efficiency, safety. 
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Innowacyjne rozwiązania w systemach transportu kolejkami 
z napędem własnym 
 
 
Wojciech Zasadni, Leszek Żyrek, Józef Rusinek, Jerzy Frączek 
Becker-Warkop Sp. z o.o. 
 
 
 
 
 
 
STRESZCZENIE: W systemach transportu kolejkami z napędem własnym stosowane są coraz 
doskonalsze rozwiązania techniczne podnoszące poziom bezpieczeństwai efektywność. Dotyczy to 
zastosowania: ciągnika podwieszonego typu KP-95. Na bazie wieloletnich doświadczeń wprowa-
dzono nowy ciągnik , w którym zmodyfikowano pewne rozwiązania, lokomotywy zębatej spali-
nowej typu LZS-150, która może pracować na nachyleniu do ± 30 stopni w wersji z napędem zęba-
tym, a na torze z napędem ciernym do ± 4stopni,  ciągnika manewrowego akumulatorowego typu 
CMA-190 o max. sile uciągu 60 kN. Źródłem energii ciągnika jest zespół akumulatora typu 
BWZA, który dostarcza energię do napędu elektrycznego, oświetlenie dworca osobowego z insta-
lacji ciągnika spalinowego, polega na umieszczeniu lamp w odpowiednich miejscach ciągnika, 
sterowania bezprzewodowego urządzeniami zainstalowanymi w wyrobiskach na podczerwień 
z wykorzystaniem instalacji łączności w oparciu o promieniujący kabel antenowy i radiomodemy. 
Rozwiązania te mają wpłynąć na efektywne wykorzystanie posiadanego potencjału technicznego 
oraz dla poprawy warunków prowadzenia transportu. 
 
 
SŁOWA KLUCZOWE: Ciągnik typu KP – 95, lokomotywa zębata spalinowa typu LZS – 150, 
ciągnik manewrowy akumulatorowy typu CMA-190, sterowanie bezprzewodowe na podczerwień 
 
 
1.  WSTĘP 
 
W wyniku restrukturyzacji technicznej dynamicznie rozwija się transport kolejkami z napędem 
własnym w wyrobiskach kopalń. Transport ten posiada wiele zalet takich jak mobilność, wydaj-
ność oraz cechuje się również mniejszą pracochłonnością. Na szczególną uwagę zasługuje bezpie-
czeństwo związane z eksploatacją urządzeń w systemach transportu jak i zatrudnionej załogi. 
Sprawnie funkcjonujący transport związany jest z automatyzacją wyposażenia zainstalowanego na 
trasie transportu. Do sterowania urządzeń wykorzystuje się m.in. podczerwień. W niezbyt odległej 
przyszłości sterowanie tymi urządzeniami odbywać się będzie zdalnie z centralnej dyspozytorni. 
Przemieszczające się zestawy transportowe będą w stałej łączności między operatorami kolejek 
a dyspozytorem transportu. Na ekranie monitora można będzie śledzić prowadzony transport i po-
dejmować stosowne decyzje. Rozwiązania te doprowadzą do optymalnego wykorzystania środków 
transportu poprzez wprowadzoną mechanizację, automatyzację i łączność bezprzewodową. 

Parametry prowadzonego transportu mogą być rejestrowane w tzw. czarnej skrzynce lub prze-
syłane do wybranego miejsca np. dyspozytora. W artykule przedstawiono możliwe do zrealizowa-
nia rozwiązania w stosowanych systemach transportu. Na drogach transportu kołowego wprowa-
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dzono do stosowania lokomotywę zębatą spalinową typu LZS-150 mającą zdolność pokonywania 
nachyleń w wyrobiskach w zakresie ± 300 . Na bazie uzyskanych doświadczeń ze stosowania cią-
gników z napędem własnym wprowadzono ciągnik podwieszony typu KP-95, który stanowi jed-
nostkę napędową dla zespołów transportowych jednoszynowych kolejek podwieszonych stosowa-
nych w transporcie elementów maszyn, materiałów oraz przewozu ludzi w podziemnych zakładach 
górniczych. Celem poprawienia komfortu pracy oraz mechanizacji prac transportowych zwłaszcza 
w wyrobiskach z wentylacją lutniową i komorach funkcyjnych wprowadzono do stosowania cią-
gnik manewrowy akumulatorowy typu CMA-190. Na drogach transportu wykonane są dworce 
osobowe, materiałowe służące do załadunku, przeładunku oraz rozładunku materiałów. Są one 
oświetlone przez instalację stacjonarną o natężeniu zgodnie z obowiązującymi przepisami. Istnieje 
alternatywny sposób oświetlenia dworca np. z ciągnika podwieszonego typu KP-148 w czasie wy-
konywania czynności na tym obiekcie. Dworzec na czas wykonywania czynności będzie oświetlo-
ny z dodatkowych reflektorów zainstalowanych na ciągniku. Istotnym elementem skracającym 
czas transportu jest wprowadzenie sterowania radiowego w urządzeniach takich jak tamy wentyla-
cyjne, rozjazdy zabudowanych na trasie. Zastosowanie radiomodemów umożliwia monitorowanie 
parametrów w miejscu ich zainstalowania. 
 
 
2.  LOKOMOTYWA ZĘBATA SPALINOWA TYPU LZS-150 
 
Lokomotywa LZS-150 służy do transportu ludzi, urządzeń oraz innych ładunków po torach kolei 
podziemnej oraz po torach wyposażonych w zębatkę. Rys. 1 przedstawia lokomotywę zębatą spa-
linową LZS-150 w funkcji ciągnika zębatego. 
 

 
 

 
Rys. 1. Lokomotywa zębata spalinowa typu LZS-150 w funkcji ciągnika zębatego 
Fig. 1. Diesel driven floor mounted locomotive type LZS-150 as a toothed haulage. 

 
 
2.1. Charakterystyka techniczna 
 
Rozwiązania konstrukcyjne oraz możliwości trakcyjne pozwalają na prowadzenie transportu po 
torze jezdnym wyposażonym w zębatkę o nachyleniu do ± 300. Jednostki napędowe lokomotywy 
zasilane są z agregatu spalinowo - hydraulicznego wyposażonego w silnik spalinowy o mocy 148 
kW. Lokomotywa porusza się po szynach kolejowych o rozstawie 750 lub 900 mm. Wyposażona 
jest w odłączalny napęd zębaty. Napęd ten umożliwia pokonywanie nachylonych odcinków trasy 
po torze z zabudowaną wewnątrz listwą zębatą. Również na odcinkach w odpowiedniej odległości 
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przed i po nachyleniu zabudowana jest listwa, aby umożliwić zazębienie i wyzębienie napędów. 
Lokomotywa może współpracować z taborem kopalnianej kolei podziemnej jak i z wozami prze-
znaczonymi do transportu. Agregat spalinowo – hydrauliczny wyposażony jest w silnik diesla 
o mocy 148 kW. Spaliny są schładzane przez suchy i mokry układ chłodzenia spalin. Silnik jest 
zintegrowany z pompą hydrauliczną główną oraz równolegle z pompami układów pomocniczych. 
Pompa główna zasila zespoły napędowe jazdy szynowej lub posuwu zębatkowego. Zespoły te zlo-
kalizowane są w obu kabinach kolejki. Agregat jest zawieszony na zespołach kabinowych za po-
mocą specjalnych przegubów. Dzięki temu rozwiązaniu masa agregatu jest w 100% wykorzystana 
do nacisku na koła jezdne, a to przekłada się na dużą siłę sprzężenia ciernego kół z szyną. Efektem 
tego sprzężenia jest możliwość pełnego wykorzystania mocy w funkcji jazdy lokomotywowej. 
Ponadto system ten zapewnia prawidłową pracę zespołu napędu zębatkowego, a podchwyty cią-
gnika spełniają funkcję asekuracyjną. Każdy zespół napędu zębatkowego jest wyposażony w czte-
ry silniki hydrauliczne, oraz ma możliwość sterowania ilością aktywnych silników, dzięki czemu 
można maszynę dostosować do wymaganej siły uciągu. Redukcja ilości czynnych silników pozwa-
la na zwiększenie prędkości posuwu. Lokomotywa została wyposażona w instalacje elektryczną, 
której zadaniem jest: zasilanie urządzeń, realizacja algorytmu sterowania, kontrola poszczególnych 
urządzeń, obwodów pod kątem uszkodzeń, oraz ciągły pomiar stanu pracy maszyny. Kasety ste-
rownicze zabudowane są w każdej z kabin oraz w części silnikowej. Służą zarówno do uprawnie-
nia wybranej z kabin lub części silnikowej do uruchomienia jej lub wyłączenia. Lokomotywa wy-
posażona jest w elementy podstawowe i dodatkowe zwiększające bezpieczeństwo podczas eks-
ploatacji. 
  
2.2.  Przeznaczenie lokomotywy 
 
Służy do prac transportowych i przewozowych w podziemiach kopalń węgla, rud, soli i innych 
minerałów użytkowych w pomieszczeniach ze stopniem „a”, „b” i „c” niebezpieczeństwa wybuchu 
metanu oraz klas „A” i „B" zagrożenia wybuchem pyłu węglowego. 
 
2.3. Funkcje lokomotywy typu LZS-150 
 
Lokomotywa może pełnić funkcje:  

– ciągnika, 
– lokomotywy. 
Parametry techniczne LZS-150 wspólne dla funkcji ciągnika i lokomotywy [1]: 
– masa własna ciągnika  23,0 t 
– typ konstrukcji  przegubowa, trójbryłowa  
– długość, szerokość, wysokość 9,70m, 1,15m, 1,68m 
– silnik spalinowy wysokoprężny o mocy 148 kW 
– typ chłodnicy spalin  suchy z płuczką 
– przeniesienie napędu  hydrostatyczne 
– promień skrętu w płaszczyźnie poziomej  R = 4m 
– pojemność zbiornika paliwa  150 l 

 
2.3.1.  Parametry techniczne dla funkcji ciągnika zębatego: 
 

– ilość silników hydraulicznych  2 x 4 szt.  
– średnica podziałowa koła zębatkowego 640 mm  
– podziałka zębatki w trasie 125 mm 
– maksymalna siła uciągu przy v=0,3m/s 240 kN 
– prędkość maksymalna przy sile uciągu 60 kN  1,7 m/s 
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– maksymalne nachylenie trasy jezdnej  30° 
– promień łuku toru w płaszczyźnie pionowej  13 m 

 
2.3.2. Parametry techniczne dla funkcji lokomotywy: 
 

– prędkość maksymalna   4,4 m/s 
– średnica kół jezdnych  560 mm 
– prześwit toru:  750 lub 900 mm 
– maksymalne nachylenie toru   4° 
– ilość silników hydraulicznych  4 szt. 
– liczba napędzanych zestawów kołowych  4 szt. 
– maksymalna siła uciągu w funkcji lokomotywy,  

dostępna do prędkości 2m/s przy współczynniku  
tarcia statycznego szyna  = 0,20  40 kN 

Hamulce: 
 – manewrowy, 
 – awaryjny i postojowy – wielopłytkowy na każdym zestawie kołowym. 
Sprzęgi do wozów zwykłych przeznaczone są tylko dla funkcji lokomotywy, natomiast  sprzę-

gi specjalne dla funkcji ciągnika można stosować w funkcji lokomotywy dla dedykowanych środ-
ków transportu. 

 Lokomotywa zębata spalinowa typu LZS-150 została zastosowana w górnictwie chińskim. 
 
 
3.  CIĄGNIK PODWIESZONY TYPU KP-95 
 
Ciągnik podwieszony typu KP – 95 jest samobieżną maszyną z napędem spalinowym stanowiącą 
napęd zespołów transportowych kolejek podwieszonych do transportu materiału lub przewozu lu-
dzi. Na Rys. 2 przedstawiono ciągnik podwieszony typu KP-95. Na rys. tym L1 oznacza długość 
cięgła (300 lub 600mm), a L2 rodzaj kabiny (mała, duża lub dwuosobowa). 
 
 

 
 

Rys. 2. Ciągnik podwieszony typu KP – 95 z napędem ciernym 
Fig. 2. Suspended haulage type KP-95 with frictional drive 

 
 
3.1.  Budowa ciągnika 
 
Posiada modułową budowę umożliwiającą dostosowanie konfiguracji ze środkami transportowymi 
do różnych systemów prowadzenia transportu.  

Główne podzespoły ciągnika to:  
– dwie kabiny operatorów,  
– przedział silnikowy (agregat spalinowo-hydrauliczny),  
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– jednostki napędowe zębate,  
– jednostki napędowe cierne.  
Ciągnik KP-95 może być zbudowany w zależności od zastosowanych konstrukcji napędów 

w trzech wersjach jako:  
– KPCS wyposażony w napędy cierne,  
– PZS wyposażony w napędy zębate typu HZA,  
– KPCZ wyposażony w napędy cierne i zębate.  
Do napędu ciągnika zastosowano zespół napędu spalinowego. Jest to jednostka czterocylin-

drowa z turbodoładowaniem. Sterowanie pracą ciągnika realizowane jest elektrohydraulicznie. 
Ciągnik posiada możliwość sterowania z jednej z kabin (uprawnionej) lub sterowania zdalnego za 
pomocą pilota radiowego. Nad parametrami pracy ciągnika czuwa mikroprocesorowy układ dia-
gnostyki , który w momencie wystąpienia stanów niedozwolonych informuje operatora odpowied-
nim kodem i sygnałem dźwiękowym.  
 
3.2. Podstawowe dane techniczne  
 
Silnik wysokoprężny z turbodoładowaniem i bezpośrednim wtryskiem [2]:  

– moc nominalna silnika spalinowego  95 kW 
– pojemność skokowa  4700 cm3  
– chłodzenie silnika  wymuszone wodne  
Znamionowa siła uciągu dla poszczególnych rodzajów napędów:  
– dla pojedynczego napędu ciernego  max. 20 lub 30*kN  
– dla pojedynczego napędu zębatego  max. 30kN  
Stosowane silniki hydrauliczne: Poclain MS05-0 lub MS05-2 .  – 2 szt/napęd lub Poclain 

MS18.  
Sumaryczna siła uciągu ciągnika wynikająca z ilości zabudowanych jednostek napędowych nie 

może przekroczyć 240 ** kN.  
Maksymalne nachylenie toru jezdnego 30º. 
Profil szyny jezdnej dla napędu:  
– zębatego wyposażonego w zębatkę o podziałce 60 mm: I155(I140), I140V95, I250  
–  ciernego: I155(I140), I140V95, I250  
Promień krzywizny szyny jezdnej w płaszczyźnie poziomej min. 4 m.  
Promień krzywizny szyny jezdnej w płaszczyźnie pionowej min. 8 m.  
* siła 30 kN uzyskana z podwyższenia ciśnienia w układzie hydraulicznym.  
** rozmieszczenie jednostek napędowych w zespole transportowym musi zapewnić nie prze-

kroczenie dopuszczalnych obciążeń trasy kolejki, sprzęgów oraz cięgieł połączeniowych podze-
społów ciągnika i środków transportowych zabudowanych w zespole transportowym kolejki. 
 
3.3.  Wprowadzone innowacje 
 
Na bazie wieloletnich doświadczeń w stosowanych systemach transportu wprowadzono m.in. 
zmiany:  

– silnik spalinowy firmy Becker-Warkop V-1.95, 
– zmodyfikowano układ sterowania silnika, 
– osprzęt silnika jest z firmy Becker-Warkop, 
– w układzie chłodzenia, 
– w układzie hydraulicznym, 
– wprowadzono dodatkowo doświetlenie szyny toru jezdnego. 
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4. CIĄGNIK MANEWROWY AKUMULATOROWY TYPU CMA-190  
 
Ciągnik manewrowy akumulatorowy typu CMA-190 to maszyna przeznaczona do jednoszyno-
wych kolejek podwieszonych służących do transportu materiału. Ciągnik składa się z następują-
cych elementów:  

– zespołu akumulatora,  
– jednostki pomocniczej, 
– napędu.  

 
Wszystkie te elementy połączone są cięgłami co przedstawiono na Rys. 3. 

 
 

 
 

Rys. 3. Ciągnik manewrowy akumulatorowy typu CMA-190w konfiguracji z jednym napędem ciernym 
Fig. 3. Battery shunter haulage type CMA-190 with one drive configuration. 

 
 

Podstawowymi funkcjami akumulatora jest zasilanie napędów elektrycznych, sterowanie pracą 
napędów, oświetlenie oraz kontrola funkcjonowania ciągnika. Zespół akumulatora jest źródłem 
zasilania dla napędów ciągnika manewrowego umożliwiając zasilanie ich napięciem stałym. Ze-
spół jest wykonany jako urządzenie przeciwwybuchowe. Zespół akumulatorowy umieszczony jest 
w skrzyni umożliwiającej transport bloków akumulatorowych. W skład jednostki pomocniczej 
wchodzi silnik elektryczny wraz z przemiennikiem, napędzającym pompę hydrauliczną zasilającą 
elementy sterowania hydraulicznego. 
 
4.1. Dane techniczne 
 
Ciągnik charakteryzuje się następującymi parametrami [3]: 

– Znamionowa siła uciągu, działająca na sprzęgi  Maks. 20 lub 30*kN (dla pojedyncze-
zespołu transportowego oraz złącza szyn toru  go napędu ciernego). 

 jezdnego Maks.40 lub 60* kN (dla dwóch napę-
dów ciernych)  

– Maksymalna prędkość  1,0 m/s – dla 1 lub 2 napędów 
– Promień skrętu w poziomie  4 m 
– Promień skrętu w pionie  8 m  
– Statyczna siła hamowania minimum  1,5 × siła uciągu  
– Dopuszczalne nachylenie toru jezdnego  ± 30º  
– Znamionowe napięcie zasilania zespołu typu BWZA [V DC] 400 ÷ 520 
– Znamionowe napięcie ładowania  [V AC] 440 
– Pojemność zespołu (υot=20ºC)  [Ah] 190 
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– Moc jedn. silnika napędowego  [kW] 11 
– Masa własna  5600 kg (1 napęd cierny), 7040 kg  

(2 napędy) 
 
4.2.  Układ napędowy 
 
Każda jednostka napędowa zbudowana jest z dwóch napędów elektrycznych, przekładni oraz kół  
napędowych ciernych. Pojedynczy napęd złożony jest z silnika elektrycznego o mocy11kW oraz 
z umieszczonej na nim komory przyłączeniowej będącej jednocześnie osłoną ognioszczelną prze-
miennika. Przeniesienie napędu następuje dzięki sprzężeniu ciernemu koła napędowego z szyną. 
Docisk kół napędowych jest realizowany za pomocą siłownika hydraulicznego, który poprzez 
dźwignę dociska wahacz w kierunku do osi toru. Do wahacza zabudowana jest przekładnia połą-
czona z napędem elektrycznym oraz kołem napędowym ciernym. 
 
4.3.  Układ hamulcowy  
 
Układ hamulcowy pełni on rolę hamulca postojowego oraz awaryjnego. Hamulec postojowy ma za 
zadanie utrzymanie nieruchomo zestawu transportowego w każdym miejscu toru, w którym opera-
tor (lub w sytuacji awaryjnej systemu sterowania) zatrzyma ciągnik. Hamulec awaryjny ma za za-
danie zatrzymanie zestawu w przypadku wystąpienia stanu awaryjnego (wg opisu układu sterowa-
nia). Podstawowym elementem układu hamulcowego są szczeki hamulcowe, które dociskane są do 
środnika szyny za pomocą sprężyny śrubowej. Odhamowanie następuje po podaniu ciśnienia na 
siłownik odhamowania, który powoduje odsunięcie szczek hamulcowych od szyny. 
 
4.4.  Sterowanie 
 
Sterowanie pracą ciągnika jest zrealizowane przez kasetę sterowniczą BWKS podłączoną do 
skrzyni aparatury zespołu BWZA, przy pomocy której operator decyduje o pracy maszyny. Opcjo-
nalnie ciągnik akumulatorowy może być rozbudowany o układ komunikacji radiowej zabudowany 
na zespole BWZA, złożony z odbiornika radiowego i nadajnika, pozwalający na zdalne sterowanie 
ciągnikiem manewrowym z zachowaniem wszystkich zasad bezpieczeństwai zależności wymaga-
nych przepisami. Pilot radiowy jest przenośnym urządzeniem obsługiwanym przez operatora. Pilot 
zasilany jest z baterii iskrobezpiecznej i przystosowany jest do współpracy z odbiornikami. W gór-
nej części obudowy jest umieszczona antena. Odpowiednia pozycja na wyświetlaczu ciągnika 
umożliwia wybór tylko jednego sposobu sterowania ciągnikiem manewrowym typu CMA-190. 
Częstotliwość nośna radiosterownika wynosi 433 MHz. Zasięg w zależności od otoczenia wynosi 
około 15 m. 
 
4.5.  Podstawowe elementy bezpieczeństwa ciągnika 
 

1.  Pomiar prędkości jazdy za pomocą czujnika indukcyjnego. Czujnik ten kontroluje prędkość 
jazdy i w przypadku przekroczenia dopuszczalnych parametrów następuje wygenerowanie 
ostrzeżenia a następnie zatrzymanie ciągnika.  

2.  Autonomiczny i samoczynny mechaniczny wyzwalacz odśrodkowy oddziałujący bezpo-
średnio na ciśnienie odhamowania hamulców w przypadku przekroczenia dopuszczalnej 
prędkości jazdy ciągnika. Efektem zadziałania jest rozładowanie ciśnienia odhamowania 
i zahamowanie ciągnika. Układ ten jest niezależny od sterowania elektrycznego ciągnika. 

3.  System sterowania i diagnostyki informujący obsługę o parametrach pracy, ostrzeżeniach 
i awariach ciągnika. 
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4.6.  Ograniczenie prędkości ciągnika  
 
Pomiar prędkości jazdy ciągnika realizowany jest przez czujniki indukcyjne. Maksymalna pręd-
kość jazdy ciągnika z uwagi na wielkość nastawy ogranicznika prędkości wynosi 1,0 m/s. W przy-
padku przekroczenia progu 1,0 m/s ciągnik zostaje zahamowany. Ciągnik posiada zabezpieczenie 
w postaci wyzwalacza odśrodkowego zabudowanego na wózku jezdnym jednostki pomocniczej 
ciągnika. Po przekroczeniu prędkości 1,2 – 1,3 m/s wyzwalacz spowoduje zahamowanie ciągnika 
(114÷124±20 obr/min). 
 
 
5.  OŚWIETLENIE DWORCA Z CIĄGNIKA PODWIESZONEGO TYPU KP-148 
 
Ciągnik podwieszony typu KP-148 [4] posiada możliwość alternatywnego zastosowania w instala-
cji elektrycznej dodatkowych lamp diodowych. Celem zmian jest wprowadzenie do układu zasila-
nia elementów oświetlenia dodatkowego takich jak łącznik krzywkowy, system złącz oraz lamp 
diodowych. Zadaniem ich jest oświetlenie wybranych miejsc na kopalni na trasie przejazdu ciągni-
ka np. dworców osobowych lub materiałowych . Oświetlenie to może zastępować oświetlenie sta-
cjonarne dworców zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 28 czerwca 2002 roku 
w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy, prowadzenia ruchu oraz specjalistycznego zabezpiecze-
nia przeciwpożarowego w podziemnych zakładach górniczych pod warunkiem spełnienia pozosta-
łych wymagań np. natężenia oświetlenia. Przez wprowadzenie do instalacji ciągnika urządzenia 
dodatkowego łącznika krzywkowego uzyskuje się możliwość załączenia oświetlenia po lewej lub 
prawej stronie ciągnika. Elementy oświetleniowe umieszczone są w odpowiednich miejscach cią-
gnika np. kabiny lub innego miejsca. Łącznik krzywkowy pięciopozycyjny umożliwia załączenie 
jednocześnie grupy lamp diodowych (maksymalnie 12szt.) o maksymalnej mocy 240W. Ogniosz-
czelny łącznik zapewnia realizację programu załączenia lamp diodowych. W przypadku obniżenia 
rezystancji izolacji poniżej 10kΩ nastąpi wyłączenie silnika spalinowego. 
 
 
6. STEROWANIE RADIOWE 
 
System radiowej komunikacji i transmisji typu BeckerCom został zastosowany w bezprzewodowej 
łączności w wyrobiskach podziemnych kopalń. W oparciu o tzw. „promieniujący” przewód ante-
nowy (ang. Leaky Feeder Cable) możliwe jest objecie zasięgiem radiowym mocno rozgałęzionych 
wyrobisk w podziemiach kopalń [5], [6]. 
 
6.1.  Zastosowanie systemu 
 
Systemu łączności BeckerCom w wyrobiskach dołowych umożliwia zdalne bezprzewodowe ste-
rowanie urządzeniami będącymi w bezpośrednim sąsiedztwie systemu. Radiomodem typu 
BWRM-*/** posiada stopień ochrony IP 66.  
 
 6.2. Charakterystyka urządzeń do sterowania zdalnego 
 
System sterowania realizowany jest przez : 

– radiomodem iskrobezpieczny typu BWRM, 
– nadajnik na podczerwień, 
– odbiornik na podczerwień. 
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6.2.1.  Radiomodem iskrobezpieczny typu BWRM -*/** 
 
Za pośrednictwem radiomodemu można zrealizować następujące funkcje: 

– nawiązania komunikacji szeregowej w standardzie RS-485 MODBUS RTU z urządzeniem 
zdalnym, 

– przesłania informacji z dwóch źródeł sygnałów analogowych 4÷20 mA lub 0÷10 V DC, np. 
z czujników, zaworów, 

– zmiany stanu urządzeń zdalnych poprzez cztery wyjścia przekaźnikowe oraz trzy wyjścia 
wysokoprądowe typu otwarty kolektor, takich jak: wyłączniki, siłowniki, transparenty, sy-
gnalizatory, rozjazdy, tamy, 

– odpytania czterech sygnałów dwustanowych np.: potwierdzenia załączenia, stanu czujników 
krańcowych. 

Zasilany jest z zasilacza iskrobezpiecznego (ia lub ib).W radiomodemach ograniczono moc sy-
gnału nadawanego do 0,5 W. 

Urządzenie posiada funkcję wewnętrznego podtrzymania zasilania. 
Wersje wykonania BWRM - * / **: 
– * U – z radiomodemem UHF,  
– V – z radiomodemem VHF. 
** wersja : 
– 00 – wersja podstawowa, 
– 01 – z podtrzymaniem awaryjnym, 
– 10 – wersja z wejściami analogowymi, 
– 11 – wersja z wejściami analogowymi oraz podtrzymaniem awaryjnym. 

 
6.2.2.  Nadajnik na podczerwień BIHS 01. 
 
Nadajnik na podczerwień to przenośne urządzenie do obsługi ręcznej z interfejsem na podczer-
wień. Wytwarza sygnały na podczerwień i transmituje je do korespondującego odbiornika, jak np. 
wskaźnika sygnalizacyjnego dla zwrotnic, względnie odbiornika na podczerwień. W nadajniku 
ręcznym jest moduł akumulatora, który można wyjmować oraz ładować. 
 
6.2.3.  Odbiornik na podczerwień BIR.1 
 
Odbiornik na podczerwień służy do odbioru oraz dalszego przetwarzania sygnałów na podczer-
wień, które są wysyłane przez nadajnik ręczny. Wewnętrzna elektronika przetwarza odbierane sy-
gnały w sygnał magistrali, który jest przesyłany przewodem magistralnym do podłączonego 
uczestnika Feldbus magistrali systemowej BETACONTROL. 
 
 
7.  WNIOSKI 
 
Na podstawie zaprezentowanego materiału można sformułować następujące wnioski: 

1. Lokomotywa Zębata Spalinowa typu LZS-150 poprzez zastosowane napędu zębatego stała 
się uniwersalnym środkiem transportu kołowego w wyrobiskach o nachyleniu do ± 30º. 

2. Na bazie wieloletnich doświadczeń w transporcie kolejkami podwieszonymi wprowadzono 
ciągnik typu KP-95 średniej mocy, który eliminuje słabe strony w dotychczas stosowanych 
rozwiązaniach.  

3. Zastosowanie ciągnika manewrowego akumulatorowego typu CMA-190 poprawia komfort 
pracy zwłaszcza w wyrobiskach wentylacją odrębną oraz w komorach funkcyjnych. 
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4. Oświetlenie dworca z ciągnika podwieszonego typu KP-148 na czas jego użytkowania 
przyczynia się do obniżenia kosztów związanych z transportem kolejkami. 

5. Wprowadzenie sterowania zdalnego urządzeniami zainstalowanymi na drogach transportu 
skraca czas przejazdu i powoduje efektywniejsze wykorzystanie środków transportu z na-
pędem własnym.  

6. Przedstawione rozwiązania wpłyną na poprawę stanu bezpieczeństwa oraz przyczynią się 
do poprawy wyniku ekonomicznego kopalni. 

7. Kopalnie winny w swych Planach Inwestycyjnych przeznaczyć na przyszłość odpowiednie 
środki finansowe na modernizację rozwiązań w stosowanych systemach transportu. 

8. W dalszym ciągu Becker – Warkop będzie pracował nad udoskonaleniem rozwiązań w sto-
sowanych systemach transportu. 
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Innovative solutions in transport systems using self driven  
suspended monorails 
  
SUMMARY: The technical solutions used in self driven suspended monorail transport systems are 
more and more effective. It has a big influence on a safety factor and efficiency. It concerns usage 
of: suspended haulage type KP-95. Based on long time experience the new haulage with some 
modified solutions was introduced to the market, diesel driven floor mounted locomotive with en-
gageable toothed drive type LZS-150 which can operate on inclined routes up to ± 30 deg in 
toothed version and up to ± 4 deg in frictional version, battery shunter haulage type CMA-190 with 
maximal pulling force 60 kN. Battery unit type BWZA is a source of energy and supplies the ener-
gy to the electrical drive, personnel station lighting fed from diesel haulage installation (the lamps 
are located in various areas of haulage) - infrared remote control using communication network 
base on the antenna build-in LF and radio modems. These solutions have to improve effective us-
age of technical potential and to improve transport conditions.  
 



 1

 
Information support for the Management of Revitalisation  
of a Landscape Affected by Underground Mining 
 
 
Zdeněk Neustupa, Roman Danel,  Milan Mikoláš, Vlastimil Hudeček,  
Barbara Stalmachová, Eva Lacková, Lenka Urbancová 
VSB-Technical University of Ostrava, Czechy  
 
 
 
 
 
STRESZCZENIE: W artykule opisano zastosowanie technologii informatycznych do gromadzenia, 
przetwarzania i późniejszego wykorzystania informacji do regeneracji krajobrazu dotkniętego gór-
nictwem podziemnym. Ponadto jest opisany projekt systemu informacyjnego i jego poszczególne 
warstwy systemu. Wyjściem jest prezentacja projektów rewitalizacji krajobrazu w środowisku wir-
tualnej rzeczywistości. 
 
SŁOWA KLUCZOWE: rewitalizacja krajobrazu, system informatyczny, SPOLCZECH, krajobraz 
dotknięty górnictwem podziemnym 
 
 
1. INTRODUCTION 
 
A part of the work on a design for landscape regeneration is the creation of a system providing 
information that will make it possible to unify required data for solving the task. In this article 
I describe the proposal for a conception of the information system designed for the management of 
regeneration of a landscape affected by underground coal mining by using the method of controlled 
caving. The final goal is a projection of supposed alternatives onto the models of landscape use and 
landscape tending strategy, including the presentation in the three-dimensional space and virtual 
scene creation. 

The goal of the project described is then the proposal of a graphic information system for the 
landscape creation during and after mining activity. The task of such a system is a solution to the 
following problems:  

• Creation of a landscape, its modification during mining activity and after mining cessation; 
• Purposeful making use of spaces which will re-main after finished mining;  
• Solution to the fault problems; 
• Control of the large material volumes and technical equipment displacing; 
• Landscape modelling; 
• Monitoring and modelling of biological reclamation; 
• Modelling of the ecological points of view. 

 
 
2. THE PROJECT OF THE SYSTEM FOR POST-MINING LANDSCAPE FORMATION 
 
On the basis of software research and evaluation, what was used was a program system GIS Arc 
Info enabling the work with the terrain, surfaces, geology and the design of technical reclamation.  

Szkoła Eksploatacji Podziemnej 2015, Materiały Konferencyjne 
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When designing, I proceeded from the summarisation of requirements for the system to the de-
sign of the system structure. The final output is the creation of groups and layers of the system, 
including the structures of input data, output data and program modules and their interconnecting.  

Requirements for the system are given by the following points: 
• Diagrams (of the allotment, the protected deposit area, the surroundings of the mine, etc.); 
• Description of subsidence troughs; 
• Description of the deposit, geology; 
• Hydrogeology; 
• Description of mine dumps; 
• Technical reclamation; 
• Classification of surfaces; 
• Technical facilities (communication, underground services, buildings); 
• Ecological information; 
• Cadastral information; 
• Another technical and additional information. 
 

 

 
 

Figure 1. Structure of information system creation 
 
 

From the standpoint of data access, the system is structured into five levels. The first level is 
the program system itself, which makes it possible to start the program interface for another access, 
further makes it possible to start also program modules.  

Factually, the project is the first proper data level, on which it is possible to work really. It must 
either exist, or it must be in the case of a new task created.  

Groups represented by graphic files and including all information on the work on the problem 
are another level [3]. 

Layers are the next level. It is the case of sets of pieces of information on objects that are calla-
ble and displayable separately. Objects are the last level. They are points, lines, and closed forms. 
Each object is defined by its ID identification number and coordinates. By means of the function of 
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user data it is possible to add other pieces of information to each object. ID is the description itself 
and the means to communication with the consecutive database. 

 
 

3. SYSTEM GROUPS, LAYERS, DATA, FUNCTIONS AND OUTPUTS 
 
The system is composed of basic groups in one project that ensure the performance of partial func-
tions of the system [1]. The designed groups are based on the above-mentioned requirements for 
the system; they do not copy the given list. Particular requirements are divided into the system 
groups so that the system may work with them simply. In the given design, information about the 
area of ecology is not presented separately; it is included in the area of biological reclamation. An-
other interaction is possible merely in virtue of possibilities of transmitting the information of par-
ticular layers in the groups of one project. 
 
3.1.  Group of surfaces 
 
In principle, this group represents digital terrain models, concentrates information on the terrain 
condition, its map underlying data, foot edges of mine waste dumps, contour lines, historical reliefs 
– initial one before the exploitation, and the courses of actions during the mining, including the 
prediction of subsidence development.  

Layers used are as follows: the initial topography; the existing topography; the existing relief of 
mine dumps; data on subsidence in defined time intervals; the boundary of the deposit area; the 
history of the mine. The sources of data are primarily digitised maps, in-formation from photo-
grammetry and digital maps from the Zabaged systems. Data are usually delivered in the ASCII 
form, or DXF, or are translated to this form. Coordinates are carrier information. The outputs are 
the maps of the surface, including mine waste dumps and subsidence troughs on a scale of 1:2000 
to 1:10000 with the out-lines of the boundaries of the allotment, the protected deposit area, and 
with the delimitation of area morphology by relevant altitudes, further maps of the historical relief, 
maps documenting the advance of mining and maps of mine workings of previous mining activity 
on an original scale. The next output is then digital terrain models.  
 
3.2. Group of geology 
 
This group includes information on the deposit, boreholes, and models of the deposit. It enables the 
output of information on the deposit, etc.  

Layers used are as follows: the original and the existing surface; boreholes and dummy bore-
holes, test pits; the geological model of the deposit of the initial locality; the geological model of 
the existing deposit; the geological model of overlying layers; the model of mine dumps. 

The sources of data are especially boreholes. In the case of the composition of the mine dump 
materials, the sources of data are dummy boreholes. The dummy boreholes are created on the base 
of determining the time and location of deposition on the mine dump. Information on the relief 
necessary for the mine dump delimitation is taken from the group of surfaces. As for coal deposits, 
data from bore-holes are stated, divided into layers, with information – borehole name (name, 
number), borehole co-ordinates, layer number, layer elevation, ash in dry matter, calorific value in 
dry matter, sulphur in dry matter, tar in flammable matter, and other needful pieces of information.  

With the mine dumps, data from test pits and dummy boreholes are stated. Information in the 
dummy boreholes has been acquired on the basis of knowledge of deposited material, the determin-
ing of the time and location of depositing on the mine dump. It is the name of the borehole (name, 
number), borehole coordinates, layer number, layer elevation, deposition date, deposition mode, 
indication of landslide manifestations, mark according to the documentation of bulk materials, Uni-
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form Trigonometric Cadastral Network (JTSK) classification, relative density, plasticity index, 
deformation modulus, strength, classification. Pieces of information need not be compulsory; ad-
justments are possible on the basis of operating needs.  

 
 

 

 
 

Figure 2. Data on final terrain condition 
 
 

Outputs are logs of the boreholes and test pits, including the complete documentation, the list of 
boreholes; a map with the layout of all deposits; the estimation of reserves of the mine under clo-
sure; a map of reserves, and others. 
 
 

 
 

Figure 3. Model of terrain (DMT) 
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3.3. Group of hydrogeology and hydrology 
 
In this group, information on the hydrology of the mine and the close surrounding is collected. His-
torical information gives an opportunity to see the saturation of mine dumps and the behaviour of 
water in the landscape after reclamation, especially with orientation towards the problems of sub-
sidence troughs. 

Layers used: deposit hydrogeology; hydrogeology of mine dumps; surface waters; boreholes; 
wells; historical hydrogeology; historical surface waters; drainage. 

The source of data is the proper hydrogeological investigation of the area of interest, infor-
mation of the Czech Geological Institute, of catchment area agencies, and others. The form of data 
with underground waters is the underground water level, qualitative parameters, or the vector of 
flowing, zones of water source protection. With surface waters, it is finding the direction of water 
streams and perennial water bodies, the name, the flow rate or the quantity, quality. 

Hydrogeological maps, drainage maps, maps of prediction of changes in directing surface wa-
ters due to subsidence are the outputs; an example of the model is given in Fig. 4. 
 
 

 
 

Figure 4. Model of directing surface waters due to subsidence 
 
 
3.4. Group of technical reclamation 
 
This group gathers information needed for the performance of technical reclamation, remediation 
or restoration of subsidence areas, formation of slopes of mine waste dumps, etc. 
Layers used: the existing surface; the reconstructed surface; material transport; surface with the 
prediction of subsidence; slope conditions. 

It is the group of surfaces and the reclamation project that are the source of data. Data is graph-
ic layers, the existing surface, the determination of slope conditions, the limitation of overlapping 
the areas, the plan of subsidence development, the height in meters, the swell factor, requirements 
for drainage channels, inflows, etc. 

Outputs are maps of final technical reclamation, maps of slope conditions, sections, isometric 
views and digital terrain models. 
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3.5. Group of biological reclamation 
 
This part enables to interconnect the pieces of in-formation on executed works, works being done 
and planned works with the surface. It provides the in-formation on the surface, slope conditions, 
surface waters, the method of reclamation performed and on soils.  
Layers used: the surface; inclines; soil; reclamation executed; reclamation in progress; planned 
reclamation; ecological information; surface waters. 

The layers of the groups of technical reclamation and hydrogeology, analysis of soils from 
mine dumps, plans and description of reclamation works are the source of data. 

The data is graphic files from other groups; in particular layers the pieces of information are 
then bound to objects determining their validity. Pieces of information on the surface of the mine 
dump and soils are bound to the space, therefore their form is the delimitation of the area by means 
of coordinates of vertices of the area, the class of erosion resistance, the class of matrices of mine 
dumps, granularity, mineralogy, pH, heavy metal content, calcite, organic content, sorption capaci-
ty, nitrogen content, nutrient content, phosphorus, potassium, magnesium, calcium, hydrophysical 
properties, capillary capacity, wilting point, efficient water capacity, volume density. For reclama-
tion purposes, it is the de-limitation of the area by means of coordinates of vertices, the date of 
reclamation beginning, the date of reclamation completion, reclamation method, vegetation defini-
tion, and another information as given e.g. in [2]. 

Outputs are isometric views, maps of slope conditions, 3D views, and reclamation maps. 
 
3.6. Group of technical facilities 
 
The group of technical facilities gathers pieces of in-formation on underground services, buildings 
and communications in the ownership of the mining company. 
Layers used: rail transport; communications; power distribution systems; water; steam; telecom-
munication. 

The documentation of the mining company is the source of data. The data is in the form of 
graphic presentation of individual items, such as objects, with related information on objects. 
Communications are described by the date of construction, type, specification. Energy distribution 
systems are described by the date of building, type, voltage, specification. 

Outputs are maps and graphic representations. 
 

 

 
 

Figure 5. Proposal for a variant of landscape biological regeneration 
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3.7. Group of cadastral information 
 
In this group, pieces of information are stated concerning the objects that are not in the ownership 
of the mining company, but that are situated in the de-scribed area of interest or in its immediate 
vicinity. 

Layers used: built-up areas; wooded areas; communications; railways; electrical power distribu-
tion systems; a land-use plan. 

Digitizing the relevant plans provides the source of data. 
 
 
4. THE SITUATION AND OTHER POSSIBILITIES OF THE PROJECT 
 
We searched for a possibility of representation in the 3D scene (Fig. 6), or virtual reality. Here we 
required especially the possibility of viewing the terrain designed and moving in it and current in-
formation on objects.  
 
 

 
 

Figure 6. 3D model 
 
 

Software for information systems enables 3D representation without any possibility of passing 
through the model. 
 
 

 
 

Figure 8. Terrain model 
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Figure 9. Virtual world creation structure 
 
 

 
 

Figure 10. View of the virtual scene with an object 
 
 

From the practical point of view, this solution was not suitable; that is why we turned to the 
system utilising the language for modelling the scenes of virtual reality, VRML. This tool is de-
signed to virtual reality programming itself. The main disadvantage is that the used program sys-
tem has a possibility of direct output to VRML, but export is not perfect. Therefore, an editor was 
used as a bridge; the editor is able to process outputs in the common form, DXF.  

Terrains were created and individual objects were embedded into them. At present we are con-
cerned with interconnection between databases so that they may share information on objects. 
 
 
CONCLUSION 
 
The developed system provides required information and graphic outputs for the design for land-
scape utilisation and landscape regeneration after mining. Information and basic data is then a guide 
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to making decisions about procedures, and thus enable interactive planning and modelling of rec-
lamation. This makes it possible to model situations for specific steps of the process and to acceler-
ate documentation preparation. These functions are important especially in the case of unplanned 
changes in mining operations, or remediation goals. At the work on the project, possibilities of the 
sys-tem, system functionality and the setting of contents of particular layers and groups were test-
ed. The design as well as the system is open; supplementation is possible by other groups and lay-
ers according to user’s needs and requirements. 

The article follows up on previous work and publications in the relevant field of study which 
served as the basis for the development of the information system in the COBRAMAN project 
(2008-2013) that was concerned with the rehabilitation and remediation of brownfields of all kinds. 
We continue to develop the information support as part of the EU-financed Czech-Polish transna-
tional collaboration project SPOLCZECH (2013-2015) by further enhancing the system focusing 
on landscape affected by mining activities, specifically in the Czech-Polish region of Upper Silesia. 
One of the main objectives of the project is the education of specialists in managing projects of 
rehabilitation of mining brownfield sites. We aim to develop information support for project man-
agers that incorporates the experience and best practices from the Czech and Polish sides of the 
border. As part of the project educational materials will be developed (chiefly in an electronic for-
mat) for the training of these specialists, covering multidisciplinary knowledge and experience. 
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STRESZCZENIE: W referacie zaprezentowano informację o badaniach aparatów roboczych 
prowadzonych w komorze ćwiczeń KSRG KWK „Bolesław Śmiały” przez zespół naukowców  
z Politechniki Śląskiej oraz pracowników Kopalni. Przedstawiono definicję obciążenia 
termicznego, w którego aspekcie są prowadzone badania. Pokazano sprzęt ratowniczy do ochrony 
układu oddechowego, który był używany podczas badań (aparaty robocze o obiegu zamkniętym). 
Omówiono metodykę badań, zamieszczono schematy komory gdzie odbywały się badania, 
wymieniono etapy poszczególnych ćwiczeń realizowanych w ramach testów ratowniczych. 
Zaprezentowano mierzone parametry fizjologiczne wraz ze sposobem ich pomiaru. Wskazano na 
możliwości wykorzystania danych, które uzyskano podczas prowadzonych badań. 
 
SŁOWA KLUCZOWE: Ratownictwo górnicze, aparaty robocze, obciążenie termiczne 
 
 
 
1. OBCIĄŻENIE TERMICZNE 
 

Badania nad obciążeniem termicznym prowadzi wiele instytucji polskich i zagranicznych od 
dziesiątek lat. Dzięki prowadzonym studiom i wykorzystaniu wcześniejszych wyników 
przedstawiono dokument ISO 7933 z 2004 roku: „Ergonomia środowiska gorącego. Analityczne 
określenie i interpretacja stresu cieplnego z wykorzystaniem obliczeń przewidywanego obciążenia 
cieplnego”, który przeznaczony jest dla służb bhp, ergonomii i fizjologii pracy. Powstało również 
wiele norm dotyczących oceny zagrożeń występujących w miejscu pracy. W przygotowywaniu i 
nowelizacji odpowiednich dokumentów uczestniczą zespoły specjalistów, przede wszystkim 
fizjologów, z kilku krajów Unii Europejskiej, konsultujące projekty z wiodącymi instytucjami 
badawczo-rozwojowymi na świecie. Zmiany w zapisach tych dokumentów wynikają głównie z 
postępu uzyskanego w badaniach. 
Wśród głównych postawionych zadań do realizacji należy wymienić opracowanie: 
- zasad wyznaczania czasu ekspozycji, który należy wiązać z czasem pracy, w sposób 

uwzględniający różnice osobnicze związane z wydzielaniem potu połączonym, 
- z wymianą ciepła i utratą wody oraz ze wzrostem temperatury wewnętrznej ciała, 
- metody określenia temperatury skóry ciała pracownika w zależności od podstawowych 

parametrów charakteryzujących warunki i środowisko, ze szczególnym uwzględnieniem 
właściwości ubrania roboczego, 

- wpływu ubrania roboczego na procesy wymiany ciepła między pracownikiem a otoczeniem, 

Szkoła Eksploatacji Podziemnej 2015, Materiały Konferencyjne 
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- dynamiki procesów przejściowych wymiany ciepła między ustrojem osoby wykonującej 
pracę a otoczeniem, a w szczególności zachodzących bezpośrednio po podjęciu wysiłku o 
określonym wydatku energetycznym zmian temperatury wewnętrznej ciała w neutralnym 
termicznie otoczeniu, zmian średniej temperatury skóry ciała podczas pracy oraz strumienia 
wydzielanego i odparowującego potu, 

- wartości współczynnika efektywności wydzielania i parowania potu, szczególnie  
w warunkach ekstremalnych, gdy całą powierzchnię skóry pokrywa pot. 

Ponadto uwzględnienia wymagały wyniki zakończonych i opublikowanych prac z obszaru 
merytorycznego modelu PHS. 
Obliczenia zalecane w ISO 7933 [3] dotyczą zmian parametrów organizmu, wynikających  
z intensywności wysiłku fizycznego oraz możliwości odbioru ciepła z organizmu człowieka przez 
otoczenie. Proponowane metody należą do modelowania numerycznego stosowanego w fizjologii. 
Podobne metody opracowywane są w ramach działalności Amerykańskiego Stowarzyszenia 
Inżynierów Ogrzewnictwa, Chłodnictwa i Klimatyzacji (ASHRAE). 
Obciążenie termiczne [2], jakiemu poddany jest człowiek znajdujący się w środowisku gorącym 
zależy od ciepła wytwarzanego wewnątrz organizmu człowieka w wyniku pracy fizycznej oraz od 
właściwości środowiska, które warunkują wymianę ciepła między ciałem człowieka a jego 
otoczeniem. 
W warunkach komfortu termicznego ilość ciepła wytwarzana przez organizm jest równoważona 
przez ilość ciepła oddawaną do środowiska. 
W celu prawidłowego określenia obciążenia termicznego pracowników w wyrobiskach górniczych 
pomocna jest znajomość parametrów fizjologicznych charakteryzujących to obciążenie oraz 
sposób ich pomiaru [1, 4].  
Wybór mierzonych wskaźników i stosowanych technik zależy od osób odpowiedzialnych za 
zdrowie pracowników. Osoby te powinny uwzględnić nie tylko warunki termiczne, ale także 
stopień akceptacji tych pomiarów przez pracowników, których to dotyczy. 
Należy podkreślić, że bezpośrednie pomiary z udziałem ludzi mogą być przeprowadzone jedynie z 
uwzględnieniem dwóch warunków: 
- badana osoba jest w pełni poinformowana o dyskomforcie i potencjalnym ryzyku 

związanym z techniką pomiarową, oraz dobrowolnie wyraża zgodę na takie pomiary, 
- pomiary nie powodują ryzyka dla badanej osoby, które jest niedopuszczalne w świetle 

ogólnych lub szczegółowych norm etycznych. 

 
2. SPRZĘT RATOWNICZY DO OCHRONY UKŁADU ODDECHOWEGO 

STOSOWANY W BADANIACH [5] 
 

W zakładzie górniczym powinien być stosowany wyłącznie sprzęt ratowniczy do ochrony układu 
oddechowego, dopuszczony do stosowania na podstawie odrębnych przepisów. 
Stan tego sprzętu, a także innych urządzeń niezbędnych do prowadzenia akcji ratowniczej 
powinien w szczególności zapewnić: 
  1)  skuteczne prowadzenie prac ratowniczych, 
  2) bezpieczeństwo ludzi podczas likwidacji zagrożenia, zwłaszcza podczas wykonywania prac 
niebezpiecznych wymagających użycia sprzętu specjalistycznego. 
 
2.1. Aparat W-70 [7] 
 
Aparat tlenowy roboczy W-70 w połączeniu z dobraną maską jest przeznaczony do izolowania 
dróg oddechowych człowieka od atmosfery nie nadającej się do oddychania z powodu: 
• niskiej zawartości tlenu, 
• zawartości gazów lub substancji szkodliwych dla zdrowia. 
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Aparat W-70 znajduje zastosowanie głównie w ratownictwie górniczym. W zależności od 
zastosowanej wielkości pochłaniacza i stopnia napełnienia butli tlenowej, aparat może być 
używany do wykonywania prac trwających do dwóch lub czterech godzin. Jest to jeszcze 
najczęściej wykorzystywany aparat w polskim ratownictwie górniczym, mimo, że jego produkcja 
została zakończona 10 lat temu. 
 
2.2. Aparat Dräger PSS® BG 4 plus [8] 
 
Dräger PSS® BG 4 jest niezależnym od otoczenia aparatem oddechowym o zamkniętym obiegu, 
który dobrze się sprawdza podczas długiego działania w środowisku toksycznym. Wapno 
sodowane absorbuje dwutlenek węgla z wydychanego powietrza, stale dodając do mieszanki tlen. 
Inne, ciśnieniowe aparaty oddechowe wyprowadzają tlen na zewnątrz obwodu, natomiast nasz 
produkt utrzymuje tlen wewnątrz obiegu. W zależności od natężenia działania, okres stosowania 
może trwać do czterech godzin. Stosowany jest skompresowany tlen. 
Aparat oddechowy jest wyposażony we w pełni elektroniczny system ostrzegawczo - 
sygnalizacyjny Bodyguard® II. Zapewnia on użytkownikowi dostęp do ważnych informacji, takich 
jak ciśnienie wewnątrz butli, pozostały czas korzystania lub temperatura. Informacje te są 
przedstawiane w sposób optyczny oraz akustyczny. Dane zarejestrowane przez Bodyguard® II 
mogą być przekazywane do panelu monitorowania Dräger PSS® Merlin, za pomocą opcjonalnej 
jednostki transmisyjnej. 
 
2.3. Aparat BioPak 240 Revolution [9] 
 
Podczas użycia aparatu BioPak 240 R w układzie oddechowym utrzymywane jest stale 
nadciśnienie. Nadciśnienie wytwarzane jest w sposób mechaniczny za pomocą trzech sprężyn, 
które naciskają na membranę (worek) oddechową.  
Elektroniczny układ nadzoru nad pracą aparatu informuje akustycznie o spadku ciśnienia tlenu w 
butli poniżej 25% ciśnienia napełniania a także za pomocą sygnalizacji świetlnej alarmuje o braku 
wkładów lodowych, niskim ciśnieniu tlenu w butli oraz sygnalizuje prawidłową pracę aparatu. 
Aparat BioPak 240 R wyposażono w maskę twarzową o szerokim polu widzenia typu Scott AV-
3000, która może być wyposażona w wycieraczkę magnetyczną. Połączenie maski z aparatem 
odbywa się za pomocą szybkozłącza.  
 
2.4. Aparat P-30EX [6] 
 
Aparat tlenowy P-30EX, jest następcą znanego na całym świecie modelu respiratora DZGA P-30, 
dotychczas będącego na wyposażeniu ponad 10 tysięcy ratowników górniczych i strażaków w 20-
tu krajach świata. Jego podstawowe zalety - gwarantowany czas ochronnego działania, małe 
wymiary i waga oraz łatwa i niezawodna mechaniczna konstrukcja, nie zawierająca elektroniki i 
elementów zasilania. W konstrukcji aparatu uwzględniono uwagi i komentarze, otrzymane od 
profesjonalnych użytkowników modelu P-30 z całego świata, w ciągu ponad 30 lat eksploatacji na 
rynku. Uwzględniono również wymagania współczesnych standardów dla aparatów oddechowych 
tego typu. 
Aparat P-30EX wyposażono w dwa całkowicie mechaniczne urządzenia alarmujące, które 
powiadamiają użytkownika o braku ciśnienia w układzie (zamknięty zawór butli lub całkowicie 
pusta butla), a także o niedopuszczalnym spadku ciśnienia w butli, który oznacza konieczność 
natychmiastowego opuszczenia strefy niebezpiecznej. Oprócz tego, zgodnie z wymaganiami 
europejskiego standardu EN 145, aparat nie zawiera aluminiowych części, jego elementy zostały 
wypełnione materiałami antystatycznymi, a nowy ergonomiczny układ zawieszenia jest 
ognioodporny. Aparat jest dostarczany w zestawie z pełnotwarzową maską z przyłączem DZGA 
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ZIR-1, odpowiadającą wymaganiom europejskiego standardu EN 136. Aparat może być stosowany 
również z innymi maskami pełnotwarzowymi z przyłączem zgodnymi z wymaganiami EN 136. 
 
2.5. Aparat PSS-7000 [8] 
 
Aparat powietrzny Dräger PSS 7000 jest sprzętem ochrony układu oddechowego, przeznaczonym 
do specjalnych zastosowań podczas prowadzenia akcji ratowniczych w podziemnych zakładach 
górniczych. Aparat pracuje w układzie nadciśnienia (z zastosowaniem: przyłącza gwintowego M 
45x3; szybkozłącza Dräger; przyłącza wg DIN 58600) lub w układzie  podciśnienia (z 
zastosowaniem przyłącza gwintowego Rd 40). 
Aparat może być używany w temperaturze otoczenia od -30C do +60C. Jest przystosowany do 
podłączenia drugiego automatu oddechowego i maski, poprzez szybkozłącze, dla ratowania 
awaryjnego innego użytkownika lub osoby ewakuowanej. Aparat nie jest przeznaczony do 
nurkowania. Aparat nie zabezpiecza przed możliwością zatrucia przez skórę. 
Dräger PSS® 7000 zawiera nową jednostkę monitoringu elektronicznego Dräger Bodyguard 7000, 
która zapewnia ciągłą kontrolę informacji osobistych i statusu działania aparatu oddechowego. 
Nowy wskaźnik podstawowych parametrów Dräger FPS 7000 Head-Up-Display (HUD) stworzony 
dla maski Dräger FPS 7000 cechuje się bezprzewodową konstrukcją zapewniającą łatwą obsługę i 
jest urządzeniem opcjonalnym, które płynnie integruje się z systemem elektronicznym Dräger 
Bodyguard 7000. 
 
 
3. METODYKA BADAŃ 
 
Wszystkie badania wykonano w komorze ćwiczeń Kopalnianej Stacji Ratownictwa Górniczego 
KWK „Bolesław Śmiały” (rys. 3.1.). Budowa i wyposażenie komory ćwiczeń umożliwia uzyskanie 
określonych parametrów mikroklimatu, i co bardzo istotne utrzymanie ich na niezmiennym poziomie 
przez dłuższy okres czasu. Zamiarem prowadzących badania było uzyskanie warunków 
klimatycznych, jak najbardziej zbliżonych do rzeczywistych warunków panujących pod ziemią przy 
prowadzeniu prac ratowniczych. Z uwagi na fakt, iż na co dzień w komorze prowadzone są ćwiczenia 
ratownicze, komora ta zbudowana jest zgodnie z określonymi zasadami i wyposażona w wymagane 
urządzenia techniczne. 
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Rys. 3.1. Komora ćwiczeń KSRG „Bolesław Śmiały” (autorzy K. Walus, K. Słota)  
Figure 3.1. Exercise chamber of KSRG of „Bolesław Śmiały” coal-mine (authors K. Walus, K. Słota)  
 
 
Cała strefa była wyposażona w oświetlenie. Na całej długości chodnika ćwiczebnego  
(w równych odstępach) były zainstalowane urządzenia pomiarowe (termohigrometry). Zainstalowano 
także urządzenia pozwalające na awaryjne opuszczenie strefy ćwiczeń. 
W celu opracowania prawidłowej metodyki badań, przed przystąpieniem do zasadniczych badań, 
przeprowadzono pomiary wstępne wraz z ich szczegółową analizą. Analiza wyników pomiarów 
pozwoliła na prawidłowe ukierunkowanie badań w ich zasadniczej części. 
Założony cel pracy, wymusił w sposób zasadniczy wybór metodyki badań, a w szczególności dobór 
pracowników, rodzaju ćwiczeń, czasu ich trwania i parametrów mikroklimatu, w których powinny 
być wykonane badania. 
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Parametry klimatyczne panujące w komorze kształtowały się następująco: 
 Stanowisko 1 : urządzenie wysiłkowe (baza) -    ts=28,0ºC; =30%; 
 Stanowisko 2 : przepust tamowy   -    ts=29,0ºC; =50%. 
 Stanowisko 3 : chodnik niski (drabina) -    ts=32,0ºC; =58%; 
 Stanowisko 4 : chodnik niski    -    ts=34,5ºC; =60%; 
 Stanowisko 5 : chodnik średni/wysoki -    ts=34,0ºC; =70%. 

Do ćwiczeń wytypowano grupę pięciu ratowników górniczych o zróżnicowanych parametrach 
fizycznych i różnym stażu ratowniczym. W każdym kolejnym dniu badań skład ten nie ulegał 
zmianie. Miało to na celu zbadanie wpływu trudnych warunków mikroklimatu przy różnych 
rodzajach aparatów roboczych na parametry fizjologiczne organizmu, a co za tym idzie określenie 
obciążenia termicznego.  
Przed przystąpieniem do ćwiczeń, u każdego z pracowników, przeprowadzane było podstawowe 
badanie lekarskie. Całe ćwiczenie w założeniach odzwierciedlać miało typowe prace ratownicze pod 
ziemią. Przebieg ćwiczenia wyglądał następująco: 
Przebieg ćwiczeń: 

 Założenie linki ratowniczej długości 15m; 
 Dojście do ciężarka. Ćwiczenie wysiłkowe - podnoszenie ciężarka 10x; 
 Wejście po drabinie do chodnika niskiego; 
 Przejście przez odcinek lutni 800mm długości 15m; 
 Przejście przez chodnik niski; 
 Przejście przez chodnik niski o nachyleniu +9°; 
 Przejście przez chodnik średni; 
 Przejście przez chodnik wysoki o nachyleniu  -15°; 
 Przejście do bazy. Wypięcie się z linki ratowniczej; 
 Przejście do przepustu tamowego 800mm, otwarcie klapy i drzwi przepustu; 
 Przejście przez przepust tamowy wraz z transportem 4 odcinków rury 100mm (rys. 3.2); 
 Skręcenie rur w chodniku niskim za przepustem; 
 Transport 10 sztuk kostki przez przepust tamowy do bazy, zamknięcie drzwi przepustu 

(rys. 3.3); 
 Odpoczynek - pomiar temperatur (skóry i ucha) oraz tętna i ciśnienia w butlach; 
 Przejście do przepustu tamowego 800mm, otwarcie drzwi; 
 Transport 10 sztuk kostki przez przepust tamowy do chodnika niskiego; 
 Rozkręcenie 4 odcinków rur 100mm i ich transport przez przepust tamowy. Zamknięcie 

drzwi przepustu i klapy; 
 Penetracja wyrobisk wraz z zainstalowaniem linii łączności ratowniczej i pomiarami 

parametrów atmosfery; 
 Wejście po drabinie do chodnika niskiego; 
 Przejście przez chodnik niski, pomiar parametrów atmosfery na stanowisku pomiarowym 

nr 1 i podanie ich do bazy przy użyciu łączności ratowniczej; 
 Przejście przez chodnik niski o nachyleniu +9°; 
 Przejście przez chodnik średni, pomiar parametrów atmosfery na stanowisku pomiarowym 

nr 2 i podanie ich do bazy przy użyciu łączności ratowniczej; 
 Przejście przez chodnik wysoki o nachyleniu -15°; 
 Dojście do bazy; 
 Koniec ćwiczeń - pomiar temperatur (skóry i ucha) oraz tętna i ciśnienia w butlach. 

Cały przebieg ćwiczeń był na bieżąco monitorowany. Dodatkowym zabezpieczeniem była linka, 
dająca możliwość ćwiczącym przerwania testu w dowolnym momencie (na przykład, gdyby 
pracownik źle się poczuł). W przypadku uruchomienia zabezpieczenia nawiew ciepłego powietrza do 
komory zostałby przerwany i włączyłaby się dodatkowa wentylacja. 
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Cały czas zapewniona była opieka medyczna dyżurnego lekarza, który decydował o dopuszczeniu 
pracowników do ćwiczeń. Podczas ćwiczeń w Kopalnianej Stacji Ratownictwa Górniczego 
środowisko określono jako ciepłe i gorące, gdyż odzwierciedlało to stan faktyczny, z jakim mają do 
czynienia pracownicy pod ziemią. 
 
 

 
Rys. 3.2. Ratownicy podczas badań – skręcanie rur (autor zdjęcia: K. Walus) 
Figure 3.2. Rescuers during testing - twisting pipes (author of photo: K. Walus) 
 
Z tego względu, potrzebne do badań i obliczeń parametry fizjologiczne organizmu to: 

 ciśnienie tętnicze krwi (mierzone na początku i na końcu ćwiczeń), 
 tętno (mierzone przed ćwiczeniami, po każdej serii oraz na koniec ćwiczeń), 
 ilość wydzielonego potu (na podstawie utraty masy ciała podczas ćwiczeń), 
 temperatura skóry i temperatura wewnętrzna (mierzone na początku, w trakcie i na końcu 

ćwiczeń). 
Dodatkowo określone były takie wartości, jak: 

 przybliżony wydatek energetyczny, 
 temperatury termometru suchego i wilgotnego oraz wilgotność względna powietrza 

w poszczególnych miejscach komory ćwiczeń, 
 prędkość powietrza, 
 czas wykonywania ćwiczeń i ilość powtórzeń, 
 sposób ubrania i rodzaj używanego sprzętu, 
 aklimatyzacja, masa ciała i wiek pracownika, 
 współczynnik BMI (Body Mass Index), 
 zawartość tłuszczu i wody w organizmie. 

Dodatkowym elementem badań w KSRG było wypełnianie ankiet przez biorących udział 
w ćwiczeniach. 
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Rys. 3.3. Ratownicy podczas badań - transport kostki betonowej (autor zdjęcia: K. Walus) 
Figure 3.3. Rescuers during the study - transport concrete blocks (author of photo: K. Walus) 
 
 
Do badań użyto aparatu roboczych W-70, BG-4 plus, BioPak 240 Revolution, P-30EX oraz PSS-
7000. Podczas badań zmianie ulegał aparat roboczy oraz odzież robocza, w jaką byli ubrani 
ratownicy biorący udział w badaniach. Wykorzystano tutaj standardową odzież ratowniczą z włókien 
naturalnych oraz tzw. „odzież chemiczną” (NOMEX).  
Czas wykonywania ćwiczeń mierzono za pomocą stoperów. 
Ciśnienie tętnicze krwi przed przystąpieniem do ćwiczeń mierzono za pomącą ciśnieniomierza 
naramiennego. Temperatura powierzchni skóry oraz wewnętrzna mierzona była za pomocą 
termometrów cyfrowych. Pomiar pulsu odbywał się za pomocą zdublowanego systemu pulsometrów. 
Na standardowym wyposażeniu ratowników znajdują się pulsometry naręczne, którymi była 
dokonywana bieżąca kontrola pulsu. Dodatkowo wszyscy badani wyposażeni zostali w pulsometry z 
ciągła rejestracją pulsu. Dane z tych pulsometrów posłużyły do późniejszych analiz (m.in. obciążenia 
termicznego). Były to pulsometry Suunto Memory Belt (rys. 3.4.).  
Zebrane w ten sposób dane posłużyły do dalszej analizy. Wykonane zostały obliczenia wydatku 
energetycznego zgodnie z normą PN-EN ISO 8996 w oparciu o zgromadzone dane częstości tętna z 
uwzględnieniem wieku i masy ciała badanych górników. 
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Rys. 3.4. Pulsometr Suunto Memory Belt wraz ze stacją dokującą [źródło: www.suunto.com] 
Figure 3.4. Heart Rate Monitor Suunto Memory Belt with a docking station [source: www.suunto.com] 
 
 
PODSUMOWANIE 
 
Autorzy prowadzą badania na podstawie opracowanej metodyki (rozdział 3), a uzyskane wyniki 
powinny być powtarzalne dla zawartych tam warunków brzegowych. 
Badania dotyczą tylko wpływu rodzaju aparatu na obciążenie termiczne organizmu ratowników 
górniczych. Nie są tutaj brane pod uwagę takie parametry, jak: parametry techniczne, sposób 
obsługi oraz aspekty ekonomiczne zakupu i eksploatacji. 
W zamierzeniach autorów, badania powinny być pomocne decydentom, przed którymi stoi zadanie 
zakupu nowych aparatów, szczególnie w sytuacji, w której zaprzestano produkcji tak popularnego 
aparatu W-70.  
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INFORMATION ON RESEARCH IN THE ASPECT OF WORKING APPARATUSES 
THERMAL LOAD MINE RESCUERS 
 
The paper presents information about the research work apparatuses carried out in the chamber of 
KSRG in „Bolesław Śmiały” coal mine by a team of scientists from Silesian University of 
Technology and mine workers. Shows the definition of the thermal load in the aspect of the study 
is conducted. Shown emergency equipment for respiratory protection which was used during the 
test (working apparatuses closed circuit). Discusses the research methodology, contains schemes of 
the chamber where the study took place, are listed the steps of each exercise tests carried out in the 
framework of emergency. Presented measured physiological parameters including how to measure 
them. The possibilities of the use of data obtained during the research. 
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STRESZCZENIE: Przedsiębiorstwa wydobywcze to taki typ organizacji, który ze względu na wie-
loletni, tradycyjny model działalności silnie osadzonej lokalnie wydaje się być szczególnie wła-
ściwy dla stosowania zarządzania przez wartości (MBV - Managing by Values). Poprzednie bada-
nia autorów sugerują jednak, że wartości pracy przy wydobyciu mogą być odmienne od wartości 
klasycznie wyróżnianych w istniejących modelach zarządządczych. Obecne badanie, na podstawie 
analiz treści pochodzących z 13 ustrukturyzowanych wywiadów indywidualnych z pracownikami 
wysokiego szczebla zarządzania zakładu górniczego (106 616 słów), prezentuje model wartości 
specyficznych dla przedsiębiorstwa wydobywczego. Według modelu, pracę przy wydobyciu okre-
ślają 2 wartości wyższego rzędu oraz 5 wartości instrumentalnych. Wartości nadrzędne to natura 
utożsamiana z bogactwem i niebezpieczeństwem oraz człowiek utożsamiający wartość życia i ludz-
kiej pracy. Wartości instrumentalne, pozwalające na osiągnięcie wartości nadrzędnych czyli spraw-
nie wydobycie bogactwa przy uwzględnieniu naturalnych zagrożeń, zabezpieczeniu życia i czerpaniu 
wartości z pracy ludzkiej to: ochrona realizowana przez bezpieczeństwo; posłuszeństwo realizo-
wane przez dyscyplinę; wiedza praktyczna realizowana przez doświadczenie; zaufanie realizowane 
przez odpowiedzialność oraz odwaga i wyjątkowość realizowane przez tradycję górniczą. 
 
SŁOWA KLUCZOWE: zarządzanie przez wartości, przedsiębiorstwo wydobywcze, górnictwo, 
rozwój firmy, model zarządzania 
 
 
1. WPROWADZENIE 
 
Artykuł prezentuje wartości przedsiębiorstwa górniczego. Ze względu na wieloletni, tradycyjny 
model działalności silnie osadzonej lokalnie ten typ organizacji wydaje się być szczególnie wła-
ściwy dla wprowadzenia metody zarządzania jaką jest zarządzanie przez wartości [9] [2]. W meto-
dzie tej, wartości organizacji są najpierw odkrywane (lub budowane), a następnie rozwijane i insty-
tucjonalizowane. Obecny artykuł prezentuje wyniki badania jakościowego, którego celem jest 
identyfikacja i definicja wartości przedsiębiorstwa wydobywczego, zgodnie z pierwszymi etapami 
procesu zarządzania przez wartości. W tym celu przeprowadzono 13 jednogodzinnych ustruktury-
zowanych wywiadów indywidualnych z pracownikami wysokiego szczebla zarządzania zakładu 
górniczego, w których pytano o wartości pracy przy wydobyciu. W artykule, na wstępie zaprezen-
towano teoretyczne podstawy zarządzania przez wartości i umiejscowiono je w kontekście funk-
cjonowania przedsiębiorstw wydobywczych. Następnie opisano metodę i procedurę badania. Wy-
niki badania przedstawiono jako listę głównych wartości pracy górniczej wraz z opisem ich rozu-
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mienia bazującym na wypowiedziach badanych pracowników, a w podsumowaniu określono pola 
do dalszych prac i zwrócono uwagę na główne ograniczenia prezentowanego badania. 
 
 
2.  WARTOŚCI JAKO ELEMENT PRACY I ZARZĄDZANIA NIĄ 
 
2.1.  Zarządzanie przez wartości 
 
Filozofia jak też praktyka zarządzania jaką jest zarządzanie przez wartości to sposób postępowania 
wobec wartości organizacji (lub ich budowania), który pozwoli organizacji na trwanie i rozwój. 
Wartości to zbiór zasad i przekonań będących podstawą norm przyjętych w danej grupie lub spo-
łeczności. Wyrażają się w postawach i opiniach będących sposobem ustosunkowania się człowieka 
lub grupy do danej kwestii. Jako rodzaj przekonań, wartości są zanurzone i zazwyczaj spójne z więk-
szym systemem sądów podzielanych przez człowieka lub grupę. Przede wszystkim jednak w du-
żym stopniu wpływają na zachowanie ludzi i podejmowane przez nich decyzje [1]. Wartości, po-
stawy lub opinie stanowią spójny system ustosunkowania się człowieka lub grupy wobec tego, co 
stanowi przedmiot danej wartości lub postawy. Podstawowe rozróżnienie pomiędzy wartościami, 
postawami i opiniami, jako że wszystkie mogą wyrażać stosunek do tego samego przedmiotu, leży 
w dwóch kryteriach: trwałość vs podatność na zmiany oraz ogólność vs swoistość. I tak, wartości 
są ogólnymi i trwałymi przekonaniami, które określają zasady, normy i standardy [6]. Są bardzo 
ogólnymi sądami i są w dużo większym stopniu trwalsze niż postawy czy najbardziej zmienne opi-
nie. Z tych dwóch względów wartości często stanowią fundament dla innych sądów. Ważne są 
także takie cechy wartości jak siła i intensywność, jej treść oraz powszechność czyli stopień, w jakim 
są podzielane przez członków danej grupy lub społeczności.  

Wartości są ważnym elementem kultury organizacyjnej [9]. Z tego powodu, w procesie zarzą-
dzania, wartości powinny być najpierw odkrywane lub budowane, a następnie rozwijane i instytu-
cjonalizowane według działań koncentrujących się na trzech podstawowych etapach:  

1. Odkrywanie wartości poprzez ich poszukiwanie na poziomie jednostki, zespołu i całej or-
ganizacji  

2. Rozwój wartości, w tym: opis wartości i przedstawienie podstawowych znaczeń, definicje 
zachowań, które wyrażają daną wartość oraz określenie sposobów komunikacji wartości 

3. Instytucjonalizowane głównych wartości jako proces zarządzania nimi, który polega na 
wdrożeniu wartości w organizacji, ich ochronie oraz kontroli[8].  

Efektywność zarządzania przez wartości zależy od stopnia trafności wartości odnalezionych 
w organizacji, stopnia ich przydatności w codziennym funkcjonowaniu oraz efektywności i jasno-
ści komunikacji tychże wartości. Według koncepcji Kima S. Camerona i Roberta E. Quinna , war-
tości w organizacji można zarówno odnaleźć, jak też tworzyć i koordynować na trzech podstawo-
wych poziomach – ludzi, praktyk oraz celów. Poszukując zatem wartości w organizacji warto 
przyjrzeć się wartościom, które pracownicy wyznają i którymi kierują się w swojej pracy: sposo-
bach myślenia, postępowania i wykonywania swoich obowiązków. Warto także spojrzeć na dobre 
praktyki i sposoby postępowania, które są w organizacji cenione. I wreszcie warto obserwować 
cele, do których dążą pracownicy, grupy lub cała organizacja. Na kolejnym etapie, znając już war-
tości danej organizacji, proces zarządzania poprzez wartości polega na ich przekazywaniu i komu-
nikacji, ujmowaniu wartości w celach, do których powinni dążyć pracownicy, uwidacznianiu pra-
cownikom jako wzorca tych osób, które kierują się wartościami, a także na łączeniu praktyk i spo-
sobów postępowania względem dominujących wartości i prowadzeniu pracowników w kierunkach 
wyznaczanych przez wartości. 
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2.2.  Tradycyjny charakter pracy w górnictwie  
 
Specyfika działalności przedsiębiorstw górniczych sprawia, że ten typ organizacji wydaje się 
szczególnie predysponowany do wprowadzania metody zarządzania przez wartości jako zawód, 
w którym wartości pracy silnie obecne są od kilkuset lat. Przedsiębiorstwo górnicze funkcjonujące 
zazwyczaj w wyjątkowo specyficznych warunkach, bardzo mocno zdefiniowanych przez szereg 
przepisów, ograniczone jest przede wszystkim wielkością i dostępnością jednego ze swoich naj-
ważniejszych i najcenniejszych zasobów, czyli złoża, mocno tradycyjne, nie tylko w warstwie 
technologicznej i zazwyczaj bardzo silnie związane z regionem, wydaje się być naturalnie oparte 
na wartościach [4]. Wśród cech organizowania pracy przy wydobyciu, które odróżniają kulturę 
przedsiębiorstw górniczych, a jednocześnie wskazują na powiązanie z wartościami, wyróżniono [4]:  

– grupowy, wieloletni i wielopokoleniowy charakter pracy – wysoka liczba wieloletnich pra-
cowników, tradycji przekazywanych często z pokolenia na pokolenie. Tradycyjnie, miejsce 
pracy (kopalnia) oraz sama praca stanowi dla górnika niekwestionowaną wartość i jest trak-
towana w kategoriach grupowych, a nie jednostkowych („Pracujemy dla całej społeczno-
ści", „Pracujemy dla przyszłych pokoleń”), 

– mocne osadzenie przedsiębiorstwa w lokalnym otoczeniu i wysoki wpływ organizacji na 
funkcjonowanie i rozwój otoczenia oraz poziom życia większości mieszkańców – zakład 
pracy jawi się górnikowi nie tylko jako miejsce pracy, zapewniające w efekcie zarobek, ale 
jako symboliczna żywicielka całej lokalnej społeczności [3],  

– ciągłe kultywowanie kilkusetletniej tradycji zawodu górnika – widoczne zarówno w sposo-
bach pracy (np. etapy procesu wydobycia), sposobach świętowania (np. obchody święta 
„Barbórka”), jak też w codziennych rutynowych praktykach (np. pozdrowienie „Szczęść 
Boże”), 

– ograniczone wielkością i dostępnością jednego ze swoich najważniejszych i najcenniejszych 
zasobów, czyli złoża, które jest przez górników traktowane w kategoriach dużej odpowie-
dzialności jako cenna wartość należąca do całej społeczności,  

– wysoka regulacja organizacji pracy wynikającą z przepisów prawa, swego rodzaju konser-
watyzm polegający na ostrożnym podejmowaniu nowych inicjatyw i brak chęci poszukiwa-
nia zmian w połączeniu z silną strukturą hierarchiczną i przywództwem opartym na autory-
tecie związanym z długoletnim stażem pracy, które to mają zasadniczy cel, jakim jest za-
pewnienie bezpieczeństwa pracownikom. 

Zawód górnika, który pozostał jako jeden z silnie współcześnie obecnych nielicznych dawnych 
zawodów, z tradycją kojarzymy wręcz wprost: wspólnym świętowaniem udanego, czyli bezpiecz-
nego roku, etosem pracy, poczuciem więzi społecznej i wagą pracy zespołowej, od której niejed-
nokrotnie zależy bezpieczeństwo grupy. Lojalność, szacunek dla sił natury, autorytet i siła przy-
wódcza doświadczonych pracowników to tylko niektóre z wartości obecnych w homogenicznej od 
wielu lat kulturze górniczej[4]. 
 
 
3.  W POSZUKIWANIU WARTOŚCI PRACY PRZY WYDOBYCIU 
 
3.1.  Pytania badawcze i sposób konstruowania badania jakościowego 
 
Jak zostało wskazane powyżej, przedsiębiorstwa górnicze ze względu na swój tradycyjny i lokalny 
charakter pracy wydają się szczególnie odpowiednie do stosowania metody zarządzania przez war-
tości, jednak wartości związane z pracą przy wydobyciu mają stosunkowo specyficzny charakter. 
Poprzednie badania autorów dotyczące wartości przedsiębiorstw wydobywczych [2] opierały się 
na jednym z najpopularniejszych zachodnich modeli wartości używanych w zarządzaniu [4]. Wy-
niki badania mogą wskazywać na brak dominującego rodzaju kultury mierzonej według wartości 



 4

modelu: współpraca, kontrola, rywalizacja oraz tworzenie. Stanowiło to przesłankę do przeprowa-
dzenia obecnego badania i poszukiwania wartości specyficznych dla przedsiębiorstw wydobyw-
czych.  

Celem badania jest identyfikacja wartości definiujących tożsamość przedsiębiorstwa górnicze-
go. Badanie ma charakter eksploracyjnych badań jakościowych. Pytania badawcze, na które stara-
no się odpowiedzieć dotyczyły tego: (1) czy pracownicy uważają, że ich praca, praca ich grupy, jak 
również całe przedsiębiorstwo posiadają wartości i zasady, którymi należy się kierować, a także (2) 
w jaki sposób rozumieją wartości, jak o nich mówią i jak wartości te przejawiają się w codziennej 
pracy.  

Aby scharakteryzować wartości specyficzne dla danego typu organizacji, odniesiono się do 
różnych sposobów rozumienia wartości przez pracowników oraz różnych sposobów postępowania 
powszechnych w organizacji. I tak, prowadząc wywiady z pracownikami, wartości określano jako: 
coś ważnego, coś cennego ale także jako sukces, „dobro” lub cel do osiągnięcia. W wymiarze 
praktycznym, wartości określono jako sposoby postępowania: coś, czym należy się kierować, do 
czego należy dążyć, co warto kultywować, podtrzymywać, czego warto uczyć innych, a także coś 
czego należy wymagać od siebie i innych. Wartości organizacji są zanurzone w codziennych za-
chowaniach i działaniach pracowników, sposobach i praktykach pracy, nagrodach i karach stoso-
wanych w organizacji, charakterystykach samej organizacji i relacjach w niej panujących. Szukano 
ich w sposobach kierowania organizacją, w strukturze organizacji, formie wdrażania nowych pra-
cowników, języku, formie zwracania się do siebie pracowników i wielu innych.  
 
3.2.  Osoby badane, procedura i przebieg badania  
 
Badanie obejmowało 13 jednogodzinnych wywiadów indywidualnych z pracownikami zakładu 
górniczego. Wywiady odbywały się od czerwca do sierpnia 2012 roku. Uczestnikami badania byli 
pracownicy niższego, średniego i wyższego szczebla dozoru zakładu górniczego: sztygarzy oddzia-
łowi, kierownicy działów, główni inżynierowie, nadsztygarzy, zawiadowcy ruchu oraz dyrektorzy.  
Posłużono się metodą badania jaką jest swobodny indywidualny wywiad pogłębiony (IDI – Indivi-
dual in-Depth Interview) [7]. Pracownikom zostały zadane pytania dotyczące charakterystyki ich 
pracy, pracy ich zespołów i całej organizacji, celów do których dążą i cenionych przez nich zasad 
lub dobrych praktyk. Tematyka badania przemawiała za wyborem formy wywiadu, ponieważ 
uznano, że nie każdemu jest łatwo wyrażać się na temat wartości obowiązujących czy przestrzega-
nych w pracy, wymieniać je czy nazywać. Wywiad indywidualny pozwolił na zadawanie pytań 
pomocniczych oraz stosowanie techniki zadawania pytań nie wprost (np. Jakie cechy mógłby Pan 
przypisać pracownikowi, który dobrze wykonuje swoją pracę? Czy charakteryzowałby się on 
czymś szczególnym? Jak postępowałby w pracy?) jak też techniki pytań niedokończonych (np. 
W zespole nie tolerujemy…., W oddziale cenimy ...). Uznano, że nie należy prowadzić wywiadów 
strukturalizowanych ale swobodnych ponieważ tak sztywna formuła wywiadu może spowodować 
utratę danych, jednak każdy wywiad prowadzony był według wstępnego scenariusza: (1) opis or-
ganizacji i grupy pracy (np. Jaki jest Pana zakład pracy?, Jacy ludzie tworzą zespół, z którym Pan 
pracuje?) i (2) jej ludzi (np. Co łączy ludzi, o których Pan mówi jako zespół? Czy pod jakim 
względem jesteście do siebie podobni? Co was wyróżnia?); (3) wartości jako dobre praktyki (np. 
Jaką pracę mają osoby w różnych obszarach pracy przy wydobyciu? Co jest ważne w pracy każdej 
z tych osób? Jakie powinny być "dobre praktyki" w pracy tych osób?); oraz (4) wartości wyższe 
związane z pracą i miejscem pracy (np. Kopalnia - jakie to miejsce? Czy może je Pan opisać? Czy 
to miejsce jest ważne dla górników? Co im się kojarzy z górotworem?).  
 
3.3.  Sposób analizy wyników  
 
Analiza wyników opierała się na analizie treści i analizie dyskursu[5] prowadzonych na transkryp-
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cjach z wywiadów, z których każdy trwał około godziny. Analiza transkrypcji obejmowała łącznie 
106 616 słów i była prowadzona przy wykorzystaniu narzędzia online [10]. Analizowano frekwen-
cyjność czyli częstotliwość wypowiedzi (zarówno na poziomie wszystkich wywiadów wspólnie, 
jak i poszczególnych wypowiedzi, fragmentów wypowiedzi itp.). Drugim etapem było badanie 
tekstu poprzez kontekst użycia danego słowa. Słowa o najwyższej częstotliwości pojawiania się 
zostały zbadane pod względem kontekstu ich użycia. Analizowany tekst został także podzielony 
względem występowania wcześniej ustalonych kategorii tematycznych, co umożliwiło przypo-
rządkowanie kilku kategorii do tego samego fragmentu lub fragmentów nachodzących na siebie. 
Następnie wyświetlono cytaty z każdej kategorii i zliczano ile razy dana kategoria została w treści 
wywiadów zaobserwowana, by ponownie analizować kontekst użycia danego słowa lub danej ka-
tegorii, poszerzyć jego definicję i zrozumieć sposób użycia. Analiza dyskursu pozwoliła natomiast 
na badanie retorycznej organizacji wypowiedzi, czyli języka, którym posługują się rozmówcy. W ten 
sposób wyłoniono 7 wartości pracy przy wydobyciu. Wyniki prezentowane w kolejnej części arty-
kułu przedstawiają końcowy etap prowadzonych analiz i prezentują nazwę danej wartości, jej defi-
nicję oraz kontekst użycia zaprezentowany często jako wybrana oryginalna wypowiedź pracownika. 
 
 
4.  WARTOŚCI PRZEDSIĘBIORSTWA GÓRNICZEGO 
 
Na podstawie przeprowadzonych analiz stworzono teoretyczny model wartości przedsiębiorstwa 
górniczego, składający się z dwóch warstw – dwóch wartości wyższego rzędu stanowiących cel 
sam sobie oraz pięciu wartości instrumentalnych określających sposoby realizacji wartości wyż-
szego rzędu.  
 
4.1. Wartości nadrzędne  
 
Główne wymiary pracy przy wydobyciu i cele aktywności górniczej określają dwie nadrzędne war-
tości: natura i człowiek. Centralne miejsce w systemie wartości zajmuje natura, będąca jednocze-
śnie źródłem bogactwa i nieprzewidywalnym żywiołem oraz człowiek, którego życie należy chro-
nić. Obie są wartościami autotelicznymi i stanowią cele same w sobie.  
 
Natura – bogactwo i niebezpieczeństwo 
 
Mówiąc o naturze, o Ziemi, rozmówcy opowiadali o bogactwie, które jest w niej ukryte i z którego 
człowiek może szczęśliwie korzystać: „To jest tak jak w słowach piosenki... górnik wziął naturę za 
bary. Czyli to człowiek ujarzmił tą naturę, wiadomo, że my jesteśmy w takiej idealnej sytuacji, że 
natura nam dała te bogactwa, które mamy. (...) I trzeba tam wejść, są różne żywioły, i człowiek 
musi tam wejść i się z tym zmagać”. Natura dla rozmówców jest także żywiołem czyli siłą, nad 
którą człowiek nie jest w stanie w pełni zapanować. Charakteryzuje się nieprzewidywalnością i potę-
gą, kojarzona jest z niebezpieczeństwem i zagrożeniem. Traktowana jest jako żywioł i olbrzymia 
siła wobec której siła człowieka może być niewielki. „Zobaczyłem jaka ta natura jest i dlatego wła-
śnie wracam do tego, że sztuka górnicza to jest szacunek dla natury – żebyś znał swoje miejsce 
w szeregu, że my jesteśmy naprawdę takim małym ogniwkiem, a natura może nas w każdej chwili 
pokonać”. 
 
Człowiek – wartość życia i ludzkiej pracy 
 
Choć rozłożenie sił jest asymetryczne: niczym nieograniczona natura oraz człowiek, to jednak 
swoimi działaniami człowiek dostosowuje i wykorzystuje potencjał natury do własnych potrzeb. 
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Rozmówcy, opisują pracownika kopalni jako człowieka, który jest wyjątkowy, o niecodziennej 
odwadze, ciężko pracującego w warunkach zagrożenia życia, które za wszelką cenę należy chro-
nić. „Górnik rzeczywiście (…) to jest taki żołnierz na pierwszej linii ognia, ma się takie poczucie 
jak się jest na dole w przodku i praktycznie jest się gdzieś tam na tej mapie na tym czubku, gdzie 
najwięcej jest zresztą nieżywych, najwięcej wypadków śmiertelnych. Właśnie dlatego ten człowiek 
jest tak eksponowany”. Choć górnicy nieczęsto nazywają siebie bohaterami i raczej nie czują się 
nimi, to jednak wiedzą, że tak właśnie są postrzegani przez lokalne otoczenie, głównie ze względu 
na zagrożenie życia, które towarzyszy ich pracy i odwagę, którą codziennie się wykazują.  
 
4.2. Wartości instrumentalne 
 
Wyróżnione wartości instrumentalne są sposobami osiągnięcia czy dążenia do wartości nadrzęd-
nych. Wartości instrumentalne pozwalają na osiągnięcie wartości nadrzędnych czyli sprawnie wy-
dobycie bogactwa przy uwzględnieniu zagrożeń, osłonie najwyższej wartości jaką jest życie oraz 
szacunku do pracy ludzkiej. Są to: ochrona życia realizowana przez bezpieczeństwo; posłuszeń-
stwo realizowane przez dyscyplinę; wiedza praktyczna realizowana przez doświadczenie; zaufanie 
realizowane przez odpowiedzialność oraz odwaga i wyjątkowość realizowane przez tradycję gór-
niczą. 
 
Ochrona realizowana przez bezpieczeństwo 
 
Bezpieczeństwo to stan niezagrożenia ze strony natury, który służy zarówno ochronie życia jak też 
sprawności wydobycia bogactwa. W przedsiębiorstwach wydobywczych wartość ta jest rozumiana 
i realizowana w następujący sposób: (1) bezpieczeństwo jako ciągłe myślenie o innych, oraz (2) 
bezpieczeństwo jako umiejętność oceny ryzyka, minimalizowanie i unikanie zagrożenia. 
Życie i zdrowie osób pracujących jest najważniejsze, dlatego dużo uwagi poświęca się bezpieczeń-
stwu: nauce zasad bezpieczeństwa, egzekwowaniu ich oraz szybkiemu udzielaniu pomocy. „Przede 
wszystkim bezpiecznie. Ja mogę powiedzieć, że w zeszłym roku nie mieliśmy żadnego wypadku 
śmiertelnego”. Bardzo mocne ograniczenie swobody jednostki wymuszane przez ciągły nadzór i kon-
trolę są w zakładach górniczych aprobowane, gdyż służą wyższemu celowi – utrzymaniu bezpie-
czeństwa własnego i innych, a co za tym idzie – ochronie życia. Nie ma miejsca na samowolę, do-
wolne interpretowanie poleceń, czy indywidualizm zgodnie z zasadą „w kopalni nie ma bohate-
rów”, bo każde z pozoru bohaterskie działanie może zagrozić życiu wielu osób. Zakład wydobyw-
czy dba o pracownika dużo szerzej, dając stabilność zatrudnienia i warunków pracy. Zakład górni-
czy to wieloletnie przedsiębiorstwo, które jest dość stabilne i trwałe w czasie. Ze względu na tę 
specyfikę funkcjonowania, jak też np. związki zawodowe, zakłady te mają w dużym stopniu roz-
winięty pakiet socjalny obejmujący także rodziny pracowników lub pracowników, którzy odeszli 
na emeryturę.  

Bezpieczeństwo służące ochronie życia to także umiejętność oceny ryzyka oraz minimalizowa-
nie i unikanie zagrożenia zgodne ze słowami: „U nas panuje taka zasada: lepiej zapobiegać niż 
leczyć”. Ważne jest ciągłe przewidywanie niebezpieczeństwa swojego i innych i podejmowanie 
odpowiednich działań zapobiegawczych. Ponieważ życie jest najwyższą wartością, jeśli w zakła-
dzie górniczym nie są zapewnione bezpieczne warunki pracy, nie sposób prowadzić czynności, 
które przynoszą przedsiębiorstwu zysk: wydobywać i produkować: „Żeby to wydobycie było, po-
stawą jest bezpieczeństwo ludzi i całego zakładu górniczego”. Ze względu na dużą zależność wy-
konywanych prac oraz specyficzne środowisko pracy, choćby najmniejsza awaria może mieć po-
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ważne konsekwencje – zarówno w postaci utraty zdrowia lub życia pracowników, jak też w postaci 
spowolnienia lub uniemożliwienia wykonywania podstawowej pracy przedsiębiorstwa.  
 
Posłuszeństwo realizowane przez dyscyplinę 
 
Dyscyplina to rygorystyczne reguły postępowania oraz bezdyskusyjność wykonywania poleceń 
i procedur służąca posłuszeństwu i podporządkowaniu. Posłuszeństwo jest niezbędne, aby skutecz-
nie i grupowo radzić sobie z ujarzmianiem niebezpiecznego żywiołu. W przedsiębiorstwach wydo-
bywczych wartości te są rozumiane i realizowane w następujący sposób: (1) podporządkowanie 
celom grupy oraz pracownikom zajmującym wyższe miejsce w hierarchii oraz (2) robienie rzeczy 
w sposób odpowiedni, zgodnie z procedurami, przepisami, regulaminami i praktykami wypraco-
wanymi przez lata, często pod presją ciągłej kontroli.  

Posłuszeństwo wypracowywane przez dyscyplinę i drobiazgową kontrolę sprzyja bezpieczeń-
stwu pracy i koordynacji działań i zadań wykonanych przez innych oraz zwiększa efektywność 
pracy. Współzależność zadań na kopalni, waga życia ludzkiego i presja efektywności wydobycia 
wymagają szczegółowego poziomu koordynacji bardzo wielu elementów (zadań, prac, procesów). 
Ponadto, zmienne warunki pracy związanej z nieprzewidywalnością górotworu utrudniają koordy-
nację. Stąd nie ma przyzwolenia na dyskutowanie z przepisami, normami czy zaleceniami przeło-
żonych. „Jest konkretne polecenie, które trzeba wykonać i tyle”. Można dostrzec profil pracowni-
ka, jako osoby podporządkowującej się celom grupowym i poleceniom przełożonych. Aprobowane 
są sytuacje nieustannego monitorowania i sprawdzania pracowników w celu nadzorowania do-
kładnego wykonywania poleceń oraz przestrzegania regulacji. Nawet najmniejsze odstępstwa od 
przyjętych zasad, czy norm powinny być odnotowywane, a konsekwencje powinny być wyciągane 
nawet wobec osób, które nie dotrzymały należytej staranności. Wynika to także stąd, że praca przy 
wydobyciu jest ściśle podporządkowana formalnym regulaminom, przepisom i procedurom często 
ustalanym urzędowo. Dyscyplinie nierozerwalnie towarzyszy kontrola związana z jasnością wy-
dawanych poleceń, przejrzystością struktury oraz jasno przypisaną odpowiedzialnością i decyzyj-
nością. Gdy każdy pracownik ma jasno zdefiniowany zakres obowiązków i wie co leży w jego 
kompetencjach, zwiększa się przewidywalność oraz stabilność procesu wydobycia, a w konse-
kwencji podnosi bezpieczeństwo i efektywność pracy. 
 
Wiedza praktyczna realizowana przez doświadczenie  
 
Wiedza praktyczna to ogół wiadomości i umiejętności zdobytych na podstawie obserwacji i wła-
snych przeżyć. Jest ona zdobywana przez lata praktyki zwane doświadczeniem. W przedsiębior-
stwach wydobywczych wartości te są rozumiane i realizowane w następujący sposób: (1) długość 
stażu pracy, praktyka i wiedza specjalistyczna; (2) znajomość specyfiki pracy i cech górotworu 
zdobywana z latami pracy, oraz (3) źródło autorytetu w organizacji.  

Praca w kopalni odbywa się w bardzo specyficznych warunkach: często nieprzewidywalnych, 
szybko zmieniających się i wymagających natychmiastowej decyzji. Jednocześnie waga każdej 
podjętej decyzji jest bardzo duża, gdyż często dotyczy zdrowia i życia ludzi. Z tego powodu bardzo 
wysoko w zakładach górniczych cenione jest doświadczenie, czyli fachowość, profesjonalizm, 
kompetencja i znajomość rzeczy. Zasada ta obowiązuje zarówno wśród pracowników dozoru (duże 
doświadczenie ważne dla jakości podejmowanych decyzji), jak też wśród pracowników fizycznych 
(znajomość rzeczy przy wykonywaniu prostych zadań). Pracownicy nabywają fachowości wraz 
z biegiem przepracowanych lat. Nawet dla osób, które mają za sobą wiele lat nauki w zawodzie 
(np. skończone technikum i studia górnicze), wiedza teoretyczna, choć ważna, nie wystarcza do 
podejmowania odpowiednich decyzji gdyż jest na zbyt ogólnym poziomie. Stąd, młody pracownik 
jest wdrażany do pracy przez starszych stażem pracowników, a w organizacji obowiązuje długi, 
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usankcjonowany prawnie, jasny i powszechnie stosowany model nauczania oparty na zdobywaniu 
doświadczenia. „Podstawą bezwzględnie mówię jest doświadczenie, możliwość dotknięcia każde-
go jednego stanowiska”. Osoba mająca kilka lat praktyki uważana jest za osobę młodą stażem, 
a awanse zależą od przepracowanych lat. „Ci ludzie są to osoby bardzo doświadczone, zresztą u nas 
w górnictwie nikt nie może awansować tak z dzieła przypadku. Bardzo rygorystycznie do tego pod-
chodzi prawo”. Szacunek do innych wynika przede wszystkim z racji doświadczenia, jakie posiadają. 
Stąd w zakładach górniczych obecny jest szacunek dla osób starszych zarówno z racji wieku jak 
też z racji rangi, które wynikają z przepracowanych lat. Dzięki znajomości górotworu i specyfiki 
pracy, wypracowanej dzięki powtarzalności doświadczonych sytuacji, znający górotwór wieloletni 
pracownik może skutecznie przewidywać i zapobiegać niebezpiecznym sytuacjom. „Przodowy jest 
taki najbardziej doświadczony górnik na zmianie, który robił już wszystkie albo prawie wszystkie 
prace wykonywał w czasie swojej kariery zawodowej na kopalni, zna się na tym, co ma do zrobie-
nia, zna górotwór, bo to też jest istotne”. Ponieważ górotwór, z którym pracują górnicy definiuje 
sposoby i warunki pracy (tempo pracy, poziom trudności, poziom bezpieczeństwa, itp.), prace wy-
konywana w różnych kopalniach, a często nawet w różnych obszarach kopalni znacznie się od sie-
bie różnią. 
 
Zaufanie realizowane przez odpowiedzialność  
 
Zaufanie to przekonanie o tym, że czyjeś słowa, informacje są prawdziwe, a działania wykonane 
prawidłowo. Zaufanie jest budowane na odpowiedzialności czyli obowiązku odpowiadania za swo-
je lub czyjeś działania. W przedsiębiorstwach wydobywczych wartości te są rozumiane i zapew-
niane jako: (1) przekonanie, że zasady bezpieczeństwa są przestrzegane, podjęte decyzje są najlep-
sze z możliwych, zadania wykonane możliwie najlepiej, a informacje są prawdziwe, a (2) w obli-
czu zagrożenia – ufność w otrzymanie pomocy od innych.  

Odpowiedzialność za siebie i innych buduje zaufanie. Odpowiedzialność pracownika za sie-
bie i swoją pracę to wywiązywanie się z zadań tak by były wykonane w stopniu możliwie naj-
lepszym i terminowym oraz odpowiedzialność za stanowisko pracy ora sprzęt, zgodnie z zasadą: 
„Przede wszystkim najważniejszą sprawą w pracy w górnictwie jest zawsze pewnego rodzaju od-
powiedzialność, która wpływa na bezpieczeństwo pracy, urządzeń, ale przede wszystkim na bez-
pieczeństwo ludzi”. Odpowiedzialność wobec innych pracowników to przestrzeganie zasad pracy 
dotyczących bezpieczeństwa oraz wykonywanie poleceń: „Najważniejsza jest odpowiedzialność za 
to co robimy. Ja zwłaszcza cenię tych pracowników, którzy czują się odpowiedzialni za zlecone im 
zadanie”. Odpowiedzialność buduje zaufanie, które jest uogólnionym przekonaniem, że zasady 
bezpieczeństwa są przestrzegane, podjęte decyzje są najlepsze z możliwych, zadania wykonane 
możliwie najlepiej, a informacje są prawdziwe. „W naszej pracy najłatwiej traci się zaufanie, kiedy 
podaje się nieprawdziwe informacje, gdy na przykład ktoś przekazuje koledze ze zmiany że ma do 
budowy dwa rzędy kotew a tak naprawdę są cztery”. Zaufanie dotyczy także relacji podwładny-
przełożony. Podwładny ufa, że przełożony wydaje najlepszą z możliwych decyzję i nie dyskutu-
je z nią, przełożony ufa natomiast podwładnemu, że powierzone mu zadanie zostanie wykonane. 
Zaufanie i odpowiedzialność są jednak przede wszystkim istotne w obliczu zagrożenia. Ufność 
w otrzymanie pomocy od innych wyrażana jest jako: „Świadomość, że jestem na dole i tutaj kawa-
łek dalej te 50 metrów ode mnie jest kolega i jakby coś się stało, to mam pewność, że ktoś przyj-
dzie po mnie i mi pomoże w takiej sytuacji ekstremalnej”. Zaufanie pomaga wykonywać codzien-
ne zadania, zmniejsza strach związany z zagrożeniem, a wspólne działanie realnie zwiększa szanse 
wszystkich pracowników będących pod ziemią w sytuacji zagrożenia. 
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Odwaga i wyjątkowość realizowane przez tradycję górniczą  
 
Odwaga to śmiała i świadoma postawa względem niebezpieczeństwa, wyjątkowość to natomiast 
przekonanie o własnej niezwykłości. Rozumienie tych wartości jest następujące: (1) praca górnika 
to bohaterstwo, praca nacechowana niebezpieczeństwem, walką i wyzwaniem, zmaganiem się z ży-
wiołem; (2) wydobycie to zawód niosący pożytek dla ogółu, a nie tylko dla jednostki, nacechowa-
ny poczuciem misyjności oraz (3) praca w górnictwie jest źródłem szacunku i poważania ze strony 
otoczenia, szczególnie tego lokalnego.  

Wartości odwagi i wyjątkowości są realizowane i wzmacniane poprzez tradycję górniczą, która 
stanowi zbiór obyczajów, norm, poglądów lub zachowań właściwych danej grupie i przekazywa-
nych z pokolenia na pokolenie, oraz ich ciągłość i kultywacja. Integruje ona grupę i daje poczucie 
przynależność do wspólnoty oraz poczucie odrębności. W kontekście wartości, tradycja górnicza 
przypomina o dwóch cechach górniczego zawodu – bohaterstwie i odwadze oraz wyjątkowości 
zawodu i jego wieloletniej trwałości, a także szacunku otoczenia względem górników związaną 
z tym, że wykonują oni ciężką pracę dla dobra ogółu, przyczyniając się do polepszenia sytuacji 
społeczności lokalnej oraz szerszej społeczności (pożytek dla ogółu). „Niejednokrotnie miałem 
sytuacje ze zdarzeniami wypadkowymi i podczas nich z takimi czynami, które są nie wyobrażalne. 
Jeden dla drugiego wszystko by zrobił. Oni tam są taką jednością, byłem świadkiem zdarzenie – to 
była sobota, (…) chyba wtedy zasypało nam jedną z maszyn, wiadomo akcja ratownicza na dole 
trwała gdzieś koło 6 godzin, a operator był w kabinie…. – zresztą szybko mieliśmy z nim kontakt, 
kwestia była tylko dokopania się do tej maszyny i tego, żeby on wyszedł. Wiecie co pierwsze po-
wiedział jak do niego doszli ratownicy, że jest sobota i że jest festyn rodzinny na który obiecał 
zabrać dzieci i żonę, więc jak najszybciej musi na górę pojechać, żeby zdążyć z nimi tam poje-
chać”. 

Tradycja górnicza to zbiór praktyk i doświadczeń przekazywanych w środowisku górniczym 
przez wieki. Wiele z nich ma charakter praktyczny (jak np. szacunek do przełożonego i jego pole-
ceń, szacunek do wielkości natury, której niebezpieczeństwa nie należy lekceważyć), przez co po-
zwala na sprawne i bardziej bezpieczne wykonywanie obowiązków. Daje ona także poczucie przy-
należności do wielopokoleniowej wspólnoty: „Ludzie ... jeden dla drugiego by kurde nie wiem 
wszystko zrobił. Oni tam są taką jednością”. Tradycja daje ponadto poczucie ważnej misji do speł-
nienia względem ludzkości, a także szacunek otoczenia i poczucie bohaterstwa które to dodają 
odwagi i nadają sens pracy wykonywanej z narażeniem życia. Zawód górnika to nie zwykłe wyko-
nywanie obowiązków, ale kontynuacja tradycji oraz kultywowanie określonego stylu życia. Zawód 
ten zdaje się być tożsamością społeczno-kulturową, która określa danego człowieka. To nie tylko 
rytuały, święta, huczne obchody rocznicowe, ale także odpowiedzialność wobec innych pracowni-
ków, członków rodziny i wspólnoty lokalnej, oraz szerszej społeczności. Ponadto, zawód górnika 
jest obudowany tradycją i silnymi, prawie że rodzinnymi, więziami, które naznaczają i silnie ety-
kietują górników w regionie i odróżniają ich od innych grup zawodowych w regionie i kraju. Ży-
wioł jest czymś bardzo ważnym sprawiającym nie tylko, że ta praca staje się nieprzewidywalna, ale 
także jest czymś z czym osoby się utożsamiają. Postrzegają siebie przez pryzmat szacunku i wyjąt-
kowości jakim darzony jest zawód, który wykonują. Wszystko to sprawia, że przez lata zawód 
górnika obrósł w tradycję, legendy i szacunek, i dlatego też górnicy traktowani są w społeczności 
lokalnej jako bohaterowie walczący z żywiołem, z nieprzewidywalną naturą.  
 
 
5.  PODSUMOWANIE 
 
Wartości organizacji to przekonania, zasady, standardy, praktyki lub normy postępowania, które są 
wyznawane w organizacji i stanowią podstawę jej tożsamości, funkcjonowania i rozwoju. Stano-
wią rdzeń kultury organizacyjnej i przejawiają się na różnych poziomach: stosunku do pracy, do 
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organizacji, do innych pracowników i charakteru relacji pomiędzy nimi. To w nich często upatruje 
się źródeł efektywności organizacji: standardów wykonywania pracy i sposobów jej organizacji 
oraz kontroli. O ile uniwersalne wartości kierujące sposobami organizowania pracy zostały już 
wyróżnione[2], pewne zawody wydają się charakteryzować dużą specyfiką pracy i odmiennymi 
warunkami funkcjonowania. Praca przy wydobyciu może być takim właśnie zawodem, w którym 
przez wiele lat wypracowano własny kodeks wartości. Niniejszy artykuł prezentuje wartości pracy 
przy wydobyciu wyłonione na podstawie pogłębionych wywiadów indywidualnych pracowników 
firmy górniczej. Wyróżniony model określa idealne wartości pracy górniczej i wydaje się na tyle 
ogólny, że może znaleźć zastosowanie do różnych branż wydobywczych. Na obecnym etapie nale-
ży mieć jednak świadomość, iż głównym ograniczeniem przedstawionego modelu wartości jest 
jakościowy charakter zbieranych danych, który przyczynił się do dużego wglądu w badane zjawi-
sko, jednak nie pozwala na swobodne generalizowanie istniejących wniosków na inne organizacji. 
W przyszłości planowana jest wstępna weryfikacja wartości modelu w ankietowym badaniu ilo-
ściowym przeprowadzonym na pracownikach co najmniej dwóch przedsiębiorstw wydobywczych. 
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Managing by Values – identification of core values  
in a mining corporation 
 
 
SUMMARY: Authors present results of qualitative study which aims to find out key values 
for a mining corporation. Qualitative data was gathered in 13 Individual in-depth interviews with 
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executives and employees of a mining company. The results indicate two primary and five supple-
mental values. Primary values include nature as wealth and danger; and human that refers to value 
of life and human labor. Five supplemental values that amount to primary values have been speci-
fied as: protection pursued by safety; obedience implemented by discipline; practical skills carried 
out by experience; trust executed by responsibility; and finally courage and exceptionality imple-
mented by tradition. These values may serve as building blocks for Managing by Values (MBV) 
model adapted for a mining corporation.  
 
KEYWORDS: managing by values, mining industry, company development, management model 
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ABSTRACT: The regularities of influence of structure and properties of thin-layer coal-bearing 
massif of soft rocks and mining depth on marginal rock softening of in-seam workings are given. 
The width of softened wall rocks varies in quite significant range from 0.5 – 1.0 to 3.0 – 3.5 m and 
according classical arch hypothesis it essential transforms shape of arch, load distribution profile, 
and its total value acting on support system.  Therefore, the combination of limit equilibrium arch 
height calculation according normative documents with determination of softened rock sizes in 
walls of mine working using given empirical dependencies allowing thoroughly predicts of arch 
formation and justifies the system support load parameters was used. 
 
KEY WORDS: massif, structure, properties, mining depth, excavation mine working, marginal 
rocks, softening. 
 
 
 
While carrying out a series of computing experiments with finite element methods the most influ-
encing geomechanical parameters on rock pressure developing were selected: mining depth H, 
structure and properties of coal-bearing strata on height (depth) from coal seam up to 20 m with 
respect to technique [1]. During conducting of computing experiment in plasto-elastic statement 
the depth H gradually increases in the course of calculation process and task consisted only in 
setting of its upper limit that is accepted, for example, Western Donbass conditions 600H  m. 

The data of structure and property of Western Donbass coal-bearing strata formatted by materials 
of mining-and-geological prediction of excavation workings and collected by results of current 
researches. Special attention is given to consideration of rock pressure manifestation in process of 
longwall pacing from fixed section of excavation working. Therefore, conduction of series compu-
ting experiments in rheological statement is quite difficult and was not take into consideration due 
to following reasons. A large number of underground investigations show qualitatively similar 
dependency of developing shifts of rock contour of excavation workings from longwall access to 
rock pressure stabilizing zone. In the result of investigation is determined that regarding groups of 
elements of protection system (especially on the side of stopping unit) the most intense forms of 
strain-stress state concentrate at the end of rock pressure stabilization zone. Therefore, zone of rock 
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pressure manifestation (in carried out computation experiment – 1 month after longwall pass) for 
investigation takes by realization of multifactorial computation experiments. Thus, uniformity of 
experimental graphics of developing rock contour movement of excavation mine working in dif-
ferent condition its protection system proves the accuracy selection. Further calculation complex of 
strain-stress state is carried out with respect to variation in time of rock mechanical properties and 
reorganization coal-bearing strata structure on the side of stopping unit. This approach also allowed 
to align influence technological parameters such as advance rate and continuance its stagnation, 
since these local (in time and space) influences are not important after month of longwall pass. 
Thereby, it is justified restraining number factors of their constant characteristics.  

The field of roof rock unloading and rock volume boundaries with high probabilities of loss of 
stability which forming the limit equilibrium arch is considered. During decreasing resistance of 
roof rock compression the tendency of increasing arch sizes (especially its height) is observed. For 
example, when compare two computation variants one, and the same geomechanical models, but 
with waterlogged rock layers, and their natural moisture content design resistance of mudstone and 
siltstone decreases at 50 and 40% regarding [1]. It leads to increase height of a possible arch col-
lapse to 63%. In the same direction the thickness of most softening roof layers influence – with its 
growth height of the arch of a possible collapse of rocks that is explained by lowering of weight-
average rock compressive resistance of immediate and main roof. Similar dependence of increase 
the sizes of limit state arch takes place in case of increase the depth location of mine opening.  

The explained results justify the next way of investigation that is link determination of sizes of 
area of broken and unstable rocks around extraction working with geomechanical conditions of its 
maintenance. The entity of the main items consists in the following. The normative technique [1] 
determines only height of the arch of limit equilibrium in terms of the hypothesis of same name of 
prof. M.M. Protodiakonov [2], notably in the range of working width. It is known that its short-
coming is not accounting of rock softening area in walls of mine workings, and according to the 
arch theory of prof. P.M. Tsymbarevych [3] parameters of this arch significantly change taking into 
account formation in walls of sliding prisms. For elimination of this shortcoming it is necessary to 
set (at the level of the state of the art opportunities of computing experiment) relation regularities 
of width area of softening marginal rocks with geomechanical parameters of maintenance of exca-
vation working. Required parameters of marginal rock softening area near excavation working in 
the place after longwall pass are shown at scheme Fig. 1. Height of the limit equilibrium arch is 
defined by [1] and is indicated as h. The task of the analysis results of a series of computing exper-
iments is to set the sizes of broken rocks in walls of opening which, in our opinion, most fully 
characterize by the following parameters: 

– r
lb  and f

lb  – width of area of softening roof and floor rocks from longwall site 

– r
mb  and f

mb  – width of area of softening roof and floor rocks from massif site. 

Besides, the mentioned distances are necessary for justification the length of anchors hardening 
marginal rocks in walls of mine opening. 

On the scheme (see fig. 1) one of the variants of protective constructions applying on Western 
Donbass mines is shown.  

Preliminary computing results show that the most important parameters is area of protected 
berm protl , because protective system is a generator of concentration in a roof and in a floor of 

extraction working. Criteria of rock softening selected traditional condition of exceeding reduced 
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stress   size of rock compressive stress f,r
iсomp  (indexes « r » and « f » indicate a roof and a floor 

of rock strata; index « i » – number of rock strata starting from coal seam). 
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Figure 1. Scheme of softening rock area around excavation mine 
working in zone of rock pressure stabilization  

 
 
The essence of regularities of influence of geomechanical parameters on the softening rock area 

size f,r
m,lb  in walls of extraction mine working consists in the following. The stably tendency of 

marginal wall rock strain growth with deepening of mine working is observed. On the other hand, 
factor restricting softening process is strength property of rock massif particularly calculated rock 

layer compressive resistance of roof r
iR  and floor f

iR . 

Tendencies of influence of location depth of mine working are given on fig. 2. It will be recall 
that using step-by-step strain stress state computation process in plasto-elastic form the parameter 

H increases gradually up to the assigned maximum; therefore function diagram  Hb f,r
m,l  changes 

gradually unlike polygonal lines during construction of dependence by discrete calculation, for 

example, variable strength properties. All parameters f,r
m,lb  have non-linear bond with location 

depth of mine working unlike from linear dependences [1] for collapse arch height in its roof. First-
ly, wall rock softening is caused by known anomalies of geostatic pressure that in certain degree 
localize in rock massif and field of their distribution do not conform to the linear bond with depth 
H as there are processes of reallocation of rock pressure especially in area of its stabilizing on some 
distance from longwall. Secondly, rock softening process generates reallocation of some part of 
rock pressure on under-loaded area of marginal massif that lead lag distribution of it softening on 
more remote plots around mine workings. Thirdly, the elasto-plastic formulation of problem (as 
more objective in comparison with elastic) assumes non-linear bonds of massif strain and defor-
mation, notably location depth of mine working sets an initial strain field. 
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Figure 2. Variation size of softening area f,r
m,lb  in walls  

of mine working with growing location depth H 
 
 

Here the qualitative side of functions is described  Hb f,r
m,l , and in quantitative plan it is expe-

dient to mark the following. First of all the sluggish growth of all sizes of mine rock softening area 
in walls of working: in case of increase location depth in three times (from 200 to 600 m) parame-

ter r
mb  increase in 1.932 times, f

mb – in 1.86 times, r
lb  – in 1.31 times and f

lb – in 1.43 times. The 

main reasons of such tendency were emphasize above, but there are differences in a gradient of 
growth of softening area width on the side of rock massif and mined-out space where more con-
tributing factor is width of protection system protl . For a specification of outputs diagrams of 

growth of parameters f,r
m,lb  relative to the maximum values under H 600 m (fig. 3) were con-

structed. Here sufficient close bond between functions of growth of softening width on the side of 
rock massif and apart from the side of mined-out space. It allows not only to group the specified 
regularities, but also to receive the regression equations with high correlation coefficients: 

– softening area width on the side of mined-out space 
 

  H109.5expnb 3f,r
1

f,r
l

 ;              (1) 

 
– softening area width on the side of rock massif 

 

  H102.3exp1nb 3f,r
2

f,r
m

 ,               (2) 

 

where: f,r
2,1n – approximation coefficient. 

Coefficients f,r
2,1n  characterize influence of other geomechanical factors (first of all, structure 

and properties of nearby rock massif), and also design parameters of mine working support facili-
ties – here the most essential impact is made by width of support system. Therefore, for calculation 

of parameters f,r
m,lb  in a closed-form it is necessary to set a level of influence of above-mentioned 

factors. 
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Figure 3. On justification of correlation parameters f,r
m,lb  and H: 

          by results of computing experiments 
          regration equitations  
 
 

The integral index while considering of properties and structure of nearby coal-bearing strata 
by way of first approximation was used. In a normative technique [1] it is called average computed 
compressive resistance R  and generalizes strengthening characteristics of rock layers (on height in 
a roof and depth to the floor up to 20 m), their thickness and layer location distance regarding hori-
zontal axis of mine working (it is used so-called coefficients of influence). The analysis of some 
results of computing experiments by search of correlation of softening area size in walls of mine 
working with an integral index is given in fig. 4. Logical regularity of cutting-down of softening 
area sizes with growth of compressive resistance average value of nearby rock massif adapts with 

current researches. Such tendency for all parameters f,r
m,lb  is observed, but is more brightly ex-

pressed for softening area from rock massif. Less intensive influence R from the worked-out space 
is explained by high concentration of abutment pressure on protection system that in case of rather 
small cross sizes (usually 0.30.1lprot  m) resists displacement of the considerable volumes of 

rocks of coal-overlaying strata. High load on protection system generates the appropriate strength 
in nearby roof and floor rocks where concentration of the reduced stresses exceed, as a rule, 
compressive resistance of one or another lithologic difference of coal-bearing geologic formation, 
for example, of Western Donbass. Therefore, change of integral parameter R not so significantly 
affects on variance of softening area width on the side of mined-out space. Here, as well as earlier, 
more important factor is width of support system. In the quantitative meaning the following regu-
larities are notify. For the softening area sizes on the side of rock massif takes place their declina-
tion in 2.69 – 2.84 times, and from the side of mined-out space in 1.6 – 1.69 times in case of in-
crease of calculated compression resistance in 5.01 times with 6.4 and up to 32.1 MPa. If to com-
pare influence of parameter by a normative technique [1] the change for collapse arch height in 
roof of mine working will compose only 26.7%. Of course, such comparing is conditional, but it 
explains important influence on softening process in walls of mine working that provided, in our 
opinion, sufficient detailed simulation of development of abutment pressure after longwall pass. 
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Figure 4. Correlation of mine rock softening parameters f,r
m,lb  in walls  

of working with an average computing compressive resistance R  
nearby rock-coal-bearing massif 

 
 
During the analysis of results of computing experiments, the prevailing influence of several near-

by rock layers of roof and floor on softening area size in walls of mine working was determined. This 
influence (in parameters of compressive resistance and rock layer thickness) extends in a roof up to  
7 – 10 m and the floor – up to 4 – 6 m, wherefore we consider necessary to take in consideration the 
structure and properties of three nearby layers of roof and two floor layers. Such output significantly 
simplifies (in the field of the conducted researches) procedure of determination of average estimated 
compressive resistance of nearby rock massif due to non-necessity in computation of components 
R for more distant rock layers by technique [1]. 

The further analysis of regularities of influence of structure and properties of nearby coal-bearing 

strata allowed to set similarity of these tendencies in the relative values  
max

f,r
m,l

f,r
m,l b/b separately for 

softening area width on the side of rock massif and mined-out space (fig. 5). 
The following regression equations using methods of correlation-dispersion analysis are obtained.  

 

31.0

f,r
3f,r

l
R

n
b  ;               (3) 

 

63.0

f,r
4f,r

m
R

n
b  ,            (4) 

 

where: f,r
4,3n  – approximation coefficients; R – average value of computational compressive re-

sistance; it is determined by technique [1] taking into account the first three rock layers of roof and 
first two floor layers. 
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Figure 5. On justification of correlation parameters f,r
m,lb  and R: 

         by results of calculation experiments 
         regression equitation 
 
 

Coefficients f,r
4,3n  are components of coefficients f,r

2,1n  in formulas (1) and (2), and consider 

other influencing parameters. Among those, it is necessary to select the value of computational 

compressive resistance f,r
1R  of the rock layers representing immediate roof and roof of coal seam 

that is those lithologic differences that hardened by side anchors. Value f,r
1R  can vary from an 

average R  in several times require search of width of softening area namely in immediate roof and 

floor. Therefore tendencies of change of the relative sizes  
max

f,r
m,l

f,r
m,l b/b  of softening area of walls 

of mine working from a variation correlation f,r
1R/R  of average computation compressive re-

sistance of nearby coal-baring layer and computation compressive resistance results of immediate 
roof and floor rocks separately were analyzed. The analysis of results of computing experiments is 
given in fig. 6 where two regularities of communication are accurately selected: for softening area 
on the side of mined-out space and rock massif. As a result, the following equations of regression 
describing these regularities are received: 

– on the side of mined-out space 
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 ;            (5) 

 
– on the side of rock massif  
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where: f,r
6,5n  – approximation coefficient. 
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Figure 6. On justification correlation parameters f,r
m,lb  and f,r

1R/R : 

         by computation experimental results;  
         regression equations  
 
 

Width of support system oxl  is ultimate from significantly influencing parameters (in the light 

of multiple factor analysis of computing experiment results). As it was point out, the mechanism of 
influence protl  consists in accumulation of rock pressure on relatively small square area of support 

system. Therefore, strain in immediate roof and floor in limited area of location support system 
will greatly raise and defined (in a cross section of mine working) by its width. The most informa-

tive parameter in estimating of influence level of support system is relative value  
max

f,r
m,l

f,r
m,l b/b  

that is used in construction of diagrams in fig. 7. Here two opposite tendencies are observed: quite 
essential influence protl  on softening area width of nearby rocks on the side of mined-out space; 

essentially lack influence protl  on the softening area on the side of mined-out space.  

Thus, the range of parameters f,r
mb composes only 3 – 12% in case of width variation of support 

system from 1 to 3 m that quite explainable prevailing impact on processes of coal-overlaying 
strata displacement on the side of virgin coal massif and  remoteness of nearby wall rocks in non-
operated side of mine working from stress-raiser by support system. Here the increase in width 

f,r
lb  of rock softening area of immediate roof and floor occurs up to two times. The following 

regression equations are received: 
 
– on the side of mined-out space  

 
73.0

prot
f,r

7
f,r

5 lnn  ;               (5) 

 
– on the side of rock massif  

 

constn f,r
6  ,              (6) 
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where: f,r
7n  – coefficient of approximation. 
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Figure 7. On justification of correlation parameters f,r
lb  and protl : 

         computation experiment results;   
         regression equitation 
 
 

Summing up analysis results of computing experiments it is possible to confirm that the main 
factors that most significantly influence on softening area sizes are determined; the level of this 
influence on each of factors is set that allowed to receive the following empirical formulas: 

 
– on the side of mined-out space  

 

    H109.5exp1
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 ;          (9) 
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– on the side of rock massif  
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 .         (12) 

 

In expressions (9) – (12) parameters have unit of measurement: f,r
m,lb , H and protl  – meters; R and 
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f,r
1R  – MPa. 

The received formulas allow determining quickly the softening area size in walls of excavation 
working (in a zone of rock pressure manifestation) supported in mining-and-geological conditions of 
Western Donbass mines. In combination with calculation of roof arch height (by a normative tech-
nique [1]) a possibility predicts completely all sizes of disturbed arch contour is achieved  

 
 

CONCLUSSIONS  
 

1. Based on a complex of computing experiments ambiguous tendencies and difficult regularities 
of influence of geomechanical factors on formation of limit equilibrium zone in marginal rocks of 
excavation working are determined. For division and systematization of this influence the algo-
rithm of carrying out series of computing experiments allowing to evaluate objectively a level of 
neighboring relationship of different factors and to select from them the most important descrip-
tions of rock extreme limit state zone around mine working after longwall pass in a zone of stabi-
lizing rock-pressure manifestation is justificated.  

2. The correlation regularities of softening area sizes in walls of mine working with geome-
chanical parameters of its support are determined. The width of wall rock softening changes in 
considerable interval from 0.5 – 1.0 m to 3.0 – 3.5 m and according to classical hypotheses of arch 
will significantly transform both the form of arch, and a load distribution diagram, and its total 
value acting on support system. Therefore, a combination of calculation of roof arch height by 
normative documents with determination of rock softening size in walls of mine working from 
obtained empirical dependences that allows predicting completely parameters for computation of 
mine working support system is offered to use. 
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Tendencies of implementation combined 
and roof bolting supports on the Western Donbass mines 
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Variations of Western Donbass
coal bearing structure diversity in limits of mine field 
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Purpose and objectives of research

Purpose - forecast of arch formation parameters and justification
support system loading parameters

Objectives:

To get the dependences of influences of structure and properties of thin-layer 
massif and mining depth on marginal rock softening of in-seam workings.

To forecast the parameters of arch formation

To justify the support system loading parameters  

NMU



Carrying out of computing experiments

The depth H of mine working location 
(Western Donbass H ≤ 600 m)

Structure and properties of coal bearing 

strata on height from coal seam up to 20 m

Mine investigation of shifting extension

Determination of mine pressure 
manifestation stabilizing zone

NMU



a) Vertical       and  b) horizontal         stress distribution  in neighborhood
of mine roadway without contact looseness between rock layers 

y x

Models of distribution diagrams

a) b)
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Purpose description

Objective - to set the size of disrupted 
rocks in walls of mine working that is 
necessary for justification anchor 
parameters 

Figure 1. Scheme of softening rock area around excavation 

mine working in zone of rock pressure stabilization 
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Tendencies of influences of mine working 
depth location on the size of softening areas in walls

Nonlinear width growth of disrupted 
rocks in walls is conditioned by:

Redistribution of mine pressure, especially in
stabilizing zone on some distance of longwall pass

Rock softening process generates reallocation of
some part of rock pressure on under-loaded area of
marginal massif that lead lag distribution of it softening
on more remote plots around mine workings.

The elasto-plastic formulation of problem (as more
objective in comparison with elastic) assumes non-
linear bonds of massif strain and deformation, notably
location depth of mine working sets an initial strain
field.

In quantitative plan the sluggish growth of all sizes of mine rock softening area in walls of working observed
under increasing location depth in three times (from 200 to 600 m) parameter is increasing in 1.932 times,

– in 1.86 times, – in 1.31 times, and – in 1.43 times

Figure 2. Variation size         of softening area in walls of 

mine working with growing location depth H 
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Tendencies of influences mine working 

location depth on size softening areas in walls

Coefficients characterized influence of other geomechanical factors (first of all, structure and properties of

nearby rock massif), and also design parameters of mine working support facilities – here the most essential

impact is made by width of support system.

Figure 3. On justification of correlation parameters         and H                       

The regression equations with high correlation 

coefficients are received:

the softening area width on the side of mined-out space

softening area width on the side of rock massif

where: is approximation coefficients
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Influence of average calculation compressive resistance R 

on the softening area sizes in walls of mine working

In comparison with normative technique is shown more essential

influence on rock softening process in walls of mine working their

strength properties that evidence on detailed modeling of bearing

pressure after longwall pass.

In the quantitative plan the following regularities are notify. For the
softening area sizes on the side of rock massif takes place their
declination in 2.69 – 2.84 times, and from the side of mined-out
space in 1.6 – 1.69 times in case of increase of calculated
compression resistance in 5.01 times with 6.4 and up to 32.1 MPa.

The following regression equations using methods of correlation-

dispersion analysis are obtained: 

Figure 4. Correlation of mine rock softening parameters

in walls of working with an average computing

compressive resistance R nearby rock-coal bearing massif

Figure 5. On justification of correlation parameters and R

where is approximation coefficients:

R is average value of computational compressive resistance

R is determined by technique taking into account the first three 

layers of roof and first two floor layers 
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Influence of calculated compression 

resistance of immediate roof and floor coal seam

In the result the following regression equations

are received:

This calculation executes for determination of 

rational parameters of wall anchors

Figure 6. On justification of correlation parameters
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- on the site of mined-out space 

- on the site of rock massif

0,21

, ,

,3 5

1

r f r f

r f

R
n n

R

 
 
 
 

0,45

, ,

,4 5

1

r f r f

r f

R
n n

R

 
 
 
 

where          is approximation coefficients:
,

5,6

r f

n
,

,

r f

l mb
,

1/ r fR R
NMU



Influence of protection system width 

on marginal rock softening area sizes

In the results the following regression 

equations are received:

Figure 7. On justification of correlation parameters and
,r f

lb oxl
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- on the site of rock massif 

, 0,73,

5 7

r fr f

ox
n n l

,

6

r fn const

where          is approximation coefficients
,

7

r f

n

NMU



Determination of softening rock sizes in walls of mine 

Summing up analysis results of computing experiments it is possible to confirm that the main factors

that most significantly influence on softening area sizes are determined;

The received formulas allow determining quickly the softening area size in walls of excavation working (in a

zone of rock pressure manifestation) supported in mining-and-geological conditions of Western Donbass

mines. In combination with calculation of roof arch height (by a normative technique) a possibility predicts

completely all sizes of disturbed arch contour is achieved

- on the site of mined-out space

The level of this influence on each of factors is set that allowed to receive the following empirical formulas:

 
 

0,73
3

0,21
0,1

1

4,11
1 exp 5,9 10

r ox

l k
Hb

R R

    
 

 
 

0,73
3

0,21
0,1

1

3,61
1 exp 5,9 10

f ox

l f
H

R R
b

    
 

 
 3

0,45
0,18

1

11,2
1 exp 3,2 10

r

m r
H

R R
b

    
 

 
 3

0,45
0,18

1

9,7
1 exp 3,2 10

f

m f
H

R R
b

    
 

- on the site of rock massif

NMU



Examples of carried out investigations

Frame support 

Transformed curve of residual stresses in support means 

and stope working protection 

Roof bolting 
It is reasonable spreading of anchors in central part of 

drift`s arch and more close-packed arrangement in wall 

parts of arch with increasing the length up to 2.8 m 

Protection construction
Removing the cast strip on 1.2 - 1.5 m from mine working 

contour is optimal  

Recommended scheme 

Recommended scheme of roof rock strengthening of 5-th 

south conveyor drift block`s №10 Coal company 

“Pokrovskovs`ke”

NMU



Examples of carried out investigations
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Examples of carried out investigations
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Conclusions

Based on a complex of computing experiments ambiguous tendencies and difficult regularities

of influence of geomechanical factors on formation of limit equilibrium zone in marginal rocks of

excavation working are determined. For division and systematization of this influence the

algorithm of carrying out series of computing experiments allowing to evaluate objectively a

level of neighboring relationship of different factors and to select from them the most important

descriptions of rock extreme limit state zone around mine working after longwall pass in a zone

of stabilizing rock-pressure manifestation is justified.

The correlation regularities of softening area sizes in walls of mine working with geomechanical

parameters of its support are determined. The width of wall rock softening changes in

considerable interval from 0.5 – 1.0 m to 3.0 – 3.5 m and according to classical hypotheses of

arch will significantly transform both the form of arc, and a load distribution diagram, and its total

value acting on support system. Therefore, a combination of calculation of roof arch height by

normative documents with determination of rock softening size in walls of mine working from

obtained empirical dependences that allows predicting completely parameters for computation

of mine working support system is offered to use.
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EXPERIMENTAL RESEARCH OF MINE ROCK  
GRAVITY MOTION REGULARITIES 
 
O. Koshka, D. Malashkevych 
National Mining University, Dnipropetrovs’k, Ukraine 
 

 

 

 

 

 

ABSTRACT: The results of laboratory investigations of gravity motion angels and sliding friction 
coefficients on two different surfaces noncorrosive and enameled steel are given. The data of basic 
physical and mechanical properties of sampled rocks during development one of the drifts ALC 
Mine Bilozerska are shown. The reliable results using experimental design for determination of 
required number of experiments are given. The laboratory equipment for motion regularity study of 
different stowing materials under its own weight is described. The dependences of minimal angels 
of gravity motion and sliding friction coefficients on the grain composition and moisture content, 
as well as type of using friction surface are also given. 
 
KEY WORDS: leaving of waste rocks, stowing material, sliding friction coefficient, experimental 
design, sliding surface. 
 
 
 

Annually in Ukraine during development of coal deposits by underground method, about 40 
million tons of waste rock is hoisted at surface, which is stored in dumps different form and sizes. 
Industrial waste takes a huge area of fertile lands and is a source of worsening of ecological state in 
coal-mining regions.  

One of ways to solve these problems is leaving waste rocks in the mine. The stowing technolo-
gies are well known in the world. The basic kinds of stowing used in underground mining enter-
prises are gravity, mechanical, hydraulic and pneumatic. Nevertheless, most of them have limited 
use, due to the high cost, pure technical equipment, and operation complexity. Relatively cheap 
and technically simple method is gravity stowing, which not requires addition mechanization, hu-
man and material resources [1]. However, the scope of gravity stowing is limited steeply-inclined 
and steep seams. Friction force that appears between movable materials and sliding surface re-
stricts the use of this method of leaving waste rocks in mined-out space on inclined and flat coal 
seams. The main characteristic of it is friction coefficient µ.  

It is possible to find the value of friction coefficient for the appropriate couples of rubbing ma-
terials in support literature. However, the provided data do not take into account many factors such 
as grain-size classification, moisture content, and type of sliding surface. Insufficient and inade-
quate information of friction characteristics of stowing material restrict the application field of 
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gravity stowing. It is proposed to use in the case of stowing material the waste rocks from devel-
opment of mine workings.  

The purpose of the study is to set the regularities of values of minimum angles of gravity mo-
tion and sliding friction coefficient of stowing material depending on rock properties and type of 
sliding surface.  

In case of stowing material is used the mine rock given during development of 1-th southern 
ventilation drift of incline #3, seam l8 550m level of ALC Mine Bilozerska.  

Sampling of rocks was taken directly in the mine. All sampling operations, conservation, trans-
portation, and storage of rock samples were executed according to GOST 12071-2000. Directly in 
the mine conditions for receiving uniform classes of rock the screening of material on sieves with 
diameters of holes 2, 5, 7, 10, 20, 40, 60 and 100 mm was carried out. In a result, it was set that, 
maximum fineness of rocks during ventilation drift development by continues heading machine 
GPKS does not exceed 150 mm. Each prepared class of rocks was distributed on separate contain-
ers with the appropriate records on the casing. The prepared samples of rocks for saving their orig-
inal humidity where taken out from working face in air proof and opaque containers. Distribution 
of mine rocks on fineness is shown on histogram in fig. 1. 
 
 

 
 
Figure 1. Rock fineness distribution  

 
 
The selected rocks are presented generally of mudstone (80%) and siltstone. The hardness coef-

ficient f are 2-3 for mudstone and 3-4 for siltstone on M.M. Protodyakonov`s scale. The main phys-
ical and mechanical properties of rock samples are shown in tabl. 1. 
 
 
Table 1. The main physical and mechanical properties of rock samples 

Name of indexes Value 
Spectrographic composition, % 

– mudstone 
– siltstone 

 
80 
20 

Density, t/m³ 2,4-2,5 
Volume weight, t/m³ 1,45-1,55 
Tensile strength in uniaxial compression 

– mudstone 
– siltstone 

 
21-31 
30-39 

Angle of repose, deg 36-42 
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The technique [3] for description of rock lump forms was used. It based on relation the length 
and width of rock lump relatively to its width W/D and H/S, where D – length (maximum size), S – 
width (medium size) and H – width (minimum size). Depending on its sizes, the rock lumps are 
divided onto six typical forms: cubic: D/S =1-1.3; H/S = 0.7-1; tabular: D/S =1-1.3; H/S = 0.3-0.7; 
laminar: D/S =1-1.3; H/S < 0.3; columnar: D/S >1.3; H/S =0.7-1; long-tabular: D/S >1.3; H/S = 
0.3-0.7; long-laminar: D/S >1.3; H/S <0.3. 

According to given classification in most cases rock samples have long-tabular (54%), rarely 
tabular (22%), cubic (11%), and laminar (8%) form. Other 5 % from it are tabular and long-laminar 
form. 

Moisture content by a weight method according to GOST 28268-89 was determined. The used 
laboratory equipment is shown on fig. 2. 
 
 

 
 
Figure 1. Laboratory equipment for rock moisture content determination 
 
 

This method based on rock sample mass differences before and after drying. Investigated mine 
rocks were placed by separated portions in aluminum weighing bottles 1. Each weighing bottle`s 
masses were determined previously.  All weightings were carried out on high-accuracy weighing 
machine 2. Thereafter weighing bottles with rock sample were placed in drying box 3 during 1-2 h 
at t = 100-105°C. After that, weighing bottles were cooled in desiccators 4 during 30-40 min. The 
results of natural moisture content of mine rock by classes are shown on fig. 2. 
 
 

 
Figure 2. Natural moisture content of mine rocks 
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The results shows that natural moisture content of rock samples is inconsiderable and composes 
from 1,21 to 3,15 % that restricts the scope of investigated dependencies. Therefore, for carry out 
of frictional characteristic experimental investigations of mine rocks were prepared additional 
samples with fineness from 5 to 20 mm and with moisture content from 1 to 20%.  

Sliding friction coefficients for different couples of rubbing materials were defined by practical 
method on specially created setup for studying motion regularities of different backfilled materials 
under the action of gravitation. The general view of laboratory setup is shown on fig. 3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figure 3. General view of laboratory setup for investigation of sliding friction coefficient  
 
 

Laboratory facility consists from inclined platform, changeable sliding surfaces (noncorrosive 
and enameling steel), and angel meter with accuracy class – 2. Construction design allows regulat-
ing the platform dip angle in range from 0 to 90°.  The handhold of jack is used for smooth regula-
tion platform inclination up to 45°. At the end of sliding surface is placed the case that serves for 
accumulation and prevention of spillage rock out of the limits of laboratory setup. For determina-
tion of initial sliding angle, the platform was set in horizontal position and placed on the sliding 
surface the sample of mine rock. Then, platform dip angle was increased before starting uniform 
motion along the sliding surface, simultaneously measuring the travel time of rock lump the section 
of fixed length. The sliding friction coefficient was determined by following formula:  
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                                               (1) 

 
where: α – platform dip angle, deg; L – the length of sliding surface, m; t –travel time, c. 

During experimentations, the special attention was paid to motion type of each sample along 
the incline sliding surface. The results were considered not correct in the case of rolling of samples 
along the sliding surface, notably when sliding friction turned into rolling friction.  

The necessary number of additional experiments confirming reliability of given results was 
determined by setting series of preliminary experiments using following formula:  
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where: t 2 – Student`s coefficient;   variation coefficient, %; g – allowed deviation. 

Coefficient of variation was determined by formula: 
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where:σ – standard deviation from series of experiments; x – average deviation of target value. 
Arithmetical mean of target value was determined by formula:  
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Mean square deviation of one experiment from series was determined by formula: 
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Approximate mean of target value using coefficient of variation characterizing the reliability of 

given values at accepted accuracy P = 0.9 was determined by formula: 
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In terms of preliminary selection of initial values of sliding angle of investigated samples – 
1

x , 

2
x , 

3
x , 

4
x , and

5
x depending on fineness and type of sliding surface the required number of addition-

al experiment that performs for each variant was determined. Required number of experiments for 
each series of experiments at allowable error of measurements 10% is shown on tabl. 3. 
 
 
Table 3. Number of experiments N for receiving valid results 

Fineness, mm 
1

x  
2

x  
3

x  
3

x  
4

x  
5

x  N, time 

0-2 29/26* 32/26 31/27 30/28 29/27 1,72/1,24 14/7 
2-5 24/20 25/19 24/21 26/19 24/20 2,45/1,69 9/12 
5-7 22/18 24/17 23/8 22/19 23/17 1,46/1,88 10/16 
7-10 22/17 22/17 23/17 24/18 22/17 1,58/1,04 11/5 
10-20 23/18 24/19 22/18 23/18 22/17 1,46/1,57 10/11 
20-40 24/18 23/19 22/19 24/20 24/19 1,52/1,48 10/10 
40-60 24/20 23/29 23/19 25/18 24/19 1,4/1,74 9/13 
60-100 25/20 23/20 25/19 25/19 24/20 1,46/1,11 9/6 

* In numerator – values for noncorrosive steel, in denominator – enameled steel   



 
 

Target values after substitution of appropriate values in formula (6) were determined 
 

5,0xx                                                                                                                                       (7) 

 
Thus, for receiving authentic results it was necessary to make from 6 to 16 experiences for each 

rock classes. In this case, the error of measurements consisted 30 angular minutes. 
Results of laboratory researches of the minimum angles of gravity motion and sliding friction 

coefficients of mine rock samples on two different types of sliding surface are given below. The 
graphic of variation minimum angle of gravity motion of rock samples depending on its fineness 
class, moisture content, and type of sliding surface is shown on fig. 4. 

 
*Numerator – sliding surface, denominator – rock fineness, mm 

 
Figure 4. Diagram of regularity of gravity motion angel of rock samples from fineness, moisture content and 
type of sliding surface 

 
 

The results of experiments showed that minimum possible angle of mine rock gravity motion is 
18°00´±30´ under material moisture content 2%, fineness 10-20 mm, and enameled sliding surface. 
For noncorrosive steel, this value is equal 23°00´±30´. The minimum angle of gravity motion de-
creases under increasing of rock fineness. The difference between its value for large classes (60-
100 mm) and small (0-2 mm) consists 4°00´±30´in case of noncorrosive and 7°30´±30´for enam-
eled steel.  

With growth of rock moisture content the minimum angle of gravity motion increases and 
highest values of it reached under 12-15%. Further increase of moisture content leads to rock slak-
ing which turns it in liquidity condition. Therefore, the value of minimum angle of gravity motion 
decreases by 5-10%. Excessive moisture of rock samples formatted water film that plays a lubrica-
tion role between rock and sliding surface.  

The research shows that under moisture content 13-14% the values of gravity motion angles are 
highest. In these conditions, the value of gravity motion angel is 47°00´±30´ for noncorrosive and 
42°00´±30´ for enameled steel. The rocks with fineness 0-5 mm under moistening shows the adhe-
sive properties even in case of insignificant moistening that caused adhering to a sliding surface, 
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and thereby causing difficulties in carrying out of experiments. This class of rocks deserves sepa-
rate investigation. Therefore, the experimental results are not given in this article.  

The variation of value of sliding friction coefficient from rock fineness and type of sliding sur-
face is shown on fig.5. 

 
 
Figure 5. Graphic of regularity of sliding friction coefficient from investigated rock class and type of sliding 
surface 
 
 

Based on the analytical approximation it was determined that the variation of sliding friction 
coefficient from rock fineness describes by the quadratic equitation: 
 

cbxxay 2                                                                                                                      (7) 

Thereby the coefficient of reliability of approximation for noncorrosive steel is R ² = 0.82, 
enameled steel R ² = 0.84 that indicates the trend model to the experimental data. 

The graphic of dependence shows that decrease of rock fineness leads to growth the value of 
friction coefficient. Thereby its value for enameled steel is on 8-12% less than noncorrosive steel. 
 
 
CONCLUSIONS 
 
1. Based on laboratory examination the gravity motion minimum angles and sliding friction coeffi-
cient of rock samples depending on fineness, moisture content, and type of sliding surface were 
determined; 
2. Dependence of sliding friction coefficient from rock fineness is described by the quadratic equi-
tation cbxxay 2   , thus reliability of received results is R ² = 0,82 for noncorrosive and   

R ² = 0,84 enameled steel.  
3. The presence of moisture in the rock significantly changes the value of gravity motion minimum 
angles. Under increasing rock moisture up to 13-14% it value reaches 47 ° 00´±30'. Further mois-
tening of rock samples leads to a reduction of the corresponding angles. 
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4. Application of enameled surface reduces the resistance of material motion, whereby the angle of 
gravity installations can be reduced on 8-12° in comparison with noncorrosive steel.   
5. The possible application field of gravity stowing method of leaving waste rocks in mine can be 
widen on coal seams with dip angle up to 18° using in case of delivery system of stowage material 
the enameled sheets or pans. 
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Introduction

NMU

Factors, significantly impair the ecological environment of coal mining 

regions:

Underworking of surface

Development rock dump

Allocation of rock-disposal site

Annually under the storage and warehousing of waste coal mining is 

torn away more than 3 thousand. hectare

At preventing the negative consequences of mining activity expended 

240 million. uan

The landscape of the mining company of Donbass
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The urgency of the question

Assigned bulk mining of coal and rock on such 

layers leads to the 

Analysis of the conditions of occurrence of coal

seams shows that about 90% industrial reserves

are located in pitching and inclined layers

Out of their number 70% related on capacity to 

thin and very thin

The growth of ash content of coal 

Reduction of its price

Additional costs for transport

and enrichment of the rock mass

The formation of new waste dumps

Fig. 1- Distribution of layers in thickness and 

angle of incidence
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Fig. 2- The ash content of the coal produced in 

the Western Donbas by years
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Problem solution

The main ways of backfilling :

gravity-flowing

mechanical

hydraulical

pneumatical

Advantages of gravity-flowing  stowing method : 

However, the friction force arising between the movable stowing material and sliding

surface limit the region of application of this method (steep and steep-incline seam)

Separate excavation of coal and rock with goaf stowing 

Ease of execution filling operations

High productivity

Comparatively stringent requirements for backfill material

Obtaining reliable information about frictional characteristics of the mining rock



NMU

The name of indicators Value

petrographic composition , %    

argillites -

aleurolites -

80   

20

density, t/m3 2,4-2,5

bulk cargo specific weight , t/m3 1,45-1,55

tensile strength in uniaxial compression, MPа

- argillites

-aleurolites

21-31

30-39

Angle of repose, degree 36-42

Physical and mechanical properties of rocks 

Us investigated backfill material used mine rock obtained at the sinking one of

the southern incline airway №3 l8 mine. 550 m ODO "Mine" Belozerskaya "

Table 1 - Basic physical and mechanical properties of picking impurities
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Maximum size of piece of rock at the sinking roadway of the combine

Fig. 1- Distribution of rocks by size
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Investigation of humidity of the mining rocks

The method is based on the difference mass of the sample before and after

drying

1- set of kettlebells

2 - analytical balance

3 – drying cabinet

4 - exiccator

Fig. 2 -Laboratorial equipment for determination of moisture rocks
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Humidity of rock samples was calculated according to the formula:

Fig. 3- Natural moisture of mine rocks

Natural moisture content of selected rocks makes from 1,21 tull 3,15%
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Analysis of  angles of gravity-flowing and coefficient 

of sliding friction 

On a specially constructed stand for the study of the laws of motion materials by its own

weight determine the coefficients of sliding friction and gravity flow angles of motion for

different pairs of friction materials

Fig. 4- General view of the stand
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y = 0,009x2 - 0,0914x + 0,6307

R² = 0,8235

y = 0,0086x2 - 0,0878x + 0,5237
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Результаты исследований
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With decreasing size of rock friction coefficient increases, thus its value for

enameled steel on 8-12% less than for stainless steel.

Fig. 6 - Graph of depending coefficient of sliding friction from the studied class 

of rocks and surface type sliding

Coefficient of sliding friction is determined by formula:



cos2

2

tg

L
tgск 

stainless steel



The essence of the proposed technology

NMU

Fig. 6 - A method of selective mining of coal deposits with goaf stowing   

1 – shearer

2 – powered roof support with adverse perch

3 – chain conveyer

4 – belt elevator

5 – pan line with the sours of vibration action 



NMU



Conclusions

NMU

Based on laboratory studies established minimum angles gravity flow motion and

coefficients of friction skidding of the selected mine breeds depending on a largeness,

humidity and type of sliding.

Possible areas of application gravity flow method of leaving waste rock can be expandable on

the seams with incidence angles up to 18°, when used as means of delivery of packing

material enamelled sheets or pans.

Using the enamel surface reduces resistance to movement of the material, due to what the

corner of the gravity-flowing setting can be depressed into 6-10°, in comparison of stainless

steel.

Presence of moisture in the rock significantly changes the value of the minimum angles of

its gravity flow movement, so with increasing humidity up to 13-14% an increase in their

values up to 47º00´±30´ Further hydration of the samples leads to decrease of

corresponding angles.

Dependence of the coefficient of sliding friction on the size of rocks is described by a

quadratic equation of the form: y=ax²+bx+c, at that reliability of the results amounts to R²

= 0,82 -for stainless and R² = 0,84 for enamelled steel.



Thank you for your attention!

NMU
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Energooszczędne rozwiązania w transporcie taśmowym 
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Streszczenie: Nowe zadania stawiane systemom transportowym w kopalniach rud miedzi 
wymuszają konieczność stworzenia nowej generacji przenośników taśmowych o podwyższonej 
efektywności. KGHM ZANAM, producent przenośników dla kopalń rud miedzi, wspólnie z 
Politechniką Wrocławską i CIT INOVA realizują projekt „Efektywny przenośnik taśmowy oraz 
systemy monitorowania i zdalnego sterowania”. Projekt mający na celu zbadanie możliwych 
rozwiązań i kierunków obniżenia energochłonności napędu przenośnika taśmowego. W ramach 
tego projektu wdrożony zostanie przenośnik. Zaplanowano również badania, które pozwolą ocenić 
trafność przyjętych założeń oraz ocenić efekty wdrożenia innowacyjnych i energooszczędnych 
rozwiązań. 

 

SŁOWA KLUCZOWE: Energooszczędność odstawy, innowacje i badania, koszty, modernizacja 

Abstract: New tasks to transport systems in copper ore mines make it necessary to create a new 
generation of belt conveyors with increased efficiency. KGHM ZANAM, a manufacturer of 
conveyors for the copper mines, together with the Wrocław University of Technology and CIT 
INOVA are developing the project "Effective conveyor belt and monitoring and remote control 
systems". The goal of the project is to develop solutions to reduce energy consumption and to 
define ways of improving belt conveyors drives. As apart of the project a belt conveyor will be 
implemented. Moreover there have been scheduled tests to confirm the validity of the assumptions 
and to evaluate the effects of the implementation of innovative and energy-efficient solutions. 

 

KEYWORDS: Energy efficiency of transportation, innovation, research, costs, modernization 

 

1. WYBÓR KIERUNKÓW MODERNIZACJI TRANSPORTU TAŚMOWEGO 
 

Działania w kierunku modernizacji transportu taśmowego wytyczają dotychczasowe wyniki badań. 
W ostatnich latach rozwój transportu taśmowego wyraźnie zmierza w kierunku zmniejszenia 
energochłonności napędów [3]. W pierwszej kolejności rozpoznano możliwości obniżenia zużycia 
energii elektrycznej w przenośnikach odkrywkowych, bo tam stosowane są napędy o dużych 
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mocach (do 6000 kW) a uzyskane efekty są spektakularne [2,3,4]. Doświadczenia z kopalń 
odkrywkowych węgla brunatnego nie można bezpośrednio przenieść na dużo mniejsze przenośniki 
podziemne przede wszystkim z uwagi na inne rodzaje stosowanych taśm. Wykazanie korzyści 
wynikających z zastosowania taśm energooszczędnych dopuszczonych do zastosowań w 
kopalniach rud miedzi, krążników o obniżonych oporach ruchu oraz jednostek napędowych o 
podwyższonej sprawności wymaga sprawdzenia eksperymentalnego i określenia oczekiwanych 
efektów dla nowej klasy przenośników podziemnych Dla prototypowego przenośnika o 
podwyższonej efektywności ekonomicznej wytypowano następujące rozwiązania modernizacyjne, 
które będą sprawdzane eksperymentalnie: 

 zainstalowanie specjalnej taśmy z okładką bieżną generującą mniejsze opory toczenia po 
krążnikach 

 zastąpienie standardowych krążników nowymi krążnikami o istotnie zmniejszonych 
oporach obracania 

 zastąpienie standardowych silników nowymi jednostkami napędowymi o podwyższonej 
sprawności.  

 

 

Rys. 1. Hierarchia korzyści rozwiązań energooszczędnych  

Figure 1. Hierarchy of energy-efficient solutions 

 

Wykorzystując doświadczenia badawcze wykonano serię badań mających na celu wytypowanie 
odpowiedniego rozwiązania taśmy. W badaniach wstępnych przeprowadzono pomiary  

laboratoryjne współczynnika tłumienia i sztywności mieszanek gumowych przewidzianej na 
okładkę bieżną taśmy. Przeanalizowano i przebadano następujące taśmy: 
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1. Taśma czteroprzekładkowa EP 2000/4 6+3 B-1000 (rozwiązania konstrukcyjne i 
materiałowe standardowe, zalecane sposoby łączenia taśmy: wulkanizowane stopniowe, 
klejone na zimno stopniowe, dopuszczalne mechaniczne, monitorowanie stanu taśmy – 
okresowe badania laboratoryjne). W badaniach taśma ta oznaczona została symbolem A 

2. Taśma z linkami stalowymi ST 2000 8T+4 B-1000 (rozwiązania konstrukcyjne i 
materiałowe energooszczędne, zalecane sposoby łączenia taśmy: wulkanizowane 
stopniowe, monitorowanie stanu taśmy – np. techniki magnetyczne i wizyjne, okresowe 
badania laboratoryjne). Taśma B. 

3. Taśma z linkami stalowymi ST 2000 8T+8 B-1000 o zwiększonej grubości okładki bieżne 
w stosunku do taśmy B (rozwiązania konstrukcyjne i materiałowe energooszczędne, 
zalecane sposoby łączenia taśmy: wulkanizowane stopniowe, monitorowanie stanu taśmy 
– np. techniki magnetyczne i wizyjne, okresowe badania laboratoryjne). Taśma B+ 

4. Taśma z rdzeniem typu „solid wojen” PWG 2000/1 sw 6+3 B-1000 (rozwiązania 
konstrukcyjne i materiałowe energooszczędne, zalecane sposoby łączenia taśmy: 
wulkanizowane palcowe, dopuszczalne mechaniczne, monitorowanie stanu taśmy – 
okresowe badania laboratoryjne). Taśma C 

5. Taśma z rdzeniem aramidowym DP 3150/1 8+4 B-1000 (rozwiązania konstrukcyjne i 
materiałowe energooszczędne, zalecane sposoby łączenia taśmy: wulkanizowane palcowe 
długie o wytrzymałość ok.65%, awaryjnie - mechaniczne, monitorowanie stanu taśmy – 
okresowe badania laboratoryjne). Taśma D 

Wszystkie te taśmy spełniają wymagania norm odnośnie stosowania ich w kopalniach KGHM. 
Wykorzystując wyniki badan laboratoryjnych wykonano obliczenia symulacyjne oporów ruchu w 
cięgnie górnym standardowego przenośnika stosowanego w kopalniach KGHM dla 
rozpatrywanych typów taśm [5]. W obliczeniach wykorzystano program QNK-TT. Jako miarę 
energochłonności taśmy zastosowano uśrednione w całym zakresie zmian wydajności jednostkowe 
zużycie energii w cięgnie górnym [4]. Parametr ten określa średnią ilość energii niezbędnej do 
przetransportowania jednostki masy na odcinku 1 metra. Dla analizowanych taśm jednostkowe 
zużycie energii, wyrażone w Ws/kgm, porównano na wykresie słupkowym przedstawionym na 
rys. 2.  

 

Rys. 2. Porównanie uśrednionego w całej klasie zmian wydajności jednostkowego zużycia energii dla pięciu 
typów analizowanych taśm 

Figure 2. The comparison of specific energy consumption averaged within the entire performance variation 
range for the five types of analysed conveyor belts 



4 

 

Do modernizacji przenośnika zaproponowano także nowe rozwiązania krążników nośnych 
o obniżonych oporach obracania. Kilka typów krążników przebadano na stanowiskach 
pomiarowych w celu określenia ich oporów obracania [4]. W badaniach laboratoryjnych 
wyznaczono charakterystyki krążników w postaci zależności oporu obracania od obciążenia 
promieniowego. Następnie w oparciu o przewidywaną zmienność strugi urobku wyznaczono 
uśredniony w całej klasie losowo-zmiennej wydajności opór obracania trójkrążkowego zestawu 
górnego [5]. Porównanie trzech typów analizowanych krążników z dotychczas stosowanymi 
krążnikami standardowymi przedstawiono na rys.2. Badane krążniki mieszczą się w standardzie 
wykonania Ø 133×370mm. 

 

 

Rys. 3. Porównanie uśrednionego oporu obracania górnego zestawu krążnikowego 

Figure 3. The comparison of averaged rotation resistance of the upper runner set 

 

Wybór taśmy i krążników ma na celu obniżenie oporów głównych przenośnika taśmowego. 
Kolejnym źródłem możliwych oszczędności energetycznych jest napęd. Po analizach 
zdecydowano o zastosowaniu w napędzie głównym prototypowego przenośnika taśmowego dwóch 
silników synchronicznych z magnesami trwałymi o mocy 250 kW. Wyboru silnika dokonano na 
podstawie porównania parametrów eksploatacyjnych produkowanego obecnie silnika 
indukcyjnego o największej dostępnej sprawności (tzw. silnika o podwyższonej sprawności serii 
2SIE) oraz nowego typu silnika synchronicznego wzbudzanego magnesami trwałymi o rozruchu 
bezpośrednim. Parametry silnika synchronicznego z magnesami trwałymi określono na podstawie 
obliczeń symulacyjnych, które zweryfikowano na podstawie pomiarów fizycznych silnika 
porównywalnej mocy tj. 160 kW. Na podstawie porównania parametrów można stwierdzić, że 
silnik synchroniczny z magnesami trwałymi ma dla pracy znamionowej większą sprawność oraz 
większy współczynnik mocy. Skutkuje to zmniejszeniem prądu pobieranego z sieci oraz 
zmniejszeniem strat w liniach przesyłowych. Podstawowe zalety nowego silnika synchronicznego 
wzbudzanego magnesami trwałymi: 
 kompensuje się moc bierną pobieraną z sieci (zwiększa współczynnik mocy), 
 współczynnik mocy jest stały w dużym zakresie obciążenia, 
 zwiększa się współczynnik sprawności, 
 sprawność jest stała w dużym zakresie zmian obciążenia. 
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Istotnym elementem napędu głównego przenośnika taśmowego decydującym także o sprawności 
jest sprzęgło wraz z odpowiednimi środkami łagodnego rozruchu. W specyfikacji przenośnika 
prototypowego poddano analizie następujące wybrane rozwiązania w tym zakresie: 

 układ ze sprzęgłem podatnym i przemiennikiem częstotliwości, 

 układ ze sprzęgłem hydrokinetycznym o stałym wypełnieniu typu TVVS, 

 układ ze sprzęgłem hydrokinetycznym o zmiennym (sterowanym) wypełnieniu TPKL, 

 układ CST (Controlled Start Transmission). 

 

Wszystkie analizowane rozwiązania są dostępne na rynku i oferowane przez sprawdzonych 
dostawców. Ponadto wszystkie te rozwiązania mają aplikacje przemysłowe w przenośnikach 
taśmowych. O wyborze rozwiązania powinny decydować możliwości, które uzyskuje się po 
zastosowaniu na przenośniku taśmowym. W tabeli 1 porównano podstawowe wymagania stawiane 
napędom przenośników oraz możliwości ich realizacji w poszczególnych aplikacjach. 

 

Tabela 1. Porównanie wymaganych właściwości analizowanych układów napędowych 
Table 1. The comparison of the required properties of the analysed drive systems 

Typ układu 
rozruchowego 

Możliwość 
sterowania w 

stanach 
nieustalonych 

w celu 
uzyskania 

korzystnego 
przebiegu sił w 

taśmie 

Możliwość 
sterowania w celu 

zabezpieczenia 
przed poślizgiem 

na bębnach 
napędowych 

Możliwość 
wyrównywania 

obciążeń 
jednostek 

napędowych w 
ruchu ustalonym 
przy zmiennej 
strudze urobku 

Możliwość 
okresowego 
rozłączania 

układu 
napędowego 

pomiędzy 
przekładnią i 

bębnem 
napędowym 

Możliwość 
zabudowy w 
tradycyjnym 
rozwiązaniu 

stacji 
napędowej 

przenośnika 

Sprzęgło podatne 
+ przemiennik 
częstotliwości 

tak tak tak nie tak 

Sprzęgło 
hydrokinetyczne o 

stałym 
wypełnieniu 

TVVS 

tak 
tak 

w ograniczonym 
zakresie 

tak 
w ograniczonym 

zakresie 
nie tak 

Sprzęgło 
hydrokinetyczne o 

zmiennym 
wypełnieniu 

TPKL 

tak tak tak nie tak 

Wielopłytkowe 
sprzęgło mokre w 

układzie CST 
tak tak tak tak nie 

 

Analiza oferowanych środków łagodnego rozruchu i sterowania napędem wskazuje, że najlepszym 
rozwiązaniem dla potrzeb przyszłego przenośnika prototypowego o podwyższonej efektywności 
ekonomicznej jest zastosowanie wielopłytkowego sprzęgła mokrego w układzie CST, bo 
umożliwia rozłączanie układu przekazywania mocy pomiędzy bębnem napędowym i przekładnią. 
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Dostawca tego wyposażenia nie ma jednak w swojej ofercie układu z przekładnią kątową, co jest 
niezbędne w zabudowie napędu głównego przenośnika taśmowego w wyrobiskach podziemnych 
kopalń rud miedzi. Z tego względu najlepszym rozwiązaniem jest zastosowanie sprzęgieł 
hydrokinetycznych o zmiennym wypełnieniu typu TPKL. Badania symulacyjne długiego 
przenośnika taśmowego do transportu rudy miedzi wykazały, że sprzęgło tego typu gwarantuje 
łagodny rozruch z zachowaniem warunków sprzężenia ciernego na dwóch bębnach napędowych. 
Porównanie parametrów rozruchu wskazuje (patrz rys. 3), że napęd wyposażony w sprzęgła TPKL 
jest korzystniejszy niż dla sprzęgieł o stałym wypełnieniu TVVS. Na rys.3 obrazującym przebiegi 
sił w taśmie kolorem zielonym zaznaczono siłę S1 w miejscu nabiegania na stację napędową, 
kolorem niebieskim S12 siłę w taśmie pomiędzy pierwszym i drugim bębnem napędowym oraz 
kolorem czerwonym S2 siłę w taśmie w miejscu zbiegania ze stacji napędowej. 

 

 

Rys. 4. Porównanie symulacyjnych przebiegów sił w taśmie (S1-ziel., S12-nieb., S2-czerw.) w czasie w 
czasie rozruchu, biegu ustalonego i hamowania poziomego przenośnika z taśmą z linkami stalowymi St 3150 
(L=5000m, Qm=1700t/h) (wykres z programu Dynabelt; czas w sekundach): 
- z napędem wyposażonym w sprzęgła hydrokinetyczne o zmiennym wypełnieniu TPKL (lewa strona) 
- z napędem wyposażonym w sprzęgła hydrokinetyczne o stałym wypełnieniu TVVS (prawa strona) 

Figure 4. The comparison of simulation forces affecting the conveyor belt (S1-green, S12-blue, S2-red) during 
start-up, controlled operation and braking of the horizontal conveyor belt with steel cords St 3150 (L=5000m, 
Qm=1700t/h) (diagram from the Dynabelt program, time in seconds): 
- with drive featuring fluid couplings with variable TPKL filling (left side) 
- with drive featuring fluid couplings with fixed TVVS filling (right side) 

 

2. PROPOZYCJA ZASTOSOWANIA: 

Efektywny zestaw napędowy typu E250kW (rys.5) do przenośników taśmowych charakteryzuje : 

1) Większa sprawność napędów głównych oraz zmniejszenie strat w przesyle energii 
poprzez zastosowanie nowych silników synchronicznych 250kW z magnesami trwałymi. 

2) Łagodny rozruch układu ze sprzęgłem hydrokinetycznym o zmiennym i sterowanym 
elektronicznie wypełnieniu typu TPKL. 

3) Przekładnia PIV IGP z nowego typoszeregu mocy 250kW, z systemem diagnostyki drgań 
i temperatury pracy. 

4) Hamulec tarczowy OMEGA z przekaźnikiem czasowym, podtrzymaniem UPS oraz 
okładzinami o zwiększonej odporności na ścieranie. 
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Rys. 5. Zestaw napędowy typu E250kW do przenośników taśmowych 

Figure 5. The E250kW type drive set for belt conveyors 

 

3. KIERUNKI BADAŃ 

Zaplanowane badania mają za zadanie sprawdzenie zmian modernizacyjnych i wykazanie efektów 
energooszczędności odniesionych do stanu wyjściowego czyli standardowego przenośnika 
stosowanego obecnie w kopalniach KGHM. W tym celu zaplanowano badania dwuetapowe. 
W pierwszej kolejności prowadzone są badania na przenośniku ze standardową taśmą, krążnikami 
i jednostkami napędowymi. W drugim etapie te same badania powtórzone będą na przenośniku 
prototypowym. Ustalono dwa podstawowe kryteria oceny energochłonności: 

1) uśrednione opory ruchu cięgna górnego wyznaczane eksperymentalnie w warunkach 
rzeczywistej (losowo-zmiennej) strugi urobku 

2) sprawność układu napędowego obejmująca układ zasilania mocą elektryczną, silniki 
sprzęgła i przekładnie 
 
 

4. WNIOSKI 
 

1. W związku z działaniami oszczędnościowymi w zakresie kosztów eksploatacyjnych 
odstawy urobku w Oddziałach Górniczych KGHM Polska Miedź S.A. celowym stało się 
podjęcie działań dla opracowania założeń i wdrożenie nowego typu przenośnika 
o podwyższonej efektywności. Zaplanowano dwuetapowe badania umożliwiające 
szacowanie efektów oszczędnościowych.Za podstawowe kryteria oceny efektywności 
nowych rozwiązań modernizacyjnych przyjęto; obniżenie oporów ruchu przenośnika oraz 
zwiększenie sprawności napędów głównych. 

2. W obszarze zagadnień związanych z podwyższeniem sprawności napędów głównych 
istotne znaczenie ma zastosowanie nowych silników synchronicznych z magnesami 
trwałymi o mocy 250 kW oraz odpowiednim system sterowania.  
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3. Stopniowa modernizacja w kierunku energooszczędności systemów transportu 
taśmowego w kopalniach podziemnych, gdzie drogi transportu są stosunkowo długie 
może przynieść istotne oszczędności już w okresie pierwszego roku eksploatacji. 
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Ukraina jest cwartym producentem węgla

w Europie po Rosji, Nemcziech i Polski.

Ukraiński przemysł węglowy ma 4,0%

światowych rezerw węgla lub 34 mld.

ton.

Wydobycie węgla kamiennego odbywa

się w następnych basenach: w

Donietskim – wschod Ukrainy oraz

Lwówsko-Wolynskim – zachod Ukrainy.

Wększość pokładów węgla są o małej

grubości (0,6-1,3 m), które leżą na

głębokości 1000 - 1300 m,

charakteryzują się jako wybuchowe ze

względu na wysoką zawartość gazu.

Wydobycie węgla za ostatni 10 lat

znajduje się praktycznie na jednym

poziomie 74 – 86 mln. ton (wyłacznie

2014 r).

Stan ukraińskiego przemysłu węglowego

2

Podział wydobycia węgla przez obwody na Ukrainie (2014 .)

Dynamika wydobycia węgla (mln ton) i zawartości popiołów (%) 



Stan ukraińskiego przemysłu węglowego
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Głównymi producentami węgla na

Ukrainie są kompanii DTEK (93%

produkcji węgla energetycznego) oraz

Donietskstal (34% produkcji węgla

koksowego).

Według stanu na 31.12.14 r, na Ukrainie

wydobywa się węgiel przez 150 kopalń.

Główne producenty węgla 

49 kopalń przestali pracować według

swojej lokalizacji na terenie

niekontrolowanym przez władze

Ukrainy.

Łącznie na terenie niekontrolowanym

przez władze Ukrainy znajduje się 57%

kopalń.

33 kopalni produkują 21 tys ton węgla na dobę, 25 kopalń - 11 tys ton.



Reforma przemysłu węglowego na Ukrainie
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Słabą skuteczność przedsiębiorstw państwowych, niska jakość produktów handlowych,

produkcyjne straty wymaga reformy branży. Główne punkty przyszłej reformy są:

• Prywatyzacja kopalń węgla (2015-2016 rr.).

• Likwidacja / konserwacja wszystkich kopalń, które nie mogą być prywatyzowane (2015-

2019 rr.).

• Realizacja koncepcji tworzenia systemu pomocy społecznej dla pracowników z zakładów

przemysłu węglowego i ludności, na terenie jakich znajduje się przedsiębiorstwa w stanie

likwidacji / konserwacji.

• Optymalizacja pomocy państwa dla przemysłu węglowego w celu przeprowadzenia

skutecznej restrukturyzacji przemysłu (likwidacja / konserwacja kopalń), zapewnienie

samowystarczalności produkcji węgla.

• Zakaz pomocy państwa dla modernizacji / technicznej modernizacji maszyn górniczych,

budownictwa nowych kopalń oraz kopalń wynajętych i w koncesji.

• Zakaz wszelkiego rodzaju wsparcia państwowego przemysłu węglowego z 2021 roku.

• Wprowadzenie giełdy węglowej.

• Przejście na bezpośrednie umowy sprzedaży węgla.



Zanieczyszczenie środowiska
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Eksploatacja cienkich pokładów węgla

kamiennego w trudnych górniczo-

geologicznych warunkach powoduje

zwiększenie objętości wydobycia skał

płonnych.

To powoduje zmniejszenie jakości

końcowej produkcji. Istnieje potrzeba

wzbogacenia dużych objętości masy

skalnej w ograniczonych możliwościach

zakładów przeróbczych. Ma miejsce

znaczne zanieczyszczenie środowiska.

Najwększy poziom zanieczyszczeń

występuje na wschodzie Ukrainy.

Chocziaż, znajduje tam jedna trzecia

wszystkich przedsiębiorstw, to one

emitują do środowiska 80% ogólnej

ilości odpadów przemysłowych całego

kraju.

W przemyśle węglowym istnieja węcej niż 7

tys. źródeł zanieczyszczeń. Największy

niepokój wywodują składowiska odpadów

górniczych tzw. hałdy.

Na terenie węglowych regionów zgromadzono

węcej niż 1000 hałd.

Podział składowisk odpadów górniczych



Objętość wydobywanych skał z jednej kopalni
(na przykładzie HW „DTEK”)
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Przy drążeniu wyrobisk

ilość skały składa około

280 tys. ton/rocznie.

Źródła skały płonnej: drążenie wyrobisk, ściany, przebudowa wyrobisk

Przy eksploatacji 

pokładu węgla 

kamiennego objętość 

skał w masie skalnej 

wynosi

720 tys. ton/rocznie.

Przy przebudowie wyrobisk 

korytarzowych ilość skał w  

ogólnej objętości zwiększa 

się na 

24 tys ton/rocznie.

Przy rocznej wydajności kopalni 1,8 mln ton łączna objętość skał, którą 

wydawano na powierzchnie przekracza 1 mln ton.



Możliwość lokowania skał w kopalni
(na przykładzie HW „DTEK”)
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Dostępne miejsca na lokowanie skał w kopalni: zroby, likwidowane wyrobiska

korytarzowe.

Najwększe mejsce dla lokowania skał - zroby. Przy średniej długości ściany 260 m i

grubosci pokłady o 1,05 m, śriednia długość pola eksploatacyjnego wynosi 1367 m.

Przy eksploatacji jednej ściany zwolnia się więcej niż 370 tys m3 przestrzeni. Biorąc

pod uwagę fakt, że w tym samym czasie są eksploatowane 4 ściany rozmiar takiej

przestrzeni wynosi 1,5 mln m3.

Technologia eksploatacji pokładów

węgla zapewnia likwidacje jednej (w

większości przypadków, mniej –

dwoch) wyrobki przyścianowej za

ścianą. Przekrój większości

likwidowanych wyrobisk

przyścianowych wynosi 11 m2.

Objętość przestrzeni likwidowanych

wyrobisk wynosi 74 tys m3.

Przy gęstości skal w 2,4 t/m3, ją

objętość wynosi 416 tys. m3.

Można stwierdzić, że zostawiać wszystkie skały w kopalni możliwe!



Utylizacja skał płonnych (na przykładzie HW „DTEK”)
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Składowanie odpadów górniczych

Przestawione przez nasypywanie

stożkowych, okrojonych oraz płaskich

składowisk na powierzchni ziemi.

Dzisiaj odpady górnicze utylizowane w dwa sposoby: 

składowanie oraz rekultywacja powierzchni ziemi .

Rekultywacja

Przestawwione przez odbudowe osadzonej

powierzchni przez nasypywanie warstwy

skał pod żyzną warstwą.

W ciągu 2013 roku

na składowiskach

HW „DTEK” (31

składowisko)

zlokalizowano 8,9

mln ton skał, na co

było wydane 9,25

mln €.

W ciągu 2103 roku

przez zakłady

rekultywacji HW

„DTEK” (8 zakladów)

było utylizowano w taki

sposób За 2013 год на

участка 3,3 mln ton

skał, na co było

wydane 5,19 mln €.

Coroczne wydatki na składowanie odpadów

górniczych (tylko zakłady HW „DTEK”)

stanowi węcej niż 14,17 mln €

W całym kraju, opłaty za lokowanie skał

wynosi ponad 70 mln €.



Alternatyne wykorzystnie terenów, które zajęte przez 

składowiska odpadów górniczych
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Obszar, zajęty przez składowiska odpadów górniczychwynosi 0,5% obszaru regionów

węglowych Ukrainy, który stanowi 32 tys. hektarów.

Jeżeli by ten obszar był wykorzystany przez rolnictwo, to można było by otrzymywać

zysk w rozmiarie od 2 do 22 mln € coroczne, bez szkody dla środowiska.



Właściwości skał płonnych i ich wykorzystanie w gospodarce 

kraju
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Skała płonna jest fitotoksyczna w związku z wysoką zawartością mineralną pirytu

(FeS2), troilitów (FeS), chalkopirytów (FeCuS) i in.

Siarczkowe skały na powierzchni poddane chemicznemu oraz biologicznemu utlenianiu,

tworząc kwas siarkowy (H2SO4) i hydrolizy siarczanów żelaza (Fex(SO4)y).

Procesy te towarzyszy ze wzrostem wymiany kwasów, zwiększeniu mobilności

aluminium, co zwiększa rozpuszczalność żelaza, manganu, boru, cynku, miedzi i

obniżenie pH do 3-2. Skromna zawartość Ca2 +, humusu, azotu, fosforu, mułu, braku

struktury, niskiej chłonności i przepuszczalności, nadmiernej zasadowości i zasolenia

niekorzystnie wpływają na rośliny.

Negatywny wpływ na rośliny

Niemożliwość wykorzystania w gospodarce

Zastosowanie skał płonnych do produkcji ceramiki budowlanej, porowatych kruszyw do

betonu, cementu nizkomarkowego, dróg i budowy tam, podkładki dółów stawów

osadowych nie otrzymało szerokiego zastosowania w przemysłu.

Wynika to ze względu na niską wytrzymałość skały, wysokiego stopniu niejednorodności

i w obecności radioaktywności.



Wykorzystanie skał płonnych w kopalniach
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Doswiadczenie zostawienia skał w kopalniach

Zgodnie z powyższym można zrobić wniosek, że do dzisiaj nie ma technologii, za

pomocą której można było by utylizować wszystkie skały, wydawane na powierzchnię.

Dlatego pozwązanie problemy – zostawienie skał płonnych w zrobach kopalń.

Kopalni węgla kamiennego

(pneumatyczna podsadzka)

1970-1990 rr.

KWK im. Stachanowa, Komsomolec

Donbasa (kompleks PZK, maszyna DZM-2) –

budownictwo pasów ochronnych z kamienia.

KWK im. Gorkogo (kompleks DZK) – pełna

podsadzka zrobów (600 tys ton skał).

KWK PSW «Donietskwęgel» (kompleks

„Tytan”) - budownictwo pasów ochronnych z

kamienia (300 tys ton/rocznie).

Kopalni rud żelaza

(podzadzka hydrauliczna)

Настоящее время

Wschodnij górniczo-przeróbczyj zakład -

0,5 mln m3/rocznie (zawartość skał w 1 m3

osiągnie 35%).

Zaporożskii żelazorudny zakład - 1 mln

m3/rocznie (zawartość skał w 1 m3 osiągnie

25%).

W tych zakładach wykorzystane pełna

podsadzka zrobów.



Technologia zostawienia skał płonnych w kopalniach 

węgla kamiennego
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Dla podzadzki zrobów w kopalniach węgla kamiennego była wykorzystywana podsadzka

pneumatyczna. To przede wszystkim spowodowano fizycznymi oraz mechanicznymi

właściwościami skał dla podsadzki.

Kompleks dla podsadzki 

pneumatycznej «Tytan»

Zasady użytkowania

Przekrój wyrobisk - оd 7 m2

Grubość pokładu - od 0,5 m

Wydajność - 0,33-1,0 m3 /min

Długość transportowania - 80 m



Technologia zostawienia skał płonnych w kopalniach 

węgla kamiennego
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Prowadzenie robót z podsadzki

KWK „Blagodatnaja”



Technologia zostawienia skał płonnych w kopalniach rud 
(na przykładzie ZZRZ)

14

Mocne skały złóż rud mogą być wykorzystane w jakości substancji pomocniczej

podsadzki hydraulicznej..

Skład mieszaniny podsadzkowej

Wiążące

(żużel)

20%

Woda 

18%

Substancja 

pomocnicza

 wapień 37%

 skały 25%

Mieszanina podsadzkowa jest podawana ze stropu

komory. Odbywa się powarstwowe wypełnianie komory z

dołu do góry.

Przygotowanie materiału do podsadzki odbywa się na

powierzchni, po tym, za pomocą otworów oraz rurociągów

odbywa się transportowanie mieszaniny do miejsca

podsadzki komory.

Objętość komor do podsadzki wynosi

100 tys m3, ich iłość od 9 do 12 corocznie.

Objętość zostawionych skał składa 250 tys ton/rocznie



Technologia zwiercania węgla
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Za pomocą technologii zwiercania węgla można eksploatować pokłady węgła

kamiennego o grubośći 0,6 – 0,9 m i filarów. Takie podejście daje możliwość

zwiększyć ilość produkowanego węgla i zmniejszyć straty.



Technologia zwiercania węgla
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Doswiadczenie wykorzystania technologii zwiercania węgla

Technologia zwiercania węgła oprócz eksploatacji filarów przychodnikowych może być

wykorzystana jako technologia dla zostawienia skał w otworach. Po eksploatacii węgla

zostawiony otwór może być wypełniony skałą.

Wygląd kompleksu zwierającego Otwór o długości 99 m



Wnioski

17

Eksploatacja pokładów węgla kamiennego o grubości mniej 1 m prowadzi do znacznego

zwiększenia zawartości popiołu wydobywanej masy skalnej do 42%, a w niektórych

przypadkach – do 65%

Istnieje potrzeba poprawy technologii eksploatacji pokładów węgła kamiennego:

eksploatacja bez udzialu ludzi, zwiercanie węgla, selektywna technologia.

Wkrótce przyjdzie moment, kiedy górnictwo ukraińskie będą wydobywać węcej skał niż

węgla. Dla tego kierownictwo branży w krótkim czasie muszą zostać podjęte w celu

odwrócenia tej tendencji.

Corocznie zwiększenie objętości wydawanych skał stanowi 1,3% lub 4 mln ton przy

stałym poziomie wydobyczia masy skalnej.

Wykorzystanie nowych technologii będzie pozwolało eksploatować węgiel z przyrodnej

zawartościu popiołów, a wydobywane skały w całości zostawiać w zrobach.

Podzadzka jako technologia wypełnienia zrobów z powodzeniem stosowana przy

eksploatacji złóż rud, ale zupełnie nie występują przy eksploatacji pokładów węgla.



prof.  W. Bondarenko

Dziękuję za uwagę!

Szkoła Eksploatacji Podziemnej 2015
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Ekologiczne i ekonomiczne aspekty zagospodarowania odpadów 
górniczych w TAURON Wydobycie S.A. 
 
 
Andrzej Fraś, Rafał Przystaś 
TAURON Wydobycie S.A. 
 
 
 
 
 
 
STRESZCZENIE: Artykuł przedstawia działalność TAURON Wydobycie S.A. w zakresie zago-
spodarowania odpadów wytwarzanych w zakładach górniczych. Poza krótkimi charakterystykami 
samych odpadów (wydobywczych, przeróbczych oraz dotychczas zdeponowanych), jak 
i technologii oraz instalacji służących do wytwarzania nowych użytecznych produktów na ich ba-
zie, zaprezentowano również obecne oraz prognozowane na kolejne lata efekty uzyskane z realiza-
cji prac badawczo – rozwojowych projektów proekologicznych, a także dalsze plany firmy w tym 
zakresie. Efektem podejmowanych działań w tym obszarze jest zamiar wyeliminowania problemu 
odpadów w zakładach górniczych na skutek ich całkowitego zagospodarowania. 
 
SŁOWA KLUCZOWE: Zagospodarowanie odpadów kopalnianych, korzyści ekonomiczne, granu-
lowanie mułów węglowych, mieszanki kruszywowo-popiołowe 
 
 
1. TAURON WYDOBYCIE S.A. W GRUPIE TAURON 

 
Grupa TAURON jest jednym z największych podmiotów gospodarczych w Polsce, dysponują-

cym kapitałem własnym w wysokości 16,5 miliarda zł. Holding zatrudnia ponad 29 tys. osób i jest: 
– największym dystrybutorem energii elektrycznej w kraju (18,3% powierzchni kraju), 
– drugim co do wielkości producentem energii elektrycznej w Polsce, 
– największym dostawcą ciepła na Górnym Śląsku. 
Grupa obejmuje zasięgiem działania południową część Polski. Spółki Grupy TAURON działają 

w województwach śląskim, małopolskim, opolskim i dolnośląskim. 
Działalność podstawowa Grupy TAURON to: 
– wydobycie węgla, 
– wytwarzanie energii elektrycznej i ciepła,  
– dystrybucja energii elektrycznej, 
– obrót energią elektryczną, 
– dystrybucja i sprzedaż ciepła. 
TAURON Wydobycie S.A. (do 23.02.2014 r. Południowy Koncern Węglowy S.A.) z siedzibą 

w Jaworznie został zawiązany Aktem Zawiązania z dnia 25.01.2005 r. Założycielem Spółki był 
Południowy Koncern Energetyczny S.A. (obecnie TAURON Wytwarzanie S.A.) w Katowicach. 
Działalność związaną z wydobywaniem, wzbogacaniem i sprzedażą węgla kamiennego Spółka 
rozpoczęła 01.07.2005 r. W 2007 roku jako Południowy Koncern Węglowy S.A. wszedł w skład 
Grupy TAURON i jako Obszar Wydobycia stanowi jedno z ogniw modelu biznesowego Grupy. 

Szkoła Eksploatacji Podziemnej 2015, Materiały Konferencyjne 
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Fot.1. Siedziba TAURON Wydobycie S.A. w Jaworznie (źródło własne) 
 
 

Jako producent węgla TAURON Wydobycie S.A. posiada około 20% krajowych zasobów bi-
lansowych węgla energetycznego oraz 7% udział w rynku sprzedaży. 

W skład spółki wchodzą dwa Zakłady Górnicze:  
– Sobieski w Jaworznie (ZG Sobieski), 
– Janina w Libiążu (ZG Janina).  
Zakładom tym towarzyszy wizerunek nowoczesnych kopalń. Jest to efekt przeprowadzonej 

w ubiegłych latach głębokiej restrukturyzacji techniczno-technologicznej oraz organizacyjnej.  
 
 

 
Fot. 2 i 3. Zakład Górniczy Sobieski w Jaworznie – z lewej, Zakład Górniczy Janina w Libiążu –  

z prawej (źródło własne) 
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2. PRODUKTY UBOCZNE 
 
Zakłady górnicze TAURON Wydobycie produkując około 5,5 mln ton/rok węgla w różnych od-
mianach wytwarzają około 2,0 mln ton/rok skał i materiałów towarzyszących. 

Skały i materiały towarzyszące wydobyciu i przeróbce węgla przez lata kwalifikowane jako 
odpady wydobywcze przekazywane były do zagospodarowania podmiotom zewnętrznym jako:  

– odpady o kodzie 01 01 02 - Odpady powstające podczas robót przygotowawczych, które są 
kierowane na powierzchnię do zagospodarowania z pominięciem Zakładu Przeróbki Me-
chanicznej (odpady z wydobywania kopalin innych niż rudy metali), 

– odpady o kodzie 01 04 12 – Odpady powstałe w Zakładach Przeróbki Mechanicznej oraz 
Wzbogacania Miałów i Gospodarki Wodno-Mułowej ZG Sobieski i ZG Janina. (odpady 
powstające przy płukaniu i oczyszczaniu kopalin inne niż wymienione w 01 04 07 i 01 04 
11), które można podzielić na dwa rodzaje:  
 odpadowa skała płonna, 
 odpadowe muły węglowe. 

–  odpady o kodzie odpadu 19 13 06 – szlamy z oczyszczania wód podziemnych inne niż wy-
mienione w 19 13 05 – odpady w formie mułów lub szlamów nagromadzone w osadniku 
wód dołowych.  

Rodzaje tych skał i materiałów różnią się od siebie nie tylko pod względem uziarnienia czy 
konsystencji, ale przede wszystkim składem mineralnym, własnościami palnymi oraz fizykoche-
micznych.  

Głównymi składnikami skały płonnej pochodzącej z robót górniczych przygotowawczych są 
piaskowce (10-90%) i skały ilaste. Zawartość węgla jest zmienna (2–8%), natomiast zawartość 
siarki wynosi ok. 3%. Skład ziarnowy odpadów uzależniony jest od własności mechanicznych ura-
bianych calizn skalnych z użyciem materiałów wybuchowych oraz od zastosowanej techniki ura-
biania. 

Głównym składnikiem skały płonnej z zakładów przeróbczych jest 70 – 90% okruchów skał 
iłowcowych. Pozostała część to piaskowce, mułowce i przerosty węglowe. zawartość siarki wynosi 
od 0,4 do 0,6%, a w niektórych przypadkach dochodzi nawet do 2,5%. 

Muły węglowe – zarówno te z bezpośredniej produkcji, jak i te zalegające w osadniku – oraz 
odpady przeróbcze drobnouziarnione, zawierają natomiast głównie iłowce oraz okruchy iłowcowo-
węglowe, co powoduje wzrost udziału ilastej substancji mineralnej i podnosi zawartość węgla, 
która może przekraczać 10%, osiągając w granicznych przypadkach nawet 20% (mułu z osadni-
ków). Odpady te charakteryzują się wyższą zawartością siarki w porównaniu z odpadami grubouz-
iarnionymi. 

Wykonane testy wymywalności wykazały, że głównymi jonami w składzie wyciągu wodnego 
dla skały płonnej z robót górniczych, przygotowawczych oraz przeróbczych są siarczany oraz sód.  

W wyciągach wodnych badanych skał, za wyjątkiem żelaza i cynku (muły weglowe), nie 
stwierdzono występowania innych metali lub też ich zawartości kształtowały się poniżej granicy 
oznaczalności stosowanych metod. 

Porównanie otrzymanych wyników (poza Chemicznym Zapotrzebowaniu Tlenu – ChZT i man-
ganem) do parametrów zawartych w Rozporządzeniu Ministra Środowiska w sprawie warunków 
jakie należy spełniać przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi, oraz w sprawie substancji 
szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego (Dz. U. nr 137 poz. 984) wykazało, że wartość 
poszczególnych wskaźników w składzie wyciągów wodnych nie wykracza poza parametry do-
puszczalne zamieszczone w cytowanym rozporządzeniu.  

Z porównania wartości ChZT i manganu do kat. A3 wód powierzchniowych zawartych w Roz-
porządzeniu Ministra Środowiska wynika, że wymienione parametry nie przekraczają wartości 
dopuszczalnych. 
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Na podstawie badań mułów zdeponowanych w osadniku wód dołowych stwierdzono, że nie 
ulegają istotnym przemianom fizycznym, chemicznym i biologicznym. Ogólna zawartość zanie-
czyszczeń, zdolność do ich wymywania oraz negatywne oddziaływanie na środowisko są nie-
znaczne i nie stanowią zagrożenia dla jakości wód powierzchniowych oraz podziemnych, jak rów-
nież gleby i ziemi. 
 
3. MATERIAŁY TOWARZYSZĄCE ODPAD CZY PRODUKT? 
 
Wydobywana w kopalniach 1 tona urobku węglowego zawiera od 60 – 90% węgla, który w róż-
nych odmianach trafia na rynek oraz od 10 – 40% skał towarzyszących, które z reguły zamiast na 
rynek, trafiają na hałdy, osadniki ziemne lub różnego rodzaju wyrobiska nieczynnych kopalń od-
krywkowych. Skały towarzyszące potocznie zwane skałą płonną, łupkiem przywęglowym, czy 
odpadem wydobywczym, były przez lata czynnikiem generującym koszty, które w stosunku jednak 
do przychodów z węgla nie wpływały znacząco na bilans ekonomiczny kopalń. Zmieniające się 
jednak otoczenie prawne i społeczne wokół gospodarowania tymi materiałami, kończące się miej-
sca na hałdach i osadnikach, spowodowały, że w chwili obecnej koszty zagospodarowania skał 
towarzyszących znacząco wzrosły i w przyszłości będą jeszcze rosnąć.  

Wprowadzane nowelizacje ustaw oraz nakazy ograniczające składowanie zmusiły producentów 
węgla do podjęcia różnego rodzaju działań powodujących minimalizację wpływu działalności ko-
palń na środowisko.  

W TAURON Wydobycie S.A. od lat trwają już prace nad sukcesywnym ograniczaniem rosną-
cych kosztów gospodarowania odpadami wydobywczymi. Za podjętymi działaniami organizacyj-
nymi poszły również realizacje inwestycji wspomagających przetwarzanie odpadów wydobyw-
czych w produkty o konkretnym zastosowaniu. Nie byłoby to możliwe, gdyby nie prace badawczo 
– rozwojowe pozwalające określić właściwości, skład chemiczny oraz kierunki zastosowań zarów-
no skały płonnej jak i odpadowych mułów wytwarzanych w procesie przeróbki węgla. Tak okre-
ślono przydatność skały płonnej m.in. do:  

– budowy nasypów drogowych i kolejowych,  
– budowy i wzmacniania wałów przeciwpowodziowych,  
– rekultywacji, rewitalizacji i niwelacji terenów, 
– wnoszenia obiektów ziemnych.  
Muły węglowe natomiast zostały odpowiednio scharakteryzowanie w celu przetworzenia na 

niskokaloryczne paliwo granulowane.  
Z odpadów w formie skały płonnej zaczęto produkować kruszywa, na które TAURON Wydo-

bycie S.A. uzyskał Aprobaty Techniczne oraz inne dokumenty dopuszczające do stosowania w ww. 
kierunkach. Wybudowano w Zakładach Górniczych w Jaworznie i Libiążu specjalistyczne instala-
cje pozwalają wyprodukować odpowiednie kruszywa zgodnie z wymaganiami klienta. Dodatko-
wym atutem tych kruszyw jest wykorzystanie do ich produkcji spoiw na bazie popiołów z elek-
trowni i elektrociepłowni z Grupy TAURON. W ten sposób od chwili uruchomienia instalacji do 
produkcji kruszyw w 2011r. w ZG Sobieski i w 2013r do chwili obecnej w TAURON Wydobycie 
S.A. wyprodukowano i sprzedano ok 1,5 mln ton kruszywa w tym:  

– 0,3 mln ton kruszywa do budowy nasypów drogowych; 
– 0,4 mln. ton kruszywa do rekultywacji składowiska odpadów komunalnych w Jaworznie-

Pieczyskach; 
– 0,8 mln ton kruszywa do budowy wałów przeciwpowodziowych na rzece Wiśle  

w okolicy Oświęcimia. 
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Fot. 4 i 5. Budowa obwodnicy Chrzanowa z zastosowaniem kruszyw z Zakładu Górniczego Sobieski  

w fazie rozpoczęcia oraz w fazie wybudowania części nasypu drogi (źródło własne) 
 
 

 
Fot. 6 i 7. Budowa drogi ul. Orląt Lwowskich w Jaworznie z zastosowaniem kruszyw z Zakładu  

Górniczego Sobieski w fazie budowy nasypu oraz po zakończeniu budowy (źródło własne) 
 
 

 
Fot. 8 i 9. Budowa drogi pomiędzy dzielnicami Jaworzna Byczyna i Jeleń z zastosowaniem kruszyw  

z Zakładu Górniczego Sobieski w fazie budowy nasypu oraz po zakończeniu budowy (źródło własne) 
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Fot. 10 i 11. Rekultywacja składowiska odpadów komunalnych w Jaworznie-Pieczyskach  

z zastosowaniem kruszyw z Zakładów Górniczych TAURON Wydobycie S.A. 
 
 

   
Fot. 12 i 13. Budowa wałów przeciwpowodziowych na rzece Wiśle w okolicy Oświęcimia  

z wykorzystaniem kruszyw z Zakładu Górniczego Janina w trakcie i po zakończeniu budowy 
 

 
Wybudowane przez Zakłady Górnicze TAURON Wydobycie S.A. instalacje do produkcji kru-

szyw, są zaprojektowane w sposób pozwalający na przetworzenie na kruszywo ok 90% skały 
płonnej wytwarzanej w trakcie procesów wydobycia i przeróbki węgla. Pozostałą część, głównie 
drobnoziarniste materiały, zakłady będą lokować na dole kopalń. W ten sposób TAURON Wydo-
bycie S.A. będzie posiadać potencjał do zagospodarowania 100% skał towarzyszących wydobyciu 
urobku węglowego. Spełniający zatem wymagania oraz odpowiednio przygotowany w specjalnych 
instalacjach „odpad” można bezpiecznie wykorzystywać jako pełnowartościowy PRODUKT za-
stępujący materiały naturalne.  

Jeszcze do niedawna w Zakładach Górniczych TAURON Wydobycie S.A. dość dużym i kosz-
townym, pozostawał problem zagospodarowania mułów węglowych, które powstawały podczas 
procesu przeróbki wydobytego urobku węglowego. Teoretycznie, jako materiał palny muły mogły 
być stosowane. W praktyce jednak ciastowata, wilgotna konsystencja mułów nie pozwalała na sto-
sowanie ich w procesach spalania lub mieszania z innymi paliwami. Część wytwarzanych mułów 
w takiej formie była zagospodarowywana w elektrociepłowniach Grupy TAURON. Jednak ich 
stan przed podaniem do komory spalania musiał zostać zmieniony z ciastowatego do postaci roz-
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wodnionego emulgatu. Taki sposób przygotowania mułów, ze względu na konieczność stosowania 
wody do rozwodnienia powoduje duża stratę na wartości opałowej. Do roku 2010 tylko ok. 25 
proc. produkowanych w TAURON Wydobycie S.A. mułów było spalane. Pozostała niewykorzy-
stana część mułów musiała być w sposób tradycyjny zagospodarowywana przez składowanie. 

 
 

 
Fot. 14 i 15. Instalacja do produkcji kruszyw w Zakładzie Górniczym Sobieski  

oraz wyprodukowane kruszywa 
 
 

 
Fot. 16. Instalacja do produkcji kruszyw w ZG Janina w Libiążu (źródło własne) 

Fot. 17. Instalacja do ulepszania kruszyw spoiwami na bazie popiołów w ZG Janina (źródło własne) 
  

 
 Podjęte działania badawczo-inwestycyjne przyniosły efekt w postaci wybudowania w 2010 r. 

w Zakładzie Górniczym Sobieski, nowatorskiej instalacji do produkcji z mułów węglowych, ni-
skokalorycznych paliw granulowanych. Uzyskany sypki, luźny produkt pozwalał na swobodne 
mieszanie go z innym paliwem w odpowiednich proporcjach. W ten sposób rozwiązano problem 
z konsystencją mułów ograniczającą ich wykorzystanie. Dodatkowo wytworzony w instalacji gra-
nulat nie powodował problemów z magazynowaniem i transportem, co w przypadku mułów dys-
kwalifikowało ten materiał do stosowania w większej skali.  
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Fot. 18 i 19. Muł węglowy oraz granulat wytworzony z mułów 

 
 

Od początku produkcji niskokalorycznych paliw granulowanych udało się przetworzyć ok. 150 
tys. ton mułów, które musiałyby trafić na składowisko. Od początku 2014r. podobna instalacja 
pracuje również w Zakładzie Górniczym Janina, gdzie oprócz granulatów dla energetyki produko-
wane są granulaty do zabudowy w obiekty ziemne z zastosowanie spoiw na bazie popiołów z za-
kładów Grupy TAURON.  

W ten sposób nawet najmniej atrakcyjne po względem energetycznym muły przetwarzane są na 
PRODUKTY. 

 
 

 
 

Fot. 20. Instalacja granulowania mułów w Zakładzie Górniczym Janina TARON Wydobycie S.A. 
 
 

Podobnie jak w przypadku produkcji kruszyw, także i produkcja granulatów na posiadanych 
przez TAURON Wydobycie S.A. instalacjach pozwala na przetworzenie na produkt ok 90% wy-
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twarzanych mułów. Posiadany potencjał przetwórczy materiałów towarzyszących węglom przy 
wydobyciu i przeróbce, pozwoli w przyszłości na pełne wykorzystanie całości wydobytego urobku 
węglowego ograniczając negatywny wpływ na środowisko oraz koszty prowadzenia działalności 
górniczej.  

Wieloletnie dążenie TAURON Wydobycie S.A. do bezodpadowej produkcji poprzez wdroże-
nie nowatorskich technologii zostało dostrzeżone i wyróżnione w kraju oraz za granicą. 

Technologia produkcji granulatów znalazła uznanie na międzynarodowych targach Badań Na-
ukowych i Nowych Technik „BRUSSELS INNOVA 2011” w Brukseli, gdzie otrzymała złoty me-
dal oraz srebrny medal na 111 międzynarodowych targach wynalazczości „CONCOURS LÉPINE” 
w Paryżu. 

W kraju TAURON Wydobycie S.A. za wdrożenie technologii produkcji granulatów oraz pro-
dukcji kruszyw uhonorowany został prestiżowym tytułem LIDERA INNOWACJI 2012 najwyższą 
nagrodą w XI ogólnopolskiej edycji konkursu LIDER INNOWACJI 2012 organizowanego przez 
Centrum Innowacji Wojewódzkiego Klubu Techniki i Racjonalizacji w Katowicach oraz najwyż-
szą nagrodą przyznaną przez kapitułę konkursu Górniczy Sukces Roku w kategorii „EKOLOGIA” 
na konferencji naukowo – technicznej XXII Szkoła Eksploatacji Podziemnej w Krakowie. 
 
 
4.  PODSUMOWANIE 
 
W kolejnych latach, działania proekologiczne TAURON Wydobycie S.A. będą skupiały się wokół 
wykorzystania potencjału Spółek Grupy TAURON do wypracowania modelu zagospodarowania 
wytwarzanych „odpadów” przede wszystkim wewnątrz Grupy. W tym celu został zainicjowany 
projekt Grey2Green między obszarami spółek energetycznych oraz TAURON Wydobycie S.A., 
którego idea opiera się na wykorzystaniu efektu synergii w kierunkach gospodarki odpadami. Zrea-
lizowanie założeń projektu opiera się również na wdrożeniu innowacyjnych technologii w plano-
wanych inwestycjach budowy specjalistycznych instalacji, dedykowanych dla przetwarzania róż-
nego rodzaju „odpadów” na PRODUKTY. 

Dzięki inwestycjom proekologicznym, zrealizowanym w TAURON Wydobycie S.A. udało 
się zagospodarować lub przetworzyć na produkt zarówno odpady własne, jak i te pochodzące 
z TAURON Wytwarzanie S.A. Dodatkowo planowane inwestycje takie jak: modernizacja w ZG 
Sobieski instalacji do zatłaczania zawiesiny mułowo-popiołowej na dół kopalń w celach prewencji 
p.poż. oraz wdrożenie nowatorskiej technologii kompleksowego „czyszczenia” osadników muło-
wych pozwolą na całkowite zagospodarowania odpadowych mułów węglowych zarówno tych 
z bezpośredniej produkcji oraz zalegających od lat w osadnikach przywracając ich funkcjonalność. 

 Kierunki przyjętej polityki TAURON Wydobycie S.A., dążenia do bezodpadowego – produk-
towego wydobycia urobku węglowego będą dalej rozwijane i rozszerzane. Takie działania przy-
czynią się do uzyskania znaczących korzyści ekonomicznych – minimalizacja kosztów zagospoda-
rowania odpadów, zmniejszenie opłat środowiskowych, uzyskanie dodatkowych przychodów za 
sprzedaż produktów oraz korzyści ekologicznych - zmniejszenie ilości wytwarzanych odpadów, 
zmniejszenie powierzchni składowisk, zwiększony odzysk, ochrona zasobów surowców natural-
nych zarówno dla TAURON Wydobycie S.A. jak i Spółek energetycznych Grupy. 
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In Ukrainian resources  are deposited near 
70% of coal seams with thickness to 1 m. 2



During coal mining appears necessity of wall rocks
cutting, in consequence of which ash content is
increasing and mineral deposit passes into rock
mass. As a result, all mines of Western Donbass
produce coal with ash average content of 40-52%.

3



The solution of this problem can be transition to
selective mining that allows including unconditional coal
reserves on the mine balance, significantly increase mine
enterprises lifetime and overcover non-productive
processes with more valuable quality of extracted coal.

4



The main task of the article is analysis of gob packs usage 
effectiveness for protection of reuse mine workings during 
selective mining and evaluation of rocks displacements for 

certain reuse working at different protection methods under 
conditions of Western Donbass. 

5



For accomplishment of settled goal were solved 
following tasks:

 To release actuality of reuse workings with 
leaving rock in mine as protection constructions. 

 To examine usage of gob packs for workings 
protection at underground mining of thin coal 
seams. 

 To execute analytical calculation of rock motion 
of development working contour during different 
protection methods under conditions of Western 
Donbass. 

 To propose recommendations for use of rational 
methods of reuse workings protection for 
increasing their stability.

6



All facilities of workings 
protection conditionally can be 
separated into two types: single 

and repeated. First type of 
protection constructions are 
rock gob packs, chump walls, 

cribs, gob cribs, cutting-off 
supports, columns, iron blocks, 

cast strips. Simultaneously entry 
chain pillars can be used. 
Second type is portable 
mechanized supports of 
different constructions 

7



The authors chose extraction unit of block #3, С10
top seam, 1004th

longwall, Mine Management “Ternivs’ke”, Zahidno-Donbas’ka mine, 
PJSC DTEK “Pavlogradugol” for research It is expected to reuse 

boundary drift of 1004th longwall during mining of extraction unit of 
1006th longwall. 
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Mine-geological characteristics

Parameter Value

Mine-geological characteristics 

Extraction thickness, m 1.06

Useful thickness, m 0.85

Seam inclination, degree. 3-5

Distance to lower С8
low seam, m 80

Compression strength of С10
top seam, 

MPa
30

Compression strength of roof, MPa

- siltstone (mav = 1.5 m)

- silstone (mav = 5.2 m)

- coal interlayer (mav = 0.35 m)

- sandstone (mav = 2.5 m)

- mudstone (mav = 10.5 m)

25

25

30

50

18
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Mine-geological characteristics 
Compression strength of bottom rock, MPa

- mudstone (mav = 1.5 m)

- sandstone (mav = 1.3 m)

- siltstone (mav = 18.5 m)

12

45

25

Typification of immediate roof by thickness B1-2

Typification of main roof by load properties А1-2

Mine-technical characteristics

Mining method
Long pillar 

along the strike

Longwall length, m 250

Extraction pillar length, m 1180

Shearer MB – 410E

Chain conveyor SZK 225 – 640

Mechanized support Ostroj

Shearer’s web width, m 0.7

Quantity of shears per day, pcs. 4.4

Clear opening, m2 10.0

Type of development working support
TYSS – 11.7 (Tent Yielding 

Specified Support)
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In mine-geological conditions 
of Western Donbass can be 
used following protection 
constructions of workings 
during their reuse:
- cast strip;
- cutting-off support;
- gob pack;
cribs from round timber.
It is proposed to install gob 
pack from bottom cutting rocks 
during selective mining of 
extraction unit. 

11



Algorithm and calculation was following 

2

RR
R

BR 


1. Average weighted design rock resistance to compression on working

contour was determined.
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Resistances to compression were determined with
taking into account weakening factors actions

twccomp kkkσR 
,

, MPа

comp

ck

wk

tk

ompct lg..k 33020 

where:

;

– coefficient that accounted rock faulting by weakening surfaces;

– coefficient that accounted softening of watered ground; 

– coefficient that accounted rock weakening during sustained loading; determines
by the formula

– rock ultimate resistance on simple compression in sample
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Calculation value of compression strength of rock layers 

Rock layer , MPa , MPa

Roof

siltstone 25 0.9 0.6 0.81 10.9

siltstone 25 0.9 0.6 0.81 10.9

coal interlayer 30 0.9 0.5 0.82 10.9

sandstone 50 0.9 0.6 0.87 23.5

mudstone 18 0.9 0.5 0.78 6.3

Bottom

siltstone 12 0.9 0.5 0.74 4.0

sandstone 45 0.9 0.6 0.86 18.0

siltstone 25 0.9 0.6 0.81 10.9

compσ ck wk tk R14



It was established that on researched extraction unit impact 
following underworking. Rock displacements were determined 
according to Research Institute of Mining Geomechanics and 
Survey’s methodology:

Roof rock displacements:

ksdrluwrsdrkrdrsr kkkkUkkmkk))UU(ktVU(kU  2100

Bottom rock displacements:

)k(kkkUkktV)k()UU(ktVUk(kU ksdrluwrskrdrdrsb  11 112100
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Calculation parameters during determination of rock displacements 
Parameter Value

Coefficient that accounted working crosscut ks 1

Coefficient that accounted working drivage method kdr 1.1

Coefficient that accounted share of roof displacements in total one kк 0.52

Coefficient that accounted influence of main roof type of seam kr 0.9

Coefficient that accounted lithological composition between working and

underworked seam kl

1

Coefficient that accounted supporting time of underworked working kts 1

Rock displacements under the influence of working drivage Udr, mm:

- roof;

- bottom

418.4

374

Rock displacements in abutment pressure zone of longwall U1 =U2, mm:

- roof;

- bottom

753.4

673.4

Rock displacements for the period of underworked longwall influence Uuw,

mm:

- roof;

- bottom

792.5

803.5
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Calculation parameters during determination of rock displacements 

Time for stoping operations conduction time in extraction pillar tstop, month 12.8

Time for drift drivage tdr, month 5.6

Time for mechanized complex mounting tm, month 1

Time for working supporting outside the influence zone of stoping face t0,

month:

- beginning of the working (t0= tdr+tstop);

- end of the working (t0= tm)

19.4

1

Time for working supporting inside the influence zone of stoping face t0,

month:

- beginning of the working (t1= tstop);

- end of the working (t1= tstop)

12.8

12.8

Rock displacement velocity outside influence zone of stoping face V0, mm per

month:

- roof;

- bottom

17.91

15.63

Rock displacement velocity in background abutment pressure zone V1, mm per

month:

- roof;

- bottom

84.86

79

17



Displacements calculations 
during different method of 
working protection were 
held with changing 
coefficient that taking into 
account protection 
construction of mine 
working kpr. For cast strips 
kpr=1; gob packs that 
constructed by mechanical 
method kpr=0.15; cutting-off 
support kpr=0.2; cribs from 
round timber kpr=0.6. 

18



Calculated values were represented as diagrams of roof and 
bottom rocks displacements along the length of boundary 
drift. Reference level along an axis X is the beginning of 1004th

longwall boundary drift and the end is value 1180 m 
(beginning of longwall outstep from face entry).

Results of displacements analytical calculations at different 
protection methods of reuse 1004th longwall boundary drift

Protection method of reuse boundary drift 1004th longwall 

Rocks
Cast strip

Cutting-off 

supports
Cribs Gob pack

Beginning End Beginning End Beginning End Beginning End

Roof 1632.7 1461.3 1728.1 1556.7 2109.7 1938.3 1680.4 1509

Bottom 2220.6 2082.5 2220.6 2082.5 2220.6 2082.5 2220.6 2082.5

19



Diagram of roof rocks displacements along the length of working for all life duration

at different protection methods:

1 – cast strip; 2 – gob pack; 3 – cutting-off support;

4 – cribs from round timber.
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Diagram of bottom rocks displacements along the length of working for all life duration at

different protection methods:

1 – cast strip, gob pack, cutting-off support, cribs from round timber
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According to previous figures it is 
following that along the whole 
length of 1004th longwall reuse 
boundary drift predicted roof and 
bottom rocks displacements do 
not exceed value of yielding arch 
support not less than in 4 times 
that will lead to necessity of drift 
re-bolting on all units of it’s 
length. 

22



 discrepancy of TYSS–11,7 project support to yielding condition in predicted

displacements of considered geotechnical conditions that will lead to necessity of

drift timber replacement mot less than 4 times;

 rock displacements during protection by gob pack on 25% and on 3% less than at

usage of cutting-of support and cribs from round timber and by efficiency is on the

one level with cast strip;

 indisputable advantage of drift protection by gob pack is usage of ready backfilling

material from cutting rocks. At this, disappears necessity of material

transportation (timber, rock, and binding substances) from surface into the

stoping face for protection constructions installation. Research of this protection

method in combination with anchor support allows to significantly decreasing

costs on supporting of reuse workings;

CONCLUSIONS
Analysis of geotechnical conditions of extraction unit mining and 
calculated displacements of bottom and roof rocks shown following 
specialties:

23



CONCLUSIONS

 decreasing of roof rocks displacements by means of mechanized backing usage

gives the opportunity to use five-chain arch support MYS-A5I (Mechanized

Yielding Support) with maximal value yielding of 1500 mm. However, forced

supports usage in front of stoping face allows to use arch support MYS-A4E with

maximal yielding value of 700 mm;

 maximal value of roof rocks displacements Ub=2200.6 mm is critical at all

considered protection methods of 1004th longwall reuse boundary drift. It

means that without additional measures on bottom rocks displacements

decreasing appear necessity of drift bottom dinting not less than 4 times during

whole period of exploitation;

 it is recommended to use camouflet blasting with further injection of binding

substances or bottom dinting in conditions of very heaving rocks (Нm/Rb=28.9)

of 1004th longwall boundary drift Ub=2220.6 mm for non-stop operations;

 further underworking of 1004th longwall of С10
top by mining operations of С8

low

seam on 20-25% decreases displacements in reuse mine working.
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DIRECTION FOR FURTHER RESEARCH

It should be noted that all of 

considered protection 

construction in reuse mine 

working can be forced by 

anchor support. At timber 

support types and cast strip 

schemes of anchor supporting 

are well-known, but at 

combination with gob pack 

during selective mining is not. 

That is why this question is 

direction for further research.

25



THANK YOU FOR YOUR ATTENTION



Tomasz Kostka

Marcin Frankowski 

„Efektywność energetyczna pomp 

ciepła w warunkach OZG Lubin” 

XXIV edycja Szkoły Eksploatacji Podziemnej
Kraków 2015



22

Udział zużycia energii cieplnej 

w kosztach całkowitych energii

KGHM Polska Miedź S.A. 

Wykorzystanie energii cieplnej zawartej w wodach kopalnianych przy      
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Oddział Zakłady Górnicze Lubin
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Wykorzystanie energii cieplnej zawartej w wodach kopalnianych przy      

zastosowaniu pompy ciepła w KGHM Polska Miedź S.A. 

Oddział Zakłady Górnicze Lubin

Realizując działania mające na celu poprawę efektywności wpisanej 
w I filar Strategii KGHM Polska Miedź S.A. poprzez racjonalizację zużycia 

energii cieplnej przystąpiono do realizacji poniższej koncepcji.



Wykorzystanie energii cieplnej zawartej w wodach kopalnianych przy      

zastosowaniu pompy ciepła w KGHM Polska Miedź S.A. 

Oddział Zakłady Górnicze Lubin

Schemat zasady działania pompy ciepła



O/ZG „Lubin” rejon Lubin Wschodni- Przedstawienie inwestycji

Wykorzystanie energii cieplnej zawartej w wodach kopalnianych przy      

zastosowaniu pompy ciepła w KGHM Polska Miedź S.A. 

Oddział Zakłady Górnicze Lubin

Schemat układu wykorzystania energii cieplnej zawartej w wodzie kopalnianej – rejon LW

Umieszczone w zbiornikach terenowych wymienniki ( 6 sztuk)  ze stali kwasoodpornej 316 L, 

wyjmowane (podnoszone) na czas czyszczenia zbiorników z powodu powstawania osadów w 

czasie eksploatacji a szczególnie podczas braku dopływu wody kopalnianej.

W wężownicach przewidziano zastosowanie płynu niezamarzającego dostarczającego 

„odebraną z wody kopalnianej” energię cieplną do pompy ciepła  Vitocal 350-G Pro BW352A132 

o mocy 176 kW



POMPA CIEPŁA 
O MOCY 176 KW 

Z WYMIENNIKIEM 
c.w.u.

SZYB L-III

woda dołowa

glikol zasilanie

glikol powrót

BASEN WODY 
KOPALNIANEJ

WYMIENNIK 
CIEPŁA

Ø 400 (20-600 m3/h)



Wykorzystanie energii cieplnej zawartej w wodach kopalnianych przy      

zastosowaniu pompy ciepła w KGHM Polska Miedź S.A. 

Oddział Zakłady Górnicze Lubin

Efekt ekonomiczny pompy ciepła w układzie przygotowania c.w.u. rej. LW 

osiągnięty w II półroczu 2014r.

Produkcja 

kWh z PC
GJ z PC

Pobór 

kWh dla 

PC

C O P

Wartość 

ciepła w cenie 

zewn.

Koszt en. El. dla 

PC

% wart. 

Ciepła z PC

Oszczędność 

[zł]
Miesiąc'2014

57778 208,0 14896,0 3,88 19753,76 4766,72 24,1 14987,04 VII

52028 187,3 13720,0 3,79 17787,88 4390,40 24,7 13397,48 VIII

63444 228,4 16464,0 3,85 21691,15 5268,48 24,3 16422,67 IX

70083 252,3 17965,1 3,90 23960,93 5748,83 24,0 18212,10 X

71750 258,3 18587,5 3,86 24530,75 5948,00 24,2 18582,75 XI

75278 271,0 19758,1 3,81 25736,87 6322,59 24,6 19414,28 XII

390361 1405,3 101390,7 3,85 133461,34 32445,02 24,3 101016,32 suma



Wykorzystanie energii cieplnej zawartej w wodach kopalnianych przy      

zastosowaniu pompy ciepła w KGHM Polska Miedź S.A. 

Oddział Zakłady Górnicze Lubin

Koszt energii cieplnej potrzebnej do produkcji
ciepłej wody użytkowej  - rejonu LW – 2800 GJ/rok

Energia cieplna od tradycyjnego dostawcy Energia cieplna wyprodukowana przez 
pompę ciepła

350 tys. PLN/rok 98 tys. PLN/rok

100% 28 %

Koszt inwestycji 650 tys. PLN
Zwrot inwestycji w okresie 3 lat



O/ZG „Lubin” rejon Lubin Główny - Przedstawienie inwestycji

Wykorzystanie energii cieplnej zawartej w wodach kopalnianych przy      

zastosowaniu pompy ciepła w KGHM Polska Miedź S.A. 

Oddział Zakłady Górnicze Lubin

Zastosowanie wymiennika typu „rura w rurze”, bez ingerencji w ciecz płynącą w układzie

podstawowym (medium grzewcze w rurze wewnętrznej, a płyn odbierający ciepło w rurze

zewnętrznej – odwrotnie od znanych rozwiązań) pozwoli wykorzystać energię cieplną

przenikającą przez ściany rurociągu głównego odwadniania i nie spowoduje spadku sprawności

zestawów głównego odwadniania. Wymiennik typu „rura w rurze” należy zabudować na

rurociągu 500 mm. Pompa ciepła VITOCAL 350-G PRO BW352.AS1050 SDH .

Przewidywana moc cieplna pompy ciepła wynosi

0

strona pierwotna                       

woda kopalniana w rurociągu     

głównego odwadniania 24-26oC

wymiennik typu 

„rura w rurze” 

długości ok. 60 m

do/z pompy ciepła

strona wtórna 

glikol 5-10 °C

rurociąg głównego 

odwadniania

Schemat układu wykorzystania energii cieplnej zawartej w wodzie kopalnianej – rejon LG

1,25 MW
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ZWR

Pompownia głównego odwadniania
Pompy MHK 250x6

ZWR

Odcinek rurociągu głównego 

odwadniania, na którym w pierwszej 

kolejności można zabudować 60-

metrowy odcinek wymiennika typu 

„rura w rurze”

Pompa ciepła

Ø 400 (600 m3/h)

Ø 500 (600 m3/h)

Budynek „D”

Cechownia, łaźnie

Pomieszczenia biurowe 
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Wykorzystanie energii cieplnej zawartej w wodach kopalnianych przy      

zastosowaniu pompy ciepła w KGHM Polska Miedź S.A. 

Oddział Zakłady Górnicze Lubin

Porównanie kosztów energii cieplnej potrzebnej do produkcji
ciepłej wody użytkowej  i centralnego ogrzewania - rejonu LG – 16 978 GJ/rok

Energia cieplna od tradycyjnego dostawcy Energia cieplna wyprodukowana przez 
pompę ciepła

2 125 tys. PLN/rok 597  tys. PLN/rok

100% 28 %

Przewidywany koszt inwestycji 2.800 tys. PLN
Zwrot inwestycji w okresie 2 lat



Wykorzystanie energii cieplnej zawartej w wodach kopalnianych przy      

zastosowaniu pompy ciepła w KGHM Polska Miedź S.A. 

Oddział Zakłady Górnicze Lubin

Odnawialną energię cieplną zawartą w wodach kopalnianych można 

wykorzystać w pozostałych oddziałach KGHM Polska Miedź S.A. :

- w O/ZG Rudna oraz O/ ZG Polkowice-Sieroszowice poprzez zabudowanie 

wymienników typu „rura w rurze” na rurociągach wody dołowej

- w O/ZWR stosując wężownice odbierające energię cieplną zanurzone w  

zbiornikach wody kopalnianej wykorzystywanej do procesu wzbogacania 

rud.    

Wykorzystanie energii cieplnej zawartej w wodach kopalnianych przy

zastosowaniu pomp ciepła zostanie zgłoszone na III przetarg o świadectwa

efektywności energetycznej tzw. białe certyfikaty.
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STRESZCZENIE: Uwarunkowania rynkowe powodują, iż wzrastają wymagania dotyczące 
efektywności pracy kopalń. W referacie przedstawiono planowane działania w Kopalni Węgla 
Kamiennego „Piast” mające na celu lepsze wykorzystanie parku maszynowego, a tym samym 
obniżenie kosztów produkcji węgla poprzez zmianę organizacji pracy. Przeprowadzone w kopalni 
analizy czynników naturalnych, technicznych, a także organizacyjnych i ekonomicznych mają na 
celu wprowadzenie zmian w organizacji produkcji kopalni przy maksymalnym wykorzystaniu 
czasu pracy. Kopalnia planuje zwiększenie ilości zmian z 4 na 5, wydłużenie tygodnia pracy ścian 
do 6 dni oraz zmniejszenie ilości oddziałów wydobywczych i przodkowych. Zakłada się, że 
zaplanowane działania nie wpłyną na pogorszenie bezpieczeństwa pracy załogi oraz jakość 
wykonywanych robót. 

 

SŁOWA KLUCZOWE: wydobycie, wydajność, obniżenie kosztów 

 

1. WSTĘP 
 

Działalność kopalni „Piast” ukierunkowana jest nie tylko na zaspokajanie potrzeb kopalni 
wynikających z realizowania przyjętej strategii w zakresie wydobycia, ale również obejmuje 
swoim obszarem działania zmierzające do poprawy wydajności przy zachowaniu właściwych 
warunków BHP. Ciągłe wdrażanie nowych rozwiązań technicznych i technologicznych, a także 
stosowanie nowoczesnych urządzeń pozwala kopalni osiągać dobre wyniki ekonomiczne oraz 
lepszą efektywność pracy. 
 

2. OGÓLNE INFORMACJE O KOPALNI 

Kopalnia Węgla Kamiennego „Piast” jest oddziałem wchodzącym w struktury Kompanii 
Węglowej S.A. Ten nowoczesny zakład wydobywczy produkuje ok. 4,0 mln ton węgla 

Szkoła Eksploatacji Podziemnej 2015, Materiały Konferencyjne 
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handlowego na rok. Kopalnia prowadzi działalność od 1975 r. i należy do największych 
pracodawców w regionie, zatrudnia ponad 5 tys. osób.  

Obszar górniczy kopalni „Bieruń II” obejmuje swoim zasięgiem powierzchnię 48,17 km2  

i leży on w granicach administracyjnych województwa: śląskiego i małopolskiego. Obejmuje 
gminy: Bieruń, Bojszowy, Chełm Śląski, Chełmek, Lędziny oraz Oświęcim.  

Obszar górniczy po zlikwidowanym Ruchu II „Wola I” – o powierzchni 28,507 km2 obejmuje 
gminy: Bieruń, Bojszowy, Brzeszcze i Miedźna. 

 

 

 
Rys. 1. Obszar górniczy „Bieruń II”  
Figure 1. Mining area „Bieruń II” 

 

3. MOŻLIWOŚCI TECHNICZNE KOPALNI 
 

3.1. Charakterystyka złoża 
 

Złoże węgla kamiennego KWK „Piast” położone jest w rejonie centralnej części Niecki Głównej 
Górnośląskiego Zagłębia Węglowego. Zostało zaliczone do II-ej grupy złóż pod względem stopnia 
skomplikowania budowy, zmienności zalegania i grubości poszczególnych pokładów. 

Wg stanu na dzień 31.12.2013 r. zasoby kopalni przedstawiają się następująco:  
- zasoby bilansowe: 947,3 mln ton 
- zasoby przemysłowe: 194,2 mln ton 
- zasoby operatywne: 94,3 mln ton. 
 

Tabela 1. Parametry jakościowe węgla w złożu Piast 
Table 1. Qualitative parameters of coal in the Piast deposit 

Zasoby 
popiół [%] siarka [%] wartość opałowa [kJ] 

min max śr. min max śr. min max śr. 

Bilansowe 5,9 38 14,6 0,4 3,2 1,1 17 500 29 800 24 151 

Przemysłowe 5,9 28 12,7 0,5 2,2 1,1 18 500 26 800 24 312 
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3.2. Eksploatacja i umaszynowienie 
 

Kopalnia posiada koncesję do 2030 roku oraz zatwierdzony plan ruchu na lata 2014 - 2016.  
KWK „Piast” jest kopalnią dwupoziomową. Poziomy eksploatacyjne 500 m i 650 m udostępnione 
są poprzez dwa szyby wdechowe oraz dwa wentylacyjne. Zakład górniczy posiada 8 
udostępnionych pokładów węgla kamiennego: 205/1-2, 205/4, 205/5, 206/1-2, 207, 208, 209, 211. 

Eksploatację złóż węgla prowadzi się w całości systemem ścianowym podłużnym lub 
poprzecznym w zależności od tektoniki pola eksploatacyjnego w systemie „na zawał”. Obszar 
górniczy podzielony jest na 21 partii eksploatacyjnych. Kopalnia jest stosunkowo bezpieczną, gdyż 
zagrożenia naturalne nie występują lub są na niskim poziomie. W związku z korzystną lokalizacją 
kopalnia nie ma większych problemów ze szkodami górniczymi, prowadzi działalność pod 
niezurbanizowaną powierzchnią. W kopalni „Piast” całość produkcji odbywa się z pełną 
mechanizacją.Stosuje się m.in. kombajny ścianowe typu KGE, KSW, FS, przenośniki zgrzebłowe 
Rybnik, Tagor, Glinik, PAT, Grot oraz przenośniki taśmowe Gwarek, Pioma, Mifama i Wampol.  

Do transportu materiałów do przodków i ścian wydobywczych oraz likwidacji i zbrojenia ścian 
kopalnia wykorzystuje układy kolejek podwieszanych, pozwalających osiągać wyższy poziom 
bezpieczeństwa pracy i lepszą efektywność pracy. Łączna długość tras kolejki podwieszanej 
wynosi ponad 50 km.  

Transport urobku na dole kopalni z wyrobisk eksploatacyjnych prowadzony jest za pomocą 
przenośników taśmowych. System transportu urobku umożliwia otrzymywanie mieszanek  
o pożądanych parametrach jakościowych, odpowiadających potrzebom klienta. Długość głównej 
odstawy taśmowej to ok. 27 km, natomiast długość odstawy oddziałowej ok. 4 km. Przenośniki 
taśmowe i kolejki wykorzystywane są też do transportu ludzi. 

 
Tabela 2. Zdolności produkcyjne podstawowych ogniw produkcyjnych w 2015 r. 
Table 2. Production capacity of main links of production in the year 2015 

 

3.3. Stan załogi 

Obecny stan zatrudnienia w kopalni „Piast” wynosi 5 321 pracowników (stan na dzień 
05.01.2015 r.). Na dole zatrudnionych jest 4 197 pracowników, w tym 3 700 na stanowiskach 
robotniczych i 497 na stanowiskach nierobotniczych. Na powierzchni pracuje 1 124 pracowników, 
co stanowi 21% stanu załogi (w tym 718 robotników i 406 pracowników etatu).  

 

3.4. Zakłady Przeróbcze kopalni 

Zadania produkcyjne KWK „Piast” realizowane są z wykorzystaniem 3 zakładów przeróbczych, 
stanowiących wydzielone organizacyjnie oraz technicznie zespoły obiektów o ściśle określonym 
profilu produkcji oraz przyporządkowanym zakresie funkcjonalnym. Są to: Zakład Przeróbki 

Wynikowa 
zdolność 

produkcyjna 

Zdolność ogniw produkcyjnych – t/d brutto 

frontu  

eksploatacyjnego 

transportu 

pionowego 

odstawy 

głównej 

zakładu 
przeróbczego 

wentylacji 

18 700 18 700 42 840 38 150 27 000 38 000 
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Mechanicznej I w Bieruniu (ZPM I), Zakład Wzbogacania Miału, Zakład Przeróbki Mechanicznej 
Węgla w Woli (ZPM II). 

 

4. OBECNY SYSTEM PRACY 

4.1. Wydobycie i wydajność 

W roku 2014 kopalnia wydobyła ponad 3,7 mln ton węgla handlowego (4,8 mln ton brutto), 
tj.15 163 t/dobę, przy średnim wydobyciu z jednej ściany 3 267 ton. Średnia ilość ścian w roku 
2014 wyniosła 4,7. Większość eksploatowana jest poniżej poziomu udostępnienia.Wydajność 
ogólna kopalni, czyli wydobycie netto pomniejszone o wydobycie z robót inwestycyjnych 
zestawione z ilością przepracowanych dniówek wszystkich pracowników wyniosła 3 536 kg/pdn. 
Wydajność ogólna netto na 1 zatrudnionego ukształtowała się natomiast na poziomie 674 tony 
węgla handlowego.  

Obecnie kopalnia prowadzi eksploatację 5-cioma ścianami. Zakres robót przygotowawczych 
w 2014 roku wyniósł 16 000 m z czego roboty wykonywane przez oddziały kopalni wyniosły 
13 766 m, natomiast przez ZGRI 2 234 m. Roboty przygotowawcze są realizowane jedenastoma 
kombajnami chodnikowymi z czego jeden obsługiwany jest przez ZGRI.Wskaźnik natężenia robót 
przygotowawczych wyniósł w 2014 roku 4,3 m/1000 ton wydobycia, a wskaźnik odtworzenia 
frontu eksploatacyjnego kształtuje się obecnie na poziomie 100,5 %.  

 

4.2. Organizacja czasu pracy 
 

Kopalnia w 2014 roku zmniejszyła o jeden ilość oddziałów wydobywczych i aktualnie prowadzi 
eksploatację 6-cioma oddziałami wydobywczymi i 5-cioma oddziałami przygotowawczymi. 
Zakład górniczy pracuje w systemie 4 zmianowym, prowadząc wydobycie na 3 zmiany. 
W zależności od potrzeb na 4-tej zmianie konserwacyjnej ogranicza się czas robót 
konserwacyjnych do minimum i prowadzi się również wydobycie. W uzasadnionych przypadkach 
dla zrealizowania określonych planów produkcyjnych (grube sortymenty) stosuje się w tym celu 
dodatkowe międzyzmiany. Godziny zjazdów załogi na poszczególne zmiany przedstawiają się 
następująco: 
 

Tabela 3. Godziny zjazdów i wyjazdów załogi 
Table 3. Man riding schedule 

Zmiana I Zmiana II Zmiana III Zmiana IV 

Zjazd Wyjazd Zjazd Wyjazd Zjazd Wyjazd Zjazd Wyjazd 

6.20-6.50 13.50-14.20 12.20-12.50 19.50-20.20 18.20-18.50 01.50-02-20 0.20-0.50 07.50-08.20 

 

W tabeli 4 przedstawiono normatywne czasy: zjazdu i wyjazdu załogi, dojścia i powrotu z miejsca 
pracy dla oddziałów ścianowych. Natomiast w tabeli 5 przedstawiono normatywne czasy: zjazdu 
i wyjazdu załogi, dojścia i powrotu z miejsca pracy dla oddziałów przygotowawczych. 
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Tabela 4. Normatywny czas zjazdu i wyjazdu, dojścia i powrotu z miejsca pracy oraz wydobycia dla 
oddziałów ścianowych 

Table 4. Normative time of man riding and getting to and from the working place and output of coal  
for mining districts 

Oddział SUMA dla 4 zmian [min] 

 
ściana zjazd/wyjazd dojście/powrót wydobycie konserwacja 

G1 385 240 600 960 120 

G2 366 240 600 960 120 

G3 982 240 500 1 060 120 

G4 388 240 360 1 200 120 

G5 358 240 680 880 120 

G6*  0 0 0 0 

*przezbrajanie ścian 

Sumaryczny czas pracy w systemie 4-ch zmian wynosi dla oddziałów wydobywczych 
5 060 min, tj. 84,3 godz./dobę. Średni dobowy czas pracy dla jednej ściany wynosi  
16,9 godz./dobę. Minimalny czas konserwacji wynosi 2 godziny. 
 

Tabela 5. Normatywny czas zjazdu i wyjazdu, dojścia i powrotu z miejsca pracy oraz drążenia dla oddziałów 
przygotowawczych 

Table 5. Normative time of man riding and getting to and back from the working place and output of coal  
for development districts 

Oddział SUMA dla 4 zmian [min] 

 przodek zjazd/wyjazd dojście/powrót drążenie konserwacja 

GRP1 
AM-1 240 560 840 280 

AM-7 240 300 1 035 345 

GRP2 
AM-4 240 340 1 005 335 

AM-1 240 380 975 325 

GRP3 
AM-8 240 440 930 310 

AM-9 240 460 945 315 

GRP4 
AM-3 240 540 855 285 

AM-6 240 500 885 295 

GRP5 
AM-5 240 480 900 300 

AM-10 240 480 900 300 

Dla oddziałów przygotowawczych w systemie 4-ch zmian sumaryczny czas pracy wynosi 
9 270 min., tj. 154,5 godziny na dobę. Średni dobowy czas pracy dla jednego kombajnu 
chodnikowego wynosi 15,5 godz./dobę. 
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Normatywny czas dojścia, podziału i szkolenia załogi, pracy (drążenia /wydobycia) i powrotu załogi 
dla oddziałów KWK "Piast"
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Rys. 2. Normatywny czas dojścia, podziału i szkolenia załogi, pracy (drążenia /wydobycia) i powrotu załogi 
dla oddziałów KWK „Piast” 

Figure 2. Normative time of getting to working place, division of labour, staff training, work (getting/mining) 
and getting back for districts of „Piast” Coal Mine 

 

5. PLANOWANE ZMIANY ORGANIZACYJNE 
 

5.1. Wprowadzenie systemu pięciu zmian 

Dla maksymalnego wykorzystania parku maszynowego zakładu, a tym samym obniżenia kosztów 
produkcji węgla, podjęto decyzję o przeanalizowaniu możliwości zmiany obecnego systemu pracy 
z czterozmianowego na pięciozmianowy. W tym celu w KWK „Piast” został powołany zespół.  
Analiza czasu pracy wykazała, że optymalnym podziałem doby w systemie 5-cio zmianowym 
będzie 5 równych zmian.  

 
Tabela 6. Godziny zjazdów i wyjazdów załogi w systemie 5-cio zmianowym 
Table 6. Man riding for five shift system schedule 

Ustalono, że 1-sza zmiana rozpocznie się o godzinie 600, rozruch ścian natomiast rozpocznie się 
o 800, wydobycie prowadzone będzie na czterech zmianach do godziny 400, piąta zmiana 
prowadziła będzie prace konserwacyjne od 400 do 800. Powyższe ustalenia umożliwiają w systemie 
5-cio zmianowym wykorzystanie maszyn i urządzeń przez 20 godz./dobę. W systemie 4-ech zmian 
sumaryczny czas pracy wynosi dla oddziałów wydobywczych 84,3 godz./dobę, tj. 16,9 godz./dobę 
dla jednego oddziału. Kopalnia w przypadku przejścia na system 5-ciu zmian uzyska na 
wszystkich oddziałach wydobywczych 15,7 dodatkowych godzin pracy kombajnów ścianowych  
tj. ponad 3 godziny na jednym oddziale. Ponadto w systemie 5-ciu zmian założono 4 godziny na 
konserwację, a w przypadku systemu 4-ch zmian konserwacja wynosi zaledwie 2 godziny. Dla 

Zmiana I Zmiana II Zmiana III Zmiana IV Zmiana V 

Zjazd Wyjazd Zjazd Wyjazd Zjazd Wyjazd Zjazd Wyjazd Zjazd Wyjazd 

6.00-6.30 13.30-14.00 11.00-11.15 18.30-18.45 16.00-16.15 23.30-23.45 21.00-21.15 4.30-4.45 2.00-2.15 9.30-9.45 
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oddziałów przygotowawczych w systemie 4-ch zmian sumaryczny czas pracy wynosi  
154,5 godziny na dobę, a w systemie 5-ciu zmian 200 godzin na dobę.  

Kopalnia w przypadku przejścia na system 5-ciu zmian uzyska na wszystkich oddziałach 
przygotowawczych 45,5 dodatkowych godzin pracy kombajnów chodnikowych tj. 4,5 godziny na 
jeden kombajn. Razem kopalnia wprowadzając system 5-ciu zmian uzyska dodatkowe 
61,2 godziny w ciągu doby dla prowadzenia wydobycia i drążenia przodków. 

 
Tabela 7. Porównanie czasu drążenia / wydobycia w systemie 5 i 4 zmian dla oddziałów KWK „Piast” 
Table 7. Comparison of time spent for getting/ mining in five shifts system of work with four shifts system  

of work for district of „Piast” Mine 

Oddział 
4 zm - czas pracy 

(drążenie/wydobycie)
5 zm - czas pracy 

(drążenie/wydobycie) 
Różnica czasu 
5 zm - 4 zm 

 
ściana/przodek min. godz. min. godz. min. godz. 

G1 385 960 16,0 1 200 20 240 4,0 

G2 366 960 16,0 1 200 20 240 4,0 

G3 982 1 060 17,7 1 200 20 140 2,3 

G4 388 1 200 20,0 1 200 20 0 0,0 

G5 358 880 14,7 1 200 20 320 5,3 

G6      0 0,0 

GRP1 
AM-1 840 14,0 1 200 20 360 6,0 

AM-7 1 035 17,3 1 200 20 165 2,8 

GRP2 
AM-4 1 005 16,8 1 200 20 195 3,3 

AM-1 975 16,3 1 200 20 225 3,8 

GRP3 
AM-8 930 15,5 1 200 20 270 4,5 

AM-9 945 15,8 1 200 20 255 4,3 

GRP4 
AM-3 855 14,3 1 200 20 345 5,8 

AM-6 885 14,8 1 200 20 315 5,3 

GRP5 
AM-5 900 15,0 1 200 20 300 5,0 

AM-10 900 15,0 1 200 20 300 5,0 

Razem 14 330 238,8 18 000 300 3 670 61,2 

 

Uwzględniając możliwość optymalnego wykorzystania czasu w ścianach i przodkach, zapewnienie 
czasu na rewizje w szybach oraz niezbędne roboty, ustalono godziny zjazdów i wyjazdów załogi w 
systemie 5-cio zmianowym w kopalni „Piast”. Przy założonym czasie dyspozycyjnym w ścianie 
290 min/zmianę, zaproponowane godziny zjazdów i wyjazdów załogi gwarantują maksymalne (24-
ro godzinne) wykorzystanie sprzętu w ciągu doby.  

Zespół przeprowadził również analizę odległości jaką pracownicy pokonują, aby dotrzeć do pracy. 
Wykazała ona, że pracownicy zamieszkujący powiaty: oświęcimski, bieruńsko-lędziński, tyski, 
pszczyński, chrzanowski to grupa 3 147 osób, która stanowi 75% pracowników dołowych. 
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Pracownicy ci mieszkają w odległości ok. 20 km od kopalni. Grupa pracowników mieszkających 
w odległości od 30 do 50 km to pracownicy z powiatów wadowickiego, żywieckiego, bielskiego 
i suskiego, zatrudnieni w liczbie 861 osób stanowią 20% pracowników dołowych. Pozostałe 5% 
mieszka w odległości większej niż 50 km.  

Na kopalnię przyjeżdża 27 linii przewozowych, które obsługuje 12-stu przewoźników. Zmiany 
organizacji godzin dojazdu do pracy w początkowym okresie mogą okazać się uciążliwe dla 
pracowników. Z analiz zespołu wynika, że dotyczyłyby one tylko ok. 5% zatrudnionych. 
Wprowadzenie 5-cio zmianowego systemu pracy wiąże się również ze zmianą organizacji pracy  
w firmach świadczących usługi dla kopalni.  

 

5.2. Zmniejszenie ilości oddziałów wydobywczych i kombajnów chodnikowych 

Wprowadzenie systemu 5-ciu zmian w kopalni umożliwi zwiększenie wydajności ścian 
eksploatacyjnych. W przypadku 6-ciu oddziałów wydobywczych kopalnia poprzez wprowadzenie 
5-cio zmianowego systemu ma możliwość zwiększenia dotychczasowego poziomu wydobycia. 
Natomiast w przypadku, gdy nałożone na kopalnie zadania produkcyjne będą na dotychczasowym 
poziomie, kopalnia wprowadzając system 5-cio zmianowy ma możliwość ograniczenia ilości 
oddziałów wydobywczych z 6 na 5 i oddziałów przodkowych z 5 na 4.  

Dla zmniejszenia ilości oddziałów wydobywczych z 6 na 5 oraz zmniejszenia ilości kombajnów 
chodnikowych własnych z 10 na 7 przeprowadzono analizę zatrudnienia pod kątem obłożenia 
załogi na 5 zmian. Uwzględniając stan aktualny oraz odejścia uprawnionych na emeryturę na 
koniec 2015 roku w dziale górniczym wystąpi nadwyżka do wymaganego stanu pracowników, a w 
dziale energomechanicznym nastąpią braki. W pozostałych działach kopalni na koniec 2015 roku 
stan zatrudnienia jest właściwy. Stwierdzono, że roboty wykonywane na powierzchni takie jak 
remonty i przeglądy urządzeń, tj.: obudowy zmechanizowanej, jej elementów sterowniczych, 
przenośników zgrzebłowych ścianowych i podścianowych, kruszarek, przenośników taśmowych 
można by było zlecić firmom zewnętrznym, a pracowników kopalni dotychczas wykonujących te 
czynności skierować na dół celem uzupełnienia braków w obsłudze ścian wydobywczych 
i przodków chodnikowych. 

Przewiduje się, że w ramach zmiany organizacji pracy nastąpią połączenia działów GG1.1 z GG1.2 
i oddziałów G3 z G5 i MMUD1 z MMUD6. Przyjęto, że stan zatrudnienia w kopalni dla 5-ciu 
oddziałów wydobywczych i 7+1 kombajnów chodnikowych w systemie 5-ciu zmian wynosić 
powinien 5 133 pracowników, w tym 4 054 pracowników dołowych i 1 079 pracowników 
powierzchni. W systemie 5-cio zmianowym pracowały będą przede wszystkim oddziały górnicze 
i energomechaniczne, w systemie 4-ch zmian oddziały wentylacji, a w systemie 3-ch zmian 
pracowali będą pracownicy przeróbki mechanicznej. Przewiduje się, że normatywne obłożenie 
pracowników dołowych w systemie 5-ciu zmian wynosić powinno 2 969, a powierzchniowych 
852.  
 
Tabela 8. Obłożenie pracowników kopalni po przejściu na 5-cio zmianowy system pracy 
Table 8. Occupancy after changing for five shift system schedule 

miejsce pracy 
ilość zmian 

razem 
5 4 3 2 1 

dół 2 208 537 116 0 108 2 969 

powierzchnia 0 7 607 15 223 852 

razem 2 208 544 723 15 331 3 821 
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5.3. Wprowadzenie 6-cio dniowego tygodnia pracy 

W związku z wdrażaniem Planu Naprawczego w Kompanii Węglowej w nowej spółce może być 
wprowadzony 6-cio dniowy tydzień pracy kopalni przy zachowaniu 5-cio dniowego tygodnia 
pracy pracowników.  

W kopalni „Piast” dokonano symulacji wpływu wydłużenia tygodnia pracy na wydajność  
i wydobycie kopalni. W założeniach przyjęto, że wydobycie prowadzone będzie w systemie 5-cio 
zmianowym, również w soboty z koniecznością wybrania za ten dzień w okresie rozliczeniowym 
dnia wolnego. Dla obłożenia normatywnego brygady ścianowej założono 18 pracowników, a dla 
brygady przodkowej 11 pracowników. Po uwzględnieniu absencji 27 % dla pracowników 
dołowych oraz konieczności wybrania przepracowanej soboty obłożenie w brygadzie ścianowej 
powinno wynosić 27 pracowników, a w przodkowej 16. Uwzględniając powyższe konieczne 
obłożenie oddziałów ścianowych i przodkowych oraz ilości pracowników pozostałych oddziałów 
kopalni, ustalono wymagane stany pracowników dołowych oraz ogólny stan zatrudnienia kopalni. 

 
Tabela 9. Stan zatrudnienia pracowników z uwzględnieniem absencji 
Table 9. State of employment of workers with the absence 

ilość 
zmian 

il. dni rob  
w tygodniu 

ilość  

oddziałów  
wydobywczych 

il. pracowników 

dół ogółem 

5 

5 

5 4 054 5 133 

4 3 867 4 945 

3 3 680 4 756 

6 

5 4 094 5 178 

4 3 907 4 989 

3 3 720 4 800 

 

Dla powyższych wariantów ilości oddziałów i ilości dni roboczych przygotowano harmonogramy 
biegu ścian i robót przygotowawczych uwzględniające realizację planów produkcyjnych kopalni. 
Symulację wykonano na okres 2-letni, zakładając wydobycie roczne kopalni oraz wydajność 
dołową i ogólną dla zmniejszającej się liczby oddziałów wydobywczych z 5 na 4, z 4 na 3 i dla 5 
oraz 6 dni roboczych w tygodniu. 

 
Tabela 10. Wydobycie roczne kopalni przy zmiennej ilości oddziałów wydobywczych i dni roboczych  

w latach 2015-2016 
Table 10. The annual output of mine due to variable amount of mining district and workdays in the years 

2015-2016 

ilość 
zmian 

il. dni rob.  
w tygodniu 

ilość 
oddziałów 

wydobywczych 

2015 2016 

wydobycie roczne  
[mln ton] 

5 

5 
5 3,90 4,00 
4 3,75 3,80 
3 3,05 2,80 

6 
5 4,75 4,95 
4 4,60 4,75 
3 3,90 3,75 
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W 2014 roku kopalnia pracując w systemie 4-ch zmian przez 5 dni w tygodniu wydobyła 
siedmioma oddziałami wydobywczymi 3,72 mln ton węgla handlowego przy zatrudnieniu 
średniorocznym 5 514. W latach 2015-2016, jak wynika z powyższej tabeli największe wydobycie 
kopalnia może osiągnąć w systemie 5 zmianowym prowadząc eksploatację 5 oddziałami 6 dni 
w tygodniu. Kopalnia wprowadzając w 2015 roku system 5-cio zmianowy zmniejsza ilość 
oddziałów wydobywczych z 6 na 5 i przy zatrudnieniu 5 133 pracowników planuje wydobyć 
3,9 mln ton, tj. o 200 tys. ton węgla więcej niż w 2014 roku. Natomiast w przypadku przejścia na 
system 5-cio zmianowy i 6 dni wydobywczych w tygodniu, kopalnia wydobycie na poziomie 
3,9 mln ton zrealizuje przy pomocy 3-ch oddziałów wydobywczych i zatrudnieniu na poziomie 
4 800 pracowników. 

 

0,000

0,500

1,000

1,500

2,000

2,500

3,000

3,500

4,000

4,500

5,000

dla 5 oddz  i 5 dni dla 5 oddz  i 6 dni dla 4 oddz  i 5 dni dla 4 oddz  i 6 dni dla 3 oddz  i 5 dni dla 3 oddz  i 6 dni
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Rys. 3. Wydobycie roczne kopalni przy zmiennej ilości oddziałów wydobywczych i dni roboczych 
Figure 3. The annual output of mine due to variable amount of mining district and workdays 

Planowane wydajności dołową i ogólną w kopalni na lata 2015 i 2016 przedstawiono w tabeli poniżej. 

 
Tabela 11. Wydajność dołowa i ogólna kopalni przy zmiennej ilości oddziałów wydobywczych i dni 

roboczych w latach 2015-2016 
Table 11. Underground and overall productivity of the mine due to variable amount of mining district and 

workdays in the years 2015-2016 

ilość 
zmian 

il. dni rob. w 
tygodniu 

ilość 
oddziałów 

wydobywczych 

wydajność 2015 wydajność 2016 

dołowa 
[ton/rob] 

ogólna 
[ton/rob] 

dołowa 
[ton/rob] 

ogólna 
[ton/rob] 

5 

5 
5 962 760 987 779 
4 970 758 983 768 
3 829 761 761 589 

6 
5 1 160 917 1 209 956 
4 1 170 922 1 216 952 
3 1 048 813 1 008 781 

W latach 2015-2016 najwyższą wydajność dołową, kopalnia osiągnie w roku 2016 prowadząc 
eksploatację 4 oddziałami 6 dni w tygodniu i wydobyciu 4,75 mln ton. Natomiast najwyższą 
wydajność ogólną kopalnia osiągnie w roku 2016 również w przypadku 6 dni pracy w tygodniu 
i 5-ciu oddziałów, przy wydobyciu na poziomie 4,95 mln ton. 
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Dla zakładanych poziomów wydobycia i stanu zatrudnienia dla poszczególnych wariantów 
przeprowadzono symulację jednostkowego kosztu produkcji w 2015 i 2016 roku. 

 
Tabela 12. Symulacja jednostkowego kosztu produkcji w 2015 i 2016 roku  
Table 12. Unit production cost simulation in the year 2015 and 2016 

ilość  
zmian 

ilość 
 dni 

ilość  
oddziałów  

wydobywczych 

Koszt jedn.prod. [zł/t] 

2015 2016 

5 

5 
5 245,67 240,69 
4 248,36 245,72 
3 288,90 310,65 

6 
5 210,25 203,38 
4 211,55 206,13 
3 237,49 245,46 

Jak wynika z powyższej tabeli najniższy koszt jednostkowy produkcji kopalnia uzyska  
w 2016 roku w wariancie 5 zmian, 6 dni i 5 oddziałów wydobywczych. Zauważyć należy też,  
że w 2015 roku w wariancie 5 zmian, 6 dni i 3 oddziałów wydobywczych przy wydobyciu 
3,9 mln ton koszt jednostkowy produkcji jest mniejszy niż w wariancie 5 zmian, 5 dni  
i 5 oddziałów wydobywczych i wydobyciu 3,9 mln ton. 

 

6. PODSUMOWANIE 
 

Po przeprowadzeniu analizy czynników naturalnych, technicznych, a także organizacyjnych 
i ekonomicznych mających na celu wprowadzenie zmian w organizacji produkcji kopalni 
stwierdzono, że zasadne jest wprowadzenie systemu 5-zmianowego w 6 dniowym tygodniu pracy.  

Kopalnia posiada możliwości techniczne umożliwiające wprowadzenie powyższego systemu, takie 
jak: odpowiednią ilość frontu, wyposażenie techniczne, możliwość zjazdu i dowozu załogi do 
rejonów.  

Wdrażając system 5-ciu zmian kopalnia uzyska w ciągu doby ok. 25% dodatkowego czasu dla 
prowadzenia wydobycia i drążenia przodków. Plany kopalni wynikające ze zmiany godzin pracy 
mogą w początkowym okresie okazać się w niewielkim stopniu uciążliwe dla pracowników, ale 
z analiz zespołu wynika, że dotyczyłyby one tylko ok. 5% zatrudnionych.  

Przemiany organizacyjne pozwolą kopalni na zwiększenie wydajności zatrudnionych 
pracowników, zmieszenie kosztów produkcji, lepsze wykorzystanie maszyn poprzez wydłużenie 
dobowego czasu pracy, zredukowanie ilości oddziałów wydobywczych oraz zmniejszenie liczby 
niezbędnych maszyn i urządzeń przy założonym poziomie wydobycia. Powyższe działania nie 
wpłyną na pogorszenie bezpieczeństwa pracy załogi oraz jakości wykonywanych robót. Umożliwią 
ograniczenie struktury dołowej kopalni poprzez zmniejszenie ilości rejonów wydobywczych. 
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Organizational operations in „Piast” Coal Mine providing increase of the 
concentration of extraction and labour productivity 

 

ABSTRACT: Market circumstances cause the increase of requirements related to labour efficiency 
in mines. In the paper planned operations in „Piast” Coal Mine aim at effective usage of machinery 
and thereby the reduce of production costs of coal by changing the organization of labour are 
presented. Analysis concerning natural, technical and also organizational and economic factors 
were done in the mine due to change in organisation of production with the maximal use of 
working time. The coal mine planned to increase amount of shifts per day from 3 up to 4 and 
extend workweek to 6 days per week and decrease the amount of mining sections and development 
sections. It is assumed that planned actions should not affect safety of work of miners and quality 
of mining operations. 

 

KEY WORDS: output, productivity, cost cutting 
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Podstawą transportu urobku w kopalni są przenośniki taśmowe
GWAREK, PIOMA oraz INTERMET.

W początkowym okresie były to przenośniki typu Gwarek 1000 o mocy
2x55 kW, wydajności Q = 750t/h i długości przenośnika l=800 m oraz Gwarek
1200 o mocy 2x90 i 4x90 kW, wydajności Q=1200t/h, przy prędkości taśmy
3,0 m/s.

Wysokowydajne systemy urabiania ścian o wydajności powyżej 10 000
ton na dobę muszą być wyposażone w odpowiednio wydajne odstawy
taśmowe zapewniające wytransportowanie tego urobku. W przenośniku
taśmowym Gwarek 1000 zwiększona została moc napędu do 2x90 kW
zwiększając jego wydajność powyżej 1000 t/h przy prędkości taśmy V=3,86
m/s i długości przenośnika l=1100m. Napędy Gwarek 1200 mają obecnie
zainstalowaną moc napędu głównego 4 x 250 kW i wydajność Q=1600 t/h
przy prędkości V=3,15 m/s.

Rozwój odstawy urobku przenośnikami taśmowymi 
na przestrzeni lat 1990 do 2015



W roku 1991 w L.W. Bogdanka uruchomiono napęd Gwarek 1200 o
długości 1500m. Następnie powstała konstrukcja przenośnika taśmowego
PIOMA 1200Bg. Ze względu na konieczność zwiększenia wydajności układu
transportującego urobek z pola Nadrybie do pola Bogdanka zdecydowano się
na zabudowę przenośników taśmowych w miejsce wozów Granby. Na trasie
zabudowano trzy przenośniki, w tym przenośnik PIOMA 1200Bg z napędem
pośrednim (2x160kW + 1x100kW) długości 2450m oraz dwa inne przenośniki
długości około 300 m każdy.

Od 2011r. wprowadzane są przenośniki INTERMET wyposażone a
stacje napinające oraz przemienniki częstotliwości umożliwiające ich łagodny
rozruch.

Rozwój odstawy urobku przenośnikami taśmowymi 
na przestrzeni lat 1990 do 2015



Zastosowanie przenośnika Pioma 1200Bg umożliwiło zmianę koncepcji
transportu urobku między rejonami wydobywczymi. Zastosowane w
przenośniku rozwiązania były najnowocześniejsze w ówczesnym czasie.

Był to jednocześnie najdłuższy przenośnikw polskim górnictwie.

O stopniu nowoczesności konstrukcji przenośnika może świadczyć fakt,
że do chwili obecnej jest przedmiotem badań naukowych, które potwierdzają
trafność przyjętych wtedy założeń i modeli obliczeniowych, głównie w
zakresie rozruchu, napinania, hamowania długich przenośników oraz doboru
napędów pośrednich.

Rozwój odstawy urobku przenośnikami taśmowymi 
na przestrzeni lat 1990 do 2015



Dalsze udoskonalenia przenośników taśmowych, zwiększające zakres
stosowania i wydajności oraz pewność działania to:

 wdrożenie stacji napinającej hydraulicznej stałonapięciowej do szerokości
taśmy od 1000 do 1600mm,

 wdrożenie zwalniaków elektrohydraulicznych zapewniające poprawne
funkcjonowanie hamulców,

 opracowanie nowej konstrukcji pętlicowego zasobnika taśmy w układzie
wielowarstwowym, pozwalające na skrócenie długości pętlicy przy
jednoczesnym zwiększeniu pojemności zasobnika taśmy do 300 m,

 wdrożenie systemu sterowania przenośnikami za pomocą przemienników
częstotliwości na napięcie 1000V. Układ ten pozwala na łagodny rozruch
taśmy, wyrównanie momentów obrotowych silników, sterowanie prędkością
taśmy w zależności od ilości transportowanego urobku na taśmie.

Rozwój odstawy urobku przenośnikami taśmowymi 
na przestrzeni lat 1990 do 2015



Znaczna liczba przenośników taśmowych długich zabudowana jest w
L.W. „Bogdanka" na odstawie urobku ze ścian wydobywczych. Jako przenośniki
taśmowe odstawy urobku ze ścian stosuje się przenośniki z taśmą szerokości
1200,1400 i 1600 mm, często o znacznych długościach dochodzących nawet
do 2100 m (jako podścianowe). Tak duże długości przenośników taśmowych
możliwe są do osiągnięcia po latach doświadczeń z układami napinającymi i
konstrukcjami napędów dużej mocy.

Powszechnie stosowane są stacje napinające nadążne oraz sprzęgła
hydrokinetyczne w napędach. Mała ilość napędów i przesypów (z uwagi na
dużą długość przenośników) poprawia wskaźnik dyspozycyjności odstawy oraz
parametry urobku.

Rozwój odstawy urobku przenośnikami taśmowymi 
na przestrzeni lat 1990 do 2015





Rodzaje stacji napinających taśmę

Ze stałym i zmiennym położeniem bębna napinającego

Urządzenia napinające hydrauliczne

Urządzenia napinające wyposażone w układy automatyki

Urządzenia napinające mechaniczne (grawitacyjne)



Stacja napinająca nadążna (aktywna) – jest to stacja beznapędowa proporcjonalna- utrzymująca stałą
zależność sił S1/S2 w czasie pracy stacji, równą przełożeniu stacji Izl

Izl=S1/S2

gdzie: 

S1- siła w taśmie nabiegającej na napęd,

S2- siła w taśmie zbiegającej z napędu

Nadążne urządzenie napinające 
z dwoma wózkami napinającymi

Stacja napinająca nadążna (aktywna) 



• zapewnienie stałego napięcia wstępnego w taśmie zbiegającej z bębnów napędowych,

• zapobieganie poślizgowi pomiędzy bębnem napędowym a taśmą,

• stabilizacja siły w taśmie podczas hamowania i pracy ustalonej przenośnika obciążonego urobkiem,

• zapewnienie płynnej pracy napędu,

• wyeliminowanie obciążeń dynamicznych powstałych w skutek zmiennego obciążenia przenośnika.

Zadania stacji napinających taśmę



Przenośniki INTERMET

Stacja napinająca zabudowana jest za
zespołem pętlicy i połączona liną z wózkiem
pętlicy i hydraulicznym zespołem napinającym.
Jej zadaniem jest zapewnienie stałego napięcia
wstępnego w taśmie zbiegającej z bębnów
napędowych.

Stosowane  przenośniki ze stacjami napinającymi 
w   L.W. Bogdanka S.A.



Rozruch przenośnika INTERMET

Układ sterowania sprawdza poziom ciśnienia naładowania w stacji hydroakumulatorów i nie pozwala na
uruchomienie przenośnika jeżeli poziom ciśnienia nie osiąga dolnego, nastawionego ciśnienia.

Jeżeli poziom ten jest mniejszy– to wystartuje jako pierwszy silnik pompy układu napinania i będzie pracował
tak długo aż naładuje stację hydroakumulatorów.

Praca ustalona przenośnika INTERMET

Układ sterowania ciągle sprawdza poziom ciśnienia w układzie napinania i jeżeli jest potrzeba (osiągnięcie
dolnej, nastawionej granicy) – załącza silnik pompy doładowując układ do poziomu górnej granicy, po czym
następuje wyłączenie.

Zatrzymanie przenośnika INTERMET

Zatrzymanie STOP-AWARIA (brak prądu)– odbędzie się z konieczności bez tego załączenia (dlatego układ
napinania ma wbudowane nastawne tłumienie ruchu powrotnego cylindra i wyższe ciśnienie zaworów
hydroakumulatorów- aby nie dopuścić do nadmiernego spadku napięcia taśmy).

Stosowane  przenośniki ze stacjami napinającymi 
w   L.W. Bogdanka S.A.



Stosowane  przenośniki ze stacjami napinającymi 
w   L.W. Bogdanka S.A.

Stacja napinająca zabudowana jest za
zespołem pętlicy i połączona liną z wózkiem
zespołem pętlicy. Jej zadaniem jest
zapewnienie stałego napięcia wstępnego w
taśmie zbiegającej z bębnów napędowych.

PIOMA 1000: Stacja napinająca WSN 400/15



Stosowane  przenośniki ze stacjami napinającymi 
w   L.W. Bogdanka S.A.

PIOMA 1200 ze stacją napinającą nadążną

Urządzenie składa się z dwóch zespołów

Wysokonapięciowego
Zabudowany jest między napędem, a zwrotnią stałą

Niskonapięciowego
Zabudowany jest pomiędzy napędem, a pętlicowym zasobnikiem taśmy

Po uruchomieniu silników napędowych napięcie w taśmie nabiegającej rośnie , zaś w taśmie
zbiegającej maleje. Gdy różnica sił jest dostatecznie duża wózek od strony nabiegającej zaczyna się
przemieszczać i przesuwa wózek od strony zbiegającej. Ze względu na różnicę przesunięć wynikającej z
przełożenia zostaje wybrane wydłużenie taśmy równe:



Jest to stacja hydrauliczna, do napędu której wykorzystywany jest zasilacz hydrauliczny z
hydroakumulatorami. Siła napięcia taśmy regulowana jest ciśnieniem panującym w siłownikach połączonych w
układ hydrauliczny z zespołem napinającym. Drugi wózek napinający połączony jest z większym siłownikiem i w
trakcie pracy przenośnika wybiera sprężyste wydłużenia taśmy.

Zespół napinający dwustronny przeznaczony jest do utrzymania stałego napięcia taśmy niezależnie od jej
stanu wydłużeń sprężystych i trwałych. Wózek napinający od strony wysypu połączony jest z mniejszym
siłownikiem i w czasie normalnej pracy opiera się na przemieszczalnych zderzakach. W trakcie hamowania
przemieszcza się, aby nie dopuścić do poślizgu taśmy na przynależnym bębnie napędowym.

Przenośnik taśmowy Pioma 1200 z zespołem 
napinającym dwustronnym 1200/600

Budowa



Ze względu na układ sił w układzie mniejszy z siłowników jest w czasie rozruchu i po pracy ustalonej
zblokowany w pozycji wysuniętej. Siłowniki obu wózków są podłączone do jednego węzła zasilającego.

Bieżące wysunięcie tłoka drugiego wózka zależy od zmian długości taśmy. Po przejściu w stan hamowania
tłok większego siłownika jest wyciągany a olej z komory nadtłokowej przelewa się do drugiego siłownika, który
przesuwa połączony z nim wózek napinający.

Przenośnik taśmowy Pioma 1200 z zespołem 
napinającym dwustronnym 1200/600

Zasada działania



Zadania układu wybierania luzu:

• Zapewnienie przyczepności taśmy z bębnem napędowym,

• Nie przenosi obciążeń dynamicznych na napęd przenośnika,

• „Wybiera luz” powstały na skutek zmienności nadawy

Układ wybierania luzu w zasobniku przenośnika Gwarek 
1200 bez stacji nadążnej konstrukcji L.W. Bogdanka S.A.

Amortyzator sprężynowy Sposób zabudowy amortyzatorów



Wyposażenie przenośnika Gwarek oraz PIOMA 1200 w układ
amortyzatora wózka pętlicy nie zmienia warunków bezpieczeństwa eksploatacji
przenośnika. Podczas normalnej pracy przenośnika układ linowy łączący wózek
pętlicy ze stacją napinającą wciągarkową utrzymuje amortyzator w stanie
zblokowania sprężyn napinających, a więc system jest nieaktywny.

W przypadku nagłej zmiany siły za napędem wynikającym ze zmiany siły
napędowej (głównie w czasie rozruchu przenośnika), gdy siła w taśmie za
napędem spada - amortyzator skraca swoją długość i stanowi dodatkowy
zespół napinający w zakresie swojego skoku. Eliminuje w ten sposób ryzyko
poślizgu na bębnach napędowych.

Jeżeli w przenośniku występuje potrzeba wybierania większego odcinka
taśmy, trzeba przewidzieć to w urządzeniu napinającym podstawowym, a
amortyzator powinien być traktowany jako dodatkowe zabezpieczenie.

Z punktu widzenia pewności ruchowej przenośnika stosowanie
amortyzatora jest korzystne, należy jednak jego długość uwzględnić w doborze
długości jezdni wózka pętlicy.

Układ wybierania luzu w zasobniku przenośnika Gwarek 
1200 bez stacji nadążnej konstrukcji L.W. Bogdanka S.A.



Z naszych dwudziesto-kilku letnich doświadczeń wynika, że
zastosowanie stacji napinająco- nadążnych w przenośnikach taśmowych
było pewnego rodzaju skokiem jakościowym, który przyczynił się do
obniżenia kosztów związanych z zakupem, montażem i eksploatacją
odstawy.

Dzięki zastosowaniu stacji napinająco - nadążnych można było
znacznie wydłużyć poszczególne przenośniki taśmowe co oczywiście
pociągało za sobą mniejszą ilość napędów w ciągu kilku kilometrowej
odstawy. Nie trzeba nikogo przekonywać, że zastosowanie na tym samym
odcinku odstawy jednego przenośnika o większej mocy zamiast dwóch
krótszych powoduje, że potrzebna sumaryczna moc napędów będzie
mniejsza ze względu na zmniejszenie oporów ruchu. Dla przykładu w
typowych dwóch przenośnikach bez stacji nadążnych tylko z zasobnikiem
taśmy jest w sumie 12 sztuk bębnów, przez które przewija się taśma,
natomiast w jednym przenośniku ze stacjami nadążnymi jest bębnów tylko 8
sztuk.

Podsumowanie



Zastosowanie stacji napinająco- nadążnych wpływa na:

• zmniejszenie kosztów związanych z zakupem, montażem i eksploatacją odstawy,

• zmniejszenie ilości przenośników taśmowych odstawy,

• zmniejszenie uszkodzeń napędów (uszkodzenia reduktorów, sprzęgieł itp.),

• zwiększenie maksymalnej siły pociągowej,

• dłuższą żywotność połączeń taśmy przenośnika,

• eliminowanie luzów powstałych poprzez zużywanie- wyciąganie się taśmy.

Wyposażenie stacji w zderzak hydrauliczny z jednokierunkowym dławieniem zapewnia skuteczność hamowania,
przy zmniejszeniu obciążenia w trakcie pracy nie następuje szybkie zmniejszenie napięcia w taśmie,

Dodatkowe wyposażenie napędu w kołowrót pomocniczy, zapewnia uzyskanie wstępnego napięcia w taśmie , co
zapobiega powstawaniu „zwisów” taśmy na całej długości bez konieczności wycinania odcinka taśmy (praca
napędu jest płynna).

Podsumowanie



Z naszych doświadczeń eksploatacyjnych wynika, że stosowanie
przenośników dłuższych niż 800 m przy prędkości taśmy około 3,15 m/s i
zastosowaniu sprzęgieł hydrokinetycznych jest już bez stacji nadążnych bardzo
kłopotliwe. Przy uruchamianiu takiego przenośnika pełnego urobku następuje
bardzo mocne luzowanie się taśmy za napędem i w zasobniku a następnie jej
gwałtowne naprężenie, co skutkuje często wypadaniem krążników,
wyłączeniem przenośnika przez czujnik ruchu taśmy oraz gwałtownymi
szarpnięciami całym napędem. Spada przyczepność i taśma ślizga się na
bębnach napędowych. Nie pomaga nawet duże napięcie wstępne taśmy
kołowrotem zasobnika do wartości 6 - 7 ton. Sytuacja poprawia się w
przypadku zastosowania silników z przemiennikami częstotliwości, lecz nie
rozwiązuje to całkowicie problemu a znacznie podnosi koszty. Zastosowanie
stacji napinająco-nadążnych powoduje łagodniejszy rozruch przenośnika oraz
możliwość stosowania znacznie mniejszych napięć wstępnych taśmy rzędu 1,5
- 2,0 Tony. Przenośniki te mogą mieć duże moce a długości ograniczone
wytrzymałością taśmy. Można tu podać przykład najdłuższego i najstarszego
pracującego przenośnika typu Pioma 1200Bg na poz. 960m o długości 2400m.

Podsumowanie



Kopalnia Bogdanka chcąc wydłużyć przenośnik taśmowy do około
1100m (tyle liczył sobie chodnik podścianowy ściany w polu IV) bez
zastosowania stacji napinająco-nadążnych zastosowała sprężynowy układ
wybierania luzu w zasobniku taśmy, który zabezpiecza przed nadmierną utratą
przyczepności taśmy na bębnach napędowych i znacznie łagodzi rozruch
taśmy. Rozwiązanie to chronione jest patentem.

Przenośniki z linowymi stacjami napinająco-nadążnymi są proste i
niezawodne w eksploatacji. Przenośnik Pioma 1200Bg, o którym mowa
powyżej, w ciągu 20 lat eksploatacji nie sprawiał prawie żadnych kłopotów.
Raz na pół roku wymieniano linę w stacjach nadążnych, raz na rok olej w
amortyzatorze, raz na kilka lat reduktory i bębny ze względu na naturalne
zużycie łożysk czy uszczelnień i wciąż jest pełnosprawny transportując często
do 20 tys. ton urobku na dobę.

Podsumowanie



Dziękuję za uwagę
Mariusz Nowak
L.W. Bogdanka S.A.





BUDOWA NOWOCZESNEGO 
CENTRUM ZARZĄDZANIA 

PRODUKCJA 

na przykładzie 
Zakładu Przeróbki Mechanicznej 

KWK Knurów-Szczygłowice























DZIĘKUJĘ



 1

Bilansowanie produkcji kopalń z wykorzystaniem  
Systemu Wag Magazynowych  
 
 
Piotr Matkowski 
COIG SA 
 
 
 
 
 
 
STRESZCZENIE: W artykule przedstawiono rozwiązania informatyczne autorstwa COIG S.A. 
wspomagające ewidencjonowanie obrotów na magazynach węglowych i umożliwiające bilanso-
wanie produkcji w jednostkach organizacyjnych branży górnictwa węgla kamiennego.  
 
SŁOWA KLUCZOWE: naziemny transport węgla, waga technologiczna, waga handlowa, urobek, 
nadawa na zakład przeróbczy, węgiel handlowy, stany i ruchy zwałów  
 
 
1. WPROWADZENIE 
 
Wieloletnie doświadczenia, zdobyte przez COIG S.A. w trakcie tworzenia i stałego rozwijania na-
rzędzi informatycznych wspomagających zarządzanie procesami produkcji, spedycji i sprzedaży 
węgla, upoważniają do pewnej refleksji nad sposobami bilansowania obrotu węglem. Bilanse takie 
są wykonywane na wszystkich poziomach organizacyjnych kopalń i spółek węglowych, a także 
zbiorczo dla całego polskiego górnictwa. W szczególności wykorzystywane są one do operacyjne-
go raportowania wewnątrz spółek węglowych oraz generowania statystyk publicznych dla Mini-
sterstwa Gospodarki i Agencji Rozwoju Przemysłu w postaci sprawozdań G-09.1 – „O Obrocie 
węglem kamiennym” i G-09.2 – „O mechanicznej przeróbce węgla”. Składnikami bilansu są m.in. 
ilość węgla rozchodowana z kopalni i zmiana stanu zapasów (zwałów), a sumą wielkość wydoby-
cia węgla handlowego. Dotychczas w takich równaniach danymi były wydobycie węgla handlo-
wego i zważony na wagach handlowych rozchód, a elementem wyliczanym - zmiana stanu zapa-
sów. Ten sposób bilansowania prowadził do powstawania znaczących rozbieżności pomiędzy ewi-
dencyjnym a rzeczywistym stanem zapasów. Celem wyeliminowania powyższych rozbieżności, 
z inicjatywy KW S.A., powstał w COIG S.A. projekt wykorzystania danych o ruchach i stanie za-
pasów z Systemu Wag Magazynowych (SZYK2/KSP/SWM) - nowego elementu Zintegrowanego 
Systemu Zarządzania Przedsiębiorstwem - SZYK2.  
 
 
2. SYSTEM WAG MAGAZYNOWYCH  
 
System Wag Magazynowych (SWM) to odrębny moduł informatyczny w Kompleksie Sprzedaży 
KSP systemu SZYK2, który pobiera i przetwarza dane o ruchach wyrobów węglowych 
bezpośrednio z wag magazynowych i pośrednio z wag handlowych (na podstawie dokumentów 
wywozowych z systemu sprzedaży). W przypadku wag magazynowych, których bezpośrednie 
podłączenie do systemu SWM nie jest możliwe (brak wolnego portu, brak możliwości rozbudowy 
sterownika o dodatkowy port), dopuszczalny jest odbiór informacji o stanie totalizerów wag z systemów 
nadzoru autorstwa firm trzecich, obsługujących te wagi. W takim przypadku, obce systemy ważące 
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dostarczają okresowo (w zadanych interwałach czasowych) systemowi SWM informacje o stanie 
totalizerów wag. 

System gromadzi dane o ruchach wyrobów węglowych, niezbędne do wystawienia wszystkich 
dokumentów przychodów i rozchodów na magazynach węglowych. Dla danych pozyskanych 
automatycznie możliwe jest wprowadzenie zapisów korygujących, w przypadku obszarów 
nieuzbrojonych w wagi istnieje możliwość manualnego wprowadzania danych.  

Tak przygotowane dane, po zatwierdzeniu przez uprawnione osoby, system przekazuje 
automatycznie do modułu obsługującego Obroty Magazynowe w kompleksie Logistyki 
Materiałowej SZYK2/KLM/LMM. 

W systemie SWM rejestrowane są także wyniki obmiarów i wynikające z nich ustalenia stanu 
zwałów. W przypadku kopalń zespolonych obejmujących dwa lub więcej ruchów, system SWM 
pracuje na każdym z ruchów odrębnie.  
 
 

 deployment Network

SERWER SZYK2    COIG SERWER KONCENTRATOR WAG 

«device»
Waga z 

dedykowanym dla 
SWM portem

«interface»
System Wag 

Magazynowych

«interface»
Sterownik

SERWER FIRMY TRZECIEJ

«device»
Waga zarządzana 

przez System 
ZPMW

«device»
Waga zarządzana 

przez System 
ZPMW

«interface»
System Sprzedaży

«device»
Waga handlowa

PCL

«interface»
Sterownik

«interface»
System 

Automatyki 
Przemysłowej  

ZPMW

 
 

Rys. 1. System Wag Magazynowych – moduł Kompleksu Sprzedaży systemu SZYK2 
 
 
2.1.  Słownik pojęć 
 
Surowiec – urobek, nadawa na zakład przeróbczy, odpady, kamień, wyrób węglowy, sortyment. 
Lokalizacja – miejsce pozyskiwania, przeróbki, składowania i załadunku surowca. Stanowi ona 
początkowy lub końcowy punkt przemieszczania surowca. Lokalizacja nie musi być koniecznie 
magazynem węglowym. Kilka lokalizacji może wskazywać na jeden magazyn węglowy.  
Waga – urządzenie, z którego można okresowo odczytać informacje o ilości przemieszczonego 
surowca.  
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Pozyskiwanie informacji z wagi odbywa się poprzez: 
1. sterownik (kontakt bezpośrednio z wagą poprzez serwer – koncentrator wag),  
2. web-service (informacji o totalizerze dostarcza oprogramowanie firm trzecich zarządzające 

wagą),  
3. system sprzedaży (informacje o ilości surowca wynikają z dokumentów wywozowych 

wystawionych na danej wadze). 
W przypadku braku komunikacji z wagą możliwe jest jej przestawienie w tryb rejestracji ręcznej.  
Struga – przemieszczenie określonego surowca pomiędzy lokalizacjami lub z lokalizacji kopalnia-
nej na załadunek (wagony, samochody). Struga powinna przebiegać przez co najmniej jedną wagę 
magazynową. W chwili, gdy struga przebiega przez więcej niż jedną wagę, wskazuje się wagę z 
której dokonywane będą odczyty. Inne wagi traktowane są jako pomocnicze i nie uczestniczą w 
procesie bilansowania, ale odczyty z nich dokonywane są rejestrowane.  
Magazyn węglowy – magazyn wyrobów węglowych.  

Wstępnie zdefiniowano następujące typy magazynów wyrobów węglowych: 
a) magazyn własny wyrobów węglowych, 
b) magazyn zewnętrzny wyrobów węglowych, 
c) magazyn sprzedanych wyrobów węglowych pozostających w depozycie, 
d|) magazyn pozabilansowych wyrobów węglowych, 
e) magazyn wyrobów węglowych z innej kopalni, 
f) magazyn wyrobów węglowych z innej spółki, 
g) magazyn wyrobów węglowych zaimportowanych lub zakupionych z zagranicy , 
h) magazyn wyrobów węglowych przekazanych na zużycie własne, 
i) magazyn wyrobów węglowych w drodze, 
j) magazyn konfekcjonowanych wyrobów węglowych. 

 
2.2. Funkcjonalność systemu SWM 
 

1. Obsługa katalogu wag. 
2. Obsługa katalogu lokalizacji. 
3. Obsługa powiązania lokalizacji z magazynami węglowymi. 
4. Obsługa katalogu surowców. 
5. Obsługa kartoteki strug. 
6. Określenie dla każdej z wag dopuszczalnej listy strug, które przemieszczają surowiec 

pomiędzy lokalizacjami.  
7. Określenie dla każdej z wag aktywnej strugi. 
8. Ustalenie rodzaju dokumentów magazynowych (przychód, rozchód) dla każdej aktywnej 

strugi. 
9. Ustalenie rytmu przekazywania dokumentów do SZYK2/KLM/LMM. 
10. Realizacja zadań koncentratora wag (bezpośrednio podpiętych do SWM). 
11. Integracja z systemem sprzedaży.  
12. Integracja z systemami nadzoru wag firm trzecich. 
13. Definiowanie trybu i częstotliwości odczytów z wag. 
14. Automatyczny odczyt danych z wag. 
15. Wprowadzanie manualne danych. 
16. Wprowadzanie zapisów korygujących dane. 
17. Zatwierdzanie danych. 
18. Wystawianie dokumentów magazynowych w SZYK2/KLM/LMM. 
19. Wprowadzanie wyników obmiarów. 
20. Ustalanie stanu zwałów. 
21. Korygowanie stanów magazynowych w SZYK2/KLM/LMM 
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2.3. Pomiar bezpośredni 
 
Pobieranie danych bezpośrednio z wag odbywa się po sieci LAN z zastosowaniem dedykowanych 
dla wag protokołów. Moduł komunikacyjny zgodnie z harmonogramem (jednak nie częściej niż 
raz na minutę) odpytuje poprawnie skonfigurowane wagi o aktualną wartość totalizera. Jeśli kilka 
wag jest podpiętych do tego samego łącza LAN, moduł automatycznie kolejkuje żądania pobrania 
danych. Dla zwiększenia skuteczności pobierania danych, moduł komunikacyjny umożliwia wyko-
rzystanie poniższych mechanizmów awaryjnych: 

– łącza zapasowe – jeśli infrastruktura sieciowa umożliwia takie rozwiązanie, to istnieje opcja 
zdefiniowania dodatkowych połączeń TCP/IP dla każdej wagi; moduł komunikacyjny w zde-
finiowanej kolejności próbuje nawiązać połączenie;  

– retransmisja – w przypadku niepowodzenia transmisji z wagą (brak lub niepoprawna 
odpowiedź) moduł komunikacyjny ponawia próbę; liczba prób podlega systemowej 
konfiguracji.  

Jeśli terminal wagowy udostępnia inne parametry wagi, mogą być one również przekazane do 
systemu SWM. 
 
2.4. Komunikacja systemu SWM z systemami nadzoru zarządzającymi wagami poprzez WebService 
 
WebService służy do pozyskiwania informacji o stanie totalizerów tych wag taśmowych, które nie 
są bezpośrednio podłączone do systemu SWM i działają w ramach innych systemów nadzoru.  

W takim przypadku obcy system nadzoru winien umożliwiać cykliczne dostarczanie informacji 
o stanie totalizera dla wagi (za pomocą usługi WebService) i zwrotne pobranie informacji o czasie 
kolejnego przesłania informacji. 

Dodatkowo funkcjonalność systemu nadzoru winna umożliwiać wysłanie informacji o stanie 
totalizerów na żądanie (funkcja uruchamiana przez operatora systemu nadzoru). 

WebService udostępniony przez COIG realizowany jest z wykorzystaniem protokołu HTTPS. 
Autoryzacja systemu obcego odbywa się poprzez token autoryzujący (stały ciąg znaków) oraz po-
przez sprawdzenie adresu IP z którego następuje wywołanie usługi WebService (wymagany jest 
stały adres IP). 
 
2.5. Przekazywanie informacji z Systemu Wag Magazynowych do modułu Obrotu Magazynowego 
 
Obliczenie bieżącego ruchu surowca w lokalizacji odbywa się każdorazowo po aktualizacji stanu 
totalizera. Jeśli lokalizacja jest połączona z magazynem, a surowiec podlega ewidencji magazyno-
wej to możliwe jest utworzenie dokumentów magazynowych bądź bezpośrednio po każdym od-
czycie totalizera, bądź w trybie akumulacji, zakładającym tworzenie dokumentów w określonych 
odstępach czasu (raz na zmianę, raz na dobę). 
 
 
3. WDROŻENIE SYSTEMU WAG MAGAZYNOWYCH W KOPALNICH KW S.A. 

 
W pierwszym etapie realizacji prac na wszystkich kopalniach KW S.A. wykonane zostały szczegó-
łowe inwentaryzacje urządzeń wagowych i sieci LAN pod kątem możliwości ich wykorzystania 
dla potrzeb SWM oraz spełniania ustalonych wymagań technicznych, komunikacyjnych i doku-
mentacyjnych. Ustalono harmonogramy zakupu i zabudowy wag oraz rozbudowy infrastruktury . 
Opracowano schematy magazynów wyrobów węglowych wraz ze strugami przychodów i rozcho-
dów oraz miejscami zabudowy wag istniejących i wymagających zakupu. Dla każdej z wag okre-
ślono jej identyfikację, sposób legalizacji lub kalibracji oraz orientacyjny procent obrotu w stosun-
ku do całej kopalni lub ruchu. 
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System Wag Magazynowych został wdrożony we wszystkich kopalniach KW SA. Przemysło-
wo uruchomiono obydwa tryby (bezpośredni i pośredni) pozyskiwania informacji z wag magazy-
nowych. 

 Ustalono, że w procesie wdrożeniowym obsługa magazynów wyrobów węglowych winna być 
realizowana w trzech etapach: 

a)  Wstępnym, w ramach którego dane dotyczące tonażu przychodu i rozchodu pochodzą z bi-
lansu wydobycia i sprzedaży.  

b)  Przejściowym, w ramach którego dane dotyczące tonażu szczegółowych przychodów i roz-
chodów odczytywane będą z terminali wag zabudowanych dla monitorowania ruchu zwa-
łów.  

c)  Docelowym, w ramach którego dane dotyczące tonażu szczegółowych przychodów i roz-
chodów pobierane będą z wag technologicznych i wybranych handlowych poprzez maga-
zynowy system wagowy. 

   
 
4. WYKORZYSTANIE SYSTEMU WAG MAGAZYNOWYCH DO BILANSOWANIA 

PRODUKCJI 
 

Konieczność ustalenia spójnych zasad bilansowania wydobycia i produkcji węgla handlowego 
dotyczy wszystkich producentów wyrobów węglowych. Jedna ze spółek węglowych podjęła próbę 
rozliczania produkcji w oparciu o załadunki ekspedycyjne oraz zmiany stanów zapasów i zbiorni-
ków. Dodatkowo dane o produkcji węgla handlowego bilansowane przez służby ekspedycji miały 
być zgodne z bilansowaniem produkcji (urobku) opartej o geometrię złoża oraz postęp ścian. Takie 
podejście spowodowało szereg problemów z rozliczaniem węgla ładowanego kilkakrotnie (rozła-
dunki), sprzedażą i wydawaniem węgla z depozytu, węglem wysyłanym i powracającym z przero-
bu zewnętrznego. Powstały także różnice raportowe w przypadkach rozbieżnych kalendarzy ak-
tywności zakładów wydobywczych i ekspedycyjnych oraz w sytuacjach, gdy pewne ilości węgla 
były przekazywane dołem pomiędzy ruchami lub kopalniami. 

Problemy ta można wyeliminować przyjmując za podstawę bilansowania produkcji węgla han-
dlowego metodologię zastosowaną w sprawozdawczości państwowej G-09.1 i G-09.2. 

Właściwe zakwalifikowanie elementów bilansu węgla odbywa się wówczas na podstawie do-
kumentów księgowych, wewnętrznych i magazynowych. Kilkugodzinne opóźnienie procesu bilan-
sowania wynikające z konieczności wcześniejszego wystawienia dokumentacji księgowej, we-
wnętrznej i magazynowej nie powoduje żadnych komplikacji. Możemy za to mieć pewność, że 
bilanse tak wykonane będą ostateczne w danym okresie sprawozdawczym. Ewentualne korekty 
dokumentów księgowych i magazynowych są bowiem uwzględniane w dniach wystawiania korekt, 
a nie dniach wystawiania dokumentów pierwotnych. 

Aby system SWM w pełni wspomagał bilansowanie w zakresie sprawozdawczości G-09.1 i G-
09.2, oprócz magazynów węglowych wymienionych w punktach 2.1. a-j należałoby uwzględnić 
dodatkowo następujące lokalizacje (magazyny): 

a) urobek,  
b) odpady z robót przygotowawczych, 
c) nadawa,  
d) odpady z sekcji zakładu przeróbczego, 
e) zwał odpadowy, 
f) zbiorniki wyrobów węglowych, 
g) przedładunek wyrobów węglowych. 
Te dodatkowe lokalizacje winny być powiązane z następującymi strugami: 
– urobek z własnego zakładu wydobywczego do robót przygotowawczych, 
– odpady z robót przygotowawczych (pominięcie zakładu przeróbczego) na zwał odpadowy,  
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– nadawa z własnego zakładu wydobywczego na zakład przeróbczy, 
– nadawa na zakład przeróbczy z innej kopalni spółki, 
– odpady z sekcji zakładu przeróbczego ( sortowni, płuczki i flotacji ) na zwał odpadowy,  
– węgiel handlowy ze zwału do wyodrębnienia depozytu. 
Przygotowanie infrastruktury technicznej i powiązanie jej z systemem SWM umożliwi automa-

tyczne generowanie operacyjnej sprawozdawczości wewnętrznej w pełni zgodnej ze statystyką 
badań publicznych.  
 

U = Opp + Op + Os + Of + (Zk - Zp) - Zak + Prz + Un + Sn + Pk + Zw + Dep + Sp 
 
gdzie: 
U – urobek (G-09.2; Dział 2 Produkcja; wiersz 1), 
Opp – odpady z prac przygotowawczych (G-09.2; Dział 2 Produkcja; różnica wierszy 1 i 2), 
Op –  odpady z płuczki (G-09.2; Dział 2 Produkcja; wiersz 4), 
Os – odpady z sortowni (G-09.2; Dział 2 Produkcja; wiersz 5), 
Of –  odpady z flotacji (G-09.2; Dział 2 Produkcja; wiersz 6), 
Zk –  zapasy na koniec okresu sprawozdawczego (G-09.1; Dział 1 Bilans; wiersz 3), 
Zp –  zapasy na początek okresu sprawozdawczego (G-09.1; Dział 1 Bilans; wiersz 3), 
Zak – węgiel pozyskany i zakupiony (G-09.1; Dział 1 Bilans; wiersze 4-6), 
Prz – węgiel przekazany do innych kopalń spółki (G-09.1; Dział 1 Bilans; wiersz 7), 
Un – ubytki naturalne (G-09.1; Dział 1 Bilans; wiersz 8), 
Sn – straty nadzwyczajne (G-09.1; Dział 1 Bilans; wiersz 9), 
Pk –  przeksięgowania (G-09.1; Dział 1 Bilans; wiersz 10), 
Zw –  zużycie własne (G-09.1; Dział 1 Bilans; wiersz 11), 
Dep – wydany węgiel deputatowy (G-09.1; Dział 1 Bilans; wiersz 12), 
Sp –  - sprzedaż  (G-09.1; Dział 1 Bilans; wiersz 13). 
 

Warto w tym miejscu zwrócić uwagę, że występujące w G-09.1 ilości „ubytków naturalnych”, 
„strat nadzwyczajnych” i „przeksięgowań” rejestrowane na podstawie udokumentowanych i za-
twierdzonych protokołów realnie wpływają jedynie na końcowy stan zapasów, a nie na bilans pro-
dukcji. 

Wykorzystując dane wartościowe i jakościowe dokumentów Kompleksu Sprzedaży 
SZYK2/KSP możemy wykonywać nie tylko bilanse ilościowe, ale także dotyczące wartości, śred-
nich cen i parametrów jakościowych sprzedanego węgla (G-09.1 Dział 2 Sprzedaż i G-09.1 Dział 3 
Jakość).  
 

 
5. PODSUMOWANIE 
 
Moduł SZYK2/KSP/SWM System Wag Magazynowych służy przede wszystkim do rejestracji 
informacji o przemieszczanych wyrobach węglowych. Jest także ważnym narzędziem umożliwia-
jącym automatyczne bilansowanie produkcji. Dzięki jego zastosowaniu użytkownicy mają dostęp 
do precyzyjnych danych . Wydobycie kopalni nie musi być przybliżonym wynikiem na podstawie 
ilości wyciągniętych skipów lub postępu ścian o szacowanej geometrii złoża. Nawet na powierzch-
ni można wydobycie zważyć. 
 
 
LITERATURA 
 
[1]  Dokumentacja techniczna modułu KSP/SWM – materiały wewnętrzne COIG S.A. 
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[2]  Polskie normy PN – 82/G – 97001 oraz PN – 82/G – 97002 
[3]  Ustawa z dnia 29 czerwca 1995 r. o statystyce publicznej (Dz. U. Nr 88, poz. 439, z późn. zm.) 
[4]  Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2012r. w sprawie programu badań staty-

stycznych statystyki publicznej na rok 2013 (Dz.U. 2012, poz. 1391) 
 
 

Using computer system with electronic scales to calculate volume 
of worked out coal 
 
SUMMARY: The paper presents information technology solutions elaborated by COIG S.A. that 
help to evidence changes of amount of coal at mine warehouses. Among other things, the different 
methods of calculating volume of worked out coal is discussed.  
  
KEY WORDS: ground coal transport, technology scale, trade scale, output directed to coal han-
dling and preparation plant, trade coal, warehouses 
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Strata Worldwide LLC jest globalnym liderem 

rozwiązań w zakresie bezpieczeństwa  
w górnictwie, promującym bezpieczniejcze  
i bardziej produktywne środowisko pracy  
pod ziemią i na powierzchni 

STRATA WORLDWIDE 
ŚWIATOWY LIDER INNOWACJI W DZIEDZINIE  
BEZPIECZEŃSTWA W GÓRNICTWIE 
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• Profil firmy 
• Historia 
• Globalny zasięg 

• Rozwiązania dla górnictwa 
• Komory ucieczkowe 
• Łączność i lokalizacja 
• Systemy antykolizyjne 
• Obudowa wyrobisk 

STRATA WORLDWIDE 

Agenda 
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STRATA WORLDWIDE 
ŚWIATOWY LIDER INNOWACJI W DZIEDZINIE  
BEZPIECZEŃSTWA W GÓRNICTWIE 
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 Rozwiązania wykorzystujące najnowsze technologie w 
celu sprostania wyzwaniom współczesnego górnictwa 
 

 Elastyczne, efektywne kosztowo, szybkie w zastosowaniu 
sytemy: dopasowane do zdolności inwestycyjnych 
kopalń 
 

 Sprzęt przyjazny w użytkowaniu, łatwy w instalacji  
i utrzymaniu 
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STRATA WORLDWIDE 
Strategia: Skupienie na górnictwie 

Copyright © Strata Worldwide, LLC 2014 

Światowy lider  innowacji w dziedzinie bezpieczeństwia w górnictwie:  
 Obudowa wyrobisk 
 Komory ucieczkowe 
 Systemy antykolizyjne 
Bezpieczeństwo Elektroniczne – Mine Awareness Platform (MAP) 
 Lokalizacja i łączność 
 WI-Fi – cyfrowy przesył danych i głosu 
 Łączność przez górotwór  
 Monitorowanie atmosfery 
 Mocna pozycja na świecie 
 Przedstawicielstwa na kluczowych rynkach  
 Rozbudowana sieć dystrybutorów  
Rosnący udział w rynku 
Długotrwałe relacje 
Innowacje produktowe 
Stabilny i doświadczony zespół zarządzający 
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STRATA WORLDWIDE 

Historia 
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• Strata Worldwide została utworzona w 1992 roku i mieści się w 
Atlancie, GA, USA 

• Powstała jako dostawca drewnianej obudowy kopalnianej 
• Sukcesywnie wdraża rozwiązania ratujące życie: 

• Bezprzewodowa łączność i lokalizacja  
• Systemy antykolizyjne 
• Komory bezpieczeństwa 

 
Naszą wizją jest: 
Technologia na dziś, fundament na przyszłość.  

Nasze Motto :   
Tam, gdzie bezpieczeństwo oznacza sukces 
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Strata Worldwide 

Obudowy wyrobisk 
- Początki w roku 1992 
- Obudowa ostateczna 
- Czołowy dostawca 

światowy 
- Opcjonalne rozwiązania 

Usługi  
Początek w roku 1999 

Tylko USA 
Wentylacja     
- Tamy 

   - torkretowanie 
- stabilizacja górotworu 

- Wypełnianie pustek 
- Roboty budowlane 

Systemy ucieczkowe 
- Największy dostawca w 

USA 
Podąża za regulacjami 

prawnymi w USA i innych 
krajach 

 
 

Bezpieczeństwo 
Elektroniczne 

-Bezprzewodowa łącznkość i 
lokalizacja 

-- Łączność głosowa 
-Systemy antykolizyjne 

-Smart Services 

Wsparcie techniczne,  
USA, Serwis 24/7 

 
- Hale magazynowe, certyfikowany personel, 

konserwacja, elektrycy, szkoleniowcy.  

Produkty bezpieczeństwa  
 

- Lampy nahełmne 
- Monitorowanie atmosfery - TROLEX 
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Current market            Targeted for growth 

U.S. 

Canada 

Brazil 

Australia 

Mexico 

Chile 

U.K. 

Ukraine 

Norway 

New Zealand 

Russia 

Poland 

China 

South Africa 

Czech Republic 

Peru 

Portugal 
Spain 

Zimbabwe 

Argentina 

Nicaragua 

Kazachstan 

STRATA WORLDWIDE 
Zasięg działania 
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KOMORY 
UCIECZKOWE 
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KOMORY UCIECZKOWE 

1993 1994  1995  1996  1997  1998  1999  2000  2001  2002  2003  2004  2005  2006  2007  2008  2009  2010  2011  2012 

H I S T O R I A  
W 2006 roku Strata WW rozpoczęła prace nad kopalnianymi 
komorami ucieczkowymi. Powodem było pojawienie się 
potrzeby zapewnienia bezpiecznej alternatywy dla 
natychmiastowego wydofania się z rejonu zagrożenia  

W końcu roku 2007, Strata rozpoczęła dostawy komór 
bezpieczeństwa do kopalń węglowych w USA  

 W późniejszym okresie zakres dostaw rozszerzył się na 
pozostałe rodzaje górnictwa podziemnego oraz kraje świata 
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KOMORY UCIECZKOWE 

Komory ucieczkowe firmy Strata Worldwide 
mają za zadanie zapewnienie 
natychmiastowego schronienia oraz 
atmosfery zdatnej do oddychania  
w przypadku zaistnienia niebezpieczeństwa 

Są alternatywą dla natychmiastowej 
ewakuacji z rejonu zagrożenia 
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KOMORY UCIECZKOWE 

Komory ucieczkowe firmy Strata 
wykonywane są jako przewoźne z opcją 
kół i zaczepu. 
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KOMORY UCIECZKOWE 

Komory wyposażone są w wyściełane 
siedzenia, żywność, wodę oraz oddzielną 
toaletę 
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KOMORY UCIECZKOWE 

Wszystkie komory ucieczkowe posiadają 
śluzę oraz opcjonalny system przedmuchu 
w celu zminimalizowania możliwości 
dostępu atmosfery trującej do głównej 
komory. 
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Komory wyposażone są w 48 
godzinny zapas powietrza do 
oddychania i klimatyzację 

KOMORY UCIECZKOWE 

Górnictwo skalne 
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W wersjach standardowych 
komory wykonuje się  
w wielkościach mogących 
pomieścić od 4 do 30 osób.  

Wykonuje się też wersje 
niestandardowe – zgodne  
z życzeniem klienta 

KOMORY UCIECZKOWE 

Górnictwo skalne 
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Komory ucieczkowe dla górnictwa 
węglowego wykonuje się jako 
niezależne, całkowicie pozbawione 
zasilania elektrycznego systemy 
dające schronienie do 96 godzin 

 

KOMORY UCIECZKOWE 

Górnictwo węglowe 

4 
D A Y S  

24 
H O U R

S  

24 
H O U R

S  

24 
H O U R

S  

24 
H O U R

S  
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W wersjach 
standardowych komory  
wykonuje się  
w wielkościach mogących 
pomieścić od 8 do 24 
osób.  

 

KOMORY UCIECZKOWE 

Górnictwo węglowe 
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Komory nadmuchiwane dla 
górnictwa węglowego 
wykonuje się jako niezależne, 
całkowicie pozbawione 
zasilania elektrycznego 
systemy dające schronienie 
do 96 godzin dla 16 do 36 
osób 

KOMORY UCIECZKOWE 

Komory nadmuchiwane 
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Komory 
nadmuchiwane  
wyposażone są w 
pochłaniacze CO2 
działające dzięki 
sprężonemu powietrzu  

 

KOMORY UCIECZKOWE 

Komory nadmuchiwane 
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Komory bezpieczeństwa to wcześniej 
przygotowane wyrobiska wyposażone  
w systemy zapewnienia atmosfery zdatnej 
do oddychania jak i monitorowania 
środowiska. Mogą mieć dowolny wymiar 

KOMORY BEZPIECZEŃSTWA 

Komory bezpieczeństwa 
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Są wyposażone w zestawy modułowe 
zawierające klimatyzatory, niezależne 
systemy zapewnienia atmosfery zdatnej do 
oddychania, regały i inne istotne sprzęty. 

KOMORY BEZPIECZEŃSTWA 

Komory bezpieczeństwa 
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ELECTRONIC 
SAFETY 
SYSTEMS 
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ŁĄCZNOŚĆ  
I LOKALIZACJA 
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Łączność i lokalizacja 

H I S T O R I A  

W roku 2009, Strata Worldwide wdrożyła system 
CommTrac, całkowicie bezprzewodowy, dwukierunkowy 
system łączności i lokalizacji, który charakteryzuje się tym, 
że działa także po wystąpieniu wypadku na kopalni. 
 
Jest także bazą dla bezprzewodowego monitoringu 
atmosfery, systemu antykolizyjnego, danych dot. produkcji 
oraz autorskiego systemu firmy Strata do awaryjnej 
komunikacji poprzez górotwór (ThroughEarth). 

1993 1994  1995  1996  1997  1998  1999  2000  2001  2002  2003  2004  2005  2006  2007  2008  2009  2010  2011  2012 
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CommTrac™ 
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SYSTEMY KOMUNIKACJI 

CommTrac™ 

CommTrac jest całkowicie 
bezprzewodowy i pozwala na szybką  
i prostą instalację na dole, bez kabli, 
zasilania czy zewnętrznych anten. 

P R O S T A  I N S T A L A C J A  
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S Z S T E M  B E Z O B S Ł U G O W y  

SYSTEMY KOMUNIKACJI 

CommTrac™ 

 CommTrac jest samomonitorujący 
 Sam informuje o problemach związanych ze stanem 

baterii, awarii punktów dostępowych i jakości działania 

 Wykorzystuje baterie typu D (R20)  
 Wymiana możliwa przez każdą osobę 

Copyright © Strata Worldwide, LLC 2014 



Copyright © Strata Worldwide, LLC 2014 

D O K Ł A D N O Ś Ć  L O K A L I Z A C J I  

SYSTEMY KOMUNIKACJI 

CommTrac™ 

 CommTrac cały czas śledzi osoby / sprzęt  
z dokładnością do 10 m i umożliwia 
sporządzanie raportów o przebytej drodze 
oraz jej kierunku 
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D O K Ł A D N O Ś Ć  L O K A L I Z A C J I  

SYSTEMY KOMUNIKACJI 

CommTrac™ 

 System śledzenia zasobów „Asset Tracking” 
pozwala na lokalizację z dokładnością 5 do 
10m 
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SYSTEMY KOMUNIKACJI 

CommTrac™ 

• Mniejsza inwestycja CAPEX 

• Niższy koszt utrzymania 
OPEX 

• Szybka instalacja 

• bezobsługowy 

• Łatwy demontaż 

Oszczędność $2.45M  

CommTrac vs. Systemy tradycyjne 
Total cost of ownership 

 
Wired System 

 
CommTrac 
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StrataConnect™ 
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 Wielofunkcyjna platforma podziemnej sieci 
bezprzewodowej zapewniająca wygodne 
możliwości rozwiązań w zakresie codziennego jak  
i awaryjnego (powypadkowego) monitoringu, 
lokalizacji i łączności 

 Prosta w instalacji platforma StrataConnect 
zapewnia kompleksową cyfrową łączność głosową 
szybki przesył danych, dwukierunkową łączność 
tekstową, lokalizację ludzi i sprzętu, monitoring 
atmosfery kopalnianej oraz analizę produktywności 

SYSTEMY KOMUNIKACJI 

StrataConnect™ 
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SYSTEMY KOMUNIKACJI 

StrataConnect™ 

Bezprzewodowa sieć oparta na 3 komponentach 
 

StrataConnect™ składa się z trzech 
komponentów, które wspólnie tworzą 
wielofunkcyjny system bezprzewodowy 
Węzeł A : Punkt dostępowy (Access Point) 
Węzeł B : Węzeł szkieletowy  
 (Wireless Backbone) 
Węzeł C : Węzeł komunikacyjny     
 (Communication Node) 

Copyright © Strata Worldwide, LLC 2014 
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SYSTEMY KOMUNIKACJI 

StrataConnect™ 

Bezprzewodowa sieć oparta na 3 komponentach 
 

Węzeł A: Punkt dostępowy (Access Point) 
• Węzeł A integruje technologię Wi-Fi ze Strata CommTrac tworząc 

bardziej wszechstronny i użytkowy system.Jest instalowany wzdłuż 
przewodów światłowodowych lub bezorzewodowych węzłów 
szkieletowych (B) StrataConnects  

• Jest kompatybilny z każdym urządzeniem w standardzie  
IEEE 802.11b/g/n oraz urządzeniami w standardzie CommTrac 

• Pozwala na indywidualne, wybierane bezpośrednio  połączenia 
głosowe zarówno pod ziemią  jak i spod ziemi na powierzchnię. 

• Może być zastosowany jako niezależny system  idealny do obsługi 
rejonu ściany wydobywczej oraz w rejonach tymczasowych 

• Zasięg do 2 000 m. 
• Transmisja danych do 150Mbps. 
 Copyright © Strata Worldwide, LLC 2014 
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SYSTEMY KOMUNIKACJI 

StrataConnect™ 

Bezprzewodowa sieć oparta na 3 komponentach 

Węzeł B : Bezprzewodowy szkielet (wireless backbone) 
• Realizuje funkcję szybkiej sieci bezprzewodowej w kopalni 

bez linii światłowodowej lub może być wykorzystany to 
rozszerzenia istniejącej sieci światłowodowej 

• Stanowi alternatywne rozwiązanie dla szybkiej transmisji 
danych w podziemnych rejonach kopalń 

• Szybki i łatwy montaż i demontaż 
• Zapewnia szybkość transmisji do 300Mbps na dystansie do 

1200 m 

Copyright © Strata Worldwide, LLC 2014 
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SYSTEMY KOMUNIKACJI 

StrataConnect™ 

Bezprzewodowa sieć oparta na 3 komponentach 
 
Węzeł C: węzeł komunikacyjny (Communication Node) 
• Instalowane w miarę potrzeb dla zapewnienia niskokosztowej 

bezprzewodowej, zasilanej bateryjnie sieci realzującej funkcje 
lokalizacji ludzi i maszyn , dwukierunkowej łączności tekstowej  
i alarmowej, danych pojazdów, produktywności oraz 
bezprzewodowego monitoringu atmosfery kopalnianej. 

• Zapewnia działanie ciągłe oraz powypadkowe  
• Zapewnia lokalizację ludzi i maszyn z dokładnościa 10m w całym 

rejonie działania 
• Zasilany standardowymi bateriami typu D (R20) Energizer z 

czasem działania do 12 miesięcy 
• Całkowicie bezprzewodowy 

Copyright © Strata Worldwide, LLC 2014 
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SYSTEMY KOMUNIKACJI 

StrataConnect™ 

Bezprzewodowa sieć oparta na 3 komponentach 
 

Copyright © Strata Worldwide, LLC 2014 
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 Cyfrowy telefon przemysłowy działający w sieci 
WiFi, zaprojektowany do pracy w kopalniach 
głębinowych 

 Lekka i wytrzymała konstrukcja ze stopniem 
ochrony IP-54, wodoodporny i odporny na wstrząsy. 
Może być użytkowany w wysokich temperaturach 
otoczenia 

SYSTEMY KOMUNIKACJI  

Strata Mobile Mine Phone 

Copyright © Strata Worldwide, LLC 2014 
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EASY 
BATTERY REMOVAL 

 Tablet Strata Xplore zapewnia: 
 Wytrzymały, odporny na zanurzenie tablet PC 

 Wytrzymuje upadek: z 1,2 m na beton i 2,1 m na drewno 

 Temperatura pracy od -20°C  do +60°C 

 Stopień IP 67 (zanurzenie do 1m) 

 Łatwa wymiana baterii 

 

 

 

SYSTEMY KOMUNIKACJI 

StrataConnect™ Data 

Copyright © Strata Worldwide, LLC 2014 
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Through the Earth 
Przez górotwór 
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 ThroughEarth to system firmy Strata 
zapewniający powypadkową łączność 
powypadkową. Zapewnia dwukierunkową 
łączność tekstową z powierzchnią lub innymi 
rejonami kopalni 

 System może osiągnąć zasięg do 300m 
bezpośrednio przez górotwór 

 

SYSTEMY KOMUNIKACJI 

ThroughEarth 
Przez górotwór 

Copyright © Strata Worldwide, LLC 2014 
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 ThroughEarth jest zintegrowany z systemem 
CommTrac  

 Pozwala to na zastosowanie transpondera 
ThroughEarth do nawiązania łączności przez 
osoby nie będące w jego pobliżu 

 

 

SYSTEMY KOMUNIKACJI 

ThroughEarth 
Przez górotwór 

Copyright © Strata Worldwide, LLC 2014 
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 Zasilany z sieci lub baterii zapewnia 
łączność głosową i transmisją danych 
bezpośrednio przez górotwór 

 Realizuje funkcję łączności 
standardowej oraz awaryjnej  
w kopalniach surowców skalnych (nie 
węglowych) 

 

 

COMMUNICATIONS SYSTEMS 

Rock Phone 
Telefon skalny 

Copyright © Strata Worldwide, LLC 2014 
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PROXIMITY DETECTION & 

COLLISION AVOIDANCE 
System antykolizyjny 
HazardAvert® 
 Copyright © Strata Worldwide, LLC 2014 
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System antykolizyjny 
HazardAvert® 

Wiele wypadków w kopalniach 
spowodowanych jest przez maszyny 

Firma Strata przejęła firmę Frederick 
Mining Controls w roku 2010  
i uzyskała prawa do doskonalonej od 
2001 roku technologii HazardAvert®.  

 
Copyright © Strata Worldwide, LLC 2014 
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HazardAvert® 
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SYSTEM ANTYKOLIZYJNY 

HazardAvert® 
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SYSTEM ANTYKOLIZYJNY 

HazardAvert® 
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Generatory HazardAvert 
zainstalowane na maszynach tworzą 
niskoczęstoliwościowe pola 
elektromagnetyczne wokół maszyn 
zaznaczając potencjalnie 
niebezpieczne przestrzenie wokół 
nich 

SYSTEM ANTYKOLIZYJNY 

HazardAvert® 
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 HazardAvert działa na maszynach 
każdego rodzaju 

 Wiele maszyn i urządzeń może 
pracować w bezpośredniej bliskości 
bez niebezpieczeństwa obniżenia 
bezpieczeństwa, produktywności czy 
interferencji systemów 

SYSTEM ANTYKOLIZYJNY 

HazardAvert® 
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 HazardAvert został zaprojektowany do 
pracy w kopalniach podziemnych i 
odkrywkowych  

 Dla kopalń węglowych system posiada 
certyfikat MSHA i wykorzystuje obudowy 
przeciwwybuchowe. 

SYSTEM ANTYKOLIZYJNY 

HazardAvert® 

Copyright © Strata Worldwide, LLC 2014 
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SYSTEM ANTYKOLIZYJNY 

HazardAvert® 
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Wielkość i kształt pól 
jest dopasowywana do 
konkretnych 
zastosowań 

Pola mogą być 
statyczne i dynamiczne 
w zależności od potrzeb 

SYSTEM ANTYKOLIZYJNY 

HazardAvert® 
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SYSTEM ANTYKOLIZYJNY 

HazardAvert® PAD 

 Osobisty sygnalizator alarmowy 
(Personal Alarm Device (PAD)), 
noszony przez górnikó emituje 
alarmy świetlne i dźwiękowe 

Copyright © Strata Worldwide, LLC 2014 
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SYSTEM ANTYKOLIZYJNY 

HazardAvert® TDP 

 Sygnalizator na maszynie (The 
Tracking Display POD (TDP))  
jest zamontowany w polu 
widzenia operatora maszyny i 
przekazuje informacje i statusie 
systemu 

 The TDP również zapamiętuje 
dane do dalszej analizy 

Copyright © Strata Worldwide, LLC 2014 
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SYSTEM ANTYKOLIZYJNY 

HazardAvert® 
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 SPRAWDZONY 
HazardAvert pracuje na setkach maszyn na całym 
świecie  

 ZINTEGROWANY 
System pozwala na jednoczesną i bezkonfliktową pracę 
wielu maszyn i górników w jednym miejscu 

 INTELIGENTNY 
Dane z systemu HazardAvert mogą być użyte do 
poprawy produktywności 

SYSTEM ANTYKOLIZYJNY 

HazardAvert® 

Copyright © Strata Worldwide, LLC 2014 
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 EFEKTYWNY 
Każdy PAD działa z każdym generatorem na 
kopalni 

 ŁATWY W KONFIGURACJI 
Pola magnetyczne można łatwo konfigurować 

 ELASTYCZNY 
Generatory HazardAvert można zabudować na 
każdej maszynie pracującej w kopalni 
głębinowej lub odkrywkowej 

SYSTEM ANTYKOLIZYJNY 

HazardAvert® 
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SYSTEM ANTYKOLIZYJNY 

HazardAvert® 

Dane z systemu 
HazardAvert można 
wykorzystać do 
analizy 
produktywności  
i bezpieczeństwa  
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HazardLink jest dodatkowym 

komponentem pozwalającym 

na ciągły przesył danych na 

powierzchnię poprzez system 

Strata CommTrac lub  

StrataConnect (WiFi) 

SYSTEM ANTYKOLIZYJNY 

HazardLink™ 

Copyright © Strata Worldwide, LLC 2014 
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Mine Monitoring 
Monitoring kopalniany 
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Mine Monitoring 
Monitoring kopalniany 

• Monitorowanie gazów , wentylacji i operacji pod ziemią  

• Zbiera dane bezprzewodowo i pozwala na inteligentne 

zarządzanie nimi  

• Monitorowanie atmosfery kopalnianej  – mierzy 

koncentracje gazów i przesyła dane co 60 sekund 

• Wentylacja – mierzy prędkość i kierunek wentylacji 

• Sterowanie – pozwala na zdalne sterowanie dzięki 

informacjom uzyskanym przez system monitorowania 
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Mine Monitoring 
Monitoring kopalniany 

Trolex, UK 
 

• Monitoring środowiska 

• Monitoring maszyn 

• Monitoring komór bezpieczeństwa 

• Monitoring metanowy 
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OBUDOWY 
WYROBISK 
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OBUDOWY WYROBISK 

Propsetter™ 

Pozwala na osiągnięcie niskiego kosztu 
w przeliczeniu na jednostkę podporności 
oraz korzyści wynikające z poprawy 
warunków wentylacji i ograniczenie 
kosztów transportu 

Jest jednym z najpopularniejszych na 
świecie rozwiązań w tym zakresie  

Copyright © Strata Worldwide, LLC 2014 



Copyright © Strata Worldwide, LLC 2014 

OBUDOWY WYROBISK 

Propsetter™ 

Pakowane wraz ze 
spągnicami i stropnicami 
pozwala na łatwy  
i kosztowo optymalny  
transport 

Copyright © Strata Worldwide, LLC 2014 
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OBUDOWY WYROBISK 

Propsetter™ 

Propsetter™ jest dostępny w trzech 
wielkościach 

 

 
 

 

Każdy zapewnia do 45cm podatności pod obciążeniem 

Podporność  
25 TON 

Podporność  
50 TON 

Podporność  
65 TON 

Copyright © Strata Worldwide, LLC 2014 
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OBUDOWY WYROBISK 

Propsetter™ 

Podporność  
25 TON 

Podporność  
50 TON 

Podporność  
65 TON 
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OBUDOWY WYROBISK 

Cluster Prop™ 

Dla dalszego zwiększenia podporności z 
zachowaniem zalet Propsetter™,  Strata 
oferuje Cluster Prop™. 

Cluster Prop™ jest zestawem trzech 
Stojaków Propsetter™ połączonych napiętą 
wstępnie taśmą stalową 

Copyright © Strata Worldwide, LLC 2014 
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OBUDOWY WYROBISK 

Cluster Prop™ 

Dostępny w trzech wielkościach: 

 

 
 

 

Każdy zapewnia do 50 cm podatności pod obciążeniem  

Podporność  
100 TON 

Podporność  
150 TON 

Podporność 
250 TON 
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OBUDOWY WYROBISK 

Link-N-Lock™ 

Poprzez zastosowanie 100% kontaktu 
pomiędzy warstwami kaszt zapewnia 
doskonałą podporność i stabilność 
obudowy 

Copyright © Strata Worldwide, LLC 2014 
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OBUDOWY WYROBISK 

Link-N-Lock™ 
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OBUDOWY WYROBISK 

Lock-N-Load™ 

Lock-N-Load™ jest 
drewnianym stojakiem  
z możliwością regulacji 
długości  w zakresie 0.6m, 
eliminując potrzebę 
docinania na miejscu 
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OBUDOWY WYROBISK 

Lock-N-Load™ 

 Lock-N-Load™ może instalować jedna osoba 

 Górny segment jest rozpierany za pomocą 
specjalnego narzędzia pozwalającego na 
uzyskanie podporności wstępnej 1 tony 

Copyright © Strata Worldwide, LLC 2014 
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OBUDOWY WYROBISK 

Lock-N-Load™ 
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OBUDOWY WYROBISK 

Lock-N-Load™ 
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OBUDOWY WYROBISK 

Rocprop™ 

Rocprop™ jest mechanicznym 
stojakiem stalowym o wysokiej 
podporności 

Stojak jest rozpierany 
hydraulicznie i pozwala na 
uzyskanie podporności wstępnej 
20 ton 

Copyright © Strata Worldwide, LLC 2014 
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OBUDOWY WYROBISK 

Rocprop™ 

Rocprop™ jest dostępny  
w wielkościach od 0,91m do 6m  
i podpornościach 20 i 40 ton 

Rocprop™ zapewnia stałą 
podporność roboczą aż do 30% 
zsuwu 
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OBUDOWY WYROBISK 

Rocprop™ 



Copyright © Strata Worldwide, LLC 2014 

OBUDOWY WYROBISK 

Sand Prop™ 

 Sand Prop™ został zaprojektowany jako 
szybka obudowa, łatwa w instalacji 

 Idealny do likwidacji / instalacji ściany 
wydobywczej 

 Sand Prop™ rozpiera się przez wysunięcie 
górnego segmentu  

 Może być powtórnie wykorzystany 
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OBUDOWY WYROBISK 

Sand Prop™ 
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Where Safety is Success 

Odwiedź:  strataworldwide.com 

 Dziękuję  

http://www.strataworldwide.com/
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Where Safety is Success 
STRATA EUROPE 
 
STRATA PRODUCTS POLAND Sp. z o.o.  
ul. Klimczoka 4/8, 40-857 Katowice Poland 
tel. +48 (32)  733 19 22 | fax +48 (32) 760 99 82  
Email: info@strataeurope.com 
  
Marek Growiec  
Mobile: +48 727 686 959        
Email: mgrowiec@strataeurope.com 
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mailto:info@strataeurope.com
mailto:mgrowiec@strataeurope.com
mailto:info@strataproducts.com
http://www.strataworldwide.com/


1 

 

Badania oporów przeginania taśmy przenośnikowej na bębnie  
– zagadnienia wybrane 
 

Damian Kaszuba 

Politechnika Wrocławska 

 

Robert Król 

Politechnika Wrocławska 

 

Lech Gładysiewicz 

Politechnika Wrocławska 

 

STRESZCZENIE: W pracy przedstawiono zastosowania przenośników taśmowych w przypadku 
których istotną część całkowitych oporów ruchu stanowią opory przeginania taśmy 
przenośnikowej na bębnach. Zaprezentowano stosowane dotąd metody empiryczne do 
wyznaczania oporów przeginania taśmy przenośnikowej na bębnie. Przedstawiono budowę 
stanowiska umożliwiającego pomiar oporu przeginania taśmy przenośnikowej na bębnie w skali 
laboratoryjnej oraz zaproponowano autorską metodykę prowadzenia badań eksperymentalnych 
w tym zakresie.  

 

SŁOWA KLUCZOWE: opór przeginania taśmy, opory skupione, przenośnik taśmowy, bęben. 

 

1. WSTĘP 

 

Prowadzone w ostatnich latach w Zakładzie Systemów Maszynowych Politechniki Wrocławskiej 
badania oporów głównych przenośnika taśmowego, pozwoliły na precyzyjne określenie wpływu 
wielu czynników konstrukcyjnych i eksploatacyjnych na energochłonność transportu [1,4,5,7]. 
Prace koncentrowały się przede wszystkim w obszarze przenośników stosowanych w górnictwie 
odkrywkowym, a metodyka badań zaowocowała nowym podejściem w zakresie optymalizacji  
i modernizacji elementów konstrukcyjnych przenośnika taśmowego (taśma, krążniki, bębny, 
urządzenia napinające, napędy pośrednie). Wyniki realizowanych prac  badawczych zaaplikowane 
w systemie obliczeniowym QNK-TT umożliwiają wielokryterialne analizy rozwiązań zadania 
transportowego zdefiniowanego między innymi wariantowymi modelami strugi urobku [2,3,8,12]. 

 

Aktualnie badania eksperymentalne w tym zakresie prowadzone są  w obszarze górnictwa 
podziemnego, gdzie z uwagi na bardziej zwartą konstrukcję stosowanych tam przenośników 
taśmowych i trudniejsze warunki ich zabudowy i eksploatacji nie da się wprost przenieść 
wypracowanych rozwiązań [6,11]. Na rys. 1 przedstawiono mobilne stanowisko pomiarowe 
wykorzystywane w trakcie prowadzonych badań oporów ruchu przenośników taśmowych 
stosowanych w podziemnej kopalni rud miedzi. 

Szkoła Eksploatacji Podziemnej 2015, Materiały Konferencyjne 
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a)  b) 

 

Rys. 1. Widok przenośnika taśmowego oraz zamontowana rama pomiarowa: a) widok zainstalowanej ramy 
pomiarowej, b) widok jednego zestawu czujników sił poziomych [13] 

Figure 1. View of the belt conveyor and assembled measuring unit: view of the measuring frame, b) view  
of a single set of horizontal forces sensors [13] 

 
W przypadku takich przenośników, istotny wpływ na wymiarowanie napędów głównych mają 
również opory ruchu zaliczane do oporów skupionych. Praktyka z dotychczasowych działań 
modernizacyjnych wskazuje na szeroki zakres możliwych oszczędności energii dzięki 
zastosowaniu taśm generujących mniejsze opory ruchu nie tylko na trasie (opory główne),  
ale także na licznie występujących bębnach w zespołach napędowych, napinających  
czy magazynujących taśmę (rys.2).  

 

 

Rys. 2. Przykład  modelu obliczeniowego stacji napędowej przenośnika Legmet 

Figure 2. Example of calculation model of the Legmet conveyor drive station 

 
Przenośniki stosowane w kopalniach podziemnych charakteryzujące bowiem krótszymi trasami 
składają się z wielu bębnów o zdecydowanie mniejszych średnicach, co tylko zwiększa udział 
oporów przeginania w całkowitym oporze ruchu przenośnika taśmowego. 

W artykule przedstawiono koncepcję badań stanowiskowych dzięki którym możliwe będzie 
przeprowadzenie szeregu prac eksperymentalnych zmierzających do określenia optymalnych cech 
konstrukcyjnych dla energooszczędnej taśmy przenośnikowej, charakteryzującej się również 
niskimi oporami przeginania. 
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2. EMPIRYCZNE WYZNACZENIE OPORU PRZEGINANIA TAŚMY NA BĘBNIE 
 
Dotychczasowe metody wyznaczania oporów przeginania taśmy na bębnach bazują na modelach 
empirycznych i wynikach badań sprzed wielu lat. W wielu przypadkach trudno zastosować 
zależności wyprowadzone z badań laboratoryjnych dla taśm tkaninowych wieloprzekładkowych 
lub z rdzeniem z linkami stalowymi do współczesnych, nowych rozwiązań taśm.  
 
Opór przeginania (przewijania) taśmy przenośnikowej na bębnie, można wyznaczyć  
z zależności: 

 (1) 

gdzie: Sb -  średnia siła w taśmie na bębnie, N; ht - grubość taśmy, m; Db - średnica bębna, m;  
c1, K1 - współczynniki obliczeniowe (tabela 1). 

 
Tabela 1. Współczynniki obliczeniowe do wyznaczania oporu przeginania taśmy na bębnie  

dla niektórych typów taśm [9] 
Table 1. Calculation factors for determining the wrap resistance between belt and pulleys  

for certain types of conveyor belts [9] 

Typ taśmy Grubość taśmy, mm ht / Db c1 K1 

EP 2500/4 19,5 

0,013 

0,016 

0,024 

0,051 

0,082 

0,098 

290 

145 

70 

EP 1000/2 
(PCV) 

11,5 

0,008 

0,009 

0,014 

0,052 

0,054 

0,059 

124 

100 

87 

EP 1000/2 11,5 

0,008 

0,009 

0,014 

0,031 

0,034 

0,042 

106 

90 

65 

EP 1000/1 
(PCV) 

11,0 

0,007 

0,009 

0,014 

0,036 

0,038 

0,045 

145 

115 

83 

St 4500 28,0 

0,019 

0,022 

0,035 

0,019 

0,025 

0,029 

119 

77 

42 

St 1250 16,0 

0,011 

0,013 

0,020 

0,041 

0,046 

0,050 

111 

82 

66 

 
W tabeli 1 przedstawiono wartości współczynników obliczeniowych c1 oraz K1 dla niektórych 
typów taśm przenośnikowych. Współczynniki te w przypadku braku dokładnych danych można  
w przybliżeniu obliczyć z zależności 2 ÷ 5, oddzielnie dla taśm z rdzeniem tekstylnym i z linkami 
stalowymi. Współczynniki z zależności 2 ÷ 5 znajdują zastosowanie w przypadku taśm  
z okładkami gumowymi. Dla taśm z okładkami wykonanymi z PCW współczynniki te przyjmują 
wartości o około 18% większe. 
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Dla taśm z rdzeniem tekstylnym: 

 
 

(2) 

 

 (3) 

 

dla taśm z linkami stalowymi: 

 
 

(4) 

 

 
 

(5) 

 

gdzie: Kn= wytrzymałość nominalna taśmy, kN/m, N/mm.  

 
Z zależności 2 ÷ 5 należy korzystać ostrożnie i ze zrozumieniem ponieważ są to zależności 
przybliżone. W przypadku niektórych zestawów danych mogą one dawać wyniki ujemne. 
Najczęściej komplikacje takie występują w przypadku przyjęcia bębna o zbyt małej średnicy  
dla taśmy o dużej wytrzymałości.  
 
Jednym z ważniejszych parametrów konstrukcyjnych przenośnika decydującym o wielkości oporu 
przeginania taśmy jest średnica bębna. Obrazują to zależności pokazane na rys. 3 i wyznaczone  
ze wzorów (1÷5) dla taśm z okładkami gumowymi. Obliczeń dokonano dla parametrów zawartych 
w tabeli 2. W zakresie małych średnic bębna (od 900 do 1200 mm) różnice w oporach przeginania 
taśmy tekstylnej z rdzeniem pięcioprzekładkowym i taśmy z linkami stalowymi są istotnie wyższe 
niż taśmy z rdzeniem dwuprzekładkowym. Skłania to do głębszych analiz wpływu konstrukcji 
rdzenia tamy na generowane opory przeginania na bębnach.  

 
Tabela 2. Dane do obliczeń oporów przeginania taśmy na bębnie pokazanych na rysunku 3 [9] 

Table 2. Data for calculation the wrap resistance calculations shown in Figure 3 [9] 

Numer krzywej Typ taśmy 
Średnia siła w taśmie  

na bębnie, Sb 
Grubość taśmy, ht 

1 EP 2000/5 250 kN 22,5 mm 

2 St 3150 411 kN 28,0 mm 

3 EP 1000/2 200 kN 11,5 mm 

4 St 1250 350 kN 16,0 mm 

Zależności przedstawione na rys. 3 pokazują, że opór przeginania taśmy na bębnie silnie maleje 
wraz ze wzrostem średnicy bębna Db i rośnie ze wzrostem średniej siły w taśmie Sb oraz grubością 
taśmy ht [9]. Obserwuje się to zarówno dla taśm tekstylnych jak i dla taśm z linkami stalowymi.  
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Rys. 3. Opór przeginania taśmy na bębnie w funkcji średnicy bębna 

Figure 3. The wrap resistance between belt and pulley as a function of the diameter of the pulley 
 

Obliczenie oporu przeginania taśmy przenośnikowej umożliwia również inna metoda 
obliczeniowa, która korzysta z  zależności 6 i 7. Dla taśm z rdzeniem tekstylnym : 

 (6) 

 
dla taśm z linkami stalowymi : 

 (7) 

 
gdzie: Sb -  średnia siła w taśmie na bębnie, N; ht - grubość taśmy, m; Db - średnica bębna, m;  
B – szerokość taśmy. 
 
W tym przypadku również można zauważyć, że opór przeginania taśmy będzie malał wraz  
ze wzrostem średnicy bębna Db, natomiast rósł ze wzrostem średniej siły w taśmie Sb oraz 
grubością taśmy ht . Obserwuje się to zarówno dla taśm tekstylnych jak i dla taśm z linkami 
stalowymi. W tej metodzie obliczeniowej dodatkowo wprowadzona została szerokość taśmy 
przenośnikowej B [14]. 
 
Punktem wyjścia do określenia oporu przeginania taśmy przenośnikowej na bębnie może być także 
zastosowanie analizy wymiarowej, stanowiącej gałąź matematyki stosowanej. Umożliwia ona 
wyznaczenie poprawnych pod względem wymiarowym, postaci wzorów fizycznych. Zastosowanie 
analizy wymiarowej umożliwia budowę modelowych stanowisk badawczych, jak również 
wyznaczenie poprawnej pod względem wymiarowym postaci wzorów fizycznych opisujących 
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opory przeginania taśmy na bębnie. Przy wyborze parametrów uznawanych za istotne do analizy 
wymiarowej przydatne może być doświadczenie badacza, jak również wyniki przeprowadzonych 
dotychczas badań. Wybrane parametry mają dotyczyć cech taśmy, bębna jak również  
ich współpracy. Ograniczając rozważania do bębnów nienapędowych, do analizy wymiarowej 
można przyjąć następujące parametry: 

 zmienne niezależne dotyczące taśmy: szerokość B, grubość h, siła napięcia  
S, wytrzymałość nominalna Kn, prędkość v oraz bębna: średnica D, 

 zmienna zależna: opór przeginania taśmy Wb. 

Przyjąć zatem można, że opór przeginania taśmy przenośnikowej na bębnie będzie opisywała 
zależność: 

 , (8) 

 

gdzie f  jest operatorem wyznaczonym na podstawie wyników doświadczalnych. 

Uwzględniając wymogi analizy wymiarowej, wymiary zmiennych występujących  
w zależności (8) są wyrażone w jednostkach podstawowych układu SI , a więc: 

B- szerokość taśmy, m,  

D – średnica bębna, m, 

h – grubość taśmy, m, 

Kn – wytrzymałość nominalna taśmy, kg·s-2, 

S – siła napięcia taśmy, kg·m·s-2, 

v – prędkość taśmy, m·s-1. 

Dzięki wykorzystaniu metody macierzowej analizy wymiarowej można otrzymać zależności: 

 -w postaci bezwymiarowej: 

 , (9) 

 

 -w postaci wymiarowej: 

 . (10) 

 

Należy jednak zauważyć że, występująca w zależnościach funkcja F może być wyznaczona tylko  
na podstawie badań doświadczalnych. Dzięki wprowadzeniu jednostkowego obciążenia taśmy 

 do zależności (9) i (10) otrzymamy je w prostszej postaci: 

 , (11) 

 

 , (12) 
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Z zależności (11) widać, że względne opory przeginania taśmy  zależą od ilorazu grubości 

taśmy i średnicy bębna oraz od ilorazu nominalnej wytrzymałości taśmy Kn i jednostkowego 
obciążenia taśmy K [15]. 

 

 
3. KONCEPCJA EKSPERYMENTALNYCH BADAŃ OPORU PRZEGINANIA TAŚMY 
PRZENOŚNIKOWEJ NA BĘBNACH 
 
Precyzyjne określenie oporów przeginania taśmy na bębnach możliwe jest tylko na drodze 
eksperymentalnej. Na rys. 4 przedstawiono widok stanowiska pomiarowego do badania oporów 
przeginania taśmy na bębnach. Składa się ono z dwóch bębnów o jednakowej średnicy, między 
którymi rozpięta będzie badana taśma przenośnikowa. Bębny zamontowane są na ramie nośnej 
stanowiska. Stanowisko to oraz układy pomiarowe sprawdzone zostały wcześniej w badaniach 
sprzężenia ciernego linowego napędu pośredniego. W czasie badań aparatura pomiarowa 
zainstalowana na stanowisku wykazała dokładność spełniającą wymagania niezbędne  
do wyznaczenia oporów przeginania taśmy na obu bębnach. Do zapisu i podglądu wskazań 
czujników podczas badań zastosowano specjalne oprogramowanie komputerowe umożliwiające 
analizowanie i zestawianie wyników pomiarów w dowolnie wybranej konfiguracji. 
 

 
 

Rys. 4. Widok modelu stanowiska pomiarowego do badania oporów przeginania taśmy na bębnach  
Figure 4. View of model of the wrap resistance test stand 

 
Schemat przewijania taśmy na stanowisku pomiarowym przedstawiono na rys. 5. Bęben napędowy 
4 połączony jest z motoreduktorem o mocy 5,5 kW sterowanym przekształtnikiem częstotliwości, 
co zapewnia możliwość płynnego sterowania wartością obrotów silnika, a tym samym prędkością 
liniową taśmy. Na wale bębna napędowego zainstalowany jest tensometryczny układ do pomiaru 
momentu skręcającego. Bęben zwrotny taśmy 2 osadzony przesuwnie w ramie nośnej napinany 
jest dwoma siłownikami hydraulicznymi. Umożliwia to zadawanie wymaganej programem badań 
siły napięcia taśmy. Pomiar siły napięcia taśmy umożliwiają dwa czujniki siły F1 i F2 umieszczone 
w układzie napinania taśmy. Bęben napędowy i zwrotny mają jednakową średnicę [10]. 
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Rys. 5. Schemat stanowiska do badania oporów przeginania taśmy na bębnach: 1- taśma, 2- bęben zwrotny,  
3- układ napinania taśmy, 4- bęben napędowy, 5- wał napędowy, 6- motoreduktor, F1, F2- odczyty czujników 
w układzie napinania taśmy, Rb- promień bębnów, Fs- siła styczna do bębna napędowego taśmy, Ms- moment 

skręcający na wale bębna napędowego 
Figure 5. The scheme of the wrap resistance test stand: 1- conveyor belt, 2- return pulley, 3- tensioning unit, 

4- drive pulley, 5- drive shaft, 6- gearmotor, F1, F2- readings from the force sensors in tensioning unit,  
Rb- pulleys radius, Fs- tangential force, Ms- torque momentum on the drive shaft 

 
Zaproponowana metodyka badań zakłada na wstępie wyznaczenie oporów własnych stanowiska 
W0 w funkcji siły napinającej taśmę. W tej fazie badań zamiast taśmy na stanowisku instaluje  
się pojedynczą przekładkę, zamkniętą w pętlę. Zakłada się, że opór przeginania tkaniny jest 
zerowy, a zatem zmierzony opór ruchu obejmuje tylko opory własne stanowiska, na które składają 
się opory tarcia węzłów łożyskowych obu bębnów. Pomiary dla tkaniny zainstalowanej zamiast 
taśmy umożliwią wyznaczenie charakterystyki własnej stanowiska. W uzyskanym zakresie zmian 
siły napinającej tkaninę (taśmę) opór ruchu W0,oblicza się z zależności: 

 
 

(13) 

gdzie: Fs - siła obwodowa na bębnie napędowym, N; Ms- moment skręcający mierzony na wale 
bębna napędowego, Nm; Rb - promień bębna napędowego, m. 
 
Następnie, w ramach prowadzonego eksperymentu na stanowisku będzie instalowana jest przyjęta 
do badań taśma i ponownie w założonym zakresie zmian siły napinającej mierzone są całkowite 
opory oporu ruchu stanowiska WT według tej samej zależności (13). Różnicę otrzymanych wartości 
oporów ruchu WT i W0, dla jednakowo zadanej siły naciągu, uznaje się za opór przeginania taśmy 
na dwóch bębnach W2b. Zatem szukany opór przeginania przyjętej do badań taśmy Wb stanowi 
połowę wartości oporu W2b. 

 
Przedstawione powyżej postępowanie wykonuje się dla jednego typu bębnów o określonej 
średnicy. Chcąc w eksperymentalny sposób określić wpływ zmian średnicy bębnów na opór 
przeginania taśmy konieczna jest możliwość wprowadzania zmiany tego parametru. Dlatego 
planuje się, że stanowisko pomiarowe zostanie dodatkowo  wyposażone w specjalne, cylindryczne 
elementy dystansowe o określonej grubości, charakteryzujące się prostym montażem. Elementy  
te zostaną wykonane dla obu bębnów, biorąc pod uwagę znormalizowany typoszereg stosowanych 
w górnictwie ich średnic. Ideę zastosowania opisanych elementów dystansowych obrazuje rys. 6. 
Zastosowanie pierścieni dystansowych na bębnach stanowiska pomiarowego pozwoli  
na eksperymentalne określenie wpływu średnicy bębna na opory przeginania taśmy na bębnie. 
Możliwe jest także zastosowanie jednego lub dwóch bębnów odchylających zwiększających kąt 
opasania taśmy na bębnach. Zastosowanie dodatkowych bębnów odchylających wymaga 
wcześniejszych badań wyznaczających opory własne stanowiska.  
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Rys. 6. Stanowisko pomiarowe do badania oporów przeginania taśmy na bębnach; 1- taśma przenośnikowa, 
2- bęben napędowy, 3- bęben zwrotny, 4- rama nośna, 5- motoreduktor, 6- układ napinania taśmy, 7- wał 

bębna napędowego, 8- elementy dystansowe (nakładki) 
Figure 6. Test stand for measuring wrap resistance between belt and pulleys; 1- conveyor belt, 2- drive pulley, 

3- return pulley, 4- support frame, 5- gearmotor, 6- tensioning unit, 7- drive shaft, 8- spacer elements  
 
4. PODSUMOWANIE 
 

1. Wyznaczenie oporów przeginania taśmy na bębnach ma szczególne znaczenie w przypadku 
przenośników krótkich. 

2. W przenośnikach pracujących w kopalniach podziemnych, które charakteryzują się dużą 
ilością przegięć taśmy szacowane moce potrzebne na pokonanie oporów ruchu  
w standardowej dwubębnowej stacji napędowej osiągają poziom 10 kW [9]. Uwzględniając 
ponadto dodatkowe przegięcia taśmy na bębnach układu napinania (szczególnie w przypadku 
zastosowania dwuwózkowego, nadążnego urządzenia napinającego) oraz w pętlicy taśmy 
należy oczekiwać znacznych mocy niezbędnych do pokonania oporów przeginania taśmy na 
wszystkich zainstalowanych bębnach. Poszukiwanie rozwiązań optymalnych pod względem 
generowanych oporów ruchu wymaga głębszych analiz uwzględniających właściwości taśmy. 

3. Taśma energooszczędna przeznaczona do zastosowań w kopalniach podziemnych oprócz 
odpowiednich parametrów gwarantujących minimalne opory toczenia powinna mieć także 
parametry zapewniające minimalne opory przeginania na bębnach.  

4. Wykorzystanie stanowiska i zaproponowanej metodyki badań pozwoli na precyzyjne 
wyznaczenie oporu przeginania taśmy na bębnie z uwzględnieniem wpływu siły napinającej 
taśmę, prędkości taśmy, średnicy bębna oraz typu i grubości taśmy.  
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RESEARCH ON WRAP RESISTANCE BETWEEN CONVEYOR BELT AND PULLEYS  

- SELECTED ISSUES 
 

The paper presents cases of belt conveyors in which wrap resistance between conveyor belt  
and pulleys is significant part of total resistance to motion of belt conveyor. Methods of calculating  
the wrap resistance between belt and pulleys are presented. The paper presents structure  
and capabilities of wrap resistance test stand with research methodology.  
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